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1. Abstract 

The purpose of this thesis is to provide an insight and understanding of the topic business transformation 

and the opportunities for transformation of a personal business into a capital company – whether it is a 

taxable or tax-free transformation. Several business in Denmark starts out being a personal business and 

after some time with growth and stability, it could be an advantage to continue the business as a capital 

company. 

The thesis elaborates some of the main differences between managing your business as a company or a 

personal business. Both opportunities to manage a business have pros and cons. A personal business gives 

the owner the opportunity to draw losses from the business in other incomes, and you do not have to pub-

lish an annual report. On the other hand, you are personally liable for the whole business with all of your 

fortune, which you are not with a capital company as you only are liable with your contributions to the 

company. 

The transformation to a company can be complex and is possible by the either one of two methods – the 

taxable or the tax-free. The thesis provides an insight in the demands and rules for both methods.   

The taxable transformation is equal to a sale of the business to an independent third party. The “sale price” 

for the business needs to be at fair market value. Therefore, this method could release a larger amount of 

tax of all realized profit. This method also gives the opportunity for the owner to receive a receivable in the 

new company. 

The tax-free transformation is based on the principle of succession. Here, the new company enters the tax 

position of the previous business. This method do not releases taxation, as there are no realized profit. The 

taxation is postponed until the owner sells the shares in the company. Only in certain circumstances, it is 

possible for the owner to receive a receivable within this method. This method needs to follow and fulfill 

the rules and demands of the Danish Business Transformation Act. 

For both methods all assets and liabilities needs to be valued at fair market value. This valuation are im-

portant and the basis for the calculation of the transformation. 

Afterwards, a fictional case company will be included to illustrate the theory of both methods by a practical 

example of a transformation. This will be used to elaborate certain rules and parts of the methods and to 

discuss pro and cons for both methods. 
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2. Indledning 

Dette speciale vil omhandle reglerne og lovgivningen ved virksomhedsomdannelse. Dette emne er valgt på 

baggrund af min uddannelse og arbejde som revisor, hvor emnet er relevant og forventeligt vil være brug-

bart igennem min karriere. 

Ved en virksomhedsopstart vil der være mange overvejelser for ejeren. En af de væsentlige vil være valg af 

strukturen, hvor dette vil inkludere valg af enten at drive virksomhed i personligt regi eller i selskabsform. 

Denne beslutning kan være svær, da der flere fordele og ulemper ved begge valg og fravalg, hvor specielt 

beskatningsformen, den personlige hæftelse vs. ingen og kommunikation med offentligheden er forhold, 

som skal overvejes nøjes ud fra det enkelte tilfælde. 

Igennem mine erfaringer oprettes en del virksomheder som personlige virksomheder til at starte med, hvor 

der ofte efter en konsolidering af virksomheden bliver valgt at omdanne virksomheden til et selskab. Der 

kan være flere grunde til denne rækkefølge, hvor behovet for kapitalindskud ved oprettelse kan være en 

grund til at starte med en personlig virksomhed for at minimere bindingen af værdier i virksomheden, hvis 

denne ikke skulle lykkes. 

Valget at omdanne sin virksomhed til et selskab vil som nævnt ofte ske efter konsolidering af virksomheden 

ud fra mine erfaringer. Dette vil ofte betyde, at virksomheden er begyndt at generere regelmæssige over-

skud og muligvis i en vis størrelsesorden. Dette sammen med eksterne faktorer kan og vil medføre, at det 

kan være aktuelt at omdanne virksomheden til et selskab. Dette kan give nogle fordele, som ejeren ønsker, 

som begrænset hæftelse, anden beskatningsform, mulighederne for generationsskifte elle andre omstruk-

tureringer. 

Selve virksomhedsomdannelsen skal ske efter lovgivning og regler på området, som vil beskrives yderligere 

igennem området. Virksomhedsomdannelsen kan ske efter reglerne for den skattepligtige eller skattefrie. 

Her vil hovedreglen være, at virksomhedsomdannelse sker efter reglerne for den skattepligtige, hvilket sva-

rer til, at virksomheden sælges af ejeren til et selskab, og der derfor sker beskatning af eventuelle gevinster. 

En undtagelse til reglen er den skattefrie, hvor beskatning kan udskydes, så ejeren ikke belastes af beskat-

ning ved omdannelsen. Her skal flere forhold være opfyldt, hvilket også vil blive gennemgået senere i speci-

alet. 

Mulighederne ved de to metoder vil være grundlaget for dette speciales udarbejdelse. Ved dette vil fordele 

og ulemper også sættes over for hinanden for at vurdere i et ”alt-andet-lige” scenarie, hvad der vil være 

mest fordelagtig, når der skal ske omdannelse. For at illustrere dette vil begge metoder også benyttes på en 

case for at vurdere den metode, som i det tilfælde vil være mest fordelagtig at benytte.  
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3. Problemformulering 

Virksomhedsomdannelse kan ske efter den skattepligtige eller den skattefrie metode som nævnt i indled-

ningen. Dette speciale vil belyse, hvad der kræves for at omdanne en personlig virksomhed til et selskab 

efter de to metoder, hvilket vil omfatte regler og lovgivning vedrørende disse og forskelle i mellem de to. 

Derudover vil specialet inddrage en case til at illustrere de to metoder i praksis. 

 Specialet vil tage udgangspunkt i følgende hovedspørgsmål: 

”En beskrivelse, analyse og diskussion af de skattemæssige og selskabsretlige konsekvenser ved at foretage 

enten en skattepligtig eller en skattefri virksomhedsomdannelse af en personlig virksomhed til et selskab. ” 

For at konkretisere hovedspørgsmålet så vil specialet omhandle en teoretisk redegørelse for lovgivningen 

og regler for henholdsvis skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelser, de skattemæssige konse-

kvenser ved dette samt redegøre for fordele og ulemper ved at drive et selskab kontra en personlig virk-

somhed. Dernæst udarbejdes en praktisk analyse af en casevirksomhed, hvor denne gennemgås med hen-

blik på at sammenligne og vurdere den skattepligtige og den skattefrie metode. Ud fra resultaterne fra den 

teoretiske og praktiske analyserende del af specialet vil jeg komme med en vurdering/diskussion om de for-

dele og ulemper, som casevirksomheden og andre virksomheder kan have ved valg af den ene metode og 

derved fravalg af den anden. 

De teoretiske redegørelser vil først beskrive forskelle ved at drive personlig virksomhed kontra selskab og 

så lovgivningen for en omdannelse. Herefter vil denne viden blive benyttet ved gennemgang af casevirk-

somheden til at opstille en omdannelse ved brug af begge metoder, som herefter kan sammenlignes. 

Som en del af analysen af casevirksomheden vil de forskellige værdiansættelsesmetoder for aktiver og pas-

siver blive gennemgået for at kunne opgøre værdierne til brug for at vurdere de to metoder.   

I vurderingen/diskussionen om fordele og ulemper ved valg og fravalg af den ene metode, vil jeg komme 

ind på min vurdering og fortolkning af fordelene og ulemperne ved et valg i selve casevirksomheden, hvor 

forskellige parametre dog kan ændre på disse. Til sidst vil jeg perspektivere til mulighederne, som en virk-

somhedsomdannelse kan give.  

Til at kunne besvare ovenstående problemformulering er nedenstående underproblemstillinger opstillet: 

1. Hvorfor omdanne en personlig virksomhed til et selskab? 

2. Hvad er fordelene og ulemperne ved at drive virksomhed personligt kontra selskab? 

3. Hvilke regler, lovgivning og betingelser er der for at benytte sig af en skattepligtig eller en skattefri virk-

somhedsomdannelse? 
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4. Hvordan skal aktiverne og passiverne værdiansættes ved en virksomhedsomdannelse? 

5. Hvordan opgøres anskaffelsessummen af aktierne/anparterne i det nye selskab? 

6. Hvilke skattemæssige konsekvenser har hver af metoderne for henholdsvis ejeren og selskabet? 

7. Hvilke fordele og ulemper er der ved valg af den ene metode frem for den anden? 

4. Metode 

Der benyttes i dette speciale casestudie1 som overordnet metode, da jeg gerne vil undersøge, hvilken be-

tydning valget af de to metoder vil have for en virksomhedsejer ved en omdannelse. Der er tale om en fiktiv 

virksomhed og dennes oplysninger, som skal omdannes efter regler og lovgivning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Struktur for specialet. Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
1 Valg af undersøgelsesdesign. Andersen, Ib: Den Skinbarlige Virkelighed. side 99-112. (Bog) 
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4.1 Dataindsamling 

Specialet tager udgangspunkt i sekundær data, som hovedsageligt er faglittera-

tur, lovgivning, retskilder, bekendtgørelser, vejledninger, artikler og øvrige tek-

ster og viden omkring emnet. Der vil her hovedsageligt være tale om kvalitativ 

data, da tekster, lovgivning med mere ikke vil kunne måles som kvantitativ data. 

Der vil udover sekundær data også benyttes primær data i form af en casevirksomhed, som skal benyttes til 

at illustrere en virksomhedsomdannelse. Denne data vil være kvantitativ, da den vil tage udgangspunkt i 

regnskabstal, og kvalitativ på baggrund af overvejelser den fiktive ejer skal medtage ved omdannelsen.  

4.2 Afgrænsning 

Specialet vil omfatte en omdannelse fra en dansk personlig virksomhed til et dansk selskab, som har én 

ejer. Her tages der udgangspunkt i en person, som er fuldt skattepligtige til Danmark efter PSL §1. Specialet 

vil derfor ikke omfatte omdannelse af partnerselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber med flere. 

Herudover vil omdannelse af dødsboer, udenlandske virksomheder med fast driftssted eller ejendom i Dan-

mark ikke blive behandlet i specialet. I specialet vil omdannelse til et nystiftet selskab blive behandlet. 

Specialet vil omhandle de skattemæssige og selskabsretlige regler ved en virksomhedsomdannelse. De 

regnskabsmæssige vil blive inddraget hvor relevant. 

Specialet vil ikke komme ind på andre områder som omstruktureringer, spaltning, fusion eller generations-

skifte i detaljer, da fokus er på virksomhedsomdannelse fra personlig virksomhed til selskab. Forholdene 

kan blive nævnt, men vil ikke yderligere behandles i specialet. Ved selskab vil der være fokus på enten et 

anpartsselskab eller et aktieselskab. Specialet vil ikke omhandle partnerselskaber, komplementarselskaber 

og så videre. 

Alle reglerne og lovgivningen for virksomhedsordningen vil ikke blive behandlet dybdegående i specialet. 

Det forudsættes, at læseren har kendskab til de grundlæggende regler og begreber inden for denne. Hvor 

omdannelsen af casevirksomheden kræver det, vil relevante elementer af virksomhedsordningen blive be-

handlet. 

Casevirksomheden vil være en fiktiv virksomhed, hvor fortsat drift er en forudsætning. 

4.3 Målgruppe 

Specialets primære målgruppe er revisorer og rådgivere, som skal kunne rådgive erhvervsdrivende perso-

ner om virksomhedsomdannelser af deres personlige virksomheder. For at læseren får mest muligt ud af 



Side 9 af 84 
 

specialet, bør vedkommende have en vis viden omkring emnet, hvilket vil være 

generel viden om regnskabsforhold og brug af virksomhedsordningen. Specialet 

vil give læseren et overblik over de relevante love og regler, som skal anvendes 

ved enten den skattepligtige eller den skattefrie virksomhedsomdannelse.  

Specialet henvender sig også sekundært til de personlige ejere af virksomheder, som muligvis skal omdan-

nes. Det vil for vedkommende være muligt med dette speciale at danne sig et overblik over mulighederne 

for virksomhedsomdannelse, få et kendskab til reglerne og de skattemæssige konsekvenser, som en om-

dannelse kan og vil medføre. 

Specialet vil ikke være en udtømmende vejledning til en virksomhedsomdannelse, da den ikke vil indeholde 

alle kilder til reglerne og lovgivning herfor. Specialet vil i hovedtræk være til brug for inspiration og give et 

overblik omkring området til de, som finder virksomhedsomdannelse interessant. 

4.4 Kildekritik 

Igennem specialet vil der være fastholdt en kritisk tilgang til benyttet materialet, og jeg vil arbejde på at for-

blive objektiv igennem specialet. 

Selve specialet er hovedsageligt bygget på lovgivning, regler og faglitteratur, som er de mest benyttede kil-

der. Det er stadig vigtig at forholde sig kildekritisk til disse kilder, da der er tale om sekundære kilder. Disse 

kilder har man nemlig ikke selv haft kontrol over udarbejdelsen af, hvor de kan være udarbejdet til et andet 

formål end specialet her. Ved sekundære kilder er der også en risiko for, at der fortolkes anderledes på tek-

sterne, end den oprindelige mening fra forfatterne var. Der vil igennem specialet benyttes hermeneutik, 

hvor egen viden, forståelse og oplevelse hele tiden vil give ny forståelse af fortolkning, som derfor kan give 

løbende ændringer til specialet og fortolkning af benyttet litteratur ved brug af den hermeneutiske spiral.2 

Ved benyttelse af artikler som sekundære kilder kan udgiverens subjektive holdninger komme til udtryk i 

denne, hvilket kan være i konflikt med den information, som eftersøges. Det er vigtigt ved alle kilder at for-

blive kritisk for at sikre mest mulig objektivitet og uafhængighed i disse. 

Øvrige kilder som love, regler og faglitteratur (fagbøger) omkring emnet vurderes at være pålidelige og tro-

værdige, da der er tale om personer og organisationer, som anses som objektive, neutrale og uafhængige. 

Dog vil der stadig, specielt ved faglitteratur, opholdes en kritisk holdning, da det kan være, at nogle forfat-

tere har prøvet at indarbejde deres egen subjektive holdning i nogle områder. 

                                                           
2 Hermanistiske tolkningsmetoder - hermeneutik. Thurén, Torsten: Videnskabsteori for begyndere. side 106-116. (Bog) 
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Primære kilder  Sekundære kilder 

 Casevirksomhed (kvantitativ og kvalitativ)  Bøger om emnet (kvalitative) 

 Bekendtgørelser, love, juridiske vejledninger 

og cirkulærer (kvantitative) 

 Internet hjemmesider med fakta om emnet 

(kvalitative) 

 Internetartikler (kvalitative) 

Figur 2: Oversigt typer af kilder. Kilde: Egen tilvirkning 

De benyttede love bagved de lovforkortelser benyttet igennem specialet kan ses i litteraturlisten i deres 

fulde navn og henvisning til loven. 
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5. Personlig virksomhed kontra selskab 

Som omtalt i indledningen skal en virksomhedsejer overveje, hvordan virksom-

heden skal drives. Her er det muligt at starte i personligt regi og efterfølgende 

omdanne til et selskab. Der er dog ulemper og fordele ved denne beslutning, som kan variere fra tilfælde til 

tilfælde. I de efterfølgende afsnit under dette hovedområde vil de væsentligste elementer og forskelle mel-

lem at drive virksomhed i personligt regi kontra selskab blive gennemgået. Dette skal gerne indeholde de 

oplysninger, som en virksomhedsejer skal overveje og bruge til sit valg, om der skal ske virksomhedsomdan-

nelse. 

5.1 Personlig virksomhed 

Som nævnt i afgrænsningen så vil der ved personlig virksomhed i dette speciale fokuseres på en enkelt-

mandsvirksomhed og regler og muligheder inden for denne. Ved en enkeltmandsvirksomhed er der tale om 

en virksomhed med én ejer, som driver virksomheden. Her er der ingen kapitalkrav ved stiftelse3, hvor virk-

somheden skal registreres hos Erhvervsstyrelsen og få tildelt et CVR-nr., hvorefter virksomheden er stiftet. 

Ved personlig virksomhed hæfter ejeren personligt og ubegrænset med hele sin egen formue.4 Dette bety-

der, at eventuelle kreditorer kan gøre krav i ejerens personlige formue som eksempelvis ejet hus, bil, op-

sparing, investeringer med flere, hvis eventuelle forpligtelser i virksomheden ikke overholdes. Dog vil det i 

tilfælde af, at ejeren er gift kun være vedkommendes andel af fællesboet, som der hæftes med, medmindre 

ægtefællen har indviet i at hæfte med sin andel for virksomheden.5 

5.1.1 Skatteforhold 

Ved personlig virksomhed er der nogle forskellige muligheder for valg af beskatning hos ejeren af virksom-

heden. Som udgangspunkt vil beskatning af resultatet ske efter SL §4, stk. 1, litra a, hvor resultatet vil indgå 

i den skattepligtiges indtægter.  

Ejeren har tre forskellige muligheder for beskatning:6 

1. Personskatteloven 

2. Virksomhedsordningen 

3. Kapitalafkastordningen 

                                                           
3 Personligt ejede virksomheder. Udgivet af Erhvervsstyrelsen. (Internet) 
4 Samme ref. som nr. 3 
5 525 Hvem hæfter for gælden ?. Udgivet af Familieadvokaten.dk. (Internet) 
6 Introduktion til DEL II. Hansen, Christian Skovgaard m.fl.: Erhvervsbeskatning. side 159-162. (Bog) 
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For at benytte sig af valgmulighederne skal virksomheden være erhvervsmæs-

sig. Nogle typer af virksomheder beskattes efter personskatteloven lige meget 

hvad. Det er f.eks. hobbyvirksomheder, udlejning driftsmidler, virksomheder 

med mere end 10 ejere og juletræsvirksomhed med mere end 2 ejere. Dog kan 

en væsentlig arbejdsindsats af ejeren i en af virksomhederne medføre, at der kan vælges imellem de for-

skellige beskatningsmuligheder. Væsentlig indsats defineres som mere end 50 timer om måneden, hvor der 

ved en sæsonbetonet virksomhed er tale om 50 timer i højsæsonen.7 

Hvis ejeren er gift og samlevende med vedkommende ved indkomstårets udløb skal virksomhedens resultat 

efter KSL §25a, stk. 1 beskattes hos den af ægtefællerne, som faktisk driver virksomheden og derfor ikke 

nødvendigvis dén, som står som ejer. Hvis begge deltager i driften, så sker beskatning af den, som i størst 

grad driver virksomheden. 

Valg af beskatningsmulighed kan frit gøres fra år til år. Neden for vil hovedtrækkene ved de 3 former kort 

gennemgås for at give et overblik over metoderne. Virksomhedsordningen vil være mest relevant for case-

virksomheden og virksomhedsomdannelse, hvorfor der lægges mest fokus på denne. 

5.1.1.1 Personskatteloven 

Hovedreglen er, at alle indtægter hos skattepligtige personer til Danmark skal beskattes efter PSL. Her vil 

virksomhedens resultat før renter skulle beskattes som personlig indkomst, jf. PSL §3. Beskatning af kapital-

indkomst sker efter PSL §4, hvor der nævnes de typer indtægter og udgifter, som betragtes som kapitalind-

komst.  

Den personlige indkomst opgøres: 

+ personlig indkomst efter AM-bidrag 

 +/- kapitalindkomst 

 - ligningsmæssige fradrag 

 = dem skattepligtige indkomst 

Hvis ovenstående giver et skattepligtigt underskud, så vil dette kunne modregnes i øvrige indkomster hos 

ejeren og eventuelt ægtefællen, jf. PSL §13. Hvis underskuddet ikke blev fuldt ud modregnet i det pågæl-

dende år, så vil det overskydende underskud fremføres til modregning i indkomster i det kommende år. 

                                                           
7 Introduktion til DEL II. Hansen, Christian Skovgaard m.fl.: Erhvervsbeskatning. side 159-162. (Bog) 
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For at have et overblik til brug for sammenligning af muligheder kan indsatte ta-

bel over beskatnings- og fradragsprocenter for marginalskatteprocenterne for 

2019 anvendes:8  

Marginalskatteprocent 2019 Bund Top 

Personlig indkomst inkl. AM-bidrag 40,20 56,57 

Personlig indkomst u. AM-bidrag 37,80 52,70 

Kapitalindkomst / negativ 25,60 - 

Kapitalindkomst / positiv 37,70 42,70 

Ligningsmæssige fradrag 27,61 - 

Figur 3: Oversigt marginalskatteprocent. Kilde: Revisormanual 2019-2. Side 126-126 

Det kan herved udledes, at alt andet lige vil ejeren blive beskattet med op til 56,57 % af resultat før renter 

af virksomheden for den andel af resultatet, som overstiger topskattegrænsen, som i 2019 er DKK 513.400.8 

Selve renterne vil blive anset som kapitalindkomst og give et fradrag på 25,6 %. 

5.1.1.2 Virksomhedsordningen - VSO 

Udover personskatteloven er det muligt som erhvervsdrivende at lade sig beskatte efter virksomhedsskat-

teloven igennem brug af virksomhedsordningen. Dette giver mulighed for at blive beskattet på niveau med 

selskaber. Ordningen medfører nemlig, at finansielle indtægter og omkostninger indgår i den personlige 

nettoindkomst i stedet for kapitalindkomst, som de gør under personskatteloven. Dette giver et 100 % fra-

drag imod de 25,60 %. Herudover giver den mulighed for at opspare overskud mod betaling af en aconto 

skat, som svarer til virksomhedsskatten.9 

Virksomhedsordningen kan benyttes af selvstændige erhvervsdrivende, hvis erhverv i virksomheden ikke er 

kapitalindkomst eller konkursindkomst, jf. VSL §1, stk. 1. Ved brug af virksomhedsordningen skal der ske 

opdelingen imellem privatøkonomi og virksomhedens økonomi, jf. VSL §2, stk. 1, og benyttelsen skal dække 

hele det pågældende indkomstår, jf. VSL §2, stk. 2. Herudover skal den erhvervsdrivende, hvis ejer af flere 

virksomheder, samle alle virksomheder og se dem som én ved virksomhedsordningen, jf. VSL §2, stk. 3. 

                                                           
8 Madsen, Thorbjørn Helmo og John Rasmussen: Revisormanual 2019-2. Side 126-126. (Bog) 
9 Virksomhedsordningen. Hansen, Christian Skovgaard m.fl.: Erhvervsbeskatning. side 179-244. (Bog) 
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Herefter den korte introduktion til virksomhedsordningen vil de væsentligste 

forskelle mellem virksomhedsordningen og personskatteloven blive gennemgået 

med undtagelse af forskellen med finansielle indtægter og omkostninger, som er 

nævnt oven for. De omtalte forhold er også valgt ud fra, at disse elementer vil gå 

igen i casevirksomheden og gennemgang heraf. 

Indskudskonto 

Ved indtrædelse i virksomhedsordningen skal der opgøres en indskudskonto, jf. VSL §3, stk. 2. Denne er et 

udtryk for, hvad indehaveren har indskudt i virksomheden, hvor det indskudte beløb opgøres som værdien 

af indskudte aktiver fratrukket indskudt gæld, jf. VSL §3, stk. 3. Indskudskontoen opgøres årligt, jf. VSL §3, 

stk. 6. 

Ved første opgørelse af indskudskontoen kan denne blive negativ, hvis der indskydes mere gæld end akti-

ver. I dette tilfælde er det muligt at korrigere indskudskontoen til 0, hvis det kan dokumenteres, at alt den 

indskudte gæld vedrører virksomheden, jf. VSL §3, stk. 5. Dog kan den negative saldo også ”bare” reduce-

res, hvis en del af gælden ikke kan dokumenteres at 100 % vedrøre virksomheden. Så vil indskudskontoen 

reguleres til at være negativ den ikke dokumenterbare gæld. 

Hvis indskudskontoen er negativ ved årets begyndelse eller slutning, så vil der skulle beregnes rentekorrek-

tion heraf efter VSL §11, stk. 1. Begrebet rentekorrektion omtales senere herunder. 

Kapitalafkast 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres ved virksomhedsordningens opstart og er et udtryk for forskellen mellem 

de indskudte aktiver og gæld i virksomheden, jf. VSL §8, stk. 1. Kapitalafkastgrundlaget opgøres hvert år for 

virksomheden. Egentlig bygger opgørelsen på de samme principper som indskudskontoen – dog kan denne 

ikke korrigeres til 0. Herudover fremgår det af VSL §8, stk. 2., at fast ejendom skal medregnes til den kon-

tante anskaffelsessum, hvor den ved indskudskontoen kan indregnes til den fastsatte ejendomsværdi, jf. 

VSL §3, stk. 4. Kapitalafkastgrundlaget vil løbende ændre sig år fra år ud fra årets resultat i virksomheden og 

hævningerne. 

Når kapitalafkastgrundlaget er opgjort, så skal der beregnes et kapitalafkast efter VSL §7, som ikke kan blive 

negativt. Afkastsatsen fastsættes efter VSL §9 og er for 2019 på 0 %.10 Kapitalafkastet er et udtryk for, at 

der er sket investering i en virksomhed, som anses som en passiv investering. Det beregnede kapitalafkast 

                                                           
10 Virksomhedsskatteloven. Udgivet af Skatteministeriet. (Internet) 
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fratrækkes i virksomhedens skattepligtige overskud, jf. VSL §10, stk. 1, og så be-

skattes kapitalafkastet som kapitalindkomst hos ejeren. 

Rentekorrektion 

Under virksomhedsordningen kan der ske rentekorrektion. Reglerne om rentekorrektion er udarbejdet for 

at korrigere for, at ejeren har lån i virksomheden, så ejeren ikke får fuldt skattemæssigt fradrag for sine pri-

vate renter.11 Der vil ske rentekorrektion, når indskudskontoen primo eller ultimo er negativ, jf. VSL §11, 

stk. 1, eller hvis der i samme indkomstår er både hævning og indskud på indskudskontoen i den rækkefølge, 

så denne har været negativ i løbet af året, jf. VSL §11, stk. 2. 

For at kunne beregne rentekorrektionen skal beløbene til beregningen findes. Rentekorrektionssatsen fast-

sættes én gang årligt12, hvor denne består af kapitalafkastsatsen + 3 %-point, så denne er 3 % i 2019.13 

Denne skal ganges med den største negative saldo primo eller ultimo på indskudskontoen. Dog må beløbet 

for beregningen højst udgøre den største negative saldo for kapitalafkastgrundlaget. Kort fortalt skal belø-

bet for beregningen være den mindste negative værdi af den største negative værdi for enten indskudskon-

toen eller kapitalafkastgrundlaget. Det bliver derfor den mindste af de største, som skal ganges med rente-

korrektionen. Hvis kapitalafkastgrundlaget er 0 eller positivt både primo og ultimo året, så vil der ikke ske 

rentekorrektion.14 Rentekorrektionen kan højest udgøre nettorenteudgifterne i virksomheden, og selve 

rentekorrektionen skal indgå i den personlige indkomst og så fragå i kapitalindkomsten, jf. VSL §11, stk. 3.  

Opsparet overskud 

Det er ved virksomhedsordningen muligt at opspare overskud, hvis der ikke er sket hævning af hele årets 

overskud. Beløb hævet beskattes som enten personlig indkomst og/eller som kapitalindkomst. Ved opspa-

ring af overskud så beskattes denne med en aconto skat, som svarer til virksomhedsskatten, jf. VSL §10, stk. 

2, som er 22 % i 2019 og fremad, som alt er lige nu. Når der så sker hævning af det opsparet overskud, vil 

det opsparet overskud tillagt den betalte virksomhedsskat og beskattes som personlig indkomst. Den tidli-

gere betalte virksomhedsskat vil indgå som en acontobetaling af skat og fragå i den endelige opgørelse af 

skyldig skat.15 

                                                           
11 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.5.2.11 Rentekorrektion. 
12 Lov nr. 992 af 16-09-2014 
13 Virksomhedsordningen. Hansen, Christian Skovgaard m.fl.: Erhvervsbeskatning. side 179-244. (Bog) 
14 Samme ref. som nr. 13 
15 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.5.2.10 Overskud og virksomhedsskat. 
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Ved negativ indskudskonto enten primo eller ultimo indkomståret er det ikke 

muligt at opspare i virksomheden.15 

Hvis virksomheden genererer underskud i virksomheden, så vil denne mod-

regnes i opsparet underskud, jf. VSL §13, stk. 1. Hvis der er større underskud 

end opsparet overskud, så modregnes dette i ejerens og eventuelt ægtefælles kapital- og personlige ind-

komst, jf. VSL §13, stk. 2-4. 

5.1.1.3 Kapitalafkastordningen 

Den tredje beskatningsmulighed er kapitalafkastordningen, som er en forenklet model af virksomhedsord-

ningen, hvor denne også er for erhvervsdrivende, jf. VSL §22a, stk. 1. Her beregnes et kapitalafkast som i 

virksomhedsordningen, jf. VSL §22a, stk. 2. Dette beløb fratrækkes den personlige indkomst og beskattes 

som kapitalindkomst, hvilket er underlagt en lavere beskatning - herunder ingen betaling af AM-bidrag. Ka-

pitalafkastet kan dog ikke være større end den største værdi af enten 1) resultatet i virksomheden eller 2) 

den samlede negative kapitalindkomst, jf. VSL §22a, stk. 3. 

Det er ved kapitalafkastordningen også muligt at foretage konjunkturudligning, jf. VSL §22b. Her har den 

erhvervsdrivende mulighed for at lade en del af overskuddet beskatte ved virksomhedsskat. Den andel af 

overskuddet, som kan henlægges, kan maksimalt være 25 % i året, men skal mindst udgøre DKK 5.000, jf. 

VSL §22b, stk. 2. Hvis det benyttes konjunkturudligning, skal det henlagte beløb overføres til en konjunktur-

udligningskonto, jf. VSL §22b, stk. 3, som skal være en bunden konto, så beløbet vil ikke være disponibelt til 

andet end senere udbetaling.  

5.1.1.4 Regnskab  

Der er ved personlige virksomheder valgfrihed, om de vil aflægge et regnskab, jf. ÅRL §3. 

For virksomhedsordningen er der krav om udarbejdelse af et regnskab, som lever op til bogføringslovens 

krav, jf. VSL §2, stk. 1. Herudover skal der indsendes oplysninger til SKAT vedrørende størrelsen på ind-

skudskontoen, kapitalafkast, kapitalafkastgrundlag og kontoen for opsparet overskud, jf. VSL §2, stk. 2, sid-

ste pkt. Der er ved aflæggelse af regnskab ikke krav om revision eller indsendelse af regnskab til Erhvervs-

styrelsen. 

For kapitalafkastordningen er der ikke krav om regnskab. Der er krav om, at virksomheden opfylder mind-

stekravsbekendtgørelsen, jf. VSL §2, stk. 6. Ved større virksomheder skal kapitalafkastgrundlaget opgøres 
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og oplyses løbende ved hvert indkomstsårs start. For mindre virksomheder er 

det kun ved indtræden, at kapitalafkastgrundlaget skal oplyses.16  

5.2 Selskaber 

Udover mulighederne for personlig virksomhed så er det muligt at stifte et selskab. Der vil herunder kort 

gennemgås nogle af de væsentlige forskelle og forhold ved at drive virksomhed i selskab i forhold til per-

sonlig virksomhed. 

5.2.1 Kapitalkrav og ejerforhold 

For at stifte et anpartsselskab eller et aktieselskab kræver det henholdsvis mindst DKK 40.000 eller 400.000 

i selskabskapital pr. 15. april 2019, jf. SEL §4, stk. 2. For selskaberne er det muligt at stifte selskabet med en 

indbetaling på 25 % af selskabskapitalen, hvilket svarer til DKK 100.000 – dog skal der minimum indbetales 

DKK 40.000, hvorfor et anpartsselskab stiftet med DKK 40.000 i selskabskapital altid vil være fuldt indbetalt, 

jf. SEL §33, stk. 1. De sidste 75 % af selskabskapitalen skal indbetales på anfordring fra selskabets centrale 

ledelsesorgan, hvor fristen er mindst 2 uger og så op til 4 uger, jf. SEL §33, stk. 2. Selve stiftelse kan også ske 

ved apportindskud, som er andre værdier end kontanter som f.eks. en virksomhed, jf. SEL §35. Ved stiftelse 

med apportindskud skal hele selskabskapitalen være indbetalt, jf. SEL §33, stk. 1. 

Ved stiftelse af et selskab er der krav om indberetning til Erhvervsstyrelsens it-systemer senest 2 uger efter 

stiftelsen, jf. SEL §9, stk. 1. 

5.2.2 Hæftelse 

Den erhvervsdrivende vil ved stiftelse af et anparts- eller aktieselskab kun hæfte for det indskudte beløb. 

Her vil vedkommende ikke hæfte personligt for selskabets forpligtelser som i de personlige virksomheder, 

jf. SEL §1, stk. 2. Derfor vil kreditorer ikke kunne forsøge godtgjort deres udeståender hos ejeren privat, 

men de kan som udgangspunkt kun stille krav i selskabet, medmindre ejeren har stillet garanti eller lig-

nende over for selskabet. 

5.2.3 Skatteforhold 

Et selskab er et selvstændigt skattesubjekt, jf. SL §2, nr. 5, hvorfor disse er underlagt selvstændig beskat-

ning ud fra deres indkomst. Anparts- og aktieselskaber er underlagt selskabsskatteloven, jf. SELS §1, nr. 1. 

Selskaber bliver fra 2016 og frem beskattet af 22 % af deres skattepligtige resultat, jf. SELS §17, stk. 1. 

                                                           
16 Kapitalafkastordningen. Hansen, Christian Skovgaard m.fl.: Erhvervsbeskatning. Side 245-265. (Bog) 
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Hvis et selskab i et år genererer underskud, så er der mulighed for at fremføre un-

derskuddet. Underskuddet kan fremføres til fremtidige år og modregnes i eventu-

elle overskud, som genereres her, jf. SELS §12.  

Ejeren af selskabet kan modtage vederlag fra selskabet igennem løn og/eller ud-

bytte. Ved løn er der tale om et ansættelsesforhold af ejeren, hvor selskabet løbende udbetaler løn. Denne 

løn vil beskattes som personlig indkomst efter PSL §3, stk. 1. Lønnen til ejeren skal fastsættes efter arms-

længdeprincippet, hvilket vil sige, at aflønningen skal være, som hvis det var til en tredjepart, jf. LL §2. Ud-

bytte kan udloddes fra selskabet til kapitalejeren på selskabets ordinære generalforsamling og eventuelt en 

ekstraordinære generalforsamling. Udbytte vil blive beskattet som aktieindkomst, jf. PSL §4, stk. 1, nr. 4. 

Beskatning af udbytte vil ske med 27 % af de første DKK 54.000 i 201917 og derover med 42 %. Hvis ejeren 

har en ægtefælle, så vil grænsen for den lave beskatning være dobbelt op = DKK 108.000.18 

5.2.4 Regnskab og eventuelt revision 

For anparts- og aktieselskaber er der krav om aflæggelse af en årsrapport, jf. ÅRL §3. Et selskab skal aflægge 

årsrapport i regnskabsklasse B, C eller D, jf. ÅRL §7. Regnskabet skal underlægges revision, jf. ÅRL §135, stk. 

1. Det er dog i samme bestemmelse skrevet, at regnskabsklasse B virksomheder under en vis grænse kan 

undlade at lade årsrapporten revideres. For denne grænse gælder det, at selskabet ikke må overskride 2 af 

3 nedenstående grænser i 2 år i træk ved aflæggelse af årsrapporten: 

1. En balancesum på DKK 4 mio. 

2. en nettoomsætning på DKK 8 mio. 

3. et gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede for regnskabsåret på 12 ansatte 

Under revision er der mulighederne: revision og udvidet gennemgang, hvor udvidet gennemgang giver en 

begrænset sikkerhed mod høj sikkerhed ved revision, som også kun kan benytte af selskaber i regnskabs-

klasse B. Forskellene ved erklæringerne vil ikke blive uddybet her. 

Udover krav om årsrapport og eventuelt revision så skal årsrapporterne indsendes til Erhvervsstyrelsen se-

nest 5 måneder efter endt regnskabsår, jf. ÅRL §138, stk. 1. Denne vil blive offentliggjort hos Erhvervsstyrel-

sen, så alle kan tilgå denne digitalt. 

                                                           
17 Virksomhedsskatteloven. Udgivet af Skatteministeriet. (Internet) 
18 Madsen, Thorbjørn Helmo og John Rasmussen: Revisormanual 2019-2. Side 10-10. (Bog) 
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5.3 Beskatning ved personlig virksomhed kontra selskab 

Der er i de foregående afsnit gennemgået de forskellige skatteforhold, som der er 

ved personlig virksomhed og selskab. Der er her forskel på formen for beskatning 

ved at drive virksomhed på den ene eller den anden måde. Det er som udgangs-

punkt et politisk mål, at den skattemæssige forskel imellem de to beskatningsformer skal være minimal el-

ler lig 0. Dog vil eventuelle fremtidige ændringer af skatteprocenter kunne ændre på dette. 19 

Figuren neden for viser alt andet lige forskellen ved beskatning ved en personlig virksomhed versus et sel-

skab: 

Personlig virksomhed - marginal-

beskatning 

  Selskab/Aktieindkomst - marginal-

beskatning 

 

Indkomst 100.000  Indkomst 100.000 

AM-bidrag, 8 % -8.000  Selskabsskat, 22 % -22.000 

Rest 92.000  Rest 78.000 

Indkomstskat, 52,7 % -48.484  Udbytteskat, 42 % -32.760 

Disponibel 43.516  Disponibel 45.240 

     

Effektiv skatteprocent 56,48 %  Effektiv skatteprocent 54,76 % 

Figur 4: Marginalbeskatning. Kilde: Skattefri virksomhedsomdannelse s. 13 inkl. egen tilvirkning med satser 

Figuren oven for tager udgangspunkt i beskatning af DKK 100.000, hvor der benyttes skattesatserne for 

2019, som er omtalt tidligere i specialet. Af figuren er den effektive skatteprocent lidt lavere ved benyttelse 

af selskabsform. Det skal dog nævnes, at sammenligningen oven for er ud fra beskatning over topskatte-

grænsen. Ved indtjening under topskattegrænsen vil den effektive skatteprocent være en del lavere, hvor 

den laveste skat så vil findes i personlig virksomhed. Yderligere er der i ovenstående under selskab ikke ta-

get højde for beskatning med 27 % af de første DKK 54.000 og eventuel ægtefælle ved udbytteskat. 

5.4 Delkonklusion om valg af personlig virksomhed kontra selskab 

Der er ved valg af at drive virksomhed i personligt regi eller i selskabsform ikke et entydigt svar for, hvad 

der er at foretrække. Dette kan og vil variere fra case til case, og hvilken virksomhed der er tale om. Der kan 

derfor ikke skrives en generel konklusion, som altid vil være gældende for alle virksomheder. Det er dog 

                                                           
19 Nygaard, Jan og Lars Wøldike: Skattefri virksomhedsomdannelse. Side 12-12. (Bog) 
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muligt at opstille fordele og ulemper ved de forskellige virksomhedsformer, hvil-

ket kan bruges af den erhvervsdrivende til at vurdere, hvad der vil være bedst 

for vedkommende. I dette afsnit vil de væsentligste forskelle, fordele og ulem-

per kort sammendrages mellem personlig virksomhed og et selskab. 

For at starte en personlig virksomhed er der ingen krav udover registrering hos Erhvervsstyrelsen og få til-

delt et cvr-nr. Derfor er det som udgangspunkt muligt for alle at starte en personlig virksomhed. Dette er 

dog ikke tilfældet ved et selskab, som kræver en indskudt kapital, hvor det mindste krav er DKK 40.000 ved 

et anpartsselskab. 

For selskaber hæfter man derfor også kun med den indskudte kapital, hvor det kun vil være selskabet, som 

går konkurs i det tilfælde, da selskabet er en særskilt juridisk enhed. Ved en personlig virksomhed hæfter 

ejeren ubegrænset og personligt med hele sin formue for virksomheden. Her kan kreditorer derfor vælge at 

gå til ejeren personligt for at få dækket eventuelle udeståender.  

Administrativt er der større og flere krav til et selskab fremfor en personlig virksomhed. Ved en personlig 

virksomhed er der krav om opdeling af privat- og virksomhedens økonomi, bogføring efter bogføringsloven 

og oplysning af nogle nøgletal om virksomheden hvert år ved indsendelse af selvangivelse til SKAT. For sel-

skaber er der krav om at udarbejde et regnskab årligt efter årsregnskabsloven, som skal indsendes og of-

fentliggøres hos Erhvervsstyrelsen. Der skal ske indberetning til SKAT af virksomhedens skattepligtige resul-

tat. Herudover skal regnskabet påtegnes af en revisor ved revision. Der er dog for nogle virksomheder, hvis 

de overholder kravene, mulighed for at undlade revision. 

Selskaber og personlige virksomheder beskattes også forskelligt. Ved personlige virksomheder er der mulig-

hed for beskatning efter PSL, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Ved selskaber sker be-

skatning efter SL og SELS, og så personligt som løn ved PSL eller udbytte som aktieindkomst. Her er det ikke 

muligt at modregne underskud i andre indkomster. Her kan underskud kun fremføres og modregnes i frem-

tidige overskud i selskabet. Dog viser en sammenligning af marginalbeskatningen mellem selskab og per-

sonlig virksomhed, at beskatningen i selskaber er en smule lavere en i den personlige virksomhed – dog be-

regnet ud fra beskatning over topskattegrænsen. Det er dog muligt i personlige virksomheder at modregne 

underskud i andre indtægter i de pågældende år og derved minimere ens skattebetaling. Herudover kan 

der ved brug af f.eks. virksomhedsordningen opspares overskud op til topskattegrænsen, hvor eventuelt 

opsparet overskud kan hæves i år med mindre overskud for at konjunkturudligne. 
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Det kan være en fordel at starte sin virksomhed op som personlig virksomhed, 

da virksomheder i opstartsfasen ofte har større omkostninger og muligvis ikke 

den helt store indtjening endnu.20 Her kan ejeren som nævnt udnytte et eventu-

elt underskud til modregning i anden personlig indkomst som f.eks. lønindtæg-

ter fra anden ansættelse, hvilket ikke er muligt ved selskab. Når virksomheden så småt er etableret og er 

begyndt at generere større overskud og kan finansiere egne investeringer, så kan det overvejes at om-

danne. 

Nogle af de væsentligste forskelle er samlet i oversigten herunder:  

 Personlig virksomhed Selskab 

Kapitalindskud Intet krav. Minimum DKK 40.000 ved anpartsselskab 

og DKK 400.000 ved aktieselskab. 

Hæftelse Hæfter personligt ubegrænset med 

egen formue for virksomheden. 

Hæfter kun med den indskudte selskabska-

pital og eventuelt indlån. 

Beskatning Beskatning kan ske efter PSL eller VSL i 

form af virksomhedsordningen eller ka-

pitalafkastordningen. 

Mulighed for at modregne underskud i 

anden indkomst og opspare overskud 

for at blive beskattet omkring topskat-

tegrænsen.  

Beskatning sker som selskabsskat og ejer 

kan modtage løn og/eller udbytte fra sel-

skabet. 

Ikke mulighed for at modregne underskud 

men kun fremføre underskud til modreg-

ning i selskabets fremtidige overskud. Løn-

niveau skal ske på markedsvilkår. 

Regnskab Krav om bogføring efter bogføringslo-

ven og kunne opdele virksomhedens og 

privatøkonomi efter VSL. 

Krav om bogføring efter bogføringsloven 

og aflæggelse af regnskab efter årsregn-

skabsloven. 

Revisor Ingen krav om revisor. Generelt krav om revision – der er dog kan 

undlades for selskaber med lav aktivitet. 

Offentligheden Regnskabet skal ikke indsendes til Er-

hvervsstyrelsen og offentliggøres ikke. 

Oplysninger fra regnskabet skal indbe-

rettes med selvangivelsen til SKAT. 

Regnskabet skal indsendes til Erhvervssty-

relsen og offentliggøres på internettet 

samt indberetning til SKAT af skattepligtigt 

resultat. 

Figur 5: Personlig virksomhed versus selskab. Kilde: Egen tilvirkning  

                                                           
20 Nygaard, Jan og Lars Wøldike: Skattefri virksomhedsomdannelse. Side 9-13. (Bog) 
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6. Virksomhedsomdannelse 

Der er som tidligere nævnt i specialet mulighed for at omdanne en personlig virksomhed efter to modeller: 

skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse. Den skattepligtige virksomhedsomdannelse er som 

udgangspunkt hovedreglen, og den skattefri virksomhedsomdannelse er undtagelsen. Der vil i de kom-

mende afsnit gennemgås lovgivningen og reglerne ved en omdannelse efter den ene eller den anden me-

tode. 

Ved stiftelse skal selskabsloven overholdes ved begge modeller, hvor der skal udarbejdes generelle doku-

menter som: 

 Stiftelsesdokument og dets indhold, jf. SEL §§25-27 

 Vedtægter, jf. SEL §28 

 Ved stiftelse ved apportindskud skal en vurderingsberetning udformes inkl. opgørelse af akti-

erne/anparternes anskaffelsessum, hvilket også vil omfatte åbningsbalancen, jf. SEL §36. 

 Ejerbog, jf. SEL §50, stk. 1. 

Registrerings hos Erhvervs- og selskabsstyrelsen skal ske senest 2 uger efter stiftelsen, jf. SEL §9. 

6.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse er hovedreglen, hvor reglerne i VOL ikke finder anvendelse. 

Ved den skattepligtige metode vil omdannelsen foregå efter afståelsesprincippet, hvilket er ensbetydende 

med, at der er sket et personligt salg af virksomheden til et selskab. Alle aktiver og passiver i virksomheden 

overdrages til selskabet til handelsværdier på lige vilkår som to uafhængige parter efter armslængdeprin-

cippet i LL §2. Salget vil medføre realisationsbeskatning af hvert aktiv, hvorfor en del af salgssummen skal 

allokeres til hvert aktiv, så der kan opgøres en gevinst eller et tab ved salget, som vil falde til beskatning hos 

sælgeren. 
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6.1.1 Tidspunkt for omdannelsen 

Det er muligt at foretage en skattepligtig omdannelse på alle tidspunkter af 

året21, men det er også en mulighed at foretage selve omdannelsen med tilbage-

virkende kraft, jf. SELS §4, stk. 4. Beskatningen af indtjening i virksomheden gæl-

der fra stiftelsesdatoen, hvorfor beskatning kan ske tilbage i tid på erhvervet indtjening, jf. SELS §4, stk. 1. 

Der er nogle krav, som skal være opfyldt for at foretage omdannelsen med tilbagevirkende kraft efter SELS 

§4, stk. 4. Følgende forhold skal opfyldes:  

 Stiftelsen kan ske i op til 6 måneder efter regnskabsårets udløb. 

 Senest én måned efter stiftelsen skal told- og skatteforvaltningen modtage de påkrævet dokumen-

ter efter selskabslovgivningen for omdannelsen og modtage bevis på registrerings hos Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen. 

 Omdannelsen skal ske til et nystiftet selskab. 

 Ejeren af virksomheden skal også eje samtlige aktier/anparter efter omdannelsen. 

 Hvis omdannelse af personlig virksomhed med flere ejere, så skal disse hver eje en andel af selska-

bet ud fra deres forholdsmæssige ejerandel af den personlige virksomhed. 

 Regnskabsåret for selskabet vil løbe fra skæringsdatoen. 

Ved en omdannelse med tilbagevirkende kraft vil stiftelsestidspunktet for en virksomhed med regnskabsår 

efter kalenderåret senest være 30. juni, hvor stifteren selv kan bestemme, hvornår skæringsdatoen skal 

være imellem 1. januar – 30. juni. Ved omdannelse med tilbagevirkende kraft vil det være skæringsdatoen, 

som vil lægge til grund for handelsværdierne for aktiverne og passiverne, hvor disse vil indgå i opgørelsen 

af ejerens afståelsessum. 

6.1.2 Stiftelse ved apportindskud 

Ved stiftelse af et selskab ved indskud af en virksomhed er det SEL §35, som gør sig gældende. Efter denne 

paragraf er det muligt at stifte et selskab i andre værdier end kontanter, hvilket betegnes som apportind-

skud. Apportindskuddet skal have en økonomisk værdi, hvorfor en aftale om at udføre noget arbejde eller 

levere en ydelse ikke vil være tilstrækkeligt, jf. SEL §35, stk. 1. 

                                                           
21 Den skattepligtige omdannelse. Hansen, Christian Skovgaard m.fl.: Erhvervsbeskatning. Side 549-557. (Bog) 
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Det er ved stiftelse ved apportindskud krav om en vurderingsberetning, som gi-

ver sikkerhed for, at værdierne ved indskuddet som minimum svarer til de an-

førte værdier i vurderingsberetningen, jf. SEL §36. Herunder skal der oplyses 

om benyttede værdiansættelsesmetoder for hvert indskud og fremgangsmåde 

for vurderingen. 

6.1.3 Omregning til kontantværdier 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse skal der ske kontantværdiomregning af anskaffelsessum-

mer og salgssummer for aktiver efter AL §45 og EBL §4.22 Her skal kontantværdien af aktiverne lægges sam-

men med aktivernes gældsposter for at opgøre om tab eller gevinst, jf. AL §45, stk. 1. Selve tidspunktet for 

omregning er tidspunktet for overdragelse. Dette vil som hovedregel være på stiftelsesdatoen. Hvis SELS 

§4, stk. 4 benyttes om omdannelse med tilbagevirkende kraft, vil det være datoen for åbningsbalancen, 

som skal anvendes til opgørelse af kontantværdier.23 Derfor vil selskabet have mulighed for at fratrække 

købesummen for omsætningsaktiverne og afskrive skattemæssigt på anskaffelsessummen af anlægsakti-

verne i indkomstopgørelsen i det pågældende år. 

Ved overdragelsen af aktiverne vil tidligere ejer modtage anparter/aktier samt eventuelt stiftertilgodeha-

vende for aktiverne som betaling. Det er ved domsafsigelse i dommene TFS 1984.582 og TFS 1984.586 ved 

højesteret fastsat kurs 80 på stiftertilgodehavende, som blev begrundet med, at omdannelsen var sket på 

vilkår, som gjorde det muligt for vedkommende selv at disponere over den kontante udbetaling og tilbage-

betalingen af resttilgodehavendet.24 For tilgodehavendet/lånet kan nedsættes til den lavere kurs, skal der 

være aftalt afdragsprofil og renter for dette. Ved anfordringstilgodehavende/-lån er det ikke muligt at ned-

skrive til lavere kurs. Nedskrivningen for deles på ikke-likvide aktiver og avancen heraf. Ved nedskrivning vil 

anskaffelsessummen for immaterielle og materielle anlægsaktiver nedsættes til avancen. Fremtidige beta-

linger af nedskrivningen vil give skattefradrag. Sælger vil senere beskattes af modtaget betaling af nedskriv-

ningen. 

6.1.4 Delvis eller hel omdannelse 

Ved skattepligtig virksomhedsomdannelse er der mulighed for at vælge de aktiver og passiver, som skal 

indgå i omdannelsen, da den skattepligtige virksomhedsomdannelse ikke er omfattet af VOL §1, men anses 

på lige vilkår som en afståelse af virksomheden. Overdragelse af passiver kan kun ske i det omfang, at de 

                                                           
22 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.2.4.1.3.1 Kontantomregning 
23 3.3 Afståelse hos den erhvervsdrivende. Hansen, Christian Skovgaard m.fl.: Erhvervsbeskatning. Side 552-556. (Bog) 
24 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.2.4.1.3.1 Kontantomregning 
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relaterer sig til de aktiver, som er overdraget. Herudover kan private gældspo-

ster ikke indgå i omdannelsen.25 Ved goodwill er der en undtagelse, da dette ikke 

anses som et selvstændigt aktiv i forbindelse med en omdannelse af en virksom-

hed, hvorfor det ikke kan overdrages som et selvstændigt aktiv. Goodwillen skal 

nemlig ses i forlængelse af den virksomhed, som denne tilknytter sig til.26 

Hvis omdannelsen sker med tilbagevirkende kraft efter SELS §4, stk. 4, så er der krav om, at det er hele virk-

somheden, som omdannes, hvorfor der her ikke kan omdannes dele af en virksomhed. 

6.1.5 Beskatning af ejer 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil omdannelsen sidestilles med afståelse af virksomheden. 

Dette vil medføre, at ejeren skal beskattes af eventuelle avancer, som realiseres ved omdannelsen efter PSL 

§3, stk. 1. Dette kan medføre en større skattebetaling, hvis der realiseres en større gevinst. Her kan stifter-

tilgodehavendet muligvis benyttes, da dette kan hæves skattefrit fra selskabet, hvor det kan benyttes til at 

betale for restskatten. Der kan dog være utilstrækkeligt med likvide midler i selskabet til at kunne udbetale 

dette, da for eksempel den beregnede goodwill ikke tilfører likviditet til selskabet – værdiansættelse og be-

handling af goodwill vil behandles senere i afhandlingen. Dette kan medføre, at en skattepligtig virksom-

hedsomdannelse ikke bliver mulig pga. likviditeten. Her kan den skattefrie virksomhedsomdannelse derfor 

blive et alternativ. Denne metode vil gennemgås senere. 

6.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 

Det er udover den skattepligtige virksomhedsomdannelse muligt at foretage den skattefrie virksomheds-

omdannelse, hvor denne skal foretages efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Der er til 

denne flere regler og betingelser, som skal opfyldes før, at denne kan anvendes. Den skattefrie virksom-

hedsomdannelse vil gennemgås i de efterfølgende afsnit.  

6.2.1 Betingelser for at benytte virksomhedsomdannelsesloven 

For at kunne anvende den skattefri virksomhedsomdannelse så skal flere betingelser og regler opfyldes. Det 

er efter VOL §1, stk. 1 krav om, at omdannelsen fra personlig virksomhed skal ske til et aktie- eller anparts-

selskab, som er registreret i Danmark. Det er dog også muligt efter VOL §1, stk. 1 at omdanne til nogle 

udenlandske selskaber, hvis de opfylder kravene efter SELS §1, stk. 6 eller SELS §2, stk. 1, hvor dette kræ-

ver, at ledelsens hovedsæde er i Danmark eller på anden måde er fuldt skattepligtig til Danmark, eller sel-

skabet har fast driftssted til Danmark, og derved er begrænset skattepligtig til Danmark. Ved benyttelse af 

                                                           
25 Den skattepligtige omdannelse. Hansen, Christian Skovgaard m.fl.: Erhvervsbeskatning. Side 549-557. (Bog) 
26 3.2 Særligt om goodwill. Michelsen, Aage m.fl.: Lærebog om indkomstskat. side 614-619. (Bog) 



Side 26 af 84 
 

VOL §1, stk. 1 er det en forudsætning, at der er tale om et nystiftet selskab. Det 

er også muligt efter VOL §1, stk. 2 at foretage overdragelsen til et eksisterende 

selskab. Her skal nogle betingelser være opfyldt: 

 Selskabet er stiftet senest på omdannelsesdatoen 

 Selskabet inden omdannelsen ikke har haft erhvervsmæssige aktiviteter fra stiftelsen og frem til 

omdannelsen 

 Hele egenkapitalen er indbetalt og står kontant på en bankkonto uden nogen former for hæftelser 

For at kunne foretage omdannelsen er det også et krav, at der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed, 

som overdrages. Definitionen af en erhvervsmæssig virksomhed er, at der drives virksomhed for egen risiko 

og egen regning, hvor formålet er et opnå et økonomisk overskud. Virksomheden skal drives regelmæssigt 

og være af et vist omfang. Herudover skal der være en afgrænsning over for et ”normalt” tjenesteforhold, 

hvor driften af virksomheden ikke skal være lig med normale tjenesteforhold. Der skal også ske afgræns-

ning over for hobby virksomhed, som ikke anses som erhvervsmæssig virksomhed.27  

En virksomhed skal ikke have genereret overskud før, at der kan ske omdannelse. Her skal det kunne påvi-

ses, at der drives og har været drevet virksomhed efter professionelle forhold og med hensigt på at gene-

rere overskud nu eller inden for den nærmeste fremtid. Dom SKM 2006.290 SR er et eksempel herpå, hvor 

der var tale om en opfindervirksomhed, hvor denne blev drevet på professionelle vilkår. Denne blev anset 

som erhvervsmæssig virksomhed ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvorfor den kunne anvende 

reglerne herunder. 

Dog kan virksomheder, som er omfattet af PSL §4, stk. 1, nr. 9 og 11 ikke benytte sig af loven om virksom-

hedsomdannelse, jf. VOL §1, stk. 3. Dette omhandler virksomheder, hvor der er mere end 10 ejere, og alle 

skattepligtige deltagere ikke er en væsentlig del af den daglige drift i virksomheden, da kravene efter VOL 

§2, stk. 2 så ikke vil være opfyldt.  

Det er herudover også et krav, at virksomheden ejes og eksisterer på stiftelsestidspunktet og/eller omdan-

nelsestidspunktet. For eksempel kunne en virksomhedsomdannelse ikke godkendes, da virksomheden ikke 

længere eksisterede. Her var der tale om en ejendom, som skulle overdrages, men ejendommen blev solgt 

inden stiftelsesdatoen, hvorfor der ikke længere var tale om en virksomhed, jf. dom TfS 2003.1011 LSR. Det 

                                                           
27 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.1.1.1 Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed 
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er ikke muligt at foretage en skattefri omdannelse, hvis der er indgået bindende 

aftale om salg af virksomheden, også selvom overtagelsesdatoen ligger efter 

stiftelsesdatoen, hvis den indgået aftale om salg ligger før stiftelsesdatoen. 

Virksomhedsomdannelsesloven kan kun benyttes af personer/ejere, som er fuldt skattepligtige til Danmark 

på omdannelsestidspunktet efter kildeskatteloven §1, dødsboskatteloven §1 eller bestemmelserne i dob-

beltbeskatningsoverenskomst, jf. VOL §2, stk. 1, nr. 1. 

6.2.2 Omdannelsen – krav og betingelser 

For at kunne benytte sig af loven og foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, så er der yderligere krav 

og betingelser, som skal være opfyldt, end de allerede nævnte. I VOL §2, stk. 1, nr. 2-7 nævnes disse. Kra-

vene og betingelserne vil blive gennemgået nærmere i de kommende afsnit. 

6.2.2.1 Omfanget af virksomheden, som overdrages 

Det er som udgangspunkt alle aktiver og passiver vedrørende virksomheden, som skal overdrages, jf. VOL 

§2, stk. 1, nr. 2. Hvis virksomhedsordningen benyttes for den virksomhed, som skal omdannes, så vil det 

som udgangspunkt være alle aktiver og passiver, som indgik i denne.28 Dog kan en virksomhed under virk-

somhedsordningen godt omfavne mere end én virksomhed som f.eks. flere ejendomme. Hvis kun en del af 

den personlige virksomhed omdannes til selskab, så skal der ske fordeling af aktiver og passiver til de re-

spektive virksomheder. Her kan skattemyndighederne anse omdannelsen ugyldig, se dommen SKM 

2007.664 HR, hvor en tandlægevirksomhed blev omdannet til selskab, men udlejningsejendommen forblev 

i virksomhedsordningen. Her skete der fordeling af likvide midler og beholdning af obligationer på et for-

kert grundlag, så omdannelsen var ikke gyldig. Skattedepartementet har efterfølgende kommenteret på 

sagen i SKM 2007.707 DEP, hvor de henviser til, at det er fordelingen af likvider og obligationer imellem de 

to virksomheder, som ikke var korrekt og åbenlyst forkert. 

Der kan også være nogle aktiver, som ikke indgår i virksomhedsordningen, som skal indgå i omdannelsen. 

Dette vil være aktiver, som anses for et aktiv i virksomheden, men ikke kan indgå i virksomhedsordningen. 

Dette kan være aktier, jf. dommen SKM 2001.633 LSR, hvor ejeren af virksomheden ejede aktierne for at 

kunne indgå i et erhvervsmæssigt samarbejde til brug for virksomheden. 

Som næsten altid er der en undtagelse til hovedreglen, da der er mulighed for at undlade nogle aktiver ved 

en omdannelse. Dette omfatter som det første ejendomme, hvor ejeren kan bestemme, om ejendommen 

skal udelades, hvis den benyttes helt eller delvist af virksomheden, jf. VOL §2, stk. 1, nr. 2. Her vil der være 

tale om en delvis omdannelse, hvor ejendommen kan udelades, da en ejendom anses som en selvstændig 

                                                           
28 E.H.2.1.2 Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet. Udgivet af TAX.dk. (Internet) 



Side 28 af 84 
 

virksomhed i skattehenseende. For det andet kan beløbet på mellemregnings-

kontoen eller beløb hensat til senere hævning udelades ved omdannelse fra virk-

somhedsordningen og afsættes som en gældspost i åbningsbalancen. Dog skal 

hele beløbet være hævet inden stiftelsen, jf. VOL §2, stk. 1, nr. 2. Disse beløb er 

allerede beskattet midler og kan derfor udbetales uden at skulle have indflydelse på beskatning hos ejeren. 

Der kan være aktiver, som før har været blandet aktiver, hvor det ved omdannelse skal besluttes, om de 

skal indgå i omdannelsen eller ej. Det er her ofte tale om biler og ejendomme. Et selskab kan ikke have 

blandet aktiver, så ved overdragelse af en bil eller ejendom til selskabet vil denne blive anset som værende 

selskabets og derved til erhvervsmæssig brug. Ligningsrådet har ved en forespørgsel godkendt, at det er 

muligt at overdrage en privat del af en ejendom ved omdannelse, jf. SKM 2001.638 LR. Dette medfører dog 

øvrige forhold omkring beskatning af fri bolig, som skal overvejes. Dette vil gennemgås nærmere i afsnit 

”6.2.4.1 Beskatning af omdanneren/ejeren”. 

For blandet benyttelse af en bil er der nogle forhold, som gør sig gældende. Som udgangspunkt hvis bilen 

overdrages, så vil selskabet succedere i den erhvervsmæssige bil af bilen ift. afskrivningsgrundlag og alle-

rede foretagne afskrivninger. Den private del af bilen skal sælges til handelsværdi på markedsvilkår. Denne 

del af bilen vil anses som anskaffet, hvor det opgøres anskaffelsessummen, som der kan afskrives på. For at 

opgøre fordelingen mellem privat og erhvervsmæssig så benyttes forholdet mellem de skattemæssige af-

skrivninger og de fulde afskrivninger, hvis bilen var 100 % erhvervsmæssig, som er fratrukket. Dvs. hvis der 

er fratrukket DKK 20.000 i tidligere år, men der kunne have været fratrukket DKK 50.000, hvis hele bilen var 

anset som erhvervsmæssig, så er den private andel 60 %, som skal overdrages på markedsvilkår.  

Der er forskel på behandling af en blandet bil an på, om ejeren benyttede virksomhedsordningen eller ej 

inden omdannelsen. Ved benyttelse af virksomhedsordningen inden kommer behandlingen af bilen ved 

omdannelsen an på, hvordan denne er indgået i virksomhedsordningen. Der er tre muligheder: 29 

1. Bilen har været 100 % erhvervsmæssig og indgået i virksomhedsordningen. Her skal bilen indgå i 

omdannelsen. 

2. Bilen er uden for virksomhedsomdannelsen, hvor der er benyttet refusionsmetoden. Ved refusions-

metoden er ejeren blevet godtgjort forholdsmæssigt for de faktiske omkostninger, hvor der føres 

kørebog, hvor der så sker fordeling af omkostninger til privat og erhvervsmæssig forbrug. Her skal 

                                                           
29 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.7.2.2 Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse 
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bilen også indgå i omdannelsen. Dette gælder også, hvis bilen engang 

har været underlagt princippet med refusionsmetoden, men har ændret 

princip til kørselsgodtgørelse. Den skal stadig indgå, da genvundne af-

skrivninger skal indgå i anskaffelsessummen. 

3. Bilen er uden for virksomhedsomdannelsen, hvor ejeren er blevet refunderet efter Skatterådets 

satser for kørselsgodtgørelse. Her kan det vælges at holde bilen privat og ikke lade den indgå i om-

dannelsen. 

Hvis ejeren ikke har anvendt virksomhedsordningen, og der er tale om blandet benyttelse af bilen, så er der 

her to muligheder: 30 

1. Det er muligt for ejeren igen at blive refunderet ved kørselsgodtgørelse, hvor konklusionen er den 

samme, og bilen kan blive i det private. 

2. Ejeren kan have valgt at blive refunderet af sine faktiske omkostninger, hvor det dokumenteres for-

bruget til privat og erhverv, hvor der så kan refunderes en andel af omkostningerne. Dette minder 

om refusionsmetoden, hvor konklusionen her også er den samme, og bilen skal indgå i omdannel-

sen.  

Et blandet aktiv som ejendom eller bil, som tidligere ikke har indgået under virksomhedsordningen, skal 

kun indgå i omdannelsen, hvis aktivet har en tilknytning til virksomheden, som overdrages, og derved vur-

deres at være et reelt aktiv i denne. Her skal der ske en vurdering af aktivets erhvervsmæssige relation til 

virksomheden. 

Når og hvis bilen medtages i omdannelsen, så medfører det øvrige forhold omkring beskatning af fri bil, 

som skal overvejes. Dette vil gennemgås nærmere i afsnit ”6.2.4.1 Beskatning af omdanneren/ejeren”. 

6.2.2.2 Vederlag 

Ved benyttelse af den skattefrie metode er det et krav, at hele vederlaget for virksomheden er i aktier eller 

anparter, jf. VOL §2, stk. 1, nr. 3, hvorfor et stiftertilgodehavende ikke er en mulighed her, som det ellers er 

under den skattepligtige metode. Det er dog under nogle omstændigheder muligt, at der ved overdragelsen 

opstår et stiftertilgodehavende. Dette kan ske, hvis der ved omdannelsen overdrages et blandet benyttet 

aktiv, hvor den private del ikke har indgået i den personlige virksomhed før. Dette kan ofte være en bil eller 

ejendom som tidligere omtalt som blandet aktiver. Her vil der kunne opgøres et stiftertilgodehavende ud 

fra den eventuelle friværdi, som indskydes i selskabet. Her tages nemlig en friværdi fra ens personlige øko-

nomi, hvilket ejeren skal kompenseres for, hvilket giver stiftertilgodehavendet. I nedenstående eksempel er 
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der taget udgangspunkt i en ejendom, hvor den private andel også indgår i om-

dannelsen. Her er der en friværdi på DKK 750.000 for den private andel. Dette vil 

svare til stiftertilgodehavendet. Dette kan med fordel være på anfordringsvilkår, 

så der ikke skal ske kontantomregning (indregning til given kurs) af tilgodehaven-

det, så ejeren kan slippe for beskatning af kursgevinst efter KGL §14.31 

 Aktiv Gæld Nettobeløb 

Bolig – privat andel 3.000.000 2.250.000 750.000 

Bolig - erhverv 4.000.000 3.000.000 1.000.000 

I alt 7.000.000 5.250.000 1.750.000 

Figur 6: Eksempel opgørelse stiftertilgodehavende. Kilde: Egen tilvirkning m. inspiration fra bogen Erhvervs-

beskatning 

Styresignalet SKM 2009.513 SKAT gjorde det muligt at modtage et stiftertilgodehavende, hvor det ellers 

ikke var muligt før. 

De aktier eller anparter, som udgør vederlaget, skal svare til hele aktie- eller anpartskapitalen i selskabet, jf. 

VOL §2, stk. 1, nr. 4. Ved overdragelse til et skuffeselskab så er det muligt, at vederlaget indgår som en for-

øgelse af de allerede eksisterende aktier eller anparter i selskabet.32 Derfor vil der ikke kunne ske tegning af 

nye aktier eller anparter til et eksisterende selskab, men der vil ske forøgelse af værdien af den eksiste-

rende selskabskapital. Dette sikrer også, at ejerskabet forbliver det samme i selskabet, som det var før i 

virksomheden. Hvis en tredjemand vil ind i selskabet, må det ske efterfølgende ved en kapitalforhøjelse el-

ler salg af andel af ejerskabet. 

6.2.2.3 Anskaffelsessum anparter eller aktier 

Anskaffelsessummen for anparterne eller aktierne skal opgøres til det beløb, som det svarer til, at ejeren 

ville have fået for virksomheden ved et salg på markedsvilkår (handelsværdi) med fradrag for den skatte-

pligtige fortjeneste, som der ville opstå ved et salg.33 

Ved omdannelsen må anskaffelsessummen for anparterne eller aktierne ikke være negativ, jf. VOL §2, stk. 

1, nr. 5, hvor anskaffelsessummen opgøres efter VOL §4, stk. 2 og 3, som er lig med nævnte metode øverst i 

afsnittet. Det fremgår af paragraffen, at det stadig kan være muligt at benytte loven ved negativ anskaffel-

sessum, hvis ejeren har benyttet virksomhedsordningen året før omdannelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, 

                                                           
31 4. Den skattefri omdannelse. Hansen, Christian Skovgaard m.fl.: Erhvervsbeskatning. Side 557-569. (Bog) 
32 4. Den skattefri omdannelse. Hansen, Christian Skovgaard m.fl.: Erhvervsbeskatning. Side 557-569. (Bog) 
33 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.7.2.2 Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse 
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vil det ikke være muligt at anvende VOL. Hvis ejeren stadig vil foretage omdan-

nelsen, så skal ejeren indbetale et beløb eller indskyde private aktiver som f.eks. 

aktier i selskabet svarende til minimum den negative anskaffelsessum, så denne 

er udlignet.34 Hvis der er benyttet virksomhedsordningen, så er det muligt at fo-

retage omdannelsen med negativ anskaffelsessum. VOL §2, stk. 1, nr. 5 stiller krav om, at hvis ejeren har 

flere virksomheder under virksomhedsordningen, så skal de alle indgå, hvis anskaffelsessummen er negativ, 

så f.eks. en ejendom kan ikke udelades og skal indgå i omdannelsen. Dette er også stadfæstet i dommen 

SKM 2008.797 SR, hvor et partrederiandel ikke kunne omdannes, da denne gav en negativ anskaffelsessum. 

Derfor blev ejeren nødsaget til at lade anden virksomhed indgå i omdannelsen. Hvis alle virksomhederne 

indgår i omdannelsen, så er det tilladt at foretage omdannelsen med negativ anskaffelsessum. Hvis der ikke 

ønskes, at alle virksomheder indgår i omdannelsen, så er der samme krav som ved omdannelsen, hvor der 

ikke er benyttet virksomhedsordningen året før, at der skal ske udligning af den negative anskaffelsessum. 

Hvis anskaffelsessummen først bliver negativ efter andel af opsparet overskud nedsætter anskaffelsessum-

men, så er betingelsen under VOL §2, stk. 1, nr. 5 opfyldt, hvor der så ikke er krav om, at alle virksomheder 

indgår i omdannelsen.35  

Anskaffelsessummen er værdien, som selskabet kan sælges til uden, at der sker beskatning hos ejeren. Ge-

vinst og tab ved salg af anparter eller aktier i et kapitalselskab beskattes under ABL §§12 og 13. Hvis der er 

en negativ anskaffelsessum, så skal denne værdi tillægges salgssummen for at give beløbet, som skal be-

skattes.  

6.2.2.4 Indskudskonto 

En virksomhed, som skal omdannes og har benyttet virksomhedsordningen året før, skal være opmærksom 

på, at indskudskontoen ikke må være negativ, hvor der skal ske udligning af denne inden omdannelsen, jf. 

VOL §2, stk. 1, nr. 5. Udligningen skal ske i perioden fra ultimo året før ind til omdannelsestidspunktet. Hvis 

dette er sket, så vil indskuddet anses som indskudt året før omdannelsesåret. Dette gør det muligt at ud-

ligne privat gæld i virksomheden inden omdannelsen til et selskab.36 Hvis der er negativ indskudskonto, så 

kan der ikke ske omdannelse, jf. VSL §16, stk. 2 og VSL §16a, stk. 4. 

Selve indbetalingen til udligning af indskudskontoen behøver ikke at ske i form af likvide midler. Det er også 

muligt at udligne denne ved indskud af aktiver. I dommen SKM 2005.410 LR kunne omdanneren indskyde 

aktier i virksomheden inden omdannelsestidspunktet. Her kunne aktiernes værdi modregnes den negative 

                                                           
34 4. Den skattefri omdannelse. Hansen, Christian Skovgaard m.fl.: Erhvervsbeskatning. Side 557-569. (Bog) 
35 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.7.2.2 Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse 
36 Samme ref. som nr. 35 
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indskudskonto med tilbagevirkende kraft, så de ville indgå i virksomheden pr. 

datoen før omdannelsesdatoen, så aktier anses som en del af virksomheden, 

som omdannes. Disse aktier indgik derefter i successionsbestemmelserne. Yder-

ligere har der været dommen SKM 2006.280 SR, hvor omdanneren kunne ind-

skyde en privat bil, som ikke havde været brugt erhvervsmæssigt til at udligne den negative indskudskonto. 

I dommen blev det handelsværdien for bilen på tidspunktet for underskrivelsen af stiftelsesdokumenterne, 

som kunne indskydes. Bilen vil derfor ikke indgå i successionsreglerne i dette tilfælde. 

Efter VOL §4, stk. 5 så foretager Told- og skatteforvaltningen kontrol af, at betingelserne for at benytte lo-

ven er opfyldt, hvor de også kan foretage ændring til anskaffelsessummen. Hvis kravet efter VOL §2, stk. 1, 

nr. 5 ikke er opfyldt efter denne gennemgang, så har ejeren 1 måned til at udligne den negative anskaffel-

sessum eller negative indskudskonto efter meddelelse fra SKAT. Der er ingen skattemæssige konsekvenser 

ved udligningen for ejeren eller selskabet.  

6.2.2.5 Omdannelsestidspunkt 

Det er ved omdannelse muligt at foretage denne med tilbagevirkende kraft. Efter VOL §2, stk. 1, nr. 6 så 

skal omdannelse ske senest 6 måneder efter datoen for åbningsbalancen, som er defineret i VOL §3, stk. 1, 

hvor datoen for åbningsbalancen er dagen efter den sidste dag i det sidste regnskabsår, hvor der drives per-

sonlig virksomhed. I tilfældet, hvor regnskabet følger kalenderåret, så vil omdannelsesdatoen være 1. ja-

nuar. Der er dog en udtagelse ved dødsboer, hvor dette skal ske 6 måneder efter dødsfaldet, jf. VOL §2, stk. 

1, nr. 6.  

Det er også et krav, at ejeren stadig har berettigelsen til virksomheden på omdannelsestidspunktet. Det er 

derfor ikke muligt at frasælge virksomheden og så stadig nå at foretage en omdannelse med tilbagevir-

kende kraft. Der har været flere domme på dette som f.eks. dom SKM 2003.517 LSR og SKM 2011.516.BR. I 

den første dom drev virksomheden udlejningsvirksomhed, hvor der var sket salg og overdragelse af skøde 

1. april. Her blev ejeren nægtet omdannelse til et selskab stiftet 23. juni med tilbagevirkende kraft til 1. ja-

nuar, da ejeren på overdragelsestidspunktet for omdannelsen ikke havde råderet og ejerskabet af virksom-

heden. I den anden dom var der tale om at drive ejendom og ejerskab af ejendom. Her var der indgået 

slagsaftale d. 26. marts, hvor der blev nægtet omdannelse med tilbagevirkende kraft til 1. januar til selskab 

stiftet d. 29. marts. Her var virksomheden ikke længere under ejerskab af vedkommende. 
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Selve omdannelsen vurderes at være foretaget, når stiftelsesdokumenterne er 

underskrevet. Når der skal ske omdannelse til et eksisterende selskab, så er det 

tidspunktet for overdragelsen af virksomheden til selskabet, som afgør tids-

punktet for omdannelsen.37 

6.2.2.6 Dokumenter ved omdannelse 

Der er ved omdannelsen samme krav til formelle dokumenter, som der er nævnt under afsnit ”6. Virksom-

hedsomdannelse”. Her har ejeren én måned til at indsende disse dokumenter til SKAT, jf. VOL §2, stk. 1, nr. 

7. Udover de nævnte dokumenter i andet afsnit, så skal der også indsendes dokumentation for, at selskabet 

er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller dokumentation for overdragelse til eksisterende sel-

skab. Det er muligt for skattestyrelsen at give dispensation efter VOL §2, stk. 5, så indsendelsesfristen på én 

måned kan forlænges. Dette er op til en samlet vurdering fra skattestyrelsen, om de vil give dispensation. 

Ved flere ejere af virksomheden så skal der vedlægges en opgørelse over, hvad skatten ville være af fortje-

nesten ved et salg for den enkelte ejer, jf. VOL §2, stk. 3. 

6.2.2.7 Udskudt skat i omdannelsen 

Ved omdannelsen er der krav om, at der i åbningsbalancen afsættes udskudt skat/skatteaktiv, jf. VOL §2, 

stk. 1, nr. 8, hvis der forventes, at der vil ske udligning i forskel af regnskabsmæssige og skattemæssige vær-

dier i fremtiden. Den udskudte skat hensættes ligegyldigt, hvad årsregnskabsloven skriver. Det er almene 

regnskabsvejledninger fra Danmark, som skal benyttes til at opgøre skatten og indregne denne.  

Den udskudte skat skal hensættes for at give et mere retvisende billede af selskabets egenkapital, når 

denne er omdannet. Den udskudte skat skal nemlig holdes ude af opgørelsen af anparternes/aktiernes an-

skaffelsessum, jf. VOL §4, stk. 2. 

Som nævnt siger loven, at der skat afsættes skat i åbningsbalancen, men dette skal ske efter de almene 

regnskabsvejledninger. Når regnskabsvejledningen ved IAS 12 gennemlæses, så er der nogle punkter, som 

er modstridende med indregning af udskudt skat i åbningsbalancen. I denne fremgår det, at der ikke skal 

indregnes en udskudt skatteforpligtelse, der stammer fra første indregning af goodwill, jf. IAS 12, pkt. 15, 

hvor der vil være dette ved omdannelsen, hvor goodwillen ikke er afskrivningsberettiget, da denne ikke har 

en skattemæssig værdi, når den overdrages. Der kan derfor forefindes regnskabsvejledninger, som modsi-

ger loven bestemmelser. Min vurdering af, at man stadig har valgt at fastholde, at den udskudte skat skal 

indregnes – også af goodwill, er, at man gerne vil have, at egenkapitalen for selskabet i åbningsbalancen 

bliver ud fra deres betragtning så retvisende som mulig. Hvis der er et skatteaktiv ved omdannelsen, så skal 
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dette også afsættes i åbningsbalancen. Efter almene regnskabsregler så skal et 

skatteaktiv kun fremgå af balancen, hvis det vurderes sandsynligt, at dette vil 

kunne blive udnyttet inden for 3-5 år, hvor der skal ses på, hvad der forventes af 

udvikling og resultat i selskabet i de kommende år. Dette har loven valgt at se 

bort fra. Min vurdering af årsagen til dette er, at de vil fjerne usikkerheden omkring dette, hvor altid er 

usikkerheder og skøn ved at prøve at forudsige fremtiden. Åbningsbalancen skal mere eller mindre være et 

udtryk for alle værdier og gældsposter i selskabet ved opstart, hvor der for den udskudte skat ikke henses 

helt så meget til, hvad årsregnskabsloven og nogle regnskabsvejledninger skriver. En eventuel regulering til 

denne må så udarbejdes, når regnskabet skal aflægges, da dette skal være efter årsregnskabsloven, hvilket 

så kan medføre en større omkostning, hvis der ikke er forventning om udnyttelse af skatteaktiv inden for 3-

5 år. Dette kan være, hvis den omdannet virksomhed først forventer at genere overskud om flere år, hvilket 

kunne være tilfældet i virksomhed i dommen SKM 2006.290 SR som nævnt tidligere, der var en opfinder-

virksomhed, der blev omdannet uden at have genereret overskud. 

6.2.2.8 Omdannelse med flere ejere 

Det er også muligt for en virksomhed med flere ejere at benytte VOL. Her skal kravene efter VOL §2, stk. 2 

være opfyldt, som er 

1. at alle ejerne skal anvende loven for skattefri virksomhedsomdannelse, 

2. at ejerne har benyttet sig af samme regnskabsperiode 

3. og ejerne skal vederlægges ud fra deres andele i den personlige virksomhed. Her skal der også 

være opmærksom hed på VOL §2, stk. 3, hvor der er krav om udligning af ejere, hvis ejerne har for-

holdsmæssigt samme skattemæssige værdi.  

Der er derfor et krav om, at der skal udarbejdes en opgørelse over, hvad den samlede skattepligtige fortje-

neste ville have været pr. ejer ved et salg på markedsvilkår opgjort efter VOL §4, stk. 2. Her skal der ses på 

fordelingen af skatten ift. deres ejerandele, og hvad de har benyttet sig af skattemæssige afskrivninger i 

virksomheden. Hvis nogen har benyttet sig af større skattemæssige afskrivninger end andre, så skal der skal 

udligning af dette ved indbetaling, så det svarer til, at alle har samme forholdsmæssige skattemæssige 

værdi. I opgørelsen skal der benyttes opgørelsen af udskudt skat efter VOL §4, stk. 2 og 3, som er opgjort 

ud fra skattemæssige principper. Det indbetalte beløb fra en ejer for at udligne forskellen skal tillægges 

vedkommende anskaffelsessum for aktier og anparterne, jf. VOL §2, stk. 3. 

Der er i regneeksempel neden for vist en mulig opgørelse ved to ejere. Der er her en forskel i den udskudte 

skat af driftsmidlerne på 2,2 %-point. Ved forskel udlignes skatten med udgangspunkt i ejeren, som har den 

laveste udskudte skat. Person 2 har benyttet en større andel af de skattemæssige afskrivninger, hvorfor 
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vedkommende skal indbetale et beløb forholdsmæssigt, så det svarer til, at 

begge personer har samme forholdsmæssige udskudte skat (i %). 

I DKK Person 1 Person 2 I alt 

Ejerandel 40 % 60 % 100 % 

Driftsmidler (a) 200.000 300.000 500.000 

Skattemæssig værdi (b) 100.000 120.000 220.000 

Gæld (c) 80.000 120.000 200.000 

Udskudt skat (d) = ((a-b)*0,22) 22.000 39.600 61.600 

Selskabets værdi (e) = (a-c-d) 98.000 140.400 238.400 

Udskudt skat af driftsmidler (f) = (d/a)*100 11 % 13,2 % N/A 

Udligningsbeløb (g) 0 6.600 6.600 

Egenkapital (h) = (e+g) 98.000 147.000 245.000 
    

Anskaffelsessum anparter/aktier (i) = (b-c+g) 20.000 6.600 26.600 

Figur 7: Eksempel flere ejere udligning. Kilde: Egen tilvirkning m. inspiration fra juridisk vejledning C.C.7.2.3 

Specialet vil ikke omhandle yderligere problemstillinger eller regler med flere ejere ved en virksomhedsom-

dannelse, jf. også under afgrænsningen. 

6.2.2.9 Konto for opsparet overskud ved virksomhedsordningen 

Når der anvendes virksomhedsordningen, så er der mulighed for at opspare overskud i virksomhedsordnin-

gen mod betaling af aconto skat, som svarer til selskabsskatten (22 %). I forbindelse med en omdannelse så 

kan ejeren selv bestemme, om kontoen for opsparet overskud skal indgå helt eller delvist i omdannelsen. 

Hvis kontoen for opsparet overskud vælges at indeholdes i omdannelsen, så vil beløbet nedsætte den skat-

temæssige værdi af aktierne/anparterne – altså anskaffelsessummen. Hvis det vælges ikke at indeholde 

kontoen for opsparet overskud så falder denne til beskatning i året for omdannelsen, jf. VSL §16, stk. 1 og 

VSL §10, stk. 3. Ved en delvis omdannelse så sker nedsættelsen forholdsmæssigt af aktierne eller anparter-

nes anskaffelsessum efter VSL §16a, stk. 3, hvor der tages udgangspunkt i kapitalafkastgrundlaget. Her for-

deles konto for opsparet overskud forholdsmæssigt ud fra andelen af kapitalafkastgrundlaget, som omdan-

nes i forhold til det totale kapitalafkastgrundlag. Der tages udgangspunkt i kapitalafkastgrundlaget ved ud-

gangen af regnskabsåret året før omdannelsen. Ved den delvise omdannelse så vil det være det overskud, 

som tidligst/først er opsparet, som vil indgå i omdannelsen, jf. VSL §10, stk. 5. 

6.2.3 Omgørelse 

Virksomhedsomdannelserne kontrollers af Skattestyrelsen, hvor de vurderer, om virksomhedsomdannelsen 

lever op til de betingelser, som der er i loven for, at den kan foretages skattefri. Omdannelsen anses som 
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gennemført selskabsretligt ved, at selskabet er stiftet og anmeldt til Erhvervssty-

relsen, hvorefter Skattestyrelsen ikke kan tilbageføre omdannelsen. 

Hvis Skattestyrelsen gennemgår en skattefri virksomhedsomdannelse og ikke 

mener, at betingelser er opfyldt efter loven, så vil omdannelsen blive en skattepligtig omdannelse, hvor der 

så skal beregnes beskatning ved salg af virksomheden. Det er dog muligt at få tilladelse til en omgørelse ef-

ter skatteforvaltningsloven §29 af virksomhedsomdannelsen eller omvalg efter skatteforvaltningsloven §30, 

så det kan være muligt ikke at skulle foretage en skattepligtig virksomhedsomdannelse. For at tilladelsen til 

omgørelse kan gives, så er der flere betingelser, som skal opfyldes, jf. skatteforvaltningsloven §29, stk. 1. 

Dette drejer sig om, f.eks. at beslutningen om omdannelse (dispositionen) ikke har været for at spare eller 

udskyde skatte, for at undslippe væsentlige skattemæssig, dispositionen skal fra start være opgivet klart til 

skattestyrelsen og konsekvenserne af omgørelsen skal være lige til. 

6.2.4 Konsekvenser skattemæssigt for omdanneren/ejeren og selskabet 

Ved omdannelsen vil der være skattemæssige konsekvenser for både omdanneren/ejeren og selskabet. De 

konsekvenser, som der måtte være, er gennemgået i de efterfølgende afsnit. 

6.2.4.1 Beskatning af omdanneren/ejeren 

Loven har til formål, at ejeren ikke skal blive beskattet af avancer eller have fradrag for eventuelle tab, jf. 

VOL §4, stk. 1. Dette betyder dog ikke, at ejeren ikke vil blive beskattet ved et eventuelt salg af anparterne 

eller aktierne i fremtiden. Ved at benytte loven omkring for skattefri virksomhedsomdannelse vil ejeren 

blive beskattet af avancer på stiftelsestidspunktet ved senere afståelse, når der beregnes avancer ved et 

frasalg ud fra anparternes/aktiernes anskaffelsessum. Som tidligere skrevet skal anskaffelsessummen svare 

til et salg til handelsværdi efter VOL §4, stk. 2. I paragraffen fremgår det også, at der ved benyttelse af 

denne lov ikke kan indregnes tab på et aktiv i anskaffelsessummen men kun fortjeneste. 

Hvis opgørelsen af anskaffelsessummen af anparterne eller aktierne giver en negativ anskaffelsessum, så 

skal denne værdi tillægges en eventuel salgssum ved frasalg, så der også sker beskatning af den negative 

anskaffelsessum, jf. VOL §4, stk. 4. Hvis der sker salg til selskabet, så det ejer egne aktier, eller kapitalned-

sættelse, så skal der ske forholdsmæssig beskatning af den negative anskaffelsessum. 

Som nævnt tidligere er det muligt at medtage en blandet bolig som en del af omdannelse. Dette vil have 

den konsekvens, at ejeren skal beskattes af fri bolig, da selskabet vil eje boligen og derved have fradrag for 

driftsudgifter til boligen som vedligeholdelse. Der vil så ske beskatning af andelen af den private bolig efter 

LL §16a, stk. 5, hvor en hovedaktionær, som har stillet en bolig til rådighed af selskabet, beskattes af vær-

dien af godet. Forholdet falder nemlig under LL §16, stk. 1, hvor der er tale om sparet privat forbrug samt 
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vederlag fri benyttelse af godet, hvor der er tale om beskatning som personlig 

indkomst. Værdien af godet skal opgøres efter LL §16, stk. 3 og også LL §16, stk. 

9, som vedrører bestemmelsen for personer med væsentlig indflydelse på sel-

skabet. 

Det er også en mulighed at medtage en blandet bil i omdannelsen. Dette vil medføre, at ejeren skal beskat-

tes af fri bil, hvis denne stadig benyttes privat. Her kommer samme bestemmelse ved LL §16a, stk. 5 i an-

vendelse, da denne vedrører hovedaktionæren. Herefter vil der ske beskatning efter LL §16, stk. 4 af hele 

bilens værdi, hvor det er 25 % beskatning af bilens værdi op til DKK 300.000 og herefter 20 % samt et miljø-

tillæg, hvori der tillægges 50 % til dette. Beskatning af en bil vil minimum skulle ske ud fra en værdi på DKK 

160.000. Hvis ejeren har en anden bil ejet privat, som benyttes i selskabet, så vil vedkommende kunne gøre 

brug af kørselsgodtgørelse efter statens takster.  

Ejeren vil herefter kunne modtage løn fra selskabet, som beskattes som personlig indkomst efter PSL, eller 

modtage udbytte, som vil beskattes som aktieindkomst med 27 % op til DKK 54.000 for 2019 (dobbelt hvis 

gift) og herefter 42 % efter PSL §4a, stk. 1, nr. 1. 

6.2.4.2 Konsekvenser skattemæssigt for selskabet 

Ved at benytte den skattefri virksomhedsomdannelse sidestilles overdragelsen fra personlig virksomhed til 

selskabet ikke med et salg som ved den skattepligtige metode. Her sker overdragelsen efter successions-

princippet, hvor selskabet succederer i den personlige virksomheds skattemæssige status. Dette betyder, at 

selskabet indtræder i den skattemæssige status fra virksomheden i forhold til anskaffelsessum, tidspunkt 

for erhvervelse, foretagne afskrivninger, afskrivningsgrundlag og hensigten ved anskaffelsen, jf. VOL §6. 

Herfor sker der ikke beskatning af ejeren ved overdragelsen, da der ikke udløses skat på tidspunktet for om-

dannelse, da den hidtidige skattemæssige status fortsætter uforandret.38 Derfor anses skattemæssige af-

skrivninger og anskaffelser til at være foretaget af selskabet, så disse overtages, som de er på omdannelses-

tidspunktet. 

Successionen omfatter dog ikke fordringer og gæld omfattet af KGL, hvis der er en forskel mellem beskat-

ning som person og som selskab, jf. VOL §6, stk. 1. Dette kan være kursgevinst eller -tab på obligationsgæld, 

hvor personer er skattefritaget men selskabet skattepligtige. Her vil gælden omregnes til kursværdi på om-

dannelsestidspunktet, og denne vil indgå som anskaffelsessum i selskabet. 

                                                           
38 4. Den skattefri omdannelse. Hansen, Christian Skovgaard m.fl.: Erhvervsbeskatning. Side 557-569. (Bog) 
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Selskabet skal også overtage metodik til opgørelse af skattepligtig indkomst ved 

fordringer og gæld ved realisationsprincippet eller lagerbeskatning. Hvis der tidli-

gere er anvendt lagerbeskatning, så skal dette fastholdes, jf. VOL §6, stk. 1 og 

stk. 3. 

Ved overtagelse af et blandet aktiv så vil det kun være den erhvervsmæssige andel, som der succederes i, jf. 

VOL §6, stk. 4. Den private andel af aktivet vil anses, som overdraget til handelsværdi, hvor dette vil være 

anskaffelsessummen, som selskabet efterfølgende kan afskrive på. Et eksempel på medtaget anskaffelses-

sum og skattemæssige værdi er illustreret herunder.  

Det antages, at bilen i sin tid har haft en anskaffelsessum på DKK 200.000. Denne er i år 1 anvendt 40 % er-

hvervsmæssigt, og i år 2 er den benyttet 30 % erhvervsmæssigt. I år 3 sker omdannelsen af virksomheden, 

hvor bilen indgår i omdannelsen.  

 

 

Figur 8: Anskaffelsessum blandet bil. Kilde: Egen tilvirkning m. inspiration fra juridisk vejledning C.C.7.2.7 

År 1  

Anskaffelsessum 200.000 

Afskrivning efter saldoprincippet – 25 % 50.000 

Den erhvervsmæssige andel (50.000*0,4) 20.000 

Saldoværdi ultimo 150.000 

  

År 2  

Saldoværdi primo 150.000 

Afskrivning efter saldoprincippet – 20 % (benyttet 20 % i år ) 30.000 

Den erhvervsmæssige andel (37.500*0,3) 9.000 

Saldoværdi ultimo 120.000 

  

År 3 – omdannelsen  

Andel af bilen benyttet erhvervsmæssigt ((9.000+20.000)/(50.000+30.000)) 36,25 % 

Der succederes i 36,25 % af saldoværdien ultimo år 2 (120.000*0,3625) 43.500 

Handelsværdi af den private andel af bilen – eksempel 100.000 

Skattemæssige anskaffelsessum i selskabet 143.500 
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For en ejendom er det samme princip for beregning af den erhvervsmæssige 

andel af boligen, som skal indgå som skattemæssig anskaffelsessum i selskabet. 

I tilfælde af at en del af boligen bruges til beboelse (vil forventes ved privat an-

del af bolig), så er denne andel ikke afskrivningsberettiget i selskabet, jf. afskriv-

ningsloven §14, stk. 2. Hvis den private del af boligen senere benyttes til formål, som er afskrivningsberetti-

get, så kan selskabet afskrive på anskaffelsessummen vedrørende den tidligere private andel, hvor hjemlen 

findes i afskrivningsloven §19, stk. 1, da den ikke afskrivningsberettiget andel skifter formål. 

Det er ej heller muligt for selskabet at succedere i underskud fra den personlige virksomhed, jf. VOL §8, stk. 

1. Sådan et underskud skal benyttes af den erhvervsdrivende i anden indkomst eller af en ægtefælle. Disse 

regler gør sig også gældende ved uudnyttede fradragsberettigede tab efter ABL §13a, stk. 2 og 3, KGL §32, 

stk. 3 og ejendomsavancebeskatningsloven §6, stk. 3, da der er tale om kildeartstab, jf. VOL §8, stk. 2. 

Det er muligt for selskabet at tillægge stiftelsesomkostninger som følge af omdannelsen til f.eks. tinglys-

ningsafgift, stempeludgifter og lignende til anskaffelsessummen af de overtagne aktiver.39 Dette vil forhøje 

de skattemæssige anskaffelsessummer, hvor dette også er stadfæstet ved dommen TfS 1992.155 LR, hvor 

ejeren fik lov til dette ved en omdannelse. 

Selskabet vil ved omdannelsen få samme regnskabsperiode, som den personlige virksomhed blev drevet, jf. 

VOL §3, stk. 2. Her vil regnskabsperioden udgøre 12 måneder og derfor følge de indberetningsfrister for 

selvangivelse og afregning af SKAT, som følger regnskabsperiodens sidste dato. Det er dog muligt at lade 

første regnskabsperiode være længere, når der sker omdannelse til et selskab, som er stiftet i året, hvis 

regnskabsperioden er længere end 12 måneder fra omdannelsen og samlet under 18 måneder for selska-

bet, jf. VOL §3, stk. 2. Under særlige omstændigheder kan regnskabsperioden vedrøre en anden periode, jf. 

VOL §3, stk. 3. Dette kan i praksis være ved indtræden i sambeskatning. 

Selskabet vil dog ikke have fradrag for omkostninger afholdt til revisor og advokat til omdannelsen. Om-

kostninger falder nemlig ikke under SL §6, stk. 1, da omkostningerne ikke er afholdt til at vedligeholde, sikre 

og erhverve driften/indkomsten. Omkostninger er afholdt som engangsomkostninger med henblik på at 

stifte selskabet, hvilket ikke direkte vedrører driften. 

6.3 Delkonklusion virksomhedsomdannelse 

Der er mulighed for at foretage en virksomhedsomdannelsen efter enten den skattepligtige eller den skat-

tefrie metode.  

                                                           
39 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.7.2.7 Retsvirkningerne af omdannelsen for selskabet - succession 
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Ved den skattepligtige metode så vil omdannelsen ske efter afståelsesprincip-

pet, hvilket svarer til et salg af virksomheden til et selskab. Salget skal se til kon-

tantværdier som til en uafhængig tredjepart. Her vil omdanneren blive beskattet 

af eventuelle fortjeneste, og de overdragne aktivers handelsværdi vil være an-

skaffelsessummerne for selskabet, som selskabet herefter kan afskrive på skattemæssigt. 

Selve omdannelsen vil ofte ske som et apportindskud af den tidligere personlige virksomhed eller delvis 

virksomhed ind i et selskab, som stiftes på baggrund af apportindskuddet som selskabskapital. Selve om-

dannelsen kan ske med tilbagevirkende kraft med op til 6 måneder efter sidste regnskabsudløb for virksom-

heden, som skal helt eller delvist omdannes. Dette betyder, at alle indtægter og omkostninger, som der har 

været i virksomheden indtil stiftelsen, vil overgå til selskabet, så disse skal medtages i selskabets skatteop-

gørelse. Ved en omdannelse med tilbagevirkende kraft er der flere krav og betingelser, som skal være op-

fyldt, herunder at det er hele virksomheden, som omdannes og ikke kun enkelte aktiver. 

Beskatningen af fortjenesten hos ejeren kan kræve en større likviditet for at betale skatten. Noget af dette 

kan muligvis indhentes igennem selskabet, da det er muligt at afsætte et stiftertilgodehavende, hvor der 

skattefrit kan udbetales dette til ejeren. Det kan dog være, at der ikke tilstrækkelig med likviditet i selska-

bet, da den beregnet goodwill, som overdrages, ikke har medført likviditet til selskabet. Denne mulige ud-

fordring med likviditet kan gøre det svært at gennemføre den skattepligtige virksomhedsomdannelse. 

Den skattefri virksomhedsomdannelse derimod er en mulighed for at foretage virksomhedsomdannelsen 

skattefrit – eller udskyde skattebetalingen af afståelsen til den dag aktierne eller anparterne i selskabet sæl-

ges til anden part. Ved den skattefri virksomhedsomdannelse sker selve overdragelsen af virksomhedens 

aktiver og passiver ved succession, hvor selskabet succederer i anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkt, 

skattemæssige afskrivninger m.fl., hvilket er ensbetydende med, at selskabet overtager den skattemæssige 

stilling, som virksomheden var i pr. omdannelsesdatoen. 

En skattefri virksomhedsomdannelse skal ske efter VOL, hvori der er flere krav og betingelser, som skal 

være opfyldt, før omdannelsen kan ske skattefrit. Kravene er både til omdanneren, virksomheden og sel-

skabet samt selve omdannelsen. Der er nogle virksomheder som én virksomhed med over 10 ejere, hvor 

ikke alle deltager væsentligt i den daglige drift, som ikke kan benytte sig af lovgivningen. Herudover skal 

virksomheden også ejes på tidspunktet for omdannelsestidspunktet, ved stiftelse af selskabet og på tids-

punktet for selve overdragelsen. Omdanneren skal også være skattepligtig til Danmark på tidspunktet for 

omdannelsen. 
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Omdannelsen skal ske ved apportindskud til et nystiftet selskab eller et eksiste-

rende selskab. Hvis der er tale om en omdannelse til et eksisterende selskab, 

så er der krav om, at dette ikke har haft erhvervsmæssig aktivitet inden om-

dannelsen og generelt er, hvad der defineres som et skuffeselskab.  

Omdannelsen og indskuddet skal bestå af en hel virksomhed, herunder alle dertilhørende aktiver og passi-

ver. Det er muligt ikke at medtage samtlige aktiver og passiver fra en personlig virksomhed, hvis de tilbage-

hørende aktiver og passiver udgør en virksomhed i sig selv. Dette vil som oftest være en ejendom, da ejen-

domme per definition igennem tidligere domme er en selvstændig virksomhed. Udover fast ejendom er det 

også muligt at udelade hensat til senere hævning og mellemregningskontoen af omdannelsen, da disse alle-

rede er beskattede midler. Ved omdannelsen kan det også være krævet, at blandet benyttede aktiver som 

en ejendom eller en bil indgår i omdannelsen. Dette vil komme an på benyttelsen af aktivet i virksomheden, 

værdien af anskaffelsessummen og om indskudskontoen er negativ. Ved en negativ indskudskonto så skal 

denne være udlignet inden omdannelsen, hvilket kan ske ved indskud af kontanter eller blandet aktiver. 

Selve betalingen eller vederlaget til ejeren for omdannelsen skal ske i anparter eller aktier ved omdannelse 

til et nyt selskab eller som en værdistigning i aktierne eller anparterne, hvis omdannelsen sker til et eksiste-

rende selskab. Dog er det muligt at modtage et stiftertilgodehavende, hvis et blandet aktiv indgår i omdan-

nelsen. Her vil friværdien af aktivet kunne indgå som stiftertilgodehavende. Det kan vælges at lade kontoen 

for opsparet overskud fragå i anskaffelsessummen for anparterne eller aktierne. Hvis kontoen for opsparet 

overskud ikke medtages, så falder hele beløbet på kontoen til beskatning i omdannelsesåret. Hvis kun en 

del af aktiverne i virksomheden omdannes (ejendommen holdes uden for), så skal der ske forholdsmæssig 

opgørelse af kontoen for opsparet overskud ud fra kapitalafkastgrundlaget, hvor den forholdsmæssige op-

gjorte andel skal medtages i omdannelsen. 

Anskaffelsessummen for anparterne eller aktierne opgøres til den skattemæssige værdi af virksomhedens 

aktiver og passiver fratrukket skattepligtige fortjenester. Dvs. aktiverne og passiverne skal opgøres til han-

delsværdi, hvilket svarer til værdien ved et salg til tredjepart. Hvis anskaffelsessummen er negativ herefter, 

så skal der ske udligning af denne inden omdannelsen. Ved en negativ anskaffelsessum, når virksomheds-

ordningen er benyttet året forinden, skal alle aktiver og virksomheder, hvis flere, indgå i omdannelsen. Her-

efter vil det stadig være muligt at benytte sig af loven. Hvis der ikke er benyttet virksomhedsordningen, skal 

den negative anskaffelsessum udlignes inden omdannelsen. Ved omtale af negativ anskaffelsessum er der 

tale om opgørelse af denne inden modregning af konto for opsparet overskud. Udskudt skat indgår ikke i 

opgørelsen af anskaffelsessummen. 
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Det er også muligt at foretage den skattefri virksomhedsomdannelse med tilba-

gevirkende kraft i op til 6 måneder fra åbningsbalancen, hvilket vil være dagen 

efter sidste dag i seneste regnskabsperiode for virksomheden, hvilket minder om 

muligheden under den skattepligtige metode. Der er her krav om at anmelde 

dette til Erhvervsstyrelsen og SKAT senest 1 måned efter omdannelsen. 

Den skattefri virksomhedsomdannelse har konsekvenser for både ejeren og selskabet. For ejeren skal alle 

bestemmelserne i VOL være overholdt, hvor det ellers vil være muligt for SKAT at anse omdannelsen som 

skattepligtig, eller det vil medføre, at ejeren skal søge om omgørelse. Ved benyttelse af modellen er der 

ikke tale om skattefri omdannelsen men nærmere ”skatteudskydende” omdannelse, da ejeren ved frasalg 

af aktier eller anparter vil blive beskattet af gevinsten. Herudover kan det medføre beskatning af værdien af 

frie goder som fri bolig eller fri bil. For selskabet vil det som nævnt medføre, at det succederer i virksomhe-

dens hidtidige skattemæssige status, hvorfor den skattemæssige status ikke ændrer sig for virksomheden. 

Dette er årsagen til, at omdannelsen kan ske skattefrit, da ejeren så bliver beskattet senere, og det vil svare 

til beskatning ud fra samme grundlag.  

7. Casevirksomhed – Asfalt Konstruktion 

Virksomheden Asfalt Konstruktion er en fiktiv virksomhed, som er konstrueret til brug for dette speciale. 

Oplysningerne om denne og regnskabstallene er derfor opsat til brug for specialet med formålet at illu-

strere en virksomhedsomdannelse i praksis. Inden beregning og gennemgang af metoderne for skattepligtig 

og skattefri virksomhedsomdannelse vil virksomheden kort beskrives. 

7.1 Asfalt Konstruktion – præsentation 

Asfalt Konstruktion er en personlig virksomhed, der er etableret tilbage i 1988 og drives af ejeren Jens Chri-

stiansen. Virksomhedens formål er at drive asfaltarbejde, herunder vejbygning, vejvedligeholdelse og her-

med beslægtet virksomhed. Arbejdet er oftest for kommuner, men der udføres også arbejde for offentlige 

institutioner, privat personer, ejendomsforeninger, private virksomheder og lignende.  

Virksomheden har igennem årene haft en stabil indtjening, hvor der dog de senere år har oplevet en større 

efterspørgsel og derved større indtjening. Dette har medført, at ejeren Jens Christiansen nu overvejer at 

fortsætte virksomheden i selskabsform, da han også selv er ved at være oppe i årene efter at have drevet 

virksomheden i 31 år. Derfor overvejes muligheden for selskabsform også i forhold til fremtiden og en 

eventuel pensions tilværelse, som forventeligt kunne ske inden for 10 år. 
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Igennem årene har Jens Christiansen også opkøbt ejendomme, hvor disse anven-

des til kontor og lager i Asfalt Konstruktion. Jens Christiansen har benyttet sig af 

virksomhedsordningen for sin virksomhed og beskatning de seneste år. Herunder 

er de væsentligste nøgletal til brug for virksomhedsomdannelsen: 

I DKK 
 

2018  2017  2016  

Årets resultat 
 

           1.953.555            607.440            450.822  

Renteindtægter 
 

                          -                          -                          -7  

Renteudgifter 
 

              340.652            587.339            321.954  

Egenkapital 
 

           2.508.778         1.255.223         1.147.783  

 

Indskudskonto   -91.377 

Hensat til senere hævning   350.000 

Konto for opsparet overskud, netto 22 %  2.142.053 

Skattemæssig saldo driftsmidler  535.266 

Hævet fra 1. januar 2019 til omdannelsen  250.000 

Figur 9: Regnskabstal Asfalt Konstruktion. Kilde: Egen tilvirkning 
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Regnskabstallene for balancen for den samlede virksomhed så således ud pr. 31. 

december 2018: 

Aktiver: Balance pr. 31. december 2018 

  
Grunde og bygninger 10.288.750 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 535.266 

   

Materielle anlægsaktiver 10.824.016 

  
Varelager 918.750 

  
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser og varer 1.085.258 

Likvide beholdninger 1.173.352 

  
Omsætningsaktiver 2.277.360 

  
Aktiver i alt 14.001.376 

  
Passiver:  
Egenkapital 2.508.778 

  
Realkreditinstitutter 7.884.617 

Kreditinstitutter 517.979 

Langfristet gældsforpligtelser 8.402.596 

  
Kort del af langfristet gæld 210.000 

Varekreditorer 904.122 

Anden gæld 1.975.880 

  
Kortfristet gældsforpligtelser 3.090.002 

  
Passiver i alt 14.001.376 

Figur 10: Balancetal Asfalt Konstruktion. Kilde: Egen tilvirkning 

Grunde og bygninger består af fire ejendomme, som benyttes til hhv. kontor og lagerfaciliteter. Ejendom-

mene er erhvervet over årene fra 1988 til 2008. 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar består af maskiner herunder specielt værktøj til disse, varevogne og 

it-udstyr. 
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Varelageret i virksomheden omfatter materialer, som benyttes til arbejdets ud-

førelsen løbende i asfalt forretningen. 

Gælden til realkreditinstitutter og kreditinstitutter omhandler gæld i virksomhe-

dens ejendomme samt maskiner og varevogne. 

Anden gæld under kortfristede gældsforpligtelser vedrører moms og lønrelaterede gældsposter vedrø-

rende de ansatte i virksomheden. 

7.2 Værdiansættelse af virksomhedens aktiver og passiver 

I de efterfølgende afsnit vil der gennemgås, hvorledes værdiansættelsen af Asfalt Konstruktions aktiver og 

passiver ville være ved en eventuel virksomhedsomdannelse – henholdsvis skattepligtig som skattefri. Som 

tidligere nævnt så skal værdiansættelsen ske til handelsværdi40. Gennemgangen vil også omfatte konse-

kvenserne for ejer og virksomhed ved enten den ene eller anden metode under de forskellige aktiver og 

passiver. 

7.2.1 Værdiansættelse goodwill 
Goodwill er ikke et enstydigt begreb og vil ofte være tilkøbt eller egen oparbejdet goodwill. Ved goodwill 

kan der være tale om know-how, særlig kundekreds, forretningsforbindelse og lignende. Regnskabsmæssigt 

anses goodwill for at være en merpris for køb af en virksomhed, end der er nettoaktiver.  

Skattemæssigt forstås goodwill som: ”Den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsfor-

bindelse eller lignende.”41 Goodwill skal være tilknyttet en virksomhed i drift og ikke til personer, hvor over-

dragelsen af goodwill også kun kan ske i forlængelse af overdragelse af en hel eller delvis virksomhed.42 

Selve værdiansættelsen af goodwill kan ske ved flere metodikker, hvor der ingen fast regel/lovgivning er for 

værdiansættelse af goodwill. I dette tilfældet er der tale om interesseforbundne parter ved omdannelsen, 

så her skal værdiansættelsen ske til handelsværdi, hvor denne værdiansættelse skal ske ud fra de konkrete 

omstændigheder i virksomheden.43 

 

 

 

                                                           
40 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.7.2.5 Opg. af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver 
41 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.6.4.1.1 Hvad er skatteretlig goodwill? 
42 Samme ref. som nr. 41 
43 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill 
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Der er i nogle brancher en kutyme for, hvordan goodwill skal værdiansættes, 

hvor dette er godkendt af SKAT. Disse kutymer ses ofte i tandlæge-, læge- og re-

visionsvirksomheder. Goodwillen her kan værdiansættes på baggrund af brutto-

omsætning eller lignende, hvor en værdiansættelse på baggrund af bruttoom-

sætning giver mulighed for at opgøre og indregne goodwill ved negative resultater. Hvis der ikke er en 

branchekutyme, så kan det være muligt at få værdiansat goodwillen eller sandsynliggjort denne ud fra 

købstilbud eller en vurdering af en uafhængig tredjepart. 44   

De to metodikker vurderes dog ikke at kunne benyttes på Asfalt Konstruktion, da der ikke er en branche 

kutyme og ej heller er nogen nylige købstilbud. Når disse metodikker ikke kan benyttes er der nogle øvrige 

muligheder, hvor der er nogle forskellige retningslinjer kommunikeret af SKAT: 

1. Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 omkring værdiansættelse af aktiver og passiver ved dødsboer 

og gaveafgiftsberegning. Da denne ikke er relevant for casen, og der er i afgrænset fra dødsboer, så vil 

denne ikke gennemgås yderligere. 

2. TSS-cirkulære 2000-10 om værdiansættelse af goodwill 

3. Vejledning til værdiansættelse ved koncerninterne overdragelser: "Transfer Pricing; kontrollerede 

transaktioner; værdiansættelse" af 21. august 2009 

Af de ovenstående metodikker vil nummer 2 og 3 vurderes og diskuteres, og heraf vil én af disse benyttes 

til værdiansættelse af goodwill i Asfalt Konstruktion. 

7.2.1.1. TSS-Cirkulære 2000-10 

Ved Ligningsrådets vejledning er der forsøgt udarbejdet en standardiseret model, som kan benyttes af alle 

virksomheder til at beregne oparbejdet goodwill. Selve beregningen skal dog sammenholdes med konkrete 

vurderinger, hvilket kan medføre, at der skal ske justeringer til resultatet, som skal indgå, hvis dette er eks-

traordinært i ét af årene, eller der benyttes en anden værdi end den, som beregningen viser. Beregningen 

er vejledende for en handelsværdi af goodwillen, men den er ikke et facit. Beregningen skal derfor sam-

menholdes med, hvad det ville forventes, at man ville kunne opnå i goodwill ved frasalg til en uafhængig 

tredjepart. Der skal derfor ved benyttelse af modellen også altid medtages følgende i overvejelserne om-

kring den beregnet goodwill, jf. også cirkulærets punkt 4:45 

 Forventninger til fremtiden 

 Udvikling fra afslutning af sidste regnskabsperiode og frem til omdannelsen 

                                                           
44 Samme ref. som nr. 43 
45 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill 

https://skat.dk/skat.aspx?oId=1813084&chk=203611
https://skat.dk/skat.aspx?oId=1813084&chk=203611
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 Om der er afgørende medarbejdere eller indehaver/-e, som ikke følger 

med ved omdannelsen 

 Hvis alt omsætning kommer fra én eller få kunder, så er der større usik-

kerhed ved virksomheden, hvorfor der bør ske et nedslag i den bereg-

net goodwill 

 Muligvis korrektion af de foregående års resultater, så de bliver ”normaliseret”, hvis der har været 

år med store engangsindtægter og/eller –omkostninger som udvikling- og forskningsomkostninger, 

et specielt engangssalg, ekstraordinære tab på debitorer, ekstraordinære finansielle poster og lig-

nende. 

Ligningsrådet har også mulighed for efterfølgende at korrigere goodwillen i en omdannelse, hvis Ligningsrå-

det ikke vurderer, at der er taget højde for nogle af ovenstående i beregningen, hvor der burde. 

Beregningen 

Cirkulæret tager udgangspunkt i virksomhedens regnskabsmæssige resultat de tre foregående år før om-

dannelsen/overdragelsen. Hvis der ikke er udarbejdet tre årsregnskaber efter årsregnskabsloven, så skal 

der benyttes de tre seneste skattepligtige indkomster. I cirkulæret er der en oversigt over, hvordan bereg-

ningen for værdiansættelsen af goodwill overordnet er:46 

Beregningsgrundlaget Regnskabsmæssigt resultat før skat de foregående 3 år for overdragelsen 

Regulering af resultat - finansielle indtægter 

+ finansielle omkostninger 

+/- ekstraordinære poster efter ÅRL 

+ afskrivninger på tilkøbt goodwill 

- ikke udgiftsført løn eller vederlag til medarbejdende ægtefælle 

Vægtning Tredje sidste år før overdragelsen x 1 

Anden sidste år før overdragelsen x 2 

Året før overdragelsen x 3 

Endeligt divideres med 6 for at give vægtet gennemsnitsindtjening 

Udviklingstendens Differencen mellem året før og tredje sidste år divideres med 2 når kon-

stant resultatmæssig udvikling (negativ/positiv) 

Driftsherreløn 50 % fratrækkes, hvor det er minimum DKK 250.000 og maksimalt DKK 

1.000.000 

                                                           
46 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill 
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Forrentnings af aktiverne Aktiverne forrentes på overdragelsestidspunktet med den gældende ka-

pitalafkastsats efter VSL §9 + 3 % 

Kapitalisering Kapitaliseringsfaktoren beregnes på overdragelsestidspunktet med den 

gældende kapitalafkastsats efter VSL §9 + 8 % (ud fra forventet levetid) 

Figur 11: Beregning goodwill. Kilde: Juridisk vejledning, afsnit C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill 
 

Herunder vil delelementerne for beregningen gennemgås. 47 

Beregningsgrundlaget 

Hele beregningen tager udgangspunkt i de foregående tre års regnskabsmæssige resultater fra årsregnska-

ber efter årsregnskabsloven. Hvis disse ikke er udarbejdet, er det muligt at tage udgangspunkt i den skatte-

pligtige indkomst i samme periode. Hvis virksomheden ikke har udarbejdet et regnskab efter årsregnskabs-

loven, så har virksomheden også muligheden for at opgøre et regnskabsmæssigt resultat for de tre foregå-

ende år til brug for beregningen. 

Regulering af resultat 

Ved resultatet af virksomheden skal der tages udgangspunkt i resultatet fra indtjeningen fra virksomhedens 

primære forretningsområde, jf. afgørelserne SKM 2003.168 LR og SKM 2003.474 LR. Ved regulering af det 

regnskabsmæssige resultat, så reguleres de poster, som kan ses af figur 11. 

Det er også muligt at tage udgangspunkt i den skattepligtige indkomst. Her skal der ske korrektion af med-

arbejdende ægtefælle (-), finansielle indtægter (-), finansielle udgifter (+), forskudsafskrivninger (+), andre 

ikke skatterelaterede driftsmæssige beløb (+/-) og afskrivninger på tilkøbt goodwill (+). Posten ”andre ikke 

skatterelaterede driftsmæssige beløb” omfatter her dispositioner, som har haft indflydelse på den skatte-

pligtige indkomst, hvor disse ikke anses for at skulle have indflydelse på virksomhedens drift som f.eks. re-

sultat fra driftsfremmede aktiver. 
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Vægtning 

Ved beregningen skal indtjeningen reguleres ved at vægte indkomsten i årene. 

Her ganges det tredje år med 1, det andet år med 2 og året før med 3, hvorefter 

det divideres med 6. Dette gøres for at give en gennemsnitsindtjening, hvor årene tættest på året før over-

dragelsen vægtes mest, da disse vurderes at være de mest gældende og derved vil være mest passende at 

tage udgangspunkt i for, hvad der forventes af indtjening i de kommende år. 

Udviklingstendens 

I beregningen korrigeres der vedrørende virksomhedens udviklingstendens – såvel positiv som negativ. 

Goodwill er et udtryk for merværdi i en virksomhed, hvor en køber må forventes at lægge meget vægt på 

forventet fremtidige pengestrømme og resultater, hvorfor denne korrektion er medtaget i beregningen af 

goodwill. Udviklingstendensen er differencen mellem resultat før skat af året før omdannelse og så det 

tredje år, hvor denne så divideres med to. Der beregnes kun en udviklingstendens, hvis der har været en 

konstant udvikling – altså positiv eller negativ i alle tre år. 

Driftsherreløn 

Herefter fratrækkes driftsherreløn for, at der indarbejdes en lønudgift til ejeren, som ellers ikke bliver af-

lønnet, så dette kan ses i virksomhedens resultat. Vedkommende bliver ved personlig virksomhed beskattet 

af resultatet og kan løbende hæve penge, som gerne svarer til dette. Der tages derfor beregnet goodwill 

efter udviklingstendensen og så beregnes driftsherrelønnen på baggrund af denne. Driftsherrelønnen skal 

udgøre halvdelen af beløbet beregnet indtil videre, men dog minimum DKK 250.000 og maksimum DKK 

1.000.000. Et negativ beløb efter dette vil medføre, at goodwillen fastsættes til DKK 0. 

Forrentning af aktiverne 

Efterfølgende skal der fratrækkes et beløb svarende til forrentning af aktiverne i virksomheden. Aktivmas-

sen skal korrigeres for driftsfremmede aktiver, som kan være pantebreve, obligationer og tilkøbt goodwill. 

Herudover skal likvide beholdninger som hovedregel ej medtages i forrentningen, jf. afgørelsen SKM 

2001.132 LR, da likvide midler anses som fremmede driftskapital, da disse kun har til formål at sikre virk-

somhedens betalingsevne og ellers ikke benyttes til at drive og generere aktivitet i virksomheden. Udlej-

ningsejendomme anses også som driftsfremmede aktiver, som ikke skal forrentes, hvor resultatet fra disse 

også skal reguleres i virksomhedens resultat, jf. afgørelsen SKM 2004.44 LSR, hvor der kun blev medtaget 

ejendomme, som var en del af virksomhedens primære aktivitet ved forretning. Det skal for hvert aktiv vur-

deres, om det er et driftsfremmede aktiv eller ej. 
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Selve forretningen sker efter kapitalafkastsatsen efter VSL §9 tillagt 3 %. Kapitalaf-

kastsatsen for 2019 var 0 %, så forretningen skal ske med 3 % i 2019, jf. afgørelsen 

SKM 2019.392 SKTST. 

Kapitalisering 

Endeligt bliver det tilbageværende beløb kapitaliseret med en kapitaliseringsfaktor. Denne skal være udtryk 

for den forventede årlige forrentning af virksomheden og goodwillens levetid, hvilket vil sige et beløb, som 

viser, hvor mange år der kan forventes et afkast på goodwillen. Der benytter her den samme kapitalafkast-

sats som under forretning af aktiverne efter VSL §9, som er 0 % i 2019. Der skal dog tillægges 8 %, så for 

2019 giver det en samlet kapitalisering på 8 %. 

Kapitaliseringsfaktoren vil ændres efter levetiden på goodwillen, som kan være forskellig fra virksomhed til 

virksomhed og omstændighederne i den enkelte. Der forventes som udgangspunkt, at levetiden for good-

will er 7 år. De 7 år skal vurderes op imod den enkelte virksomhed, og om der er særlige forhold og om-

stændigheder, som taler for enten en længere eller kortere levetid. 

7.2.1.2 Vejledning 21. august 2009 til koncerninterne overdragelser 

Skatteministreret har udover cirkulæret 2000-10 udarbejdet en vejledning til værdiansættelsesmetoder ved 

koncerninterne overdragelser. Vejledningen fokuserer på værdiansættelsesmetoder af virksomheder, hvil-

ket inkluderer goodwill og andre immaterielle rettigheder ved overdragelser. Vejledningen er til brug i de 

tilfælde, hvor 2000-10 ikke vurderes tilstrækkelig, så der er mulighed for at benytte alternative værdiansæt-

telsesmetoder til brug for en virksomhed. Goodwill cirkulæret 2000-10 er fokuseret på goodwill og omfav-

ner ikke øvrige immaterielle rettigheder og lignende, hvor denne vejledning giver større mulighed for at be-

nytte anerkendte værdiansættelsesmetoder til at værdiansætte disse aktiver.48 

I vejledningen er der tre værdiansættelsesmetoder, som kan benyttes: 49 

 En indkomstbaseret metode, hvor værdiansættelsen sker på baggrund af forventet fremtidige ind-

komst 

 En markedsbaseret metode, hvor værdiansættelsen sker på baggrund af sammenlignelige uaf-

hængige transaktioner 

 En omkostningsbaseret metode, hvor værdiansættelsen sker til værdien af afholdte omkostninger 

til at udarbejde aktivet 

                                                           
48 Juridisk vejledning 2019-2, Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse 
49 Samme ref. som nr. 48 
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Herunder vil de tre metoder kort beskrives: 50 

Indkomstbaseret 

Ved den indkomstbaseret metode så er fokus på den fremtidige indtjening. Her 

skal de frie pengestrømme vedrørende et aktiv eller virksomhed opgøres, hvorefter de skal tilbagediskonte-

res til nutidsværdi for at afspejle værdien af aktivet. Tilbagediskonteringsfaktoren skal være et udtryk for 

afkastkravet for ”investor”, hvilket vil variere ud fra specielt tid og risikoprofil.  

DCF-modellen (Discounted Cash Flow) og EVA-modellen (Economic Value Added) er de to modeller nævnt I 

vejledningen, som kan benyttes. Dette speciale vil dog ikke komme yderligere ind på modellerne udover 

diskussion af pålideligheden af input til disse. 

Markedsbaseret 

Den markedsbaseret metode tager udgangspunkt i, at der skal forsøges at finde sammenlignelige virksom-

heder, som muligvis er handlet for nyligt, børsnoteret eller lignende, som giver et udtryk for deres handels-

værdi, som kan lægges over på ens egen virksomheder og aktiver, hvorefter handelsværdien for denne er 

fundet. Der er under metoden enten den direkte eller en relativ prissammenligning. Den direkte er 1:1 for 

pris og virksomhed, hvor prisen for den anden direkte henføres til din egen. Ved den relative benyttes nøg-

letal/forholdstal ved sammenlignelige virksomheder, hvor der kan indarbejdes en multipel. Her behøves 

virksomhederne ikke være 100 % 1:1, så der kan være mindre afvigelser, som der kan tages højde for og 

justeres for forholdsmæssigt. 

Omkostningsbaseret 

Metoden tager udgangspunkt i omkostninger afholdt for at udarbejde aktiver og forventet omkostninger til 

færdiggørelse. Dog nævner vejledningen selv, at denne metode ikke i princippet lever op til armslængdevil-

kårene, da værdiansættelsen ikke sker til handelsværdi men til kostpris. Vejledningen nævner dog nogle 

tilfælde, hvor kostprisen ikke kan udelukkes ikke at være retvisende for handelsværdien som f.eks. begræn-

sede muligheder for at benyttet anden værdiansættelsesmetoder, usikkerheden ved andre metoder m.fl.  

7.2.1.3 Cirkulære 2000-10 versus vejledning 21. august 2009 

Der er som nævnt to metodikker til beregning af goodwill, som vurderes at være relevante for Asfalt Kon-

struktion og ved mange andre omdannelser generelt.  
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Under vejledningen 21. august 2009 er der dog yderligere tre overordnet meto-

der. Her vurderes den omkostningsbaseret ikke at være passende, da omkostnin-

gerne for at oparbejde virksomheden ikke vurderes passende som værdiansæt-

telse, da der ingen hensyn tages til forventninger til fremtiden. Den indkomst ba-

seret kan godt være relevant, hvis det er muligt at finde en sammenlignelig virksomhed, som enten er 

handlet for nylig (og der er tilgang til oplysninger om pris), eller der er en børsnoteret eller lignende virk-

somhed, hvor børskursen og derved handelsværdien kan aflæses. Den indkomstbaseret model vurderes at 

være den mest relevante ved værdiansættelse af en virksomhed og derved goodwill og øvrige immaterielle 

aktiver. Her sker værdiansættelsen mere eller mindre kun på baggrund af forventninger til fremtiden og de 

frie pengestrømme herfra. Historiske tal vil have en mindre indflydelse her, hvor det hovedsageligt vil være 

nuværende aktiver og passiver og reguleringer på disse, som vil have en indflydelse på værdiansættelsen. 

Ud fra min vurdering så giver det god mening, at det er ud fra fremtidige forventninger om vækst og afkast, 

som skal lægge grundlaget for værdiansættelsen af virksomheden. Ved køb af en virksomhed så vil investor 

være interesseret i fremtidige afkast og ikke historiske data, da vedkommende ikke har del i disse.  

Det fremgår dog af den juridiske vejledning, at det kun er i tilfælde, hvor cirkulæret 2000-10 ikke vurderes 

at være passende og derfor ikke kan anvendes.51 Det må derfor konkluderes, at SKAT helst ser, at cirkulæret 

2000-10 anvendes. Hvorfor SKAT helst ser dette, vil jeg ikke kunne sige med sikkerhed. Der er fordele og 

ulemper ved valg og fravalg af de forskellige værdiansættelsesmetoder.  

Ved det ældre cirkulære 2000-10 så er dette en meget simpel beregning, som tager udgangspunkt i histori-

ske tal, som er mere pålidelige, og de kendes ved beregningen. Der er derfor ikke mulighed for at lave 

større tilpasninger eller beregninger for at opnå et specifikt resultat. Goodwillen og handelsværdien værdi-

ansættes efter mekaniske beregninger, hvorfor der er mindre mulighed for selv at påvirke denne, hvilket 

minimerer andelen af skøn inkluderet i beregningen, som vil gøre værdiansættelsen mere usikker. Min for-

ventning er, at virksomheder og deres goodwill som oftest vil blive værdiansat lavere end handelsværdien 

ved cirkulære 2000-10. Denne antagelse bygger på, at mange har en forventning om fortsat vækst og sti-

gende afkast ved fortsættelse af en virksomhed, hvilket er derfor, at de fortsætter virksomheden. Herud-

over har det ældre cirkulære oplevet ikke at være helt passende på større og finansielle virksomheder. Cir-

kulæret er bedst til at fastsætte en handelsværdi for goodwill og øvrige immaterielle aktiver i virksomhe-

der, hvor væksten og resultaterne er på niveau med de historiske resultater, da cirkulæret også tager ud-

gangspunkt i disse.52 Cirkulæret er derfor bedst benyttet ud fra SKATs egen vejledninger på virksomheder, 
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som er rimelige konstante og forventes at være dette i de kommende år. Mange 

omdannelser antages som tidligere at ske, når en virksomhed begynder at gene-

rere større afkast og vokser, hvor det begynder at være mere attraktivt at drive 

denne i et selskab. Ud fra denne tankegang og antagelse så er det ikke en for-

ventning om, at virksomheden vil fortsætte i det nuværende niveau og generere samme resultat, som dri-

ver omdannelsen. Derfor vil cirkulæret 2000-10 forventeligt beregne handelsværdien til en lavere værdian-

sættelse end f.eks. vejledningen 21. august 2009. En årsag til fastholdelse af 2000-10 cirkulæret, som det 

foretrukne, kan være, at der er større usikkerheder forbundet med specielt værdiansættelsesmetoderne 

under den indkomstbaseret metode. Her er det jo den fremtidige indtjening, hvor denne ikke kendes eller 

kan valideres ved værdiansættelsen. Der vil både være skøn på forventet indtjening, omkostninger og på 

tilbagediskonteringsfaktoren, hvor jo højere en faktor jo højere en værdi. Disse værdiansættelsesmetoder 

giver større mulighed for ”fri leg” ved værdiansættelse, da der er mange faktorer, som kan justeres og der-

ved have væsentlig indflydelse på værdiansættelsen. Så man kan forestille sig, at SKAT har holdt fast i den 

ældre model for at have en mere konservativt og forsigtig tilgang til værdiansættelserne og også at sikre, at 

alle bør have de fornødne kompetencer til at foretage værdiansættelsen. Herudover indgår goodwill ikke i 

anparternes/aktiernes anskaffelsessum, hvilket kan have indflydelse på, hvor meget SKAT går op i dette. 

For Asfalt Konstruktion antages der ikke at være væsentlige forhold, som medfører, at cirkulæret 2000-10 

kan tilsidesættes. Til brug for casen antages dette cirkulære, at værdiansættelsen sker til en hel eller tilnær-

met handelsværdi for virksomheden, hvorfor denne model vil benyttes videre. 

7.2.1.4 Værdiansættelse goodwill Asfalt Konstruktion 

Asfalt Konstruktion vurderes igennem sine mange år siden opstart i 1988 at have oparbejdet forretningsfor-

bindelser og en fast kundekreds, som kan underbygge, at der er forhold, som indikerer, at der er goodwill i 

virksomheden. Der opgøres på dette grundlag en goodwill for virksomheden ift. en omdannelse ud fra TSS-

cirkulæret 2000-10. 
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Af virksomhedens balance 31. december 2018, jf. figur 10 så vurderes alle akti-

ver at være en del af virksomhedens primære forretningsområde. 

 
2016  2017  2018  

    
Årets resultat, efter renter 450.822 607.440 1.953.555 

Renteindtægter -7 0 0 

Renteudgifter 321.954 587.339 340.652 

Reguleret skattepligtig indkomst 772.769 1.194.779 2.294.207 

 
      

Reguleret indkomst/vægtet indkomst: 
   

Tredje sidste år (742.769 x 1) 
  

772.769 

Næstsidste år (1.161.779 x 2) 
  

2.389.558 

Sidste år (2.258.707 x 3) 
  

6.882.621 

I alt 
  

10.044.948 

Divideret med 6 = gennemsnitsindtjening 
  

1.674.158 

    
Udviklingstendens: 

   
2018-2016 (2.294.207-772.769 = 1.521.438 x 0,5) 

  
760.719 

   
2.434.877 

    
 - driftsherreløn 50 pct. (min. 250.000 max. 1.000.000) 

  
-1.000.000 

 - forrentning af aktiver ekskl. goodwill, 4 % af  12.828.024 
 

-513.121 

Rest til kapitalisering af goodwill 
  

921.756 

   
  

Kapitalisering53: 
   

Levetid goodwill 1 år, kapitaliseringsfaktor 0,46 
  

424.008 

Levetid goodwill 3 år, kapitaliseringsfaktor 1,33 
  

1.225.936 

Levetid goodwill 5 år, kapitaliseringsfaktor 2,12 
  

1.954.123 

Levetid goodwill 7 år, kapitaliseringsfaktor 2,83 
  

2.608.570 

Figur 12: Beregning goodwill Asfalt Konstruktion. Kilde: Egen tilvirkning 
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Ovenstående beregning for værdiansættelse af goodwill i Asfalt Konstruktion gi-

ver en goodwill ved en levetid på 7 år på DKK 2.608.570. Det er her valgt at vær-

diansætte goodwillen til DKK 2.600.000, som vurderes en passende handels-

værdi. Levetiden for goodwillen er fastsat til 7 år, da der ikke er øvrige forhold, 

som taler for en kortere eller længere levetid. Virksomhedens produkter er karakteriseret ved at være til-

nærmet standardprodukter, hvor en levetid på 7 år vurderes passende, jf. også dommen SKM 2002.50 LR, 

hvor en virksomhed med salg af standardiseret produkter ved markedsføring og salg af tegl fik fastsat sin 

goodwill til 7 år, hvor denne dom er blevet et styresignal for fastsættelse af goodwill ved omdannelser. 

7.2.1.5 Behandling ved omdannelse 

Skattepligtig omdannelse 

Goodwill anses som et aktiv, hvor dette går under AL §40, stk. 6 og skal indgå i den skattepligtige indkomst 

som fortjeneste ved frasalg. Dette medfører, at fortjenesten på DKK 2.600.000 på goodwill skal beskattes 

som personlig indkomst hos Jens Christiansen, jf. PSL §3, stk. 1. 

For selskabet vil der ved en skattepligtig omdannelse være mulighed for at afskrive på goodwillen med op 

til 1/7 årligt af anskaffelsessummen efter AL §40, stk. 1. 

Skattefri omdannelse 

Ved den skattefrie omdannelse så sker salget med succession. Dette betyder, at Jens Christiansen ikke vil 

blive beskattet af afståelsessummen. Dette har også den konsekvens, at goodwillen ikke har en skattemæs-

sig værdi, som selskabet kan indtræde i. Derfor vil den skattemæssige værdi af goodwillen være DKK 0, så 

selskabet kan ikke afskrive på denne. Der vil blive afsat udskudt skat af denne, jf. VOL, hvor den samlede 

udskudte skat ved den skattefrie omdannelse vil vises i et sammendrag til sidst. 

7.2.2 Værdiansættelse fast ejendom 

Som nævnt så ejer virksomheden fire ejendomme, hvoraf de fire indgår hhv. som kontor- og lagerbygnin-

ger. En ejendom skal som hovedregel sælges til handelsværdi, hvor en lavere eller højere pris vil kunne 

blive beskattet som maskeret udlodning.54 

Det er muligt at anvende den seneste offentlige ejendomsvurdering som handelsværdi, hvis denne vurde-

res at give en retvisende værdi for ejendommen. Den offentlige ejendomsvurdering kan ikke anvendes, hvis 
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vurderingen vurderes at være fejlbehæftet på tidspunktet for overdragelsen. Der 

kan være sket større ombygninger eller moderniseringer af ejendommen siden 

sidste ejendomsvurdering, som kan medføre, at vurderingen er forældet og der-

for ikke kan benyttes.55 

Der er ingen forskel ved benyttelse af enten den skattepligtige eller den skattefrie virksomhedsomdannelse 

i forhold til opgørelse af handelsværdi, ejendomsavance og genvundne afskrivninger, hvor salg af ejen-

domme skal følge reglerne for afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven, som disse ejen-

domme er en del af, jf. EBL §1, stk. 1 og AL §14, stk. 1, men der kan dog ikke afskrives på ejendomme, som 

kun benyttes til kontor, jf. AL §14, stk. 2, nr. 1. 

For ejendommene så skal der opgøres en ejendomsavance samt en opgørelse af genvundne afskrivninger. 

Ejendomsavancen opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen og handelsværdien. De genvundne 

afskrivninger skal opgøres efter AL §21, hvor dette er et udtryk for den forskellen mellem ejendommens 

afskrivningsberettigede købesum og den herefter nedskrevne skattemæssige værdi. Lovgivningen herfor 

for de fire ejendomme vil gennemgås i de efterfølgende afsnit. 

7.2.2.1 Ejendomme i Asfalt Konstruktion 

De fire ejendomme er vurderet af en ejendomsmægler for at vurdere handelsværdien for disse, som er 

sammenholdt med den seneste offentlige ejendomsvurdering: 

Ejendomme 

Handelsværdi v. 

ejendomsmægler 

Seneste offent-

lige vurdering 

  
 

Ejendom 1             2.500.000              2.000.000  

Ejendom 2             7.300.000              3.800.000  

Ejendom 3                600.000                 600.000  

Ejendom 4             1.550.000              1.500.000  

 

Ejendommen i alt           11.950.000            7.900.000  

Figur 13: Handelsværdi ejendomme. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Der er for ejendom 1 og specielt 2 sket større ombygning og modernisering af ejendommene, hvilket har 

medført, at den offentlige ejendomsvurdering ikke vurderes retvisende for ejendommenes værdi. Her er 
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ejendomsmæglerens vurdering vurderet mere retvisende, hvorfor denne er be-

nyttet i forbindelse med omdannelsen. For ejendom 4 den offentlige vurdering 

lidt lavere end ejendomsmæglerens vurdering. Her er de så tætte, at den offent-

lige ejendomsvurdering vurderes at være retvisende, hvorfor denne benyttes. 

For ejendom 3 er de det samme. Ejendom 3 og 4 er ejendomme erhvervet på lejet grund, hvorfor de ingen 

grundværdi har, og disse ejendomme bruges som hovedformål til kontor. Ejendom 1 og 2 benyttes hoved-

sageligt til lageropbevaring til maskiner, lagerbeholdning og lignende. Nedenstående oversigt er udarbejdet 

pr. 31. december 2018: 

Ejendom År 
Købspris inkl. 
forbedringer Grundværdi Salgspris Afskrivninger 

Skattemæssig 
værdi 

       

Ejendom 1 2001 
                

2.236.598  
         

137.372  
    

2.500.000           -1.190.332  1.046.266 

Ejendom 2 2008 
                

6.879.837  
         

1.052.395  
    

7.300.000           -1.848.109  5.031.728 

Ejendom 3 2008 
                   

472.150  
                     

-    
       

600.000                            -    472.150 

Ejendom 4 1988 
                

1.211.500  
                     

-    
    

1.500.000                            -    
              

1.211.500  

  

    10.800.085    11.900.000           -3.038.441  7.761.644 

Figur 14: Opgørelse skattemæssig værdi ejendomme. Kilde: Egen tilvirkning 

7.2.2.2 Opgørelse genvundne afskrivninger 

Når ejendommene overdrages, så skal der for hvert aktiv opgøres, om de skattemæssige afskrivninger fore-

taget svarer til den reelle værdinedgang. Ved en salgspris større end den nedskrevne værdi så er der foreta-

get større skattemæssige afskrivninger, end der er faktisk værdiforringelse. Her vil der være en fortjeneste 

ved genvundne afskrivninger, da man har fået fradrag for de skattemæssige afskrivninger uden, at der har 

været en tilsvarende værdiforringelse på aktivet/ejendommen.56 Her skal der ske beskatning efter AL §21, 

stk. 2. Ved et tab, altså lavere salgspris end foretagne afskrivninger, er det AL §21, stk. 3, som gør sig gæl-

dende. Et tab skal indgå som en reduktion i anskaffelsessummen efter EBL §5, stk. 4, nr. 3. Efter AL §21, stk. 

2 kan der maksimalt ske beskatning af genvundne afskrivninger svarende til de faktiske foretagne afskriv-

ninger tillagt forlods- og forskudsafskrivninger vedrørende det solgte aktiv. Hvis de fulde foretagne afskriv-

ninger og derved de genvundne afskrivninger ikke kan indeholdes i fortjenesten, så kommer de ikke til 
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beskatning efter afskrivningsloven. Her vil beløbet, som ikke er faldet til be-

skatning som genvundne afskrivninger, blive beskattet efter ejendomsavance-

beskatningsloven efter EBL §5, stk. 4, nr. 1, hvor de ikke beskattet genvundne 

afskrivninger vil fragå anskaffelsessummen i avanceopgørelsen her.  

Ejendom 3 og 4 kan ikke skattemæssigt afskrives efter AL §14, stk. 2, nr. 1. Det er dog muligt efter AL §25, 

stk. 1, når ejendommene har været på lejet grund og benyttet erhvervsmæssigt. Det har dog været beslut-

tet ikke at afskrive på disse skattemæssigt tilbage i tid. For ejendom 1 og 2 kan der afskrives efter AL §14, 

stk. 1, hvorfor disse er omfattet af AL §21, jf. AL §21, stk. 1, hvor det er ejendomme omfattet af AL §§14 og 

15, som er omfattet af denne bestemmelse. Ejendom 3 og 4 vil også være omfattet af AL §21, jf. AL §26, 

stk. 2, men da der ingen afskrivninger har været, så vil der ikke gøres yderligere her. Da AL §21 vedrører af-

skrivningsberettiget ejendomme efter AL §§14 og 15, så skal grundens værdi ikke indgå i opgørelse af den 

skattemæssige værdi af ejendommene og ej heller i salgsprisen. 

Genvundne afskrivninger ejendom 1   

Nedskrevet værdi:   

Salgspris ejendom    2.500.000   
Andel grund      -137.372  2.362.628 

   

Nedskrevne værdi  

                   
908.894  

  1.453.734 

Foretagne afskrivninger    1.190.332    

   

Genvundne afskrivninger  1.453.734 

   

Genvundne afskrivninger ejendom 2   

Nedskrevet værdi:   

Salgspris ejendom    7.300.000   
Andel grund      -1.052.232  6.247.605 

   

Nedskrevne værdi  

                
3.979.333  

  2.268.272 

Foretagne afskrivninger  -1.848.109    

   

Genvundne afskrivninger  2.268.272 

Figur 15: Opgørelse genvundne afskrivninger. Kilde: Egen tilvirkning 
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Ejendom 
Købspris inkl. 
forbedringer 

Grund-
værdi Salgspris 

Afskrivnin-
ger 

Skattemæs-
sig værdi 

Fortjene-
ste/Tab 

Genvundne 
afskrivninger 

Fradrag i an-
skaffelsessum 

Ejendom 1 
                

2.236.598  
         

137.372  
    

2.500.000  -1.190.332  1.046.266 1.453.734 1.453.734 - 

Ejendom 2 
                

6.879.837  
         

1.052.395  
    

7.300.000  -1.848.109  5.031.728 2.268.272 2.268.272 - 

Ejendom 3 
                   

472.150  
                     

-    
       

600.000  
                          

-    472.150 - - - 

Ejendom 4 
                

1.211.500  
                     

-    
    

1.500.000  
                          

-    
              

1.211.500  - - - 

 

             
10.800.085    

 
11.900.000    -3.038.441  7.761.644 3.722.006 3.722.006  

Figur 16: Oversigt genvundne afskrivninger. Kilde: Egen tilvirkning 

Af ovenstående oversigt kan det ses, at de genvundne afskrivninger for ejendom 1 og 2 svarer til fortjene-

sten ved overdragelsen. Derfor sker derfor fuld beskatning af disse. Ved ejendom 3 og 4 har der ingen af-

skrivninger været, hvorfor der ikke opgøres en fortjeneste/et tab efter AL §21, da denne omfatter ejen-

domme, hvor der har været afskrevet. 

7.2.2.3 Opgørelse ejendomsavance 

Der skal for ejendommene opgøres en ejendomsavance ved overdragelsen. Efter EBL §4, stk. 1 opgøres for-

tjenesten og eventuelt tab som forskellen mellem salgsprisen og anskaffelsessummen. Anskaffelsessum-

men skal opgøres efter EBL §4, stk. 2 eller 3 og eventuelt reguleres efter EBL §5 eller §5a. 

Salgspris 

Salgsprisen skal fastsættes til kontantværdi, hvor eventuel overdragne gældsposter skal omregnes til kurs-

værdi og tillægges den kontante del af salgsprisen, jf. EBL §4, stk. 4. Herudover skal der skriftligt ske forde-

ling af salgsprisen på grunden, bygningen og hvis andet, jf. EBL §4, stk. 5. 

Salgsomkostninger som honorar til ejendomsmægler, advokat- og revisoromkostninger afholdt i forbin-

delse med afståelsen af en ejendom kan reducere afståelsessummen for ejendommen.57 

I casen er det antaget, at salgspriserne er fratrukket honorar til ejendomsmægler for værdiansættelserne. 

Der er ingen øvrige salgsomkostninger i forbindelse med overdragelsen direkte relateret til salgsprisen. 
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Anskaffelsessum 

Anskaffelsessummen skal opgøres til kontantværdi, hvor eventuelt overtaget 

gældsposter ved købet skal omregnes til kursværdi, jf. EBL §4, stk. 2. Ved opgørelsen af anskaffelsessum-

men er det vigtigt at være opmærksom på tidspunktet for erhvervelsen af ejendommen, hvor anskaffelses-

summen skal opgøres. Der er nemlig tilbage i 1993 ændret på lovgivningen for ejendomme, hvor der er ind-

arbejdet overgangsregler, jf. EBL §4, stk. 3. Overgangsreglerne for beregning af anskaffelsessum blev nød-

vendig, da man indførte beskatning på fortjeneste på ejendomme, som var ejet i mere end 7 år. For der 

ikke skulle ske beskatning af de ikke realiseret værdistigninger på de stadig ejet ejendomme blev over-

gangsreglerne indarbejdet. For ejendomme erhvervet d. 19. maj 1993 eller senere så er det den faktiske 

anskaffelsessum58, som vil ligge til grund for anskaffelsessummen i beregning af ejendomsavancen, da disse 

ejendomme ikke er omfattet af bestemmelserne i EBL §4, stk. 3 eller EBL §4a. 

Når erhvervelsen af ejendommen er sket før 19. maj 1993, skal anskaffelsessummen opgøres efter EBL §4, 

stk. 3, hvor mulighederne er: 

1. Ejendomsværdien pr. 1 januar 1993 tillagt 10 % 

2. Ejendomsværdien pr. 1 januar 1993 tillagt 10 % og med et tillæg yderligere opgjort som halvdelen 

af forskellen denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996 

3. En vurdering af værdien af ejendommen pr. 19. maj 1993 foretaget efter vurderingsloven §4b. 

4. Den faktiske anskaffelsessum omregnet til kontantværdi efter EBL §4, stk. 2 og pristalsreguleret ef-

ter EBL §4a for ejendommen tillagt afholdte vedligeholdelses- og forbedringsudgifter afholdt inden 

1. januar 1993, hvis denne er højere end værdien i punkt 1 og 2. 

Valget af opgørelsen af anskaffelsessummen skal tages på tidspunkt for opgørelse af avancen.59 

Hvis der ved anskaffelsen af en ejendom er afholdt omkostninger til advokat, revisor, tinglysning, stempel-

afgift til skøde og lignende, så kan disse tillægges anskaffelsessummen.60 

Til brug for casen er der erhvervet én ejendom før 1993 og de tre øvrige er erhvervet efter. Anskaffelses-

summen for disse er derfor fastsat ved anskaffelsen. For den sidste ejendom gennemgås mulighederne for 
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værdiansættelse af indgangsværdien. I anskaffelsessummerne for ejendommene 

er omkostninger afholdt i forbindelse med købet indeholdt. 

Anskaffelsessummen for ejendom 4 erhvervet i 1988 er DKK 1.211.500. Dette er 

sket på baggrund af mulighed 2 omtalt oven for, som giver den højeste anskaffelsessum. Denne vælges, da 

fortjenesten ved et fremtidigt salg vil blive det mindre og derved et mindre beløb, som skal beskattes. Se 

også sammenligning af metoderne neden for: 

Anskaffelsessum i 1988        800.000  

Regulering efter EBL §4a       944.800  

Ejendomsvurdering 1993   1.060.000  

Ejendomsvurdering 1996   1.151.000  

1993 + 10 %      106.000  

Udvikling 1993 til 1996 divideret med 2         45.500  

  
 Anskaffelsessummer 

Mulighed 1   1.166.000  

Mulighed 2   1.211.500  

Mulighed 3   1.100.000  

Mulighed 4      944.800  

Figur 17: Anskaffelsessum ejendom 4. Kilde: Egen tilvirkning 

Forbedringer, tillæg og øvrige reguleringer 

Der er mulighed for at øge den skattemæssige anskaffelsessum med et tillæg på DKK 10.000 hvert kalen-

derår siden ejerskab af en ejendom fra 1993, jf. EBL §5, stk. 1. Der sker ikke tillæg i afståelsesåret men fuldt 

i anskaffelsesåret. Eventuelle forbedringer, som afholdes, kan også tillægges anskaffelsessummen. Det er 

dog kun forbedringsomkostninger udover de DKK 10.000 hvert år, som vil kunne tillægges, jf. EBL §5, stk. 2. 

Hvis omkostningerne er straksfradraget eller straksafskrevet i den skattepligtige indkomst, så kan de ikke 

medregnes, jf. EBL §5, stk. 2. Forbedringer afholdt i afståelsesåret kan dog godt tillægges anskaffelsessum-

men, selvom standardtillægget på DKK 10.000 ikke kan.61 
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Herudover kan anskaffelsessummen reduceres efter bestemmelserne i EBL §5, 

stk. 4, som inkluderer genvundne afskrivninger, tabsfradrag ved salg eller nedriv-

ning eller anden skadesforringelse af ejendommen. Dette er for at sikre, at der 

sker beskatning af beløb, som der allerede er opnået fradrag for ved andre op-

gørelser til indkomstopgørelsen.62  

De særskilte regler om bundfradrag, ejerboligværdi og blandet ejendomme gennemgås ikke her, da de ikke 

er relevante for casen, og specialets hovedformål ikke er at belyse reglerne inden for disse områder. 

Ejendomsavance 

Ejendomsavancerne er opgjort herunder for de fire ejendomme: 

Ejendomsavance ejendom 1 
 

Anskaffelsessum 2001 1.901.718 

Ombygning 2007 167.434 

Ombygning 2012 25.425 

Ombygning 2015 142.021 

Fratrukket tillæg i forbedrings år -30.000 

Tillæg 18 år á 10.000 180.000 

 2.386.598 
  

Salgspris 2.500.000 

Fortjeneste  113.402 

  
Ejendomsavance ejendom 2 

 
Anskaffelsessum 2007 3.011.454 

Ombygning 2008 2.073.708 

Ombygning 2009 1.569.529 

Ombygning 2012 165.108 

Ombygning 2016 60.038 

Fratrukket tillæg i forbedrings år -40.000 

Tillæg 12 år á 10.000 120.000 

 6.959.837 
  

Salgspris 7.300.000 

Fortjeneste 340.163 
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Ejendomsavance ejendom 3 

 
Anskaffelsessum 2008 472.150 

Tillæg 11 år á 10.000 110.000 

 582.150 

  
Salgspris 600.000 

Fortjeneste 17.850 

  
Ejendomsavance ejendom 4 

 
Anskaffelsessum 1988 1.211.500 

Tillæg 26 år á 10.000 (fra 1993) 260.000 

 1.471.500 

  
Salgspris 1.500.000 

Fortjeneste 28.500 

Figur 18: Ejendomsavance. Kilde: Egen tilvirkning 

7.2.2.4 Behandling ved omdannelse 

Skattepligtig omdannelse 

Ejendommene og avancen heraf skal under den skattepligtige omdannelse beskattes. Beskatning skal ske i 

virksomheden, men da hele virksomheden afstås i omdannelsesåret, så vil hele avancen falde til personlig 

beskatning som en del af virksomhedens resultat. Ved salg privat ellers, hvor skattepligtigt salg, så vil be-

skatning af ejendomsavance ske som kapitalindkomst, jf. PSL §4, stk. 1, nr. 6. 

Der vil derfor ske beskatning af ejendomsavancen på DKK 499.915 som personlig indkomst. Herudover skal 

de genvundne afskrivninger også beskattes som personlig indkomst, jf. PSL §3, stk. 2., nr. 10, der dog omta-

ler tab, men derfor vil fortjeneste være omfattet af PSL §3, stk. 1. De genvundne afskrivninger på DKK 

3.722.006 vil derfor falde til beskatning. 

For selskabet vil dets anskaffelsessum være DKK 11.900.000, som vil være den regnskabsmæssige og skat-

temæssige værdi af ejendommene. Dog udgør grundene en værdi på DKK 1.189.767, som ikke er afskriv-

ningsberettiget, da disse ikke falder under ejendomme og derved mulighederne for at afskrive efter afskriv-

ningsloven. Herudover kan der som hovedregel ikke afskrives på ejendom 3 og 4, da de benyttes til kontor, 

jf. AL §14, stk. 2, nr. 1, men da de ligger på lejet grund, kan der ske afskrivning på disse efter AL §25. Der vil 

derfor kunne afskrives skattemæssigt på de DKK 10.710.233 med op til 4 % årligt, jf. AL §17, stk. 1 og AL 

§25, stk. 1, da der er en forventet levetid over 25 år på alle ejendommene. 
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Skattefri omdannelse 

Ved den skattefri omdannelse vil den regnskabsmæssige værdi være handels-

værdien svarende til DKK 11.900.000. Her vil der succederes i den skattemæssige 

stilling, som virksomheden var i forinden omdannelsen, hvorfor selskabet succe-

derer i den skattemæssige værdi for ejendommene på DKK 7.761.644, hvoraf de DKK 1.189.767 udgør grun-

denes værdi, da de stadig indgår i opgørelsen af den skattemæssige værdi, selvom der ikke kan afskrives på 

disse. Restbeløbet på DKK 6.571.877 vil der videre kunne afskrives på i selskabet. Der vil for ejendommene 

også være en udskudt skat, som vil beregnes senere. 

Der er for ejendommene udarbejdet overblik over den skattemæssige værdi efter opgørelse af ejendoms-

avance og genvundne afskrivninger til brug for anskaffelsessummen af anparterne/aktierne. Som tidligere 

nævnt skal aktiverne indgå ved opgørelse af anskaffelsessummen til handelsværdi med fradrag for den 

skattepligtige fortjeneste. I nedenstående opgørelse giver dette en forskel i den skattemæssige værdi i for-

hold til den identificeret ved overdragelsen over købspris fratrukket foretagne afskrivninger. Forskellen er 

samlet på DKK 600.000, hvilket kommer af, at der i beregningen af ejendomsavance er tillagt tillægget på 

DKK 10.000 i de år hvor muligt. Det vil derfor være de DKK 8.361.644, som benyttes til opgørelsen af an-

skaffelsessummen, men de DKK 7.761.644 der succederes i og kan afskrives på i selskabet. 

Ejendom Købspris 
Grund-
værdi Salgspris 

Afskrivnin-
ger 

Ejendoms-
avance 

Genvundne 
afskrivninger 

Skattemæssig 
værdi 

Ejendom 1 
    

2.236.598  
       

137.372  
    

2.500.000   -1.190.332  113.402 1.453.734 1.196.266 

Ejendom 2 
    

6.879.837  
    

1.052.395  
    

7.300.000   -1.848.109  340.163 2.268.272 5.111.728 

Ejendom 3 
       

472.150  
                   

-    
       

600.000                    -    17.850                       -    582.150 

Ejendom 4 
    

1.211.500  
                   

-    
    

1.500.000                    -    28.500                       -    1.471.500 

 

 
10.800.085    

 
11.900.000   -3.038.441  

          
499.915  3.722.006 8.361.644 

Figur 19: Oversigt beløb til anskaffelsessum anparter/aktier. Kilde: Egen tilvirkning 

Hvis der var konstateret et tab på én af ejendommene, så kunne dette tab godt modregnes i fortjenesten i 

de øvrige ejendomme ved opgørelse af ejendomsavance og derved have indflydelse på opgørelsen af an-

parternes/aktiernes anskaffelsessum, så længe tabet ikke overstiger den samlet fortjeneste, jf. dom SKM 

2008.875 LR og herefter styresignalet SKM 2009.174 SKAT. 
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7.2.3 Værdiansættelse driftsmidler 
Driftsmidlerne skal opgøres til handelsværdi, da alle aktiver skal opgøres hertil 

ved omdannelsen63. Dette kan være de regnskabsmæssige værdier, hvis de ikke 

væsentligt afviger fra, hvad der forventes at kunne modtages ved et salg til tred-

jepart. Hvis dette ikke er tilfældet, så skal handelsværdien opgøres ved for eksempel at indhente købstilbud 

på disse eller modtage en vurdering af deres værdi. Handelsværdien skal kontantomregnes, så denne kan 

benyttes til at opgøre fortjenesten og selskabets afskrivningsgrundlag. Der er i casen ikke vurderet, at den 

regnskabsmæssige værdi svarer til handelsværdien. Der er derfor indhentet vurderinger fra tredjepart til 

brug for omdannelsen. 

Handelsværdi 1.077.900 

Skattemæssig værdi 535.266 

Fortjeneste 542.634 

7.2.3.1 Behandling ved omdannelse 

Skattepligtig omdannelse 

Fortjenesten skal medregnes i virksomhedens skattepligtige indkomst ved omdannelsen, hvilket vil overgå 

til den personlige indkomst til beskatning, da virksomheden omdannes til selskab, og virksomhedsordnin-

gen ikke længere vil benyttes. Avancen på DKK 542.634 vil derfor falde til beskatning som personlig ind-

komst. 

Den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi i selskabet vil være DKK 1.077.900, som kan afskrives efter 

AL §2, stk. 1. Afskrivningerne kan ske med op til 25 % årligt efter saldometoden, jf. AL §5, stk. 2 og stk. 3. 

Skattefri omdannelse 

Avancen falder ikke til beskatning ved skattefri omdannelse, da selskabet succederer i den skattemæssige 

værdi. Regnskabsmæssigt indregnes driftsmidlerne til handelsværdi i åbningsbalancen på DKK 1.077.900. 

Den skattemæssige værdi på DKK 535.266 vil være muligt for selskabet at afskrive på, og denne værdi vil 

også benyttes til at opgøre anparternes/aktiernes anskaffelsessum. Udskudt skat af denne vil også bereg-

nes senere. 
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7.2.4 Værdiansættelse varelager 
Varelager til værdiansættes til handelsværdi fratrukket den skattepligtige fortje-

neste, hvilket som oftest vil svare til den regnskabsmæssige værdi og også den 

skattemæssige værdi. 64 Handelsværdien vil derfor ofte være indkøbsprisen tillagt 

eventuelle produktions-/bearbejdningsomkostninger.  

Hvis der ved omdannelsen konstateres, at handelsværdien er lavere end den skattemæssige værdi, fordi 

der ikke er sket nedskrivning af værdierne, så vil der ikke tillægges det forventede tab til handelsværdien. 

Værdien for aktivet kan ikke være højere end handelsværdien ved opgørelse af anskaffelsessummen for 

anparterne/aktierne.65 Hvis der derfor mangler hensættelse til ukurans eller anden nedskrivning af lageret 

ved omdannelsen, så vil det være den lavere handelsværdi, som skal indgå i opgørelse af anskaffelsessum-

men af aktier/anparter. 

Varelageret for Asfalt Konstruktion er på DKK 918.750 og består af købspris på materialer indkøbt til brug 

for arbejdet i virksomheden. Der er ingen forskel på den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi, hvor-

for værdien vil være gældende ved både den skattepligtige og den skattefrie omdannelse. 

7.2.5 Værdiansættelse tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser skal værdiansættes til handelsværdien fratrukket den skatte-

pligtige fortjeneste. 

Her er det samme gældende som ved varelageret, at hvis handelsværdien er lavere end den skattemæssige 

værdi, så er det handelsværdien, som benyttes til opgørelse af anskaffelsessummen for anparterne/akti-

erne, hvor der intet tillæg sker som følge manglende hensættelse til tab.66 Der er ved disse regler en mindre 

skævvridning for tilgodehavender, hvor det er muligt at foretage hensættelse til tab, hvor hensættelsen 

muligvis ikke svarer til det faktiske tab eller ikke har nedskrevet den skattemæssige værdi. Ved tilgodeha-

vender og også gæld er det muligt skattemæssigt benytte sig af realisationsmetoden efter KGL §25, stk. 1. 

Her vil der skattemæssigt så ikke været taget fradrag for hensættelsen, som ingen skattemæssig effekt har 

haft. Men hensættelsen vil nedbringe anskaffelsessummen på anparterne/aktierne, da værdien her maksi-

malt må udgøre handelsværdien. Dette medfører, at der ved et fremtidigt salg af anparterne/aktierne kom-

mer et større beløb til beskatning, da anskaffelsessummen er det lavere. Det tilsvarende beløb vil selskabet 

sandsynligvis få fradrag for senere i den skattepligtige indkomst, når tabet konstateres. Dog er skattepro-

centen forskellig for beskatning i kapitalindkomst ved salg af anparter/aktier og selskabsskatten, hvor det 
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65 Samme ref. som nr. 64 
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ved den høje kapitalindkomst vil være 42 % i beskatning, men fradraget senere 

svarer til 22 %, som er selskabsskatten. I de forventeligt få tilfælde hvor tabet 

ikke konstateres, og tilgodehavendet inddrives, så vil der faktisk ske en form for 

”dobbeltbeskatning”, da anskaffelsessummen er blevet mindre pga. hensættel-

sen, men det skattemæssige fradrag konstateres aldrig, da beløbet inddrives. Her vil ulempen for omdan-

ner være større end den beskrevet før, da der her ikke vil være et fradrag af beløbet i selskabsskatten på 22 

%, men kun en lavere anskaffelsessum og derved forventeligt et større beløb, som skal beskattes. Jeg vil 

mene, at dette er et forhold, som SKAT bør se ind i og overveje at ændre, da dette giver en skævvridning, 

som er uhensigtsmæssig for omdanner. Hvis hensættelsen til tab gerne må tillægges anskaffelsessummen, 

så vil det konstateret tab kun have indflydelse på selskabets skattepligtige indkomst, og ejeren vil stadig 

blive beskattet af eventuelt udbytte, som der udloddes fra selskabet. Dette vil medføre, at ejeren vil blive 

beskattet af lidt lavere beløb ved salg af anparter/aktier, men beskatning af udbytte og den skattemæssige 

stilling for selskabet vil være på lige vilkår med andre selskabsejere, hvor jeg vil mene, at dette vil give mere 

lige forhold for omdanneren kontra øvrige selskabsejere i forhold til anskaffelsessummen. Ved benyttelse 

af lagerprincippet efter KGL §25, stk. 4 skattemæssigt op til omdannelsen, vil ovenstående ikke være et pro-

blem for tilgodehavender og gæld, da den skattemæssige værdi forventeligt vil være lig med handelsvær-

dien. 

For Asfalt Konstruktion forventes det, at alle tilgodehavender bliver indbetalt, så der er ingen hensættelser 

til imødegåelse af tab, hvorfor handelsværdien (regnskabsmæssige værdi) og den skattemæssige værdi er 

ens på DKK 1.085.258. Dette vil den være både i den skattepligtige og den skattefrie omdannelse, hvor der 

ingen forskel vil være. 

7.2.6 Værdiansættelse likvide beholdninger 
Udover de gennemgået aktiver så har Asfalt Konstruktion kun aktiver i form af likvide beholdninger tilbage. 

Disse skal opgøres til handelsværdi, hvilket svarer til regnskabsmæssig værdi, som også er den skattemæs-

sige værdi. Der er her ingen forskel på den skattepligtige eller skattefrie omdannelse. 

7.2.7 Værdiansættelse gældsforpligtelser 
Gældsforpligtelser skal ved en virksomhedsomdannelse opgøres til kursværdien, hvilket for et lån på anfor-

dringsvilkår vil svare til kurs 100. Lån, der kan indfries til kurs 100, kan kun fastsættes til en kurs over 100, 

hvis opsigelsesvarslet længde sammenlignet med rente ikke er på markedsvilkår.67  
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I Asfalt Konstruktion er der pr. 31. december 2018 opgjort gældsforpligtelser for 

DKK 11.492.598. Her er den regnskabsmæssige værdi lig med kursværdien og 

derved også den skattemæssige værdi for alle - også for realkreditlånet, som lø-

bende er optaget til kursværdi svarende til en kapitaliseret værdi ved brug af den 

effektive rente, så der løbende indregnes eventuelle kursgevinster eller – tab. Der er ingen forskel på den 

regnskabsmæssige eller skattemæssige værdi ved enten den skattepligtige eller skattefrie omdannelse. 

7.2.8 Udskudt skat 
Reglerne om udskudt skat gør sig gældende på den skattefrie virksomhedsomdannelse. Ved den skatteplig-

tige virksomhedsomdannelse så anses virksomheden, som solgt, hvor der er sket beskatning af alle avancer, 

og selskabet indregner aktiverne og passiverne til handelsværdier, som vil være både den regnskabsmæs-

sige og skattemæssige værdi, så der ingen udskudt skat vil være. For den skattefrie derimod vil der som tid-

ligere nævnt ske succession i virksomhedens skattemæssige stilling, hvor der vil opstå en udskudt skat, som 

skal indregnes i åbningsbalancen, jf. VOL §2, stk. 1, nr. 8. Den udskudte skat skal ikke indgå i opgørelsen af 

anparternes/aktiernes anskaffelsessum, jf. VOL §4, stk. 2. 

For Asfalt Konstruktion er der herunder udarbejdet en oversigt og beregning af den udskudte skat, som der 

vil opstå ved en skattefri virksomhedsomdannelse: 

 

Regnskabsmæssig 

værdi pr. 1/1 2019 

Skattemæssig værdi 

pr. 1/1 2019 Forskelsværdi 

Goodwill                  2.600.000                                 -                   2.600.000  

Ejendom 1                  2.500.000                 1.046.266                 1.453.734  

Ejendom 2                  7.300.000                 5.031.728                 2.268.272  

Ejendom 3                     600.000                     472.150                    127.850  

Ejendom 4                  1.500.000                 1.211.500                    288.500  

Driftsmidler                  1.077.900                     535.266                    542.634  

Varelager                     918.750                     918.750                                -    

Debitorer                  1.085.258                 1.085.258                                -    

    
I alt 

  
7.280.990 

    
Udskudt skat, 22 % 

  
1.601.818 

Figur 20: Opgørelse udskudt skat. Kilde: Egen tilvirkning 
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Den samlede udskudte skat for Asfalt Konstruktion fastsættes til DKK 1.601.818 

til brug for åbningsbalancen pr. 1. januar 2019. 

7.2.9 Behandling af elementer fra virksomhedsordningen 
Som nævnt i introduktionen til casen så har Jens Christiansen benyttet sig af virk-

somhedsordningen i 2018. Der er derfor efter VOL nogle særregler ved en virksomhedsomdannelse, som 

Jens Christiansen skal være opmærksom på. Ved en skattepligtig omdannelse vil disse forhold ikke være 

relevante, da omdannelsen sidestilles som et salg og ikke er underlagt VOL. Her vil opsparet overskud blive 

endelige og komme til beskatning ved salget af virksomheden under virksomhedsordningen, da der ikke er 

mulighed for at fortsætte virksomhedsordningen. Hævninger i det nye år skal indberettet og beskattes som 

løn, medmindre disse kan modregnes i eventuelt stiftertilgodehavende. Eventuelt tilgodehavende ved hen-

sat til senere hævning og negativ indskudskonto vil være en del af et eventuelt stiftertilgodehavende, når 

dette opgøres. Alle regnskabsmæssige værdier ved den skattefrie eller skattepligtige omdannelse vil være 

de samme i åbningsbalancen undtagen for eksempel egenkapitalen, hensat til senere hævning, stiftertilgo-

dehavende og udligning af indskudskonto. Dette er også illustreret senere ved de to åbningsbalancer. 

Der er medtaget relevante oplysninger herunder, som har indflydelse på den skattefrie omdannelse: 

Hensat til senere hævning   350.000 

Indskudskonto pr. 31. december 2018  -91.377 

Hævet fra 1. januar 2019 til omdannelsen  250.000 

Konto for opsparet overskud, netto 22 %  2.142.053 

 

Hensat til senere hævning 

Som tidligere nævnt i afsnit ” 6.2.2.1 Omfanget af virksomheden, som overdrages” er beløbet hensat til se-

nere hævning allerede beskattet og derfor frit kan hæves fra virksomheden. Ved en skattefri virksomheds-

omdannelse kan beløbet på de DKK 350.000 derfor udelades af omdannelsen. Beløbet vil derfor indgå i åb-

ningsbalancen i selskabet og også i opgørelsen af anparternes/aktiernes anskaffelsessum. De DKK 350.000 

skal dog være hævet inden selve stiftelsen, jf. VOL §2, stk. 1, nr. 2. Hvis beløbet ikke udelades og udbetales 

til Jens Christiansen, så vil de DKK 350.000 blive anset som indskudt egenkapital i selskabet, hvilket vil øge 

anskaffelsessummen.68 Jens Christiansen har valgt at udelade de DKK 350.000 af omdannelsen, hvorfor be-

løbet vil indgå som en passivpost i åbningsbalancen. 
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Indskudskontoen og hævninger op til omdannelsestidspunktet 

Der er under afsnit ”6.2.2.4 Indskudskonto” omtalt reglerne ved en indskuds-

konto ved en virksomhedsomdannelse. Det kan ses, at indskudskontoen pr. 31. 

december 2018 for Asfalt Konstruktion er negativ. Denne skal derfor udlignes inden omdannelsen, jf. VOL 

§2, stk. 1, nr. 5. Beløbet kan modregnes i det hensatte beløb til senere hævning, hvor Jens Christiansen der-

efter vil have en saldo på DKK 258.623, som skal hæves inden omdannelsen. Den negative indskudskonto vil 

derefter være anset som udlignet. 

Jens Christiansen har i tiden fra åbningsbalancen og op til omdannelsestidspunktet hævet DKK 250.000, 

som skal behandles ved omdannelsen. Da beløbet ”hensat til senere hævning” er på DKK 258.623, som As-

falt Konstruktion skylder Jens, så anses hævninger siden 1. januar 2019 at være beløbet hævet på denne 

mellemregningskonto med virksomheden/selskabet. Herefter vil der skulle udbetales DKK 8.623 til Jens 

Christiansen inden omdannelsen. 

Opsparet overskud 

Kontoen for opsparet overskud skal som nævnt i afsnit ”6.2.2.9 Konto for opsparet overskud ved virksom-

hedsordningen” enten indgå i omdannelsen eller udelades. Hvis den udelades så falder hele beløbet til be-

skatning i året for omdannelsen, jf. VSL §16, stk. 1 og VSL §10, stk. 3. Hvis kontoen indeholdes så vil den 

skattemæssige værdi af anparternes/aktiernes anskaffelsessum blive et tilsvarende beløb mindre. Dette vil 

være nettobeløbet, da aconto skatten allerede er betalt for beløbet og derved bliver endelig. Netto beløbet 

på DKK 2.142.053 vil derfor reducere anskaffelsessummen i Asfalt Konstruktion, og skatten betalt på DKK 

604.169 bliver endelig. 

7.3 Opgørelse af anskaffelsessummen for anparterne 

Efter værdiansættelsen af aktiverne og passiverne i virksomheden til brug for åbningsbalancen samt øvrige 

reguleringer kan anskaffelsessummen for anparterne eller aktierne opgøres. Der er i 2019 et krav om en 

selskabskapital på minimum DKK 40.000 i et anpartsselskab og DKK 400.000 i et aktieselskab. Jens Christian-

sen har besluttet, at omdannelsen skal ske til et anpartsselskab, så selskabet vil hedde Asfalt Konstruktion 

ApS. Der vil i de kommende afsnit gennemgås de konsekvenser en enten skattepligtig eller skattefri omdan-

nelse vil have for både selskabet og Jens Christiansen. 



Side 71 af 84 
 

7.3.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
Ved den skattepligtige omdannelse er de regnskabsmæssige værdier i åbningsba-

lancen lig med de skattemæssige værdier (afskrivningsgrundlag), da omdannelsen 

sker efter afståelsesprincippet, hvor Jens Christiansen beskattes af avancer ved 

salget. Disse kan være af større karakter og medføre en større personlig beskatning i omdannelsesåret, som 

kan give likviditetsmæssige udfordringer personligt, hvilket kan være én af hovedårsagerne til valget af den 

skattefrie metode.  

Herunder fremgår opgørelsen af anparternes anskaffelsessum samt selskabets åbningsbalance regnskabs-

mæssigt og skattemæssigt: 

Aktiver: 

Regnskabsmæssig 

værdi pr. 1/1 2019 

Skattemæssig værdi 

pr. 1/1 2019 

Anskaffelsessum 

for anparter 

    
Goodwill 2.600.000 2.600.000 2.600.000 

Ejendomme  11.900.000 11.900.000 11.900.000 

Driftsmidler 1.077.900 1.077.900 1.077.900 

Varelager 918.750 918.750 918.750 

Debitorer 1.085.258 1.085.258 1.085.258 

Likvide beholdninger 1.173.352 1.173.352 1.173.352 

    
Aktiver i alt 18.755.260 18.755.260 18.755.260 

    
Passiver:    
Egenkapital 40.000 40.000 40.000 

    
Realkreditinstitutter 8.094.617 8.094.617 8.094.617 

Kreditinstitutter 517.979 517.979 517.979 

Stiftertilgodehavende 7.222.662 7.222.662 7.222.662 

Varekreditorer 904.122 904.122 904.122 

Anden gæld 1.975.880 1.975.880 1.975.880 

    
Passiver i alt 18.755.260 18.755.260 18.755.260 

Figur 21: Skattepligtig omdannelse – åbningsbalance og anskaffelsessum. Kilde: Egen tilvirkning 

Der er ved denne valgt en selskabskapital på DKK 40.000, som er minimumskravet i et anpartsselskab, hvil-

ket også er den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne. Herudover er der afsat et stiftertilgodeha-

vende på DKK 7.222.662 som anfordringslån til kurs 100, som Jens Christiansen kan modtage skattefrit, da 

dette beløb er et udtryk for selskabets gæld til ham ved overdragelsen af virksomheden. Dette medfører 
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også, at ved et eventuelt salg af anparterne i fremtiden, så har anskaffelsessum-

men været DKK 40.000, hvor salgsbeløb herudover skal beskattes.  

Jens Christiansen skal ved den skattepligtige omdannelse også betale skat af 

avancerne og ved afslutning af drift efter virksomhedsordningen. Der er herunder 

opgjort beskatningen ved afståelsen: 

Goodwill        2.600.000  

Genvundne afskrivninger        3.722.006  

Ejendomsavance            499.915  

Driftsmidler            542.634  

Samlet avance        7.364.555  

  
Opsparet overskud        2.746.222  

Beløb til beskatning      10.110.777  

  
Skat ved topskat 56,57 %        5.719.666  

Aconto skat vedr. opsparet overskud          -604.169  

Estimeret skat til betaling i 2019        5.115.497  

Figur 22: Opgørelse skattebetaling ved skattepligtig omdannelse. Kilde: Egen tilvirkning 

Det kan af ovenstående figur ses, at den skattepligtige omdannelse vil udløse et beløb på DKK 10.110.777, 

som Jens Christiansen skal medtage i sin personlige indkomst, hvilket ved benyttelse af topskatteprocenten 

vil give en forventelig skat omkring DKK 5.115.497 uden medtagelse af nogle fradrag eller andet, som skal 

betales. Dette beløb må forventes at have stor betydning for de flestes privatøkonomi, hvor dette kan med-

føre, at der ikke er likviditet til at gennemføre en skattepligtig omdannelse. For Jens Christiansen er der mu-

lighed for at benytte stiftertilgodehavendet til at få udbetalt nogle likvide midler til at betale skatten. Dog 

er der i selskabet ikke tilstrækkeligt med likvide midler til at betale hele stiftertilgodehavende og ikke en 

gang nok til at betale meget mere end DKK 1.000.000, hvor dette muligvis kan give udfordringer likviditets-

mæssigt i selskabet, hvis næsten hele de likvide beholdninger tømmes til at betale øvrige kreditorer og 

gældsposter. Dette er derfor i dette tilfælde en ulempe ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. 

Hvis Jens Christiansens privatøkonomi ellers tillader en skattebetaling omkring MDKK 5, så vil denne om-

dannelse give mulighed for løbende at få udbetalte penge skattefrit af selskabet i form af stiftertilgodeha-

vendet. 
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7.3.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 
Ved den skattefri virksomhedsomdannelse sker dette efter reglerne ved succes-

sion. Selskabet indtræder derfor i virksomhedens skattemæssige stilling, hvor 

dette bliver selskabets skattemæssige værdier. Handelsværdierne vil stadig ud-

gøre de regnskabsmæssige værdier i åbningsbalancen. Dette medfører en udskudt skat i åbningsbalancen. 

Herunder fremgår opgørelsen af anparternes anskaffelsessum samt selskabets åbningsbalance regnskabs-

mæssigt og skattemæssigt: 

 

Aktiver: 

Regnskabsmæssig 

værdi pr. 1/1 2019 

Skattemæssig værdi 

pr. 1/1 2019 

Anskaffelsessum 

for anparter 

    
Goodwill                2.600.000                                   -                                  -    

Ejendomme              11.900.000                   7.761.644                 8.361.644  

Driftsmidler                1.077.900                       535.266                    535.266  

Varelager                   918.750                       918.750                    918.750  

Debitorer                1.085.258                   1.085.258                 1.085.258  

Udligning negativ indskudskonto                      91.377                                   -                         91.377  

Likvide midler                1.173.352                   1.173.352                 1.173.352  

    
Aktiver i alt             18.846.637                 11.474.270              12.165.647  

    
Passiver:    
Selskabskapital 40.000 40.000 40.000 

Overkurs                5.362.221                        -58.328                    283.049  

Egenkapital 5.402.221 -18.328 323.049 

    
Udskudt skat                1.601.818                                   -                                  -    

Realkreditinstitutter                8.094.617                   8.094.617                 8.094.617  

Kreditinstitutter                   517.979                       517.979                    517.979  

Varekreditorer                   904.122                       904.122                    904.122  

Hensat til senere hævning                   350.000                                   -                      350.000  

Anden gæld                1.975.880                   1.975.880                 1.975.880  

    
Passiver i alt             18.846.637                 11.474.270              12.165.647  

Figur 23: Skattefri omdannelse – åbningsbalance og anskaffelsessum. Kilde: Egen tilvirkning 

Det kan af ovenstående ses, at anparternes skattemæssige anskaffelsessum er opgjort til DKK 323.049. De 

DKK 283.049 er overkurs for anparterne. Det er muligt senere hen at overføre overkursen til frie reserver 
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(efter første regnskabsår)69, hvorefter der kan ske udlodning af udbytte af belø-

bet hensat til øvrige regler og skik omkring dette. Dette vil blive beskattet som 

udbytte ved kapitalindkomst hos Jens Christiansen. Jens Christiansen har dog 

som tidligere nævnt benyttet sig af virksomhedsordningen i årene forud for om-

dannelsen, hvor han har opsparet overskud, som skal indgå i omdannelsen. Dette opsparet overskud vil 

fragå anparternes anskaffelsessum: 

Anparternes anskaffelsessum 323.049 

Opsparet overskud netto, 22 % -2.142.053 

Endelige skattemæssige anskaffelsessum -1.819.004 

 

Dette betyder, at Jens Christiansen ved et fremtidigt salg vil skulle lægge den endelige skattemæssige an-

skaffelsessum på DKK -1.819.004 oveni en eventuelt salgssum og beskattes af det samlede beløb. Som 

nævnt i afsnit ”6.2.2.3 Anskaffelsessum anparter eller aktier” så er det muligt at foretage omdannelsen af 

virksomheden, hvor virksomhedsordningen er benyttet, hvor anskaffelsessummen først bliver negativ efter 

opsparet overskud, jf. VOL §2, stk. 1, nr. 5. Herudover indgår alle virksomheder allerede hos Jens Christian-

sen omdannelsen, da han kun har Asfalt Konstruktion. 

Det kan af åbningsbalancen ses, at der er afsat udskudt skat, som kommer af, at selskabet succederer i virk-

somhedens skattemæssige stilling og, derved har lavere skattemæssige værdier for aktiverne end regn-

skabsmæssige værdier, da disse er lig med handelsværdierne. Dette medfører et lavere afskrivningsgrund-

lag for selskabet i forhold til den skattepligtige omdannelse. Ved den skattefri omdannelse er der ingen be-

skatning af Jens Christiansen, da omdannelsen sker med succession. 

7.4 Asfalt Konstruktion – skattepligtig kontra skattefri omdannelse 
Der er for Jens Christiansen forskellige konsekvenser ved valg af enten den skattepligtige eller den skatte-

frie virksomhedsomdannelse for Asfalt Konstruktion. For at vurdere dette så er der udarbejdet et overblik 

over de skattemæssige og likviditetsmæssige konsekvenser for ham privat. I dette antages det, at markeds-

værdien i selskabet er lig med markedsværdien i åbningsbalancen i omdannelsesåret, så selskabet sælges til 

den regnskabsmæssige egenkapital i åbningsbalancen. For grænserne til kapitalindkomst benyttes 2019-

grænserne.  

 

                                                           
69 Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder. Udgivet af BDO. (Internet) 
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Skattepligtig omdannelse Skattefri omdannelse Forskel 

Skat af avance i omdannelsesåret                             -4.166.128                                       -      -4.166.128  

Skat af opsparet overskud                             -1.553.538                                       -      -1.553.538  

Betalt aconto skat opsparet overskud                                   604.169                                       -           604.169  

Hensat til senere hævning                                              -                             350.000       -350.000  

Udligning negativ indskudskonto                                              -                              -91.377           91.377  

Beløb hævet i omdannelsesåret                                              -                            -250.000         250.000  

Udbetalt stiftertilgodehavende                               7.222.662                                       -       7.222.662  

Likviditet i omdannelsesåret     2.107.165                               8.623     2.098.542  

    
Selskabets markedsværdi                                     40.000                        5.402.221    -5.362.221  

Anparternes anskaffelsessum                                   -40.000                        1.819.004    -1.859.004  

Beløb til beskatning som aktieind-

komst                                              -                          7.221.225    -7.221.225  

    
Skat af salgsbeløb 27 % af DKK 54.000                                              -                              -14.580           14.580  

Skat af salgsbeløb 42 % af resten                                              -                        -3.010.235     3.010.235  

Likviditet ved salg af anparterne 40.000                       2.377.406     3.024.815  

Netto likviditet 2.147.165                       2.386.029       -238.864  

Figur 24: Sammenligning skattepligtig og skattefri case. Kilde: Egen tilvirkning 

Det kan af ovenstående ses, at Jens Christiansen vil have en merlikviditet på DKK 238.864 ved den skattefrie 

omdannelse. Denne vil dog først komme ved frasalg af anparterne i selskabet. Ved den skattepligtige me-

tode er der mulighed igennem stiftertilgodehavendet at modtage et større beløb fra selskabet. Her skal der 

dog også betales en større skat af avancerne ved salget af virksomheden til selskabet. Som tidligere nævnt 

er der ikke likviditet i selskabet til at tilbagebetale hele stiftertilgodehavendet og ej heller et beløb tilsva-

rende hele skatten, så valget af denne metode er afhængigt af Jens Christiansens privatøkonomi og mulig-

heden for at betale skatten. Hvis planen er at omdanne virksomheden og frasælge denne samme år, så kan 

det tyde på, at den skattefrie omdannelse i dette tilfælde vil være den mest attraktive for Jens Christiansen. 
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Ovenstående vurdering kan ændre sig ud fra flere parametre og også tidspunktet 

for frasalg af anparterne i selskabet. For selskabet vil de skattemæssige værdier 

for aktiverne være højere ved den skattepligtige end den skattefrie, hvilket giver 

selskabet mulighed for at afskrive på større saldi. Dette vil give selskabet en la-

vere skattepligtig indkomst i de kommende år sammenlignet med den skattefrie omdannelse. Dette vil 

medføre, at selskabet, som er stiftet ved den skattepligtige omdannelse, vil have lavere skattebetalinger i 

de kommende år, hvilket alt andet lige vil give bedre resultater efter skat, da der vil være en lavere skat. 

Dette vil for selskabet medføre en højere egenkapital i form af overførte resultater og en likviditetsmæssig 

fordel, da der betales mindre skat end den skattefrie omdannelse. Den overskuddene likviditet og frie re-

server kan anvendes til at udlodde mere udbytte løbende eller udbetale stiftertilgodehavendet hurtigere, 

men det kan også opspares i selskabet, hvilket må vurderes at være med til at øge dettes værdi. Selskabet 

vil også have højere skattemæssige værdier for sine aktiver, hvilket kan være mere attraktivt for en ny po-

tentiel køber, da de vil overtage disse værdier, og derved også kan se fordelen i at kunne foretage større 

skattemæssige afskrivninger og have en mindre skattepligtig indkomst sammenlignet med en overtagelse 

af samme virksomhed stiftet ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Det kan derfor diskuteres, om der 

ved anvendelse af den skattepligtige virksomhedsomdannelse er mulighed for at øge markedsværdien for 

selskabet hurtigere eller selv modtage større udbytter løbende og herved få et større afkast på sin investe-

ring i selskabet. For begge metoder for omdannelse vil det også forventes, at en fremtidig køber vil an-

vende en af værdiansættelsesmetoderne under Vejledning til værdiansættelse ved koncerninterne over-

dragelser: "Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; værdiansættelse" af 21. august 2009, som kon-

centrerer sig mere om forventet fremtidige pengestrømme, hvilket må vurderes at være noget af det mest 

relevante for en ny køber. Dette kan ændre på værdiansættelsen af goodwill og derved markedsværdien af 

selskabet. Her kan markedsværdien være forskellig for selskabet, da det som nævnt vil forventes, at skat til 

betaling i fremtiden bliver lavere under den skattepligtige omdannelse. Der skal selvfølgelig betales skat af 

denne eventuelle merværdi af selskabet efter den skattepligtige omdannelse, men her vil skatten maksi-

malt være 42 % ved beskatning som aktieindkomst, så der vil stadig være en gevinst ved en større salgs-

sum. Dette kan også være overvejelser, som Jen Christiansen kan medtage i forhold til, om virksomheden 

skal omdannes efter den skattepligtige eller den skattefrie metode. 

Det kan derfor ikke konkluderes, om den ene metode for virksomhedsomdannelse altid vil være at fore-

trække frem for den anden. Dette vil varierer ud fra de faktiske omstændigheder af virksomheden, som 

omdannes, og ejerens fremtidsplaner for det fortsættende selskab. Fordelen ved den skattefri model er ud-

skydelse af skattebetalingen, men der er også ulemper ved denne som omtalt oven for som intet stiftertil-

godehavende, forventeligt højere skattepligtig indkomst for selskabet m.fl. 

https://skat.dk/skat.aspx?oId=1813084&chk=203611
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8. Konklusion 

Omdannelse af en personlig virksomhed kræver større viden og kendskab til reg-

ler og muligheder samt en klar plan for ejeren angående fremtidsplanerne efter 

omdannelsen. Specialet har igennem en teoretiske gennemgang kombineret med en praktisk case og prak-

tiske eksempler forsøgt at belyse og forklare de væsentligste forhold og regler inden for omdannelser. Selve 

hovedspørgsmål: 

”En beskrivelse, analyse og diskussion af de skattemæssige og selskabsretlige konsekvenser ved at foretage 

henholdsvis en skattepligtig eller en skattefri virksomhedsomdannelse af en personlig virksomhed til et sel-

skab.” 

En virksomhedsomdannelse er oftest mest relevant, når en personlig virksomhed er begyndt at have en sta-

bil indtjening og gerne med en forventning om at vokse i de kommende år, men om det at foretage en om-

dannelse er smartest, kommer an på de faktiske omstændigheder ved hver virksomhed. Der er fordele og 

ulemper ved både at drive forretning i personlig virksomhed og i et selskab. Ved en omdannelse begrænser 

ejeren sin hæftelse for virksomheden til selskabskapitalen eller andre indskud/lån til selskabet i stedet for 

med hele sin formue. Det også er muligt at ”spare op” i selskabet og løbende udbetale udbytte og blive be-

skattet af kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst, hvor der med de nuværende skattesatser er en 

mindre fordel ved at drive virksomhed i et selskab. Herudover giver ejerskab i et selskab nemmere mulig-

hed for at foretage generationsskifte, frasalg af dele af ejerskabet og muligheden for at foretage en aktie-

ombytning, hvilket giver større mulighed for at udsætte skatte og optimere ens skattebetaling ud fra øvrige 

indkomster. Hvis der skulle opstå underskud er der i et selskab dog kun mulighed for at fremføre dette un-

derskud til modregning i fremtidige overskud. I personlig virksomhed kan underskud modregnes i andre 

egne indkomster og herefter også ægtefællens og medføre lavere beskatning i det pågældende år, hvor ta-

bet realiseres. Endeligt er der også flere formelle krav til et selskab som offentliggørelse af regnskab årligt. 

Når der skal foretages en omdannelse, så kan denne foretages skattepligtig eller skattefri. Det er her meget 

op til omstændighederne og specielt omdannerens økonomi, som gør udfaldet, om det skal være den ene 

eller den anden metode. De formelle krav ift. indsendelse af dokumentation for omdannelsen er de samme 

for begge metoder. 

Den skattepligtige metode svarer til et salg af virksomheden og sker efter afståelsesprincippet. Her skal alle 

værdier opgøres til handelsværdier, hvor avancer beregnes af disse, hvilket omdanneren bliver beskattet af 

i omdannelsesåret som personlig indkomst. Selskabet har herefter erhvervet aktiverne til handelsværdier, 
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hvilket også er lig med de skattemæssige værdier, som der hermed kan afskrives 

på. Dette giver større skattemæssige afskrivninger og forventeligt en lavere skat-

tepligtig indkomst i selskabet end den skattefrie metode. Selve omdannelsen kan 

ske ved apportindskud af virksomheden og med tilbagevirkende kraft i op til 6 

måneder efter seneste regnskabsår for en hel virksomhed, hvor indtægter og omkostninger i perioden op 

til omdannelsen indgår i selskabets skattepligtige indkomst. Denne metode giver også mulighed for et stif-

tertilgodehavende, som omdanneren kan få udbetalt skattefrit af selskabet. Dette kommer dog meget an 

på omdannerens privatøkonomi og mulighed for at få udbetalt tilgodehavendet, om der er likviditet nok til 

at betale skatten. Dette er ofte ikke tilfældet, hvorfor den skattefri metode benyttes. 

Den skattefri metode sker efter reglerne om succession og kravene efter virksomhedsomdannelsesloven. 

Her er det kun virksomheder, der er fuldt skattepligtige til Danmark, som kan omdannes til et nystiftet sel-

skab eller et skuffeselskab, som ikke tidligere har haft erhvervsmæssig aktivitet. Her indtræder selskabet i 

den skattemæssige stilling, som den omdannede virksomhed var i for anskaffelsessum og –tidspunkt, og 

overtager den latente skat. Der er tale om udskydelse af skatten til senere tidspunkt, når ejeren afstår an-

parter/aktier i selskabet. Dette betyder, ejeren ikke beskattes ved en omdannelse, da der ikke realiseres 

nogle avancer. Det er derfor et krav, at hele vederlaget til ejeren sker i anparter eller aktier, hvor der ikke er 

mulighed for et stiftertilgodehavender. Dette kan dog under særlige omstændigheder være muligt, hvis der 

overdrages blandet aktiver, hvor friværdien i den private andel kan optages som et tilgodehavende. 

Da omdannelsen sker ved succession skal der afsættes udskudt skat i åbningsbalancen af forskelsværdi-

erne, men det skal ske efter diverse regnskabsvejledninger. Her er der mindre uoverensstemmelser mellem 

nogle vejledninger og selve loven, da loven foreskriver, at der skal afsættes skat af alle skatteforpligtelser, 

mens der i IAS 12 foreskriver, at der ikke skal afsættes udskudt skat af goodwill, når der er tale om første 

indregning, og goodwillen ikke er afskrivningsberettiget. 

Selve omdannelsen kan som ved den skattepligtige også ske med tilbagevirkende kraft med op til 6 måne-

der efter seneste regnskabsår. Der skal være tale om en hel virksomhed, som omdannes, men dog kan 

ejendomme, hensat til senere hævning og mellemregningskontoen holdes uden for. Hvis alle betingelser 

efter VOL ikke overholdes, så kan omdannelsen omstødes til skattepligtig. Her er der dog mulighed for om-

gørelse i loven. 

For begge metoder skal aktiverne og passiverne opgøres til handelsværdier på markedsvilkår for at opgøre 

indgangsværdierne til åbningsbalancen for det nye selskab. SKAT har udsendt vejledninger for disse, hvor 

specielt goodwill-cirkulæret 2000-10 kan virke en smule forældet med fokus på foregående års resultater 
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og ikke fokus på fremtidige pengestrømme i samme omfang som en eventuel 

DCF-model, som SKAT lægger op til kan benyttes igennem anden vejledning ved 

koncerninterne transaktioner.  

Anskaffelsessummen for aktierne/anparterne opgøres ved forskellen mellem de 

skattemæssige værdier af aktiverne og passiverne. I den skattepligtige omdannelse vil dette i praksis ofte 

svare til selskabskapitalen, da overskydende avancer herudover afsættes som stiftertilgodehavende. I den 

skattefri omdannelse skal hele vederlaget jo som udgangspunkt til ejeren være i aktier/anparter. Her vil der 

som ofte være en større anskaffelsessum end selskabskapitalen, som vil medtages til overkurs. Denne over-

kurs kan seneres overføres til de frie reserver i selskabet. Det er også muligt, at der er en negativ anskaffel-

sessum, hvor omdannelsen stadig kan gennemføres, hvis der året før er benyttet virksomhedsordningen, 

og alle virksomheder så indgår i omdannelsen. Det er også muligt at foretage omdannelsen for den enkelte 

virksomhed med en negativ anskaffelsessum, hvis denne først er negativ efter modregning af opsparet 

overskud. Dette er nemlig muligt, hvis der er benyttet virksomhedsordningen og valgt at modregne opspa-

ret overskud i stedet for at lade denne komme til beskatning i året. En negativ anskaffelsessum vil medføre, 

at denne lægges oveni en fremtidig salgssum for anparterne/aktierne. 

Der er ikke et entydigt svar på, om den ene metode er at foretrække fremfor den anden. Der er flere om-

stændigheder og faktorer, som spiller ind på dette valg. Det kommer meget an på ejerens privatøkonomi og 

muligheden for at bære beskatningen ved den skattepligtige metode. Herudover har fremtidsudsigter også 

en rolle og forventningen om længere ejerskab efterfølgende. Den skattepligtige metode giver nemlig sel-

skabet mulighed for at afskrive på højere afskrivningsgrundlag og derfor en lavere skattepligtig indkomst, 

hvilket giver mulighed for at kunne spare mere likviditet op i selskabet, som kan benyttes til at tilbagebetale 

stiftertilgodehavendet eller udloddes som udbytte. Det kan dog anbefales, at der inden en omdannelse ud-

arbejdes beregning af de skattemæssige og likviditetsmæssige konsekvenser i omdannelsesåret og eventu-

elt også årene efter, som kan tages med i vurderingen sammen med øvrige faktorer inden valg af omdan-

nelsesmetode. 
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9. Perspektivering 

En virksomhedsomdannelse såvel skattepligtig som skattefri kræver en del over-

vejelser for omdanneren, da det vil have skattemæssige konsekvenser i det pågældende år og fremadret-

tet. Den nye regering har sat forslag om ændring af beskatning af aktieindkomst og kapitalindkomst. Der 

har været forslag fra regeringen i 2019 om, at aktieindkomst over DKK 54.000 (2019) skal beskattes med 45 

% i stedet for 42 %, og der for kapitalindkomst vil afskaffes loftet på beskatning på 42 %, men denne vil 

følge marginalskatten og blive omkring 52 %.70 Dette vil have de konsekvenser, at det vil være dyrere at 

modtage udbytte, og der også vil ske større beskatning af salg af anparter eller aktier i et selskab senere 

hen, da beløb her over DKK 54.000 også vil blive beskattet med 45 %. Dette vil give ændringer til figur 4, 

hvor den effektive skatte ville blive 57,1 % mod 54,76 % før for indkomst igennem et selskab, når udbeta-

ling ikke sker som løn. Ejeren af et selskab skal derfor til i højere grad til at overveje, om afkast fra selskabet 

skal udbetales som løn eller udbytte, hvilket kan have indflydelse på valg om omdannelse, hvis udbytte ikke 

er lige så attraktivt at få som før, hvilket før kunne være en fortaler for valg af selskab. Forholdet kan også 

have indflydelse på salget af omdannelsesmetode, hvor merlikviditeten i figur 24 vil blive mindre i den skat-

tefries favør, da der vil ske større beskatning ved aktieindkomst. Denne ændring er dog udskudt på ube-

kendt tid ved udarbejdelse af specialet.71 

Herudover giver en virksomhedsomdannelse mulighed for en fremtidig aktieombytning eller generations-

skifte af selskabet. Generationsskifte er også muligt for personlige virksomheder, men det vil ikke gennem-

gås nærmere. Formålet og mulighederne for at foretage de to nævnte områder vil kort beskrives, da disse 

er naturlige at overveje i forlængelse af en virksomhedsomdannelse. Der er i afgrænsningen afgrænset fra 

at gennemgå forholdene i detaljer, da specialet har fokus på selve virksomhedsomdannelsen. 

Efter omdannelsen er der mulighed for at foretage en aktieombytning eller i casen tilfælde for anparter, 

hvorefter der vil være oprettet en holdingstruktur. Holdingstrukturen kan være attraktiv, da den giver mu-

lighed for at samle hele værdien i holdingselskabet og løbende udbetale løn eller udbytte til ejeren. Ud-

bytte fra datterselskabet samt eventuel gevinst ved frasalg af anparterne senere vil ikke blive beskattet i 

holdingselskabet, jf. ABL §8, da anparterne vil gå under datterselskabsaktier, da der ejes mere end 10 % af 

selskabet, jf. ABL §4a, eller koncernselskabsaktier da selskaberne kan sambeskattes ved bestemmende ind-

flydelse, jf. ABL §4b. Selve aktieombytningen kan ske skattefrit uden tilladelse fra SKAT efter ABL §36 eller 

                                                           
70 Folketingsåret 2019/2020 er skudt igang. Udgivet af Redmark. (Internet) 
71 Business-overblik: Regeringen udskyder højere aktieskat. Udgivet af Belingske. (Internet) 
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med tilladelse fra SKAT. Ved aktieombytningen ombyttes aktierne/anparterne i 

driftsselskabet med dem i holdingselskabet, hvor ombytningen skal ske til han-

delsværdi, jf. ABL §36, stk. 6, hvorfor beskatningen udskydes til senere afståelse. 

For at foretage en ombytning med tilladelse skal denne være forretningsmæssig 

begrundet og ikke med formål at skatteunddrage eller –undgå.72 For at kunne foretage en skattefri aktie-

ombytning uden tilladelse så skal kravene efter ABL §36, stk. 1 og 2, efterleves: 

 Selskabet skal være omfattet af begrebet ”selskab” i EU 

 Efter aktieombytningen erhverver det nye moderselskab flertallet af stemmerne 

Ved skattefri aktieombytning opstår et holdingkrav, hvor holdingselskabet skal beholde aktierne/anpar-

terne i 3 år fra ombytningen for, at der ikke sker beskatning af disse ved afståelse, jf. ABL §36, stk. 6.  

Jens Christiansen og Asfalt Konstruktion ApS ville leve op til betingelserne for at fortage en skattefri aktie-

ombytning efter omdannelsen. 

Ved at drive virksomheden videre i et selskab er der også mulighed for at foretage et generationsskifte, 

hvor en ny ejer som et familiemedlem, nær eller tidligere medarbejder m.fl. kan overtage selskabets ak-

tier/anparter ved succession. Der kan derfor ved et selskab i en holdingstruktur ske generationsskifte af 

uden udløsning af skat, hvor det kan være nemmere at handle og værdiansætte en aktie/anpart i stedet for 

alle aktiverne, som der skal gøres i en eventuel personlig virksomhed.73  

                                                           
72 Juridisk vejledning 2019-2, afsnit C.C.6.3.4 Subjektive betingelser for en skattefri aktieombytning 
73 Kapitel 21. Omdannelse afsnit 2.3 Generationsskifte. Hansen, Christian Skovgaard m.fl.: Erhvervsbeskatning. side 
546-546. (Bog) 
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