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Executive summary 

 

Executive summary 
The objective of this candidate dissertation is to achieve knowledge of the corporate form lim-
ited partnership company (LPC). The LPC is a corporate form that has been known in Danish 
company law for approx. 100 years. Despite the fact that this corporate form has been accepted 
and regulated by law for this long, it is also a corporate form that is far from widespread among 
private Danish enterprises. 
 
The LPC is a corporate form that combines the confidence-inspiring regulation in the Danish 
Public Companies Act with the in many cases favoured personal taxation which no other corpo-
rate form in Denmark can offer. As a consequence the LPC has characteristics of both limited 
liability and personal company-law which cause a number of problems in legal matters between 
owners. The fact that a so-called hybrid company is regulated by a law that alone is based on the 
limited liability characteristics of the corporate form causes the law to be adapted in areas where 
the corporate form’s personal characteristics are contrary to the law’s framework and concepts. 
This implies that the otherwise clear rules in the Danish Public Companies Act become unclear 
when LPCs are concerned and that legal matters between owners often must be clarified in in-
ternal agreements between the owners. 
 
Tax conditions which a LPC offers have great similarity to tax conditions offered by other part-
nerships. This means that a LPC which for tax purposes is not considered an independent subject 
is tax transparent and taxation of the LPC’s profit/loss of the year lies with the owners. In con-
formity with other partnerships this implies that shares of profit or loss from the LPC are jointly 
taxed with the owners’ other taxable income which in some cases is considered a tax advantages 
for the owners e.g. when using losses. Also in cases where the owner is a limited liability com-
pany the joint taxation may appear to be a tax advantage as the limited liability company’s other 
income also in this case becomes jointly taxed with income from the LPC independently of the 
ownership share. 
 
Due to the fact that the company is a hybrid the LPC also ascribes to a number of accounting 
problems which however is due to the lacking accounting regulation and the fact that no actual 
practice exist in this area. These accounting problems are ascribable to the LPC’s personally li-
able owners an area that is not mentioned in the accounting legislation and therefore not eluci-
dated. It is therefore a matter of interpreting the accounting regulation as to which specific in-
formation and recognition liabilities are put on the LPC due to this owner. 
 
The LPC is by several authors mentioned as a particular favourable corporate form for profes-
sional enterprises. The objective of this dissertation is to seek answers that might confirm these 
statements. The analysis shows that the LPC offers a number of tax advantages compared to the 
PLC as the LPC is tax transparent which makes tax optimisation as well as personal taxation pos-
sible. This form of taxation is an advantage especially in connection with new partners joining 
seeing that the new owners obtain tax deductions for amortisation on bought goodwill which 
cannot be achieved in a PLC. The tax deduction thus contributes to financing the purchase of 
goodwill whereby joining a LPC may prove cheaper that purchasing shares in a PLC. 
 
Compared to a partnership the LPC offers company-law diversity which includes limited liability 
as well as an immediately more confidence-inspiring regulation by the Danish Public Companies 
Act. The fact that partners have the possibility of limiting their liability towards the obligations of 
the LPC is considered a significant advantage compared to the unlimited personal liability part-
ners are subject to in a partnership. 
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1 Indledning og problemformulering 
 

1.1 Indledning 

Ved en virksomheds valg af selskabsform er der mange forhold, der skal tages med i betragtning 

for at fastslå, hvilken selskabsform der er optimal i den givne situation. Valget afhænger oftest 

af risikoprofil og kapitalforhold samt de skattemæssige konsekvenser ved valget af selskabs-

form, ligesom branchekutyme også har væsentlig indflydelse på valget. Noget tyder dog på, at 

valget af selskabsform er traditionsforbundet1, idet aktie- og anpartsselskaber i høj grad anven-

des til virksomheder, der ønsker en begrænset hæftelse, og interessentskaber anvendes til virk-

somheder med flere ejere, hvor der i højere grad lægges vægt på personlig beskatning. 

 

Udbuddet af selskabsformer i Danmark byder på en bred vifte af forskellige selskabsformer med 

hver sine selskabsretlige og skattemæssige karakteristika. Det er derfor vigtigt, at alle selskabs-

formerne inddrages i overvejelserne om valg af selskabsform, og der ikke blot fokuseres på de 

traditionelle. En selskabsform, som i høj grad er overset ved dette valg, er partnerselskabet. 

 

Partnerselskabets udbredelse i Danmark har traditionelt været meget begrænset. Således er der 

i skrivende stund registreret blot 191 partnerselskaber hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen2. 

Dette antal skal ses i sammenhæng med, at der i Danmark er registreret ca. 300.0003 virksom-

heder, hvorfor partnerselskabet tegner sig for en meget lille andel. Det kan undre, at selskabs-

formen ikke er mere udbredt, idet den har været omtalt i lovgivningen siden 18894. 

 

En medvirkende årsag til den ringe udbredelse af selskabsformen i Danmark kan være berø-

ringsangst over for en ukendt selskabstype samt manglende kendskab hertil hos rådgivere5. Det-

te kan ses i lyset af, at der er sparsom litteratur og yderst begrænset retspraksis på området. 

For at opnå kendskab til denne ukendte selskabstype finder vi det således relevant og interes-

sant at analysere, hvad partnerselskabet er for en størrelse. 

 

Flere forfattere omtaler partnerselskabet som værende særligt egnet for liberale erhvervsvirk-

somheder6. En betydelig del af disse virksomheder har imidlertid historisk set været afskåret fra 

at anvende partnerselskabet som selskabsform, idet lovgivningen har pålagt disse at anvende 

specifikke selskabsformer. 

 

                                                   
1 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 36. 
2 Udtræk fra cvr-databank pr. 5. august 2008. 
3 Ifølge www.dst.dk var der ultimo 2006 registreret godt 298.000 virksomheder i Danmark. 
4 Lise Høgh, Revision & Regnskabsvæsen, 1996 nr. 4. 
5 Jacob Hjortshøj, Partnerselskaber - den oversete selskabsform, Jyllandsposten 25. august 2003. 
6 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 39 samt Tage Andersen & Søren Friis Hansen, Partnerselskaber, 1. udgave 
2005, side 48. 

http://www.dst.dk
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Revisorer fik ved en ændring af revisorloven mulighed for at anvende partnerselskabsformen fra 

1. januar 2000. Herefter blev det muligt for ejendomsformidlere i 2006, og senest har advoka-

ter fra 1. januar 2008 fået mulighed for at drive virksomhed i partnerselskabsform. 

 

Det forhold, at disse liberale erhvervsgrupper har fået mulighed for at anvende partnerselskabet 

som selskabsform er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at selskabsformen også er velegnet 

til disse virksomheder. Det giver imidlertid anledning til at foretage en analyse af, om ovenstå-

ende forfattere har ret i deres udsagn om, at partnerselskabet skulle være særligt egnet for de 

liberale erhverv. 

 

1.2 Problemformulering 

Ovenstående giver anledning til følgende hovedspørgsmål: 

 

 

”Hvad er et partnerselskab og er dette en attraktiv  

alternativ selskabsform for de liberale erhverv?” 

 

 

Afhandlingen har således til formål at opnå kendskab til partnerselskabsformen samt at under-

søge, om de liberale erhverv med fordel vil kunne anvende partnerselskabet som selskabsform, 

såvel i den løbende drift som ved udskiftninger i ejerkredsen. 

 

For at opnå kendskab til partnerselskabsformen vil vi foretage en analyse af partnerselskabet 

som selskabsform. Denne analyse vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: 

 

• Hvordan er partnerselskabet selskabsretligt struktureret og reguleret? 

 

• Hvordan beskattes partnerselskabet og dettes deltagere? 

 

• Giver partnerselskabsformen anledning til regnskabsmæssige problemstillinger? 

 

Ud fra analysen af ovenstående spørgsmål vil vi foretage en analyse af partnerselskabets anven-

delighed for liberale erhvervsvirksomheder. Analysen vil undersøge, om der er særlige forhold, 

der taler for eller imod anvendelse af partnerselskabsformen for liberale erhvervsvirksomheder i 

forhold til aktieselskabsformen eller interessentskabet. 

 

1.3 Afgrænsning 

I forbindelse med vores analyse af ovenstående problemstilling vil der være områder, vi ikke be-

handler, idet de efter vores opfattelse ikke har væsentlig betydning for afhandlingens analyse og 

konklusion. 
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Selskabsformer 

For at belyse om partnerselskabet er en attraktiv alternativ selskabsform for de liberale er-

hvervsvirksomheder, vil der i afhandlingen blive foretaget en analyse af partnerselskabet, her-

under en sammenligning med interessentskabet og aktieselskabet. Afhandlingen vil således 

hverken omfatte en gennemgang eller en analyse af de øvrige danske selskabsformer, idet vi har 

fundet en sammenligning med disse uden væsentlig betydning for afhandlingen. Dette skyldes, 

at for eksempel anpartsselskabet på mange områder minder meget om aktieselskabet, hvorfor 

en sammenligning med anpartsselskabet ikke ville give mange forskelle i forhold til sammenlig-

ningen med aktieselskabet. Endvidere er vores fokus på virksomheder med flere ejere, hvor dis-

se deltager i virksomhedens drift, hvorfor en sammenligning med enkeltmandsvirksomheden hel-

ler ikke er fundet relevant. 

 

Udenlandsk lovgivning 

Vi vil i analysen ikke sammenligne dansk ret med udenlandsk lovgivning, da dette vil kræve en 

større sammenligning med forskellige landes selskabs- og skatteretslige forhold. En sådan sam-

menligning mener vi ikke vil bibringe noget til vores analyse, da vores fokus er rettet imod dan-

ske liberale erhvervsvirksomheder. 

 

Skatteberegning 

I vores analyse af de skattemæssige forhold vil vi ikke komme nærmere ind på, hvordan den 

skattepligtige indkomst for personselskaber og kapitalselskaber beregnes, og hvilke forskellighe-

der der er imellem disse. Vi vil således ikke analysere reglerne i f.eks. personskatteloven, sel-

skabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven, kursgevinst-

loven, ligningsloven eller andre skattelove for så vidt angår opgørelse af den skattepligtige ind-

komst. Dette skyldes, at der i afhandlingen fokuseres på forskelle i beskatning af denne indkomst 

frem for opgørelse heraf. 

 

I forbindelse med vores analyse af de skattemæssige forhold vil vi anvende gældende regler og 

satser for 2008. 

 

Investeringsfondsmidler og etableringskonti 

Reglerne for investeringsfondsmidler og etableringskonti vil ikke blive gennemgået i afhandlin-

gen, ligesom en eventuel påvirkning af sådanne på avancer og andre skattemæssige forhold ikke 

vil blive behandlet. Denne afgrænsning er foretaget med betragtningen om, at sådanne ikke er 

særligt udbredte og således blot vil forekomme i et fåtal af situationer.  

 

Løbende ydelser 

I analysen af situationer med ind- og udtræden af ejere i partnerselskabet vil vi ikke diskutere, 

hvorvidt en eventuel skævdeling af overskud i den forbindelse, kan være et udtryk for en løben-

de ydelse. Vi vil således ikke analysere de dertil knyttede skattemæssige konsekvenser for hen-
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holdsvis indtræder som de tilbageværende selskabsdeltagere. Denne afgrænsning er foretaget, 

idet en dybdegående analyse heraf vil være for omfattende og vil afvige væsentligt fra afhand-

lingens oprindelige formål. 

 

Værdiansættelse af virksomheder 

Der er i såvel litteraturen, lovgivning samt brancheforeningers retningslinjer mv. givet mange 

forskellige metoder for, hvorledes virksomheder kan værdiansættes. Afhandlingen vil således 

ikke inddrage analyser af de forskellige værdiansættelsesmetoder, herunder værdiansættelse af 

goodwill. Denne afgrænsning er foretaget, idet en dybdegående analyse heraf, vil være for om-

fattende og vil afvige væsentligt fra afhandlingens oprindelige formål. 

 

Anpartsprojekter 

Afhandlingen vil ikke omfatte en analyse af beskatning af personlige virksomheder med mere 

end 10 selskabsdeltagere, hvori disse ikke har væsentlig indflydelse på selskabets daglige drift. 

Denne afgrænsning er foretaget ud fra en vurdering af, at disse ikke er relevante for de partner-

selskaber, som ønskes analyseret i afhandlingen. Det vil kun i de færreste tilfælde forekomme, at 

en partner i en liberal erhvervsvirksomhed ikke deltager i partnerselskabets drift, hvorfor vi ikke 

anser det for relevant at analysere en sådan situation nærmere. 

 

Selskabsretlige forhold 

Analysen af de selskabsretlige forhold, der er gældende for partnerselskabet, vil alene omfatte 

de forhold, som vi har fundet relevante for de liberale erhvervsvirksomheders anvendelse af sel-

skabsformen. Analysen vil ej heller omfatte konkurssituationer, idet dette ikke har relevans for 

besvarelse af afhandlingens hovedspørgsmål. 

  

1.4 Metode 

Til brug for besvarelse af afhandlingens hovedspørgsmål vil vi anvende forskellige metoder til 

analyse af partnerselskabet som selskabsform og til analyse af partnerselskabets anvendelse for 

de liberale erhverv. 

 

1.4.1 Metode til analyse af partnerselskabet som selskabsform 

Analysen af partnerselskabet som selskabsform vil tage udgangspunkt i en juridisk metode, da 

formålet er via fortolkning af gældende ret at opnå kendskab til den retlige regulering af part-

nerselskaber inden for de selskabsretlige, skatteretlige og regnskabsretlige områder. Ved juri-

disk metode forstås ”anvendelse af retskilder til at besvare et givent spørgsmål”. 

 

De i nærværende afhandling anvendte retskilder omfatter regulering og retspraksis. Retskilder-

ne er hierarkisk opdelt, således at regulering rangerer forud for retspraksis7. 

                                                   
7 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø, Retskilder & retsteorier, 1. udgave 2005, side 27. 
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Regulering omfatter love, anordninger, bekendtgørelser og cirkulærer. Love har altid forrang for 

anden regulering. I det tilfælde et spørgsmål ikke kan afklares ved en objektiv fortolkning af lo-

ven, kan en subjektiv fortolkning finde sted ved inddragelse af lovgivers motiver, herunder for-

arbejder og betænkninger. 

 

Retspraksis omfatter domsafgørelser, hvor domstolene ligeledes er hierarkisk opdelt, således at 

afgørelser fra Højesteret rangerer højere end afgørelser fra for eksempel Landsretten. 

 

Udenfor de ovenfor angivne retskilder rangerer den juridiske litteratur, som kun i ringe omfang 

kan tillægges nogen retskildeværdi. Den juridiske litteratur kan imidlertid bidrage til at analysere 

og beskrive et givent forhold. 

 

I nærværende afhandling vil retskilderne blive taget i anvendelse ved analyse af de selskabsretli-

ge, skatteretlige og regnskabsretlige forhold, der er gældende for partnerselskaber. I det tilfæl-

de, der ikke er fundet relevante retskilder, vil den juridiske litteratur blive inddraget ved vurde-

ring af givne forhold. 

 

Ved anvendelse af juridisk litteratur er vi opmærksomme på, at dette er et udtryk for de enkelte 

forfatteres fortolkning af de givne problemstillinger, hvorfor litteraturen ikke kan anvendes som 

retskilde, men alene til fortolkningsbidrag ved løsning af en given problemstilling. Vi har alene 

anvendt litteratur, som er offentliggjort via anerkendte forlag og tidsskrifter, hvorfor litteratu-

ren i høj grad kan anvendes som fortolkningsgrundlag. 

 

Selskabsretlig regulering 

Partnerselskaber er reguleret i aktieselskabsloven, hvorfor denne lov og tilhørende betænknin-

ger tillægges høj retskildeværdi ved vurdering af retsgrundlaget for partnerselskaber. Loven er 

ikke tilstrækkeligt udtømmende, og der er ingen retspraksis eller sædvaner på området, hvorfor 

vi ved fortolkning af denne lov vil inddrage juridisk litteratur. På grund af de få sager der har væ-

ret rejst for domstolene formentlig på grund af det lave antal registrerede partnerselskaber i 

Danmark er der ikke nogen retspraksis på området. Særlige problemstillinger vil derfor blive dis-

kuteret og vi vil ud fra denne diskussion komme med vores vurdering af, hvad der er gældende 

ret for partnerselskaber. 

 

Skatteretlig regulering 

Partnerselskaber er ikke skattemæssigt hjemhørende i nogen lovgivning. Derimod er der en om-

fattende retspraksis for personselskaber, der kan anvendes analogt på partnerselskaber. Der 

foreligger en bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet8, der besvarer specifikke spørgsmål for 

så vidt angår beskatning af partnerselskabet og dets deltagere. En sådan bindende forhåndsbe-

                                                   
8 TfS 1992.234 LR. 
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sked indgår i retskildehierarkiet på linje med regulering, dog således at den alene er bindende for 

udsteder og modtager9. Dette medfører, at øvrige skatteydere kan støtte ret på Ligningsrådets 

afgørelse, men at afgørelsen ikke nødvendigvis er gældende ret, idet afgørelsen som udgangs-

punkt ikke har retsvirkning over for øvrige skatteydere. 

 

Andre eksempler på regulering som kun er bindende for udsteder, er Ligningsvejledningen og 

cirkulærer, som udgives af SKAT. Disse er SKAT’s fortolkning af gældende ret, hvorfor man som 

skatteyder kan støtte ret på indholdet, selvom der ikke er tale om en lovregulering af skatte-

mæssige forhold. 

 

Regnskabsretlig regulering 

Det fremgår af årsregnskabsloven, at partnerselskaber skal anvende reglerne i denne lov, ved 

aflæggelse af årsrapport. Loven er dog ikke tilstrækkeligt fyldestgørende til, at den kan anven-

des på alle partnerselskabets forhold, hvorfor vi ved fortolkning af denne lov vil inddrage anden 

litteratur.  

 

For at belyse de regnskabsmæssige problemstillinger, der er for partnerselskaber, vil vi gen-

nemgå en række årsrapporter for udvalgte partnerselskaber for der igennem at undersøge, 

hvorledes de særlige regnskabsmæssige problemstillinger bliver behandlet i praksis. Denne ana-

lyse vil dog ikke blive anvendt som retsgrundlag for vores fortolkning af gældende ret på områ-

det, men er alene foretaget for at belyse, hvilke vanskeligheder den regnskabsretlige regulering 

for partnerselskaber giver anledning til i praksis. 

 

1.4.2 Metode til analyse af partnerselskabets anvendelse for de liberale erhverv 

Analysen af, om der er særlige forhold, der taler for eller imod anvendelse af partnerselskabs-

formen for de liberale erhvervsvirksomheder, vil tage udgangspunk i en komparativ analyse af 

partnerselskabet i forhold til aktieselskabsformen og interessentskabet.  

 

I forbindelse med den skattemæssige sammenligning af selskabsformerne vil vi ud fra en række 

forudsætninger, som vi har fundet relevante, beregne hvilken selskabsform der ud fra et skat-

temæssigt perspektiv giver det største likviditetsmæssige afkast. 

 

Vi vil ud fra denne analyse komme med vores vurdering af, om partnerselskabet er en attraktiv 

alternativ selskabsform for de liberale erhverv. 

 

                                                   
9 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø, Retskilder & retsteorier, 1. udgave 2005, side. 83. 
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1.5 Disposition 

Afhandlingen vil blive inddelt i kapitler med det formål at gøre afhandlingen overskuelig og let-

læselig. Hvert kapitel vil blive afsluttet med en delkonklusion, som fremhæver de væsentlige re-

sultater af undersøgelserne i kapitlet. 

 

Afhandlingen vil blive afsluttet med en samlet konklusion, som vil opsummere resultaterne fun-

det i de enkelte kapitlers delkonklusioner og med udgangspunkt heri besvare problemformule-

ringens hovedspørgsmål. 

 

Nærværende kapitel 1 omfatter en redegørelse for afhandlingens hovedproblem samt de indle-

dende og metodiske overvejelser, der er udgangspunktet for afhandlingen. 

 

Kapitlerne 2 - 4 vil analysere og diskutere de selskabsretlige, skattemæssige og regnskabsmæs-

sige forhold, der er gældende for partnerselskabet for derigennem at opnå kendskab til selskabs-

formen. 

 

Kapitel 5 vil med udgangspunkt i analysen i de foregående kapitler omfatte en undersøge af de 

liberale erhvervsvirksomheders karakteristika samt om partnerselskabet er egnet eller uegnet 

for disse virksomheder. 

 

I kapitel 6 vil der blive foretaget en konklusion på de fundne resultater i de foregående kapitler. 

Herudover vil afhandlingens hovedspørgsmål blive besvaret. 
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2 Partnerselskabets selskabsretlige struktur 
Nærværende kapitel vil omfatte en analyse af partnerselskabets selskabsretlige struktur og re-

gulering samt en redegørelse for selskabsformens historie. 

 

2.1 Partnerselskabets historie 

Partnerselskabet kan dateres helt tilbage til 1700-tallet10 og har i tiden herefter gennemgået en 

lang række retlige ændringer. Partnerselskabet blev for første gang omtalt i lovgivningen i 1889 

i den såkaldte Firmalov under betegnelsen ”Kommanditaktieselskab”11. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af den første aktieselskabslov, som blev vedtaget i 1917, var 

det oprindeligt tanken, at der skulle indføres en særskilt lov for kommanditaktieselskaber12. Der 

blev allerede i 1910 fremsat et selvstændigt lovforslag for kommanditaktieselskaber, men dette 

lovforslag blev dog aldrig vedtaget. Det var således først ved indførelse af aktieselskabsloven i 

1917, at kommanditaktieselskabet blev retligt reguleret ved følgende ordlyd: 

 

”Ved et Kommandit-Aktieselskab forstaas et erhvervsdrivende 

Kommandit-Selskab, i hvilket et Aktieselskab er kommanditist” 13 

 

Kommanditaktieselskabet var således ved denne indførelse omfattet af aktieselskabslovens reg-

ler samt en række andre formelle krav til kommanditaktieselskaber, som var indført i lovens § 

47. 

 

Ved ændring af aktieselskabsloven i 1930 blev der ved indførelse af blot en enkelt sætning vendt 

op og ned på, hvad et kommanditaktieselskab egentlig er. I aktieselskabsloven af 1930 blev 

kommanditaktieselskabet benævnt som følgende: 

 

”Ved et Kommandit-Aktieselskab forstaas i denne Lov et erhvervsdrivende  

Kommandit-Selskab, i hvilket et Aktieselskab med hele sin Kapital er Kommanditist”14 

 

Ved indførelse af ordlyden ”med hele sin Kapital” blev definitionen af, hvad et kommanditaktie-

selskab er, kraftigt indskrænket. Den blotte tilstedeværelse af et aktieselskab som kommanditist 

var ikke længere afgørende for, om et kommanditselskab efter lovgivningen var et kommandi-

taktieselskab. 

 

                                                   
10 Lise Høgh, Revision og regnskabsvæsen, 1996 nr. 4. 
11 Lise Høgh, Revision og Regnskabsvæsen, 1996 nr. 4. 
12 Lise Høgh, Revision og Regnskabsvæsen, 1996 nr. 4. 
13 Aktieselskabsloven 1917 § 1. 
14 Aktieselskabsloven 1930 § 1. 
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Begrundelsen for ovenstående ændring kan ifølge H.B. Krenchel15 findes i, at ”1917-loven havde 

efterladt tvivl om, hvorvidt den omstændighed, at et aktieselskab som pengeanbringelse havde 

indskudt kapital i et personligt ansvarlig firma, gjorde dette til et kommanditaktieselskab”. 

 

Den nye formulering i aktieselskabsloven har formentlig givet anledning til tvivl om, hvornår der 

efter loven var tale om et kommanditaktieselskab. Dette kan ses i lyset af, at der ved ændring af 

aktieselskabsloven igen i 1973 alene eksisterede ét kommanditaktieselskab, hvilket da også var 

årsag til at man ved indførelse af 1973-loven overvejede helt at afskaffe bestemmelsen om 

kommanditaktieselskaber16. Bestemmelsen forblev dog i 1973-loven for at imødegå EF’s 1. di-

rektiv om harmonisering af selskabsretten. Direktivet krævede, at såfremt medlemsstaterne til-

lod kommanditaktieselskaber, skulle reglerne i direktivet gennemføres ved lov17. Ordlyden i 

1973-loven forblev den samme, dog med den mere forståelige tilføjelse af følgende: 

 

” eller hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt  

en bestemt kapital, som er fordelt på aktier”18 

 

Definitionen af et partnerselskab fra 1973-loven er uændret i den nugældende lov, som dog si-

den er blevet ændret på en række andre punkter. 

 

I 1996 fik kommanditaktieselskabet, hvad nogle forfattere kalder en renæssance19, idet sel-

skabsformen ved endnu en ændring af aktieselskabsloven, fik lov at anvende det mere moderne 

navn ”Partnerselskab” eller forkortelsen ”P/S”. Navneændringen ventedes af flere forfattere, at 

gøre selskabsformen mere attraktiv og derved opnå en større udbredelse20. 

 

Lovforslaget til ændring af aktieselskabsloven i 1996 havde afsæt i en rapport fra en arbejds-

gruppe nedsat under Regeringens Erhvervsudvalg i 1994, den såkaldte ”Arbejdsgruppe om 

egenkapitalforhold”. Arbejdsgruppens formål var at drøfte forholdene vedrørende kapitalformid-

ling til små og mellemstore virksomheder. 

 

I arbejdsgruppens rapport af december 199521 fremsatte arbejdsgruppen en række forslag til 

forbedring af kapitalformidlingen til små og mellemstore virksomheder. Ét af arbejdsgruppens 

forslag bestod i at øge udbredelsen af partnerselskaber (de daværende kommanditaktieselska-

ber). For at øge udbredelsen fremsatte arbejdsgruppen således to forslag: 

 

                                                   
15 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 251. 
16 Uddrag af bemærkningerne til aktieselskabsloven af 1973, citeret i Lars Bunch, Ida Rosenberg & Lone Sneholt, A/S’loven med kommentarer 2007, 
side 906. 
17 Uddrag af bemærkningerne til aktieselskabsloven af 1973, citeret i Lars Bunch, Ida Rosenberg & Lone Sneholt , A/S’ loven med kommentarer 2007, 
side 906. 
18 Aktieselskabsloven 1973, § 173, stk. 7 
19 Jacob Hjortshøj, Skattepolitisk oversigt, 1996, side 50. 
20 Jacob Hjortshøj, Skattepolitisk oversigt, 1996, side 50 og Lise Høgh, Revision og Regnskabsvæsen, 1996 nr. 4. 
21 Arbejdsgruppe om Egenkapitalforhold, Kapitalformidling til små og mellemstore virksomheder, december 1995. 
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”der bør gøres en aktiv indsats for at udbrede kendskabet til og brugen 

af den selskabsform, vi i dag kender som kommanditaktieselskab. 

Selskabsformen benævnes partnerselskab (P/S)” 22 

 

Ifølge arbejdsgruppen ville navneændringen mindske risikoen for, at hidtidige fordomme mod 

kommanditaktieselskaber skulle bremse selskabsformens udbredelse. 

 

”der bør udarbejdes præcise regler i selskabslovgivningen for de 

 juridiske forhold vedrørende overgangen fra aktieselskab til partner- 

selskab og omvendt for overgangen fra partnerselskab til aktieselskab” 23 

 

Det var således arbejdsgruppens vurdering, at overgangen fra og til et aktieselskab skulle lovre-

guleres, således at der ved overgang var klare regler for selskabets og dettes medkontrahenters 

juridiske stilling. 

 

Det fremgik af arbejdsgruppens rapport, at det i en virksomheds opstartsfase var en fordel, så-

vel skattemæssigt som for at opnå medfinansiering, at virksomheden var organiseret som et 

partnerselskab. Efter en årrække ville de virksomheder, der viste et mere stabilt indkomstgrund-

lag, med fordel kunne ændre selskabsform til aktieselskab, hvilket derfor skulle forenkles24. 

Denne forenkling blev indført ved aktieselskabslovens §§ 134 n og 134 m som klarlagde selska-

bets og dettes medkontrahenters juridiske stilling ved omdannelse til og fra et aktieselskab. 

 

Noget kunne tyde på, at førnævnte forfattere og arbejdsgruppen havde ret i deres antagelse om, 

at selskabsformens nye navn samt de øvrige ændringer ville have en påvirkning på udbredelsen 

af partnerselskabet. Ved lovændringen i juni 1996 var der hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

alene registreret 4 kommanditaktieselskaber25 og nedenstående diagram viser udviklingen i an-

tallet fra 1997 til nu. 
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Figur 2.1 Udvikling i antallet af partnerselskaber26 

                                                   
22 Arbejdsgruppe om Egenkapitalforhold, Kapitalformidling til små og mellemstore virksomheder, december 1995, side 68. 
23 Arbejdsgruppe om Egenkapitalforhold, Kapitalformidling til små og mellemstore virksomheder, december 1995, side 68. 
24 Arbejdsgruppe om Egenkapitalforhold, Kapitalformidling til små og mellemstore virksomheder, december 1995, side 69. 
25 Jacob Hjortshøj, Skattepolitisk oversigt, 1996, side 50. 
26 Antal registrerede partnerselskaber hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 1997 - 2005 er indhentet fra Mads Krab & Christian Palm, Partnerselskabet, 
september 2005, side 3. 2006 er beregnet ud fra 2005 med tillæg af nystiftede partnerselskaber i 2006 indhentet fra Erhvervs- og selskabsstyrelsens 
databank. 2007 er indhentet fra Bo Nysom Jensen & Glen Bech Rasmussen, Valg af selskabsform, 27. januar 2008, side 42. 2008 er indhentet fra 
Erhvervs- og selskabsstyrelsens databank, 9. august 2008. 
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Selvom antallet af partnerselskaber har været markant stigende inden for de seneste 5 til 10 år, 

har selskabsformen fortsat langt fra udbredt anvendelse for hverken nystartede eller eksiste-

rende virksomheder sammenlignet med øvrige almindeligt kendte selskabsformer. 

 

2.2 Definition af partnerselskabet 

Et partnerselskab er en blanding af på den ene side et personselskab (kommanditselskabet) og 

på den anden side et kapitalselskab (aktieselskabet). 

 

Aktieselskabslovens § 173, stk. 7 indeholder en definition på, hvad der forstås ved et partner-

selskab. 

 

”Ved et kommanditaktieselskab forstås et erhvervsdrivende  

kommanditselskab, i hvilket et aktieselskab med hele sin kapital 

er kommanditist, eller hvor kommanditisterne i selskabet 

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

 

Der stilles således krav om, at der drives erhvervsmæssig aktivitet i partnerselskabet. 

 

2.2.1 Kommanditselskabskarakteristika 

Et kommanditselskab, er defineret ved et selskab, hvor en eller flere deltagere hæfter personligt, 

nemlig komplementarerne, mens en eller flere deltagere, kommanditisterne, hæfter begrænset 

for virksomhedens forpligtelser27. Et kommanditselskab skal have mindst én komplementar og 

én kommanditist som, hvis der ikke er flere selskabsdeltagere, ikke må være én og samme fysi-

ske eller juridiske person. Er der i et kommanditselskab mere end én komplementar, hæfter disse 

solidarisk for kommanditselskabets forpligtelser. 

 

For partnerselskabet betyder dette, at kommanditisterne (i det efterfølgende benævnt ”kom-

manditaktionærerne”) kun hæfter med deres indskud i partnerselskabet, hvorimod komplemen-

taren hæfter personligt med hele sin formue for selskabets forpligtelser. 

 

Komplementaren og kommanditaktionæren i både et kommanditselskab og i et partnerselskab 

kan være såvel fysiske som juridiske personer. Der er således ikke noget til hinder for, at samtli-

ge selskabsdeltagere i et partnerselskab er juridiske personer, hvis blot reglerne for, at der eksi-

sterer et partnerselskab er opfyldt. 

 

Det ses i flere tilfælde28, at komplementaren i såvel partnerselskaber som i kommanditselskaber 

er et kapitalselskab, som er stiftet af kommanditaktionærerne alene med det formål at være 

                                                   
27 Lov om erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 2. 
28 Mette Parlev, Revision og Regnskabsvæsen, 2003 nr. 9. 
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komplementar i selskabet. Erhvervsankenævnet har taget stilling til, at en sådan konstruktion, er 

i fuld overensstemmelse med lovens regler29, hvorfor der ikke er noget til hinder for at en sådan 

konstruktion kan foretages. 

 

Der kan således forekomme situationer, hvor kommanditaktionæren er en fysisk person, som er 

eneejer af komplementaren, som er en juridisk person, hvorfor der således er samme ultimative 

ejer af hele partnerselskabet. Et sådant tilfælde vil således ikke være i strid med lovgivningens 

regler om, at en komplementar og en kommanditist ikke må være én og samme fysiske eller juri-

diske person, såfremt der ikke forekommer andre selskabsdeltagere. 

 

2.2.2 Kapitalselskabskarakteristika 

Partnerselskabet er ifølge aktieselskabslovens § 173, stk. 2 omfattet af aktieselskabslovens reg-

ler. 

 

Partnerselskabet skal således have en aktiekapital på mindst kr. 500.00030 fordelt på et antal 

aktier, som ejes af kommanditaktionærerne. 

 

Endvidere skal partnerselskabet som udgangspunkt have en bestyrelse og en direktion samt som 

minimum afholde årlige generalforsamlinger31. 

 

2.2.3 Lovens dobbeltdefinition 

Da aktieselskabslovens § 173, stk. 7, som er angivet i afsnit 2.2, anfører et ”eller” kan det for-

anledige en til at tro, at der er tale om to forskellige typer af partnerselskaber: 

 

1. et selskab, hvori et aktieselskab er kommanditist med hele sin kapital, 

2. et selskab, hvor kommanditisterne har indskudt en bestemt aktiekapital. 

 

For at kunne analysere, om der er tale om to forskellige typer af partnerselskaber, er det nød-

vendigt at klarlægge, hvad der menes med ordlyden ”med hele sin kapital” i første punkt.  

 

a. Er der tale om et aktieselskab, som indskyder alle sine aktiver eller hele sin aktivitet i et 

kommanditselskab, hvori aktieselskabet er kommanditist? 

 

b. Er der tale om et aktieselskab, som indskyder sin aktiekapital i et kommanditselskab, 

hvori aktieselskabet er kommanditist? 

 

                                                   
29 Erhvervs og Selskabsstyrelsen j.nr. 95-41.904 refereret i af Søren Sandfeld Jakobsen & Nina Sandroos, Revision og Regnskabsvæsen, 1999 nr. 4. 
30 Aktieselskabsloven § 1, stk. 3 
31 Aktieselskabsloven § 49 for så vidt angår bestyrelsen, § 51 for så vidt angår direktionen og § 69 for så vidt angår den årlige generalforsamling. 
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Ad a 

Definitionen af ”med hele sin kapital” i ovenstående punkt a. har den konsekvens, at hvis et ak-

tieselskab indskyder alle sine aktiver eller hele sin aktivitet i et kommanditselskab, vil komman-

ditselskabet efter loven være et partnerselskab. 

 

Dette har den betydning, at et aktieselskab ikke kan være kommanditist ”med hele sin kapital” 

som defineret i punkt a. i et kommanditselskab uden, at dette kommanditselskab efter loven bli-

ver et partnerselskab. 

 

Når der i aktieselskabsloven står ”kapital” er det, ud fra en selskabsretlig fortolkning selskabska-

pitalen, der henvises til, og ikke de givne aktiver eller aktiviteter, et selskab besidder. Definitio-

nen i ovenstående punkt a er derfor ikke, hvad der menes med ordlyden i loven. 

 

Ovenstående tilfælde, vil derimod betegnes som en selskabssammenslutning, hvori aktieselska-

bet indskyder aktiver eller aktiviteter til kommanditselskabet, hvilket ikke betyder at kommandit-

selskabet ændrer status til et partnerselskab. 

 

Ad b 

I lovens ordlyd må det således antages, at et partnerselskab opstår, når et aktieselskab indsky-

der sin fulde aktiekapital i et kommanditselskab. 

 

I et sådant tilfælde vil et aktieselskab, der som kommanditist indskyder hele sin aktiekapital i et 

kommanditselskab, således være omfattet af ASL § 173, stk. 7, hvorved aktionærerne i aktiesel-

skabet bliver kommanditaktionærer i partnerselskabet. Aktieselskabet vil i så fald ophøre med at 

eksistere og må opløses ved omdannelse efter reglerne i ASL § 134 m32.  

 

Andet led i § 173, stk. 7 omfatter den situation, hvor kommanditaktionærerne har indskudt en 

bestemt kapital som er fordelt på aktier. 

 

Konsekvensen af første led i ASL § 173, stk. 7 fører derfor til samme resultat som angivet i an-

det led, nemlig at der i partnerselskabet er indskudt en kapital, som er fordelt på aktier. 

 

Når der i loven står anført, at et aktieselskab deltager med hele sin kapital, skal det således for-

stås ud fra terminologien i aktieselskabslovgivning, hvorfor vi er af den opfattelse, at der prak-

tisk set er tale om to sider af samme sag. 

 

Spørgsmålet er endvidere meget omdiskuteret hos flere forfattere. I deres diskussion om, hvor-

vidt der reelt er to former for partnerselskaber, benævner Noe Munck de to led i loven som hen-

holdsvis ”den danske type” og ”EU-typen” 33.  

                                                   
32 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 249. 
33 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 249. 
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Hans konklusion på diskussionen er dog følgende: 

 

”Konklusionen synes herefter at være den overraskende,  

at det ikke synes muligt at give de to omtalte hovedformer  

for partnerselskaber et forskelligt indhold”34 

 

Søren Friis Hansen og Tage Andersen konkluderer hurtigt, at: 

 

”…de to alternative formuleringer vedrørende kommandit- 

aktionærernes indskud dækker over den samme retlige realitet”35 

 

Den tvetydige formulering skal formodentligt findes i den historiske lovudvikling. I aktieselskabs-

loven fra 1930 § 1 defineres et kommanditaktieselskab på samme måde som første led i den nu-

værende lov.  

 

Det har således i perioden fra 1930 til 1973 kun været muligt at stifte et partnerselskab ved, at 

et aktieselskab indskyder hele sin kapital i et kommanditselskab. Reglerne om omdannelse fra et 

aktieselskab til et partnerselskab blev først indført i 1996, hvor det havde været ønskeligt at 

første led i ASL § 173, stk. 7 var blevet fjernet. Det første led ses derfor i dag ikke at have nogen 

reel betydning. 

 

Den simple definition på et partnerselskab må derfor være ”et erhvervsdrivende kommanditsel-

skab, hvor kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på akti-

er”.  

 

2.3 Selskabsretlig regulering 

Partnerselskaber er omfattet af aktieselskabslovens regler jf. ASL § 173, stk. 2, som angiver 

følgende: 

 

”Med mindre andet følger af stk. 3-6 og 8, finder bestemmelserne 

i denne lov eller bestemmelser fastsat i henhold til loven, herunder 

om anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og tegningsret, 

samt lovgivningens bestemmelser om revision, med de fornødne 

lempelser tilsvarende anvendelse på kommandit-aktieselskaber” 

 

Selvom partnerselskabet er en blanding af et personselskab og et kapitalselskab, anses partner-

selskabet efter selskabsretten som en selvstændig juridisk enhed36. 

                                                   
34 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 252. 
35 Søren Friis Hansen & Tage Andersen, Partnerselskaber, 1. udgave 2005, side 8 
36 Søren Friis Hansen & Tage Andersen, Partnerselskaber, 1. udgave 2005, side 15. 
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Partnerselskabet er underlagt samme regler som aktieselskaber, hvad angår registrering hos 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og er ligeledes underlagt regler om revision af en statsautorise-

ret eller registreret revisor37. 

 

I aktieselskabsloven er der klare regler for retsforholdet mellem selskabsdeltagerne, idet sel-

skabsdeltagerne i et aktieselskab alene udgøres af selskabets aktionærer. I et partnerselskab 

derimod udgør selskabsdeltagerne såvel kommanditaktionærerne som komplementaren, som i 

sin egenskab af eneste personligt hæftende selskabsdeltager må antages at blive tillagt særlige 

beføjelser i denne egenskab. 

 

Om disse særlige beføjelser anfører ASL § 173, stk. 8: 

 

”For kommanditselskaber, der er stiftet efter den 1. 

juni 1996, skal de fuldt ansvarlige deltagere have  

forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser.” 

 

Komplementaren tillægges således efter aktieselskabslovens regler forvaltningsmæssige befø-

jelser38. Det, at en selskabsdeltager, der som udgangspunkt ikke er medlem af bestyrelsen eller 

direktionen, tillægges forvaltningsmæssige beføjelser, betyder, at der tilføjes en beslutningsta-

ger som ikke er omtalt i aktieselskabslovens almindelige bestemmelser om selskabets ledelse. 

 

Det at der således må formodes at være en skævdeling i beføjelser i forhold til, hvad er gælden-

de for almindelige aktieselskaber gør efter vores opfattelse, at der i ASL § 173, stk. 2 er indføjet 

ordlyden ”med de fornødne lempelser”. 

 

Således er aktieselskabsloven for partnerselskaber tillempet til ligeledes at kunne omfatte kom-

plementarens beføjelser. At aktieselskabsloven er tillempet uden, at det specifikt er angivet på, 

hvilke områder loven kan lempes, giver anledning til en del forvirring i retsforholdet mellem sel-

skabsdeltagerne. Det må således antages, at ”de fornødne lempelser” som minimum må omfatte 

de situationer, hvor retspraksis for almindelige kommanditselskaber er i konflikt med reglerne i 

aktieselskabsloven. 

 

Det forhold at partnerselskabet er en integration mellem et kommanditselskab og et aktieselskab 

gør, at der ved fastlæggelse af de selskabsretlige regler for partnerselskabet, må henses såvel til 

de praksisbestemte kommanditselskabsretlige principper og i de lovfæstede regler i aktiesel-

skabsloven. Samspillet mellem disse to vidt forskellige regelsæt må uden tvivl give anledning til 

stor forvirring, og må i sidste ende betyde, at det ene regelsæt får forrang frem for det andet39. 

                                                   
37 Årsregnskabsloven § 135. 
38 Se nærmere diskussion om komplementarens beføjelser i afsnit 2.5.1.1 om partnerselskabets indre forhold. 
39 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 264. 
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En nærmere diskussion heraf vil blive foretaget i nedenstående afsnit 2.5 om partnerselskabets 

indre forhold. 

 

2.4 Stiftelse af partnerselskabet 

Et partnerselskab kan stiftes enten ved nystiftelse eller ved omdannelse af et eksisterende sel-

skab40 til partnerselskab. Uanset, hvordan partnerselskabet stiftes, gælder aktieselskabslovens 

regler om stiftelse af selskabet.  

 

Ved tegning af aktier i et partnerselskab, uanset om tegningen sker ved selskabets stiftelse eller 

ved en efterfølgende kapitaludvidelse, kan tegningskursen ikke være under aktiens pålydende jf. 

ASL § 13, stk. 1. En aktie i et partnerselskab skal således som minimum tegnes til kurs 100, men 

der er ikke noget til hinder for, at aktien tegnes til overkurs. 

 

2.4.1 Partnerselskabets navn 

Der gælder samme formelle krav til navngivning af et nystiftet partnerselskab, som gør sig gæl-

dende for aktieselskaber i ASL § 153. Det er endvidere angivet i ASL § 173, stk. 3 at: 

 

”Kommanditaktieselskaber er pligtige og eneberettigede 

til i deres navn at benytte ordet ”kommanditaktieselskab”, 

”partnerselskab” eller forkortelsen ”P/S”.” 

 

Det gælder således, at partnerselskaber i sit navn skal anføre én af ovenstående benævnelser, til 

hvilket partnerselskaber har eneberettigelse. Partnerselskabets navn er således beskyttet, så 

det er enhver kendt, at så snart én af de i ASL § 173, stk. 3 angivne benævnelser forekommer i 

selskabets navn, hører selskabet ind under aktieselskabslovens regler. 

 

2.4.2 Nystiftelse af partnerselskab 

Nystiftelse af et partnerselskab kan ske enten ved kontantstiftelse eller ved apportindskud af ak-

tiver eller aktiviteter til partnerselskabet.  

 

Stiftes partnerselskabet kontant, indskyder kommanditaktionærerne likvider til selskabet og 

modtager derved aktier i partnerselskabet, som repræsenterer den enkelte kommanditaktionærs 

ejerandel i selskabet. 

 

Stiftes partnerselskabet ved indskud af værdier, såkaldt apportindskud, modtager kommanditak-

tionæren ligeledes aktier for de indskudte værdier, som repræsenterer den enkelte kommandi-

taktionærs ejerandel. 

                                                   
40 Anpartsselskaber kan dog ikke omdannes til partnerselskaber jf. Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 265. 
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For stiftelse af partnerselskaber ved apportindskud gælder aktieselskabslovens regler herom41. 

Der skal således foretages vurdering af de aktiver der indskydes, ligesom der skal udarbejdes 

vurderingsberetning efter ASL §§ 6 a-c. Vurderingsberetning skal udarbejdes for at sikre, at de 

værdier, der indskydes til selskabet, reelt også repræsenterer den værdi, disse er vurderet til. 

 

2.4.3 Omdannelse af et eksisterende aktieselskab 

Ved indførelse af ASL § 134m i 1996 blev det fastlagt, hvorledes et aktieselskab kunne omdan-

nes til et partnerselskab. Før indførelse af denne paragraf, var eneste måde at omdanne et ak-

tieselskab til et partnerselskab, at likvidere aktieselskabet og stifte partnerselskabet ved indskud 

af det tidligere aktieselskabs aktiviteter til partnerselskabet42. Der var således ikke mulighed for, 

at partnerselskabet kunne indtræde i aktieselskabets selskabsretlige stilling. 

 

ASL § 134 m har således givet mulighed for at omdanne et eksisterende aktieselskab til et part-

nerselskab og anfører i stk. 1 følgende: 

 

”Generalforsamlingen kan med det flertal, der kræves til vedtægtsændring, 

vedtage at omdanne et aktieselskab til et partnerselskab (kommanditaktieselskab). 

Ved omdannelsen overdrages det omdannede selskabs aktiver og passiver som helhed 

til partnerselskabet. Overdragelsen kan gennemføres uden kreditorernes samtykke” 

 

Et aktieselskab kan således med to tredjedele af stemmerne på generalforsamlingen43 beslutte, 

at selskabet skal omdannes til et partnerselskab. Ved omdannelsen skal der vælges en komple-

mentar, enten en fysisk eller juridisk person, som hæfter ubegrænset for partnerselskabets for-

pligtelser. Komplementaren skal naturligvis indvillige i, at denne er valgt som komplementar, og 

skal ved sin underskrift bekræfte dette44. 

 

Ved omdannelsen indtræder partnerselskabet i aktieselskabets selskabsretlige stilling som ejer 

af selskabets aktiver og er forpligtiget overfor selskabets kreditorer, den såkaldte universalsuc-

cession. Idet partnerselskabet indtræder i aktieselskabets sted ved universalsuccession, kan en-

hver, som havde en fordring eller andet krav på aktieselskabet, gøre dette krav gældende over 

for partnerselskabet og således også over for komplementaren. 

 

Som angivet i ASL § 134 m kan overdragelsen gennemføres uden kreditorernes samtykke, hvil-

ket skyldes at kreditorerne ikke stilles ringere ved omdannelsen, end de var før. Det forhold, at 

der i partnerselskabet indtræder en personligt hæftende komplementar, giver kreditorerne (og 

andre medkontrahenter) en større sikkerhed, end det var tilfældet i aktieselskabet, hvor alle sel-

skabsdeltagere hæftede begrænset. 

                                                   
41 Aktieselskabsloven §§ 6 a-c. 
42 Lovbemærkningerne til lovforslag L 198, 1. februar 1996. 
43 Samt med to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital jf. aktieselskabsloven § 78. 
44 Aktieselskabsloven § 173, stk. 6. 
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2.4.4 Anmeldelse om stiftelse 

Anmeldelse om stiftelse af et partnerselskab skal ske til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og skal, 

ud over de for aktieselskaber gældende regler, overholde de særlige regler der er fastsat for 

partnerselskaber i ASL § 173, stk. 5. 

 

Anmeldelse om stiftelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen skal underskrives af såvel samtlige 

bestyrelsesmedlemmer som samtlige fuldt ansvarlige deltagere, det vil sige komplementarer jf. 

ASL § 173, stk. 6. Det må anses som værende rimeligt, at komplementaren ved sin underskrift 

skal bekræfte, at pågældende accepterer den forpligtelse, der påhviler komplementaren, før 

partnerselskabet kan stiftes. 

 

Partnerselskabets stiftelsesdokument45, skal indeholde oplysninger om de fuldt ansvarlige delta-

gere, det vil sige komplementarerne. Disse oplysninger skal ifølge ASL § 173, stk. 5 omfatte føl-

gende: 

 

1. komplementarens fulde navn, stilling og bopæl (er komplementaren et kapitalselskab op-

lysning om dettes hjemsted46), 

2. hvorvidt komplementaren er pligtige til at gøre indskud og i bekræftende fald størrelsen 

heraf, 

3. komplementarens indflydelse i selskabets anliggender og andel i overskud og tab. 

 

Er der mere en én komplementar i partnerselskabet, gælder ovenstående oplysninger naturligvis 

for hver enkelt komplementar. 

 

Ovenstående giver anledning til en nærmere uddybning af, hvad der skal oplyses i stiftelsesdo-

kumentet. 

 

2.4.4.1 Oplysninger om komplementaren 

For så vidt angår første punkt, kan der ikke være tvivl om, hvilke oplysninger der skal forekomme 

i stiftelsesdokumentet. Er komplementaren et kapitalselskab, vil det være naturligt, at oplysnin-

gerne ligeledes indeholder selskabets CVR-nummer, idet det er dette nummer, som selskabet er 

registreret under hos de offentlige myndigheder. 

 

2.4.4.2  Komplementarens indskud 

Det er i selskabslovgivningen ikke noget krav, at komplementaren skal gøre indskud i forbindelse 

med stiftelse af et partnerselskab eller til, at komplementaren skal tegne aktier i selskabet. 

                                                   
45 Ifølge aktieselskabsloven § 3 skal der ved et aktieselskabs stiftelse udfærdiges og underskrives et stiftelsesdokument indeholdende udkast til vedtæg-
terne. Herudover skal der ved indskud af andet end kontanter ligeledes udarbejdes vurderingsberetning og evt. åbningsbalance jf. lovens §§ 6 a-c. Disse 
vil i afhandlingen samlet blive benævnt stiftelsesdokumentet. 
46 Søren Friis Hansen og Tage Andersen, Partnerselskaber, 1. udgave 2005, side 15. 
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Forpligter komplementaren sig imidlertid til ved partnerselskabets stiftelse at indskyde et givent 

beløb, skal dette fremgå af selskabets vedtægter. En sådan indførelse i vedtægterne vil således 

betyde, at såfremt komplementaren ønsker sit indskud tilbage fra selskabet, vil dette kræve en 

vedtægtsændring47, med mindre aftale om tilbagebetaling direkte er anført i vedtægterne. Det 

må formodes, at de til enhver tid gældende vedtægter oplyser om komplementarens indskud. 

 

Såfremt komplementarens indskud ikke er fuldt indbetalt til selskabet ved dettes stiftelse, skal 

de for indbetalingen gældende regler oplyses i selskabets vedtægter48. Det vil således sige, at 

aftales det i forbindelse med stiftelsen, at komplementarselskabet skal indskyde et givent beløb, 

men dette beløb først forfalder ved påkrav, skal dette anføres i vedtægterne. 

 

Foretages komplementarens indskud i andet end kontanter, skal der ifølge ASL § 173, stk. 5 

”redegøres for vurderingsgrundlaget49”. Det fremgår ikke klart af loven eller af bemærkningerne 

hertil, om denne redegørelse er omfattet af reglerne om vurderingsberetning. Denne redegørel-

se er derfor særligt omdiskuteret i litteraturen, idet der blandt forfatterne er diskussion om, 

hvorvidt der på lige fod med ved indskud af værdier som aktiekapital skal udarbejdes vurde-

ringsberetning efter ASL §§ 6 a-c. 

 

Lise Høgh anfører at: 

 

”Det må bero på en forglemmelse, at der ikke er indføjet en hen- 

visning i § 173 til §§ 6 a-c.” og ”…det må antages, at henvisningen 

i § 173, stk. 2, fører til det resultat, at §§ 6 a-c skal iagttages.”50 

 

Det er således Lise Høghs vurdering, at der skal udarbejdes vurderingsberetning i forbindelse 

med komplementarens indskud af andet end penge med henvisning til, at det i ASL § 173, stk. 2 

er angivet, at aktieselskabslovens regler finder anvendelse på partnerselskaber.  

 

Siden Lise Høgs artikel i Revision og Regnskabsvæsen i 1996 er aktieselskabsloven blevet ænd-

ret, for så vidt angår apportindskud i anden forbindelse end ved tegning af aktier. Aktieselskabs-

lovens daværende bestemmelser om, at der ligeledes ved stifteres apportindskud i anden forbin-

delse end ved tegning af aktier skulle udarbejdes vurderingsberetning er således ikke længere 

gældende.  

 

Ved indførelse af ovenstående ændring af aktieselskabsloven blev der imidlertid indsat en ny be-

stemmelse i ASL § 6 c omfattende selskabets erhvervelse fra en stifter af formueværdier bortset 

                                                   
47 Det vil sige, at beslutningen skal tiltrædes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede 
stemmeberettigede aktiekapital jf. aktieselskabsloven § 78. 
48 Aktieselskabsloven § 173, stk. 5, litra 2. 
49 Aktieselskabsloven § 173, stk. 5, litra 2. 
50 Lise Høgh, Revision og Regnskabsvæsen, 1996 nr. 4. 
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fra ved nytegning af aktier. Denne bestemmelse angiver, at erhvervelser fra en stifter eller en 

aktionær af formueværdier i anden forbindelse end ved tegning af aktier skal godkendes af ge-

neralforsamlingen, hvis: 

 

”1) erhvervelsen sker i tiden fra datoen for stiftelsesdokumentets 

oprettelse og indtil 24 måneder efter, at selskabet er registreret, og 

2) vederlaget svarer til mindst en tiendedel af aktiekapitalen.51” 

 

Herudover angiver stk. 2, at der til brug for generalforsamlingen skal udarbejdes en vurderings-

beretning efter reglerne i §§ 6 a og 6 b samt, at bestyrelsen skal udarbejde en skriftlig redegø-

relse for erhvervelsen. 

 

Da komplementaren er medstifter af selskabet, idet denne medunderskriver på stiftelsesdoku-

mentet, og fra det tidspunkt hæfter personligt for selskabets forpligtelser, falder dennes indskud 

som udgangspunkt ind under § 6 c’s bestemmelser. 

 

Spørgsmålet er dog, om komplementarens indskud, udelukkende reguleres af den i ASL § 173, 

stk. 5 nævnte ”redegørelse”, eller om ASL § 6 c om udarbejdelse af vurderingsberetning finder 

anvendelse. 

 

Søren Friis Hansen og Tage Andersen anfører imidlertid: 

 

”I modsætning til, hvad der gælder for kommanditaktionærernes 

indskud, gælder der ikke et krav om, at komplementarens indskud skal 

vurderes i henhold til Aktieselskabslovens regler for apportindskud”52 

 

De anfører endvidere: 

 

”Det er klart, at komplementaren efter omstændighederne vil kunne ifalde erstat- 

ningsansvar over for selskabet eller dettes kreditorer, såfremt selskabet lider et 

tab, fordi den værdiansættelse, der har været foretaget af de aktiver, som komple- 

mentaren har skudt ind i selskabet, måtte vise sig at have været misvisende.”53 

 

Søren Friis Hansen og Tage Andersen argumenterer for, at der ikke skal udarbejdes vurderings-

beretning, idet selskabet og dettes kreditorer kan søge sig godtgjort hos komplementaren for 

deres eventuelle tab som følge af, at vurderingsgrundlaget måtte have været misvisende. 

 

                                                   
51 Aktieselskabsloven § 6 c, stk. 1. 
52 Søren Friis Hansen & Tage Andersen, Partnerselskabet, 1. udgave 2005, side 17. 
53 Søren Friis Hansen & Tage Andersen, Partnerselskabet, 1. udgave 2005, side 17. 
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Da en eventuel kreditor altid har ret til at søge sit tilgodehavende inddrevet hos komplementa-

ren, såfremt partnerselskabet ikke kan betale dette, ses ovenstående ikke at være et udtryk for 

en yderligere hæftelse end den i forvejen gældende i medfør af komplementarens personlige 

hæftelse. Vi mener således ikke, at ovenstående er et fyldestgørende argument for, at der ikke 

skal udarbejdes vurderingsberetning, idet kreditoren ikke er stillet anderledes ved at kunne gøre 

komplementaren erstatningsansvarlig for sit tab. 

 

Hvad angår selskabets mulighed for at gøre komplementaren erstatningsansvarlig for selskabets 

eller dets kommanditaktionærers eventuelle tab som følge af en misvisende vurdering, må bero 

på, om der er tale om en bevidst overvurdering fra komplementarens side. I et sådant tilfælde vil 

det i sidste ende være komplementarens betalingsevne, der er afgørende for, om selskabet eller 

dets kommanditister kan blive godtgjort for dette tab, hvilket vil stille dem ringere, end hvis ind-

skuddet var underlagt krav om vurdering. 

 

Det er vores opfattelse, at det forhold, at komplementarens indskud ved stiftelsen indføres i sel-

skabets vedtægter har særlig betydning i forbindelse med at søge svar på ovenstående problem-

stilling. Et partnerselskabs vedtægter er offentligt tilgængelige, hvorved enhver medkontrahent 

kan få adgang til disse. Fra selskabets stiftelse til offentliggørelse af dets første årsrapport er 

vedtægterne således en medkontrahents eneste mulighed for at opnå kendskab til selskabets 

tilstedeværende kapital. 

 

Der må derfor ikke være usikkerhed om, at de værdier, som selskabet oplyser, er til stede ved 

selskabets stiftelse, også reelt udgør den økonomiske værdi, som disse er oplyst til. 

 

For så vidt angår kommanditaktionærerne må det indskud komplementaren foretager ved sel-

skabets stiftelse i nogen grad have indflydelse på disses beslutning om at investere i selskabet. 

Det er således også i dette tilfælde vigtigt, at den vurdering, der ligger til grund for komplemen-

tarens indskud, er retvisende, således at kommanditaktionærerne har det fornødne og korrekte 

beslutningsgrundlag. 

 

Det er således vores vurdering, at værdiansættelse af komplementarens indskud har lige så stor 

betydning for selskabet og dettes medkontrahenter som værdiansættelse af det indskud, hvor-

med kommanditaktionærerne tegner aktier i selskabet.  

 

Det er udgangspunktet, at aktieselskabslovens regler finder anvendelse for partnerselskaber. 

Når man ser på ordlyden i § 173, stk. 2 om, at aktieselskabsloven finder anvendelse ”med de 

fornødne lempelser”, kan det ikke have været hensigten, at denne bestemmelse skulle være til 

ugunst for selskabets aktionærer eller medkontrahenter. Vi tilslutter os således Lise Høghs udta-

lelse om, at ”det må bero på en forglemmelse”, at der i § 173, stk. 5 ikke henvises til ASL §§ 6 a 

- c om vurderingsberetning.  
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Det er således vores vurdering, at der ved komplementarens indskud af andet end penge skal 

udarbejdes vurderingsberetning under hensyntagen til de i ASL § 6 c gældende regler. 

 

De ændrede regler i ASL § 6 c medfører blot, at kravet for, hvornår der skal udarbejdes vurde-

ringsberetning i forbindelse med en komplementars indskud, nu er afhængig af tidspunktet og 

størrelsen af indskuddet. Disse regler ændrer ikke ved, at kommanditaktionærer og medkontra-

henter opnår en større sikkerhed, når der udarbejdes vurderingsberetning. 

 

2.4.4.3 Komplementarens indflydelse samt andel i overskud og tab 

Komplementarens indflydelse i partnerselskabets anliggender er ikke direkte givet i aktiesel-

skabsloven. Komplementaren er således ikke efter lovgivningen tillagt specifikke beføjelsesmæs-

sige kompetencer, modsat kommanditaktionærerne som via deres aktier i selskabet som ud-

gangspunkt har stemmeret på selskabets generalforsamling54. Den indflydelse i partnerselska-

bets anliggender, som komplementaren tillægges ved selskabets stiftelse skal derfor anføres i 

selskabets vedtægter55. 

 

Er det ved selskabets stiftelse aftalt at komplementaren skal have andel i partnerselskabets 

overskud eller tab, skal dette anføres i selskabets vedtægter56. Den andel af partnerselskabets 

overskud, der skal oplyses i vedtægterne, er den andel som komplementaren ifølge det aftalte 

har krav på alene i sin egenskab af at være komplementar. 

 

Tegner komplementaren ved selskabets stiftelse aktier i partnerselskabet, bliver denne ud over 

at være komplementar ligeledes kommanditaktionær i selskabet. Den andel af partnerselskabets 

overskud, som komplementaren i sin egenskab af at være kommanditaktionær har krav på, skal 

således ikke oplyses i selskabets vedtægter.  

 

I afhandlingens kapitel 2.5 om partnerselskabets indre forhold vil de beføjelser, som komplemen-

taren efter lovgivningens regler skal tillægges, blive nærmere diskuteret. 

 

2.4.5 Kapitalens erlæggelse 

Ved stiftelse af et partnerselskab skal hele den af kommanditaktionærerne indskudte kapital, in-

klusiv en eventuel overkurs, være indskudt til selskabet på tidspunktet for anmeldelse til Er-

hvervs- og Selskabsstyrelsen jf. ASL § 11, stk. 2. 

 

Det er således et krav for partnerselskaber, i modsætning til almindelige kommanditselskaber, at 

kapitalen er indbetalt, eller hvor stiftelsen sker ved apportindskud, at aktiverne er overdraget til 

selskabet ved dettes stiftelse. 

                                                   
54 Aktieselskabsloven § 67. 
55 Aktieselskabsloven § 173, stk. 5, litra 3. 
56 Aktieselskabsloven § 173, stk. 5, litra 3. 
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2.5 Partnerselskabets indre forhold 

Ved partnerselskabets indre forhold vil vi diskutere forholdet mellem komplementaren, kom-

manditaktionærerne og den i aktieselskabsloven regulerede ledelse i form af bestyrelse og direk-

tion. 

 

Idet der for partnerselskaber ”med de fornødne lempelser” gælder de samme regler som for ak-

tieselskaber, er udgangspunktet, at selskabet ledes af de i aktieselskabsloven bestemte ledelses-

organer. Dette betyder, at der på generalforsamlingen skal vælges en bestyrelse bestående af 

mindst tre medlemmer57, til at varetage kommanditaktionærernes interesser. Bestyrelsen udpe-

ger herefter en direktion til at forestå den daglige ledelse af selskabet58. 

 

Som omtalt i afsnit 2.3 er der i et partnerselskab, som følge af komplementarens deltagelse en 

anden fordeling af beføjelser i forhold til, hvad der er gældende for aktieselskaber. 

 

Aktieselskabsloven § 173, stk. 4 angiver følgende: 

 

”Et kommandit-aktieselskabs vedtægter skal inde- 

holde nærmere regler om retsforholdet mellem 

aktionærerne og de fuldt ansvarlige deltagere.” 

 

Vedtægterne skal endvidere indeholde en beskrivelse af komplementarernes indflydelse i selska-

bets anliggender og andel i overskud og tab59. 

 

Ovenstående giver således anledning til at diskutere, hvorvidt komplementarens beføjelser, har 

påvirkning på de i aktieselskabsloven gældende regler. 

 

2.5.1 Komplementarens beføjelser og forpligtelser 

Komplementaren er som eneste fuldt ansvarlige selskabsdeltager ifølge ASL § 173, stk. 8 tillagt 

særlige beføjelser af såvel økonomisk som forvaltningsmæssig karakter60. 

 

2.5.1.1 Komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser 

Det er ikke ifølge lovgivningen eller bemærkningerne hertil klart, hvor mange eller hvor omfat-

tende forvaltningsmæssige beføjelser komplementaren skal tillægges. Af bemærkningerne til 

lovændringen i 1996, hvori bestemmelsen om komplementarens særlige beføjelser blev indført, 

fremgår en række eksempler på komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser, eksemplerne 

er dog ikke udtømmende. 

                                                   
57 Aktieselskabsloven § 49. 
58 Medlemmer af bestyrelsen og direktionen er underlagt tavshedspligt i henhold til aktieselskabslovens § 160, stk. 1. 
59 Aktieselskabsloven § 173, stk. 5 nr. 3. 
60 Gælder kun for partnerselskaber som er stiftet efter 1. juni 1996. 
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1. Deltagelse i den daglige ledelse, 

2. tegningsret i selskabet, 

3. vetoret over for beslutninger, der er af væsentlig betydning for  

komplementarernes personlige hæftelse. 

 

Ud over ovennævnte, må det antages, at komplementaren kan tillægges andre forvaltningsmæs-

sige beføjelser så som stemmeret på generalforsamlingen, adgang til at udpege direktionen eller 

medlemmer af bestyrelsen (herunder sig selv) og andre kompetencer61. 

 

I nedenstående vil vi diskutere de i bemærkningerne angivne eksempler på komplementarens 

forvaltningsmæssige beføjelser herunder, hvornår praksis for kommanditselskaber får forrang 

frem for aktieselskabsloven. 

 

2.5.1.1.1 Deltagelse i den daglige ledelse 

I et kommanditselskab forestår komplementaren selskabets daglige ledelse, hvorimod det ifølge 

aktieselskabsloven er direktionen, som forestår den daglige ledelse62. Det forhold, at komple-

mentaren bliver tillagt den daglige ledelse, kan set ud fra betragtningen i aktieselskabsloven blot 

betyde, at komplementaren indtræder i direktionen. 

 

Komplementarens deltagelse i den daglige ledelse kan betyde, at komplementaren enten indtræ-

der som eneste direktør for selskabet, eller blot på lige fod med andre direktører forestår selska-

bets daglige ledelse.  

 

Ifølge aktieselskabsloven skal bestyrelsen udpege en direktion bestående af mindst én direktør, 

som skal forestå selskabets daglige ledelse63. Skal komplementaren ifølge vedtægterne være di-

rektør i selskabet, fratages bestyrelsen således retten til at udpege og afskedige komplementa-

ren som direktør. 

 

Noe Munck diskuterer, om man helt kan undlade en direktion i et partnerselskab, hvori komple-

mentaren er udpeget til daglig leder med henvisning til lempelsesreglerne i ASL § 173, stk. 264. 

Det er vores opfattelse, at en sådan lempelse af aktieselskabsloven med udgangspunkt i ASL § 

173, stk. 2, vil være for vidtgående, idet komplementaren blot kan udpeges til direktør og såle-

des alene lempe bestyrelsen ret til at udpege direktionen i ASL § 51, stk. 1. 

 

                                                   
61 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 271. 
62 Aktieselskabsloven § 54, stk. 2. 
63 Aktieselskabsloven § 51, stk. 1. 
64 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 273. 
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2.5.1.1.2 Tegningsret i selskabet 

Ved tegningsret forstås, hvem der er berettiget til at indgå bindende retshandler på selskabets 

vegne. I almindelige kommanditselskaber er det, hvis ikke andet er aftalt i kommanditselskabs-

kontrakten, komplementaren som tegner selskabet65, hvorimod det er medlemmer af bestyrel-

sen og direktionen, som tegner aktieselskabet66. 

 

Ifølge aktieselskabslovens regler kan et medlem af bestyrelsen eller direktionen som udgangs-

punkt tegne aktieselskabet. Denne tegningsret kan i vedtægterne begrænses således, at teg-

ningsretten kun kan udøves af flere, eventuelt bestemte, medlemmer i forening eller af bestemte 

medlemmer alene67. 

 

Tillægges komplementaren efter vedtægterne alene i sin egenskab af at være komplementar i 

selskabet ret til at tegne selskabet overfor tredjemand, strider dette imod ASL § 60, stk. 2, idet 

det alene er medlemmer af bestyrelsen og direktionen, som ifølge aktieselskabslovens regler har 

tegningsret. 

 

Tillægges tegningsretten i vedtægterne udelukkende komplementaren, strider dette imod ASL § 

60, stk. 3, idet alle medlemmer af bestyrelsen eller direktionen ikke kan begrænses fra tegnings-

retten. 

 

Det forhold, at komplementaren uden at være medlem af bestyrelse eller direktion bliver tillagt 

en tegningsret, strider imod aktieselskabsloven, vil medføre at aktieselskabslovens regler må 

lempes herfor efter ASL § 173, stk. 2. Lempelsen vil i så fald omfatte, at der tilføjes en teg-

ningsberettiget, som ikke er omtalt i aktieselskabsloven. Komplementaren kan således enten ale-

ne eller i forening med medlemmer af bestyrelsen eller direktionen tegne selskabet. 

 

Tillægges tegningsretten i vedtægterne udelukkende komplementaren, fratages bestyrelse og 

direktion en væsentlig beføjelse i forhold til at skulle lede selskabet. Kan bestyrelse og direktion, 

som er selskabets øverste og daglige ledelse, ikke tegne selskabet, vil det begrænse disse i ud-

øvelsen af deres hverv. I denne situation bliver bestyrelse og direktion kommanditaktionærernes 

tilsynsråd68, som fører tilsyn med, at komplementaren ikke overskrider sine beføjelser. Aktiesel-

skabslovens grundprincip om ledelse af selskabet bliver således sat ud af funktion, idet ledelses-

organerne ikke har de nødvendige beføjelser til at udøve denne ledelse. På trods af, at en sådan 

beføjelse til komplementaren strider imod de fundamentale principper i aktieselskabsloven, er vi 

af den opfattelse, at komplementaren kan tillægges den fulde tegningsret, og at aktieselskabslo-

vens regler i så fald må lempes. Vi er imidlertid også af den opfattelse, at en så kraftig reduktion 

                                                   
65 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 102. 
66 Aktieselskabsloven § 60, stk. 2. 
67 Aktieselskabsloven § 60, stk. 3. 
68 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 273. 
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af aktieselskabslovens regelsæt, som bygger på forsvarlig selskabsledelse, ikke er anbefalelses-

værdig. 

 

2.5.1.1.3 Vetoret 

Tillægges komplementaren vetoret overfor beslutninger, der er af væsentlig betydning for den-

nes personlige hæftelse, må det antages, at denne vetoret kan udøves både på generalforsam-

lingsbeslutninger og i forbindelse med selskabets daglige virke. 

 

I et kommanditselskab har komplementaren i kraft, af at denne udøver den daglige ledelse samt 

er tegningsberettiget i selskabet, direkte beføjelse til at træffe de beslutninger, som i væsentlig 

grad har betydning for dennes personlige hæftelse. 

 

I et aktieselskab er det som udgangspunkt alt afhængig af, hvor vidtgående konsekvenser en be-

slutning har, generalforsamlingen, bestyrelsen og den daglige ledelse, som træffer beslutninger 

af betydning for komplementarens personlige hæftelse på selskabets vegne. 

 

Som et eksempel på en beslutning, der som udgangspunk skal træffes på selskabets generalfor-

samling, og som kan have væsentlig betydning for komplementarens personlige hæftelse, kan 

nævnes ændring af selskabets formål69. Det må formodes, at en ændring af selskabets formål 

ligeledes medfører en ændring af de forudsætninger under, hvilke komplementaren påtog sig 

den personlige hæftelse. Indførelse af komplementarens vetoret over for sådanne beslutninger, 

kræver lempelse af aktieselskabslovens regler for generalforsamlingens beslutningsdygtighed. I 

det konkrete eksempel vil det således betyde, at ASL § 78 om vedtægtsændringer lempes efter 

reglerne i ASL § 173, stk. 2. 

 

Når bestyrelsen eller direktionen træffer beslutninger, som efter aktieselskabsloven ligger inden 

for disses bemyndigelse, men som kan have væsentlig indflydelse på komplementarens personli-

ge hæftelse, vil komplementaren ligeledes have vetoret over for disse beslutninger. En sådan 

vetoret er i strid med bestyrelsens og direktionens almindelige bemyndigelse, hvorfor en lempel-

se af disse regler er nødvendig efter ASL § 173, stk. 2. 

 

En sådan vetoret må anses for at være helt naturlig som følge af den personlige hæftelse, kom-

plementaren har. En sådan vetoret er efter vores opfattelse ikke specielt indgribende for den 

daglige og øverste ledelses muligheder for at drive selskabet. 

 

Det kan dog være vanskeligt at definere, hvad der har væsentlig betydning for komplementarens 

personlige hæftelse, hvorfor det er vigtigt, at der i vedtægterne er angivet specifikke retningslin-

jer for i, hvilke tilfælde komplementaren har vetoret. 

                                                   
69 Et selskabs formål er indført i selskabets vedtægter, hvilket betyder at skal formålet ændres, kræves vedtægtsændring. Vedtægtsændring kan ude-
lukkende ske ved tiltrædelse af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettige-
de aktiekapital jf. aktieselskabsloven § 78. 
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2.5.1.2 Komplementarens økonomiske beføjelser 

Begrundelsen for, at lovgivningen stiller krav om, at komplementaren skal have økonomiske be-

føjelser i partnerselskabet70, må findes i, at komplementaren hæfter personligt med hele sin 

formue, hvorfor denne ligeledes må modtage en betaling for den risiko, der derved påtages71. 

 

Bestemmelsen om økonomiske beføjelser blev indført ved ændringen af aktieselskabsloven i 

1996, hvor bestemmelsen tillige blev indført i LEV § 2, stk. 2. Ændringen skyldes, at det havde 

vist sig, at en lang række kommanditselskaber var blevet stiftet uden, at komplementarerne hav-

de økonomiske beføjelser, hvilket aldrig havde været tanken72. Det må antages, at det især gjor-

de sig gældende, når der var tale om interessesammenfald, hvilket vil sige, når kommanditaktio-

nærerne havde stiftet et kapitalselskab, der fungerede som komplementar. 

 

Af bemærkningerne til lovændringen i 1996 fremgår det, at økonomiske beføjelser kan være an-

del i overskud, tab, formue og likvidationsprovenu eller en forrentning af eventuelt indskud.  

 

Det er således ikke defineret specifikt, hvad der forstås med andel i overskud, tab, formue og 

likvidationsprovenu. Da der ikke er gældende retspraksis på området for partnerselskaber, tages 

udgangspunkt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis for kommanditselskaber. Da reglerne i 

ASL § 173, stk. 8 er de samme som i LEV § 2, stk. 2, kan praksis for kommanditselskaber an-

vendes analogt på partnerselskaber for så vidt angår komplementarens økonomiske beføjelser.  

 

Fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis kan følgende retningsgivende eksempler, som ikke 

er udtømmende, nævnes73: 

 

1. Komplementarerne skal have en ”rimelig” andel af overskuddet i forhold til den økonomi-

ske risiko, komplementaren løber. 

2. Såfremt den økonomiske beføjelse består i en forrentning af komplementarens kapital-

indskud, skal denne forrentes med den til enhver tid gældende mindste rente. 

3. Komplementaren har foretaget kommanditindskud af en ”rimelig” størrelse. 

 

Ad 1 

En ”rimelig” andel af overskuddet må kunne antages at være, hvad en tredjemand ville kræve i 

betaling for at stille kaution for selskabets forpligtelser. Der kan således ikke angives en bestemt 

størrelse for den overskudsandel komplementaren skal have. Er der flere komplementarer, deler 

disse risikoen solidarisk, og den andel af overskuddet, de skal modtage, må således deles imel-

lem disse. 

                                                   
70 Aktieselskabsloven § 173, stk. 8. 
71 Søren Sandfeld Jakobsen & Nina Sandroos, Revision og Regnskabsvæsen, 1999 nr. 4. 
72 Søren Sandfeld Jakobsen & Nina Sandroos, Revision og Regnskabsvæsen, 1999 nr. 4. 
73 Søren Sandfeld Jakobsen & Nina Sandroos, Revision og Regnskabsvæsen, 1999 nr. 4. 
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Ad 2 

For at en forrentning af komplementarens kapitalindskud kan anses for at opfylde betingelserne 

for økonomiske beføjelser, stiller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen krav om, at der ikke er tale om 

lånekapital, men den kapital, som komplementaren ifølge selskabets vedtægter skal indbetale 

uden aftale om tilbagebetaling74. Som omtalt i afsnit 2.4.4.2 er det ikke et krav, at komplemen-

taren skal foretage kapitalindskud. I tilfælde, hvor der ikke foretages kapitalindskud, skal kom-

plementaren have andre økonomiske beføjelser. 

 

Ad 3 

Som ovenfor nævnt anses komplementarens økonomiske beføjelser for at være et udtryk for be-

taling for den hæftelsesrisiko, komplementaren påtager sig. Det kan derfor diskuteres, om kom-

plementaren ved også at være kommanditaktionær, opnår økonomiske beføjelser og på den må-

de opfylder lovens krav hertil. 

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen accepterer, at kravet om komplementarens økonomiske beføjel-

ser kan anses for at være opfyldt ved, at komplementaren også er kommanditaktionærer, når 

blot dennes indskud herved er af en ”rimelig” størrelse. Som eksempler herpå kan nævnes75: 

 

1. Såfremt komplementaren er et kapitalselskab, skal komplementaren mindst tegne aktier i 

partnerselskabet for et beløb svarende til lovens kapitalkrav for komplementarselskabet. 

 

2. Den af komplementarselskabet tegnede kapital skal udgøre en relativ stor andel af part-

nerselskabets aktiekapital. Således gælder for eksempel, at hvis komplementarselskabets 

kapital er væsentligt større end partnerselskabets kapital, kræves det, at der tegnes en 

relativ stor andel af aktierne. 

 

Det kan undre at kravet, om komplementarernes økonomiske beføjelser kan anses for at være 

opfyldt ved blot at være kommanditaktionær. Komplementaren får herved netop ikke betaling 

for sin hæftelsesrisiko, men blot en ejer- og overskudsandel på lige fod med øvrige kommandi-

taktionærer. 

 

2.5.1.3 Komplementarens forpligtelser 

Komplementarens forpligtelser består primært i, at denne hæfter for partnerselskabets gæld 

med hele sin formue, jf. nærmere omtale heraf i afsnit 2.2.1. 

 

Der stilles tillige nogle loyalitetskrav til komplementaren, herunder tavshedspligt og adgang til at 

udøve konkurrerende virksomhed76. 

                                                   
74 Søren Sandfeld Jakobsen & Nina Sandroos, Revision og Regnskabsvæsen, 1999 nr. 4. 
75 Søren Sandfeld Jakobsen & Nina Sandroos, Revision og Regnskabsvæsen, 1999 nr. 4. 
76 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 277. 
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Disse loyalitetskrav skal bedømmes ud fra det informationsniveau, komplementaren er beretti-

get til at modtage. Sidder komplementaren i bestyrelsen eller i direktionen eller har en anden 

ledende stilling i selskabet, vil komplementaren have et indgående kendskab til selskabets for-

hold og ville derfor kunne skade selskabet betydeligt, såfremt de opnåede informationer blev 

misbrugt. 

 

Det må antages, at komplementaren alene i sin egenskab af at være komplementar vil have krav 

på et højere informationsniveau end kommanditaktionærerne som følge af sin personlige hæftel-

se. Herunder henses endvidere til, at komplementaren ifølge lovgivningen skal være tillagt for-

valtningsmæssige beføjelser. 

 

Dette medfører som udgangspunkt, at komplementaren er underlagt tavshedspligt om selska-

bets forhold og ikke må drive konkurrerende virksomhed77. Den frie aftaleret må dog også gælde 

i disse tilfælde, hvorfor undtagelser hertil skal være beskrevet i stiftelsesdokumentet eller ved-

tægterne. 

 

2.5.2 Kommanditaktionærens beføjelser og forpligtelser 

I lighed med komplementaren har kommanditaktionæren nogle beføjelser og forpligtelser. Disse 

følger dog aktieselskabslovens bestemmelser for aktionærer i aktieselskaber. 

 

2.5.2.1 Kommanditaktionærens beføjelser 

I et aktieselskab består en aktionærs beføjelser i at kunne udøve sin stemmeret på selskabets 

generalforsamling via sin ejerandel i aktiekapitalen. Denne ejerandel giver ligeledes som ud-

gangspunkt ret til en andel af det på generalforsamlingen vedtagne udbytte. 

 

Udgangspunktet må derfor være, at kommanditaktionærens aktier i et partnerselskab er tillagt 

stemmerettigheder. Således vil kommanditaktionæren kunne gøre sin beføjelse gældende på ge-

neralforsamlingen. Vedtægterne kan dog have opdelt aktiekapitalen i aktieklasser, som giver for-

skellig stemmeret. Forskellen i stemmeretten må dog ikke være større end ti gange stemmevær-

dien af nogen anden aktie78. 

 

Er komplementaren via sine forvaltningsmæssige beføjelser i vedtægterne tillagt stemmeret på 

selskabets generalforsamling, vil kommanditaktionærens beføjelser i så fald formindskes, idet 

dennes mulighed for via sin stemme at gøre sin indflydelse gældende indskrænkes. Er komple-

mentaren tillagt den fulde stemmeret, bortfalder kommanditaktionærens mulighed for at stem-

me på generalforsamlingen, idet kommanditaktionærens aktie ikke længere er tillagt stemmeret. 

Kommanditaktionæren vil således ikke længere have mulighed for at udøve sin indflydelse her-

under valg af medlemmer til bestyrelsen, som forestår selskabets ledelse. 

                                                   
77 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 277. 
78 Aktieselskabsloven § 67. 
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En fjernelse af kommanditaktionærens stemmeret er i modstrid med ASL § 67 om aktiernes 

stemmeret. I så fald må der ske lempelse heraf efter ASL § 173, stk. 2, hvilket efter vores opfat-

telse er en vidtgående lempelse, idet komplementaren herved vil være tillagt den fulde kontrol 

over partnerselskabet. Det er svært at forestille sig, at en kommanditaktionær er villig til at inve-

stere i et selskab, i hvilket denne ikke har nogen indflydelse. I tilfælde, hvor komplementaren er 

et kapitalselskab, hvori kommanditaktionæren har indflydelse, eventuelt via ejerandele, kan så-

danne tilfælde dog forekomme, idet kommanditaktionæren i stedet kan gøre sin indflydelse gæl-

dende via komplementaren. 

 

2.5.2.1.1 Kommanditaktionærens udbytteret 

Som omtalt ovenfor har kommanditaktionæren i kraft af sin ejerandel i partnerselskabets kapital 

som udgangspunkt ret til en andel af det på generalforsamlingen vedtagne udbytte. Dette er dog 

alene udgangspunktet, idet en aktie ifølge Lars Hedegaard Kristensen79 alene er tildelt udbytte-

ret, såfremt dette er foreskrevet i vedtægterne. 

 

Ønskes det i partnerselskabet, at forskellige kommanditaktionærer tillægges forskellige udbytte-

retter, kan aktiekapitalen inddeles i klasser jf. ASL § 17. Opdeles aktiekapitalen i sådanne aktie-

klasser, skal det af vedtægterne fremgå, hvilke forskelle der er imellem de enkelte aktieklasser. 

Aktieselskabsloven indeholder ikke nogen øvre grænse for, hvor mange aktieklasser et aktiesel-

skab kan have80, hvorfor det i princippet står parterne frit for at tillægge hver enkelt kommandi-

taktionær en aktieklasse, hvorved fordeling af udbytte kan ske uafhængigt af ejerandel i selska-

bets nominelle kapital. 

 

Ønsker man at ændre den til aktieklasserne tildelte udbytteret, kræver dette vedtægtsændring 

på selskabets generalforsamling. Idet denne vedtægtsændring kommer nogle kommanditaktio-

nærer til gode og andre derved bliver stillet ringere, kræver ASL § 79, stk. 3, at en sådan æn-

dring tilsluttes af mindst to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede del af den 

aktieklasse, hvis retsstilling forringes. 

 

Ud over udbytte, der udloddes på den ordinære generalforsamling, kan bestyrelsen i selskabets 

vedtægter bemyndiges til at foretage udlodning af ekstraordinært udbytte. Et sådant udbytte 

kan således udloddes uafhængigt af generalforsamlingen og kan ske på et hvilket som helst tids-

punkt. For at foretage udlodning af ekstraordinært udbytte skal der udarbejdes en mellembalan-

ce, som viser, at der er tilstrækkelige midler i selskabet til at foretage udlodning. Herudover skal 

bestyrelsen erklære, at udbyttet er forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stil-

ling81. 

 

                                                   
79 Noe Munck & Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne - lærebog i selskabsret, 4. udgave 2002, side 212. 
80 Lars Bunch, Ida Rosenberg & Lone Sneholt, A/S’ loven med kommentarer, 7. udgave 2007, side 200. 
81 Aktieselskabsloven §§ 109 og 109a. 
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2.5.2.1.2 Kommanditaktionærens arbejdsvederlag 

Er kommanditaktionæren i selskabsretlig forstand82 ansat i partnerselskabet, idet denne udfører 

arbejde for selskabet, kan kommanditaktionæren løbende erlægges med arbejdsvederlag herfor. 

Dette vederlag kan omfatte såvel et fast løbende honorar samt en eventuel tantieme, hvori 

kommanditaktionæren eventuelt erlægges på baggrund af partnerselskabets økonomiske resul-

tater. 

 

Et sådant arbejdsvederlag erlægges kommanditaktionæren på baggrund af en aftale mellem 

partnerselskabet og kommanditaktionæren og fragår i partnerselskabets resultat. Som udgangs-

punkt har parterne aftalefrihed, hvorfor der er vide rammer for indholdet og udformningen af en 

sådan aftale83. 

 

Medfører denne aftale, at hele partnerselskabets resultat udbetales som tantieme til kommandi-

taktionæren, har dette væsentlig betydning for komplementarens reelle økonomiske beføjelse i 

tilfælde af, at denne er tillagt en andel i partnerselskabets resultat. 

 

Spørgsmålet er således, om det selskabsretligt kan accepteres, at en sådan aftale i realiteten 

udhuler eller helt eliminerer komplementarens økonomiske beføjelse. Der foreligger på nuvæ-

rende tidspunkt ingen retspraksis på området, hvorfor en vurdering heraf må tage udgangspunkt 

i den aftale, der er indgået imellem partnerselskabet og kommanditaktionæren. 

 

Er aftalen udformes således, at det i realiteten viser sig, at komplementaren ikke på noget tids-

punkt vil komme til at modtage en overskudsandel, vil den ved stiftelsen indgåede aftale om 

komplementarens økonomiske beføjelser ikke have noget reelt indhold. Det må således med ret-

te kunne antages, at en sådan aftale er indgået med det formål at fratage komplementaren sin 

økonomiske beføjelse. Vi vil i sådanne tilfælde stille os tvivlende over for, om Erhvervs- og Sel-

skabsstyrelsen vil acceptere at en sådan aftale er i overensstemmelse med ASL § 173, stk. 8. 

 

2.5.2.1.3 Kommanditaktionærens andel i partnerselskabets formue 

I selskabsretlig henseende ejer kommanditaktionæren en andel af partnerselskabets nettofor-

mue. Kommanditaktionæren ejer således i juridisk henseende ikke en ideel andel af partnersel-

skabets aktiver, som dennes eventuelle særkreditorer vil kunne gøre udlæg i. I juridisk henseen-

de tales der i stedet om, at kommanditaktionæren ejer nettoandele i partnerselskabet, i hvilken 

kommanditaktionærens særkreditorer vil kunne gøre udlæg84. 

 

                                                   
82 Der gælder andre for så vidt angår kommanditaktionærens ansættelse i et partnerselskab i skattemæssig forstand. Dette vil blive behandlet i neden-
stående afsnit 3.5.2.4. 
83 I det tilfælde, at kommanditaktionæren er ansat som direktør i partnerselskabet, må direktørens vederlag, inklusive eventuel tantieme, dog ikke over-
stige, hvad der anses for sædvanligt efter erhvervets art og arbejdets omfang, jf. aktieselskabsloven § 64. 
84 Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen & Jakob Bundgaard, Skatteretten 2, 4. udgave 2005, side 721. 
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Dette er således helt i tråd med aktionærernes andel i et aktieselskab, hvor aktionærer ikke ejer 

andele af selskabets enkeltaktiver, men i stedet en aktie som er et udtryk for aktionærens netto-

andel i aktieselskabets formue. 

 

2.5.2.2 Kommanditaktionærens forpligtelser 

Kommanditaktionæren hæfter som nævnt i afsnit 2.2.1 kun begrænset med sit indskud. Da 

kommanditaktionærens indskud skal være fuldt i indbetalt i partnerselskaber. I modsætning til i 

kommanditselskaber, hæfter kommanditaktionæren ikke yderligere over for selskabets forplig-

telser. Kommanditaktionæren kan dog i visse tilfælde have afgivet kaution over for eksempelvis 

selskabets bankforbindelse eller andre medkontrahenter. 

 

Loyalitetskravet som omtalt i afsnit 2.5.1.3 gælder kun for kommanditaktionæren i de tilfælde, 

hvor denne sidder i bestyrelsen, i direktionen eller har en anden ledende stilling i selskabet. Det-

te skyldes, at kommanditaktionæren i modsætning til komplementaren som udgangspunkt ikke 

har krav på andre informationer end dem som selskabet offentliggør eller oplyser om på selska-

bets generalforsamling. 

 

2.6 Partnerselskabets ydre forhold 

Ved partnerselskabets ydre forhold forstås selskabets forhold til omverdenen herunder, hvem 

der tegner selskabet samt forholdet til medkontrahenterne. 

 

2.6.1 Tegningsret 

I forbindelse med partnerselskabets registrering stilles der i aktieselskabsloven krav om, at ved-

tægterne indeholder en beskrivelse af, hvem der tegner selskabet over for omverdenen85. 

Spørgsmålet om tildeling af tegningsret er et indre anliggende, hvilket er diskuteret i afsnit 

2.5.1.1.2. 

 

Tegningsretten skal offentliggøres via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen således, at omverdenen 

får kendskab til, hvem der kan forpligtige selskabet. Dette er af afgørende betydning for, at de 

aftaler som indgås med selskabet også er bindende i juridisk henseende86. 

 

Da tegningsretten er offentligt tilgængelig, kan medkontrahenter opnå kendskab til, hvem der 

for selskabet kan indgå bindende retshandler. Tvister om hvorvidt der for partnerselskabet er 

indgået en bindende retshandel, er således ikke anderledes end, hvad der kan forekomme for 

almindelige aktieselskaber. 

 

                                                   
85 Aktieselskabsloven § 60. 
86 Aktieselskabsloven § 61. 
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2.6.2 Forholdet til medkontrahenter 

Da der som nævnt i afsnit 2.2.2 er et kapitalkrav til partnerselskaber på kr. 500.000 sammen-

holdt med, at komplementarerne hæfter personligt, giver partnerselskabet som udgangspunkt 

en større sikkerhed for medkontrahenter end øvrige selskabsformer. Såfremt der kun er en kom-

plementar, som er et anpartsselskab med en kapital på kr. 125.000, er det samlede kapitalkrav 

på kr. 625.000, hvilket er større end kravene til alle øvrige selskabsformer. Hvis en komplemen-

tar er en fysisk person, vil der i de fleste tilfælde være en yderligere sikkerhed, idet denne hæf-

ter personligt med hele sin formue87. 

 

I partnerselskaber er der ligeledes krav om, at bestyrelsen senest 6 måneder efter, at selskabet 

har tabt mere end halvdelen af sin aktiekapital, skal redegøre for selskabets økonomiske stilling 

og om fornødent stille forslag til reetablering af kapitalen88. Der er for partnerselskaber ligeledes 

krav om indsendelse af årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen89, hvorved selskabets 

årsrapport bliver offentligt tilgængelig for omverdenen. 

 

Kravene til kapital herunder kapitaltabsbestemmelserne, komplementarens personlige hæftelse 

samt kravet om offentliggørelse af selskabets årsrapport giver medkontrahenterne en stor grad 

af sikkerhed sammenlignet med andre selskabsformer. 

 

For en kreditor betyder den ekstra sikkerhed, der er ved komplementarens personlige hæftelse, 

at såfremt selskabet ikke kan betale kreditorens tilgodehavende, kan denne søge tilgodehaven-

det inddrevet hos komplementaren. Såfremt en komplementar betaler for et partnerselskabs 

forpligtelser, har komplementaren regresret imod selskabet, men ikke dets kommanditaktionæ-

rer, da disse alene hæfter med deres indskud i selskabet.  

 

For andre medkontrahenter betyder offentliggørelse af selskabets årsrapporter, tegningsretter 

mv., at disse har mulighed for at undersøge selskabets forhold, inden de kontraherer med sel-

skabet. Dette sammenholdt med det øgede kapitalkrav og komplementarens personlige hæftelse 

gør, at medkontrahenter opnår et øget kendskab til selskabet samt økonomisk sikkerhed, før der 

kontraheres med selskabet. 

 

2.7 Ind- og udtræden af selskabsdeltagere og opløsning af selskabet 

Selv de mest veldrevne selskaber kommer på et eller andet tidspunkt ud for, at der skal ske æn-

dringer i ejerkredsen. Det kan være som følge af generationsskifte, uenighed mellem ejerne eller 

noget helt tredje. Det kan også være, at selskabet af en eller anden årsag må ophøre med at ek-

sistere. Vi vil i dette afsnit derfor undersøge, hvilke selskabsretlige regler der gælder for æn-

dring af selskabsdeltagere og kapitalforhold i partnerselskaber. 

 

                                                   
87 Det forudsættes herved at personen har en nettoformue som overstiger kr. 125.000. 
88 Aktieselskabsloven § 69 a. 
89 Aktieselskabsloven § 69. 
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2.7.1 Kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse 

2.7.1.1 Kapitalforhøjelse 

En beslutning om kapitalforhøjelse skal træffes på generalforsamlingen90 med to tredjedele af 

stemmerne på generalforsamlingen91. Ved enhver kontant kapitalforhøjelse har de eksisterende 

kommanditaktionærer en forholdsmæssig tegningsret92. Reglen om tegningsret kan dog fraviges 

med en generalforsamlingsbeslutning med ovennævnte flertal93. Der kan foretages en generel 

kapitalforhøjelse, hvor det kun er de eksisterende kommanditaktionærer som tegner nye aktier i 

partnerselskabet eller en ensidig kapitalforhøjelse, hvor det kun er én person, som tegner nye 

aktier i selskabet. 

 

En generel kapitalforhøjelse vil især finde sted, hvis selskabet har brug for yderligere kapital til 

at dække underskud eller finansiere nye investeringer. En ensidig kapitalforhøjelse vil især fore-

komme, når de eksisterende kommanditaktionærer ønsker at optage en ny aktionær. 

 

2.7.1.2 Kapitalnedsættelse 

En beslutning om kapitalnedsættelse skal i lighed med en kapitalforhøjelse som udgangspunkt 

træffes af generalforsamlingen med det samme flertal, som kræves for en kapitalforhøjelse. En 

generel kapitalnedsættelse medfører, at de eksisterende kommanditaktionærer vil få udbetalt 

midler fra selskabet i forhold til deres ejerandel. En ensidig kapitalnedsættelse forekommer kun i 

de tilfælde, hvor selskabet tilbagekøber egne aktier for derefter at annullere dem. I forbindelse 

med en kapitalnedsættelse er der nogle forhold, som skal iagttages herunder, at der skal være 

dækning for aktiekapitalen94. 

 

En generel kapitalnedsættelse vil især finde sted, hvis selskabet har et overskud af likvide midler, 

og aktiekapitalen anses at være for stor i forhold til selskabets aktivitet. Det kan eksempeltvis 

forekomme, hvis en del af selskabets aktivitet er solgt fra. En ensidig kapitalnedsættelse vil især 

forekomme, når en eksisterende kommanditaktionær ønsker at udtræde af selskabet. 

 

2.7.2 Salg af kommanditaktier 

Som udgangspunkt er aktier i et partnerselskab frit omsættelige95. Som oftest vil kommanditak-

tionærerne dog have indgået en aktionæroverenskomst, der regulerer, hvornår, til hvem og til 

hvilken pris aktierne kan sælges. Bestyrelsen er pligtige til at føre en aktiebog med en fortegnel-

se over alle aktierne i selskabet96. Såfremt selskabet ikke har udstedt aktiebreve, skal fortegnel-

sen indeholde oplysninger om navn og bopæl på kommanditaktionæren samt størrelsen af deres 

                                                   
90 Aktieselskabsloven § 29, stk. 1. 
91 Samt med to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital jf. aktieselskabsloven § 78. 
92 Aktieselskabsloven § 30, stk. 1. 
93 Aktieselskabsloven § 30, stk. 3. 
94 Aktieselskabsloven § 44 a. 
95 Aktieselskabsloven § 18, stk. 1. 
96 Aktieselskabsloven § 25, stk. 1. 
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aktier97. Overdrages en aktie til en ny ejer skal den nye ejer derfor indføres i aktiebogen, og den 

nye ejer indtræder herved i de rettigheder, som den tidligere kommanditaktionær måtte have. 

 

2.7.3 Komplementarens udtræden 

2.7.3.1 Udskiftning af komplementar 

En udskiftning af komplementaren er en væsentlig ændring i selskabets forhold, da denne hæfter 

personligt for selskabets forpligtelser. Komplementaren har således stor betydning for eventuel-

le medkontrahenters vurdering af selskabets kreditværdighed. Komplementaren skal anføres 

med navns nævnelse i selskabets vedtægter, hvorfor udskiftning af komplementaren kræver en 

vedtægtsændring98, som skal besluttes på generalforsamlingen med to tredjedele af stemmerne 

på generalforsamlingen99. 

 

En udtrædende komplementar hæfter efter sin udtræden stadig for den gæld, som var i selska-

bet på tidspunktet for komplementarens udtræden100. En ny komplementar hæfter således kun 

for den gæld, som er optaget efter, at komplementaren er tiltrådt. 

 

2.7.3.2 Komplementarens udtræden 

Ud over en almindelig udskiftning af komplementaren kan komplementaren udelukkes af de øvri-

ge selskabsdeltagere, hvis denne har udvist grov pligtforsømmelse er gået konkurs eller lignen-

de101. Det må dog forudsættes, at en udelukkelse af komplementaren kræver en generalforsam-

lingsbeslutning, hvis ikke andet er aftalt i vedtægterne. 

 

En komplementar kan også selv vælge at udtræde af selskabet. I så fald skal dette gøres med et 

passende varsel102, således at kommanditaktionærerne har mulighed for at finde en ny komple-

mentar, som ønsker at indtræde. I de tilfælde, hvor kommanditaktionærerne ikke kan finde en ny 

komplementar, skal selskabet opløses ved likvidation, eller også kan det vælges, at selskabet 

omdannes til et aktieselskab efter reglerne i aktieselskabsloven § 134 n. 

 

Reglerne i aktieselskabsloven § 134 n medfører, at et partnerselskab kan omdannes til et aktie-

selskab med universalsuccession i lighed med reglerne for omdannelse af et aktieselskab til et 

partnerselskab, som er omtalt i afsnit 2.4.3. Omdannelsen kan ske uden kreditorernes samtykke, 

jf. ASL § 134 n, stk. 1. 

 

                                                   
97 Aktieselskabsloven § 25 a, stk. 1. 
98 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 288. 
99 Samt med to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital jf. aktieselskabsloven § 78. 
100 Søren Friis Hansen & Tage Andersen, Partnerselskabet, 1. udgave 2005, side 30. 
101 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 289. 
102 Carsten Fode & Noe Munck, Valg af selskabsform, 2. udgave 2007, side 290. 
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2.7.4 Likvidation af partnerselskabet 

En opløsning af partnerselskabet ved likvidation kan forekomme i de tilfælde, hvor selskabsdel-

tagerne ikke længere ønsker at videreføre selskabet. En beslutning om likvidation skal træffes på 

generalforsamlingen103 og som udgangspunkt med to tredjedele af stemmerne på generalfor-

samlingen104. Der skal udpeges en likvidator, der for partnerselskabers vedkommende som ud-

gangspunkt er komplementaren, hvis ikke andet er bestemt i vedtægterne105. 

 

Selskabets kreditorer skal oplyses om likvidationen, hvilket kan ske gennem udsendelse af et 

proklama i Statstidende. Udlodning af likvidationsprovenu kan først ske efter proklamafristens 

udløb, som er på tre måneder106, og gælden til kreditorerne er betalt107. Hvis ikke alle kredito-

rerne bliver fyldestgjort ved likvidationen, hæfter komplementaren herfor. 

 

2.8 Delkonklusion 

Partnerselskabet er en blanding af et personselskab og et kapitalselskab. Selskabet består af 

mindst én komplementar og mindst én kommanditaktionær. Kommanditaktionæren indskyder 

selskabets kapital, som er fordelt på aktier, hvilket er i lighed med et almindeligt aktieselskab. 

Komplementaren hæfter personligt med hele sin formue for selskabets forpligtelser, men er ikke 

pligtig til, hverken ved selskabets stiftelse eller senere, at foretage indskud i partnerselskabet. 

Forpligter komplementaren sig imidlertid til, ved partnerselskabets stiftelse, at indskyde et gi-

vent beløb, skal dette fremgå af selskabets vedtægter. 

 

Partnerselskabet er reguleret i aktieselskabsloven, hvorfor partnerselskabet som udgangspunkt 

er underlagt samme regler som et almindeligt aktieselskab. 

 

Lovgivningen har siden 1973 gjort det nemmere at forstå, hvad et partnerselskab er, og hvor-

dan det stiftes. I loven er anført to definitioner på et partnerselskab, hvoraf den ene er en gam-

mel definition fra 1930, som ikke længere har nogen praktisk relevans, og derfor i stedet skaber 

forvirring om, hvad et partnerselskab er. 

 

Aktieselskabsloven blev i 1996 ændret på flere områder vedrørende partnerselskabet, med det 

formål at gøre selskabsformen mere attraktiv at benytte. Lovændringen havde til formål at ud-

brede anvendelsen af selskabsformen samt at gøre overgangen fra aktieselskab til partnersel-

skab og omvendt lettere. Ved denne lovændring blev det muligt at benytte navnet ”Partnersel-

skab” eller forkortelsen ”P/S” i stedet for den gamle betegnelse ”Kommanditaktieselskab”. I den 

rapport, som lå til grund for lovændringen, var anført, at det nye navn skulle komme fordomme 

mod det gamle navn ”Kommanditaktieselskab” til livs. 

 

                                                   
103 Aktieselskabsloven § 116. 
104 Samt med to tredjedele af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital jf. aktieselskabsloven § 78. 
105 Friis Hansen & Tage Andersen, Partnerselskabet, 1. udgave 2005, side 32. 
106 Aktieselskabsloven § 123, stk. 2. 
107 Aktieselskabsloven § 124, stk. 1 
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Der blev tillige indført specifikke regler i aktieselskabsloven for omdannelse fra et aktieselskab til 

et partnerselskab og omvendt. Disse regler gav mulighed for universalsuccession, hvorved part-

nerselskabet kunne indtræde i det oprindelige aktieselskabs stilling, og omvendt. 

 

Lovændringen viste sig at få stor betydning for udbredelsen af partnerselskabet, idet antallet af 

partnerselskaber er steget betydeligt efterfølgende. 

 

Ved lovændringen blev kravene til komplementarens rolle i partnerselskabet skærpet, således at 

denne ved lov blev tillagt forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. Komplementarens rolle 

i partnerselskabet er således blevet mere fremtrædende, hvilket giver anledning til en række 

problemstillinger, da komplementaren ikke er nævnt i aktieselskabslovgivningen i øvrigt. 

 

Komplementarens rolle i partnerselskabet er således medvirkende til, at aktieselskabsloven ikke 

kan finde fuld anvendelse på partnerselskaber. I tilfælde, hvor komplementarens rolle er i uover-

ensstemmelse med aktieselskabslovens regler, må praksis for kommanditselskaber derfor finde 

anvendelse. Det er i sådanne tilfælde, at den lempelsesregel for partnerselskaber, der er indsat i 

aktieselskabsloven, finder anvendelse. 

 

Konflikten mellem aktieselskabsloven og komplementarens rolle stiller således store krav til, 

hvad partnerselskabets vedtægter indeholder. Der er i aktieselskabsloven særlige regler for, 

hvad et partnerselskabs vedtægter skal indeholde. Vedtægterne skal således indeholde nærmere 

regler om retsforholdet mellem komplementaren og kommanditaktionæren samt om komple-

mentarens indflydelse i partnerselskabets anliggender og andel i overskud og tab. 

 

For at undgå eventuelle konflikter imellem selskabsdeltagerne er det således vores opfattelse, at 

vedtægterne for et partnerselskab bør indeholde en udførlig beskrivelse af komplementarens 

beføjelser. Dette gælder både for, hvilke beføjelser komplementaren er tillagt, samt hvornår dis-

se kan gøres gældende. 

 

I de tilfælde, hvor komplementaren er et kapitalselskab stiftet af kommanditaktionæren alene 

med det formål at være komplementar i partnerselskabet, vil kravene til udførligheden af part-

nerselskabets vedtægter ikke være de samme som i tilfælde, hvor der ikke er interessesammen-

fald mellem komplementaren og kommanditaktionæren. 
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3 Partnerselskabets skattemæssige forhold 
Nærværende kapitel vil fastslå de for partnerselskabet gældende skattemæssige forhold, herun-

der hvordan partnerselskabets løbende overskud eller tab beskattes samt beskatning i forbindel-

se med selskabsdeltagernes ind- og udtræden af partnerselskabet. 

 

3.1 Overordnet beskatningshjemmel 

Hovedreglen i dansk skatteret er, at ingen skat kan pålægges en fysisk eller juridisk person, med 

mindre dette er hjemlet ved lov108. Den overordnede hjemmel til at beskatte indkomst i Danmark 

findes i Statsskatteloven. Loven er at anse som skatterettens ”grundlov” og er grundlaget for, at 

indkomst, hvad enten denne hidrører fra Danmark eller udlandet, er erhvervet i penge eller i 

formuegoder, kan beskattes efter reglerne i denne lov. I statsskatteloven findes ligeledes hjem-

mel til at fradrage omkostninger til at erhverve, sikre og vedligeholde denne indkomst, ligesom 

loven foreskriver, at værdiforøgelser på formuegoder som udgangspunkt ikke er skattepligtige. 

 

Siden statsskattelovens vedtagelse i 1903 er der dog indført en lang række speciallove, som 

blandt andet hjemler beskatning af værdiforøgelser på visse formuegoder samt regler for opgø-

relse af den skattepligtige indkomst. Disse speciallove samt en omfattende retspraksis på skat-

teområdet danner rammen for præcisering af den i statsskatteloven hjemlede indkomstbeskat-

ning. Skattemyndighederne har herudover udarbejdet en række vejledninger og cirkulærer, som 

skal hjælpe skatteyderne ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. 

 

3.2 Partnerselskabet som skattesubjekt 

Det er i kapitel 2 fastslået, at partnerselskabet selskabsretligt er reguleret i aktieselskabsloven 

og derfor er underlagt de samme regler som et aktieselskab. Aktieselskaber beskattes efter reg-

lerne i selskabsskatteloven, hvorfor det for at undersøge, hvordan partnerselskabets beskattes, 

må være naturligt at tage udgangspunkt i denne lovs regler. 

 

SEL § 1, stk. 1, litra 2 angiver, at skattepligtige efter selskabsskatteloven blandt andet omfatter 

følgende: 

 

”2) andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter 

personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler 

overskuddet i forhold til deltagernes indskudte kapital” 

 

Partnerselskabet har som omtalt i afsnit 2.2.1 mindst én komplementar, som hæfter personligt 

med hele sin formue for selskabets forpligtelser, hvorfor partnerselskabet, hvis komplementaren 

                                                   
108 Grundloven § 43. 
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også i skatteretlig forstand anses for at være selskabsdeltager, ikke falder under disse bestem-

melser. 

 

3.2.1 Komplementaren som selskabsdeltager 

Der hersker ingen tvivl om, at komplementaren i selskabsretlig forstand anses for at være sel-

skabsdeltager i partnerselskabet, hvilket ligeledes er præciseret i ASL § 173, stk. 7, hvori denne 

er tillagt forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. 

 

Da det i skattelovgivningen ikke er præciseret, hvorvidt en komplementar i såvel et kommandit-

selskab som i et partnerselskab anses for at være selskabsdeltager, må denne vurdering tage 

udgangspunkt i den skattemæssige praksis på området samt den skattemæssige litteraturs be-

handling heraf. 

 

Det forhold, at komplementaren efter aktieselskabsloven er tillagt ovenstående beføjelser, bety-

der, at komplementaren har en ikke uvæsentlig involvering i partnerselskabets virksomhed. Selv 

om det er almindelig praksis ved bestemmelse af selskabsdeltagelse i personselskaber, at sel-

skabsdeltageren som udgangspunkt skal have medejerskab i virksomheden109, har dette ikke 

umiddelbar betydning for komplementarens selskabsdeltagelse110. Dette understøttes endvidere 

af Niels Winther-Sørensen, som i Skatteretten 2 anfører følgende: 

 

”Det er efter fast administrativ praksis ikke noget krav, at 

komplementaren - ud over den personlige hæftelse - er ejer af  

en andel af selskabet for at blive betragtet som selskabsdeltager.”111 

 

Da komplementaren således anses for selskabsdeltager i partnerselskabet og hæfter personligt 

og ubegrænset for selskabets gæld, falder partnerselskabet således ikke ind under bestemmel-

serne i SEL § 1, stk. 1, litra 2. 

 

Da partnerselskabet heller ikke falder ind under andre af de i SEL § 1, stk. 1 angivne bestemmel-

ser, beskattes partnerselskabet ikke efter selskabsskattelovens regler, hvorfor partnerselskabet 

i skattemæssig forstand ikke anses for et selvstændigt skattesubjekt. 

 

Selv om partnerselskabet ikke anses for at være et selvstændigt skattesubjekt, anses det i sel-

skabsretlig henseende som en selvstændig juridisk enhed. Partnerselskabet skal for eksempel 

selvstændigt registreres for indeholdelse af A-skat og AM-bidrag som arbejdsgiver112 og for an-

givelse af moms i tilfælde af, at partnerselskabet udfører momspligtig virksomhed113. 

 

                                                   
109 TfS 1990.21 H. 
110 TfS 1998.742 SKD. 
111 Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen & Jakob Bundgaard, Skatteretten 2, 4. udgave 2005, side 720. 
112 Kildeskatteloven § 46. 
113 Momsloven § 3. 
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3.3 Transparensprincippet 

Da partnerselskabet ikke kan anses for et selvstændigt skattesubjekt, betyder dette, at partner-

selskabet er et skattemæssigt transparent selskab, hvorfor beskatning ikke sker i selskabet, men 

derimod hos selskabets deltagere. 

 

Dette blev ligeledes fastlagt som skattemæssig praksis i en bindende forhåndsbesked fra Lig-

ningsrådet fra marts 1992114. Denne forhåndsbesked er således det væsentligste fortolkningsbi-

drag for beskatning af partnerselskaber. 

 

Om beskatning af partnerselskabets overskud og tab udtalte ligningsrådet: 

 

”…at kommanditist-aktionærerne skal beskattes personligt  

af deres andel af selskabets resultat, idet kommandit- 

aktieselskaber ikke er omfattet af selskabsskattelovens regler,  

da komplementaren hæfter personligt, jf. selskabsskattelovens § 1.”115 

 

Dette transparensprincip betyder således, at da beskatning sker hos de enkelte selskabsdeltage-

re, medregnes dennes andel af partnerselskabets resultat således i den enkelte selskabsdelta-

gers skattepligtige indkomst. 

 

Beskatning af partnerselskabets resultat er således afhængig af hver enkelt selskabsdeltagers 

øvrige skattemæssige forhold, hvorfor en analyse heraf må tage udgangspunkt i den enkelte sel-

skabsdeltagers skattemæssige stilling. 

 

3.4 Selskabsdeltagernes andele af partnerselskabets resultat 

Idet partnerselskabets deltagere består af mindst én komplementar og én kommanditaktionær, 

er det oplagt at se på den skattemæssige behandling af partnerselskabets overskud, hos hver af 

disse deltagere. Det er ikke uden betydning, om selskabsdeltageren er komplementar eller kom-

manditaktionær, ej heller hvordan partnerselskabets resultat fordeles mellem de to grupper. 

 

3.4.1 Kommanditaktionærens andel af partnerselskabets resultat 

Kommanditaktionæren er i kraft af sin ejerandel af partnerselskabets aktiekapital selskabsdelta-

ger i partnerselskabet. Udgangspunktet er, at kommanditaktionæren i sin egenskab af at være 

aktionær i partnerselskabet har ret til en andel af partnerselskabets resultat og det udloddede 

udbytte. 

 

                                                   
114 TfS 1992, 234LR. 
115 TfS 1992, 234LR. 
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3.4.1.1 Fordeling af partnerselskabets resultat 

Den skattemæssige fordeling af partnerselskabets resultat imellem kommanditaktionærerne af-

hænger som udgangspunkt af den enkeltes ejerandel i partnerselskabets aktiekapital. Spørgsmå-

let er så, om det er muligt for kommanditaktionærerne at aftale en fordeling af resultatet, som 

afviger fra denne ejerandel. 

 

I den førnævnte bindende forhåndsbesked, udtalte den lokale skattemyndighed følgende: 

 

”…skal kommandit-aktionærerne beskattes  

personligt af deres ideelle andel af resultatet.”116 

 

Det forhold, at den lokale skattemyndighed taler om ideelle andel af resultatet, henviser til, at 

kommanditaktionæren beskattes ud fra den ejerandel, som den enkelte ejer af partnerselskabets 

formue. Således må det formodes, at den lokale skattemyndighed er af den opfattelse, at kom-

manditaktionæren beskattes af den andel af resultatet, der tilfalder denne som følge af kom-

manditaktionærens ejerandel. 

 

Ligningsrådet udtaler imidlertid følgende: 

 

”…at kommanditist-aktionærerne skal beskattes  

personligt af deres andel af selskabets resultat”117 

 

Ligningsrådet afholder sig således fra at udtale sig om kommanditaktionærerne beskattes af 

partnerselskabets resultat ud fra deres ideelle andele af partnerselskabets formue. Det er uklart, 

om dette er en bevidst undladelse fra Ligningsrådets side, således at det er Ligningsrådets op-

fattelse, at fordeling af partnerselskabets resultat kan ske uafhængig af den enkelte kommandi-

taktionærs ejerandel. 

 

Liselotte Hedtoft Madsen omtaler fordeling af ejerandelen i selskabets formue og fordelingen af 

selskabets resultat som henholdsvis ejerbrøken og fordelingsbrøken. Hun udtaler således: 

 

”I personselskaber er det af stor betydning at sondre  

mellem den eller de brøker, som overskud og underskud  

fordeles efter, og de deltagendes ejerbrøker. De to brøker 

kan være af samme størrelse men behøver ikke at være det.”118 

 

I personselskaber gælder således, at med mindre andet er aftalt mellem parterne, fordeles over- 

eller underskud i personselskabet imellem deltagerne ud fra disses andel i selskabets formue, det 

                                                   
116 TfS 1992, 234LR. 
117 TfS 1992, 234LR. 
118 Liselotte Hedtoft Madsen, Beskatning ved deltagelse i personselskaber, 1. udgave 2003, side 160. 
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vil sige ud fra ejerbrøken. Parterne i et personselskab kan herudover aftale, at fordeling af sel-

skabets resultat skal ske på anden måde, hvilket der i princippet ikke er noget til hinder for, hvis 

denne fordeling er forretningsmæssigt begrundet119. 

 

For partnerselskaber, som er en blanding mellem et personselskab og et kapitalselskab, men 

hvor beskatning sker hos selskabsdeltagerne, må det således antages, at den skattemæssige 

fordeling af selskabets resultat må tage udgangspunkt i gældende praksis for personselskaber. 

 

Det må således antages, at den skattemæssige fordeling af partnerselskabets resultat kan ske 

uafhængigt af den enkelte deltagers andel i partnerselskabets aktiekapital, så længe denne for-

deling er forretningsmæssigt begrundet. 

 

Dette understøttes endvidere af Søren Friis Hansen og Tage Andersen som, uden at diskutere 

det nærmere, udtaler følgende: 

 

”Det løbende driftsoverskud/-underskud beskattes hos  

deltagerne på grundlag af den enkelte deltagers andel af drifts- 

resultatet, der kan fordeles uafhængigt af ejerforholdene.”120 

 

Beskatning af kommanditaktionærerne sker således personligt hos disse af den andel af resulta-

tet, som tilfalder de enkelte kommanditaktionærer. 

 

3.4.1.1.1 Samspil med selskabsretlig fordeling af resultat 

Som omtalt i afsnit 2.5.2.1.1 kan fordeling af partnerselskabets resultat i form af udbytte ligele-

des ske uafhængigt af den enkelte kommanditaktionærs ejerandel i partnerselskabets aktiekapi-

tal ved opdeling af aktiekapitalen i aktieklasser med forskellig udbytteret. 

 

Resultatfordelingen kan tilrettelægges således, at resultatet fordeles skattemæssigt på samme 

måde som de tildelte udbytteretter og omvendt. Dette giver et godt samspil mellem de selskabs-

retlige og de skattemæssige regler for fordeling af partnerselskabets resultat. 

 

Dog opstår der i det tilfælde, at partnerselskabets fulde resultat ikke udloddes til aktionærerne, 

men i stedet akkumuleres i partnerselskabet et problem ved identificering af, hvilke overskud er 

beskattet hos hvilke kommanditaktionærer. Er den skattemæssige fordeling af resultatet og ud-

bytteretten konstant, opstår der imidlertid ikke noget problem, idet en eventuelt senere udlod-

ning af det tilbageværende resultat er beskattet hos de kommanditaktionærer, som modtager 

udbyttet. 

 

                                                   
119 Liselotte Hedtoft Madsen, Beskatning ved deltagelse i personselskaber, 1. udgave 2003, side 169. 
120 Søren Friis Hansen & Tage Andersen, Partnerselskabet, 1. udgave 2005, side 35. 
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Besluttes det imidlertid på partnerselskabets generalforsamling121 at ændre udbytteretten for de 

forskellige aktieklasser, vil den efterfølgende udlodning til kommanditaktionærerne ikke længere 

være i overensstemmelse med den tidligere foretagne beskatning af det akkumulerede overskud. 

 

Det er dog vores opfattelse, at en sådan situation sjældent vil forekomme mellem uafhængige 

parter, idet det vil være vanskeligt at forestille sig en kommanditaktionær, som vil lade sig be-

skatte af en indkomst, som vil komme til udbetaling hos andre. I sådanne tilfælde vil det være 

naturligt at udlodde udbytte til de beskattede parter, før en ændring af udbytteretter kan blive 

aktuel. 

 

Det er således nødvendigt for, at de skatteretlige og selskabsretlige regler kan fungere sammen, 

at den skattemæssige fordeling af partnerselskabets resultat hænger sammen med den sel-

skabsretlige fordeling af udbytter. 

 

3.4.1.2 Ideelle ejerandele 

Den skattemæssige behandling af kommanditaktionærens andel i partnerselskabets formue ses, i 

modsætning til den selskabsretlige ejerandel, som en andel i hvert enkelt aktiv og hver enkelt 

forpligtelse, de såkaldte bruttoandele. 

 

Som nævnt i forrige afsnit omtaler Liselotte Hedtoft Madsen at den enkelte kommanditaktionærs 

andel i partnerselskabets formue som ejerbrøken. Denne ejerbrøk har således betydning for 

kommanditaktionærens skattemæssige behandling og juridiske ejendomsret til andele i partner-

selskabets aktiver og forpligtelser. 

 

Hver enkelt kommanditaktionær har således individuel afskrivningsret på partnerselskabets af-

skrivningsberettigede aktiver ud fra dennes ejerandel. Herudover har hver kommanditaktionær 

individuel ret og pligt til at foretage skattemæssige reguleringer, herunder regulering for ej fra-

dragsberettigede omkostninger, på baggrund af dennes ejerandel i partnerselskabet. 

 

3.4.1.3 Opgørelse af skattemæssigt resultat 

Ved opgørelse af den enkelte kommanditaktionærs andel af partnerselskabets resultat tages ud-

gangspunkt i den overskudsandel denne er tillagt ud fra fordelingsbrøken. Den andel af partner-

selskabets regnskabsmæssige resultat, som er opgjort i partnerselskabets samlede årsrapport, 

fordeles således til beskatning hos kommanditaktionærerne ud fra fordelingsbrøken. 

 

Herefter opgør den enkelte kommanditaktionær sit eget skattemæssige resultat, som denne skal 

beskattes af. Dette sker ud fra et individuelt skattemæssigt perspektiv for den enkelte komman-

ditaktionær, hvori dennes øvrige skattemæssige forhold medregnes. 

                                                   
121 Med det i afsnit 2.5.2.1.1 krævede stemmeflertal. 
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Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst kan kommanditaktionæren således foretage de 

skattemæssige reguleringer inden for skattelovgivningens rammer, som den enkelte kommandi-

taktionær finder relevant for at optimere dennes skattepligtige indkomst. De skattemæssige re-

guleringer for den enkelte kommanditaktionær foretages således på baggrund af dennes ejeran-

del i partnerselskabets aktiver og gæld, det vil sige de ideelle andele. 

 

3.4.1.4 Underskudsbegrænsning 

Det har igennem længere tid været praksis i dansk skatteret, at kommanditister, og således også 

kommanditaktionærer, alene har fradrag for underskud i det omfang, at dette kan indeholdes i 

kommanditaktionærens samlede hæftelse over for selskabet.  

 

Denne praksis blev første gang fastslået i 1974 ved en afgørelse i Landsskatteretten122, hvor en 

kommanditist i et kommanditaktieselskab alene kunne fradrage selskabets driftsunderskud i det 

omfang, dette kunne indeholdes i kommanditistens selskabsindskud. Landsskatterettens be-

grundelse herfor var, at kommanditisten ikke ville komme til at hæfte for mere end kapitalind-

skuddet i kommanditselskabet, hvorfor dennes fradragsret ligeledes blev reduceret til samme 

størrelse. 

 

Denne praksis er senere slået fast i Højesteret123 i den såkaldte Kruse-sag fra 1983, hvor Høje-

steret fastslog, at ovenstående var gældende praksis, og at en korrektion heraf ikke ville kunne 

foretages med tilbagevirkende kraft. 

 

3.4.1.4.1 Fradragskontoen 

Ovenstående skattemæssige praksis gav anledning til, at skattemyndighederne indførte en vej-

ledning i form af TS-cirkulære 1990-1 om kommanditisters fradrag af underskud mv., som dog 

efter sammenlægning af ToldSkat og de kommunale skattemyndigheder blev ophævet i 2007. 

Denne praksis er således gennemført ved en værnsregel, som sikrer, at kommanditister alene 

har mulighed for at fradrage underskud i det omfang, dette kan indeholdes i kommanditistens 

hæftelse i partnerselskabet. 

 

Ved ovenstående cirkulære blev indført den såkaldte fradragskonto, hvormed der kunne holdes 

styr på kommanditistens til enhver tid gældende resterende hæftelse og dermed fradragsret for 

underskud i kommanditselskabet. Denne fradragskonto gælder på samme måde for kommandi-

taktionærer i partnerselskaber, idet det i den tidligere omtalte bindende forhåndsbesked124 blev 

fastslået, at disse beskattes på samme måde som kommanditister i et kommanditselskab. 

 

                                                   
122 LSRM 1974.38 LSR. 
123 UfR 1983.8 HDR. 
124 TfS 1992.234 LR. 
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Fradragskontoen er omtalt i Ligningsvejledningen afsnit E.F.2.2.1 om ”Fradragskontoen”, hvil-

ket er et udtryk for gældende praksis på området efter ophævelse af ovenstående TS-cirkulære. 

Ligningsvejledningen angiver følgende: 

 

”Anpart i driftsunderskud samt skattemæssige af- og ned- 

skrivninger kan herefter alene fradrages i den udstrækning, 

de modsvares af en positiv saldo på fradragskontoen” 

 

På fradragskontoen tillægges det vedtægtsmæssigt bestemte indskud, ej hævede skattemæssige 

overskud, kommanditaktionærens hæftelse for partnerselskabets gæld samt ej hævede beskat-

tede avancer på partnerselskabets aktiver. Herfra fratrækkes kommanditaktionærens andel i 

partnerselskabets driftsunderskud samt fratrukne af- og nedskrivninger på partnerselskabets 

aktiver og realiserede formuetab i det omfang, disse belaster kommanditaktionærens indeståen-

de i partnerselskabet. En udtømmende oversigt over, hvad der indgår på kommanditaktionærens 

fradragskonto fremgår af ligningsvejledningen afsnit E.F.2.2.1. 

 

Kommanditaktionæren vil således i det omfang et underskud kan indeholdes i en eventuel positiv 

saldo på fradragskontoen kunne fradrage underskud, hvad enten disse er fremkommet som føl-

ge af partnerselskabets driftsunderskud eller af kommanditaktionærens skattemæssige af- og 

nedskrivninger på partnerselskabets aktiver. 

 

Selvom opgørelse af fradragskontoen fremgår klart i ligningsvejledningen, og selvom der er en 

omfattende retspraksis på området, giver dette til stadighed anledning til en lang række sager 

for domstolene med hensyn til, hvad der medgår ved opgørelse af fradragskontoen. Der er såle-

des også for nyligt fremsat en række sager for domstolene omfattende netop dette spørgsmål. 

Nedenstående vil således omfatte en diskussion af en udvalgt afgørelse for at klarlægge, i hvilket 

tilfælde der er tale om vedtægtsmæssigt bestemt indskud af kapital, som vil kunne tillægges fra-

dragskontoen, samt en sammenligning med de gældende selskabsretlige regler for partnersel-

skaber. 

 

3.4.1.4.1.1 Vedtægtsmæssigt bestemte indskud 

I TfS 2008.459 LSR tog Landsskatteretten stilling til et spørgsmål, som tidligere havde været 

rejst for Skatteankenævnet angående en kommanditist i et kommanditselskabs ret til at tillægge 

indskud til kommanditselskabet på fradragskontoen. 

 

Sagen angik kommanditistens ret til at tillægge vedtægtsbestemte forhøjelser af selskabskapita-

len til fradragskontoen. Det fremgik klart af selskabets vedtægter, at kommanditisterne forplig-

tede sig til at foretage indskud til selskabet svarende til 40% af selskabets konstaterede skatte-

mæssige underskud efter maksimale afskrivninger. Det fremgik ligeledes af vedtægterne, at et 
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sådant indskud ansås som forhøjelse af selskabskapitalen, og at selskabet havde ret til, at kræve 

indskuddet indbetalt såfremt kommanditisterne misligholdt denne forpligtelse. 

 

Landsskatteretten lagde i dennes bemærkninger og begrundelse vægt på, at kommanditisterne 

ikke konsekvent indbetalte de aftalte 40% af selskabets konstaterede underskud, og at selskabet 

ikke gjorde sit vedtægtsmæssige krav gældende over for kommanditisterne i det tilfælde, at dis-

se ikke indbetalte. Det var uden betydning, at kommanditselskabet i sin offentliggjorte årsrap-

port, havde indregnet disse indskud som forhøjelse af selskabskapitalen og i de tilfælde, kom-

manditisterne ikke havde foretaget indbetaling heraf, havde indregnet dette som tilgodehaven-

de. Afgørende var, at kommanditisterne i nogle år havde indskudt mere end det vedtægtsmæs-

sigt bestemte indskud og i andre år mindre, samt at kommanditselskabet ikke kunne fremsætte 

bevis for, at det havde forsøgt at inddrage indskuddene hos kommanditisterne og heller ikke 

havde anvendt den i vedtægterne angivne misligholdelsesbeføjelse. Landsskatteretten anså så-

ledes ikke kommanditisterne for at være have en klar forpligtelse til at foretage de omtalte ind-

betalinger, hvorfor disse ikke kunne anses for skyldig ansvarlig indskudskapital, som efter lig-

ningsvejledningens anvisninger ville kunne tillægges fradragskontoen. 

 

Til ovenstående afgørelse er det væsentligt at fremhæve, at afgørelsen omfattede en kommandi-

tist i et kommanditselskab, hvori selskabskapitalen efter gældende praksis ikke nødvendigvis skal 

indbetales til selskabet ved dettes stiftelse. For partnerselskaber gælder, at indskud i forbindelse 

med stiftelse eller ved efterfølgende kapitalforhøjelser skal være indbetalt til selskabet efter ak-

tieselskabslovens regler, hvilket ligeledes er omtalt i afsnit 2.4.5. 

 

Det må således antages, at en kommanditaktionærs eventuelle vedtægtsmæssigt bestemte ind-

skud i partnerselskabet alene kan tillægges fradragskontoen i det omfang, dette er besluttet på 

selskabets generalforsamling. Først i dette tilfælde vil kommanditaktionæren have en klar for-

pligtelse til at foretage indskud i partnerselskabet, hvilket efter Landsskatterettens kendelse var 

afgørende for, at indskuddet kunne tillægges fradragskontoen. Det må i sådanne tilfælde ligele-

des tages i betragtning, at indskuddet umiddelbart efter generalforsamlingens beslutning skal 

indbetales kontant til partnerselskabet, og kapitalforhøjelsen skal registreres hos Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. 

 

3.4.1.4.1.2 Kommanditaktionærens hæftelse for partnerselskabets gæld 

Det er i ligningsvejledningen angivet, at kommanditaktionærens forpligtelse som følge af dennes 

medhæftelse som selvskyldner for selskabs gæld i det omfang, forpligtelsen endeligt påhviler 

kommanditaktionæren uden regres til andre deltagere, kan tillægges fradragskontoen125. 

 

Det er således afgørende for om forpligtelsen kan tillægges fradragskontoen, at forpligtelsen 

alene påhviler kommanditaktionæren, og at denne har fraskrevet sig retten til at gøre eventuel 

                                                   
125 Ligningsvejledningen 2008, afsnit E.F.2.2.1 pkt. c. 
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regres gældende over for andre selskabsdeltagere. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at komman-

ditaktionæren har påtaget sig selvskyldnerkaution for partnerselskabets gæld for, at denne for-

pligtelse kan tillægges fradragskontoen, afgørende er i stedet, at kommanditaktionæren har fra-

skrevet sig retten til regres. 

 

Det er imidlertid ikke angivet i ligningsvejledningen, om kommanditaktionæren i det tilfælde, at 

denne har ydet et lån over for partnerselskabet uden sikkerhed herfor, kan tillægge et sådant lån 

til fradragskontoen. Det må således antages, at kommanditaktionærens lån til partnerselskabet 

efter gældende praksis ikke kan tillægges fradragskontoen. Det er således spørgsmålet, hvorfor 

et sådant lån ikke kan tillægges fradragskontoen, når en kommanditaktionærs kautionsforplig-

telse kan tillægges. 

 

Spørgsmålet er af FSR126 stillet til Skattekontaktudvalget og blev behandlet på dettes møde den 

3. juni 2008127. Til udvalget har FSR stillet følgende spørgsmål: 

 

”…hvorfor der ved opgørelsen af kommanditisters fradragskonto er  

forskel på en kautionsforpligtelse (uden regresmulighed) og et lån  

fra kommanditisten til selskabet, idet kautionsforpligtelsen kan  

medregnes som hæftelse, hvorimod lånet ikke kan medregnes.”128 

 

Skattekontaktudvalgets svar lyder som følger: 

 

”…at ved selvskyldnerkaution uden regresret påtager kommanditisten  

sig en forpligtelse. Et lån skal derimod efter hensigten betales tilbage, 

 og har derfor ikke karakter af ansvarlig kapital/forpligtelse. Det er ikke  

formålet, at kommanditisten i sidste ende skal kunne gøres ansvarlig for det.” 

 

Skattekontaktudvalget udtaler endvidere: 

 

”Lån vil endvidere indebære en misbrugsmulighed, da der jo kan lånes dagen  

før opgørelse af fradragskontoen, blot for at få lånet indfriet dagen efter.” 

 

Det må således anses for rimeligt, at kommanditaktionæren, som i tilfælde af partnerselskabets 

misligholdelse af lånet kan gøre sit krav gældende over for komplementaren, ikke anses som for-

pligtiget overfor partnerselskabet. Det er således afgørende, at kommanditaktionæren i egen-

skab af at være långiver til partnerselskabet, løber en risiko for at lånet ikke tilbagebetales, hvil-

ket ikke er at sidestille med en forpligtelse, hvorfor lånet ikke kan tillægges fradragskontoen. 

 

                                                   
126 Foreningen for Statsautoriserede Revisorer. 
127 Referat fra Skattekontaktudvalgets møde d. 3. juni 2008. 
128 Referat fra Skattekontaktudvalgets møde d. 3. juni 2008. 
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Det forhold, at långivning, hvis dette kunne tillægges fradragskontoen indebærer en mulighed 

for misbrug af reglen, anses dog ikke som noget fyldestgørende argument for, at lån ikke kan 

tillægges fradragskontoen. I en sådan situation, hvor lånet blev givet dagen før opgørelsen af 

fradragskontoen og indfriet dagen efter, vil det næppe være vanskeligt at statuere omgåelse af 

reglerne, hvorved en sådan disposition vil kunne korrigeres. 

 

Overordnet kan det således konkluderes, at kommanditaktionæren, for at kunne tillægge et be-

løb til fradragskontoen, skal påtage sig en reel og endelig forpligtelse. 

 

3.4.2 Komplementarens andel af partnerselskabets resultat 

Som nævnt i afsnit 2.5.1.2 skal komplementaren tillægges en økonomisk beføjelse, hvorved 

denne modtager en andel af partnerselskabets resultat. Selvom det som nævnt i afsnit 2.4.4.2 

ikke er et krav, at komplementaren skal gøre indskud i partnerselskabet eller eje kommanditak-

tier heri, kan det forekomme, at komplementaren er kommanditaktionær i partnerselskabet. 

 

For at analysere komplementarens beskatning af dennes andel af partnerselskabets resultat må 

analysen foretages med udgangspunkt i, hvilken økonomisk beføjelse komplementaren tillægges. 

Der tages således udgangspunkt i de i afsnit 2.5.1.2 diskuterede, økonomiske beføjelser. 

 

3.4.2.1 Andel af partnerselskabets resultat 

Tillægges komplementaren som økonomisk beføjelse uden at eje kommanditaktier i partnersel-

skabet en andel af partnerselskabets resultat, beskattes denne andel i kraft af transparensprin-

cippet hos komplementaren. 

 

Da komplementaren som udgangspunkt ikke ejer andele i partnerselskabet, har denne heller ikke 

i modsætning til kommanditaktionæren ideelle andele af partnerselskabets aktiver og forpligtel-

ser og kan således ikke foretage af- og nedskrivninger herpå. 

 

Den andel af resultatet, som komplementaren tillægges, beskattes således hos komplementaren 

som over- eller underskud af virksomhed uden skattemæssige korrektioner heraf. De skatte-

mæssige korrektioner foretages i stedet hos kommanditaktionæren, som har afskrivningsret på 

dennes ideelle andele i partnerselskabets aktiver. 

 

Det er således kommanditaktionæren og ikke komplementaren, som foretager skattemæssige 

korrektioner for ej fradragsberettigede udgifter og lignende, ligeledes ud fra dennes ideelle ejer-

andele i partnerselskabet. 

 

3.4.2.2 Forrentning af indskud 

Vurdering af, hvordan komplementarens forrentning af dennes indskud i partnerselskabet skal 

klassificeres, må som udgangspunkt ske ud fra en sondring af, om der er tale om forrentning af 
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egenkapital eller fremmedkapital i partnerselskabet. Det blev i afsnit 2.5.1.2 fastslået, at for at 

komplementarens økonomiske beføjelse kan anses for opfyldt ved forretning af dennes indskud, 

må indskuddet ikke have karakter af fremmedkapital og kan således alene omfatte det indskud, 

der indføres i partnerselskabets vedtægter uden aftale om tilbagebetaling. 

 

Anses komplementarens indskud for egenkapital, vil det vederlag, som komplementaren modta-

ger for forrentning heraf, blot anses som en andel i partnerselskabets resultat og ikke som en 

renteindtægt. Dette begrunder Liselotte Hedtoft Madsen i følgende: 

 

”Er der tale om forrentning af deltagerens indskud i personselskabet,  

dvs. egenkapitalen, er dette ikke udtryk for en forretningsmæssig  

aftale mellem personselskab og deltager, som svarer til, hvad der  

kunne indgås med 3. mand. Derimod er der tale om en betaling, der  

er direkte knyttet til, at deltageren er medejer af personselskabet.”129 

 

Liselotte Hedtoft Madsen diskuterer endvidere, om en selskabsdeltagers forrentning af dennes 

kapitalindestående i et personselskab, er at anse som en andel af selskabets resultat eller en 

rente. Forfatteren når frem til, at der i sådanne tilfælde altid vil være tale om en forlods forde-

ling af personselskabets resultat på baggrund af den i selskabet indskudte kapital130. Spørgsmå-

let er således, om en komplementars indskud i partnerselskabet er at sidestille med selskabsdel-

tageres kapitalkonti i andre personselskaber. 

 

Det blev i afsnit 3.2.1 fastslået, at selvom komplementaren ikke nødvendigvis ejer andele i part-

nerselskabets formue, er denne også i skattemæssig henseende at anse som selskabsdeltager i 

partnerselskabet, hvilket umiddelbart bør betyde, at komplementaren er at sidestille med øvrige 

selskabsdeltagere. 

 

Det forhold, at komplementarens økonomiske beføjelse består af en forrentning af indskud, 

ændrer ikke ved det forhold, at den økonomiske beføjelse netop skal være et udtryk for komple-

mentarens deltagelse i partnerselskabet. Forrentning er således en måde at fastsætte størrelsen 

af komplementarens andel af partnerselskabets resultat, hvorfor den i skatteretlig henseende 

ligeledes må klassificeres som en andel af resultatet. Det bør således heller ikke være muligt for 

komplementaren at vælge, hvordan afkast af dennes deltagelse i partnerselskabet skal klassifi-

ceres skattemæssigt ved blot at vælge forrentning af et indskud frem for anden resultatandel. 

 

Det er således vores opfattelse, at i det tilfælde komplementaren uden at eje ideelle andele i 

partnerselskabets formue modtager en forrentning af sit indskud, må denne forrentning i skat-

temæssig henseende, klassificeres som en resultatandel. 

 

                                                   
129 Liselotte Hedtoft Madsen, Beskatning ved deltagelse i personselskaber, 1. udgave 2003, side 207. 
130 Liselotte Hedtoft Madsen, Beskatning ved deltagelse i personselskaber, 1. udgave 2003, side 206-209. 
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I de tilfælde, hvor komplementaren foretager indskud, der kan anses som fremmedkapital, hvor-

af afkastet således ikke opfylder kravene til en økonomisk beføjelse jf. afsnit 2.5.1.2, kan dette 

afkast imidlertid klassificeres som en rente, idet det således ikke kan henføres til komplementa-

rens deltagelse i partnerselskabet. Aftalen om indskud kan i sådanne tilfælde sidestilles med, 

hvad der kunne indgås med tredjemand, og er således ikke at anse som egenkapital i partnersel-

skabet. 

 

3.4.2.3 Komplementaren som kommanditaktionær 

Deltager komplementaren i partnerselskabet som kommanditaktionær samtidig med, at denne er 

komplementar, har denne i sin egenskab af at være kommanditaktionær de samme rettigheder 

som andre kommanditaktionærer. 

 

Det betyder således, at komplementaren ejer en ideel andel af partnerselskabets formue og re-

sultat, hvorfor komplementaren ligesom øvrige kommanditaktionærer har af- og nedskrivnings-

ret til partnerselskabets aktiver. 

 

Den i afsnit 3.4.1.4 omtalte underskudsbegrænsning gælder ikke for komplementarer, idet den-

ne værnsregel er indsat for at begrænse selskabsdeltagernes ret til fradrag til den hæftelse, dis-

se har over for selskabet. Da komplementaren hæfter ubegrænset for partnerselskabets gæld, 

kan komplementaren foretage fradrag for det fulde underskud, der måtte tilfalde denne. 

 

3.5 Selskabsdeltagerbeskatning 

Idet partnerselskabet, som fastslået i afsnit 3.3, er et skattemæssigt transparent selskab, og sel-

skabets resultat derfor beskattes hos selskabsdeltagerne, er det således selskabsdeltagernes 

skattemæssige forhold, der er afgørende for, hvordan den enkelte selskabsdeltager beskattes af 

partnerselskabets resultat. 

 

Som omtalt i afsnit 2.2.1 kan såvel komplementarer som kommanditaktionærer i et partnersel-

skab være enten en fysisk eller juridisk person. Idet der gælder forskellige regler for disse sel-

skabsdeltagere, vil hver type af selskabsdeltager og dennes særlige skattemæssige karakteristi-

ka, blive behandlet nedenfor. 

 

Der gælder dog en række fællesbestemmelser, som er uafhængig af selskabsdeltagerens skat-

temæssige status, for beskatning ved deltagelse i et partnerselskab, som vil blive behandlet 

straks nedenfor. 

 

3.5.1 Fællesbestemmelser 

Uanset om den enkelte deltager i partnerselskabet, det være sig komplementarer og kommandi-

tister, er en fysisk person eller et kapitalselskab, gælder en række bestemmelser ved beskatning 

af andele i partnerselskabets resultat. 
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Disse bestemmelser er gældende praksis for beskatning ved deltagelse i personselskaber og er 

opstået som følge af det i afsnit 3.3 omtalte transparensprincip.  

 

3.5.1.1 Selvstændigt erhvervsdrivende 

Selskabsdeltagere i et personselskab anses i skattemæssig henseende for at drive erhvervsmæs-

sig virksomhed, hvorfor det er deltagerne, der underkastes de skattemæssige regler, som gæl-

der for erhvervsdrivende131. Således har selskabsdeltagere i et personselskab som tidligere om-

talt ret til at foretage individuelle af- og nedskrivninger på partnerselskabets aktiver. Det er også 

selskabsdeltagerne, der beskattes af partnerselskabets kapitalgevinster eller opnår fradrag for 

selskabets kapitaltab, herunder gevinster og tab ved salg af fast ejendom, værdipapirer, immate-

rielle aktiver mv.  

 

3.5.1.2 Fællesregnskabet 

Beskatning af selskabsdeltagerne i et partnerselskab tager udgangspunkt i partnerselskabets 

årsrapport for et givent indkomstår. Dette regnskab omtaler Niels Winther-Sørensen som ”Fæl-

lesregnskabet”132. Dette fællesregnskab aflægges for partnerselskaber efter årsregnskabslovens 

regler133 og omfatter regnskabsmæssige behandlinger af partnerselskabets indkomst og formue. 

På baggrund af dette fællesregnskab opgøres hver enkelt deltagers andel af partnerselskabets 

resultat, som herefter korrigeres for eventuelle skattemæssige reguleringer, som foretages indi-

viduelt for den enkelte selskabsdeltager. 

 

3.5.1.3 Beskatningstidspunkt 

Idet partnerselskabet som omtalt i afsnit 3.3 er et skattemæssigt transparent selskab, indtræder 

selskabsdeltagerne således i partnerselskabets skattemæssige stilling, for så vidt angår den en-

kelte deltagers andel af partnerselskabets resultat og formue. 

 

For så vidt angår beskatning af indkomst, gælder i dansk skatteret det såkaldte retserhvervel-

sesprincip134, det vil sige, at en indkomst beskattes, når den erhvervsdrivende har opnået ende-

lig ret hertil. 

 

I TfS 2003.744 H afgjorde Højesteret, at en indkomst i et interessentskab skulle beskattes hos 

selskabsdeltageren i det år, hvor interessentskabet havde erhvervet endelig ret til indkomsten. 

Det var således uden betydning, at det først i det efterfølgende indkomstår blev besluttet, hvor 

stor en andel af resultatet den enkelte selskabsdeltager var berettiget til. 

 

                                                   
131 Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen & Jakob Bundgaard, Skatteretten 2, 4. udgave 2005, side 728. 
132 Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen & Jakob Bundgaard, Skatteretten 2, 4. udgave 2005, side 731. 
133 Se nærmere herom i afsnit 4 om Partnerselskabets regnskabsmæssige forhold. 
134 Ifølge statsskatteloven § 4 beskattes den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvilket i TfS 2003.744 H tillige omtales som tidspunktet for den 
endelige retserhvervelse. 
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Det er således afgørende for selskabsdeltagerens beskatningstidspunkt, hvornår partnerselska-

bet har erhvervet ret til en given indkomst og ikke, hvornår denne indkomst eventuelt udloddes 

til selskabsdeltagerne. En indkomst, som er endeligt erhvervet i partnerselskabet og indregnet i 

det i forrige afsnit omtalte fællesregnskab for indkomståret, beskattes således som udgangs-

punkt hos selskabsdeltageren i dette indkomstår. 

 

3.5.1.4 Klassifikation af indkomst fra partnerselskabet 

Selvom selskabsdeltagerne i et partnerselskab jf. afsnit 3.5.1.1 anses som selvstændigt er-

hvervsdrivende, er dette ikke ensbetydende med, at al indkomst, der modtages fra partnersel-

skabet, således også per definition er erhvervsindkomst. 

 

Da selskabsdeltageren indtræder i partnerselskabets skattemæssige stilling, er den andel af ind-

komsten, som selskabsdeltageren modtager fra partnerselskabet ligeledes at klassificere, som 

den har været klassificeret i partnerselskabet. Selskabsdeltageren modtager således også ”ideel-

le andele” af partnerselskabets resultat klassificeret på samme måde, som dette var klassificeret 

i partnerselskabet135. Dette medfører, at selskabsdeltagerens andel af kapitalgevinster og -tab, 

finansielle poster og lignende skal klassificeres som sådanne hos selskabsdeltageren. 

 

Dette betyder således også, at selskabsdeltageren indtræder i partnerselskabets eventuelle sta-

tus som næringsdrivende ved partnerselskabets eventuelle salg af fast ejendom eller værdipapi-

rer. Det må således også anses som rimeligt, at denne skattemæssige status overgår til sel-

skabsdeltageren, idet det ellers ville være muligt at undgå næringsbeskatning blot ved at stifte 

et partnerselskab og lade selskabsdeltagerne beskatte af indkomsten. 

 

3.5.1.5 Beskatning af udbytte 

Udlodder partnerselskabet udbytte til selskabets deltagere som omtalt i afsnit 2.5.2.1.1, er det 

naturligt at antage, at et sådant udbytte sidestilles med udbytter fra et aktieselskab og således 

beskattes som aktieindkomst hos modtageren. 

 

Det er dog afgørende for denne vurdering, at partnerselskabet ikke er et selvstændigt skattesub-

jekt, hvorfor et udbytte fra partnerselskabet således ikke i skatteretlig forstand er at sidestille 

med udbytte fra et aktieselskab. 

 

Ligningsrådet har taget stilling til netop dette spørgsmål i den tidligere omtalte bindende for-

håndsbesked TfS 1992.234 LR, hvori den lokale skatteforvaltning havde udtalt følgende: 

 

                                                   
135 Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen & Jakob Bundgaard, Skatteretten 2, 4. udgave 2005, side 729. 
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”…at udbytte fra et kommandit-aktieselskab ikke beskattes 

 med udbytteskat. Da kommandit-aktieselskabet ikke anses  

for et selvstændigt skattesubjekt, må man derfor følge de skatte- 

retlige regler, der gælder for almindelige kommanditselskaber.” 

 

Ligningsrådet tilsluttede sig denne udtalelse, hvorfor udbytte fra et partnerselskab er at sidestile 

med udlodning af overskud i et kommanditselskab. 

 

Ifølge Niels Winther-Sørensen er en udlodning fra et personselskab, herunder et kommanditsel-

skab, at sidestille med en skattefri formueoverførsel til den enkelte selskabsdeltager136. Der sker 

således ikke beskatning af selskabsdeltagerne ved udlodning af udbytte fra partnerselskabet. 

 

3.5.2 Selskabsdeltageren som person 

Selskabsdeltagere i et partnerselskab, som er fysiske personer, beskattes som udgangspunkt 

efter personskattelovens regler. Der gælder dog visse undtagelser hertil, for så vidt angår per-

soner, som anvender virksomhedsskatte- eller kapitalafkastordningen der udover personskatte-

loven ligeledes beskattes efter virksomhedsskattelovens regler. 

 

3.5.2.1 Marginalskat 

I Danmark er indkomstbeskatning progressiv, det vil sige, at beskatningsprocenten i et vist om-

fang er afhængig af størrelsen af personens samlede skattepligtige indkomst. Ved denne pro-

gressive beskatning beskattes den sidst tjente krone mest, mens den først tjente krone beskat-

tes lempeligere. Skatten stiger således gradvist i takt med beskatningsgrundlaget. 

 

I Danmark er der et loft over størrelsen af den samlede indkomstskat, personer kan pålægges 

det såkaldte ”skrå skatteloft”. Dette medfører, at hvis den samlede indkomstskat overstiger 59%, 

nedsættes statsskatten tilsvarende137. Ved opgørelse af ”det skrå skatteloft” medregnes ikke 

kirkeskat138 og AM-bidrag139. Den såkaldte marginalskat, som er skatten af den sidst tjente kro-

ne, kan således godt overstige 59%, hvilket er illustreret i nedenstående figur. 

 

                                                   
136 Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen & Jakob Bundgaard, Skatteretten 2, 4. udgave 2005, side 730. 
137 Personskatteloven § 19. 
138 Idet 82,1% af Danmarks befolkning ifølge www.folkekirken.dk er medlem af folkekirken, medtages kirkeskatten ved beregning af marginalskatten. 
139 Ifølge arbejdsmarkedsbidragsloven § 3 udgør AM-bidraget 8%. 

http://www.folkekirken.dk


Kapitel 3 - Partnerselskabets skattemæssige forhold 

side 56 

Skat % Progressionsgrænse
Kommuneskat* 24,81
Kirkeskat* 0,88
Sundhedsbidrag 8,00
Bundskat 5,48
Mellemskat 6,00 kr. 279.800
Topskat 15,00 kr. 335.800
Samlet skat 60,17
Nedslag for skrå skatteloft, jf. PSL § 19, stk. 1 -0,29
Skrå skatteloft, inkl. kirkeskat 59,88

Beregning af marginalskat
AM-bidrag, 8% 8,00
Samlet skat 59,88% af resterende 92% 55,09

63,09
* gennemsnitlige skattesatser for 2008.  

Figur 3.1. Beregning af marginalskat140 

 

De ovenstående progressionsgrænser for mellem- og topskat er efter fradrag af AM-bidrag, hvil-

ket betyder at indkomst over kr. 365.000 (før AM-bidrag) beskattes med den i figuren bereg-

nede marginalskat på ca. 63%. 

 

3.5.2.2 Beskatning af indkomst fra partnerselskabet 

Beskatning af indkomst fra partnerselskabet, hvad enten denne hidrører fra selskabets løbende 

drift, fra kapitalgevinster eller -tab eller fra afståelse af aktier i partnerselskabet, er ifølge oven-

stående afsnit 3.5.2 afhængig af, hvilke skatteregler selskabsdeltageren anvender. 

 

3.5.2.2.1 Personskattelovens regler 

Som angivet i afsnit 3.5.1.4 klassificeres den indkomst, som en selskabsdeltager erhverver fra 

partnerselskabet, på samme måde som indkomsten er klassificeret i selskabet. I personskattelo-

ven er der ligeledes foretaget en opdeling af indkomst, hvorefter den indkomst, som personen 

modtager fra selskabet, vil blive klassificeret og beskattet som anført i personskatteloven. 

 

Personskatteloven klassificerer en persons indkomst på følgende måde141: 

1. Personlig indkomst 

2. Kapitalindkomst 

3. Aktieindkomst 

4. CFC-indkomst 

 

Personlig indkomst og kapitalindkomst medgår ved beregning af personens samlede skattepligti-

ge indkomst, som beskattes med indkomstskat efter personskattelovens regler. Aktie- og CFC-

indkomst anses derimod ikke for at være skattepligtig indkomst og beskattes særskilt uafhængig 

                                                   
140 Egen tilvirkning. Kilde for gennemsnitlige kommune- og kirkeskatter www.skm.dk. 
141 Personskatteloven § 2. 

http://www.skm.dk
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af personens anden skattepligtige indkomst. I kapitel 5 vil beskatning af aktieindkomst blive 

sammenholdt med den personlige beskatning af indkomst fra partnerselskabet. De nærmere reg-

ler for CFC-indkomst vil ikke blive analyseret yderligere i denne afhandling. 

 

3.5.2.2.1.1 Personlig indkomst 

I PSL § 3 er personlig indkomst karakteriseret ved ”alle de indkomster, der indgår i den skatte-

pligtige indkomst, og som ikke er kapitalindkomst”. Personlig indkomst er således afgrænset ved 

bestemmelse af, hvad er at betragte som kapitalindkomst. Udgangspunktet er således, at al ind-

komst der medgår til den skattepligtige indkomst, det vil sige indkomst som ikke er aktie- eller 

CFC-indkomst, og som ikke er kapitalindkomst er at anse som personlig indkomst. 

 

Den andel af partnerselskabets resultat, som er klassificeret som personlig indkomst, indgår ved 

beskatning hos personen sammen med dennes eventuelle anden personlige indkomst. Det er så-

ledes selskabsdeltagerens samlede personlige indkomst, der lægges til grund ved beregning af 

skatten. 

 

Personlig indkomst er den indkomstklasse, som beskattes højst, hvilket blandt andet skyldes, at 

der skal betales AM-bidrag på 8% af personlig indkomst jf. afsnit 3.5.2.1. 

 

3.5.2.2.1.2 Kapitalindkomst 

Som det fremgår af indkomstens ordlyd, er kapitalindkomst som udgangspunkt indkomst, som 

relaterer sig til personens formue. Kapitalindkomst er direkte nævnt i PSL § 4 og omfatter netop 

indkomst, som er knyttet til formuen, det være sig renter af indestående og gæld, kursgevinster 

og -tab samt fortjenester ved salg af fast ejendom mv.142. Ved beskatning af kapitalindkomst ta-

ges udgangspunkt i personens nettokapitalindkomst, det vil sige forskellen mellem indtægter og 

udgifter, som således kan være både positiv og negativ. 

 

Positiv kapitalindkomst beskattes lempeligere end personlig indkomst, idet der ikke beregnes det 

føromtalte AM-bidrag. 

 

Har en person negativ nettokapitalindkomst, er der begrænset fradrag herfor, idet negativ net-

tokapitalindkomst ikke fradrages ved beregning af bund-, mellem- og topskat. Der er således 

alene fradrag for negativ nettokapitalindkomst ved beregning af sundhedsbidrag samt kommu-

ne- og kirkeskatter, hvorfor negativ nettokapitalindkomst blot har en fradragsværdi på ca. 

33,3%. 

 

                                                   
142 Her ud omfatter PSL § 4 en række særregler for så vidt angår afkast af investeringer, herunder de såkaldte anpartsprojekter, hvor en person er 
selskabsdeltager i et personselskab med mere end 10 deltagere og hvor personen ikke i væsentlig grad medvirker til selskabets drift. 
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Ved beskatning alene efter personskattelovens regler opnår selskabsdeltageren således en be-

grænset fradragsværdi for så vidt angår dennes andele i partnerselskabets negative kapitalind-

komst, hvis ikke personen har positiv kapitalindkomst at modregne i. 

 

3.5.2.2.2 Virksomhedsskatteordningen 

Selskabsdeltageren har mulighed for at vælge at anvende den såkaldte virksomhedsskatteord-

ning, hvorved denne ud over at være omfattet af personskatteloven for så vidt angår klassifika-

tion og beskatning af indkomsten, også er omfattet af reglerne i virksomhedsskatteloven. 

 

Virksomhedsskatteordningen er en ordning, hvori selskabsdeltagere i personselskaber, har mu-

lighed for at lade sig beskatte efter principper, som tilnærmer sig, hvad der er gældende for ka-

pitalselskaber. 

 

3.5.2.2.2.1 Konsolidering 

I kapitalselskaber bliver selskabsdeltageren først beskattet, når en indkomst udtages fra selska-

bet, det være sig som løn eller udbytte. For personselskaber gælder som tidligere omtalt i afsnit 

3.5.1.3, at indkomsten beskattes i det år, hvori selskabet har erhvervet endelig ret til indkom-

sten, uanset hvornår denne indkomst måtte komme til udbetaling til selskabsdeltageren. 

 

I et personselskab, hvor deltagerne beskattes alene efter personskattelovens regler, vil den an-

del af selskabets resultat, som ikke udbetales til selskabsdeltagerne i medfør af ovenstående væ-

re personbeskattede midler. Da personbeskatning i forhold til selskabsbeskatning er relativ høj, 

giver dette deltagerne en forringet mulighed for at konsolidere selskabet. 

 

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen har selskabsdeltageren mulighed for at opspare 

overskud, som ikke hæves af deltageren. Sådanne overskud beskattes med en procentsats, som 

svarer til selskabsbeskatning143. Således sidestilles selskabsdeltageren, for så vidt angår mulig-

heden for at konsolidere selskabet, med deltagere i et kapitalselskab, idet de overskud, der for-

bliver i selskabet, alene beskattes med den lempeligere selskabsskatteprocent. 

 

Når selskabsdeltageren på et senere tidspunkt hæver det opsparede overskud, eller selskabet 

opløses, kommer denne indkomst til beskatning som personlig indkomst. Den tidligere betalte 

skat, den såkaldte virksomhedsskat, vil blive modregnet i den skat der bliver beregnet, når ind-

komsten kommer til beskatning. 

 

Herudover har selskabsdeltageren i medfør af muligheden for at opspare overskud og hæve tid-

ligere opsparede overskud mulighed for at udjævne dennes personlige indkomst, således at pro-

gressionsgrænserne for mellem- og topskat udnyttes. 

                                                   
143 Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 2. 
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3.5.2.2.2.2 Fuldt fradrag for renter 

Som omtalt i afsnit 3.5.2.2.1.2 har deltagere i et personselskab som udgangspunkt en lavere 

fradragsret for negativ kapitalindkomst fra selskabet sammenlignet med kapitalselskaber, som 

har fuldt fradrag herfor i den skattepligtige indkomst. 

 

Ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen medgår det samlede resultat af partnerselska-

bet til den personlige indkomst144, og dermed får selskabsdeltageren fuldt fradrag for eventuelle 

renter mv. hidrørende fra selskabet i den personlige indkomst. 

 

Dette betyder således også, at har partnerselskabet positiv kapitalindkomst, kan virksomheds-

skatteordningen være en ulempe for selskabsdeltageren, idet denne indkomst således beskattes 

som personlig indkomst i stedet for den lempeligere beskattede kapitalindkomst.  

 

Sådanne forhold vil dog som oftest blive korrigeret af virksomhedsskatteordningens mulighed 

for kapitalafkast jf. straks nedenfor. 

 

3.5.2.2.2.3 Kapitalafkast og rentekorrektion 

Virksomhedsskatteordningen giver endvidere mulighed for at overføre en del af det overskud, 

selskabsdeltageren modtager fra personselskabet, fra den personlige indkomst til kapitalind-

komsten145, det såkaldte kapitalafkast. Formålet er at sidestille beskatningen af det afkast, en 

selskabsdeltager har ved investering i et personselskab, med den lempeligere beskatning, denne 

ville have opnået, hvis kapitalen havde været forrentet ved for eksempel investering i obligatio-

ner. 

 

Kapitalafkastet beregnes på baggrund af det såkaldte kapitalafkastgrundlag, som overordnet er 

forskellen mellem selskabsdeltagerens andel i de skattemæssige værdier af personselskabets 

aktiver fratrukket andelen af gæld146. Kapitalafkastet beregnes af kapitalafkastgrundlaget ved 

indkomstårets begyndelse gange en kapitalafkastsats147, som er et udtryk for den gennemsnitli-

ge effektive obligationsrente148. Kapitalafkastsatsen reguleres én gang årligt og udgør i 2008 

5%. 

 

Således kan en ikke ubetydelig del af partnerselskabets resultat overføres til en lempeligere be-

skatning som kapitalindkomst som således også kan modregnes i selskabsdeltagerens eventuelle 

private negative kapitalindkomst med en endnu lempeligere beskatning til følge. 

 

                                                   
144 Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 1. 
145 Virksomhedsskatteloven § 10, stk. 1 kombineret med personskatteloven § 4, stk. 1 nr. 3. 
146 Virksomhedsskatteloven § 8. 
147 Virksomhedsskatteloven §§ 7 og 8. 
148 Virksomhedsskatteloven § 9. 
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Som modstykke til kapitalafkastet findes rentekorrektion, som modsat kapitalafkastet tillægges 

den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten149. Rentekorrektion beregnes som ud-

gangspunkt i de tilfælde, hvor selskabsdeltageren har hævet mere, end selskabet har tjent, eller 

hvor denne har lånt penge i selskabet. Rentekorrektion beregnes for at sikre, at selskabsdeltage-

ren ikke optager privat gæld i selskabet med mulighed for at fradrage renten heraf i den person-

lige indkomst. 

 

Da partnerselskabet er omfattet af aktieselskabslovens regler, som foreskriver, at et selskab ikke 

må yde lån til en aktionær, vil en rentekorrektion alene forekomme i yderst begrænset omfang. 

 

3.5.2.2.3 Kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordningen giver ligesom virksomhedsskatteordningen selskabsdeltageren mulighed 

for en lempeligere beskatning af virksomhedsoverskud. Kapitalafkastordningen giver dog ikke 

den samme mulighed for at konsolidere virksomheden ved en lempeligere beskatning af beløb 

som forbliver i virksomheden. 

 

I kapitalafkastordningen medregnes selskabsdeltagerens andel af det skattemæssige overskud 

før renter til den personlige indkomst, hvorimod virksomhedens eventuelle renteudgifter medgår 

til selskabsdeltagerens kapitalindkomst. Således opnås ikke den forøgede fradragsret for virk-

somhedens renteudgifter, som var muligt i virksomhedsskatteordningen. 

 

3.5.2.2.3.1 Kapitalafkast 

Ligesom i virksomhedsskatteordningen beregnes der i kapitalafkastordningen et kapitalafkast, 

som ligeledes fradrages i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Kapitalafka-

stet beregnes ligesom i virksomhedsskatteordningen af kapitalafkastgrundlaget150, som dog op-

gøres lidt anderledes end i virksomhedsskatteordningen. 

 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres overordnet som selskabsdeltagerens andel i varelagre, debito-

rer, igangværende arbejder og finansielle aktiver fratrukket leverandørgæld. Bliver dette beløb 

positivt, medregnes dette ved opgørelse af kapitalafkastgrundlaget, bliver det negativt foretages 

ingen modregning. Hertil lægges selskabsdeltagerens andel i selskabets øvrige skattemæssige 

aktiver, hvorefter saldoen udgør kapitalafkastgrundlaget. Dette betyder således, at andel i gæld 

ud over leverandørgæld, ikke fratrækkes i kapitalafkastgrundlaget, hvorfor dette som oftest er 

højere end kapitalafkastgrundlaget i virksomhedsskatteordningen. Kapitalafkastet udgør heref-

ter 5% (kapitalafkastsatsen) af kapitalafkastgrundlaget. 

 

Der gælder særlige regler for så vidt angår selskabsdeltagere, som ejer aktier eller anparter med 

en anskaffelsessum på over kr. 606.400 i et selskab, hvori disse, eventuelt sammen med andre 

                                                   
149 Virksomhedsskatteloven § 11, stk. 3. 
150 Virksomhedsskatteloven § 22, stk. 5-7. 
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ansatte i selskabet, har mere end 25% af kapitalen eller 50% af stemmeværdien151. I sådanne til-

fælde kan deltageren beregne kapitalafkast på grundlag af anskaffelsessummen på aktierne, 

som kan flyttes fra personlig indkomst til kapitalindkomst. I modsætning til, hvad der er gælden-

de for selskabsdeltagere i et personselskab, kan dette kapitalafkast dog ikke fradrages ved be-

regning af AM-bidrag. 

 

3.5.2.2.3.2 Opsparing af overskud 

Som nævnt ovenfor, giver kapitalafkastordningen ikke mulighed for at konsolidere virksomheden 

ved at lade ikke hævede andele af selskabets overskud forblive i selskabet. I kapitalafkastordnin-

gen gives dog en mulighed for at opspare overskud om end noget mindre fleksibelt end i virk-

somhedsskatteordningen. 

 

Kapitalafkastordningen giver mulighed for, at 25% af selskabsdeltagerens andel i selskabets 

overskud før renter kan opspares med den tidligere lempeligere beskatning ved den såkaldte 

konjunkturudligningsfond152. I modsætning til virksomhedsskatteordningen skal denne opsparing 

dog bindes på en spærret konto i et pengeinstitut, hvilket udelukker muligheden for at anvende 

dette beløb i selskabet. Som det ligger i navnet, har henlæggelse til konjunkturudligning til for-

mål, at selskabsdeltageren kan opspare i de år, hvor selskabet har overskud og indtægtsføre 

(hæve) i de år, hvor selskabet har underskud. Således giver ordningen mulighed for at udligne 

indkomst som eventuelt måtte være afhængig af konjunkturudsving og således optimere skatte-

betalingerne i de enkelte år. 

 

På grund af den manglende fleksibilitet i muligheden for at opspare overskud er ordningen ikke 

så anvendelig for selskabsdeltagere, som ønsker at konsolidere virksomheden eller at udnytte 

progressionsgrænser for mellem- og topskat. 

 

3.5.2.3 Sambeskatning med ægtefælle og anden indkomst 

Som omtalt i afsnit 3.5.2.2.1 inddeles selskabsdeltagerens skattepligtige indkomst fra partner-

selskabet i personlig indkomst og kapitalindkomst. Selskabsdeltagerens andel af resultatet i 

partnerselskabet indgår således sammen med selskabsdeltagerens eventuelle anden indkomst 

inden for samme kategorier. 

 

Har selskabsdeltagen således anden positiv eller negativ personlig- eller kapitalindkomst, vil dis-

se således ved beregning af selskabsdeltagerens indkomstskat blive med- eller modregnet i de 

indkomster, der beskattes fra partnerselskabet. Dette betyder, at i det tilfælde, at selskabsdelta-

gerens andel af partnerselskabets resultat er negativ, kan denne modregnes i selskabsdeltage-

rens eventuelle anden indkomst og omvendt. 

 

                                                   
151 Virksomhedsskatteloven § 22c. 
152 Virksomhedsskatteloven § 22b. 
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Har selskabsdeltageren ikke anden indkomst, eller bliver den samlede skattepligtige indkomst 

negativ, kan et sådan uudnyttet skattemæssigt underskud overføres til deltagerens ægtefælle til 

modregning i dennes indkomst153. Et eventuelt resterende skattemæssigt underskud efter ægte-

fællens anvendelse af selskabsdeltagerens underskud fremføres herefter til anvendelse i senere 

indkomstår154. 

 

3.5.2.4 Arbejdsvederlag 

Modtager selskabsdeltageren et vederlag for løbende eller ekstraordinær arbejdsindsats i part-

nerselskabet er spørgsmålet om denne indkomst er at betragte som løn eller som en forlods an-

del af partnerselskabets resultat. 

 

Det er ikke uden betydning for selskabsdeltageren, hvordan denne indkomst betragtes, idet sel-

skabsdeltagerens eventuelle modtagelse af løn vil medføre, at selskabsdeltageren ikke har mu-

lighed for at lade denne indkomst indgå i virksomhedsskatteordningen på lige fod med resultatet 

fra partnerselskabet. Herudover medfører modtagelse af løn en række forhold, som udelukkende 

er gældende for lønmodtagere. Som eksempel herpå kan nævnes muligheden for bortseelsesret 

for arbejdsgiverens eventuelle indbetalinger på en, af denne administreret, pensionsordning155. 

 

Dette spørgsmål har Ligningsrådet taget stilling til i en bindende forhåndsbesked fra 2003156, 

hvori forespørger anmodede om svar på, om denne ville have bortseelsesret for indbetalinger til 

en pensionsopsparing, hvis indbetalingerne administreredes af et partnerselskab, hvori fore-

spørger var selskabsdeltager. Denne forhåndsbesked tager ikke alene stilling til spørgsmålet om, 

hvorvidt forespørger vil kunne opnå denne bortseelsesret, men ligeledes om forespørger som 

selskabsdeltager kan være ansat af dennes partnerselskab. 

 

I ovenstående var forespørger ansat som direktør i partnerselskabet ved indgåelse af en direk-

tørkontrakt, som var godkendt af bestyrelsen, med et fast månedligt arbejdsvederlag. 

 

Ligningsrådet svarede afvisende på det stillede spørgsmål med henvisning til, at bortseelsesret 

for pensionsindbetalinger alene kan forekomme i tilfælde, hvor der er tale om et arbejdsgiver-

arbejdstagerforhold. Ligningsrådet udtalte som begrundelse herfor: 

 

”Imidlertid er forespørgeren i skattemæssig henseende selvstændigt 

 erhvervsdrivende, og ikke ansat i virksomheden. Der er i skattemæssig  

henseende identitet mellem virksomheden og forespørgeren,  

og der er således ikke tale om et arbejdsgiver-arbejdstager forhold…”157 

                                                   
153 Personskatteloven § 13, stk. 2. Det er et krav for overførsel af skattemæssige underskud mellem ægtefællerne, at disse er samlevende ved ind-
komstårets udløb. 
154 Der gælder særlige regler vedrørende modregning af skatteværdi af underskud samt fordeling af underskud mellem ægtefællerne, som vi ikke vil 
komme nærmere ind på. 
155 Pensionsbeskatningsloven § 19, stk. 1. 
156 TfS 2003.618 LR. 
157 TfS 2003.618 LR. 
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Ligningsrådet udtalte således ved ovenstående, at selvom selskabsdeltageren var ansat på di-

rektørkontrakt i partnerselskabet, kunne denne i skattemæssig henseende ikke anses for at være 

ansat i selskabet. 

 

Dette betyder således, at i det tilfælde, at partnerselskabets deltagere løbende modtager veder-

lag fra partnerselskabet, som er at anse som løn i selskabet, i skattemæssig henseende i stedet 

modtager en forlods andel af partnerselskabets resultat. Der skal således ikke indeholdes A-skat 

og AM-bidrag af det til selskabsdeltageren udbetalte vederlag, idet dette i skattemæssig hen-

seende ikke er at anse som løn efter kildeskattelovens regler. 

 

Ved opgørelse af selskabsdeltagerens skattepligtige indkomst skal det modtagne arbejdsveder-

lag medregnes til deltagerens andel af partnerselskabets resultat. Arbejdsvederlaget kan således 

indgå i selskabsdeltagerens eventuelle opsparede overskud i det tilfælde, denne beskattes efter 

virksomhedsskattelovens regler. 

 

For så vidt angår den i den bindende forhåndsbesked omtalte bortseeelsesret for pensionsindbe-

talinger, vil selskabsdeltageren i stedet være omfattet af de regler, der gælder for indbetaling på 

pensionsopsparing for selvstændigt erhvervsdrivende. 

 

3.5.2.5 Acontoskatter 

Den forventede skat af årets indkomst skal betales i løbet af indkomståret158. Den forventede 

skat opgøres for personer på forskudsopgørelsen for et givent indkomstår. For selvstændige er-

hvervsdrivende, hvor der ikke sker tilbageholdelse af A-skat i indkomsten, da erhvervsmæssig 

indkomst ikke anses for A-indkomst, jf. KSL § 43, sker opkrævning af skatten på en særskilt 

skattebillet også benævnt B-skat, jf. KSL § 41, stk. 2. 

 

Det er således den selvstændige erhvervsdrivende, som selv skal betale disse B-skatterater. Det-

te kan give visse vanskeligheder i partnerselskaber, da kommanditaktionæren ikke må låne pen-

ge af selskabet, hvorfor partnerselskabet som udgangspunkt heller ikke må betale disse B-

skatter som et udlæg for kommanditaktionæren. 

 

Det kan derfor være nødvendigt, at deltagerne i et partnerselskab får udbetalt en forlods andel 

af partnerselskabets resultat for at kunne betale den løbende skat. Denne forlods udbetaling kan 

enten ske i form af et arbejdsvederlag eller som et a’contoudbytte som i skattemæssig henseen-

de er at sidestille med ordinært udbytte som omtalt i afsnit 3.5.1.5. 

 

                                                   
158 Kildeskatteloven § 41. 
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3.5.3 Selskabsdeltagerne som kapitalselskab 

Det forekommer oftere og oftere, at kapitalselskaber er selskabsdeltagere i et partnerselskab, 

enten som komplementar, hvorved den ubegrænsede hæftelse i princippet kan undgås, eller som 

kommanditaktionær, hvor partnerne i stedet for at eje kommanditaktier i partnerselskabet ejer 

aktier eller anparter i kapitalselskabet. I sådanne tilfælde er det kapitalselskabet og ikke perso-

nen, der er selskabsdeltager i partnerselskabet. 

 

3.5.3.1 Rette indkomstmodtager 

I det tilfælde at et kapitalselskab er selskabsdeltager i et partnerselskab, og hvor kapitalselska-

bet ejes af en person, som deltager i driften af partnerselskabet, kan det diskuteres, om det er 

kapitalselskabet eller personen der er rette modtager af indkomst fra partnerselskabet. Dette 

skyldes, at partnerselskabets indkomst i et sådant tilfælde må antages i høj grad at være skabt 

ved den arbejdsindsats, som personen har ydet for partnerselskabet. Det er således spørgsmå-

let, om det er kapitalselskabets ejerandel i partnerselskabet eller personens arbejdsindsats, der 

er afgørende for, hvem der er rette indkomstmodtager af partnerselskabets indkomst. 

 

Østre Landsret har i en kendelse159 taget stilling til netop dette spørgsmål, for så vidt angår et 

kapitalselskab, der var selskabsdeltager i et interessentskab. Det var Landsrettens afgørelse, at 

kapitalselskabet var den rette indkomstmodtager af andele af overskuddet fra interessentska-

bet. I den konkrete sag var personen, som var eneejer af kapitalselskabet, ifølge interessent-

skabskontrakten forpligtet til at stille sin fulde arbejdskraft til rådighed for interessentskabet. 

Landsretten lagde således vægt på, at den formelle ejer af interessentskabet var den reelle sel-

skabsdeltager og således var berettiget til interessentskabets indkomst. Det forhold, at personen 

var forpligtiget til at stille sin fulde arbejdskraft til rådighed for interessentskabet medførte ikke, 

at personen var at anse som rette indkomstmodtager af interessentskabets indkomst. Det havde 

ingen umiddelbar betydning for Landsrettens afgørelse, at personen blev vederlagt af kapitalsel-

skabet enten i form af løn eller værdi af fri bil. 

 

Landsrettens afgørelse må således antages at medføre, at personer, der deltager i et partnersel-

skab, også i skattemæssig henseende kan anvende et holdingselskab som den formelle og reelle 

ejer af aktierne, hvorved indkomsten fra partnerselskabet bliver beskattet i dette holdingselskab 

og ikke hos personen. 

 

3.5.3.1.1 Arbejdsvederlag 

Som omtalt ovenfor er kapitalselskabet i det tilfælde, at dette er selskabsdeltager i et partner-

selskab, rette modtager af andele af partnerselskabets resultat. Spørgsmålet er således, om det-

te ligeledes gør sig gældende for så vidt angår en eventuel udbetaling af et løbende vederlag for 

udført arbejde i partnerselskabet. I afsnit 3.5.2.4 blev det diskuteret og slået fast, at en sådan 

                                                   
159 TfS 1999, 646 Ø. 
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indkomst ikke er at anse som løn til selskabsdeltageren, men i stedet som en forlods overskuds-

andel.  

 

Liselotte Hedtoft Madsen anfører da også: 

 

”Det forekommer derfor ikke korrekt at betegne vederlag 

 for at stille sin arbejdskraft til rådighed som løn, 

 idet dette begreb er knyttet til lønmodtagerbegrebet.”160 

 

Østre Landsret gjorde det i ovenstående afgørelse161 klart, at det var uden betydning for vurde-

ringen af, om kapitalselskabet med rette var modtager af et personselskabs resultat, at dette 

resultat helt eller delvist var opstået som følge af det arbejde, den personlige ejer af kapitalsel-

skabet havde udført i personselskabet. 

 

Sammenholder man det forhold, at et løbende arbejdsvederlag fra partnerselskabet er at anse 

som en resultatandel med det forhold, at kapitalselskabet er rette indkomstmodtager af resul-

tatandele fra partnerselskabet, kan det udledes, at et kapitalselskab således kan være rette ind-

komstmodtager af løbende arbejdsvederlag udbetalt fra partnerselskabet. 

 

Som omtalt i afsnit 3.5.2.4 kan en person, der er deltager i et partnerselskab, ikke være ansat i 

partnerselskabet og få udbetalt vederlag, der er at anse som løn fra selskabet. Hvis en person 

derimod ejer andele i et partnerselskab via et kapitalselskab (holdingselskab), vil personen ikke 

være den reelle selskabsdeltager i partnerselskabet, da personen ikke har ejerandele i selskabet. 

Dette betyder, at personen i sådanne tilfælde kan være ansat i partnerselskabet på lønmodta-

gervilkår med mulighed for bortseelsesret for indbetalinger på en pensionsordning administreret 

af partnerselskabet samt opnå diverse lønmodtagerfradrag. Den løn som personen modtager i 

sin egenskab af lønmodtager beskattes direkte hos personen, da denne må være at anse som 

rette indkomstmodtager af løn udbetalt i et arbejdsgiver-arbejdstagerforhold. 

 

I situationer som ovenfor, hvor en person deltager i et partnerselskab via et kapitalselskab, vil 

det imidlertid være oplagt, at personen i stedet for at være ansat i partnerselskabet, er ansat i 

kapitalselskabet. Kapitalselskabet modtager i sådanne tilfælde det løbende arbejdsvederlag samt 

overskudsandele, og personen aflønnes i kapitalselskabet for den arbejdsindsats, personen læg-

ger i partnerselskabet. Det forhold, at personen i stedet for at være ansat i partnerselskabet, er 

ansat i kapitalselskabet medfører, at der ikke kan opstå tvivl om, hvem der er rette indkomst-

modtager af det løbende arbejdsvederlag. Personen har herudover en større indflydelse på sin 

egen aflønning, herunder også aflønningsform, hvilket medfører en øget fleksibilitet samt bedre 

mulighed for personlig skatteoptimering. 

 

                                                   
160 Liselotte Hedtoft Madsen, Beskatning ved deltagelse i personselskaber, 1. udgave 2003, side 210. 
161 TfS 1999, 646 Ø. 
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3.5.3.2 Beskatning 

Som følge af at partnerselskaber er skattemæssigt transparent, sker beskatningen af kapitalsel-

skabets andel af partnerselskabets indkomst direkte hos kapitalselskabet. Ved opgørelse af kapi-

talselskabets samlede skattepligtige indkomst medregnes kapitalselskabets øvrige indkomst Det-

te betyder, at hvis kapitalselskabets andel af partnerselskabets resultat er negativt, kan det 

modregnes i eventuel anden positiv indkomst i kapitalselskabet og omvendt. Bliver den samlede 

indkomst i kapitalselskabet negativ, kan denne fremføres til modregning i fremtidige skatteplig-

tige indkomster162. 

 

Kapitalselskaber er omfattet af selskabsskatteloven163, idet ingen af selskabets deltagere hæfter 

ubegrænset for kapitalselskabets forpligtelser. Selskabsskatten udgør 25% af selskabets skatte-

pligtige indkomst164. Kapitalselskabets skattepligtige indkomst opgøres med udgangspunkt i de 

skatteregler, der gør sig gældende for kapitalselskaber, som i en vis udstrækning er forskellige 

fra personers opgørelse af skattepligtig indkomst.  

 

I modsætning til, hvad der gør sig gældende for personers skattepligtige indkomst, inddeles kapi-

talselskabets skattepligtige indkomst ikke i klasser. Det vil således sige, at når først den skatte-

pligtige indkomst for kapitalselskabet er opgjort, beskattes denne indkomst ens uanset, hvordan 

den er klassificeret i partnerselskabet. 

 

Ved opgørelse af kapitalselskabets skattepligtige indkomst har kapitalselskabet, ligesom den 

personlige deltager i et partnerselskab, af- og nedskrivningsret på partnerselskabets aktiver, idet 

kapitalselskabet ejer ideelle andele heraf. 

 

Kapitalselskaber er som udgangspunkt omfattet af acontoskatteordningen165, hvilket betyder, at 

dette skal indbetale en acontoskat svarende til 50% af den gennemsnitlige indkomstskat for sel-

skabets seneste tre indkomstår166. Acontoskatten indbetales i to lige store rater, der betales to 

gange årligt i marts og november måned i det pågældende  indkomstår167. 

 

Da det således er kapitalselskabet, der skal betale den løbende skat af partnerselskabets resultat 

betyder dette, at kapitalselskabet som udgangspunkt skal betale acontoskatten, før resultatet 

udloddes fra partnerselskabet. Det kan således være nødvendigt, ligesom for personer, at der 

løbende udbetales beløb fra partnerselskabet til at dække denne skat, enten i form af arbejdsve-

derlag eller ekstraordinært udbytte. Betaler partnerselskabet i stedet kapitalselskabets løbende 

skat, vil en sådan betaling være at anse som et aktionærlån, hvilket ikke er tilladt efter aktiesel-

skabslovens regler168. 

                                                   
162 Ligningsloven § 15, stk. 1. 
163 Selskabsskatteloven § 1. 
164 Selskabsskatteloven § 17, stk. 1. 
165 Med mindre selskabet er stiftet før 1992 for hvilke acontoskatteordningen er frivillig jf. selskabsskatteloven §§ 29 a & 30 a. 
166 Selskabsskatteloven §§ 29 a, stk. 2. 
167 Selskabsskatteloven §§ 29 a, stk. 5. 
168 Aktieselskabsloven § 115, stk. 1. 
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3.5.3.2.1 Sambeskatning 

Når et kapitalselskab indgår som selskabsdeltager i et partnerselskab, opstår der således en 

form for sambeskatning mellem selskabsdeltageren og partnerselskabet, idet partnerselskabets 

resultat som omtalt ovenfor beskattes hos kapitalselskabet. 

 

Havde kapitalselskabet derimod investeret i et andet kapitalselskab, ville sambeskatning imellem 

de to selskaber først opstå, når kravene i selskabsskattelovens § 31 C er opfyldt. Som udgangs-

punkt vil det sige, at selskabet skal besidde flertallet af stemmerne169. Et kapitalselskab kan der-

for opnå en sambeskatningssituation, selvom det ikke ejer flertallet af stemmerne, såfremt det 

investerer i et partnerselskab. Dette er især en fordel i tilfælde, hvor ét af selskaberne har un-

derskud og det andet overskud, hvorved underskuddet vil kunne anvendes til modregning i det 

andet selskabs overskud.  

 

3.6 Omdannelse fra aktieselskab til partnerselskab 

Et aktieselskab kan omdannes til et partnerselskab efter reglerne i ASL § 134 m, hvorved part-

nerselskabet overtager alle aktiver, forpligtelser og tilhørende rettigheder (universalsuccessi-

on), jf. nærmere omtale i afsnit 2.4.3. 

 

Skattemæssigt har det dog den konsekvens, at selskabet ikke længere skal beskattes efter sel-

skabsskatteloven, men at de enkelte selskabsdeltagere skal beskattes efter transparensprincip-

pet. 

 

Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked fra 1992170 udtalt, at der ved omdannelse af et 

aktieselskab til et partnerselskab skal ske ophørsbeskatning af aktieselskabet, og aktierne anses 

for at være afstået. Dette medfører, at der udover ophørsbeskatning i aktieselskabet efter reg-

lerne i SEL § 5 skal ske beskatning af aktionærerne efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven 

for afståelse af aktierne i aktieselskabet. 

 

I 1992, hvor ligningsrådet tog stilling til ovenstående, var ASL § 134 m endnu ikke indført. Dette 

har dog ikke betydning for den skattemæssige konsekvens af en omdannelse fra et aktieselskab 

til et partnerselskab, idet ASL § 134 m alene er en selskabsretlig regel, som regulerer de juridi-

ske konsekvenser ved omdannelsen. 

 

Grunden til, at der skal ske ophørsbeskatning ved omdannelse fra et aktieselskab til et partner-

selskab, er, at selskabet overgår fra at være et selvstændigt skattesubjekt til at være et skatte-

mæssigt transparent selskab, jf. omtale i afsnit 3.2. Ved overgang fra beskatning efter et regel-

sæt til et andet må der naturligvis ske ophørsbeskatning efter det regelsæt, som tidligere er ble-

vet anvendt. 

                                                   
169 Selskabsskatteloven § 31 C, stk. 2 nr. 1. 
170 TfS 1992.234 LR. 
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At der ligeledes sker afståelsesbeskatning hos aktionærerne er ikke lige så stor en selvfølge, idet 

der ikke sker ændring i ejerforholdene, og at aktionærerne både før og efter omdannelsen ejer 

aktier i selskabet. Afståelsesbeskatningen sker imidlertid, fordi aktier i et partnerselskab i skat-

teretlig henseende ikke er at anse som aktier, men derimod som ideelle ejerandele af partnersel-

skabets aktiver og passiver. Gevinster og tab ved afståelse af aktier i et aktieselskab er omfattet 

af reglerne i aktieavancebeskatningsloven171. Gevinster og tab ved afståelse af aktier i et part-

nerselskab beskattes efter de relevante skattelove ved afståelse af ideelle ejerandele af aktiver 

og passiver i et personselskab. Aktierne ændrer således ved omdannelsen skattemæssig status 

og overgår fra et regelsæt til et andet, hvilket naturligvis må resultere i en afståelsesbeskatning 

efter det regelsæt, som tidligere er blevet anvendt. 

 

Det forhold, at det nu er muligt at foretage en selskabsretlig omdannelse med universalsuccessi-

on, ændrer ikke på den skattemæssige situation. En omdannelse efter reglerne i ASL§ 134 m 

medfører således en skattemæssig ophørs- og afståelsesbeskatning. I mange tilfælde kan en så-

dan omdannelse derfor medføre store skattemæssige omkostninger. 

 

3.6.1 Ophørsbeskatning 

Ved ophørsbeskatning af aktieselskabet i forbindelse med omdannelse til et partnerselskab op-

gøres alle selskabets aktiver og forpligtelser efter skattemæssige principper, hvilket vil sige til 

markedspris. Markedsprisen er et udtryk for, hvad tredjemand ville betale for at overtage aktivet 

eller forpligtelsen. Det er avancen samt eventuelle genvundne afskrivninger eller forskellen mel-

lem anskaffelsessummen og markedsprisen, som selskabet som udgangspunkt skal beskattes af. 

Den skattemæssige avance skal opgøres efter de for aktivet gældende skatteregler, der fremgår 

af blandt andet afskrivnings-, kursgevinst-, aktieavancebeskatnings- og ejendomsavancebeskat-

ningsloven. Opgørelse af skattemæssige avancer i henhold til disse love vil ikke blive analyseret 

nærmere i denne afhandling. 

 

For selskaber med stor internt oparbejdet goodwill vil det derfor have store skattemæssige kon-

sekvenser at foretage en omdannelse fra et aktieselskab til et partnerselskab, da denne goodwill 

således beskattes hos det ophørende aktieselskab. Der kan også være store skattemæssige 

avancer på andre aktiver. 

 

De enkelte selskabsdeltagere i partnerselskabet overtager en ideel andel af aktiver og forpligtel-

ser opgjort efter de værdier, som er anvendt ved ophørsbeskatningen i aktieselskabet, det vil 

sige markedsprisen. Selskabsdeltagerne vil herefter skattemæssigt kunne foretage af- og ned-

skrivninger på selskabets skatterelevante aktiver, herunder den internt oparbejdede goodwill, 

som blev afståelsesbeskattet i forbindelse med omdannelsen. 

 

                                                   
171 Aktieavancebeskatningsloven § 1, stk. 1. 



Kapitel 3 - Partnerselskabets skattemæssige forhold 

side 69 

En ophørsbeskatning vil i mange tilfælde være så omfattende og likviditetskrævende, at det ikke 

er attraktivt at foretage en omdannelse fra et aktieselskab til et partnerselskab. 

 

3.6.2 Afståelsesbeskatning 

Udover ophørsbeskatningen i aktieselskabet skal aktionærerne som omtalt ovenfor ligeledes be-

skattes, som om de har afstået deres aktier i aktieselskabet. Den skattemæssige merværdi eller 

egenkapital, der er i aktieselskabet efter der er sket ophørsbeskatning, vil danne grundlag for 

beregning af gevinst eller tab på aktierne, som skal opgøres efter aktieavancebeskatningslovens 

regler. Dette medfører, at jo større den skattemæssige egenkapital i aktieselskabet er, desto 

større vil afståelsesværdien for den enkelte aktie være og dermed også den skat, som skal beta-

les i forbindelse med afståelsen. 

 

Afståelsesbeskatningen giver i modsætning til ophørsbeskatningen ingen mulighed for efterføl-

gende at foretage skattemæssige afskrivninger eller forhøjelse af skattemæssige anskaffelses-

summer. 

 

Ophørs- og afståelsesbeskatningen hænger dog sammen, da kommanditaktionærerne i partner-

selskabet netop kan foretage afskrivninger på de overtagne skattemæssige værdier fra aktiesel-

skabet opgjort til markedspris. Kommanditaktionærerne kan således opnå skattemæssige fra-

drag i deres personlige indkomst på baggrund af de ved omdannelsen opgjorte værdier. 

 

3.7 Overdragelse af aktivitet fra et aktieselskab til et partnerselskab 

Da ovenstående omdannelse efter ASL § 134 m i mange tilfælde vil medføre en væsentlig skat-

teudgift for såvel selskabet som for aktionærerne, må det vurderes, om der kan foretages en lig-

nende omstrukturering uden at der sker ophørs- og afståelsesbeskatning. 

 

I stedet for at omdanne et aktieselskab til et partnerselskab, hvorved det eksisterende aktiesel-

skab ophører med at eksistere, og der i stedet opstår et partnerselskab, kan aktieselskabet i ste-

det overdrage sin aktivitet til et partnerselskab. Partnerselskabet bliver herved stiftet ved appor-

tindskud af det eksisterende selskabs aktivitet. Ved stiftelsen af partnerselskabet skal de sel-

skabsretlige regler herfor følges, jf. omtale heraf i afsnit 2.4. Da der er tale om nystiftelse af et 

selskab, sker der ikke universalsuccession i selskabets rettigheder som ved en omdannelse. Ak-

tieselskabet fortsætter med at eksistere og indtræder som kommanditaktionær i partnerselska-

bet, og der skal derudover udpeges en komplementar, som ikke nødvendigvis behøver at eje an-

dele af partnerselskabet. Aktieselskabet bliver herved som udgangspunkt 100% ejer af partner-

selskabet. Overdragelsen kan illustreres således: 
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Figur 3.2 Overdragelse af aktivitet fra et aktieselskab til et partnerselskab. Kilde : Egen tilvirkning 

 

Skattemæssigt har en overdragelse helt andre konsekvenser end en omdannelse af et aktiesel-

skab. Dette skyldes først og fremmest, at aktieselskabet består efter overdragelsen og derfor 

ikke ophører, hvorfor der ikke sker ophørsbeskatning i aktieselskabet. Aktionærerne ejer fortsat 

aktier i aktieselskabet, hvorfor disse heller ikke anses for at være afstået, og der sker således 

ikke afståelsesbeskatning. 

 

Det er således spørgsmålet, om aktiviteten i aktieselskabet kan overdrages til partnerselskabet, 

som er en selvstændig juridisk enhed uden, der sker afståelsesbeskatning af aktiviteten i aktie-

selskabet. Overdragelse af aktiviteten til partnerselskabet falder ikke ind under reglerne om 

skattefri tilførsel af aktiver i FUL § 15c, idet en sådan overdragelse alene kan ske mellem kapi-

talselskaber.  

 

Det er imidlertid vores opfattelse, at overdragelsen af aktiviteten til partnerselskabet kan ske 

uden, at der sker beskatning hos aktieselskabet. Grunden hertil skal findes i, at partnerselskabet 

er skattemæssigt transparent. I forbindelse med den ovenfor skitserede overdragelse af aktivite-

ten sker der ingen ændring i de ideelle ejerandele af aktiviteten, hvorfor det i skattemæssig hen-

seende ikke er at anse som en afståelse i aktieselskabet. Alle aktiver og passiver var før over-

dragelsen ejet af aktieselskabet, og i skatteretlig henseende ejer aktieselskabet fortsat efter 

overdragelsen alle aktiver og passiver. På grund af den skattemæssige transparens i partnersel-

skabet er det således vores opfattelse, at aktieselskabet uden skattemæssige konsekvenser kan 

overdrage aktiviteten til partnerselskabet.  
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Såfremt der er flere aktionærer i aktieselskabet, og disse ønsker hvert deres holdingselskab frem 

for et fællesejet holdingselskab, kan det oprindelige aktieselskab, der nu i stedet er at anse som 

et holdingselskab spaltes. På den måde opnår hver aktionær sit eget holdingselskab, der hver 

har en ejerandel af partnerselskabet. Den enkelte aktionær kan således i sit holdingselskab fore-

tage individuelle skattemæssige afskrivninger på holdingselskabets idelle ejerandele af partner-

selskabets aktiver. Derudover kan aktionæren udlodde netop det udbytte, denne mener at have 

brug for. Herved kan den enkelte aktionær fortage skatteplanlægning og opsparing i holdingsel-

skabet, som denne ikke havde mulighed for i det fælles aktieselskab, hvor flertallet af aktionæ-

rerne bestemte. Aktionæren får ligeledes mulighed for at foretage investeringer i det individuelle 

holdingselskab for midler, som kun er beskattet med selskabsskattesatsen, hvilket alt andet lige 

er at anse som en fordel. 

 

3.8 Ind- og udtræden af selskabsdeltagere 

I dette afsnit vil vi undersøge, hvilke skattemæssige konsekvenser der er forbundet med ind- og 

udtræden af selskabsdeltagere. Vi vil ikke se på komplementarens forhold, da der ikke er nogle 

skattemæssige konsekvenser i forbindelse med en ændring af komplementarforholdene, så læn-

ge komplementaren ikke også er kommanditaktionær. En ændring af selskabsdeltagerne kan 

som udgangspunkt ske på følgende tre måder: 

 

• Salg af aktier 

• Kapitalforhøjelse 

• Kapitalnedsættelse 

 

Ved vurdering af, om ind- og udtræden af selskabsdeltagere har skattemæssige konsekvenser 

for de eksisterende kommanditaktionærer, er det afgørende, om dette påvirker de enkelte kom-

manditaktionærers ideelle ejerandele i partnerselskabets aktiver og passiver. Vi vil nedenfor un-

dersøge de skattemæssige konsekvenser for hver af de tre måder. 

 

3.8.1 Salg af aktier 

Ved salg af aktier forstås, at en kommanditaktionær sælger sine aktier i partnerselskabet, og 

derved udtræder som kommanditaktionær. Dette kan enten være ved salg til øvrige eksisterende 

kommanditaktionærer, til partnerselskabet eller til en tredje mand. Et eventuelt salg til partner-

selskabet vil blive behandlet under afsnit 3.8.3. 

 

Som omtalt i afsnit 3.6 beskattes aktier i et partnerselskab ikke efter aktieavancebeskatningslo-

ven, da der er tale om salg af ideelle andele. Dette medfører, at der skal foretages en opdeling af 

salgssummen på de enkelte aktiver og passiver i partnerselskabet. Ifølge AL § 45, stk. 2 skal 

denne fordeling fremgå af købsaftalen. Den del af salgssummen, som ikke kan henføres direkte 

til et aktiv eller et passiv, betragtes som goodwill. Sælgeren skal herefter opgøre og beskattes af 

en eventuel skattemæssig avance efter de for det enkelte aktiv gældende skattemæssige regler. 
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Køberen kan herefter afskrive på de købte aktiver efter afskrivningslovens regler. Skattemyn-

dighederne skal som udgangspunkt acceptere den aftalte fordeling af salgssummen på de enkel-

te aktiver, når der handles mellem uafhængige parter172. 

 

Det har ingen skattemæssig konsekvens for de øvrige kommanditaktionærer, at en kommandi-

taktionær vælger at sælge sine aktier til en tredjemand. Dette skyldes, at der ikke sker nogen 

ændring i de øvrige kommanditaktionærers ideelle ejerandele. Såfremt aktierne sælges til eksi-

sterende kommanditaktionærer vil disse blot få forøget deres skattemæssige afskrivningsgrund-

lag med tilgangen af de købte ideelle andele. 

 

I praksis vil salg af aktier som regel altid være omfattet af en aktionæroverenskomst, der fast-

lægger til hvem, hvornår og til hvilken pris en kommanditaktionær kan sælge sine aktier. Såfremt 

aktionæroverenskomsten indeholder bestemmelser om at der ikke skal betales for goodwill i for-

bindelse med ind- og udtræden af et selskab er denne aftale også gyldig i skattemæssige hen-

seende173. 

 

3.8.2 Kapitalforhøjelse 

I de tilfælde hvor der foretages en generel kapitalforhøjelse, hvilket vil sige, at kommanditaktio-

nærerne indskyder ny kapital i selskabet i forhold til deres nominelle aktiebesiddelser, medfører 

det ikke en ændring i disses ideelle ejerandele, hvorfor der heller ikke vil ske beskatning hos del-

tagerne. Kapitalforhøjelsen vil heller ikke i sig selv medføre forhøjet afskrivningsgrundlag for ek-

sisterende aktiver. Dette skyldes, at der ikke er tale om anskaffelse af et skatterelevant aktiv. 

Hvis kapitalforhøjelsen efterfølgende anvendes til at anskaffe et skatterelevant aktiv så som en 

ejendom eller lignende, vil selskabsdeltageren have en ideel ejerandel af dette aktiv, som denne 

vil kunne afskrive på efter afskrivningslovens regler. 

 

En kapitalforhøjelse kan ligeledes forekomme, når selskabsdeltagerne ønsker at optage en ny 

selskabsdeltager uden, at de eksisterende selskabsdeltagere ønsker at sælge aktier til denne nye 

selskabsdeltager. Herved sker der en ensidig kapitalforhøjelse. Dette kan også forekomme i til-

fælde, hvor en eksisterende kommanditaktionær skal have en større ejerandel. Ved en ensidig 

kapitalforhøjelse indskyder en eller flere selskabsdeltagere ny kapital til selskabet mod at få akti-

er i selskabet. Ved en sådan kapitalforhøjelse er det i modsætning til den generelle kapitalforhø-

jelse normalt, at den indskydende part skal betale en overkurs i forbindelse med tegningen af 

nye aktier. Dette skyldes, at der normalt er akkumuleret værdier i selskabet både regnskabs-

mæssigt, men især set ud fra en markedsværdibetragtning.  

 

Ved en ensidig kapitalforhøjelse sker der en ændring i de eksisterende kommanditaktionærers 

ideelle ejerandele. Der sker som udgangspunkt ikke en forringelse af de eksisterende kommandi-

                                                   
172 Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen & Jakob Bundgaard, Skatteretten 2, 4. udgave 2005, side 748. 
173 Ole Bjørn, SR-Skat, 2007, Udvalgte afgørelser. 



Kapitel 3 - Partnerselskabets skattemæssige forhold 

side 73 

taktionærers nettoejerandel, men de kommer til at eje en mindre andel af en større nettoværdi i 

partnerselskabet. Skattemæssigt har det derfor den betydning, at de eksisterende kommanditak-

tionærer har foretaget en delafståelse af deres ejerandel af de enkelte aktiver og passiver. At 

det skal betragtes som en delafståelse, selvom de ikke har modtaget en direkte betaling herfor, 

kan begrundes med, at deres ejerandel i de enkelte skatterelevante aktiver netop er faldet. I de 

tilfælde, hvor kapitalforhøjelsen sker kontant, vil deres nominelle andel af likvider, som ikke er et 

skatterelevant aktiv i stedet være steget. 

 

I de tilfælde, hvor kapitalforhøjelsen sker med andet end likvider, hvilket vil sige ved appor-

tindskud, vil de eksisterende kommanditaktionærer både have foretaget en delafståelse og en 

delanskaffelse, svarende til deres ideelle andel af de indskudte værdier. 

 

3.8.3 Kapitalnedsættelse 

En generel kapitalnedsættelse medfører i lighed med en generel kapitalforhøjelse ikke en æn-

dring i kommanditaktionærernes ideelle ejerandele, hvorfor en sådan ikke umiddelbart har skat-

temæssige konsekvenser for de eksisterende kommanditaktionærer. 

 

En ensidig kapitalnedsættelse i et partnerselskab vil som regel kun forekomme, når en komman-

ditaktionær ønsker at udtræde af selskabet, og ingen af de tilbageværende kommanditaktionæ-

rer ønsker at overtage aktierne, eller der ikke kan findes en ny køber af den udtrædende kom-

manditaktionærs aktier. I disse tilfælde kan partnerselskabet købe den pågældende kommandi-

taktionærs aktier og annullere disse ved en kapitalnedsættelse174.  

 

Foretages der en kapitalnedsættelse efter et tilbagekøb af egne aktier, vil de øvrige kommandi-

taktionærer få en større ideel andel af partnerselskabet. Dette betyder, at de øvrige kommandi-

taktionærer har anskaffet en yderligere andel af de skatterelevante aktiver, som de vil kunne af-

skrive på efter afskrivningslovens regler. Dette begrundes med, at såfremt tilbagekøbet af aktier 

er sket med likvider har de øvrige kommanditaktionærer blot anskaffet skatterelevante aktiver 

med ikke skatterelevante aktiver i form af likvider. 

 

I forbindelse med et partnerselskabs tilbagekøb af egne aktier kan partnerselskabet i stedet væl-

ge at beholde disse aktier uden at foretage en kapitalnedsættelse. Partnerselskabet må dog ikke 

eje egne aktier for mere end 10% af aktiekapitalen175. 

 

I dette tilfælde vil de tilbageværende kommanditaktionærer eje en andel af den aktiebesiddelse 

og således også af de ideelle andele i partnerselskabets aktiver og passiver, som partnerselska-

bet netop har købt af den udtrædende kommanditaktionær. Herved forøges de tilbageværende 

kommanditaktionærers ideelle andele i lighed med, hvad der var gældende ved ovennævnte ka-

                                                   
174 Aktieselskabsloven § 47. 
175 Aktieselskabsloven § 48. 
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pitalnedsættelse. Det har således samme skattemæssige konsekvens for de tilbageværende 

kommanditaktionærer, hvad enten der foretages en efterfølgende kapitalnedsættelse eller ej. 

 

3.9 Delkonklusion 

Det er i nærværende kapitel fastslået, at partnerselskabet er et skattemæssigt transparent sel-

skab, hvorfor beskatning af partnerselskabets resultat, herunder fradrag for underskud sker hos 

selskabsdeltagerne. Der gælder særlige regler for så vidt angår kommanditaktionærens mulig-

hed for at fradrage underskud, idet underskud alene kan fradrages i omfang det ikke overstiger 

kommanditaktionærens indskud og hæftelse. 

 

Denne deltagerbeskatning sker således hos henholdsvis komplementaren og kommanditaktionæ-

ren. For så vidt angår komplementarens beskatning, er denne afhængig af, hvilken indkomst 

komplementaren modtager fra selskabet, og om denne ligeledes har status af at være komman-

ditaktionær i partnerselskabet. 

 

For så vidt angår beskatning hos kommanditaktionærerne, kan den skattemæssige fordeling af 

resultatet mellem disse ske uafhængigt af den enkelte kommanditaktionærs andel i partnersel-

skabets kapital. En sådan fordeling skal dog være forretningsmæssigt begrundet. I tilfælde af, at 

kommanditaktionærens resultatandel afviger fra dennes andel i partnerselskabets kapital, er det 

vigtigt, at dennes aktier er tillagt en udbytteret, som matcher den skattemæssige resultatandel. I 

tilfælde, hvor den skattemæssige andel af resultatet og udbytteretten ikke stemmer overens, vil 

kommanditaktionæren enten modtage udbytte, som denne ikke beskattes af eller omvendt be-

skattes af et resultat, som denne aldrig vil modtage. Modtager kommanditaktionæren udbytte 

fra partnerselskabet, beskattes dette ikke som udbytte af aktier, idet kommanditaktionæren be-

skattes af dennes andel af partnerselskabets resultat, hvorfor udbyttet anses som en ikke skat-

tepligtig formueoverførsel. 

 

Fordeling af partnerselskabets resultat mellem kommanditaktionærerne tager udgangspunkt i 

det såkaldte fællesregnskab, som typisk vil være partnerselskabets årsrapport. I dette fælles-

regnskab er der ikke foretaget skattemæssige korrektioner, herunder skattemæssige af- og ned-

skrivninger på partnerselskabets aktiver. Disse korrektioner foretages individuelt af den enkelte 

kommanditaktionær på baggrund af dennes ideelle ejerandel i partnerselskabets formue. 

 

Beskatning af selskabsdeltagerens andel af partnerselskabets resultat er afhængig af om den 

enkelte selskabsdeltager er en person eller et kapitalselskab, idet denne beskatning sker hos sel-

skabsdeltageren og således er afhængig af dennes skattemæssige stilling. 

 

Er selskabsdeltageren en person sker beskatning efter personskattelovens regler, hvilket medfø-

rer en marginalbeskatning af resultatet på op imod 63%. Personers skattepligtige indkomst klas-

sificeres ved beregning af indkomstskat i henholdsvis personlig indkomst og kapitalindkomst, 
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hvor kapitalindkomsten beskattes lempeligere end den personlige indkomst. Da indkomsten fra 

partnerselskabet skattemæssigt klassificeres på samme måde hos selskabsdeltageren som i 

partnerselskabet, vil partnerselskabets resultat før finansielle poster som udgangspunkt være 

personlig indkomst og selskabets finansielle poster være kapitalindkomst. Dette medfører, at 

selskabsdeltageren opnår begrænset fradragsværdi af eventuelle finansielle omkostninger hidrø-

rende fra partnerselskabet. 

 

Personen kan i sådanne tilfælde med fordel anvende virksomhedsskatteordningen, hvilket giver 

deltageren fuldt fradrag for finansielle omkostninger i den personlige indkomst. Personen kan 

endvidere opspare overskud til en lempeligere beskatning til konsolidering af selskabet og ud-

jævning af personens skattepligtige indkomst. Herudover giver virksomhedsskatteordningen mu-

lighed for at overføre en del af partnerselskabets resultat til kapitalindkomsten via kapitalafka-

stet med lempeligere beskatning heraf til følge. Personen kan i stedet for virksomhedsskatteord-

ningen anvende kapitalafkastordningen, som ligeledes giver mulighed for at flytte personlig ind-

komst til kapitalindkomst, men som ikke giver samme mulighed for fradrag af finansielle om-

kostninger i personlig indkomst eller for konsolidering af virksomheden til en lempeligere be-

skatning. 

 

Har personen anden indkomst end andel af resultatet i partnerselskabet, beskattes disse ind-

komster samlet, hvormed personen har mulighed for at fradrage eventuelle skattemæssige un-

derskud i partnerselskabet i anden indkomst. Bliver personens samlede skattepligtige indkomst 

negativ, kan dette underskud anvendes hos personens eventuelle ægtefælle eller fremføres til 

anvendelse i efterfølgende indkomstår. 

 

Er selskabsdeltageren et kapitalselskab, beskattes dette efter reglerne i selskabsskatteloven 

med en selskabsskat på 25%. Det er i nærværende kapitel slået fast, at kapitalselskabet er at an-

se som rette indkomstmodtager for så vidt angår andele i partnerselskabets resultat. Dette på 

trods af, at kapitalselskabet opnår ret til en andel i partnerselskabets resultat, som følge af at en 

fysisk person, som er deltager i kapitalselskabet, udfører arbejde for partnerselskabet. 

 

Det forhold, at partnerselskabets resultat beskattes hos selskabsdeltageren, er at sidestille med 

den sambeskatning, der kan forekomme mellem kapitalselskaber, hvilket giver mulighed for at 

anvende underskud i det ene selskab til modregning i overskud hos det andet. Sambeskatning af 

kapitalselskaber stiller krav til ejerskabets størrelse, hvilket er i modsætning til et ejerskab i et 

partnerselskab, hvor sambeskatning sker uanset ejerskabets størrelse. 

 

En omdannelse af et eksisterende aktieselskab til et partnerselskab har store skattemæssige 

konsekvenser, idet dette som udgangspunkt medfører ophørsbeskatning hos aktieselskabet og 

afståelsesbeskatning hos selskabets aktionærer. I stedet for at lade det eksisterende aktiesel-

skab ophøre kan aktiviteten fra aktieselskabet overføres til et nystiftet partnerselskab, hvorved 

aktieselskabets ideelle andele af aktiviteten ikke ændres, hvorfor der efter vores opfattelse ikke 
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sker beskatning i forbindelse med overdragelsen. Dette betyder imidlertid, at det er det eksiste-

rende aktieselskab, der bliver kommanditaktionær i partnerselskabet, hvorved personerne for-

bliver aktionærer i aktieselskabet og ikke bliver kommanditaktionærer i partnerselskabet. 

 

Beskatning i forbindelse med afståelse, kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse i partnerselska-

bet, sker hos de kommanditaktionærer, hos hvilke de ideelle ejerandele i partnerselskabets for-

mue ændres. Sker der således afståelse af en given kommanditaktionærs aktier til tredjemand, 

sker der alene beskatning hos sælgeren, idet denne således vil anses for at have afstået sine ide-

elle andele i partnerselskabets formue. Kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser kan ske, uden 

dette ændrer på det ideelle ejerforhold hos de enkelte kommanditaktionærer, men såfremt de 

ideelle ejerandele ændres, har det skattemæssige konsekvenser for kommanditaktionærerne. 
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4 Partnerselskabets regnskabsmæssige forhold 
Partnerselskaber skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven176, hvilket medfører, at de er 

underlagt de samme krav til regnskabsaflæggelsen som øvrige kapitalselskaber. 

 

Et partnerselskab skal som minimum følge reglerne i årsregnskabsloven for klasse B virksomhe-

der177, hvilket tillige indebærer, at de er underlagt årsregnskabslovens krav om revision af års-

rapporten178. Da partnerselskaber er særskilt nævnt i årsregnskabsloven, er de underlagt disse 

krav, uanset om en fysisk person eller et kapitalselskab er komplementar. Dette er i modsætning 

til kommanditselskaber, som ikke er underlagt disse krav, såfremt en fysisk person er komple-

mentar179. 

 

Årsregnskabsloven er en rammelov, som giver anvisninger om, hvad der skal indregnes i virk-

somheders årsrapporter, hvordan dette måles og præsenteres, samt hvilke forhold, der som mi-

nimum skal oplyses om i årsrapporten. Årsregnskabsloven indeholder regler, som gør, at lovens 

almindelige bestemmelser kan fraviges i det tilfælde, at disse ikke er dækkende for et givent for-

hold eller en given selskabsform. Årsregnskabsloven bygger på en forudsætning om, at årsrap-

porten skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling 

samt resultat180. Det er således i tilfælde, hvor det retvisende billede ikke kan opnås ved brug af 

årsregnskabslovens almindelige bestemmelser, at disse skal fraviges181. 

 

Årsregnskabsloven indeholder de såkaldte skemakrav, som angiver hvordan regnskabstal præ-

senteres i årsrapporten. Disse skemakrav er ens for alle årsrapporter, der aflægges efter års-

regnskabslovens klasse B, C og D, uanset selskabstype. Analyserne i kapitel 2 og 3 viser, at der 

er væsentlige forskelle, såvel selskabsretligt som skattemæssigt, mellem partnerselskaber og 

aktieselskaber. Skemakravene i årsregnskabsloven er særligt tilpasset kapitalselskaber, med 

særligt fokus på aktie- og anpartsselskaber, hvorfor der i årsregnskabslovens regnskabsskemaer 

ikke er taget hensyn til partnerselskabets særlige forhold. I bemærkningerne til ÅRL § 3 er part-

nerselskabet anset som et kapitalselskab. Kapitalselskaber er dog i samme bemærkninger defi-

neret ved ”at have en kapital, der er indskudt af virksomhedsdeltagerne, hvis forpligtelser for 

virksomhedens gæld er begrænset til indskuddet, og hvis rettigheder i virksomheden som ud-

gangspunk er fastsat i forhold til deres indskud”. Allerede her giver årsregnskabslovens definiti-

oner anledning til problemstillinger, idet partnerselskabet ikke i fuldt omfang er omfattet af disse 

definitioner. 

 

Det er særligt selskabsdeltagerne i partnerselskaber, der giver anledning til de regnskabsmæssi-

ge problemstillinger. For så vidt angår kommanditaktionærer, kan disse i selskabsretlig og såle-

                                                   
176 Årsregnskabsloven § 3, stk. 1 nr. 1. 
177 Årsregnskabsloven § 7, stk. 1 nr. 2. 
178 Årsregnskabsloven § 135, stk. 1. 
179 Årsregnskabsloven § 3, stk. 1 nr. 2. 
180 Årsregnskabsloven § 11, stk. 1. 
181 Årsregnskabsloven § 11, stk. 2. 
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des også i regnskabsmæssig henseende sidestilles med aktionærer i et aktieselskab. Det forhold, 

at der i partnerselskabet deltager en personligt hæftende komplementar, giver imidlertid anled-

ning til en række regnskabsmæssige problemstillinger, herunder: 

 

1. Hvordan præsenteres komplementarens andel af årets resultat i årsrapporten? 

2. Hvordan præsenteres komplementarens indskud i årsrapporten? 

3. Hvordan præsenteres komplementarens andre økonomiske beføjelser i årsrapporten? 

4. Giver det forhold, at der deltager en personligt hæftende komplementar i partnerselska-

bet, anledning til oplysningsforpligtelser, der ikke direkte er angivet i årsregnskabsloven? 

 

Ud over ovenstående, giver det forhold, at partnerselskabet er skattemæssigt transparent, an-

ledning til problemstillinger i forhold til præsentation af arbejdsvederlag samt eventuelle oplys-

ningsforpligtelser som følge af, at der ikke beregnes skat i partnerselskabet.  

 

Vi vil efterfølgende diskutere ovenstående spørgsmål, herunder give vores vurdering af, hvordan 

forhold, der opstår som følge af komplementarens deltagelse i partnerselskabet, skal præsente-

res og indregnes i årsrapporten.  

 

I forbindelse med analysen af de regnskabsmæssige spørgsmål vil vi inddrage nogle eksempler 

fra aflagte og offentliggjorte årsrapporter for 20 udvalgte partnerselskaber. 

 

4.1 Komplementarens andel af årets resultat 

Komplementaren kan, som følge af de økonomiske beføjelser denne tillægges efter ASL § 173, 

stk. 8, have ret til en andel af årets resultat uden at eje kommanditaktier i partnerselskabet, jf. 

afsnit 2.5.1.2. Denne resultatandel kan være formuleret på mange forskellige måder. Følgende 

eksempler, som ikke er udtømmende, kan nævnes: 

 

• En fast procentandel af bruttoindtægterne. 

• En fast procentandel af det regnskabsmæssige resultat, det være sig både over- og un-

derskud. 

• En fast procentandel af det regnskabsmæssige overskud. 

• Et fast årligt beløb. 

 

Det kan diskuteres, om en sådan betaling til komplementaren er en omkostning for selskabet, 

som derfor skal indregnes i resultatopgørelsen i lighed med andre finansielle omkostninger, eller 

om der er tale om en resultatdisponeringspost. 

 

Argumentet for, at der er tale om en omkostninger, kan være, at betaling til en tredjemand for 

at stille kaution for selskabets forpligtelser ville være en omkostning for selskabet, som derfor 

kunne indregnes under finansielle omkostninger. I bemærkningerne til ASL § 173 nævnes ikke, 
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at komplementaren skal have en betaling for sin personlige hæftelse, men anfører imidlertid, at 

den økonomiske beføjelse, komplementaren skal have, kan være andel i overskud eller tab. Da 

komplementarens andel af resultatet således i regnskabsmæssig henseende ikke er at anse som 

en betaling for den personlige hæftelse, men i stedet som en andel af resultatet, kan komple-

mentarens andel af årets resultat efter vores opfattelse ikke indregnes som en omkostning i re-

sultatopgørelsen. 

 

Ifølge årsregnskabsloven skal ledelsens forslag til beslutning om, hvordan årets resultat skal an-

vendes, også benævnt resultatdisponeringen, placeres i tilknytning til resultatopgørelsen182. 

Uanset hvordan komplementarens overskudandel opgøres, har det derfor den samme regn-

skabsmæssige konsekvens, at komplementarens overskudsandel skal fremgå af resultatdispone-

ringen. 

 

Analysen af de udvalgte offentliggjorte årsrapporter viser, at 9 ud af de 20 partnerselskaber 

præsenterer komplementarens andel af selskabets resultat i resultatdisponeringen. Dette er så-

ledes i overensstemmelse med, hvad der efter vores opfattelse er korrekt regnskabsmæssig be-

handling af komplementarens resultatandel. For så vidt angår de resterende 11 selskaber, er der 

ikke givet oplysning om, hvorvidt komplementaren er tillagt en andel af partnerselskabets resul-

tat. Det er således ikke muligt at fastslå, om en sådan resultatandel eventuelt er indregnet som 

en omkostning i resultatopgørelsen, eller om komplementaren blot er tillagt en anden økonomisk 

beføjelse. 

 

4.2 Komplementarens indskud 

Foretager komplementaren indskud i partnerselskabet, enten i forbindelse med selskabets stif-

telse eller senere, er det ikke uden betydning for regnskabslæseren, hvordan dette indskud be-

handles i partnerselskabets årsrapport. Som omtalt i afsnit 2.4.4.2 skal komplementarens ind-

skud i forbindelse med partnerselskabets stiftelse indføres i selskabets vedtægter, mens senere 

foretagne indskud ikke nødvendigvis skal indføres i vedtægterne. Det kan ved afgørelse af, hvor-

dan de enkelte indskud skal behandles i partnerselskabets årsrapport, have afgørende betydning 

om et indskud er indført i vedtægterne eller ej. 

 

Da vi i afsnit 2.4.4.2 fastslog, at der må være forskel på det kapitalindskud, komplementaren 

skal foretage i henhold til vedtægterne, som ikke kan tilbagebetales til denne uden en ved-

tægtsændring, og øvrige kapitalindskud, må spørgsmålet derfor være, hvordan komplementa-

rens vedtægtsmæssige indskud og eventuelt andre indskud eller mellemværender skal præsen-

teres i årsrapporten. 

 

                                                   
182 Årsregnskabslovens § 31. 
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4.2.1 Komplementarens vedtægtsmæssige indskud 

En vurdering af, hvordan komplementarens vedtægtsmæssige indskud præsenteres i partnersel-

skabets årsrapport, må tage udgangspunkt i den aftale, der er indgået i forbindelse med ind-

skuddet. Det har væsentlig betydning for præsentationen i årsrapporten, om indskuddet er at 

anse som egen- eller som fremmedkapital. Ved vurdering heraf, må der henses til, om der i ved-

tægterne er anført bestemmelser om tilbagebetaling af indskuddet. I tilfælde af, at der i vedtæg-

terne er anført en sådan bestemmelse om tilbagebetaling, vil indskuddet efter vores og Er-

hvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering183 have karakter af fremmedkapital. Er der imidlertid 

ikke indgået aftale om tilbagebetaling af indskuddet, vil en eventuel tilbagebetaling heraf medfø-

re, at selskabets vedtægter må ændres, hvilket kræver generalforsamlingens vedtagelse. Et så-

dant indskud skal efter vores opfattelse klassificeres som egenkapital i regnskabsmæssig hen-

seende. 

 

Et indskud, som er at anse som egenkapital, kan efter vores opfattelse sidestilles med komman-

ditaktionærens kapitalindskud i form af aktiekapital, idet dette ligeledes er et vedtægtsbestemt 

indskud. Det forhold, at kommanditaktionærens indskud ifølge lovgivningen mindst skal udgøre 

kr. 500.000, jf. afsnit 2.2.2, har efter vores opfattelse ikke betydning for, at de to typer af kapi-

talindskud kan sidestilles. Dette kan begrundes med, at i tilfælde af, at kommanditaktionærens 

indskud overstiger de krævede kr. 500.000, kan generalforsamlingen vedtage at nedsætte kapi-

talen og udbetale denne til aktionærerne eller at overføre kapitalen til de frie reserver. Da kom-

plementarens vedtægtsmæssige kapitalindskud, som er at anse som egenkapital, også alene kan 

ændres ved generalforsamlingens vedtagelse af vedtægtsændring, må det derfor give medkon-

trahenter samme sikkerhed, som en aktiekapital der overstiger kr. 500.000. 

 

Vi er således af den opfattelse, at komplementarens vedtægtsmæssige kapitalindskud, der er at 

anse som egenkapital, skal præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen. Dette bety-

der, at der i årsrapporten i lighed med øvrige egenkapitalposter skal oplyses om primoværdien, 

årets til- og afgange, samt ultimoværdien eventuelt i en note til egenkapitalen184. 

 

Det forhold, at der i årsregnskabslovens regnskabsskemaer ikke er anført en post under egenka-

pitalen til indregning af komplementarens vedtægtsmæssigt bestemte indskud, gør, at en sådan 

post må tilføjes i partnerselskabets egenkapitalopgørelse. En sådan tilføjelse af en post under 

egenkapitalen er en fravigelse af årsregnskabslovens regnskabsskemaer og skal oplyses og for-

klares eventuelt under den anvendte regnskabspraksis185. Dette er således et eksempel på, at 

årsregnskabslovens almindelige bestemmelser ikke er fuldt dækkende til at omfatte de særlige 

forhold, der gør sig gældende for partnerselskaber. 

 

                                                   
183 Søren Sandfeld Jakobsen & Nina Sandroos, Revision og Regnskabsvæsen, 1999 nr. 4. 
184 Årsregnskabsloven § 56. 
185 Årsregnskabsloven §§ 23, stk. 2, 13, stk. 3 og 11, stk. 3. 
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Da et vedtægtsbestemt kapitalindskud fra komplementaren således indregnes under egenkapita-

len, er vi ligeledes af den opfattelse, at dette indskud medregnes ved opgørelse af kapitaltab i 

henhold til ASL § 69 a186. En anden begrundelse herfor er, at komplementaren må være i stand 

til at kunne afhjælpe et kapitaltabsproblem ved at foretage indskud i selskabet i lighed med de 

øvrige kommanditaktionærer, som kan foretage kapitalforhøjelse i en sådan situation. 

 

Komplementarens vedtægtsmæssigt bestemte indskud, hvorpå der er indgået aftale om tilbage-

betaling, og som således er at anse som fremmedkapital, må i regnskabsmæssig henseende be-

handles på lige fod med øvrige indskud fra komplementaren, som vil blive behandlet straks ne-

denfor. 

 

4.2.2 Komplementarens øvrige indskud 

Udover komplementarens vedtægtsmæssige indskud, der er at anse som egenkapital, kan kom-

plementaren foretage andre kapitalindskud i selskabet. Da sådanne indskud, med mindre andet 

er aftalt, som udgangspunkt må anses for at kunne hæves ved påkrav, er der tale om en forplig-

telse for selskabet, som derfor skal indregnes som et sådant. Dette skyldes, at sådanne indskud 

opfylder årsregnskabslovens definition på en forpligtelse: 

 

”Eksisterende forpligtelser for virksomheden, opstået som et  

resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes 

 at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele.187” 

 

Såfremt selskabet har samhandel med komplementaren, vil en gæld, der er opstået i denne for-

bindelse også skulle indregnes sammen med de øvrige kapitalindskud. Dette begrundes med, at 

reglerne for indregning af leverandørgæld til tilknyttede virksomheder angiver, at varegæld til 

sådanne virksomheder skal indregnes under gælden til de respektive virksomhedstyper188. 

 

Da årsregnskabsloven stiller krav om, at gæld til henholdsvis associerede og tilknyttede virk-

somheder oplyses særskilt i balancen189, bør gæld til komplementaren efter vores opfattelse li-

geledes oplyses særskilt i balancen, idet komplementaren har forvaltningsmæssige beføjelser og 

derfor må anses for at være en nært tilknyttet selskabsdeltager. Dette gælder ligeledes, når 

komplementaren har et tilgodehavende i selskabet, da der stilles samme krav i årsregnskabslo-

ven til indregning af tilgodehavender hos associerede og tilknyttede virksomheder som til gælds-

forpligtelser til samme virksomheder. Reglerne i aktieselskabslovens § 115, om ledelses- eller 

aktionærlån, må antages ikke at være gældende for komplementaren, men kun for kommandi-

taktionæren, idet komplementaren er en selskabsdeltager, som hæfter personligt. Hertil kan 

                                                   
186 Bestyrelsen skal foranledige, at generalforsamlingen afholdes senest seks måneder efter, at selskabet har tabt halvdelen af sin aktiekapital. På gene-
ralforsamlingen skal bestyrelsen redegøre for selskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, herun-
der selskabets opløsning. 
187 Årsregnskabslovens bilag 1, C, nr. 5. 
188 Lykke Jensen, Jan-Christian Nilsen, Jens Otto Damgaard & Henrik Steffensen, Årsrapporten - Kommentarer til årsregnskabsloven, 5. udgave 2007, 
Regnskabsskemaerne pkt. 59. 
189 Årsregnskabslovens bilag 2. 
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endvidere nævnes, at der i ASL § 173, stk. 5, nr. 2 direkte er anført, at der i stiftelsesdokumen-

tet skal oplyses om reglerne for komplementaren indskud, såfremt dette ikke er indbetalt. Dette 

må alt andet lige betyde, at der ikke er noget til hinder for, at et partnerselskab har et tilgodeha-

vende hos komplementaren. Efter vores opfattelse gælder dette også i de tilfælde, hvor kom-

plementaren også er kommanditaktionær. 

 

Komplementaren kan, efter vores opfattelse, således have både et vedtægtsmæssigt indskud 

samt en løbende mellemregning, hvorpå alle øvrige indskud og mellemværender posteres. Dette 

gælder også komplementarens eventuelle andel af årets resultat, der, såfremt andet ikke er an-

ført i vedtægterne, kan hæves på lige fod med de øvrige mellemværender. 

 

Niels Bjerregaard har en anden opfattelse af, hvordan komplementarens eventuelle indskud og 

mellemregning skal præsenteres i årsrapporten. Han anfører: 

 

”Samtlige komplementarens mellemværende med 

 partnerselskaber må anses for egenkapital…”190 

 

Vi kan ikke tilslutte os Niels Bjerregaards udtalelse, idet vi er af den opfattelse, at egenkapitalen 

har stor betydning for eventuelle medkontrahenters vurdering af et selskabs soliditet, hvorfor 

der ikke må foretages ”hævninger” fra denne uden en generalforsamlingsbeslutning. I tilfælde, 

hvor komplementarens indestående, som ikke er vedtægtsbestemt, udgør en væsentlig andel af 

selskabets kapitalgrundlag, kan det have afgørende betydning, at komplementaren blot kan hæ-

ve dette indskud og dermed forringe selskabets betalingsevne væsentligt. Signalværdien i egen-

kapitalen er efter vores opfattelse betydelig, og det bør ikke være komplementarens egen beta-

lingsevne, som afgør, om en kreditor bliver fyldestgjort i de tilfælde, hvor en komplementar har 

haft et væsentligt indestående, der har været indregnet under egenkapitalen, men som efterføl-

gende er trukket ud igen. 

 

Hvis man sammenligner med kommanditaktionærens mulighed for at fortage ”hævninger” på 

egenkapitalen, kan dette kun ske ved udbytteudlodninger herunder ekstraordinær udbytteudlod-

ning191, kapitalnedsættelser eller opløsning af selskabet. Alle disse former for kapitaludtræk 

kræver som udgangspunkt en generalforsamlingsbeslutning kombineret med, at der er tilstræk-

keligt med kapital i selskabet til at foretage disse ”hævninger”192. 

 

Vi er således af den opfattelse, at komplementarens vedtægtsmæssige kapitalindskud, som ikke 

er at anse som fremmedkapital, skal indregnes under egenkapitalen med dertil hørende noteop-

lysninger, og at komplementarens øvrige mellemværender skal indregnes som enten et tilgode-

havende eller en forpligtelse i partnerselskabets balance. Vi mener endvidere, at det af årsrap-

                                                   
190 Niels Bjerregaard, Revision og Regnskabsvæsen, 2002 nr. 9. 
191 Aktieselskabsloven § 109, stk. 1. 
192 Aktieselskabsloven §§ 44 a, stk. 2 og 110, stk. 3. 
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porten klart bør fremgå, hvilke mellemværender, der er med komplementaren, det vil sige, at de 

skal oplyses særskilt i balancen. 

 

Analysen af de udvalgte årsrapporter viser, at 13 af de 20 udvalgte partnerselskaber indregner 

mellemværender med komplementaren enten som egenkapital eller som en særskilt post under 

tilgodehavender eller forpligtelser i selskabets balance. Det fremgår ikke umiddelbart af årsrap-

porterne, hvilke kriterier, der gør sig gældende for, om et mellemværende klassificeres som en-

ten egen- eller fremmedkapital, hvorfor det er vanskeligt at fastslå, om den anvendte praksis er 

korrekt. Det gennemgående træk for de 13 selskaber er imidlertid, at de viser komplementarens 

andel af egenkapitalen, herunder andele af årets resultat enten som en særskilt post under 

egenkapitalen eller i en note til denne. Dette gøres uanset om komplementaren er kommanditak-

tionær eller ej. Vi er af den opfattelse, at dette er forkert, idet det eneste mellemværende med 

komplementaren, der efter vores opfattelse skal indregnes som en særskilt post under egenkapi-

talen, er det vedtægtsmæssigt bestemte kapitalindskud, som ikke er at anse som fremmedkapi-

tal. Det er ikke korrekt at specificere den øvrige del af egenkapitalen på selskabsdeltagerne, idet 

denne tilhører selskabet og ikke de enkelte selskabsdeltagere, før den udloddes til disse. Et en-

kelt selskab har sågar vist et kommanditindskud, som ikke er selskabskapital, som en særskilt 

post under egenkapitalen, hvilket er decideret misvisende. Det fremgår ikke af de resterende 7 

årsrapporter, om der er indregnet mellemværender med komplementaren i årsrapporten, hvor-

for vi ikke kan udtale os om rigtigheden af den anvendte praksis for disse. 

 

4.3 Komplementarens andre økonomiske beføjelser 

Komplementaren kan som følge af de økonomiske beføjelser, denne tillægges efter ASL § 173, 

stk. 8, modtage en forrentning af sit kapitalindskud eller have fortaget kommanditindskud af en 

rimelig størrelse, jf. afsnit 2.5.1.2. 

 

4.3.1 Forrentning af kapitalindskud 

En forrentning af kapitalindskud må for partnerselskabet være at sidestille med øvrige renteom-

kostninger. Dette skyldes, at forrentningen tager udgangspunkt i den af komplementaren ind-

skudte kapital der, som nævnt i afsnit 2.5.1.2 efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen praksis, som 

minimum skal forrentes med mindsterenten. Renten er således uafhængig af selskabet resultat. 

Dette indebærer, at hvis den økonomiske beføjelse, som komplementaren er blevet tillagt, består 

i en forretning af sit kapitalindskud, bør denne rente efter vores opfattelse indregnes som en 

omkostning i resultatopgørelsen, hvilket er i modsætning til ovenfor nævnte ”andel af årets re-

sultat”, jf. afsnit 4.1. 

 

4.3.2 Kommanditindskud af rimelig størrelse 

En anden økonomisk beføjelse kan være, at komplementaren også er kommanditaktionær jf. af-

snit 2.5.1.2. Herved sidestilles komplementaren med kommanditaktionæren, idet denne får ret 

til udbytteudlodning ud fra dennes ejerandel af aktiekapitalen. I sådanne tilfælde vil det ikke få 
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nogen regnskabsmæssig betydning, idet udbyttet skal indregnes på samme måde i årsrapporten 

uafhængigt af, hvem der måtte være aktionær. Ifølge aktieselskabslovens regler kan vedtægter-

ne dog opdele aktiekapitalen i klasser, som tillægger forskellige aktier forskellig udbytteret193. 

Det ændre dog ikke ved, at det er bestyrelsen, som foreslår, hvad der skal udbetales i udbytte, 

og dette forslag til udbytte skal fremgå af resultatdisponeringen. Det foreslåede ordinære udbyt-

te, som skal godkendes på generalforsamlingen, skal som udgangspunkt vises under egenkapita-

len som en særskilt post194. 

 

4.4 Oplysningsforpligtelser 

Som følge af de særegne kendetegn, der er for et partnerselskab i forhold til øvrige virksomhe-

der, som er omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, kan det diskuteres, om der således 

påhviler partnerselskabet øgede oplysningskrav i forbindelse med aflægges af årsrapporten. 

 

Partnerselskabet adskiller sig som nævnt fra andre selskabsformer ved at have en komplemen-

tar, som hæfter personligt for selskabets forpligtelser. Niels Bjerregaard mener derfor, at års-

rapporten bør rapportere om komplementarens forhold, hvilket kan gøres ved følgende oplys-

ninger195: 

 

1. Oplysninger om komplementarens navn 

2. Komplementaren underskriver ledelsespåtegningen 

3. Oplysninger om komplementarens beføjelser og forpligtelse til at indskyde kapital 

4. Oplysninger om komplementarens økonomiske forhold 

5. Oplysning om komplementarens andel af årets udbytte 

6. Oplysning om komplementarens andel af andre egenkapitalbevægelser 

7. Rapportering om komplementarens andel i selskabets egenkapital 

 

Ad 1 

Det virker naturligt, at partnerselskabet skal oplyse om komplementarens navn, idet medkontra-

henter i årsrapporten bør kunne få informationer om, hvem der hæfter personligt for selskabets 

forpligtelser. I ÅRL § 74 stilles der krav om, at der i årsrapporten for aktieselskaber oplyses om, 

hvem der har mere end 5 procent af aktiekapitalen eller stemmerettighederne. Da komplemen-

taren er en væsentlig selskabsdeltager i et partnerselskab, som er tillagt forvaltningsmæssige og 

økonomiske beføjelser, mener vi også, at komplementarens navn bør fremgå af årsrapporten. 

 

Ud af de 20 årsrapporter, vi har gennemgået for partnerselskaber, er der to partnerselskaber, 

som overhovedet ikke nævner komplementarens navn i årsrapporten. Andre tre selskaber oply-

ser om komplementaren inde i selve regnskabet. 

 

                                                   
193 Aktieselskabslovens § 17. 
194 Årsregnskabslovens § 31. 
195 Niels Bjerregaard, Revision & Regnskabsvæsen, 2002 nr. 9. 
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Vi er af den opfattelse, at navnet på komplementaren bør fremgå tydeligt af selskabsoplysnin-

gerne i årsrapporten. 

 

Ad 2 

At komplementaren bør underskrive ledelsespåtegningen, forstår vi, som at komplementaren 

alene i sin egenskab af at være komplementar bør underskrive ledelsespåtegningen og ikke i de 

tilfælde, hvor komplementaren er medlem af partnerselskabets bestyrelse eller direktion. 

 

Det er en virksomheds ledelsesorganer, som aflægger årsrapporten196. I et aktieselskab er det 

således bestyrelsen og direktionen, som aflægger årsrapporten og som derfor også underskriver 

ledelsespåtegningen. Man kan derfor diskutere, om komplementaren derudover også skal under-

skrive ledelsespåtegningen. Vi mener, at det kun er nødvendigt, at komplementaren er med til at 

aflægge selve årsrapporten og dermed underskrive ledelsespåtegningen i de tilfælde, hvor kom-

plementaren er tillagt forvaltningsmæssige beføjelser, som normalt er forbeholdt bestyrelsen og 

direktionen. Dette kunne være, hvis komplementaren deltager i den daglige ledelse eventuelt i 

forening med en af bestyrelsen valgt direktør eller har tegningsret i selskabet. Det forhold, at 

komplementaren er tillagt alle stemmerne på generalforsamlingen eller har vetoret overfor visse 

beslutninger, medføre efter vores opfattelse ikke, at komplementaren bør være med til at aflæg-

ge årsrapporten. I de tilfælde, hvor komplementaren er tillagt alle stemmerne på generalforsam-

lingen, kan komplementaren undlade at godkende årsrapporten på generalforsamlingen, hvis 

komplementaren ikke er enig i de forhold, der er angivet i årsrapporten. 

 

Ud af de 20 årsrapporter, vi har gennemgået for partnerselskaber, er der 3 partnerselskaber 

hvor komplementaren underskriver særskilt i sin egenskab af komplementar. Det skal hertil be-

mærkes, at alle 3 årsrapporter revideres af den revisionsvirksomhed, hvori Niels Bjerregaard er 

partner. I et af de øvrige selskaber underskriver komplementaren, som er en fysisk person, i sin 

egenskab af direktør. Analysen af årsrapporterne viser således, at der ikke er en udbredt opfat-

telse blandt regnskabsaflæggerne af, at komplementaren i sin blotte egenskab af at være kom-

plementar skal underskrive ledelsespåtegningen. 

 

Ad 3 

Om komplementarens forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser skal fremgå direkte af års-

rapporten er derimod efter vores opfattelse mere tvivlsom. Der er ikke umiddelbart tradition for 

at oplyse om vedtægtsmæssige bestemmelser i årsrapporten197. Dette kan skyldes, at årsregn-

skabsloven ikke stiller krav herom, samt at oplysningerne er offentligt tilgængelige ved henven-

delse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Da oplysningerne er offentligt tilgængelige, er det såle-

des vores opfattelse, at det ikke er et krav, at komplementarens forvaltningsmæssige og øko-

nomiske beføjelser skal fremgå af årsrapporten, men der er ikke noget til hinder for, at selskabet 

oplyser om disse i årsrapporten. 

                                                   
196 Årsregnskabsloven § 8, stk. 1. 
197 Niels Bjerregaard, Revision & Regnskabsvæsen, 2002 nr. 9. 
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Om komplementarens forpligtelse til at indskyde kapital i selskabet henvises nærmere til vores 

diskussion herom i afsnit 4.2. Heri kommer vi frem til, at det vedtægtsmæssige indskud, en kom-

plementar skal foretage, skal indregnes under egenkapitalen. Såfremt indskuddet ikke er blevet 

indbetalt til selskabet, vil det ligeledes blive indregnet som et mellemværende med komplemen-

taren. Alle mellemværender med komplementaren skal efter vores opfattelse tydeligt fremgå af 

balancen. På denne måde kan man sige, at selskabet indirekte oplyser om komplementarens for-

pligtelse til at indskyde kapital i selskabet, hvilket efter vores opfattelse må være tilstrækkelige 

oplysninger. 

 

Ud af de 20 årsrapporter, vi har gennemgået for partnerselskaber, er der ingen, der oplyser om 

de forvaltningsmæssige beføjelser, komplementaren er tillagt. Et enkelt selskab oplyser direkte 

om den økonomiske beføjelse. Det kunne efter vores opfattelse være en nyttig information for 

regnskabslæseren, at der oplyses om komplementarens økonomiske beføjelse i årsrapporten, 

hvilket dog efter vores vurdering ikke er et krav. 

 

Ad 4 

At der bør oplyses om komplementarens økonomiske forhold i årsrapporten for partnerselska-

bet, må vi stille os uforstående overfor. I de tilfælde, hvor komplementaren er et kapitalselskab, 

er komplementarens årsrapport offentligt tilgængelig, og oplysninger om komplementarens øko-

nomiske forhold kan hentes i denne. Dette er således en af de væsentligste grunde til, at kom-

plementarens navn efter vores opfattelse skal fremgå af partnerselskabets årsrapport, da man 

således har mulighed for at undersøge komplementarens økonomiske forhold, såfremt det er et 

kapitalselskab. 

 

Er komplementaren imidlertid en fysisk person, ville det ikke være i tråd med dansk tradition om 

ikke at oplyse om privatøkonomiske forhold i offentliggjorte dokumenter, da privatøkonomiske 

forhold i Danmark er private oplysninger, som ikke er eller bør være offentligt tilgængelige. Det-

te ses også ved, at virksomheder, hvor alene fysiske personer hæfter personligt for virksomhe-

dens forpligtelser, ikke skal offentliggøre virksomhedens regnskab. Endvidere er der heller ikke 

tradition for, i sådanne virksomheder, at oplyse om deltagernes private økonomiske forhold. Det 

kan således ikke være berettiget, at fysiske personer, som optræder som komplementarer i et 

partnerselskab, skal offentliggøre privatøkonomiske forhold. 

 

Vi er således af den opfattelse, at der ikke bør oplyses om komplementarens økonomiske forhold 

i årsrapporten for partnerselskabet. Der er heller ingen af de 20 årsrapporter, vi har gennemgå-

et for partnerselskaber, som oplyser om komplementarens økonomiske forhold, hvorfor det ty-

der på, at dette også er den generelle opfattelse blandt regnskabsaflæggere. 
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Ad 5 

Som nævnt under ad 3 er det vores opfattelse, at det ikke er et krav, at partnerselskabet oplyser 

om komplementarens økonomiske beføjelser. Det på generalforsamlingen vedtagne udbytte til-

falder kommanditaktionærerne og som udgangspunkt ikke komplementaren, der dog kan være 

tillagt en andel af årets resultat. Er komplementaren også kommanditaktionær og modtager i 

denne egenskab et udbytte, er det vores opfattelse, at der ikke er andre oplysningsforpligtelser 

forbundet med komplementaren end til de øvrige kommanditaktionærer. Dette medfører, at der i 

årsrapporten skal oplyses om, hvem der besidder mere end 5 procent af aktiekapitalen eller 

stemmerettighederne198. 

 

Vi mener derfor ikke, at der specifikt skal oplyses om komplementarens andel af årets udbytte. 

Der er heller ingen af de 20 årsrapporter, vi har gennemgået, som specifikt oplyser om komple-

mentarens andel af årets udbytte.  

 

Ad 6 og 7 

Årsregnskabsloven stiller krav om, at egenkapitalbevægelser skal specificeres i årsrapporten, jf. 

afsnit 4.2.1. Vi er derfor af den opfattelse, at komplementarens andel af egenkapitalen i form af 

vedtægtsmæssige kapitalindskud, der ikke er at anse som fremmedkapital og eventuelle bevæ-

gelser i dette indskud, skal vises i årsrapporten. Som tidligere nævnt er sådanne bevægelser ef-

ter vores opfattelse vedtægtsafhængige og kræver derfor generalforsamlingsbeslutning. 

 

Som nævnt i afsnit 4.2.2 har Niels Bjerregaard en anden opfattelse af, hvad der skal indregnes 

under egenkapitalen. Han er af den opfattelse, at alle bevægelser med komplementaren skal fø-

res over en særskilt egenkapitalkonto, hvorfor det også er naturligt at alle bevægelser skal oply-

ses i årsrapporten under hensyntagen til oplysningskravet i ÅRL § 56. 

 

Såfremt komplementaren også er kommanditaktionær og derved ejer aktier i partnerselskabet, 

mener vi ikke, at dette forhold medfører andre oplysningsforpligtelser om komplementaren, end 

der er om de øvrige kommanditaktionærer, jf. ad 5. 

 

Analysen af de 20 årsrapporter viser, at der er mange forskellige måder at præsentere egenka-

pitalen på. Der er 8 selskaber, som på den ene eller anden måde omtaler komplementaren under 

egenkapitalen. I 5 af selskaberne er det samme revisionsfirma involveret. I disse 5 selskaber fø-

res alle transaktioner med komplementaren over en særskilt post under egenkapitalen, hvilket er 

naturligt, da Niels Bjerregaard er partner i dette revisionsfirma og netop mener, at alle bevægel-

ser med komplementaren skal føres over en særskilt egenkapitalkonto. 

 

I et selskab oplyses blot, hvor stor en andel af aktiekapitalen komplementaren besidder, hvilket 

efter vores opfattelse ikke er nødvendigt, idet der ikke er særlige oplysningsforpligtelser for 

                                                   
198 Årsregnskabslovens § 74. 
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komplementarens aktiebesiddelse end for øvrige kommanditaktionærer jf. ad 5. I et andet sel-

skab oplyses, hvor stor en andel af det overførte resultat, som tilhører komplementaren, og i det 

sidste af de 8 selskaber er hele egenkapitalen specificeret ud på hver enkelt selskabsdeltager, 

herunder komplementaren. En sådan specifikation af egenkapitalen er som omtalt i afsnit 4.2.2 

ikke korrekt, idet kommanditaktionærerne først har ret til andele i selskabets egenkapital, når 

denne udloddes. 

 

4.5 Arbejdsvederlag 

I tilfælde, hvor selskabsdeltagerne udfører arbejde for partnerselskabet og opnår et vederlag 

herfor, vil der som udgangspunkt være tale om en personaleomkostning for partnerselskabet. 

Dette gælder såvel vederlag til bestyrelse og direktion som vederlag for, at en selskabsdeltager 

udfører andet arbejde for partnerselskabet jf. nærmere omtale heraf i afsnit 2.5.2.1.2. Den 

regnskabsmæssige behandling af arbejdsvederlag er således uafhængig af den skattemæssige 

behandling heraf som omtalt i afsnit 3.5.2.4. 

 

Regnskabsmæssigt gælder de samme regler for indregning af arbejdsvederlag i partnerselska-

ber, som gør sig gældende for øvrige virksomhedsformer. Der vil således ikke være forskel på, 

hvordan et arbejdsvederlag til en komplementar og en kommanditaktionær skal indregnes i års-

rapporten. I de tilfælde, hvor en selskabsdeltager, som er et kapitalselskab, fakturerer partner-

selskabet for en vare eller tjenesteydelse, vil der ikke være tale om en personaleomkostning, 

men blot en omkostning, som skal indregnes i bruttofortjenesten. Dette gælder også for andre 

virksomhedsformer. For en nærmere omtale af rette indkomstmodtager henvises til afsnit 

3.5.3.1. 

 

Personaleomkostninger skal i årsrapporten specificeres på lønninger, pensioner og andre om-

kostninger til social sikring199. Eventuelt vederlag til bestyrelse og direktion skal for virksomhe-

der i regnskabsklasse C og D oplyses for hvert ledelsesorgan, hvis oplysningerne dog fører til, at 

der oplyses beløb for et enkelt medlem af en ledelseskategori, kan oplysningerne samles eller 

helt udelades200. Derudover skal partnerselskabet oplyses om det gennemsnitlige antal beskæf-

tigede i regnskabsåret201 

 

Af de 20 udvalgte årsrapporter, vi har gennemgået, fremgår det ikke af én eneste årsrapport, 

om der er indregnet arbejdsvederlag til selskabsdeltagerne i resultatopgørelsen. For et selskab 

er det dog iøjnefaldende, at årets resultat for såvel 2007 og 2006 udgør kr. 0. Noget kunne der-

for tyde på, at der under personaleomkostninger er indregnet vederlag til selskabsdeltagerne, og 

at en del af dette er afsat som en forpligtelse i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen. Det 

fremgår ikke af dette selskabs årsrapport, hvordan komplementaren vederlægges, men i det til-

fælde, at komplementaren er tillagt en resultatandel, må ovenstående fremgangsmåde siges at 

                                                   
199 Årsregnskabsloven § 98 a. 
200 Årsregnskabsloven § 98 b. 
201 Årsregnskabsloven § 68. 
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udhule komplementarens økonomiske beføjelse. Der vil i et sådant tilfælde ikke være realitet bag 

komplementarens økonomiske beføjelse, som således alene er af formalistisk karakter, hvilket 

efter vores opfattelse er i klar modstrid med aktieselskabslovens krav til komplementarens øko-

nomiske beføjelser. 

 

4.6 Skat 

Et partnerselskab er som omtalt i afsnit 3.2.1 ikke et selvstændigt skattesubjekt. Der påhviler 

derfor ikke indkomstskatter på partnerselskabet. Dette medfører, at der hverken skal indregnes 

skat af årets resultat eller udskudte skatter i årsrapporten for et partnerselskab. Skatten af årets 

resultat i et partnerselskab påhviler således de enkelte selskabsdeltagere.  

 

Det forhold, at der ikke skal afsættes skat i årsrapporten, er et væsentligt element i forbindelse 

med sammenligning af årsrapporten med andre kapitalselskabers årsrapport. En regnskabslæser 

skal derfor tage dette med i betragtning ved en regnskabsmæssig analyse af et partnerselskabs 

årsrapport. Det er således vores opfattelse, at det er vigtigt, at det i partnerselskabets anvendte 

regnskabspraksis oplyses, at der ikke er afsat aktuel eller udskudt skat. 

 

Ud af de 20 årsrapporter, vi har gennemgået for partnerselskaber, er der 4 partnerselskaber, 

som efter vores opfattelse, ikke oplyser korrekt om partnerselskabets skattemæssige forhold. 2 

af disse selskaber oplyser slet ikke om de skattemæssige forhold i selskabet, og de to andre an-

fører direkte i deres anvendte regnskabspraksis, at der afsættes aktuelle og udskudte skatter i 

årsrapporten. Der er dog ingen selskaber, som direkte afsætter skatten i årsrapporten udover de 

tilfælde, hvor partnerselskabet fungerer som et moderselskab i en koncern med kapitalselskaber 

som datterselskaber. 

 

4.6.1 Partnerselskabet i koncernforhold 

Såfremt en selskabsdeltager er et kapitalselskab, indgår den skattepligtige indkomst af årets re-

sultat i partnerselskabet i denne selskabsdeltagers skattepligtige indkomst jf. afsnit 3.5.3.2, og 

den beregnede skat heraf afsættes derfor i selskabsdeltagerens årsrapport. 

 

Dette får den betydning, at der i selskabsdeltagerens årsrapport vil forekomme en forskellig ind-

regning af kapitalandele, alt afhængigt af om der er investeret i et partnerselskab eller et andet 

kapitalselskab. Dette skyldes, at hvis selskabsdeltageren anvender indre værdis metode ved ind-

regning af kapitalandele, skal resultatandelen i et kapitalselskab vises som selskabsdeltagerens 

andel af resultatet efter skat202. Derimod skal kapitalandele i partnerselskaber vises som sel-

skabsdeltagerens andel af resultatet før skat, da skatten netop påhviler selskabsdeltageren og 

ikke partnerselskabet. Det får dog ikke indflydelse på det samlede resultat hos selskabsdeltage-

ren, da nettoeffekten er den samme, men selskabsdeltageren vil, såfremt der er skattemæssigt 

                                                   
202 Lykke Jensen, Jan-Christian Nilsen, Jens Otto Damgaard & Henrik Steffensen, Årsrapporten - Kommentarer til årsregnskabsloven, 5. udgave 2007, 
Regnskabsskemaerne pkt. 87. 
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overskud i partnerselskabet, opnå et højere resultat før skat end ved indregning af kapitalandele 

i andre kapitalselskaber.  

 

For virksomheder, som gerne vil præsenterer et stort resultat før skat, kan partnerselskaber der-

for være en oplagt mulighed, især ved ejerandele på mellem 20 og 50 procent. Dette skyldes, at 

der ved udarbejdelse af koncernregnskab foretages fuld konsolidering for kapitalandele med 

ejerandele på over 50 procent203, men ikke på associerede virksomheder med ejerandele på mel-

lem 20 og 50 procent204. 

 

Såfremt selskabsdeltageren anvender kostpris ved måling af kapitalandele vil det derimod få en 

direkte negativ effekt på selskabsdeltagerens resultat under forudsætning af, at der er skatte-

mæssigt overskud i partnerselskabet. Dette skyldes, at der ved kostprisprincippet først indreg-

nes indtægter fra partnerselskabet i selskabsdeltagerens resultatopgørelse, når disse udloddes 

fra partnerselskabet. Da skatteforpligtelsen påhviler selskabsdeltageren, vil selskabsdeltagerens 

resultat således blive belastet af skatten af partnerselskabets resultat, før indtægten indregnes. 

Dette er i modsætning til kapitalandele i andre kapitalselskaber, hvor skatteforpligtelsen ikke på-

hviler selskabsdeltageren.  

 

4.7 Samlet analyse af de udvalgte årsrapporter 

Den samlede analyse af de 20 udvalgte årsrapporter for partnerselskaber viser, at disse årsrap-

porter er vidt forskellige, både hvad angår præsentation og oplysninger for så vidt angår kom-

plementarens forhold. Analysen viser således, at der er mange måder, hvorpå årsrapporter for 

partnerselskaber i praksis aflægges, alle foretaget ud fra en subjektiv fortolkning af årsregn-

skabslovens regler. 

 

Noget tyder på, at regnskabsaflæggerne foretager fortolkningen af årsregnskabslovens regler 

ud fra, hvad der ifølge praksis gør sig gældende for kommanditselskaber. Dette er umiddelbart 

meget naturligt, idet partnerselskabet netop også betegnes kommanditaktieselskab og således 

deler mange karakteristika med et kommanditselskab. Det er efter vores opfattelse imidlertid 

forkert at anvende regnskabsmæssig praksis for kommanditselskaber ved fortolkning af års-

regnskabslovens regler for partnerselskaber, idet partnerselskaber i bemærkningerne til ÅRL § 3 

betegnes som et kapitalselskab. En korrekt fortolkning af årsregnskabslovens regler må således 

efter vores opfattelse tage udgangspunkt i regnskabsmæssig praksis for kapitalselskaber. 

 

Regnskabsaflæggernes fejlagtige fortolkning af årsregnskabsloven kommer især til udtryk i de-

res præsentation af egenkapital samt mellemværender med komplementaren. For så vidt angår 

præsentation af egenkapitalen er der flere eksempler på, at denne, i lighed med hvad der er 

praksis for kommanditselskaber, er fordelt på såvel komplementaren som kommanditaktionæ-

                                                   
203 Gælder tillige hvis selskabet besidder flertallet af stemmer mv., jf. årsregnskabslovens § 109 samt bilag 1, B, nr. 4. 
204 Årsregnskabsloven § 119. 
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rerne. Herudover er der i flere tilfælde løbende bevægelser af såvel indskud og hævninger som 

resultatandele på komplementarens egenkapitalkonto, hvilket efter vores opfattelse er forkert, 

da disse ikke er vedtægtsbestemte. Disse bevægelser burde i stedet foregå på en særskilt mel-

lemregningskonto indregnet under enten tilgodehavender eller forpligtelser i partnerselskabets 

balance. 

 

Der er endvidere eksempler på, at kommanditaktionærerne, i lighed med hvad der er praksis for 

kommanditselskaber, har foretaget hævninger af årets resultat, hvilket er i klar modstrid med, at 

kommanditaktionærerne kun kan få overskuddet udbetalt via udbytte. Sådanne hævninger burde 

i stedet have været udloddet som acontoudbytte eller indregnet som arbejdsvederlag i resultat-

opgørelsen i tilfælde af, at partnerne har indgået aftale om særskilt vederlag for udført arbejde. 

 

Det er vores generelle opfattelse efter at have gennemgået de 20 udvalgte årsrapporter for 

partnerselskaber, at aflæggelsen af partnerselskabers årsrapporter er præget af manglende 

praksis på området. Det er således overladt til den enkelte regnskabsaflæggers subjektive for-

tolkning af årsregnskabslovens regler, hvilket medfører, at der efter vores opfattelse er mange 

fejl og mangler i de aflagte årsrapporter. Vi mener derfor, at det ville være oplagt, at Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen i lighed med på det selskabsretlige område udarbejder en vejledning i, 

hvorledes de regnskabsmæssige problemstillinger for partnerselskaber skal behandles. 

 

4.8 Delkonklusion 

Partnerselskaber skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven i lighed med øvrige kapitalsel-

skaber. I årsregnskabsloven er partnerselskabet defineret som et kapitelselskab, hvorfor part-

nerselskabets årsrapport er underlagt krav om revision i lighed med andre kapitalselskaber. Ud-

over de forhold, der gør sig gældende for øvrige kapitalselskaber, er der for partnerselskaber 

nogle specielle forhold, som skal iagttages ved aflæggelse af partnerselskabets årsrapport. 

 

Et af de særlige forhold, der gør sig gældende for partnerselskaber i forhold til øvrige kapitalsel-

skaber, er, at der indgår en komplementar som selskabsdeltager, som hæfter ubegrænset for 

selskabets forpligtelser. Oplysninger om denne komplementar bør derfor fremgår klart og tyde-

ligt af årsrapporten, da det har særlig betydning for regnskabslæseren, hvem der hæfter for sel-

skabets forpligtelser. 

 

Et andet kendetegn ved partnerselskabet i forhold til de øvrige kapitalselskaber er, at komple-

mentaren skal tillægges økonomiske beføjelser. I de tilfælde, hvor komplementarens økonomiske 

beføjelse består i en andel af partnerselskabets resultat, bør denne andel fremgå særskilt af re-

sultatdisponeringen, der skal vises i tilknytning til resultatopgørelsen. Består beføjelsen i stedet 

af en forrentning af indskudt kapital, skal denne indregnes under finansielle poster i resultatop-

gørelsen. Der er således forskel på, hvordan en økonomisk beføjelse skal præsenteres i årsrap-

porten alt afhængig af, hvilken beføjelse, der er tale om. 
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Komplementarens eventuelle vedtægtsmæssige kapitalindskud, hvorpå der ikke i vedtægterne er 

indgået aftale om tilbagebetaling, skal efter vores opfattelse indregnes under egenkapitalen på 

en særskilt post og kan således medgå ved opgørelse af kapitaltab. Dette kræver imidlertid en 

fravigelse af årsregnskabslovens skemakrav, idet der ikke i årsregnskabslovens regnskabsske-

maer fremgår en post til indregning af dette mellemværende. En sådan fravigelse, som skal fore-

tages under hensyntagen til det retvisende billede, skal oplyses og forklares i årsrapporten even-

tuelt under anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabsloven stiller endvidere krav om, at alle egen-

kapitalbevægelser oplyses særskilt, hvilket således også omfatter dette indskud. Øvrige mellem-

værender med komplementaren bør efter vores opfattelse fremgå tydeligt af partnerselskabets 

balance enten som et tilgodehavende eller en forpligtelse. 

 

For så vidt angår indregning af arbejdsvederlag til selskabsdeltagerne i et partnerselskab skal 

dette indregnes på samme måde som i øvrige kapitalselskaber, det vil sige, at vederlag udbetalt 

til fysiske personer indregnes som personaleomkostninger, og vederlag til kapitalselskaber ind-

regnes som en omkostning i bruttofortjenesten. 

 

Selvom der ikke skal indregnes skat i årsrapporten for et partnerselskab, er det vores opfattelse, 

at det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af partnerselskabets anvendte regnskabspraksis, at der 

ikke afsættes aktuel og udskudt skat i årsrapporten, da denne påhviler selskabsdeltagerne. Den-

ne oplysning har stor betydning for regnskabslæsers vurdering af selskabet, især i forbindelse 

med sammenligning med andre kapitalselskabers årsrapport. 

 

Vores gennemgang af aflagte årsrapporter for 20 udvalgte partnerselskaber viser, at der er stor 

forskel på, hvorledes der oplyses om skat, komplementarens overskudsandel og egenkapitalfor-

holdene samt andre mellemværender med komplementaren. Dette, mener vi, skyldes, at det ikke 

klart fremgår af årsregnskabsloven, hvorledes komplementarens forhold skal behandles i års-

rapporten. Vi savner således nogle klare retningslinjer for, hvordan de regnskabsmæssige pro-

blemstillinger for partnerselskaber håndteres i praksis. Disse problemstillinger knytter sig især til 

komplementarens deltagelse i partnerselskabet. 
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5 Partnerselskabets anvendelse for de liberale erhverv 
Nærværende kapitel vil omfatte en analyse af, om der er forhold der taler for eller imod de libe-

rale erhvervsvirksomheders anvendelse af partnerselskabet som selskabsform. Analysen vil tage 

udgangspunkt i de i kapitel 2 - 4 analyserede forhold for så vidt angår selskabsretlige, skatte-

mæssige og regnskabsmæssige forhold for partnerselskaber, sammenlignet med samme forhold 

for henholdsvis aktieselskaber og interessentskaber. 

 

For at kunne foretage denne analyse, er det nødvendigt at fastslå, hvad der forstås ved liberale 

erhverv, samt hvilke særlige karakteristika der gør sig gældende for disse virksomheder. 

 

5.1 Definition af de liberale erhverv 

En specifik definition af de liberale erhverv er vanskelig at fastslå på trods af, at der refereres til 

denne betegnelse i såvel i lovgivning, vejledninger og afgørelser. En sådan definition må således 

tage udgangspunk i de definitioner, de enkelte myndigheder anvender ved afgørelse af, hvornår 

der er tale om liberale erhverv. 

 

I momsmæssig sammenhæng gælder der særlige regler for så vidt angår liberale erhverv, hvor-

med en definition af begrebet er nødvendig for at fastslå, hvilke erhvervsvirksomheder der fal-

der herindunder. EF-domstolen har behandlet en sag205 fra Luxembourg omfattende en virksom-

heds mulighed for at falde ind under de i lokal ret gældende, lempeligere regler for liberale er-

hverv. 

 

I et skriftligt indlæg herom giver kommissionen følgende definition af liberale erhverv, for så vidt 

angår de momsmæssige bestemmelser: 

 

”…udøves der ved de i denne bestemmelse omhandlede liberale  

erhverv virksomhed, som bl.a. frembyder en udpræget intellektuel 

 karakter, kræver et højt kvalifikationsniveau og sædvanligvis er  

undergivet præcise og strenge erhvervsfaglige regler. Det må tilføjes,  

at det personlige element ved udøvelsen af en sådan virksomhed har  

en ganske særlig betydning, og at udøvelsen under alle omstændig- 

heder forudsætter en stor selvstændighed ved udførelsen af erhvervet.”206 

 

Liberale erhverv er således ifølge ovenstående udtalelse karakteriseret ved, at der udføres et 

erhverv som i høj grad er videnbaseret samt at det personlige element ved udførelse af dette 

hverv har særlig betydning. 

 

                                                   
205 EF-domstolens afgørelse C-267/99 af 11. oktober 2001. 
206 EF-domstolens afgørelse C-267/99 af 11. oktober 2001. 
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Erhvervs- og Selskabsstyrelsen giver på deres hjemmeside følgende definition af liberale er-

hverv: 

 

”Liberale erhverv udfører tjenesteydelser, der ikke har med  

vareproduktion og vareomsætning at gøre. Inden for disse  

erhverv stilles der visse krav om uddannelse og registrering.”207 

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens definition af liberale erhverv er umiddelbart mere vidtgående 

end den hos EF-domstoen anvendte definition. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens definition omfat-

ter erhverv, som ikke har med vareproduktion og vareomsætning at gøre, samt at der stilles vis-

se krav om uddannelse og registrering. Disse krav er ikke nærmere forklaret, men må henvise til, 

at der for liberale erhverv stilles krav om eventuel autorisation, registrering og uddannelse for at 

kunne udføre disse hverv. 

 

Enkelte af sådanne virksomheder er reguleret under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, dette gæl-

der revisorer, translatører og tolke samt dispatchører208. 

 

Overordnet set kan det således konkluderes, at liberale erhvervsvirksomheder er virksomheder, 

som udfører erhverv med salg af serviceydelser, som er karakteriseret ved særlig uddannelse, 

registrering og eventuelt autorisation. 

 

De liberale erhverv omfatter således blandt andet209 revisorer, advokater, ingeniører, arkitekter 

og anden rådgivnings- og servicevirksomhed. 

 

5.1.1 Karakteristika ved de liberale erhverv 

Da liberale erhverv udfører højtkvalificerede serviceydelser, stilles der fra omverdenen og myn-

dighederne høje krav til de ydelser, den enkelte virksomhed sælger. Disse krav er ikke blevet 

mindre gennem de senere år, hvorfor mange virksomheder har valgt at slå sig sammen, hvorved 

de opnår en størrelse, der gør, at virksomhederne kan specialisere sig inden for flere snævre 

fagområder. De liberale erhvervsvirksomheder er således karakteriseret ved, at der i vidt om-

fang er et stort antal selskabsdeltagere, som alle deltager i selskabets drift. 

 

På baggrund af omverdenens store forventning til kvaliteten og fagligheden af de liberale er-

hvervsvirksomheders ydelser søger de liberale erhvervsvirksomheder konstant efter højtkvalifi-

cerede medarbejdere. Højt specialiserede medarbejdere har ofte en forventning om på et tids-

punkt i deres karriere at blive tilbudt partnerskab i de virksomheder, de arbejder i. Dette skyldes 

blandt andet den hårde konkurrence mellem virksomhederne om at tiltrække og fastholde kvali-

ficeret arbejdskraft. 

                                                   
207 www.eogs.dk 
208 Ifølge www.eogs.dk  
209 Udvalgt fra Danmarks Statistik, Dansk Branchekode 2007, pkt. M, Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser.  

http://www.eogs.dk
http://www.eogs.dk


Kapitel 5 - Partnerselskabets anvendelse for de liberale erhverv 

side 95 

 

De liberale erhvervsvirksomheder er således også karakteriseret ved, at der i høj grad sker æn-

dring i partnerkredsen enten ved indtræden af nye partnere eller i forbindelse med generations-

skifte i virksomhederne. Idet de liberale erhvervsvirksomheder typisk har mange ejere, vil der 

ofte ske løbende generationsskifte, hvor gamle partnere udtræder, og nye træder ind. 

 

Det forhold, at de liberale erhverv sælger højtkvalificerede tjenesteydelser betyder, at disse virk-

somheder i begrænset omfang har store investeringer i produktionsapparater. Til gengæld har 

virksomhederne ofte en stor knowhow, som er oparbejdet gennem højtuddannede medarbejdere 

samt et stort kundegrundlag, hvilket giver en stor oparbejdet goodwill. Liberale erhvervsvirk-

somheder har som oftest positivt resultat, da de netop er kendetegnet ved, at der ikke foretages 

store investeringer. 

 

For så vidt angår den oparbejdede goodwill, vil en ny partner ofte skulle betale en stor sum pen-

ge for denne goodwill ved indtræden i virksomheden. Nogle liberale erhvervsvirksomheder for-

trinsvis i hovedstadsområdet har dog en intern aftale, som gør, at en sådan goodwill såvel ved 

indtræden som ved udtræden ikke honoreres (den såkaldte ”nøgen ind - nøgen ud”-metode210), 

hvilket gør det lettere for virksomhederne at tiltrække nye højtkvalificerede partnere. 

 

De serviceydelser, de liberale erhverv udfører, varierer fra korte endagsopgaver til længereva-

rende projekter, som i vidt omfang er baseret på salg af arbejdstimer. De liberale erhverv har 

således i vidt omfang igangværende arbejder, som først faktureres endeligt ved projektets af-

slutning. 

 

5.2 Sammenligning med aktieselskabet 

En sammenligning af partnerselskabet med aktieselskabet for så vidt angår de liberale erhverv, 

vil omfatte en analyse af forskellene mellem de to selskabsformer. Analysen vil tage udgangs-

punkt i de i kapitel 2 - 4 analyserede selskabsretlige, skattemæssige og regnskabsmæssige for-

hold, som gør sig gældende for partnerselskabet, sammenholdt med samme forhold for aktiesel-

skabet på de områder, hvor det er fundet relevant for netop de liberale erhvervsvirksomheder. 

 

5.2.1 Selskabsretlige forhold 

Partnerselskabet er reguleret i aktieselskabsloven og skal derfor følge de samme regler, som gør 

sig gældende for aktieselskaber dog med ”fornødne lempelser”. Som fastslået i kapitel 2 gælder 

disse fornødne lempelser forhold, der omfatter komplementaren, da denne ikke er reguleret i 

aktieselskabsloven. 

 

                                                   
210 Ole Bjørn, SR-Skat, 2007, Udvalgte afgørelser. 
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Udgangspunktet er således, at partnerselskabet og aktieselskabet er underlagt de samme sel-

skabsretlige regler. I mange tilfælde vil komplementaren være et kapitalselskab, som ejes af 

kommanditaktionærerne211, hvorfor de forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, komple-

mentaren skal tillægges, ikke får nogen praktisk betydning, da kommanditaktionærerne som ud-

gangspunkt har den bestemmende indflydelse over komplementaren. Dette vil især gælde for de 

liberale erhverv, da disse netop er kendetegnet ved, at alle kommanditaktionærerne også delta-

ger i driften af partnerselskabet. I de liberale erhverv vil det således sjældent forekomme, at der 

én aktiv deltager, som normalt er komplementar, og nogle passive investorer, der er kommandi-

taktionærer. 

 

Der vil dog være øgede krav til udformning af selskabets vedtægter i et partnerselskab, da kom-

plementarens beføjelser skal være defineret heri. 

 

Den selskabsretlige forskel på et partnerselskab og et aktieselskab ligger således i, at der skal 

udpeges en komplementar i partnerselskabet. 

 

5.2.2 Skattemæssige forhold 

Et partnerselskab er skattemæssigt transparent og således ikke et selvstændigt skattesubjekt, 

hvorfor det er selskabsdeltagerne, som beskattes af partnerselskabs resultat. Et aktieselskab er 

derimod et selvstændigt skattesubjekt, der beskattes efter selskabsskatteloven212. 

 

Der er således væsentlig forskel på, hvorledes et partnerselskab og et aktieselskab skattemæs-

sigt behandles. Vores analyse af de konkrete forskelle vil tage udgangspunkt i de skattemæssige 

konsekvenser for den enkelte selskabsdeltager. 

 

5.2.2.1 Aktieindkomst 

En aktionær i et aktieselskab bliver ikke beskattet af aktieselskabets resultat, men kun af det af-

kast, som bliver udbetalt i form af aktieudbytte. Derudover beskattes aktionæren af gevinster og 

har fradrag for tab ved salg af aktierne i selskabet. Både aktieudbytte og gevinst ved salg be-

skattes som aktieindkomst213. 

 

I Danmark er aktieindkomstbeskatning progressiv i lighed med personindkomstbeskatningen, det 

vil sige, at beskatningsprocenten er afhængig af størrelsen af personens samlede aktieindkomst. 

Ved denne progressive beskatning beskattes den sidst tjente krone mest, mens den først tjente 

krone beskattes lempeligere. Skatten stiger således gradvist i takt med beskatningsgrundlaget, 

hvilket er illustreret i nedenstående figur. 

 

                                                   
211 Søren Sandfeld Jakobsen & Nina Sandroos, Revision og Regnskabsvæsen, 1999 nr. 4. 
212 Selskabsskatteloven § 1, stk. 1 nr. 1. 
213 Personskatteloven § 4 a. 
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Aktieindkomst mellem kr. 0 og kr. 46.700. 28% 

Aktieindkomst mellem kr. 46.701 og kr. 102.600. 43% 

Aktieindkomst over kr. 102.600. 45% 

 

Satser og beløbsgrænser er gældende for 2008, og 

for ægtepar gælder der dobbelte beløbsgrænser. 

 

Figur 5.1. Illustration af beskatningsprocenter på aktieindkomst214 

 

De ovenstående progressionsgrænser betyder, at aktieindkomst for ugifte på over kr. 102.600 

beskattes med en marginalskat på 45%. Der gælder dog visse overgangsregler fra 2006, for så 

vidt angår urealiserede avancer før 31. december 2006, som alene beskattes med 43%, hvilket 

vi ikke vil komme nærmere ind på. 

 

Eventuelle tab ved salg af aktier i unoterede selskaber kan modregnes i anden aktieindkomst. 

Fremkommer der herefter en negativ aktieindkomst, beregnes der en negativ skat ud fra oven-

stående procentsatser, som kan modregnes i slutskatten. En eventuel resterede negativ skat 

herefter kan fremføres til senere indkomstår215. 

 

5.2.2.2 Forskelle i deltagerbeskatning for partnerselskaber og aktieselskaber 

Deltagere i partnerselskaber bliver som omtalt i kapitel 3 beskattet efter personskattelovens 

regler af partnerselskabets resultat, og deltagere i aktieselskaber bliver som omtalt ovenfor be-

skattet af de afkast, de modtager som aktieindkomst. I de tilfælde, hvor en aktionær i et aktie-

selskab også er ansat i aktieselskabet, vil den løn som aktionæren modtager fra aktieselskabet 

blive beskattet efter personskattelovens regler, da en aktionær i et aktieselskab ikke anses for at 

være selvstændig erhvervsdrivende. Aktionæren vil i stedet have indgået et lønmodtagerforhold 

med aktieselskabet. 

 

For at kunne analysere forskellene for selskabsdeltagerne er det nødvendigt, at se på hvilke mu-

ligheder deltagerne har for at indrette sig selskabsmæssigt ved investering i henholdsvis et part-

nerselskab og et aktieselskab. Personer kan eje såvel kommanditaktier som aktier i et aktiesel-

skab enten personligt eller via et holdingselskab. Dette giver således anledning til at opstille føl-

gende tre former for ejerskab: 

 

• Personligt ejerskab. 

• Via et fælles holdingselskab sammen med øvrige kommandit-/ aktionærer. 

• Via et individuelt holdingselskab. 

 

                                                   
214 Personskatteloven § 8 a. 
215 Personskatteloven § 8 a, stk. 5. 
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Vi vil nedenfor diskutere hvilke fordele og ulemper der er forbundet med de tre former for ejer-

skab for henholdsvis kommanditaktier i et partnerselskab og aktier i et aktieselskab for at vurde-

re, om disse bør indgå i den videre analyse. 

 

5.2.2.2.1 Partnerselskabet 

5.2.2.2.1.1 Personligt ejerskab 

Ved personligt ejerskab af kommanditaktier i et partnerselskab vil overskuddet og eventuelle 

udbetalinger af vederlag blive beskattet direkte hos personen efter personskattelovens regler. 

Da personen er at anse som selskabsdeltager og således selvstændig erhvervsdrivende, kan per-

sonen vælge at anvende reglerne i virksomhedsskatteloven. Personen kan herudover foretage 

individuelle skattemæssige afskrivninger, og såfremt virksomhedsskatteordningen anvendes kan 

renteomkostninger ligeledes fradrages i den personlige indkomst, og der kan overføres et kapi-

talafkast fra den personlige indkomst til kapitalindkomsten. Personen kan imidlertid ikke investe-

re i aktier af midler, der kun er beskattet med virksomhedsskat, men kan dog investere i nogle 

former for obligationer og ejendomme216. Herudover har personen mulighed for at konsolidere 

virksomheden med lavt beskattede midler samt udjævne den skattepligtige indkomst ved opspa-

ring af overskud for derigennem at udnytte progressionsgrænserne for top- og mellemskat. Den 

personlige beskatning giver endvidere mulighed for sambeskatning af indkomst fra partnersel-

skabet med anden personlig indkomst samt ægtefælles indkomst. 

 

5.2.2.2.1.2 Fælles holdingselskab 

Såfremt kommanditaktierne er ejet af et fælles holdingselskab beskattes partnerselskabets skat-

temæssige resultat i holdingselskabet. Personen ejer i stedet for kommanditaktier i partnersel-

skabet aktier i det fælles holdingselskab og har således ikke mulighed for at foretage individuelle 

investeringer i holdingselskabet. Personen kan heller ikke alene bestemme, hvor stort et udbytte 

der skal udbetales fra holdingselskabet, idet dette bestemmes af flertallet. Da beskatning af ind-

komsten fra partnerselskabet sker i det fælles holdingselskab er beskatningen således uafhængig 

af selskabsdeltagerens anden indkomst, som ikke kan sambeskattes hermed. Renteomkostnin-

gerne af den finansiering, som personen må forudsættes at optage for at kunne anskaffe aktier-

ne i holdingselskabet, kan således ikke modregnes i resultatet af partnerselskabet og heller ikke i 

anden personlig indkomst, men fradrages i stedet i personens kapitalindkomst. De særlige regler 

i kapitalafkastordningen for investering i aktier kan ikke anvendes ved investering i holdingsel-

skaber217, hvorfor der ikke kan overføres et kapitalafkast fra den personlige indkomst til kapital-

indkomsten. 

 

                                                   
216 Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 2. 
217 Ved anvendelse af de særlige regler i kapitalafkastordningen for investering i aktier gælder der særlige regler for størrelsen af ejerskab, jf. afsnit 
3.5.2.2.3.1. Der skal endvidere være tale om investering i et selskab som ikke i overvejende grad består af udlejning af fast ejendom eller besiddelse af 
kontanter og værdipapirer jf. virksomhedsskatteloven § 22 c, stk. 2 nr. 4. Dertil er der krav om at investeringen skal være på mindst kr. 606.400 
(2008 niveau), samt at aktierne skal være ejet i mindre end 11 år jf. virksomhedsskatteloven § 22 c, stk. 2 nr. 2 og 7. 
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Da personen anskaffer aktier i et holdingselskab og således ikke ideelle andele i partnerselska-

bet, vil personen ikke have skattefradrag for anskaffelsen i form af afskrivninger og lignende. 

Personen vil således først kunne fradrage anskaffelsessummen for aktierne ved avanceopgørel-

sen, når aktierne sælges. 

 

Denne selskabskonstruktion anses derfor ikke for at give hverken skattemæssige eller forvalt-

ningsmæssige fordele for personen, hvorfor denne konstruktion ikke vil blive anvendt i den vide-

re analyse. 

 

5.2.2.2.1.3 Individuelt holdingselskab 

Ejer personen kommanditaktier i partnerselskabet via et individuelt holdingselskab, beskattes 

indkomst fra partnerselskabet hos holdingselskabet. Personen kan således foretage individuelle 

skattemæssige afskrivninger i dette holdingselskab og selv bestemme, hvor stort et udbytte der 

årligt skal udloddes. Herudover kan personen foretage individuelle investeringer i holdingselska-

bet af midler, som kun er beskattet med selskabsskat. 

 

Da anskaffelse af kommanditaktier i partnerselskabet foretages af og således også finansieres i 

holdingselskabet, fradrages rente af denne finansiering i holdingselskabet. Dette betyder endvi-

dere, at denne rente kan fradrages i indkomst fra partnerselskabet, hvilket giver fuld fradrags-

værdi for denne rente. Da personen således ikke skal finansiere købet af kommanditaktierne, 

men alene stiftelsen af holdingselskabet, medfører denne selskabskonstruktion et lavere kapital-

indskud fra personen. 

 

5.2.2.2.2 Aktieselskabet 

5.2.2.2.2.1 Personligt ejerskab 

Ved et personligt ejerskab af aktierne i et aktieselskab vil der ikke være mulighed for selv at be-

stemme, hvor stort et udbytte der skal udbetales fra aktieselskabet eller foretage individuelle 

investeringer af midler, som kun er beskattet med selskabsskat. 

 

Renteomkostningerne af den finansiering, som personen må forudsættes at have optaget for at 

kunne anskaffe aktierne, kan ikke modregnes i anden personlig indkomst, men kun i kapitalind-

komsten, da denne ikke anses for at være selvstændig erhvervsdrivende. Personen vil dog kunne 

anvende de særlige regler i kapitalafkastordningen, såfremt forudsætningerne herfor er opfyldt. 

Dette giver mulighed for at personen de første 10 år kan overføre et kapitalafkast, som bereg-

nes af anskaffelsessummen på aktierne, fra den personlige indkomst til kapitalindkomsten med 

lempeligere beskatning til følge. 
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5.2.2.2.2.2 Fælles holdingselskab 

Såfremt aktierne er samlet i et fælles holdingselskab, som personen ejer aktier i, vil personen 

heller ikke have mulighed for selv at bestemme, hvor stort et udbytte der skal udbetales fra ak-

tieselskabet eller foretage individuelle investeringer af midler som kun er beskattet med sel-

skabsskat i holdingselskabet. 

 

Renteomkostningerne af den finansiering, som personen må forudsættes at have optaget for at 

kunne anskaffe aktierne, kan ikke modregnes i anden personlig indkomst, ligesom de særlige 

regler i kapitalafkastordningen heller ikke finder anvendelse. 

 

Holdingselskabet sambeskattes med driftsselskabet, idet holdingselskabet ejer samtlige aktier 

heri218. Der kan udloddes skattefrie udbytter fra driftsselskabet til holdingselskabet219, hvilket 

dog ikke medfører yderligere fordele sammenlignet med det personlige ejerskab af driftsselska-

bet. Selskabskonstruktionen anses således ikke for at give nogle skattemæssige eller forvalt-

ningsmæssige fordele i forhold til det personlige ejerskab af driftsselskabet, hvorfor denne kon-

struktion ikke vil blive anvendt i den videre analyse. 

 

5.2.2.2.2.3 Individuelt holdingselskab 

Hvis personen derimod ejer sin andel af aktieselskabet via et individuelt holdingselskab, vil per-

sonen selv kunne bestemme hvor stort et udbytte der årligt skal udloddes fra holdingselskabet, 

samt kunne foretage individuelle investeringer af midler, som kun er beskattet med selskabsskat. 

 

Ulempen er imidlertid, at aktieudbytte, som modtages fra driftsselskabet, beskattes hos holding-

selskabet, hvis ikke dette ejer mindst 15% af driftsselskabet (10% fra 2009)220. Hvis disse 

ejerkrav ikke opfyldes vil udbyttet skulle indregnes med 66% i den skattepligtige indkomst hos 

holdingselskabet, jf. SEL § 13, stk. 3. Da liberale erhverv er kendetegnet ved mange ejere, vil 

dette ejerkrav oftest ikke kunne opfyldes. Denne selskabskonstruktion vil således medføre en 

betydelig dobbeltbeskatning af indkomst, hvorfor konstruktionen ikke anses for favorabel. Den-

ne konstruktion vil således ikke blive anvendt i den videre analyse. 

 

5.2.2.2.3 Komparativ analyse 

Vores analyse af de skattemæssige konsekvenser ved investering i et partnerselskab kontra et 

aktieselskab vil tage udgangspunkt i en sammenligning af følgende selskabskonstruktioner, som 

er udvalgt ud fra ovenstående analyse: 

 

                                                   
218 Selskabsskatteloven § 31. 
219 Selskabsskatteloven § 13, stk. 1 nr. 2. 
220 Selskabsskatteloven § 13, stk. 1 nr. 2 
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• Et personligt ejerskab af et aktieselskab. 

• Et personligt ejerskab af et partnerselskab. 

• Ejerskab af et partnerselskab via et holdingselskab. 

 

Analysen vil ud fra en overordnet betragtning sammenligne de tilbagediskonterede nettolikvidi-

tetsprovenu for hver af de tre konstruktioner ud fra nogle givne forudsætninger. Vi har valgt at 

sammenligne det udbetalte nettolikviditetsprovenu og ikke den samlede skatteomkostning, idet 

det væsentligste må være, hvad personen får til sin disposition og ikke hvad den samlede skatte-

omkostning måtte være. 

 

For at kunne foretage en sammenlignelig analyse har vi opsat en række forudsætninger, som vil 

blive anvendt ved beregningen af de skattemæssige fordele, der knytter sig til de enkelte sel-

skabskonstruktioner, jf. bilag 1. 

 

Anskaffelsessum for goodwill er sat til kr. 5.000.000 og anskaffelsessummen for aktierne er sat 

til kr. 3.750.000. Grunden til, at anskaffelsessummen for aktierne er lavere end for goodwill, er, 

at der i forbindelse med handel med aktier, bør tages højde for den udskudte skat, der påhviler 

goodwillværdien. Forskellen svarer således til en selskabsbeskatning på 25%. Da liberale erhverv 

netop er kendetegnet ved at have en stor goodwill og intet produktionsapparat221, har vi valgt 

ikke at se på eventuelle andre aktiver, da vi ikke mener, at dette ville bibringe yderligere til vores 

analyse af forskellene.  

 

Vi har endvidere forudsat, at selskabsdeltagerne modtager et årligt arbejdsvederlag eller løn på 

kr. 600.000, samt at den enkelte selskabsdeltageres andel af årets overskud efter udbetalt ar-

bejdsvederlag er på kr. 1.000.000, der forudsættes hævet eller udbetalt som udbytte. Disse be-

løb er fastholdt i hele analyseperioden som er fastsat til 20 år. De 20 år er valgt ud fra en 

skønsmæssig vurdering af, hvor længe man er partner i en liberal erhvervsvirksomhed. Da over-

skud og arbejdsvederlag ikke er stigende over perioden er salgspriserne for såvel goodwill som 

aktier efter de 20 år fastsat til de samme beløb som anskaffelsessummen. 

 

I forbindelse med anskaffelse af goodwill og aktier har vi forudsat, at det finansieres med et 

banklån som forrentes med 7,0% p.a. Vi har ligeledes forudsat, at lånet som udgangspunkt skal 

afdrages over 20 år med lige store ydelser. Vi har derefter opstillet to scenarier, hvor det ene 

tager udgangspunkt i, at alle de skattefordele der opnås på renter, kapitalafkast og afskrivninger 

anvendes til ekstraordinære afdrag på lånet. I det andet scenarie tilgår skattefordelene blot per-

sonen. I det første scenarie bliver løbetiden på lånene derfor mindre end 20 år. 

 

Ved analysen af nettolikviditeten har vi anvendt de marginale skattesatser, der er gældende for 

2008. For den personlige ejer af partnerselskabet anvendes virksomhedsskatteordningens reg-

                                                   
221 Liberale erhverv kan ikke afskrive på de bygninger som de anvender, da liberale erhverv drives fra kontorer jf. afskrivningslovens § 14, stk. 2 nr. 1. 
En indregning heraf vil derfor ikke påvirke de skattemæssige beregninger. 
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ler. Vi har ligeledes forudsat, at der ikke er andre indkomstmæssige forhold, som påvirker be-

regningen, såsom eventuel ægtefælles indkomst, underskud fra anden erhvervsvirksomhed og 

lignende. 

 

For at kunne foretage en komparativ analyse af de tre selskabskonstruktioner har vi valgt at til-

bagediskontere nettolikviditetsprovenuet, som selskabsdeltageren modtager med en faktor på 

2,4%. De 2,4% er beregnet ud fra en alternativ rente på 6%, svarende til en obligationsrente, fra-

trukket den personlige marginalskat heraf på 59,9% jf. afsnit 3.5.2.1. 

 

5.2.2.2.3.1 Personligt ejerskab af et aktieselskab 

Når en person køber aktier i et aktieselskab og finansierer dette med et banklån, opnår personen 

et skattefradrag for renterne i sin personlige kapitalindkomst. Skattefradragsværdien herved er 

33,3%, jf. afsnit 3.5.2.2.1.2, da vi forudsætter at personen ikke har positiv kapitalindkomst. Ge-

vinst og tab ved salg af aktier er omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler og indregnes 

som aktieindkomst, jf. afsnit 5.2.2.1. Personen kan derfor ikke afskrive på aktierne, men kan 

under visse forudsætninger beregne et kapitalafkast på sin investering. Kapitalafkastet, som ud-

gør 5% (2008 niveau), vil med udgangspunkt i, at personen har negativ kapitalindkomst fra fi-

nansiering af aktierne, kunne give en yderligere skattefradragsværdi på op til 26,6% i de første 

10 år. Dette skyldes, at kapitalafkastet fragår i den personlige indkomst efter arbejdsmarkedsbi-

drag og tillægges kapitalindkomsten. 

 

Vores analyse tager udgangspunkt i, at der udbetales en løn på kr. 600.000 om året. Denne løn 

beskattes hos personen som personlig indkomst med en marginalskattesats på 63% jf. afsnit 

3.5.2.1. Hertil kommer, at personen kan overføre et kapitalafkast fra den personlige indkomst til 

kapitalindkomsten, hvorved marginalbeskatningen af lønnen bliver lavere. 

 

Aktionærens andel af årets resultat i selskabet udgør kr. 1.000.000 før skat. Andelen efter skat i 

aktieselskabet på kr. 750.000 forudsættes udbetalt som aktieindkomst med en marginalskatte-

sats på 45% jf. afsnit 5.2.2.1. 

 

Nettoprovenuet for aktionæren af overskuddet på kr. 1.000.000 kan opstilles således: 

 

Andel af resultat i aktieselskabet kr. 1.000.000 

Selskabsskat, 25% kr. 250.000 

Resultat efter skat som udloddes kr. 750.000 

Personlig aktieskat, 45% kr. 337.500 

Udbetalt nettoprovenu kr. 412.500 

Figur 5.2 Beregning af nettoprovenu for aktionæren. Kilde : Egen tilvirkning 
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Den effektive skattesats af indkomst i aktieselskabet, der udbetales til aktionæren, kan således 

opgøres til 58,75%, hvilket er 4,25% mindre end den marginale skattesats for personlig ind-

komst. 

 

En investering i et aktieselskab burde derfor skattemæssigt være mere fordelagtigt end investe-

ring i et personselskab, hvor resultatet bliver beskattet som personlig indkomst. Investeringen 

kræver også en mindre finansiering da anskaffelsessummen for aktierne er 25% mindre end ved 

anskaffelse af goodwill, som følge af den latente skattebyrde, der påhviler denne goodwill. 

 

Vores beregninger giver dog et andet resultat. Resultatet af vores beregninger, jf. bilag 1 og 2, 

kan opstilles således: 

 

 Scenarie 1 

(bilag 1) 

Scenarie 2 

(bilag 2) 

Personligt ejerskab af aktieselskab kr. 8.386.503 kr. 8.109.403 

Personligt ejerskab af partnerselskab kr. 8.307.527 kr. 8.235.686 

Ejerskab af et partnerselskab via et holdingselskab kr. 8.703.733 kr. 8.317.680 

Figur 5.3 Tilbagediskonteret likviditetsprovenu. Kilde : Egen tilvirkning 

 

Det viser sig således under de givne forudsætninger, at ejerskab af et partnerselskab via et hol-

dingselskab giver det største likviditetsprovenu over den 20-årige periode vi har valgt. Dette be-

grundes blandt andet med, at resultatandelen af partnerselskabet resultat også her beskattes 

med den lave effektive marginalskat for aktionærer på 58,75%. 

 

Derimod er det mere overraskende, at et personligt ejerskab af et partnerselskab i scenarie 2 

giver et større likviditetsprovenu end ved personlig investering i et aktieselskab. Dette skyldes 

alene tilbagediskonteringen af det årlige likviditetsprovenu. Da aktionæren ikke kan foretage af-

skrivninger på sin investering, opnår aktionæren ikke de samme store skattemæssige fordele i 

starten af perioden, men får først fordelen ved salg af aktierne, da skatten heraf i vores eksem-

pler er 0 kr. som følge af samme salgs- og købspris. Da fradraget for anskaffelsessummen først 

opnås i år 20, bliver den tilbagediskonterede værdi heraf også betydelig mindre end den tilbage-

diskonterede værdi af de løbende skattemæssige fordele, der kan opnås af afskrivningerne i de 

første år ved investering i et partnerselskab. 

 

Som i enhver anden rådgivningssituation vil der være individuelle forhold, som kan medføre, at 

en analyse i et konkret tilfælde kommer frem til et andet resultat. Dette kunne for eksempel væ-

re, at aktionæren har positiv kapitalindkomst, hvorved renteomkostningerne ved optagelse af 

lån til finansiering af aktiekøbet kan få en fradragsværdi på op til 59,9% i alle de år lånet løber. 

En stigning i goodwillværdien vil også give ejeren af kapitalselskabet en fordel, da gevinsten her-

ved kun beskattes med 58,75% mod 63% ved ejerskab af en personlig virksomhed. 
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Den store ulempe ved et personligt ejerskab af et aktieselskab er, at personen ikke selv vil kunne 

bestemme om der skal opspares overskud til den lave selskabsskattesats på 25% og på den måde 

kunne foretage en skatteplanlægning ved først at udbetale overskuddet til sig selv personligt, 

når øvrige skattemæssige forhold taler herfor. Der kan således heller ikke foretages individuelle 

investeringer af lavt beskattede midler. 

 

5.2.2.2.3.2 Personligt ejerskab af et partnerselskab 

Når en person køber kommanditaktier i et partnerselskab anses personen for i skattemæssigt 

henseende at være selvstændig erhvervsdrivende. Personen får herved mulighed for at anvende 

virksomhedsskatteordningens regler på personens andel af overskud fra partnerselskabet. En 

eventuel låneoptagelse til finansiering af kommanditaktierne vil i så tilfælde være en erhvervs-

mæssig gæld, hvorfor renterne heraf vil kunne fradrages i den personlige indkomst, når virk-

somhedsordningens regler anvendes. Renteomkostninger får herved en skattefradragsværdi på 

63% svarende til marginalbeskatningen af personlig indkomst. 

 

Ved anskaffelse af kommanditaktier i et partnerselskab anses anskaffelsen for erhvervelse af en 

ideel andel af selskabets aktiver og passiver, herunder goodwill. Dette medfører at personen kan 

afskrive på den erhvervede goodwill med op til 1/7 om året222. Denne afskrivning giver fradrag i 

den personlige indkomst med en skattefradragsværdi på 63%. Denne skattefordel er også en af 

grundene til, at vi i vores beregninger har udarbejdet to scenarier, da skattefordelen er medvir-

kende årsag til at afdragsperioden på det optagede lån kan forkortes væsentligt, hvorved der 

spares renteomkostninger i scenarie 1 (bilag 1). 

 

Det kapitalafkast, som kan beregnes ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen, falder i 

takt med afskrivningerne på goodwillen, da kapitalafkastgrundlaget tager udgangspunkt i de 

skattemæssige værdier fradraget erhvervsmæssig gæld. 

 

Arbejdsvederlaget på kr. 600.000 vil i lighed med personens overskudandel på kr. 1.000.000 

blive anset for en overskudsandel i skattemæssig henseende. 

 

Vores beregninger viser, at når de skattemæssige fordele anvendes som ekstraordinære afdrag 

på det optagne lån, er det personlige ejerskab den selskabskonstruktion, der giver det mindste 

likviditetsprovenu, jf. figur 5.3. Dette kan undre lidt, da man netop kan foretage skattemæssige 

afskrivninger med en skattefradragsværdi på 63%. Årsagen skal findes i at overskudsandelen bli-

ver beskattet med 63%, hvilket er 4,25% mere end ved beskatning i et kapitalselskab. De skatte-

mæssige fordele, som er forbundet med fradrag for renter og afskrivninger i den personlige ind-

komst, kan således ikke opveje dette, heller ikke efter at likviditetsprovenuet er tilbagediskonte-

ret. 

 

                                                   
222 Afskrivningsloven § 40, stk. 1. 
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Hvis de skattemæssige fordele derimod tilfalder ejeren direkte, opstår der en fordel sammenlig-

net med et personligt ejerskab af aktierne i et aktieselskab. Forskellen i forhold til scenarie 1 lig-

ger i, at den personlige ejer af et partnerselskab opnår større fradragsværdi af renteomkostnin-

gerne på det optagne lån end aktionæren i et aktieselskab. I vores beregninger er renteomkost-

ningen efter skat på det optagne lån for den personlige medejer af et partnerselskab således 

2,59% mod 4,67% for aktionæren i et aktieselskab. Da den anvendte tilbagediskonteringsfaktor 

er på 2,4% giver det ikke væsentlige fordele for den personlige medejer af et partnerselskab at 

foretage ekstraordinære afdrag på lånet. Forskellen i scenarie 1 og 2 for er således kun på kr. 

71.841 set over de 20 år. Det skal hertil bemærkes, at nettolikviditetsprovenuet for personen de 

første fem år ved anvendelse af skattefordelene til afdrag på lånet kun er på ca. kr. 120.000, 

hvorimod det er på over kr. 750.000, når skattefordelene ikke anvendes til afdrag på lånet. 

 

En person, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan vælge at opspare eventuelt ej hævet 

overskud mod en foreløbig lav beskatning svarende til selskabsskattesatsen på 25%. På det tids-

punkt personen hæver overskuddet, vil det skulle beskattes som personlig indkomst, dog med 

fradrag af den allerede betalte foreløbige skat. Dette giver mulighed for at foretage en skatte-

planlægning for derigennem at optimere sine personlige skattemæssige forhold. Opsparede 

overskud anses dog for hævet, hvis man ikke længere driver selvstændig virksomhed. 

 

Som i enhver anden rådgivningssituation vil der være individuelle forhold, som kan medføre, at 

en analyse i et konkret tilfælde kommer frem til et andet resultat. Dette kan for eksempel være, 

at personen har negativ kapitalindkomst, hvorved det beregnede kapitalafkast kun beskattes 

med 33,3% imod de i beregningen forudsatte 59,9%. Et andet forhold kunne være store under-

skud i andre virksomheder selskabsdeltageren er medejer af eller en eventuel stor negativ per-

sonlig indkomst hos ægtefællen. Sådanne underskud eller negative personlige indkomster vil 

kunne anvendes til modregning i overskudandelen af partnerselskabet. 

 

Herudover har det stor betydning, at selskabsdeltageren i nærværende eksempel hæver al over-

skud fra partnerselskabet. Som nævnt giver virksomhedsskatteordningen mulighed for at ud-

jævne den skattepligtige indkomst med lavere samlet beskatning til følge. 

 

5.2.2.2.3.3 Ejerskab af et partnerselskab via et holdingselskab 

I modsætning til et personligt ejerskab af et partnerselskab er der ifølge vores beregninger ingen 

tvivl om, at det mest fordelagtige er et ejerskab af et partnerselskab igennem et holdingselskab. 

Både i scenarie 1 og 2 opnås det største likviditetsprovenu ved anvendelsen af denne selskabs-

konstruktion. Det er mest tydeligt i scenarie 1, hvor der også opnås det største likvidationspro-

venu på i alt kr. 8.703.733, hvilket er kr. 317.230 mere end ved personlig investering i et aktie-

selskab, som giver det næststørste likviditetsprovenu. 
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Grunden til dette resultat skal findes i, at de løbende overskudsandele bliver beskattet med den 

lave aktionærbeskatning på 58,75%, samt at holdingselskabet har mulighed for at afskrive på 

den erhvervede goodwill de første år, hvilket gør, at finansieringen til købet af goodwillen kan 

afdrages hurtigere. 

 

Det optagede lån til finansiering af anskaffelsen af goodwill er forudsat optaget i holdingselska-

bet. Dette giver dog kun en skattefradragsværdi på renteomkostningerne på 25% svarende til 

selskabsskatten. Renteomkostningen, som efter skat er på 5,25%, bliver derved den højeste 

sammenlignet med de to øvrige selskabskonstruktioner, hvilket dog opvejes af at lånet kan tilba-

gebetales med lavt beskattede midler. 

 

Et holdingselskab vil endvidere kunne anvendes til opsparing af lavt beskattede midler, som 

eventuelt kan anvendes til individuelle investeringer. I de tilfælde, hvor der for eksempel investe-

res i aktier, vil gevinster og tab efter tre års ejertid ikke skulle indregnes ved opgørelsen af skat-

tepligtig indkomst for selskabet223. På det tidspunkt, personen vælger at få overskuddet udbetalt 

som udbytte, beskattes dette som aktieindkomst. Da aktieindkomst under kr. 102.600 beskattes 

med en lavere procentsats, giver dette mulighed for at foretage en skatteplanlægning for der-

igennem at optimere personlige skattemæssige forhold.  

 

I modsætning til virksomhedsskatteordningen skal selskabet ikke opløses i det tilfælde, at der 

ikke længere er nogen erhvervsmæssig aktivitet i selskabet som følge af, at kommanditaktierne i 

partnerselskabet er solgt. Selskabet kan derefter blot fungere som investeringsselskab eller 

pengetank for aktionæren, som kan modtage løbende udbytter til en lav beskatning. 

 

5.2.3 Regnskabsmæssige forhold 

Som udgangspunkt er der samme regnskabsmæssige krav til et partnerselskab som til et aktie-

selskab, da de begge er underlagt årsregnskabslovens bestemmelser. I lighed med de selskabs-

retlige forhold er det især forhold omkring komplementaren, der adskiller partnerselskabet fra 

aktieselskabet. Dette skyldes, at der efter vores opfattelse er krav om oplysning af komplemen-

tarens resultatandel, eventuelle indskud og mellemværender i årsrapporten for partnerselska-

bet. Den store forskel i den skattemæssige behandling af resultatandel bør ligeledes klart fremgå 

af partnerselskabs anvendte regnskabspraksis. 

 

5.3 Sammenligning med interessentskabet 

Sammenligning af interessentskabet og partnerselskabet vil tage udgangspunkt i en analyse af 

forskelle mellem de to selskabsformer. Analysen vil omfatte de i kapitel 2 - 4 analyserede sel-

skabsretlige, skattemæssige og regnskabsmæssige forhold, der gør sig gældende for partnersel-

                                                   
223 Aktieavancebeskatningsloven § 9. 
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skabet sammenholdt med samme forhold for interessentskabet på de områder, hvor det er fun-

det relevant for netop de liberale erhvervsvirksomheder. 

 

5.3.1 Selskabsretlige forhold 

I selskabsretlig henseende anses interessentskabet for at være et personselskab. Interessent-

skabet er sparsomt reguleret i Lov om erhvervsdrivende virksomheders kapitel 1, 2 og 7. Her-

udover er selskabsformen ikke retligt reguleret, men bygger mere på den aftale, der indgås mel-

lem selskabets deltagere, den såkaldte ”interessentskabskontrakt”. Der er ikke krav om, at et 

interessentskab skal have en sådan interessentskabskontrakt, men i det tilfælde der ikke forefin-

des en sådan, eller hvor kontrakten er mangelfuld på et givent område, vil de ”deklaratoriske 

regler” i retspraksis og juridisk teori i stedet komme til anvendelse224. 

 

I LEV § 2, stk. 1 er et interessentskab betegnet som følgende: 

 

”Ved et interessentskab forstås i denne lov en virksomhed,  

hvor alle deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning  

og solidarisk for selskabets forpligtelser.” 

 

Et interessentskab er således karakteriseret ved, at der er mere end én deltager i virksomheden, 

og at disse deltagere hæfter personligt og solidarisk for selskabets forpligtelser. 

 

I interessentskabet har interessentskabskontrakten særlig betydning for retsforholdet mellem 

selskabets deltagere. I interessentskabskontrakten bør således være anført retsforholdet mellem 

selskabets deltagere, herunder ligeledes hver deltagers andele af interessentskabets resultat. 

 

Som omtalt i kapitel 2 er partnerselskabet reguleret i aktieselskabsloven og anses i selskabsret-

lig henseende som et kapitalselskab. Dette betyder, at hvis et interessentskab ændrede selskabs-

form til partnerselskab, vil selskabet blive underlagt den regulering, som er gældende for part-

nerselskabet i aktieselskabsloven. 

 

En sådan regulering betyder, at interessentskabet, som ikke tidligere har været reguleret på det 

selskabsretlige område, skal opfylde en lang række krav for at kunne leve op til kravene til part-

nerselskabet. 

 

For det første skal interessentskabets deltagere vælge en komplementar, som eventuelt kan væ-

re et kapitalselskab stiftet til formålet. Denne komplementar skal tillægges de i aktieselskabslo-

ven angivne forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser, hvormed de øvrige selskabsdeltage-

re må afgive en del af disses egne beføjelser. 

 

                                                   
224 Noe Munck & Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne - lærebog i selskabsret, 4. udgave 2002, side 49. 
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Herudover vil hver deltagers andel af partnerselskabets formue, skulle fordeles på aktier, som 

hver vil være tillagt en række rettigheder i form af stemmeret på generalforsamlingen og even-

tuel ret til at modtage udbytte. Interessenterne bliver således kommanditaktionærer i partner-

selskabet. 

 

Som omtalt i kapitel 2 skal partnerselskabet have et sæt vedtægter, som regulerer forholdet 

mellem komplementaren og de øvrige selskabsdeltagere, sådanne vedtægter kan eventuelt tage 

udgangspunkt i den tidligere gældende interessentskabskontrakt. 

 

5.3.1.1 Fordeling af overskud 

Deltagerne i et interessentskab kan som udgangspunkt fordele selskabets resultat, som de øn-

sker, så længe denne fordeling er forretningsmæssigt begrundet. Interessentens andel af resul-

tatet tillægges dennes såkaldte ”kapitalkonto”. På samme kapitalkonto kan interessenten hæve 

og indskyde beløb til selskabet, hvorfor kapitalkontoen således bliver et udtryk for den enkelte 

interessents tilgodehavende hos eller gæld til selskabet. Der er således i et interessentskab stor 

fleksibilitet for så vidt angår interessenternes mulighed for at få andele af overskuddet ud af sel-

skabet, idet der ikke selskabsretligt er regler for hvor, hvornår og hvor meget den enkelte inte-

ressent kan hæve, dog under hensyntagen til interessentskabskontrakten. 

 

I partnerselskabet kan kommanditaktionærer alene få andele i selskabets overskud ved udlod-

ning af udbytte. Da det er ulovligt for kommanditaktionærer at låne penge i selskabet, vil en stor 

del af den føromtalte fleksibilitet fra interessentskabet ikke længere være gældende i partnersel-

skabet. 

 

5.3.1.2 Hæftelsesbegrænsning 

Som omtalt ovenfor, hæfter deltagerne i et interessentskab personligt og solidarisk for selska-

bets forpligtelser. Dette betyder, at en overgang til partnerselskabet som selskabsform, vil kun-

ne begrænse interessenterne hæftelse til alene at omfatte deres indskud i selskabet. 

 

Da det i partnerselskabet alene er komplementaren, der hæfter personligt for selskabets forplig-

telser, vil en eventuel kreditor i partnerselskabet således ikke kunne kræve sig fyldestgjort hos 

kommanditaktionærerne. 

 

Partnerselskabet giver således i forhold til interessentskabet, kommanditaktionærerne mulighed 

for at begrænse deres hæftelse, hvilket må antages at være én af de væsentligste fordele, der er 

ved partnerselskabet frem for interessentskabet.  

 

En af Danmarks største revisionsvirksomheder KPMG er med virkning fra 2008 omdannet fra et 

interessentskab til et partnerselskab. I en pressemeddelelse af 24. januar 2008 anfører KPMG 

følgende: 



Kapitel 5 - Partnerselskabets anvendelse for de liberale erhverv 

side 109 

 

”Et partnerselskab er en selskabsform med begrænset hæftelse, 

 ligesom et aktieselskab. De andre store danske revisions- 

virksomheder driver virksomhed i aktieselskabsform. Vi har hidtil  

drevet vores virksomhed i interessentskabsform, hvor  

der er personlig og solidarisk hæftelse for interessenterne.”225 

 

KPMG lader således vide, at hæftelsesspørgsmålet ikke har haft uvæsentlig indvirkning på sel-

skabets beslutning om at omdanne til partnerselskab. 

 

KPMG anfører videre i samme pressemeddelelse: 

 

”KPMG i Danmark er ejet af en række partnere, der alle arbejder i  

firmaet. Styrken ved denne form for ejerskab kan vi fastholde i form  

af et partnerselskab og samtidig tilpasse vores ejerstruktur til den 

 internationale udvikling og også tendensen i Danmark, hvor et ejerskab  

i interessentskabsform efterhånden ikke er almindeligt i branchen.” 

 

Det er således KPMG’s opfattelse, at partnerselskabsformen er bedre tilpasset den internationale 

udvikling, dog uden at give nogen nærmere begrundelse herfor. En begrundelse kan dog være, 

at partnerselskabet er en kendt og ofte anvendt selskabsform i Europa, hvorfor en omdannelse 

hertil må anses at have international anerkendelse til følge. 

 

Det er dog vores opfattelse, at den altovervejende årsag til, at KPMG vælger at omdanne til 

partnerselskab, er for at begrænse hæftelsen for selskabets deltagere. 

 

5.3.1.3 Ledelse af selskabet 

For interessentskaber stilles der ikke krav til, at der skal udpeges en leder af selskabet. For så 

vidt angår ledelse af interessentskabet, er dette således afhængig af, hvilke beføjelser de enkelte 

interessenter er tillagt i interessentskabskontrakten. Der er aftalefrihed, hvorfor interessent-

skabskontrakten kan tillægge navngivne interessenter bestemte beføjelser på bestemte områ-

der. 

 

For større og velorganiserede interessentskaber udpeges der på ”interessentskabsmødet” (som 

er at sidestille med generalforsamlingen i et kapitalselskab) ligesom i et kapitalselskab en besty-

relse og en direktør, som leder selskabet. For disse selskaber giver overgangen til partnerselska-

bet, hvori deltagerne er pligtige til at udpege en bestyrelse og direktion, ikke den store forskel. 

 

                                                   
225 www.kpmg.dk 

http://www.kpmg.dk
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For mindre interessentskaber, som ikke har indført bestemmelser i interessentskabskontrakten 

for så vidt angår ledelse af selskabet, og som driver selskabet i generel enighed, vil det forhold, 

at der skal udvælges en bestyrelse og en direktion i partnerselskabet, betyde en væsentlig æn-

dring. 

 

Det er således afhængigt af, hvordan det enkelte interessentskab ledes, om en ændring til part-

nerselskabsformen vil medføre væsentlige fordele eller ulemper for de enkelte deltager. For 

partnerselskabet gælder dog klarere retningslinjer i tilfælde af uenighed mellem selskabsdelta-

gerne, end dette er tilfældet for interessentskaber, da aktieselskabslovens regler indeholder ret-

ningslinjer for, hvordan selskabets skal ledes, og hvem der bestemmer. 

 

5.3.1.4 Offentliggørelse af årsrapport 

Som omtalt i afsnit 2.6.2 skal partnerselskaber offentliggøre deres årsrapport via Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. Der er ingen krav om, at interessentskaber skal offentliggøre årsrapporter, 

med mindre samtlige interessenter er kapitalselskaber. En sådan offentliggørelsespligt vil såle-

des være et væsentligt indgreb i selskabsdeltagernes eventuelle ønske om at hemmeligholde sel-

skabets regnskabstal for omverdenen. Pligten til at offentliggøre årsrapporten er ofte at anse 

som en væsentlig ulempe, idet det er manges opfattelse, at en sådan offentliggørelse kan skade 

virksomhedens konkurrenceevne. 

 

Det forhold at selskabets årsrapport skal offentliggøres og således bliver tilgængelige for en-

hver, kan dog også ses som en måde, hvorpå en virksomhed kan vise stabilitet og soliditet over-

for omverdenen. Det er ligeledes tidens trend at offentliggøre forhold, som ikke er lovpligtige. 

Således ses det, at blandt andet én af Danmarks største revisionsvirksomheder, Pricewaterhouse 

Coopers vælger at offentliggøre en hel del forhold, som selskabet ikke er pligtige til ifølge regn-

skabslovgivningen. Pricewaterhouse Coopers skriver på sin hjemmeside som begrundelse herfor: 

 

” Målet er som sidste år, at vi skal tegne et åbent og transparent billede  

af vores virksomhed. En virksomhed, som går foran. Som tør gå foran.”226 

 

Pricewaterhouse Coopers anvender således sin årsrapport til at profilere sig som en moderne 

virksomhed, som tør offentliggøre forhold, der ikke er lovpligtige. Det bør således ikke alene ses 

som en ulempe for interessentskaber, at de ved omlæggelse til partnerselskab skal offentliggøre 

årsrapporter, idet virksomheden således gennem sin årsrapport kan signalere overfor omverde-

nen, at man følger med tiden. 

 

Spørgsmålet om offentliggørelse er at anse som en fordel eller en ulempe for den enkelte virk-

somhed, er således i høj grad afhængig af, om selskabet ønsker at tilbageholde oplysninger, eller 

at anse offentliggørelsen som en mulighed for at sende særlige signaler til omverdenen. 

                                                   
226 www.pwc.dk. 

http://www.pwc.dk
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5.3.2 Skattemæssige forhold 

Interessentskabet anses i skattemæssig henseende ligesom partnerselskabet, som et skatte-

mæssigt transparent selskab. Beskatning af selskabets resultat sker således i interessentskabet, 

såvel som i partnerselskabet, hos selskabets deltagere. 

 

Da interessenterne i et interessentskab alle hæfter personligt for selskabets forpligtelser, gælder 

de i afsnit 3.4.1.4 omtalte regler for kommanditaktionærers begrænsning af fradrag for under-

skud, ikke for interessenter. Disse vil således kunne foretage fuldt fradrag for interessentskabets 

eventuelle underskud. 

 

Som omtalt i afsnit 5.1.1 er de liberale erhvervsvirksomheder blandt andet karakteriseret ved, 

at disse ikke i udbredt grad giver underskud, hvorfor en begrænsning heraf for kommanditaktio-

nærer ikke vil have væsentlig praktisk betydning for disse. 

 

5.3.3 Regnskabsmæssige forhold 

Interessenter skal som udgangspunkt ikke aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven227, idet 

interessentskabet ikke falder ind under de i ÅRL § 3 angivne selskabsformer, som skal aflægge 

årsrapport efter denne lov. Det vil således også sige, at interessentskaber heller ikke er omfattet 

revisionskravet, hvorfor et interessentskab som udgangspunkt selv kan udarbejde det fælles-

regnskab, som er udgangspunkt for selskabsdeltagernes fordeling af indkomsten. 

 

Interessentskabet er som tidligere omtalt et personselskab, som ikke er underlagt registrering 

og kontrol af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorfor der ikke er krav om offentliggørelse af sel-

skabets årsrapport. 

 

Som omtalt i kapitel 4 er partnerselskabet pligtig til at aflægge årsrapport efter årsregnskabslo-

ven, ligesom partnerselskabets årsrapport skal offentliggøres via Erhvervs- og Selskabsstyrel-

sen. 

 

I det tilfælde, at en liberal erhvervsvirksomhed, som er et interessentskab, ændrer selskabsform 

til partnerselskab, vil selskabet således blive underlagt en række strengere krav, for så vidt an-

går aflæggelse og offentliggørelse af årsrapporten. 

 

                                                   
227 Dog gælder for interessentskaber, hvori alle interessenter er kapitalselskaber, at disse skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven jf. ÅRL § 3, 
stk. 1, pkt. 2, litra b. 
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5.3.3.1 Årsregnskabslovens regler 

For interessentskaber stilles der som udgangspunkt ikke regnskabsmæssige krav til selskabets 

fællesregnskab228. Enhver lovregulering af årsrapporten vil således være en stramning i forhold 

til de for interessentskaber gældende regler. I nedenstående afsnit vil disse stramninger blive 

behandlet, i det omfang de er fundet relevante for de liberale erhvervsvirksomheder. 

 

5.3.3.1.1 Indregning af indtægter 

I henhold til ÅRL § 49 skal indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. 

Det vil således sige, at selvom en indtægt ikke er faktureret, skal den som udgangspunkt alligevel 

medtages i årsrapporten. 

 

Det er i ovenstående afsnit 5.1.1 fastslået, at de liberale erhverv er karakteriseret ved, at disse i 

stor omfang har igangværende arbejder, det vil sige arbejder, som løber over længere perioder. 

For liberale erhvervsvirksomheder, som driver selskab i interessentskabsform, vil en overgang til 

partnerselskabsform således betyde, at selskabet skal værdiansætte og indregne igangværende 

arbejder i årsrapporten. 

 

Er selskabet imidlertid omfattet af klasse B i årsregnskabsloven, kan dette princip fraviges i det 

tilfælde, at dette ikke påvirker det retvisende billede229. For liberale erhvervsvirksomheder, hvis 

hovedindtægtskilde er, at sælge serviceydelser i form af rådgivning mv. er det tvivlsomt, om en 

sådan fravigelse ikke vil påvirke det retvisende billede af årsrapporten. 

 

5.3.3.1.2 Revisionspligt 

Det forhold, at et partnerselskab er pligtige til at lade sin årsrapport revidere af en statsautorise-

ret eller registreret revisor, kan medføre en meromkostning for selskabet, idet det må antages, 

at en sådan revision er forbundet med visse omkostninger. 

 

Det forhold, at selskabets årsrapport er revideret af en statsautoriseret eller registreret virk-

somhed, kan overfor omverdenen ofte anses som en form for kvalitetsstempel af selskabets års-

rapport. 

 

5.3.4  Konsekvenser ved omdannelse 

Omdannelse fra et interessentskab til et partnerselskab vil naturligvis have den åbenlyse konse-

kvens, at selskabet og dets deltagere efter omdannelsen vil være omfattet af de forhold, der gør 

sig gældende for partnerselskaber. Disse forhold er behandlet i de foregående afsnit, hvorfor 

alene konsekvensen af selve omdannelsessituationen vil blive behandlet i nærværende. 

                                                   
228 Interessentskaber skal i lighed med alle andre erhvervsdrivende virksomheder dog overholde reglerne i bogføringsloven jf. bogføringsloven § 1, stk. 
1. Herudover skal interessentskaber, hvis de frivilligt vælger at udarbejde en årsrapport som anvendes til andet end interne formål som minimum følge 
reglerne for klasse A i årsregnskabsloven jf. årsregnskabsloven § 7, stk. 1. 
229 Årsregnskabsloven § 49, stk. 1 samt Lykke Jensen, Jan-Christian Nilsen, Jens Otto Damgaard & Henrik Steffensen, Årsrapporten - Kommentarer til 
årsregnskabsloven, 5. udgave 2007, kommentar nr. 387 til § 49. 
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5.3.4.1 Selskabsretlige forhold 

Ved omdannelse af et interessentskab til et partnerselskab, overdrages interessentskabets akti-

ver og gæld til partnerselskabet. En sådan overdragelse sker som udgangspunkt uden, at part-

nerselskabet succederer i interessentskabets retsstilling, den såkaldte universalsuccession. 

 

Der skal således ske meddelelse til interessentskabets medkontrahenter, det være sig kunder, 

leverandører, pengeinstitutter, realkreditinstitutter med videre om, at aktiver og gæld er over-

draget til partnerselskabet. 

 

For så vidt angår interessenternes hæftelse, begrænses denne ved, at disse bliver kommanditak-

tionærer i partnerselskabet. Denne hæftelsesbegrænsning er at sidestille med, at en interessent 

udtræder af interessentskabet, hvorved interessenten alene fritages for hæftelse på forpligtel-

ser, der opstår efter interessentens udtræden230. Interessenterne hæfter således efter omdan-

nelsen fortsat for de forpligtelser, der måtte være opstået før interessentskabets omdannelse til 

partnerselskab. 

 

5.3.4.2 Skattemæssige forhold 

En omdannelse, hvor en aktivitet overdrages fra ét selvstændigt retssubjekt til et andet, har som 

udgangspunkt den konsekvens, at overdragerne, det vil sige interessenterne, anses for at have 

afstået aktiver og forpligtelser til det nye selskab. Da partnerselskabet ligesom interessentska-

bet er et transparent skattesubjekt, anses interessenterne dog ikke for i skattemæssig henseen-

de at have afstået ideelle andele i interessentskabets aktiver og forpligtelser, så længe de ideelle 

ejerandele ikke ændres. Interessenterne ejer som udgangspunkt således samme ideelle andele af 

selskabets aktiver og forpligtelser som før omdannelsen. 

 

Denne praksis er slået fast i TfS 2007.533 LR, hvor skatterådet tog stilling til, om interessenter, 

som indskød deres ideelle ejerandele i et interessentskab til et partnerselskab, ansås som at ha-

ve afstået ideelle andele. Skatterådet udtalte i den forbindelse: 

 

”…omdannelsen af interessentskabet til et skatteretligt trans- 

parent partnerselskab, uden at der herved sker ændring i 

 deltagernes ejerandele, ikke medfører afståelsesbeskatning.” 

 

Det er således afgørende for, om interessenterne beskattes ved omdannelsen, at disse efter om-

dannelsen bevarer samme ejerandele. Er dette tilfældet, sker der ikke beskatning ved afståelsen, 

idet interessenterne ikke anses for at have afstået ideelle andele. Sker der imidlertid ændring i 

de enkelte deltageres andele i selskabets aktiver og forpligtelser, anses denne forskydning som 

en delafståelse og beskattes efter de gældende regler herfor. 

                                                   
230 Noe Munck & Lars Hedegaard Kristensen, Selskabsformerne - lærebog i selskabsret, 4. udgave 2002, side 99. 
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5.4 Delkonklusion 

Selskabsretligt er der ikke noget der taler for anvendelse af partnerselskabet i forhold til aktie-

selskabet, idet disse begge er reguleret i aktieselskabsloven. Partnerselskabet skal dog have en 

komplementar, hvilket taler imod selskabsformen frem for aktieselskabet, da komplementaren 

skal tillægges økonomiske og forvaltningsmæssige beføjelser. Komplementarens rolle i partner-

selskabet er et forstyrrende element i forhold til de klare regler, der gælder for aktieselskaber, 

hvorfor dette kan give anledning til administrative problemstillinger i forbindelse med udform-

ning af vedtægter. 

 

I praksis vurderes komplementarens rolle dog ikke at have den store betydning, idet det må for-

modes, at komplementaren i liberale erhvervsvirksomheder oftest vil være et kapitalselskab, 

som er ejet af kommanditaktionærerne. 

 

Skattemæssigt er der imidlertid væsentlig forskel på de to selskabsformer, idet partnerselskabet 

er skattemæssigt transparent, medens aktieselskabet er et selvstændigt skattesubjekt. 

 

Partnerselskabet giver således mulighed for at foretage skattemæssige afskrivninger på skatte-

relevante aktiver, herunder goodwill som købes i forbindelse med indtræden i partnerselskabet, 

hvilket er særligt relevant i liberale erhvervsvirksomheder som netop er kendetegnet ved store 

goodwillværdier. Herudover giver partnerselskabet mulighed for skattemæssig individualisering, 

idet selskabsdeltagerne kan foretage individuel skatteplanlægning, da det er selskabsdeltageren, 

der foretager de skattemæssige afskrivninger på selskabets aktiver. Der er endvidere mulighed 

for anvendelse af virksomhedsskatteordningen, hvorved selskabsdeltageren blandt andet kan 

opspare overskud og fradrage renter i personlig indkomst. 

 

En sammenligning af marginalskatten for en aktionær i et aktieselskab og en personlig deltager i 

et partnerselskab viser, at aktionærens samlede marginalskat er 4,25% lavere end marginalskat-

ten for den personlige deltager i partnerselskabet. 

 

En komparativ analyse af investering i et aktieselskab kontra investering i et partnerselskab som 

henholdsvis person og via et holdingselskab viser, at det ud fra en skattemæssig betragtning 

bedst kan betale sig at investere i et partnerselskab via et holdingselskab. Ved denne selskabs-

konstruktion opnår selskabsdeltageren endvidere mulighed for at foretage individuelle investe-

ringer for lavt beskattede midler i holdingselskabet samt at foretage personlig skatteoptimering 

ved alene at udlodde midler til en lav aktieindkomstbeskatning. 

 

Årsagen til, at aktionæren i aktieselskabet i analysen stilles ringere end selskabsdeltageren, som 

via et holdingselskab ejer kommanditaktier i partnerselskabet er, at det lån, som optages til fi-

nansiering af anskaffelse af kommanditaktier i et holdingselskab, kan afdrages med lavt beskat-
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tede midler. Aktionæren i aktieselskabet skal derimod optage lånet privat og afdrager således 

lånet med højt beskattede midler. En anden væsentlig faktor, der påvirker analysens resultat, er 

det forhold at holdingselskabet kan foretage skattemæssige afskrivninger på goodwill. Dette gi-

ver i de første år store skattemæssige besparelser, der eventuelt kan anvendes til yderligere af-

drag på lånet. I de tilfælde, hvor der ikke skal betales for goodwill efter den såkaldte ”nøgen ind - 

nøgen ud”-model, vil aktionæren i vores analyse stilles på samme måde som i holdingselskabs-

konstruktionen ved investering i partnerselskabet. Dette skyldes, at marginalskattesatsen i de to 

tilfælde er den samme. 

 

Analysen viser, at den personlige deltager i et partnerselskab, ud fra de givne forudsætninger, 

altid stilles ringere end, hvis denne var deltager via et holdingselskab. Dette kan skyldes, at der i 

analysen ikke er taget højde for andre personlige indkomstforhold, som kan påvirke skattebe-

regningen i positiv retning. 

 

Den komparative analyse er således foretaget ud fra en række forudsætninger som efter vores 

opfattelse kendetegner de liberale erhverv. Disse forudsætninger vil i en given situation være 

anderledes, hvorved resultatet kan blive et andet. Ved en konkret vurdering af, om der er skat-

temæssige forhold, der taler for anvendelse af partnerselskabet sammenlignet med et aktiesel-

skab, må selskabets og deltagernes skattemæssige forhold i det konkrete tilfælde i stedet danne 

grundlag for en analyse. 

 

Regnskabsmæssigt er der ikke forhold, der taler hverken for eller imod anvendelse af partnersel-

skabet sammenlignet med aktieselskabet, idet de to selskabsformer er underlagt de samme krav 

i årsregnskabsloven. 

 

Sammenlignet med interessentskabet har partnerselskabet den klare fordel, at kommanditaktio-

nærerne har mulighed for at begrænse deres hæftelse for selskabets forpligtelser. For liberale 

erhvervsvirksomheder som yder højt specialiserede rådgivningsydelser, og i vid omfang kan risi-

kere erstatningskrav som følge af rådgiveransvar må denne begrænsning i hæftelsen anses for 

at have væsentlig betydning. 

 

De øvrige selskabsretlige forhold, herunder offentliggørelse af selskabets årsrapport samt kra-

vene til selskabets vedtægter og ledelse kan tale såvel for som imod anvendelse af partnersel-

skabet som selskabsform. Det må således bero på en konkret vurdering af den enkelte virksom-

hed, hvorvidt disse forhold er at anse som fordele eller ulemper. 

 

En væsentlig ulempe for partnerselskabet i forhold til interessentskabet er, at selskabsdeltager-

ne ikke løbende kan hæve andele af selskabets overskud, da det i partnerselskabet skal udloddes 

som udbytte. 
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Da partnerselskabet er skattemæssigt transparent, er partnerselskabet i overskudssituationer 

beskattet på samme måde som interessentskabet. For så vidt angår underskudssituationer, har 

kommanditaktionærer i partnerselskabet alene fradrag for underskud i det omfang, dette ikke 

overstiger deltagerens indskud og hæftelse. For liberale erhvervsvirksomheder må dette dog an-

ses ikke at have den store betydning, idet disse i stor udstrækning er overskudsgivende. 

 

Der er forøgede krav til et partnerselskabs årsrapport i forhold til interessentskabets, idet dette 

er underlagt årsregnskabslovens bestemmelser, herunder kravet om revision, hvilket må anses 

for at medfører øgede administrative byrder og omkostninger. 
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6 Konklusion 
Vores analyse af partnerselskabet har vist, at partnerselskabet er en blanding af et personsel-

skab og et aktieselskab. Partnerselskabet er reguleret i aktieselskabsloven, hvor selskabsformen 

er defineret som ”et erhvervsdrivende kommanditselskab, hvor kommanditisterne i selskabet 

har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier”. Partnerselskabet skal have mindst én 

kommanditist (kommanditaktionær) og én komplementar. Komplementaren hæfter personligt 

med hele sin formue for selskabets forpligtelser og skal ifølge lovgivningen tillægges såvel for-

valtningsmæssige som økonomiske beføjelser. 

 

Da komplementaren er en selskabsdeltager, som i øvrigt ikke er omtalt i aktieselskabsloven, gi-

ver komplementarens rolle i partnerselskabet anledning til en række selskabsretlige problemstil-

linger. Der er derfor indført en bestemmelse i aktieselskabsloven, som tillader at lovens regler 

kan lempes på områder, hvor komplementarens forvaltningsmæssige beføjelser er i strid med 

lovens almindelige bestemmelser. 

 

Aktieselskabsloven stiller særlige krav til et partnerselskabs vedtægter, idet disse skal indeholde 

bestemmelser om retsforholdet mellem komplementaren og kommanditaktionærerne samt op-

lysninger om komplementarens indflydelse i partnerselskabet og andele i overskud og tab. For at 

undgå eventuelle konflikter mellem selskabsdeltagerne som følge af den manglende lovregule-

ring om komplementarens forhold, er det således vores opfattelse, at vedtægterne bør indehol-

de en udførlig beskrivelse af komplementarens beføjelser. 

 

Vores analyse af partnerselskabets skattemæssige forhold viser, at selskabet er skattemæssigt 

transparent, og at beskatning af selskabets resultat således sker direkte hos selskabsdeltagerne. 

Dette medfører blandt andet, at udbytte som udloddes fra et partnerselskab til kommanditaktio-

nærerne ikke beskattes som aktieudbytte, men i stedet er at anse som en skattefri formueover-

førsel. I skattemæssig henseende ejer hver enkelt kommanditaktionær en ideel andel af partner-

selskabets aktiver og passiver. Dette medfører, at hver enkelt selskabsdeltager foretager indivi-

duelle skattemæssige af- og nedskrivninger på dennes ideelle andel af partnerselskabets aktiver. 

Dette giver mulighed for en individuel skatteoptimering af den enkelte selskabsdeltagers skatte-

pligtige indkomst. 

 

Beskatning i forbindelse med afståelse, kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse i partnerselska-

bet sker hos de kommanditaktionærer, hos hvilke de ideelle ejerandele i partnerselskabets for-

mue ændres. 
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Da skatten beregnes hos selskabsdeltageren, indgår selskabsdeltagerens øvrige indkomster ved 

opgørelsen af den samlede skattepligtige indkomst. Dette medfører, at anden negativ indkomst 

herunder negativ indkomst hos en eventuel ægtefælle, kan fradrages ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. For et kapitalselskab, der er selskabsdeltager i et partnerselskab, bety-

der dette, at der opstår en sambeskatningssituation, som er uafhængig af ejerandelen i partner-

selskabet. Personer kan endvidere vælge at anvende reglerne i virksomhedsskatteloven med de 

fordele som følger heraf, da de anses som selvstændigt erhvervsdrivende. 

 

Partnerselskaber skal aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven, hvilket blandt andet medfø-

rer, at selskabet er underlagt krav om revision samt offentliggørelse af årsrapporten. Det for-

hold, at der i partnerselskabet indgår en komplementar, giver anledning til nogle regnskabsmæs-

sige problemstillinger, idet der ikke i årsregnskabsloven er bestemmelser, som regulerer de sær-

lige forhold, der opstår som følge af komplementarens deltagelse. Dette medfører efter vores 

opfattelse blandt andet, at årsregnskabslovens regnskabsskemaer i nogle tilfælde må fraviges 

for at opfylde lovens krav om det retvisende billede. 

 

En analyse af årsrapporter for en række udvalgte partnerselskaber viser også, at der blandt 

regnskabsaflæggerne er uenighed om, hvordan årsrapporten for et partnerselskab skal udarbej-

des. Dette mener vi, skyldes at det ikke klart fremgår af årsregnskabsloven, hvorledes komple-

mentarens forhold skal behandles i årsrapporten. Vi savner således nogle klare retningslinjer for, 

hvordan de regnskabsmæssige problemstillinger for partnerselskaber håndteres i praksis. 

 

I selskabsretlig og regnskabsmæssig henseende byder partnerselskabet ikke på forhold, som gør 

selskabsformen særligt fordelagtig for de liberale erhvervsvirksomheder i forhold til aktieselska-

bet. Derimod medfører de særlige problemstillinger, der er knyttet til komplementaren og de 

skærpede krav til selskabets vedtægter, imidlertid, at selskabsformen kan forekomme problem-

fyldt sammenlignet med de klare regler, der gør sig gældende for aktieselskaber.  

 

En komparativ analyse af det samlede likviditetsprovenu, der opnås ved investering i aktier sam-

menlignet med investering i et partnerselskab henholdsvis personligt og via et holdingselskab, 

viser, at det største samlede likviditetsprovenu opnås ved investering i et partnerselskab via et 

holdingselskab. Dette skyldes, at den skattemæssige transparens i partnerselskabet medfører, 

særligt ved holdingselskabskonstruktionen, at selskabsdeltagere i forbindelse med indtræden i 

partnerselskabet har mulighed for delvist at finansiere købet med de skattefordele, som kan op-

nås ved afskrivning på goodwill. Da de liberale erhverv i høj grad er karakteriseret ved store 

goodwillværdier samt ved løbende udskiftning i ejerkredsen, kan dette vise sig at være særligt 

fordelagtig for netop de liberale erhvervsvirksomheder. Dette medfører endvidere, at partner-

selskabet ud fra en økonomisk betragtning kan forekomme mere attraktivt for nye partnere, hvil-

ket henset til den hårde konkurrence mellem de liberale erhvervsvirksomheder for at tiltrække 

nye kvalificerede partnere ligeledes må anses som en fordel. 
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I tilfælde af, at den enkelte liberale erhvervsvirksomhed har en intern aftale, som medfører, at 

der ikke betales for goodwill i virksomheden, opnås der ved partnerselskabet ikke særlige skat-

temæssige fordele i forbindelse med indtræden i selskabet i forhold til aktieselskabet. I sådanne 

tilfælde kan partnerselskabet imidlertid stadig være fordelagtig, hvis den enkelte partner ejer 

kommanditaktier i partnerselskabet via et individuelt holdingselskab. Dette skyldes, at der her-

ved opnås en unik mulighed for, at den enkelte partner kan opspare og investere lavt beskattede 

midler i holdingselskabet uafhængigt af, hvor stor en ejerandel partneren besidder i partnersel-

skabet. 

 

Sammenlignet med interessentskabet kan muligheden for at begrænse kommanditaktionærernes 

hæftelse over for selskabets forpligtelser vise sig at være en væsentlig fordel for de liberale er-

hverv. En sådan hæftelsesbegrænsning kan i overvejende grad sikre selskabsdeltagerne imod 

bekostelige erstatningskrav som følge af selskabets rådgiveransvar. Da partnerselskabet ligesom 

interessentskabet er skattemæssigt transparent, er der for liberale erhvervsvirksomheder ikke 

skattemæssige forskelle mellem partnerselskabet og interessentskabet, som bør påvirke beslut-

ningen om valget af selskabsform. I forhold til interessentskabet medfører partnerselskabet 

imidlertid skærpede krav, herunder såvel regulering i aktieselskabsloven som krav om revision 

og offentliggørelse af selskabets årsrapport, hvilket for mange kan anses som en ulempe sam-

menlignet med interessentskabet. 

 

Partnerselskabet kan således være en attraktiv alternativ selskabsform for de liberale erhverv 

sammenlignet med aktieselskabet og interessentskabet, især i tilfælde hvor kommanditaktierne 

ejes via et holdingselskab. Dette skyldes, at selskabsformen kombinerer hæftelsesbegrænsning 

og transparensbeskatning, hvorfor selskabsformen er særligt velegnet for selskaber med store 

goodwillværdier og løbende udskiftning i ejerkredsen. Partnerselskabet er imidlertid ikke en sel-

skabsform, som i særlig grad adskiller sig fra andre selskabsformer, hvorfor en vurdering af, om 

partnerselskabet er særligt anvendelig i en given situation, naturligvis må tage udgangspunkt i 

de konkrete behov, der søges opfyldt ved valget af selskabsform. 
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Bilag 1
_________________________________________________________________________________

Anskaffelse og salg:
Anskaffelsessum, goodwill 5.000.000
Salgssum, goodwill 5.000.000
Anskaffelsessum, aktier 3.750.000 (fratrukket udskudt skat)
Salgssum, aktier 3.750.000 (fratrukket udskudt skat)
Ejertid 20 år

Overskud og løn:
Løn/arbejdsvederlag 600.000
Overskud efter løn/arbejdsvederlag 1.000.000

Lånefinansiering:
Årlig rente 7,0%
Løbetid (uden skattefordele) 20 år
Løbende skattefordel indbetales på lånet til merafdrag

Beskatning:
Kapitalafkastsats 5,0%
Personlig indkomstbeskatning 63,0%
Personlig indkomstbeskatning ex. AM-bidrag 59,9%
Fradragsværdi, renter 33,3%
Selskabsskat 25,0%
Udbytteskat 45,0%

Tilbagediskontering:
Tilbagediskonteringsfaktor 2,4%
(beregnet som 6% i obligationsrente til en beskatning på 59,9%)

Forudsætninger til brug for konsekvensberegning
(løbende skattefordel indbetales på lånet til merafdrag)
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År

Personlig
indkomst

Marginal
indkomst-

beskatning
Aktie-

indkomst
Udbytte-

skat
Ydelse på

banklån
Salg af
aktier

Skat ved
salg af 
aktier

Netto-
likviditets-

provenu

Tilbage
diskon-

tering

1 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -353.973 0 0 280.527 273.952
2 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -353.973 0 0 280.527 267.531
3 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -353.973 0 0 280.527 261.261
4 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -353.973 0 0 280.527 255.137
5 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -353.973 0 0 280.527 249.158
6 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -353.973 0 0 280.527 243.318
7 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -353.973 0 0 280.527 237.615
8 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -353.973 0 0 280.527 232.046
9 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -353.973 0 0 280.527 226.608

10 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -353.973 0 0 280.527 221.296
11 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -353.973 0 0 280.527 216.110
12 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -353.973 0 0 280.527 211.045
13 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -353.973 0 0 280.527 206.098
14 600.000 -378.000 750.000 -337.500 -27.058 0 0 607.442 435.818
15 600.000 -378.000 750.000 -337.500 0 0 0 634.500 444.562
16 600.000 -378.000 750.000 -337.500 0 0 0 634.500 434.143
17 600.000 -378.000 750.000 -337.500 0 0 0 634.500 423.967
18 600.000 -378.000 750.000 -337.500 0 0 0 634.500 414.031
19 600.000 -378.000 750.000 -337.500 0 0 0 634.500 404.327
20 600.000 -378.000 750.000 -337.500 0 3.750.000 0 4.384.500 2.728.481

11.811.287 8.386.503

År

Kapital-
afkast

Skatteværdi
af kapitalafk.

Rente-
udgift

Skatte-
værdi

af rente-
udgift

1 187.500 49.875 262.500 87.413
2 187.500 49.875 246.487 82.080
3 187.500 49.875 229.726 76.499
4 187.500 49.875 212.182 70.657
5 187.500 49.875 193.820 64.542
6 187.500 46.444 174.600 58.142
7 187.500 41.156 154.723 51.523
8 187.500 35.720 134.288 44.718
9 187.500 30.132 113.279 37.722

10 187.500 24.387 91.680 30.530
11 0 0 69.476 23.135
12 0 0 47.941 15.965
13 0 0 25.402 8.459
14 0 0 1.810 603
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 0 0 0

Likviditetsmæssige forhold

Konsekvensberegning ved investering i aktier (person)

Skattemæssige forhold
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Hovedstol -3.750.000
Perioder (antal ydelser) 20
Ydelse (pr. periode) 353.973
Rente p.a. 7,0%

Periode Ydelse Afdrag

Ekstraord.
afdrag
(skattefordel) Rente Restgæld

-3.750.000

1 353.973 91.473 137.288 262.500 -3.521.239

2 353.973 107.487 131.955 246.487 -3.281.797

3 353.973 124.248 126.374 229.726 -3.031.176

4 353.973 141.791 120.532 212.182 -2.768.853

5 353.973 160.154 114.417 193.820 -2.494.282

6 353.973 179.374 104.585 174.600 -2.210.323

7 353.973 199.251 92.679 154.723 -1.918.394

8 353.973 219.686 80.438 134.288 -1.618.269

9 353.973 240.695 67.854 113.279 -1.309.721

10 353.973 262.293 54.917 91.680 -992.511

11 353.973 284.498 23.135 69.476 -684.878

12 353.973 306.032 15.965 47.941 -362.882

13 353.973 328.572 8.459 25.402 -25.851

14 27.058 25.248 603 1.810 0

Forrentning af lån
v/investering i aktier (person)
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År

Personlig
indkomst

(overskuds-
andel)

Marginal
indkomst-

beskatning

Skattefordel
ej anvendt

til afdrag, lån
Ydelse på

banklån
Salg af

goodwill
Skat ved salg

af goodwill

Netto-
likviditets-

provenu
Tilbage

diskontering

1 1.600.000 -1.008.000 0 -471.965 0 0 120.035 117.222
2 1.600.000 -1.008.000 0 -471.965 0 0 120.035 114.475
3 1.600.000 -1.008.000 0 -471.965 0 0 120.035 111.792
4 1.600.000 -1.008.000 0 -471.965 0 0 120.035 109.172
5 1.600.000 -1.008.000 0 -471.965 0 0 120.035 106.613
6 1.600.000 -1.008.000 76.049 -471.965 0 0 196.084 170.076
7 1.600.000 -1.008.000 451.107 0 0 0 1.043.107 883.546
8 1.600.000 -1.008.000 0 0 0 0 592.000 489.691
9 1.600.000 -1.008.000 0 0 0 0 592.000 478.214

10 1.600.000 -1.008.000 0 0 0 0 592.000 467.006
11 1.600.000 -1.008.000 0 0 0 0 592.000 456.060
12 1.600.000 -1.008.000 0 0 0 0 592.000 445.371
13 1.600.000 -1.008.000 0 0 0 0 592.000 434.933
14 1.600.000 -1.008.000 0 0 0 0 592.000 424.739
15 1.600.000 -1.008.000 0 0 0 0 592.000 414.784
16 1.600.000 -1.008.000 0 0 0 0 592.000 405.063
17 1.600.000 -1.008.000 0 0 0 0 592.000 395.569
18 1.600.000 -1.008.000 0 0 0 0 592.000 386.298
19 1.600.000 -1.008.000 0 0 0 0 592.000 377.244
20 1.600.000 -1.008.000 0 0 5.000.000 -3.150.000 2.442.000 1.519.660

11.385.368 8.307.527

År

Goodwill-
saldo

Goodwill-
afskrivning

Skatteværdi
af goodwill-
afskrivning

Kapital-
afkast

Skatteværdi
af kapital-

afkast
Rente-
udgift

Skatteværdi
af rente-

udgift

1 5.000.000 714.286 450.000 0 0 350.000 220.500
2 4.285.714 714.286 450.000 3.909 121 294.527 185.552
3 3.571.429 714.286 450.000 8.850 274 237.610 149.694
4 2.857.143 714.286 450.000 14.852 460 179.207 112.900
5 2.142.857 714.286 450.000 21.944 680 119.279 75.146
6 1.428.571 714.286 450.000 30.155 935 57.783 36.403
7 714.286 714.286 450.000 35.714 1.107 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0

Konsekvensberegning ved investering i Partnerselskab (person)

Likviditetsmæssige forhold

Skattemæssige forhold

side 128



Bilag 1 (fortsat)
_________________________________________________________________________________

Hovedstol -5.000.000
Perioder (antal ydelser) 20
Ydelse (pr. periode) 471.965
Rente p.a. 7,0%

Periode Ydelse Afdrag

Ekstraordinært
afdrag (skatte-

fordel i alt) Rente Restgæld

-5.000.000

1 471.965 121.965 670.500 350.000 -4.207.535

2 471.965 177.437 635.673 294.527 -3.394.425

3 471.965 234.355 599.968 237.610 -2.560.101

4 471.965 292.758 563.361 179.207 -1.703.983

5 471.965 352.686 525.826 119.279 -825.471

6 471.965 414.182 411.290 57.783 0

Forrentning af lån
v/ køb af goodwill (person)
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Bilag 1 (fortsat)
_______________________________________________________________________________________________________________________

År
Personlig
indkomst

Marginal
indkomst-

beskatning
Aktie-

indkomst
Udbytte-

skat

Netto-
likviditets-

provenu
Tilbage

diskontering

1 600.000 -378.000 278.035 -125.116 374.919 366.132
2 600.000 -378.000 278.035 -125.116 374.919 357.551
3 600.000 -378.000 278.035 -125.116 374.919 349.171
4 600.000 -378.000 278.035 -125.116 374.919 340.987
5 600.000 -378.000 278.035 -125.116 374.919 332.995
6 600.000 -378.000 278.035 -125.116 374.919 325.191
7 600.000 -378.000 278.035 -125.116 374.919 317.569
8 600.000 -378.000 278.035 -125.116 374.919 310.126
9 600.000 -378.000 278.035 -125.116 374.919 302.858

10 600.000 -378.000 278.035 -125.116 374.919 295.759
11 600.000 -378.000 278.035 -125.116 374.919 288.827
12 600.000 -378.000 552.927 -248.817 526.110 395.801
13 600.000 -378.000 750.000 -337.500 634.500 466.157
14 600.000 -378.000 750.000 -337.500 634.500 455.231
15 600.000 -378.000 750.000 -337.500 634.500 444.562
16 600.000 -378.000 750.000 -337.500 634.500 434.143
17 600.000 -378.000 750.000 -337.500 634.500 423.967
18 600.000 -378.000 750.000 -337.500 634.500 414.031
19 600.000 -378.000 750.000 -337.500 634.500 404.327
20 600.000 -378.000 4.500.000 -2.025.000 2.697.000 1.678.347

11.788.724 8.703.733

År

Overskud
før rente
og afskr.

Skat af
overskud

før rente og 
afskr.

Skattefordel
ej anvendt

til afdrag, lån
Ydelse 
på lån

Salg af
goodwill

Skat ved salg
af goodwill

Netto
til udlodning

1 1.000.000 -250.000 0 -471.965 0 0 278.035
2 1.000.000 -250.000 0 -471.965 0 0 278.035
3 1.000.000 -250.000 0 -471.965 0 0 278.035
4 1.000.000 -250.000 0 -471.965 0 0 278.035
5 1.000.000 -250.000 0 -471.965 0 0 278.035
6 1.000.000 -250.000 0 -471.965 0 0 278.035
7 1.000.000 -250.000 0 -471.965 0 0 278.035
8 1.000.000 -250.000 0 -471.965 0 0 278.035
9 1.000.000 -250.000 0 -471.965 0 0 278.035

10 1.000.000 -250.000 0 -471.965 0 0 278.035
11 1.000.000 -250.000 0 -471.965 0 0 278.035
12 1.000.000 -250.000 3.277 -200.349 0 0 552.927
13 1.000.000 -250.000 0 0 0 0 750.000
14 1.000.000 -250.000 0 0 0 0 750.000
15 1.000.000 -250.000 0 0 0 0 750.000
16 1.000.000 -250.000 0 0 0 0 750.000
17 1.000.000 -250.000 0 0 0 0 750.000
18 1.000.000 -250.000 0 0 0 0 750.000
19 1.000.000 -250.000 0 0 0 0 750.000
20 1.000.000 -250.000 0 0 5.000.000 -1.250.000 4.500.000

År
Overskuds-

andel Lønudgift
Goodwill-

saldo
Goodwill-

afskrivning
Skatteværdi af
goodwillafskr.

Rente
udgift

Skatteværdi
af renteudg.

1 1.600.000 -600.000 5.000.000 714.286 178.571 350.000 87.500
2 1.600.000 -600.000 4.285.714 714.286 178.571 322.837 80.709
3 1.600.000 -600.000 3.571.429 714.286 178.571 294.249 73.562
4 1.600.000 -600.000 2.857.143 714.286 178.571 264.159 66.040
5 1.600.000 -600.000 2.142.857 714.286 178.571 232.490 58.123
6 1.600.000 -600.000 1.428.571 714.286 178.571 199.159 49.790
7 1.600.000 -600.000 714.286 714.286 178.571 164.077 41.019
8 1.600.000 -600.000 0 0 0 127.153 31.788
9 1.600.000 -600.000 0 0 0 100.791 25.198

10 1.600.000 -600.000 0 0 0 73.045 18.261
11 1.600.000 -600.000 0 0 0 43.843 10.961
12 1.600.000 -600.000 0 0 0 13.107 3.277
13 1.600.000 -600.000 0 0 0 0 0
14 1.600.000 -600.000 0 0 0 0 0
15 1.600.000 -600.000 0 0 0 0 0
16 1.600.000 -600.000 0 0 0 0 0
17 1.600.000 -600.000 0 0 0 0 0
18 1.600.000 -600.000 0 0 0 0 0
19 1.600.000 -600.000 0 0 0 0 0
20 1.600.000 -600.000 0 0 0 0 0

Konsekvensberegning ved investering i Partnerselskab (holding)

Likviditetsmæssige forhold - Holding

Likviditetsmæssige forhold - Person

Skattemæssige forhold - Holding
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Bilag 1 (fortsat)
_________________________________________________________________________________

Hovedstol -5.000.000
Perioder (antal ydelser) 20
Ydelse (pr. periode) 471.965
Rente p.a. 7,0%

Periode Ydelse Afdrag

Ekstraordinært
afdrag (skatte-

fordel i alt) Rente Restgæld

-5.000.000

1 471.965 121.965 266.071 350.000 -4.611.964

2 471.965 149.127 259.281 322.837 -4.203.556

3 471.965 177.716 252.134 294.249 -3.773.707

4 471.965 207.805 244.611 264.159 -3.321.290

5 471.965 239.474 236.694 232.490 -2.845.122

6 471.965 272.806 228.361 199.159 -2.343.955

7 471.965 307.888 219.591 164.077 -1.816.476

8 471.965 344.811 31.788 127.153 -1.439.877

9 471.965 371.173 25.198 100.791 -1.043.506

10 471.965 398.919 18.261 73.045 -626.325

11 471.965 428.122 10.961 43.843 -187.242

12 200.349 187.242 0 13.107 0

Forrentning af lån
v/ køb af goodwill (holdingselskab)

side 131



Bilag 2
_________________________________________________________________________________

Anskaffelse og salg:
Anskaffelsessum, goodwill 5.000.000
Salgssum, goodwill 5.000.000
Anskaffelsessum, aktier 3.750.000 (fratrukket udskudt skat)
Salgssum, aktier 3.750.000 (fratrukket udskudt skat)
Ejertid 20 år

Overskud og løn:
Løn/arbejdsvederlag 600.000
Overskud efter løn/arbejdsvederlag 1.000.000

Lånefinansiering:
Årlig rente 7,0%
Løbetid (uden skattefordele) 20 år
Løbende skattefordel anvendes til forbrug

Beskatning:
Kapitalafkastsats 5,0%
Personlig indkomstbeskatning 63,0%
Personlig indkomstbeskatning ex. AM-bidrag 59,9%
Fradragsværdi, renter 33,3%
Selskabsskat 25,0%
Udbytteskat 45,0%

Tilbagediskontering:
Tilbagediskonteringsfaktor 2,4%
(beregnet som 6% i obligationsrente til en beskatning på 59,9%)

Forudsætninger til brug for konsekvensberegning
(løbende skattefordel anvendes til forbrug)
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Bilag 2 (fortsat)
______________________________________________________________________________________

År

Personlig
indkomst

Marginal
indkomst-

beskatning
Aktie-

indkomst
Udbytte-

skat
Ydelse på

banklån
Salg af
aktier

Skat ved
salg af 
aktier

Netto-
likviditets-
provenue

Tilbage
diskon-

tering

1 600.000 -240.713 750.000 -337.500 -353.973 0 0 417.814 408.022
2 600.000 -242.845 750.000 -337.500 -353.973 0 0 415.682 396.425
3 600.000 -245.126 750.000 -337.500 -353.973 0 0 413.400 385.009
4 600.000 -247.567 750.000 -337.500 -353.973 0 0 410.959 373.765
5 600.000 -250.180 750.000 -337.500 -353.973 0 0 408.347 362.685
6 600.000 -252.974 750.000 -337.500 -353.973 0 0 405.552 351.760
7 600.000 -255.965 750.000 -337.500 -353.973 0 0 402.561 340.983
8 600.000 -259.165 750.000 -337.500 -353.973 0 0 399.362 330.344
9 600.000 -262.589 750.000 -337.500 -353.973 0 0 395.938 319.836

10 600.000 -266.704 750.000 -337.500 -353.973 0 0 391.823 309.094
11 600.000 -320.048 750.000 -337.500 -353.973 0 0 338.479 260.755
12 600.000 -324.242 750.000 -337.500 -353.973 0 0 334.285 251.488
13 600.000 -328.730 750.000 -337.500 -353.973 0 0 329.796 242.296
14 600.000 -333.532 750.000 -337.500 -353.973 0 0 324.994 233.172
15 600.000 -338.671 750.000 -337.500 -353.973 0 0 319.856 224.107
16 600.000 -344.169 750.000 -337.500 -353.973 0 0 314.358 215.092
17 600.000 -350.052 750.000 -337.500 -353.973 0 0 308.475 206.120
18 600.000 -356.346 750.000 -337.500 -353.973 0 0 302.180 197.182
19 600.000 -363.082 750.000 -337.500 -353.973 0 0 295.445 188.268
20 600.000 -370.289 750.000 -337.500 -353.973 3.750.000 0 4.038.238 2.513.002

10.967.543 8.109.403

År

Kapital-
afkast

Skatteværdi
af kapitalafk.

Rente-
udgift

Skatte-
værdi

af rente-
udgift

1 187.500 49.875 262.500 87.413
2 187.500 49.875 256.097 85.280
3 187.500 49.875 249.245 82.999
4 187.500 49.875 241.915 80.558
5 187.500 49.875 234.070 77.945
6 187.500 49.875 225.677 75.151
7 187.500 49.875 216.696 72.160
8 187.500 49.875 207.087 68.960
9 187.500 49.875 196.805 65.536

10 187.500 49.424 185.803 61.872
11 0 0 174.031 57.952
12 0 0 161.435 53.758
13 0 0 147.958 49.270
14 0 0 133.537 44.468
15 0 0 118.106 39.329
16 0 0 101.595 33.831
17 0 0 83.929 27.948
18 0 0 65.026 21.654
19 0 0 44.799 14.918
20 0 0 23.157 7.711

Likviditetsmæssige forhold

Konsekvensberegning ved investering i aktier (person)

Skattemæssige forhold
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Bilag 2 (fortsat)
_________________________________________________________________________________

Hovedstol -3.750.000
Perioder (antal ydelser) 20
Ydelse (pr. periode) 353.973
Rente p.a. 7,0%

Periode Ydelse Afdrag

Ekstraord.
afdrag
(skattefordel) Rente Restgæld

-3.750.000

1 353.973 91.473 262.500 -3.658.527

2 353.973 97.877 256.097 -3.560.650

3 353.973 104.728 249.245 -3.455.922

4 353.973 112.059 241.915 -3.343.863

5 353.973 119.903 234.070 -3.223.960

6 353.973 128.296 225.677 -3.095.664

7 353.973 137.277 216.696 -2.958.387

8 353.973 146.886 207.087 -2.811.500

9 353.973 157.168 196.805 -2.654.332

10 353.973 168.170 185.803 -2.486.162

11 353.973 179.942 174.031 -2.306.219

12 353.973 192.538 161.435 -2.113.681

13 353.973 206.016 147.958 -1.907.665

14 353.973 220.437 133.537 -1.687.229

15 353.973 235.867 118.106 -1.451.361

16 353.973 252.378 101.595 -1.198.983

17 353.973 270.045 83.929 -928.938

18 353.973 288.948 65.026 -639.990

19 353.973 309.174 44.799 -330.816

20 353.973 330.816 23.157 0

Forrentning af lån
v/investering i aktier (person)
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Bilag 2 (fortsat)
________________________________________________________________________________________

År

Personlig
indkomst

(overskuds-
andel)

Marginal
indkomst-

beskatning

Skattefordel
ej anvendt

til afdrag, lån
Ydelse på

banklån
Salg af

goodwill
Skat ved salg

af goodwill

Netto-
likviditets-

provenue
Tilbage

diskontering

1 1.600.000 -1.008.000 670.500 -471.965 0 0 790.535 772.007
2 1.600.000 -1.008.000 665.121 -471.965 0 0 785.157 748.784
3 1.600.000 -1.008.000 659.366 -471.965 0 0 779.402 725.874
4 1.600.000 -1.008.000 653.208 -471.965 0 0 773.244 703.261
5 1.600.000 -1.008.000 646.619 -471.965 0 0 766.655 680.926
6 1.600.000 -1.008.000 639.569 -471.965 0 0 759.604 658.852
7 1.600.000 -1.008.000 632.025 -471.965 0 0 752.060 637.020
8 1.600.000 -1.008.000 173.953 -471.965 0 0 293.989 243.182
9 1.600.000 -1.008.000 165.316 -471.965 0 0 285.352 230.505

10 1.600.000 -1.008.000 156.075 -471.965 0 0 276.110 217.812
11 1.600.000 -1.008.000 146.186 -471.965 0 0 266.222 205.090
12 1.600.000 -1.008.000 135.606 -471.965 0 0 255.641 192.323
13 1.600.000 -1.008.000 124.284 -471.965 0 0 244.320 179.498
14 1.600.000 -1.008.000 112.171 -471.965 0 0 232.206 166.600
15 1.600.000 -1.008.000 99.209 -471.965 0 0 219.244 153.613
16 1.600.000 -1.008.000 85.340 -471.965 0 0 205.375 140.524
17 1.600.000 -1.008.000 70.500 -471.965 0 0 190.536 127.314
18 1.600.000 -1.008.000 54.622 -471.965 0 0 174.657 113.969
19 1.600.000 -1.008.000 37.631 -471.965 0 0 157.667 100.471
20 1.600.000 -1.008.000 19.452 -471.965 5.000.000 -3.150.000 1.989.487 1.238.061

10.197.462 8.235.686

År

Goodwill-
saldo

Goodwill-
afskrivning

Skatteværdi
af goodwill-
afskrivning

Kapital-
afkast

Skatteværdi
af kapital-

afkast
Rente-
udgift

Skatteværdi
af rente-

udgift

1 5.000.000 714.286 450.000 0 0 350.000 220.500
2 4.285.714 714.286 450.000 0 0 341.462 215.121
3 3.571.429 714.286 450.000 0 0 332.327 209.366
4 2.857.143 714.286 450.000 0 0 322.553 203.208
5 2.142.857 714.286 450.000 0 0 312.094 196.619
6 1.428.571 714.286 450.000 0 0 300.903 189.569
7 714.286 714.286 450.000 0 0 288.929 182.025
8 0 0 0 0 0 276.116 173.953
9 0 0 0 0 0 262.407 165.316

10 0 0 0 0 0 247.738 156.075
11 0 0 0 0 0 232.042 146.186
12 0 0 0 0 0 215.247 135.606
13 0 0 0 0 0 197.277 124.284
14 0 0 0 0 0 178.049 112.171
15 0 0 0 0 0 157.475 99.209
16 0 0 0 0 0 135.460 85.340
17 0 0 0 0 0 111.905 70.500
18 0 0 0 0 0 86.701 54.622
19 0 0 0 0 0 59.732 37.631
20 0 0 0 0 0 30.876 19.452

Konsekvensberegning ved investering i Partnerselskab (person)

Likviditetsmæssige forhold

Skattemæssige forhold
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Bilag 2 (fortsat)
_________________________________________________________________________________

Hovedstol -5.000.000
Perioder (antal ydelser) 20
Ydelse (pr. periode) 471.965
Rente p.a. 7,0%

Periode Ydelse Afdrag

Ekstraordinært
afdrag (skatte-

fordel i alt) Rente Restgæld

-5.000.000

1 471.965 121.965 350.000 -4.878.035

2 471.965 130.502 341.462 -4.747.533

3 471.965 139.637 332.327 -4.607.896

4 471.965 149.412 322.553 -4.458.484

5 471.965 159.871 312.094 -4.298.613

6 471.965 171.062 300.903 -4.127.552

7 471.965 183.036 288.929 -3.944.516

8 471.965 195.849 276.116 -3.748.667

9 471.965 209.558 262.407 -3.539.109

10 471.965 224.227 247.738 -3.314.882

11 471.965 239.923 232.042 -3.074.959

12 471.965 256.717 215.247 -2.818.242

1 471.965 274.688 197.277 -2.543.554

2 471.965 293.916 178.049 -2.249.638

3 471.965 314.490 157.475 -1.935.148

4 471.965 336.504 135.460 -1.598.644

5 471.965 360.060 111.905 -1.238.584

6 471.965 385.264 86.701 -853.321

7 471.965 412.232 59.732 -441.088

8 471.965 441.088 30.876 0

Forrentning af lån
v/ køb af goodwill (person)
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Bilag 2 (fortsat)
______________________________________________________________________________________________________________________

År
Personlig
indkomst

Marginal
indkomst-

beskatning
Aktie-

indkomst
Udbytte-

skat

Netto-
likviditets-

provenue
Tilbage

diskontering

1 600.000 -378.000 544.107 -244.848 521.259 509.042
2 600.000 -378.000 541.972 -243.888 520.085 495.992
3 600.000 -378.000 539.689 -242.860 518.829 483.197
4 600.000 -378.000 537.245 -241.760 517.485 470.650
5 600.000 -378.000 534.630 -240.584 516.047 458.341
6 600.000 -378.000 531.833 -239.325 514.508 446.264
7 600.000 -378.000 528.839 -237.978 512.861 434.411
8 600.000 -378.000 347.064 -156.179 412.885 341.531
9 600.000 -378.000 343.637 -154.637 411.000 332.003

10 600.000 -378.000 339.970 -152.986 408.983 322.631
11 600.000 -378.000 336.046 -151.221 406.825 313.407
12 600.000 -378.000 331.847 -149.331 404.516 304.324
13 600.000 -378.000 327.355 -147.310 402.045 295.376
14 600.000 -378.000 322.548 -145.146 399.401 286.556
15 600.000 -378.000 317.404 -142.832 396.572 277.858
16 600.000 -378.000 311.900 -140.355 393.545 269.275
17 600.000 -378.000 306.012 -137.705 390.306 260.799
18 600.000 -378.000 299.711 -134.870 386.841 252.425
19 600.000 -378.000 292.968 -131.836 383.133 244.146
20 600.000 -378.000 4.035.754 -1.816.089 2.441.665 1.519.452

10.858.792 8.317.680

År

Overskud
før rente
og afskr.

Skat af
overskud

før rente og 
afskr.

Skattefordel
ej anvendt

til afdrag, lån
Ydelse 
på lån

Salg af
goodwill

Skat ved salg
af goodwill

Netto
til udlodning

1 1.000.000 -250.000 266.071 -471.965 0 0 544.107
2 1.000.000 -250.000 263.937 -471.965 0 0 541.972
3 1.000.000 -250.000 261.653 -471.965 0 0 539.689
4 1.000.000 -250.000 259.210 -471.965 0 0 537.245
5 1.000.000 -250.000 256.595 -471.965 0 0 534.630
6 1.000.000 -250.000 253.797 -471.965 0 0 531.833
7 1.000.000 -250.000 250.804 -471.965 0 0 528.839
8 1.000.000 -250.000 69.029 -471.965 0 0 347.064
9 1.000.000 -250.000 65.602 -471.965 0 0 343.637

10 1.000.000 -250.000 61.934 -471.965 0 0 339.970
11 1.000.000 -250.000 58.010 -471.965 0 0 336.046
12 1.000.000 -250.000 53.812 -471.965 0 0 331.847
13 1.000.000 -250.000 49.319 -471.965 0 0 327.355
14 1.000.000 -250.000 44.512 -471.965 0 0 322.548
15 1.000.000 -250.000 39.369 -471.965 0 0 317.404
16 1.000.000 -250.000 33.865 -471.965 0 0 311.900
17 1.000.000 -250.000 27.976 -471.965 0 0 306.012
18 1.000.000 -250.000 21.675 -471.965 0 0 299.711
19 1.000.000 -250.000 14.933 -471.965 0 0 292.968
20 1.000.000 -250.000 7.719 -471.965 5.000.000 -1.250.000 4.035.754

År
Overskuds-

andel Lønudgift
Goodwill-

saldo
Goodwill-

afskrivning
Skatteværdi af
goodwillafskr.

Rente
udgift

Skatteværdi
af renteudg.

1 1.600.000 -600.000 5.000.000 714.286 178.571 350.000 87.500
2 1.600.000 -600.000 4.285.714 714.286 178.571 341.462 85.366
3 1.600.000 -600.000 3.571.429 714.286 178.571 332.327 83.082
4 1.600.000 -600.000 2.857.143 714.286 178.571 322.553 80.638
5 1.600.000 -600.000 2.142.857 714.286 178.571 312.094 78.023
6 1.600.000 -600.000 1.428.571 714.286 178.571 300.903 75.226
7 1.600.000 -600.000 714.286 714.286 178.571 288.929 72.232
8 1.600.000 -600.000 0 0 0 276.116 69.029
9 1.600.000 -600.000 0 0 0 262.407 65.602

10 1.600.000 -600.000 0 0 0 247.738 61.934
11 1.600.000 -600.000 0 0 0 232.042 58.010
12 1.600.000 -600.000 0 0 0 215.247 53.812
13 1.600.000 -600.000 0 0 0 197.277 49.319
14 1.600.000 -600.000 0 0 0 178.049 44.512
15 1.600.000 -600.000 0 0 0 157.475 39.369
16 1.600.000 -600.000 0 0 0 135.460 33.865
17 1.600.000 -600.000 0 0 0 111.905 27.976
18 1.600.000 -600.000 0 0 0 86.701 21.675
19 1.600.000 -600.000 0 0 0 59.732 14.933
20 1.600.000 -600.000 0 0 0 30.876 7.719

Konsekvensberegning ved investering i Partnerselskab (holding)

Likviditetsmæssige forhold - Holding

Likviditetsmæssige forhold - Person

Skattemæssige forhold - Holding
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Bilag 2 (fortsat)
_________________________________________________________________________________

Hovedstol -5.000.000
Perioder (antal ydelser) 20
Ydelse (pr. periode) 471.965
Rente p.a. 7,0%

Periode Ydelse Afdrag

Ekstraordinært
afdrag (skatte-

fordel i alt) Rente Restgæld

-5.000.000

1 471.965 121.965 350.000 -4.878.035

2 471.965 130.502 341.462 -4.747.533

3 471.965 139.637 332.327 -4.607.896

4 471.965 149.412 322.553 -4.458.484

5 471.965 159.871 312.094 -4.298.613

6 471.965 171.062 300.903 -4.127.552

7 471.965 183.036 288.929 -3.944.516

8 471.965 195.849 276.116 -3.748.667

9 471.965 209.558 262.407 -3.539.109

10 471.965 224.227 247.738 -3.314.882

11 471.965 239.923 232.042 -3.074.959

12 471.965 256.717 215.247 -2.818.242

1 471.965 274.688 197.277 -2.543.554

2 471.965 293.916 178.049 -2.249.638

3 471.965 314.490 157.475 -1.935.148

4 471.965 336.504 135.460 -1.598.644

5 471.965 360.060 111.905 -1.238.584

6 471.965 385.264 86.701 -853.321

7 471.965 412.232 59.732 -441.088

8 471.965 441.088 30.876 0

Forrentning af lån
v/ køb af goodwill (holdingselskab)
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