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1.1 Indledning  

Når man starter en virksomhed op i dag, skal man bestemme om det skal være en personlig virksomhed, 

eller om det skal være et selskab, enten som ApS eller A/S. 

Jeg har i forbindelse med mit daglige arbejde, mange personlige drevet virksomheder som vi laver regnskab 

for. Der er både de nye som lige er opstartet, eller forældre som har købt lejlighed til deres børn, og til de 

kunder som har drevet personlige virksomhed i mange år, som nu synes det er tid til at omdanne deres 

virksomhed til et selskab.  

Der kan være mange grunde til en virksomhedsomdannelse. Det kan eksempelvis være at der skal foretages 

generationsskifte, omstrukturering, krav fra kreditor, samt hæftelse overfor kreditorer.  

Ved en virksomhedsomdannelse er der mange overvejelse som skal gøres. Kan det overhoved betale sig at 

omdanne sin personlige drevet virksomhed? Og hvornår er tidspunktet rigtig for at kunne omdanne, både 

regnskabsmæssigt og skattemæssig?   

Der er mange overvejelser man skal gøre i forbindelse med omdannelse af personlige drevet virksomhed, 

så det hele bliver gjort helt rigtig, samt i den rigtig rækkefølge. Derefter skal man overveje, hvilken metode 

det skal være efter. Om det skal være den skattepligtige omdannelse eller om det skal være den skattefri 

omdannelse. Da det har forskellige skattemæssige konsekvenser for indehaveren skal man nøje beregne og 

overveje, hvad der er mest fordelagtig for lden enkelte indehaver af virksomheden.  

1.2 Problemformulering  

Virksomhedsomdannelse fra enkelt mandsvirksomhed til selskabsform. Ud fra min analyse vil jeg finde ud 

af hvad der er mest fordelagtig for den case virksomhed som jeg har valgt. 

• Hvilke krav er der til hæftelse og beskatning af henholdsvis personlig drevet virksomhed og 

selskab? 

 

•  Hvad skal der til for at omdanne en personlig virksomhed?  

 

• Skal det være skattefri omdannelse eller skattepligtigomdannelse? 

 

• Hvordan gennemfører man en skattepligtig omdannelse? Hvad skal der til? 

 

• Hvordan gennemfører man en skattefri omdannelse?  
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• Er der nogen fordel ved at være i virksomhedsordningen ved omdannelsen? 

 

• Hvilken mulighed er bedst for min case virksomhed?  

 

• Kan det overhoved betale sig for case virksomheden at blive omdannet?  

 

 

1.3 Tolkning og afgrænsning  

Jeg har valgt at starte med at beskrive teorien for de 3 personlige beskatningsformer.  

- Personskatteloven 

- Kapitalafkastordningen 

- Virksomhedsskatteordningen.  

Hvilke fordele det er ved at være i den ene, anden, eller tredje form for omdannelse. Herefter vil jeg 

komme med teorien for omdannelse til et selskab, både den skattepligtige omdannelse og den 

skattefriomdannelse. om hvilke fordele der er ved at være med i virksomhedsskatteordningen. Derpå vil jeg 

komme ind på hvilke regler og krav der er i forbindelse med en virksomhedsomdannelse.  

 Til min analyse har jeg valgt at tage udgangspunkt i en personlig drevet virksomhed medudgangspunkt i 

deres regnskaber for de sidste 3 år, 2015, 2016, og 2017. Derefter vil jeg gennemføre en 

virksomhedsomdannelse, for at finde ud af hvad der bedst kan betale sig for indehaveren af denne 

personlige virksomhed, om det skal være skattepligtig- eller en skattefri virksomhedsomdannelse. Jeg har 

valgt at kun forholde mig til hvad der er relevant for denne case virksomhed jeg har valgt.  

1.4 Teori  
Til udarbejdelse vil jeg gøre brug af faglitteratur, lovgivning, lovbekendtgørelser, cirkulærer fra skat, teori 

fra undervisningen.  

1.5 Kildekritik 

Til udarbejdelse af min hovedopgave, har jeg valgt at lægge vægt på kildens forfatter, hvor kilden stammer 

fra og dens alder. Da der er de nyeste skattesatser, som jeg skal gøre brug af til min opgave, og derefter 

tjekket oplysningerne flere steder og dermed fundet kilderne pålidelige.  

1.6 Metodebeskrivelse  

Jeg vil tage udgangspunkt i min case virksomhed, som er tømmermester Jensen v/Jens Jensen med et 

personligt ejet firma.  
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Jeg kommer ind på de lovmæssige krav som er ved at drive en personlig virksomhed, i forhold til et selskab. 

Herefter vil jeg beskrive på de tre forskellige beskatningsformer ved personlig indkomst. Derefter vil jeg 

gennemgå teorien og metoden til skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse. Efterfølgende vil der 

blive fortaget en analyse på min case virksomhed sat op på den skattepligtige virksomheds omdannelse og 

tilsvarende analyse af den skattefri virksomhedsomdannelse. Til slut vil jeg foretage en beregning af om det 

bedst kan betale sig at forsætte med at drive personlig virksomhed, eller det er er mere fordelagtig for 

tømrermestren, at han få løn og udbytte fra selskabet, hvis han omdanner sin virksomhed.  

1.7 Disposition og struktur  
For at kunne besvare spørgsmålene fra i min problemformulering vil jeg gennemgå teorien bag hvilke krav 

der skal til at gennemfører en skattepligtig virksomhedsomdannelse samt en skattefri virksomhed 

omdannelse. For at kunne gennemføre disse to omdannelsesmetoder har jeg valgt en case virksomhed at 

sætte det hele op på.  

Inden disse to metoder vil jeg gennemgå, hvilke krav, både kapital og regnskabsmæssig, samt hæftelse som 

man har ved den personlig drevet virksomhed og i selskabsform.  

Der næste vil jeg komme ind på de 3 forskellige beskatningsform som vi har i Danmark. Personskatteloven, 

kapitalafkastordningen samt virksomhedsordningen. Dem vil jeg komme ind på, da case virksomheden jeg 

har valgt til min opgave er i virksomhedsordningen. Men også for at sige at man ikke behøver at være i 

virksomhedsordningen for at kunne omdanne til selskab.  

Til sidst i min opgave vil jeg ud fra den teori, som jeg har belyst tidligere i opgaven fortage en analyse på 

hvilken metode som er bedste for min case virksomhed.  

Ud fra alt denne teori og gennemgang af den skattepligtige omdannelse og den skattefri omdannelse på 

den valgte case virksomhed vil jeg komme med konklusion, for at besvarer de spørgsmål som jeg har stillet i 

problemformuleringen.   
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2.1 Præsentation af case virksomheden 

Jeg har valgt at bygge min hovedopgave op over en lokal tømmermester fra Frederiksværk. Virksomhedens 

navn er Tømrermester Jensen v/Jens Jensen. Jens Jensen har drevet sin personlige virksomhed de sidste 15 

år. Han mener det er på tide, at han omdanner sin personlige drevet virksomhed til et selskab. Da han selv 

mener, at firmaet er ved at få den størrelse, hvor at det kan betale sig for ham. Han er gift med Gitte, som 

hjælper til i firmaet. Sammen har de en søn. Jens vil på sigt gerne have sin søn til at overtage hans livsværk. 

Sønnens ønske er at blive tømmer og derfor ved at tage grundforløbet på tømmeruddannelse.  

Jens Jensen har selv bygget sit hus, og har derfor ingen gæld i huset. Han har igennem tiden tjent godt, og 

derfor har han gjort brug af virksomhedsordningen.  

Han begynder at tage flere og større opgaver ind og har snart behov for at ansætte en eller flere. 

Jens Jensen har i længere tid gerne omdanne sin personlige virksomhed til et selskab, da han har set hvor 

galt det kan gå, hvis man hæfter personligt. Han er begyndt at byde på kontrakter som underleverandør for 

større entreprenører, og vil i fremtiden gerne have at hans søn skal med i selskabet.  

Ud fra disse forhold vil jeg så finde ud af om det kan være en fordel for ham at omdanne sit firma til et 

selskab, og om det skal være skattefrit omdannelse eller om det skal være en skattepligtig omdannelse  
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3.0 Personlig drevet virksomhed eller selskab  

Når man overvejer om man gerne vil omdannes sin personlige virksomhed, er der flere ting som man skal i 

betragtning, blandt andet 

- Forskellige krav til hæftelse 

- De kapitalkrav som medfølger 

- De regnskabsmæssige krav 

3.1 Hæftelse  

3.1.1 Personlig virksomhed 
Som personlige virksomhed, hæfter indehaveren personligt. Det anses, at virksomheden og dens ejer er en 

samlet juridisk enhed. Dermed kan kreditorer gøre krav i indehaveren personlige ejendele.  

3.1.2 Selskab 

I selskab er der begrænset hæftelse. Der hæfter du ikke for mere end den indskudte kapital. Så hvis der er 

indskudt 50.000 kr. som er det mindste beløb du kan indskyde, hæfter du ikke for mere end det beløb. Da 

selskabet anses som en selvstændig juridisk enhed, har kreditor ikke mulighed for at gøre krav i dine 

personlige ejendele. Men du må dermed heller ikke blande din privat økonomi sammen med selskabet. 

3.2 Kapitalkrav 

3.2.1 Personlig virksomhed 

Når man opretter en personlig virksomhed er der ingen kapital krav. Det eneste man princippet skal gøre er 

at henvende sig til Erhvervsstyrelsen, og dermed få et registreringsbevis, hvorpå der står et CVR.nr. og 

derefter er du blevet virksomhedsejer.  

Der er også mulig at lave oprette en virksomhed med flere ejere. Dette kaldes bare et interessentskab, I/S. 

Når man opretter denne form for virksomhed skal der foreligge en kontrakt på hvordan fordelingen af 

aktiverne og ejerforholdet er i virksomheden, altså interessantselskabet.  

3.2.2 Selskab 

Hvis man hellere vil drive selskab det vil sige et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S) end en 

personlige drevet virksomhed, er der kapitalkrav, der skal opfyldes. Kapitalkravet for anpartsselskab er 

50.000 kr. og for aktieselskaber 500.000 kr. Der er også mulighed for apportindskud, med dette menes, at 

man skylder aktiver ind i selskabet.  
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3.3. Regnskabsmæssige krav  

3.3.1.Personlig virksomhed 
Som personlig ejet virksomheder der ikke de store regnskabskrav. Det er frivilligt for de personligt ejede 

virksomheder, men det er som oftest er det bedste at få lavet et regnskab, især når man skal indberette 

selvangivelsen.  Men ejeren kan selv lave og indberette sin selvangivelse. Hvis firmaet kommer over en 

omsætning på 300.000 kr., skal der laves regnskab med bistand fra en revisor, og dermed skal der 

udarbejdes et regnskab. Til selvangivelsen skal der oplyses nogle regnskabsposter, men det er ikke hele 

regnskabet, der skal sendes ind til erhvervsstyrelsen.  Personlige virksomheder skal aflægge regnskab efter 

årsregnskabsloven i klasse A. i praksis er der mange personlige virksomheder som får en revisor til at lave et 

regnskab for dem, hvor der også er revisor påtegning på. De fleste personlige virksomheder er også 

underlagt at skulle aflægge momsregnskab.  

3.3.2 Selskab 
For selskaber er reglerne noget anderledes. Selskaber bliver delt op efter hvilken klasse de ligger i. Hvilket 

vil sige, at de bliver delt op efter nettoomsætning, balancesum, og antal ansatte. Hvis de opfylder to af de 

tre krav for næste regnskabsklasse skal de rykke op i næste klasse.  Der skal de som minimum aflægge 

regnskaber efter regnskabsklasse B, der kan man have tilvalg fra regnskabsklasse C. Hvis man er et 

børsnoteret selskab ligger man i regnskabsklasse D. Jo højere regnskabsklasse man ligger i jo flere krav er 

der. Se bilag nr. 1  

3.4 Delkonklusion 

Som personlig drevet virksomhed er der ikke lige så mange krav, som hvis man er i selskab. Jo større ens 

selskab bliver jo flere krav kommer der. Personligt ejede virksomheder hæfter med alt hvad de ejer, hvis 

det en dag skulle gå galt for dem og kreditorerne kræver deres. Selskaberne hæfter kun for det beløb der er 

indskudt i deres kapital. Til gengæld har selskaber mange flere regnskabskrav end de personlige 

virksomheder. Jo større selskab, jo større regnskabsmæssige krav. Se bilag nr. 1.  
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4.0 Personskatteloven 

I Danmark bliver man beskattet efter kildeskatteloven (KSL). Afhængig af om man er lønmodtager eller om 

man er selvstændig erhvervsdrivende, eller har begge indkomsttyper, skal der afregnes med 

skattevæsenet. Indkomsten opgøres efter de samlede årsindtægter, både fra Danmark eller udlandet, når 

du er fuld skattepligtig til Danmark. Du er fuld skattepligtigt til Danmark, når du har bopæl i landet.  

Der findes tre beskatningstyper som du beskattet efter.  

- Personlig indkomst 

- Kapitalindkomst 

- Aktieindkomst 

4.1 Skattepligtig indkomst 
Personskatteloven (PSL) definerer den skattepligtige indkomst, som er den personlige indkomst, hvor der er 

fratrukket eller tillagt kapitalindkomst, fratrukket de ligningsmæssige fradrag.  

Se nedenfor: 

Personlig indkomst 

+/- Kapital indkomst 

+/- Aktie indkomst 

- Ligningsmæssige fradrag  

= Skattepligtig indkomst 

4.2 Personlig indkomst 

Jf. PSL §3 er personlig indkomst alle skattepligtige typer af indkomster, som ikke er kapital indkomst.  

Det er blandt andet:  

- Lønindkomst  

- Overskud af virksomhed 

- SU 

- Dagpenge  

- Efterløn 

- Pensioner, både private og folkepensionen 

- Honorarer  
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Personlig indkomst kan også opdeles efter A-indkomst og B-indkomst. A indkomst er som oftest 

lønindkomst, udbetalt fra arbejdsgiver, hvor skatten er indeholdt inden den bliver udbetalt til 

lønmodtageren. B-indkomst er indkomst, der ikke trukket skat inden den udbetales, dette er som oftest 

honorar, her skal man selv sørge for at der bliver betalt skat af beløbet. 

4.2.1 Am-bidrag 
Arbejdsmarkedsbidrag (AM) er en afgift/ et bidrag alle erhvervsaktive skal betale af deres brutto indkomst. 

Denne sats er på 8 %.   

4.2.2 Kapitalindkomst 

Kapitalindkomst er renter, både fra indtægter og udgifter. også fra gevinster og tab indenfor fordringer, 

investeringsforeninger, og kapitalafkast fra virksomhedsordningen.  

4.2.3 Aktieindkomst  

Aktieindkomsten er det udbytte og den avance, du får af dine aktier og investeringsforeninger. Hvis du 

holder dig under 52.900 kr. (2018) i indtjening på de udbytter og de aktieavancer som kommer, når du 

sælger din aktier., skal du kun betalt 27 % i skat. Men hvis man er oppe og tjene over det, skal man betale 

42 % i skat. 

Hvis din ægtefælle ikke har nogen aktier, kan man gøre brug af deres fradrag, hvilket vil sige at man kan 

tjene helt op til 105.800 kr. (2018) og stadig kun betale 27 % i skat.  

4.2.4 Ligningsmæssige fradrag 

Ligningsmæssige fradrag er de fradrag som du kan fratrække den skattepligtige indkomst, som ikke kan 

indgå i kapitalindkomsten. Ligningsmæssige fradrag omfatter: 

- Befordring, Kørsel mellem arbejdsplads og hjem, over 24 km. Pr. dag 

- Fagforenings-og a-kassekontingent maks. Op til 6000 kr. (2018) 

- Beskæftigelsesfradrag 33.300 kr. (2018) 

- Underholdningsbidrag til børn eller tidligere ægtefælle.  

- Gaver, gaver til godkendte foreninger, så som røde kors osv.  
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4.2.5 Topskat og bundskat 

De skatter som vi betaler til staten og bliver beskattet af, opdeles i top- og bundskat.  

Satsen for bundskat er 11,15 % og for topskat 15%1  (2018). Den personlige indkomst plus positiv 

nettokapitalindkomst er opgørelsen for bundskattegrundlaget. Hvis man har en negativ 

nettokapitalindkomst og man er gift, er det muligt at modregne den negative kapitalindkomst i ægtefællens 

positive nettokapitalindkomst inden beregningen af bundskatten.  

Topskatten betaler man kun, hvis den personlige indkomst overstiger topskattegrænsen på 498.900 kr. 

(2018) efter am-bidrag. 

4.2.6 Kommune skat 
Du betaler kommuneskat til den kommune som du bor i, der er forskelligt fra kommune til kommune, hvad 

procenten er. Men den ligger mellem 23 op til 28 %.  

4.2.7 Kirkeskat mm. 
Ligesom man betaler kommuneskat skal man også betale kirkeskat, forudsat man er medlem af folkekirken. 

Denne skatteprocent er forskellige fra kommune til kommune, dyrest i yderområderne med lav 

befolkningstæthed. Kirkeskatten ligger i gennemsnit lige omkring 0,69% af den personlige indkomst.  

Sundhedsbidraget nedsættes med en 1% årligt, således at den i 2019 forsvinder helt.  

  

                                                           
1 Revisormanual 2018-1, s. 125 
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4.3 Beskatningsformer 
Når man er selvstændigt erhvervsdrivende og indehaver af en virksomhed, er der 3 måder man kan blive 

beskatte efter. 

- Beskatning efter personskatteloven (PSL)  

- Beskatning efter kapitalafkastordningen (KAO) 

- Beskatning efter virksomhedsordningen (VSO) 

4.3.1 Personskatteloven 
Ved personskatteloven bliver man beskattet af hele sin personlige indkomst, som ikke indgår i 

kapitalindkomst eller aktieindkomst. Hertil er resultat før renter af din erhvervs drevet virksomhed.  

Alt det som du har som indtægt vil du blive beskattet af, heraf fratrækkes Am-bidrag, det er lig med din 

personlig indkomst.  

Hvis du har en medarbejdende ægtefælle som hjælper dig i din personlige erhvervsdrevet virksomhed, 

dette skal dog være mindst 3-4 timer dagligt, kan du overføre op til 50 % af virksomhedsoverskud, uden 

kapitalindtægter og kapitaludgifter, dog højst op til 235.800 kr. (2018) 

4.3.2 Kapitalafkastordningen 
Kapitalafkastordningen er en mere forenklet måde af virksomhedsordningen, dog er beskatningen lidt 

større end ved virksomhedsordningen.  Det er lavet for at begrænse brugen af virksomhedsordningen. 

modsat virksomhedsordningen er det ikke muligt at opspare virksomhedens overskud. Men der er ikke krav 

om at virksomhedens- og privatøkonomien skal være adskilt. Derfor behøver man mellemregningskonto, 

indskudskonto osv. Kun et kapitalafkastgrundlag, som man kan beregne skatten ud fra. Det opgøres efter 

personskattelovens principper. Kapitalindkomsten fratrækkes i den personlige indkomst, og tillægges som 

positiv kapitalindkomst. Både de erhvervsmæssige og de private renter indregnes i kapitalindkomsten. 

Kapitalafkastgrundlaget beregnes efter kapitalafkastgrundlaget primo, som er de erhvervsmæssige aktiver, 

gæld indgår som hovedregel ikke. Derefter ganger man med 1 % (2017) Em procentdel som oplyses af Skat 

en gang årligt. Som oftest er det ejendomsudlejning der gør brug af denne ordning.  

4.3.3 Virksomhedsskatteordning 
Den tredje form for beskatning, som du kan blive beskatte efter, når du driver personlig virksomhed er 

virksomhedsskatteordningen. I virksomhedsordningen kan man opspare sit overskud i virksomheden til en 

lavere beskatningssats, den sats som svarende til den selskaber betaler i skatteprocent. Jf. VSL § 10 stk. 2. 

nemlig 22 % (2017) Indehaveren af virksomheden har mulighed for at opspare noget af overskuddet, fra de 

år hvor det går godt, til de år hvor indehaveren ikke tjener lige så meget. Dermed kan han bruge af det 

opsparet overskud. Dette giver muligheden for at konjunkturudligne virksomhedens skattemæssige 
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resultat. Dermed får indehaveren en mere jævn beskatning og kan optimere sin personlige indkomst til 

topskattegrænsen. 

Hvis indehaveren kommer op over topskattegrænsen skal man betale 56 % i skat. Men hvis man holder sig 

under 521.000 kr. før Am-bidrag, 479.000 efter Am-bidrag, kan man nøjes med at betale 42 % i skat.  

Når man gør brug af virksomhedsskatteordningen har man udover at kunne opspare noget af sit overskud, 

også mulighed for at fratrække de erhvervsmæssige renter i sin personlige indkomst, modsat 

personskatteloven, hvor du ikke kan fratrække dem. Men det betyder også virksomhedens renteindtægter 

også medtages i den personlige indkomst.   

Man beregner kapitalafkast i virksomhedsordningen. Kapitalafkastet beregneres af kapitalafkastgrundlaget 

primo som er virksomheden skattemæssige egenkapital. Kapitalafkaststaten oplyses af Skat. I 2017 udgør 

satsen 1 % af kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastet bliver man beskattet af som kapitalindkomst.  

Kapitalafkastet viser, hvordan man forrenter virksomheden skattemæssige egenkapital for eksempel hvis 

det havde været investeret i obligationer eller lign. Den beregnes på samme måde som i 

kapitalafkastordningen.  

Virksomhedsordningen har næsten de samme krav som til at drive et selskab. Der er en forudsætning, at du 

skal opfylde bogføringslovens krav også selv om man ikke har bogføringspligt efter bogføringsloven. Men 

alligevel skal du opgøre din driftskonto og stemme den af. Alle posteringer mellem virksomheden og privat 

skal bogføres. Der skal være en klar opdeling mellem virksomhedens økonomi og indehaveren privat 

økonomi.  

Ved brugen af virksomhedsordningen der er nogle ting som skal adskilles i regnskabet, og nogen ekstra 

konti som skal oprettes.  

- Indskudskonto  

- Hæve konto  

- Mellemregningskonto  

- Hensættelse til senere hævninger konto 

- Konto til opsparet overskud 
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4.3.3.1 Indskudskonto 

Indskudskonto er udtryk for hvad indehaveren indskyder i virksomheden og som senere kan hæves 

skattefrit. Indskudskontoen skal opgøres ved start af brugen af virksomhedsordningen. Kontoen består af 

de aktiver og gældsposter som man indskyder i virksomheden ved start af virksomhedsordningen. Dette 

kan være maskiner osv., men også blandede benyttede aktiver, så som ejendomme, biler mm.  Værdien af 

aktiverne og gælden reguleres løbende, også ved indskud og hævninger. Dog kan man ikke indskyde 

kontanter.  

Indskudskontoen kan også være negativ, dette kan betyde at indehaveren har lånt i virksomhedsordningen. 

og dermed skal der beregnes rentekorrektion. Renterne er ikke fradragsberettiget, da det er indehaveren 

private renteudgifter. Kun hvis det skyldes erhvervsmæssige gæld kan indskudskontoen sættes til 0 kr., 

men dette skal dokumenters og dermed skal der ikke fortages en rentekorrektion.  

4.3.3.2 Mellemregningskonto 

Mellemregningskonto er en konto, hvor alle de bevægelser, der er mellem virksomhedens økonomi og 

privat økonomi bliver fortaget.  

Hensættelser til senere hævning 

Hensættelser til senere hævning er kontoen, som man bruger til de år hvor man ikke tjener helt op til 

topskattegrænsen. Så kan man optimere op til topskattegrænsen, så indehaver lader sig beskatte op til 

521.000 kr. (2017). uden at skulle og betale topskat.  

4.3.3.3 Opsparet overskud  

Opsparet overskudskontoen viser hvor meget af overskuddet som endnu ikke er hævet. Det er efter, der er 

fortaget optimering til topskattegrænsen.  Det opsparede overskud beskattes med aconto skat 22 % (2017). 

Derefter kan indehaveren hæve overskuddet til personlig indkomst til de år, hvor han ikke ligger helt op til 

topskattegrænsen, med modregning af aconto skatteprocenten, som har været der de pågældende år.  

 

4.3.3.4 Hæve udvidede rækkefølge  

1. Refusioner, som ikke er overført over mellemregningskontoen  

2. Medarbejde ægtefælle 

3. Årets virksomhedskat 

4. Beløb afsat til senere hævning, primo 

5. Årets kapitalafkast 

6. Årets personlige indkomst 
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7. Hævningen på konto for opsparet overskud 

8. Hævning på indskudskonto og derudover 

Punkterne mellem 1-5 er tvungne overførsler. Med dette menes, at der skal være fortaget 

minimumshævninger i løbet af året, som svarer til det beløb punkterne mellem 1 og 5 udgør. Hvis dette 

ikke sker sættes det til tvangshævning.   

Dette skal vises i et særskilt regnskab, hvor det fremgår hvor meget der er opsparet overskud, 

renteudgifter, kapitalafkastgrundlaget, kapitalafkastet og indskudskonto.  

4.4 Delkonklusion 

Alt efter hvor stor indtjening der er i den personlige virksomhed, og hvis du har lønindkomst ved siden af, 

så er det forskellige hvilken beskatningsform man kan vælge. Hvis du ved, at du hvert år kun har en lille 

indtjening på fx udlejningen af sommerhus, vil det være en fordel for dig at i forblive i personskatteloven. 

Hvis du har en høj indtjening på over top-skattegrænsen altså over kr. 521.304, hvor du kan spare 

overskuddet sammen til de år, hvor det ikke går helt lige så godt.    

5.0 Omdannelse til selskab  

En virksomhedsomdannelse betyder, at den personlige erhvervsdrevet virksomhed bliver overdraget til et 

aktie- eller anpartsselskab. Der kan være flere grunde til, at man gerne vil omdanne til selskab. Hvis der for 

eksempel i en årrække har været store stabile overskud. Det kan også have flere fordele, hvis man for 

eksempel er entreprenør eller i håndværkerbranchen, hvor man får større og større opgaver, kan det være 

forbundet med en stor risiko. Så hvis der skulle gå noget galt og en konkurs truer, så hæfter indehaveren 

ikke personlig for erstatningskravet og dermed gå personlig konkurs. Der kan også være krav fra 

samarbejdspartner, om at det er et selskab de vil handle med. Ligeledes kan det være generationsskifte der 

er på vej. Der er også nogle skattemæssige fordele, dog er skatten det samme om du opsparer i 

virksomhedsskatteordningen og betaler aconto skat eller om der betales selskabsskat. Skatteprocenten er 

begge steder 22 % (2017).   

For at kunne omdanne den personlige virksomhed skal man opgøre handelsværdien. Handelsværdien er 

som hovedregel de aktiver og passiver som udgør virksomheden og som skydes ind i selskabet som 

apportindskud. Således at selskabet overtager de aktiver og passiver, der har været i virksomheden. Ved 

indskuddet af virksomheden får indehaveren i stedet for kapitalandele i selskabet i form af anparter eller 

aktier. Hvis det er et interessentskab, vil hver indehaver få en ejerandel svarede til det de havde i 

interessentskabet.  



Side 18 af 49 
 

5.1 Kapitalkrav 

Der skal dog være værdier i virksomheden for mindst 50.000 kr. for at kunne stifte et anpartsselskab og 

500.000 for at kunne stifte et aktieselskab.  

5.2 Stiftelsesdokument  

Når man opretter et selskab er det et krav, at der udarbejdes et stiftelsesdokument. Dette skal indeholde 

oplysninger om stifterne, tegnsætningskursen for kapitalandelene, hvad apportindskuddet er, hvis det ikke 

er kontanter, sidst skal det oplyses hvilken dato stiftelsen skal have regnskabsmæssig virkning fra.  

5.3 Apportindskud  

Når det er en personligt ejet virksomhed man omdanner er det som oftest som apportindskud, og dette 

indskydes som kapital. Da det er andre værdier end kontanter skal stiftelsesdokumentet være suppleret 

med en vurderingsberetning, som skal underskrives af en eller flere uvildige vurderingsmænd.  Dette kan 

være at der er en bil som skal vurderes om den er over 50.000 kr. værd. Der må ikke gå mere end 4 uger fra 

bilen er vurderet til stiftelsen oprettelsen. SKAT kan gå ind og efterprøve om værdien af apportindskuddet 

er opgjort til handelsværdien, som de er skrevet ind til i åbningsbalancen. Derfor er det vigtig at have en 3. 

mandsvurdering af aktiver, så som de materiale aktiver. Hvis man er i tvivl om, hvordan man skal 

værdiansatte, så tag kontakt til SKAT.  

5.4 Åbningsbalance  

Desuden skal der, da det er en personlig ejet virksomhed vi omdanner, også foreligge en åbningsbalance, 

som skal være i henhold til årsregnskabsloven. Den skal indeholde en uafhængig revisor påtegning, anvendt 

regnskabspraksis, balance og noter.    

5.5 Vedtægter  

Derud over skal der laves vedtægter som skal indeholde; selskabsnavn, formål og selskabskapitalens 

størrelse. Som hovedregel er det en god ide at have en revisor ind over til at hjælpe med omdannelsen af 

selskabet. De kan også underskrives den uafhængige vurderingsberetning.  

Når man omdanner en personlig ejet virksomhed, så kan det som oftest betyde at man bliver beskattet, 

dog kun hvis man opfylder virksomhedsomdannelsesloven (VOL), vil omdannelsen være skattepligtig.  

Når du skal omdanne din personlige virksomhed, kan de gøres på to måder, enten skattepligtig omdannelse 

eller en skattefri omdannelse.  
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6.0 Skattepligtig virksomhedsomdannelse  

Skattepligtig virksomhedsomdannelse også kaldet ”afståelse princippet”. Hvilket vil sige, at virksomheden 

anses som solgt til selskabet. Det anses skattemæssigt, at virksomheden er solgt til tredjemand, og dermed 

virksomhedens aktiver og passivere er overgået til selskabet. Det vil som oftest udløse en stor beskatning, 

hvis alle betingelserne er opfyldt til virksomhedsomdannelse. Skattepligtig virksomhedsomdannelse er en 

relativ simpel omdannelsesform.    

Som hovedregel er det ikke hele virksomheden du behøver at omdanne, det kan for eksempel være nogle 

enkelte dele af virksomheden, som du ønsker skal omdannes og udskille i en selvstændig virksomhed. 

Du kan omdanne din virksomhed fra dags dato. Dog er det mest overskueligt og hensigtsmæssigt, hvis du 

omdanner din erhvervsdrivende virksomhed med tilbagevirkende kraft til virksomhedens 

regnskabsafslutning, da alle værdier af aktiver og passiver er fastsat. Der skal således ikke fortages ny 

værdiansættelser, og dermed er det også omkostningsbesparende.  

Stiftelsesdokumenter, vedtægter og vurderingsberetning skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen og Skat  

seneste 14 dage efter at stiftelsen er sket. 

6.1 Krav til skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse stilles der ikke de store krav. Det er både de personlige 

drevene virksomheder og interessentskaber som kan omdannes. Ved interessentskaber skal der foreligge 

en opgørelse på ejerandelene. Det er hele virksomheden og kun enkelte aktiver du kan om danne. Hvis man 

har en tømmer- og en transport- virksomhed sammen, kan du nøjes med at omdanne kun den ene del fx 

tømmerdelen, så hvis du skulle få så store opgaver ind, og der gik noget galt i byggeprocessen, hæfter du 

ikke personligt. Dog hvis du omdanner med tilbagevirkende kraft så er det hele virksomheden som skal 

omdannes.  

- Det skal være en personlige drevet virksomhed som skal omdannes 

- Det kan både ske med fremrettet omdannelse, men også tilbage virkende kraft.  

- Når det sker med tilbagevirkende kraft, skal det være hele virksomheden som skal omdannes. 

- Hvis det sker med tilbagevirkende kraft, er fristelsen for stiftelsen 6 måneder efter skæringsdatoen. 

- Skæringsdatoen skal være fra indehaverens sidste dag i indkomståret.  

- Regnskabsåret skal forløbe fra skæringsdatoen i stiftelsesdokument og åbningsbalancen.  

- Indehaveren modtager vederlæggelse i form af anparter eller aktier i det ny skiftede selskab. 

- Skal indsendes inden 14 dage efter stiftende generalforsamling til erhvervsstyrelsen.  

- Skal indsendes inden en måned efter stiftende generalforsamling til SKAT.  
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6.2 Stiftelse med tilbagevirkende kraft 

Hvis du finder ud af, at du ønsker at omdanne din virksomhed med tilbagevirkende kraft, kan du gøre det 

op til 6 måneder efter indkomståret er afsluttet, Jf. SEL §4 stk. 4. Derefter tilfalder indkomster og udgifter 

selskabet og ikke din personlige virksomhed. 

Dermed har det skattemæssige virkning for skæringsdatoen for åbningsbalancen. Hvilket vil sige datoen i 

stiftelsesdokumentet er afståelsestidspunktet. Tilbagevirkende kraft kan kun ske, hvis det hele den 

personlige drevet virksomhed, som indskydes som apportindskud i nyopstartet selskab, hvorpå 

indehaveren af virksomheden, modtager anparter eller aktier i det nyopstartede selskab, alt efter om det er 

et anpartsselskab eller om det er et aktieselskab.  

6.3 Åbningsbalancen 

Åbningsbalance skal indeholdt de regnskabsmæssige- og skattemæssige værdier.  

6.4 Vederlag 
Indehavere modtager i vederlag anparter eller aktier, for omdannelse af hans virksomhed. De 

anparter/aktier som gives som vederlag skal svarer til den samlede indskudte kapital.  

6.5 Stiftertilgodehavende  
I stedet for at modtage vederlag i form af anparter/aktier i selskabet er der en anden mulighed, nemlig en 

slags gældsbrev. Stiftertilgodehavendet udstedet af selskabet som et gældsbrev, hvorpå det fremgår, hvor 

meget selskabet skylder indehaveren. Da det er et gældsbrev vi har med at gøre, skal der foreligge en aftale 

på rentesatsen, og hvor lang løbetid er. Værdiansættelsen af stiftertilgodehavende sker efter kursen på 

omdannelsens skæringsdag.  

6.6 Beskatning 

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse udløser relative stor beskatning hos indehaveren af den 

personlige drevet virksomhed.  

Det udløser beskatning hos virksomejer i form af kapitalgevinstbeskatning, beskatning af genvunden 

afskrivninger AL §§ 9 og 21, hvis virksomhedsejeren er i virksomhedsskatteordningen. Avance på goodwill 

og andre immaterielle aktiver, hvis der er dette. Har man opsparet overskud i virksomhedsordningen vil alt 

dette også komme til beskatning.  
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6.7 Delkonklusion 

Ved brugen af den skattepligtige virksomhedsomdannelse, kan indehaveren selv vælge om det er enkelte 

aktiver han ønsker at omdanne, eller om det er hele hans personlige drevet virksomhed, der skal 

omdannes, hvis han vil gøre brug af omdannelse med apportindskud som handelsværdi. 

Hvis han ønsker at virksomhedsomdanne med tilbagevirkende stiftelse skal det sket seneste 6 måneder 

efter indkomståret er afsluttet for han personlige virksomhed. Skæringsdatoen er datoen for den dag 

virksomheden er opstartet. 

Indehaveren bliver beskattet af avancer og genvunden afskrivninger. Når han omdanner sin virksomhed til 

et selskab vil der blive beregnet en goodwill som han også bliver beskatte af, samt avancerne på de 

regnskabsmæssige- og de skattemæssige saldi. Hvis han gør brug af virksomhedsordningen, og der er 

opsparet overskud kan dette komme til beskatning ved omdannelsen. Beskatningen kan blive så stor, at 

indehaveren ikke har likviditet nok til at kunne betale skatten, som udløses ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse. Derfor er en skattefri virksomhedsomdannelse til at overveje.  

7.0 Skattefri virksomhedsomdannelse 

Den anden mulighed for at omdanne er skattefri virksomhedsomdannelse. Som man nok kunne tro ville 

omdannelsen være skattefri og man derved ikke skulle betale skat. Men ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse udskydes skatten til den dag indehaveren sælger sine anparter/aktier i selskabet. 

Eller til den aktivitet afstås i selskabet.  

Lovgrundlaget ved denne form er at indehaveren af den personlige virksomhed kan videreføre sin 

virksomhed som selskab uændret. Også uden at dræne indehaveren for skattebetaling. Derved at selskabet 

overtager skattebyrden for indehaveren.  

7.1 Successionsprincippet  

Skattefri virksomhedsomdannelse bruges ved anvendelse af successionsprincippet. Med dette menes, at 

selskabet overtager indehaveren af den personlige virksomheds skattemæssige stilling på de aktiver og 

passiver som indgår i virksomhedsomdannelsen. VOL § 6 indtræder selskabet i virksomhedens erhvervs 

stilling for de enkelte aktiver og passiver. Samt afskrivninger og nedskrivninger som er fortaget på de 

enkelte aktiver og passiver tidligere. Ved overtagelse anses det at virksomheden har fortaget de 

afskrivninger og nedskrivninger i det indkomstår efter omdannelsen. 
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7.2 Krav 

- Indehaveren skal drive erhvervsvirksomhed på skæringstidspunktet i åbningsbalancen 

- Omdannelse kan kun ske til et nystiftet selskab eller skuffeselskab, som er registret i Danmark.  

- Omdannelsen kan kun ske hvis det er hele virksomheden som omdannes. 

- Indehaveren skal ved overdragelse tidspunktet eje hele kapitalen i selskabet.  

- Indehaveren skal være fuld skattepligtig til Danmark 

- Omdannelsen skal være sket inden 6 måneder efter sidste regnskabsdag.  

- Anskaffelsessummen skal være positiv 

- Hensættelse til udskudt skat i åbningsbalancen  

- Stiftelse dokumenterne skal indsendes 

 

7.2.1 Indehaveren skal drive erhvervsvirksomhed på skæringstidspunktet i åbningsbalancen 

Den personlige drevet virksomhed, skal være personlig. Med dette menes der virksomheder som er drevet i 

fællesskab som interessentskaber, kommanditselskaber mm.– men kun hvor komplementaren ikke ejer 

andele f. eksempel også dødsbo hvor der indgår en virksomhed. Ved et I/S er der dog lidt flere regler som 

skal være opfyldt. 

- Alle ejerne skal gøre brug af virksomhedsomdannelsesloven. 

- De skal have samme regnskabsår.  

- De får vederlæggelse efter deres ejerandele i forhold til deres personlige drevet virksomhed.  

7.2.2 Omdannelse kan kun ske til et nystiftet selskab eller skuffeselskab, som er registret i Danmark.  

Det er kun muligt at gøre brug af den skattefrie omdannelse, hvis selskabet registret i Danmark jf. VOL §1. 

Hvis selskabet bliver registret i udlandet, er det en skattepligtig omdannelse. Du kan også omdanne til et 

allerede eksisterende skuffeselskab som er registeret i Danmark.  

7.2.3 Omdannelsen kan kun ske hvis det er hele virksomheden som omdannes. 

Den skattefri omdannelse kan kun finde sted hvis det hele den personlige drevet virksomhed som 

omdannes. Der skal overdrages alle aktiver og passiver jr. VOL § 2 stk. 2. Modsat den skattepligtige 

omdannelse hvor du kan nøjes med kun at omdanne enkelte aktiver.   

7.2.4 Indehaveren skal ved overdragelse tidspunktet eje hele kapitalen i selskabet.  

Indehavere modtager i vederlag anparter eller aktier, for omdannelse af hans virksomhed. De 

anparter/aktier som gives som vederlag skal svarer til den samlede indskudte kapital.  
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Hvis der ønskes en ejer mere ind i selskabet, kan det først ske efter omdannelse af virksomheden til 

selskab. Derefter kan der enten ske en kapitalforhøjelse eller et salg af anparterne/aktier.  

7.2.5 Indehaveren skal være fuld skattepligtig til Danmark 

Indehaveren skal være fuldskattepligtig til Danmark for at kunne gøre brug af den skattefrie omdannelse. 

Eller hvis indehaveren er dobbeltbeskattet skal han være hjemmehørende i Danmark. VOL §2 stk.  

7.2.6 Omdannelsen skal være sket inden 6 måneder efter sidste regnskabsdag.  

Lige som den skattepligtige omdannelse, ved brug af tilbagevirkende kraft skal omdannelsen være sket 

seneste 6 måneder efter at den personlige virksomhed har sidste statusregnskabsdato. Hvis den personlige 

drevet virksomhed har brugt kalenderåret, som regnskabsperiode. Hvilket de fleste gør, da det passer med 

indkomståret for dem. Så er det den 1. januar som er regnskabsperioden.  

Selskabet første regnskabsår skal være en periode på 12 måneder. Hvis det virksomheden er overdraget til 

et skuffeselskab, så kan regnskabsåret løbe fra 12 måneder, men dog ikke længere end 18 måneder. Dog 

må et skuffeselskab ikke være stiftet mere end 6 måneder forud for skæringsdagen i åbningsbalancen.  

Hvis der er tale om et dødsbo helt eller delvist ejet virksomhed, kan fristen blive forlænget.  

7.2.7 Anskaffelsessummen skal være positiv 

Anskaffelsessummen på anparterne/aktiverne må ikke være negativ, ved overtagelse. VOL §4 Stk. 2 og 3. 

Anskaffelsessummen opgøres som handelsværdien uden den skattepligtige fortjeneste, som skulle have 

være opnået ved sådan et salg. Hvis anskaffelsessummen er negativ, overstiger den skattemæssige 

fortjeneste egenkapitalen i virksomheden, opgjort til handelsværdien. Det kan oftest forekomme ved store 

genvundne afskrivninger, eller lave skattemæssige anskaffelsessummer.  

Herefter er det muligt at udligne den negative anskaffelsessum ved at indskyde aktiver i selskabet seneste 

en måned efter tilladelsen er givet. Dette har ingen skattemæssige konsekvens for hverken indehaver eller 

selskabet, kun at anskaffelsessummen til kapitalandelene vil blive forøget. 

7.2.8 Hensættelse til udskudt skat i åbningsbalancen 

Indehaveren af den personlige virksomhed skal ikke betale skat af avancer og tab som han skal i den 

skattepligtig virksomhedsomdannelse. Beskatningen overføres til i selskabet, hvor der bliver oprettet en 

post i selskabet til udskudskat. Efter VOL§2 stk.1 nr. 8 i åbningsbalancen hensættelsen en hver skat som er 

forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi.  
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Selskabet egenkapital ifølge åbningsbalancen skal udgøres kapitalandelene pålydende, det sikrer 

bestemmelsen med, at der i selskabet på omdannelsestidspunktet, skal være midler nok til at svarer den 

skat som udskydes ved omdannelsen.  

7.2.9 Stiftelse dokumenterne skal indsendes 

Lige som den skattepligtige omdannelse skal dokumenterne ind sendes til SKAT senest en måned efter 

omdannelsen.  

- Åbningsbalance  

- Vedtægter 

- Generalforsamlingsreferat  

- Dokumentation fra anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen.  

- Stiftelsesdokumenter. 

7.3 Blandede aktiver 

Indehaveren kan som hovedregel selv bestemme om blandede aktiver skal indgå i 

virksomhedsomdannelsen. En fast ejendom kan indehaveren selv bestemme om skal være med eller ej. 

Dog hvis aktivet er med i virksomheden skal det med i omdannelsen.  

- Hvis indehaveren får godtgørelse af refusion af udgifterne skal bilen med i omdannelsen. 

- Hvis bilen, er med virksomhedsordningen. og denne bil er med 100 % i virksomhedsordningen skal 

bilen med omdannes. 

- Den eneste måde hvis den kan holdes udenfor er hvis du får befordringsgodtgørelse efter statens 

satser.  

8.0 Omdannelse fra virksomhedsskatteordningen  

Ved omdannelsen af en personlig virksomhed, hvor indehaveren året forud har anvendt 

virksomhedsskatteordningen. Der findes nogle særlige betingelser og særregler i virksomhedsskatteloven 

som man kan gøre brug af ved skattefri omdannelse af virksomheden.  

8.1 Nogen beløb kan holdes udenfor omdannelsen 
Det er som udgangspunkt alle aktiver og passiver som der er i virksomheden, der skal omdannes. Men der 

er nogen undtagelse som man kan gøre brug af hvis man anvender virksomhedsskatteordningen. Blandt 

andet overskud hensat til senere hævning eller en positiv mellemregningskonto. Disse konti anses at 

vedrører privatøkonomien, og indehaveren vil kunne tække ud skattemæssige konsekvenser. Men 

indehaveren kan også bestemme at de skal indgå i åbningsbalancen. Eller om de skal holdes uden for, men 
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så skal de medtages som et passiv i åbningsbalancen og skal være udbetalt til indehaveren inden 

omdannelsen. Men hvis indehaveren lader dem indgå i omdannelsen, vil virksomheds overskudet kunne 

indgå i omdannelsen og derefter udtages af selskabet som aktieindkomst og dermed kun betalt 27 % i 

udbytteskat i henhold til 42 % i yderlig beskatning. Hæves beløbene ikke, se man det som de er indskud i 

virksomheden som egenkapital. Og kapitalandelene for en højere anskaffelsessum og har ingen 

skattemæssig konsekvens for selskabet.  

8.2 Negativ indskudskonto skal udlignes  

En negativ indskudskonto er udtryk for, at indehaveren har gæld i virksomheden og den skal udlignes i 

indkomståret inden omdannelsen. Ved opstart af virksomhedsordningen er det en mulighed at nulstille den 

negative indskudskonto, hvis man kan dokumentere at det er erhvervsmæssig gæld. Hvis det er privat gæld 

vil der blive beregnet en rentekorrektion. Dermed kan det ikke betale sig at have lånt penge i sin 

virksomhed.  

Dog er der en mulighed hvis din indskudskonto er negativ, og du ikke har nået at udligne den inden 

omdannelsens datoen. Efter VOL §2, stk. 4 kan SKAT give tilladelse til, at der kan ske en omdannelse. Den 

negative indskudskonto skal udlignes en måned efter tilladelsen er givet.  

8.3 Negativ anskaffelsessum på kapitalandelene  

Som udgangspunkt må anskaffelsessum for kapitalandel ikke være negativ. Men hvis indehaveren har 

anvendt virksomhedsordningen kan omdannelsen dog ske selv om anskaffelsessummen er negativ. 

Hvis indehaveren driver flere virksomheder er det dog et krav at alle hans virksomheder omdannes til et 

samlet selskab.  

Hvis ejer kun driver en personlig virksomhed, blot at virksomhedsordningen har være brugt et år foruden 

for omdannelsen er muligt at udligne den negative anskaffelsessum, ved at indskyde aktiver.  

Dette har som tidligere beskrevet ingen skattemæssige konsekvens for hverken indehaveren eller det 

nystiftet selskab.  

8.4 Overførsel af opsparet overskud 

Indehaveren som anvender virksomhedsordningen har opsparet overskud. Han kan vælge at overfører sit 

opsparede overskud til kapitalandelen i selskabet. Dette kommer til at betyde at skatteanskaffelsessummen 

bliver det mindre. Anskaffelsessummen som er virksomheden egenkapital, bliver sat ned med det beløb 

som er sat til opsparet overskud. Det opsparet overskud er der betalt aconto skat af.  
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Eksempel; Virksomheden egenkapital er på 500.000 kr. og der er opsparet overskud for 400.000 kr. hvilket 

vil sige at den skattemæssige anskaffelsessum er 100.000 kr.  

Dette kan dog også i nogle tilfælde give en negativ anskaffelsessum, hvis det opsparede overskud overføres 

til anskaffelsessummen, hvor indehaveren skal indskyde aktiver i selskabet for at få en positiv 

anskaffelsessum. Indehaveren kan også vælge om det opsparede overskud skal medregnes i den personlige 

indkomst i omdannelsesåret, eller om det kun er noget af det opsparede overskud, som skal være med i 

virksomhedsomdannelsen og resten skal medregnes i den personlige indkomst.  

Det er ikke mulig at lade det opsparede overskud stå i virksomhedsordningen med henblik på at starte en 

ny virksomhed.  

Hvis indehaveren har flere virksomheder, er det jo alle hans virksomheder som er med i 

virksomhedsordningen. Er det kun en virksomhed som skal omdannes, er det alene en forholdsmæssig del 

af denne virksomheds overskud, der kan indregnes til nedsættelse af afskaffelsessummen i selskabet.  

Hvor stor en andel af det opsparede overskud, der kan nedsætte anskaffelsessummen, opgøres efter 

forholdet mellem kapitalafkastgrundlaget i denne virksomhed der skal omdannes, og det samlede 

kapitalafkastgrundlag ved udgangen af indkomståret, som er primo for omdannelsesåret.  

Alt hvad der vedrører den virksomhed som skal omdannes, skal tages ud af virksomhedsordningen.  

Eksempel; Kapitalafkastgrundlaget for den virksomhed som skal omdannes er 100, det samlede 

kapitalafkastgrundlag ultimo er 400, er 25 % af det opsparet overskud som kan anvendes til nedsættelse 

anskaffelsessummen med.   

8.5 Hensat til senere hævninger og mellemregningskonto 

Igen har indehaveren af den personlige virksomhed mulighed for selv at vælge om kontoen for ”hensat til 

senere hævninger” og for ”mellemregningskonto” skal være med i virksomhedsomdannelsen eller om de 

skal tages ud privat. Eller om det kun er noget af beløbet som skal være med i virksomhedsomdannelsen og 

resten med medregnes i den personlige indkomst.  

På kontoen for hensat til senere hævninger er indehaveren blevet beskattet af beløbet, da pengene blev 

overført til kontoen. Derved kan de kan de hives ud skattefrit. Ligeledes anses mellemregningen ikke som 

indskud i virksomheden, så derfor kan dette beløb også hives ud skattefrit.  

Hvis indehaveren ikke udtrækker beløbene fra mellemregningen og hensat til senere hævninger, vil de 

fremkomme i åbningsbalancen som en passiv post. Passivposten skal udbetales til indehaveren inden at 

skæringsdatoen træder i kraft. Pengene vil ikke blive beskatte ved udbetalingen.  
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Hvis penge ikke udbetales inden skæringsdatoen for åbningsbalancen, vil passivposten indgå i 

selskabskapitalen, og derefter har indehaveren ingen mulighed for at hive pengene ud skattefrit.  

8.6 Vederlag  
Indehaver modtager vederlag i form anparter eller aktier. Hvis der er ønske om at ejerkredsen skal udvides 

kan det ske ved salg af anparter eller ved kapitalforhøjelse.  

8.7 Delkonklusion 

Ved en skattefri omdannelse stiller virksomhedsomdannelse loven en række bestemmelser som skal 

overholdes. Hvis en eller flere af bestemmelserne ikke overholdes, anses virksomhedsomdannelse for at 

være skattepligtig efter afståelsesprincippet.  

Ligesom den skattepligtige omdannelse har man tilbagevirkende kraft i op til 6 måneder til at omdanne 

virksomheden. Samt at det kan ske med apportindskud og der skal indregnes en goodwill, da man jo 

”sælger” sin virksomhed. Goodwill er for at beskrive virksomhedsværdien 

Dokumenterne ved stiftelsen skal indsendes til erhverv- og selskabsstyrelsen efter 14 dage. Samt inden en 

måned skal dokumenterne og registreringsbeviset fra erhvervs- og selskabsstyrelsen sendes til SKAT.  

Efter virksomhedsomdannelsesloven opgøres aktiverne og passiverne til handelsværdien. De opgøres efter 

successionsprincippet, hvor værdierne af aktiver og passiver overtages af selskabet, som de skattemæssige 

stillinger fra virksomheden.  

Hvis indehaveren anvender virksomhedsordningen, er der særregler, så som han kan bruge det opsparet 

overskud til at nedsættelse af den skattemæssige anskaffelsessum. Samt der er særregler for brugen af 

mellemregningskonto og kontoen for hensættelse til senere hævning. Enten kan de komme med i selskabet 

som en passiv post, og derefter indgå i egenkapitalen. Eller de kan hives skattefrit ud af virksomheden 

inden omdannelse til selskab.  

Beskatningen for indehaveren finder først sted, når han sælger sine anparter / aktier eller når selskabet 

afstås. Derved udskydes skatten til indehaveren ikke er med i selskabet mere.  Der bliver han beskattet af 

avancen mellem den skattemæssige anskaffelsessum og det som han sælger sine anparter/ aktier til i 

fremtiden.   
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9.0 Værdiansættelse  

For at kunne omdanne sin virksomhed bliver man nød til at kunne værdiansætte de aktiver og passiver som 

skal indgå i omdannelse, den værdi som de skal have i åbningsbalancen, både regnskabsmæssigt og 

skattemæssigt. Ligeledes finde ud af hvilke aktiver og passiver som skal indgå i åbningsbalancen. Salget af 

virksomheden forgår normalt efter markedsvilkår. Sælger af virksomheden se jo helst at prisen er så høj 

som muligt, og køber ser helst at den er så lav som muligt. Derfor er det at finde en middelvej. Men ofte er 

sælger og køber den samme mand, så der er ingen modstridende partner. Indehaveren vil kunne sætte den 

ønskede værdien ansættelse på aktiverne efter hans egne ønsker. Dog hvis SKAT er uenig i 

værdiansættelsen, har de mulighed for at omgøre det. SKAT vil sætte prisen efter hvad en tredje mand vil 

give. Som hovedregel vil man gøre brug af armslængdeprincippet. 

Omdannelsen vil som regel forgå efter afståelsesprincippet, derfor skal der fortages en opgørelse over hvad 

virksomheden er værd, samt dens aktiver og passiver. Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

”afståelsesprincippet” udløser beskatningen hos indehaveren med det samme. Her skal han betale skat af 

den regnskabsmæssige og den skattemæssige avance. Hvis indehaveren er i virksomhedsordningen bliver 

han beskattet af det opsparede overskud som han har. Men anvender man den skattefri 

virksomhedsomdannelse, vender man med til afståelse af selskabet. Der kommer kun en post i regnskabet 

på udskudskat som er avancen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi. 

Lige meget om man anvender den skattepligtige eller den skattefri virksomhedsomdannelse bliver 

aktiverne og passiverne bliver som regel opgjort efter hvad deres regnskabsmæssige værdi, altså efter det 

seneste aflagte regnskab, er også der handelsværdi er der dog nogen undtagelser.  

SKAT har stor fokus på at værdiansættelserne kommer til at forgå korrekt. Og særligt når de sker i mellem 

den sammen part. Da værdiansættelsen danner grundlag for hele omdannelsen og beskatningen for 

indehaveren af den personlige virksomhed som skal omdannes.  

 

9.1 Goodwill  
Ved goodwill skal der forstås den værdi som man anser virksomheden er værd eller virksomhedens 

omdømme. Når man skal omdanne sin personlige virksomhed til selskab, er det vigtig at fortage en 

goodwill beregning. Når man taler goodwill findes der to forskellige betegnelser. Det kan være oparbejdet 

goodwill eller tilkøbt goodwill. Når vi taleroparbejdet er det som regel medarbejderne viden – Know how. 

Tilkøbt er den fiktive værdi, som man har givet for virksomheden ud over de aktiver som er i virksomheden. 

Tilkøbt goodwill beregnes efter SKATs cirkulærer TSS 2000-10. I denne beregning skønner man de 
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fremtidige indtjeningsmuligheder. Tilkøbt goodwill kan også være den værdi som man mener at 

kundekartotek, forretningsforbindelser, entreprise kontrakter her som man købe med, og forventer den 

fremtidige indtjenings mulighed. Handelsværdien for goodwill værdiansættes efter et skøn ud fra 

omstændighederne.  

9.1.1 Goodwill beregning  
Som tidligere skrevet bliver tilkøbt goodwill beregnet efter SKAT’s TSS-cirkulærer 2000-10. Cirkulæret tager 

udgangspunkt i den personlige virksomheds regnskaber inden for de 3 sidste år.  

Årets resultat 

- Ikke udgiftsført løn/vederlag til medarbejdende ægtefælle 

- Renteindtægter 

+ Renteudgifter 

+ Forskudsafskrivninger 

+/- Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster 

+/- Ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

+ Afskrivning på tilkøbt goodwill 

= Skattepligtig indkomst 

 

Værdien af goodwill skal beregnes på grundlag af den indtjening, der kommer fra virksomhedens primære 

forretningsområder.2 

9.1.2 Vægtet indkomst 

Vægtet indkomst: År 1 (2015) tager man og ganger med 1, år 2 (2016) ganger med 2, år 3 (2017) ganger 

man med 3. Derefter ligger med de 3 år sammen, og dividerer det med 6, som er det vægtet 

gennemsnitindtjening. For at komme frem til den vægtet indkomst.  

9.1.3 Udviklingstendens 

Udviklingstendens: Forskellen mellem sidste år og det 3. sidste år, divideres med 2.  Den bruger men kun 

hvis der har være en konstant udvikling i resultatet. Hvad enten den har være positiv eller negativ. Hvis den 

både har været faldende og stingende kan man ikke bruge denne post i beregningen.  

                                                           
2 TSS-cirkulærer 2000-10 
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9.1.4 Driftsherreløn 

Driftsherreløn bruges i forståelse med den personlige virksomhed, det skal forestås som den løn 

indehaveren kunne have fået hvis han have fået løn i virksomheden. Da den personlige drevet virksomhed 

og indehaveren anses som en samlet juridisk enhed. Indehaveren bliver beskattet efter virksomheden 

resultat i hans personlige indkomst. Da overskuddet i virksomheden betegnes som personlig indkomst for 

indehaveren. Men derfor skal der korrigeres for lønnen. Det er 50 % af den gennemsnitlige vægtet 

indkomst. Fratrukket/tillagt udviklingstendens. Dog skal driftsherrelønnen minimum være på 250.000 kr. og 

maks. 1.000.000 kr. Denne bruges ikke hvis det selskabsejede virksomheder.  

9.1.5 Forrentningen af aktiverne 

Forrentningen af aktiverne handelsværdi i åbningsbalancen. I beregningen bliver forretningen beregnet 

efter kapitalafkaststaten tillagt 3 %. Det vil sige for rentningen vil se sådan ud – kapitalafkastsats 1 % + 3 % 

= 4 %, gange med den samlede handelsværdi for alle aktiver.  

Likvide midler skal som hovedregel holdes udenfor forretningen. I det der ikke er tale om en investeret 

kapital3  

Igangværende arbejder skal inde regnes til nettoværdi. Driftsfremmende aktiver skal ikke indgå i 

forretningen af aktiverne.  

9.1.6 Kapitalisering  
Kapitaliseringsfaktoren udtrykker forholdet i mellem den forventede årlige afkast og goodwillens levetid. 

Den anviser hvor mange år frem i tiden at man kan forvente et afkast af den erhvervede goodwill.  Dette 

kan der være meget forskel på fra virksom til virksomhed.  

Forretningen er kapitalafkastsatsen plus et tillæg på 8 %. Beregningen vil se således ud – 1 %  + 8 % = 9 % 

Kapitaliseringsfaktor 

Levetid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 % 0,46 0,9 1,31 1,71 2,08 2,43 7,76 3,08 3,38 3,66 

4 

Jeg har ikke taget den længere end op til 10 år da det er i sjældne tilfælde være længere og skulle helst 

overtid være erstatte med oparbejdet goodwill.  

                                                           
3 SKM2001.132.LR 
4 Udskrift af juridisk vejledning C.C.6.4.1.2 Værdiansættelsen af goodwill 
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Efter alle disse punkter kommer vi frem til den beregnede goodwill som skal med som en regnskabspost i 

åbningsbalancen 

9.2 Ejendom  
Værdiansættelsen af en ejendom tager som udgangspunkt i den handelsværdi som indehaveren har givet 

for ejendommen i sin tid. Fratrukket afskrivningerne på bygningerne, da der ikke afskrives på grunden. 

Dette giver ikke ret retvisende billede på hvad ejendommen reelt er værd.  Derfor skal der i de fleste 

tilfælde foreligge en ny vurdering af ejendommen   

Hvis man er i tvivl om hvordan man værdi ansætter ejendommen skal man tage fat i SKAT og spørge dem til 

råds for at være på den sikret side om de ikke laver en omgøres af handelsværdien i åbningsbalancen. Og få 

en ejendomsmægler eller en 3. mand for at vurder ejendommen.  

9.3 Driftsmidler  
Driftsmidler værdiansættes som udgangspunkt efter den regnskabsmæssige værdi som de har i det sidste 

afsluttede regnskab. Da den skattemæssige nedskrevet værdi sjældent udgør den faktiske værdi af de 

materielle anlægsaktiver. Selskabet overtager den skattemæssige værdi, som den personlige virksomhed i 

sin tid har erhvervet aktivet. Og afskrivningerne på aktivet skal ses som om at selskabet har nedskrevet 

værdien til i det pågældende regnskabsår jf. VOL § 6.  I de fleste tilfælde vil den regnskabsmæssige værdi 

accepters som handelsværdien.  

I den regnskabsmæssige værdi er der fortaget afskrivninger løbende, som svarer til driftsmildes levetid.  

Såfremt der ikke bruges dagsværdi metoden, skal der nedskrives på aktivet til genindvindingsværdien. 

Handelsværdien skal være et udtryk for hvad 3. mand vil give for aktiverne. I nogen tilfælde vil det dog 

være en nødvendighed at få vurderet aktivet. I andre tilfælde kan det være en mulighed at finde identiske 

produkter, fra eksterne kilder til at sammenligne produktets værdi og om det indgår til handelsværdi. Det 

kan komme som et krav fra SKAT at indehaveren skal kunne dokumentere for hvorfor at aktivet er sat til 

den handelsværd som det er sat til.  

SKAT kan omstøde værdiansættelsen, hvis de ikke er enig i værdiansættelse af aktivet.  

9.4 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser sættes som regel til den regnskabsmæssige værdi, da det også 

vil svarer til handelsværdien. Hvis der er forventet tabt på nogen tilgodehavender skal disse fratrækkes.  
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9.5 Igangværende arbejder  

Igangværende arbejder indregnes efter kostpris, som er et skøn over igangværende arbejder. som er lig 

med handelsværdien.  

9.6 Varebeholdninger 

Varebeholdninger værdiansættes til handelsværdien. Handelsværdien udgør som regel indkøbsprisen, eller 

det som det har taget at fremstille. Hvis varebeholdningen anses at have tab værdi nedskrives det.  

9.7 Andre omsætningsaktiver 

Andre omsætningsaktiver dækker over, andre tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter og likvide 

beholdninger som skal opgøres til handelsværdi. Den regnskabsmæssige værdi er lig med den 

skattemæssige værdi på disse poster og derfor er den bogførte værdi også handelsværdien af aktiverne.  

9.8 Gæld 

Værdiansættelsen af gæld, er som regel til den regnskabsmæssige værdi. Da den er indregnet i regnskabet 

til kurs 100.  

9.9 Blandede benyttede aktiver  
Nogen har aktiver som de både bruger privat og erhvervsmæssigt. Dette kan både være en ejendom og 

driftsmidler. Ejendommen kan indehaveren selv vælge som skal være med i virksomhedsomdannelsen. 

Dette kan han også med de andre driftsmidler, der er dog nogen regler for hvor meget de er med som 

privat og som erhvervsmæssigt om de skal indgå i virksomhedsomdannelsen eller ej. I nogen tilfælde kan 

de blive nød til at indgå i omdannelsen for, at der ikke kommer en negativ anskaffelsessum.  

9.10 Delkonklusion 

Ved værdiansættelse af aktiver og passiver, skal de indregnes til en handelsværdi. For at man kan 

gennemføre en virksomhedsomdannelse. Både den skattepligtige og den skattefri omdannelse gør brug af 

omregne til handelsværdien til åbningsbalancen.  

For at kunne være sikker på at virksomheden blive værdiansat rigtig skal man opgøre hver enkelt post i den 

personlige drevet virksomheds balance skal opgøres. Virksomheden har en værdi i sig selv, ud over det som 

er i balancen. Derfor skal man også beregne en goodwill værdi af virksomheden. Da der ofte kan være 

nogen interessekonflikter, beregnes det efter SKAT’s TSS-cirkulære 2000-10, for at begrænse snyderiet til 

værdiansættelsen. Aktiverne i regnskabsbalancen indregnes som regel efter den regnskabsmæssige værdi 

da den afspejler værdien på aktivet, mere end den skattemæssige værdi. Da de skal indregnes til hvad 3. 

mand vil give for aktivet kan det være en god ide at få aktivet vurderet. Eller finde identiske aktiver, som 

man kan sammenligne med om aktivet bliver værdiansat rigtig.  
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Ved gældsposter er de indregnet i regnskabet til kurs 100. hvilket vil være den rigtige måde at 

værdiansætte dem på.  

Ved blandede benyttede aktiver, kan man selv bestemme om de skal indregnes i åbningsbalancen eller om 

de skal holdes udenfor virksomhedsomdannelsen. Der er dog nogle enkelte krav, hvor man kan blive nød til 

at tage dem med i omdannelsen.   
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10.0 Virksomhedsomdannelsen af Tømrermester Jensens firma 

Tømrer Jensen vil gerne omdanne sin personlige ejet virksomhed, men han kan ikke finde ud af om det skal 

være den skattepligtige løsning, eller om det skal være den skattefri løsningen. Tidligere er beskrevet 

hvorfor at hr. Jensen gerne vil virksomhedsomdanne.  

I de efterfølgende vil der blive redegjort for hvorfor han skal vælge den ene løsning frem for den anden. 

Hvilken omdannelse form kræver ikke ret meget, og hvad er beskatningen på det og har han fordel i at 

være i virksomhedsordningen.   

Først vil vi gennemgå den skattepligtige omdannelse metode, derefter vil den skattefri metode gennemgås 

sat op på Tømrermester Jensens virksomhed. Vi vil omdanne den personlige virksomhed til et 

anpartsselskab med en kapitalindskud på 50.000 kr.  

10.1 Skattepligtig omdannelse 
Til brug for omdannelsen af Tømrermester Jensens personlige virksomhed, kigger vi først på den 

skattepligtige omdannelse. Ved den skattepligtige omdannelse kan tømmermester Jensen selv vælge om 

det skal være enkelte aktiver og passiver som skal omdannelse, eller hele virksomheden. Da Jensen synes 

det er svært at skille noget ud har han valgt, at det er hele hans personlige virksomhed som skal omdannes. 

Derfor vil vi finde ud af om kan gøres med tilbage virkende kraft, da vi gerne vil gøre brug af det regnskab 

som foreligger for 2017. Dette vil være en fordel, da værdierne som forligger for aktiver og passiver er et 

udtryk for handelsværdierne, og vi ikke skal ud og beregne nye værdier og dette kan være yderligere 

omkostninger.  

Der bliver kun taget udgangspunkter i de værdier som aktiver og passiver udgør som allerede er i 

Tømrermester Jensens virksomhed. Disse regnskabsværdier bruges til som hovedregel til at værdiansatte 

virksomhedens aktiver og passiver. Der kan dog være nogle undtagelse, hvor der skal findes en ny værdi.  

10.1.2 Tilbagevirkende kraft  

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse er der ingen krav for at man skal omdanne med 

tilbagevirkende kraft. Men da der skal ske en værdiansættelse af aktiver og passiver er det nemmeste, at 

tage fat i regnskabet fra sidste indkomstår og overfører de regnskabsmæssige værdier fra regnskabet til 

åbningsbalancen. Og vi slipper for at fortage en ny vurdering af aktiver og passiver.  

Først skal vi finde ud af om vi kan fortage en virksomhedsomdanne med tilbagevirkende kraft og vi skal 

finde ud af om vi opfylder virksomhedsomdannelsesloven § 2 stk. 1 

1.  Jens Jensen er fuldskattepligtig til Danmark, og personlig drevet virksomhed som skal omdannes. 
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2. For at kunne dette, skal alle aktiver og passiver som skal være med i virksomhedsomdannelsen. Det 

har Jensen besluttet, at det er alle aktiver og passiver som skal med. Hvilket vil sige, at vi kan gøre 

brug af regnskabet fra den personlige fra 2017, til omdannelsen. 

3. Da Jens Jensen ikke har beløb på kontoen for hensættelse til senere hævning, eller på 

mellemregningskontoen.  

4. Vederlaget for virksomheden modtages i for anparter.   

5. Anskaffelsessummen er positiv  

6. Omdannelsen finder sted inden der et gået 6 måneder fra regnskabsafslutning.  

7. Ejer sammen med sin revisor indsender stiftelsesdokumenter seneste en måned efter oprettelse.  

8. Åbningsbalancen udarbejdes i forbindelse med omdannelsen 

Ved vores gennemgang af VOL § 2 stk. 1 nr. 1 ,2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8 har vi fundet ud af at Jens anvende 

tilbagevirkende kraft.  

10.1.3 Goodwill 

Da det er en personlig virksomhed vi indskyder som apportindskud i nyoprettet selskabet. For at kunne 

opgøre værdien af virksomheden Tømrermester Jensen skal vi beregne goodwill. Indskuddet af 

virksomheden anses som et salg af en virksomhed derfor skal der beregnes goodwill. Goodwill er opgjort 

efter TSS-cirkulære 2000-10, da vi ikke kendte til goodwillen i forvejen. Den tager udgangspunkt i de sidste 

3 års regnskaber.  

Ud fra beregningen, ifølge fra Skats cirkulære 2000-10. Har vi beregnet os frem til goodwillværdien er 

210.000 kr.  

Levetiden for goodwillen, vil jeg mene at den ligger på omkring 2 år. Da der i princippet ingen forskel på 

Jensen, hans gode ven Svendsen som bor 10 huse længere ned at vejen og da Jensen ingen bestemt 

kundekreds har. Hvis nu Jensen havde en 5-årige kontrakt med et stort entreprenør firma som 

underentreprenør for dem, ville jeg have sat levetiden til en 5 år. 

Vægtet indkomst er vi kommet frem til 494.273 kr. som er den gennemsnitlige indtjening inden for de 

sidste 3 år.  

Udviklingstendens er 0, da der ingen konstant regnskabsmæssig udvikling de sidste 3 år. Da det først år i 

beregningen er højre i forhold til år 2016. hvor efter det igen bliver højt igen i 2017.    
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Driftsherrelønnen er sat til 250.000 det ud gøre halvdelen af den gennemsnitlige vægtede indtjening. Som 

er 494.273 kr. 50 % af dette er 247.136,50 kr. da det er under minimum vil driftsherrelønnen blive sat 

minimum være på 250.000 kr.  

 

Kapitalisering er en fast, det er kapitalafkaststaten er på 1 % og der er et fast tillæg på 8 %. Dermed er den 

9 %.  

Derfor ud fra denne beregning er vi kommet frem til at goodwillværdien skal være på 210.000 kr. Som skal 

med i selskabets åbningsbalance.  
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10.1.3 Åbningsbalance  

Ud fra den personlige virksomhedens balance, har vi både den regnskabsmæssige- og skattemæssige værdi. 

Som udgangspunkt er regnskabsmæssige værdi, handelsværdien for aktiverne og passiverne. I mange 

tilfælde er den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi den samme. Med mindre man 

snakker om driftsmidler, afskriver man hårdere end regnskabsmæssigt. Skattemæssige afskriver man med 

25 % af saldoværdien. Regnskabsmæssigt afskriver man over aktives levetid.  

10.1.3.1 Driftsmidler  

Driftsmidlerne er en bil, som vi har fået afskrevet på løbende med tiden. Så værdien af bilen er faldet i takt 

med bilen er blevet ældre, som man har troede bilens levetid er.  

Genindvendigsværdien; med dette menes der handelsværdien, altså den værdi som han vil få for bilen nu 

og her, hvis han gik ud og solgte den til 3 mand. I de fleste tilfælde vil der være bilforhandler ind over, som 

uvildig vurderingsmand. 

Vi har fået vurderet bilen af den lokale bilforhandler som mener at bilen ikke kun er 23.000 kr. som den er 

afskrevet til. Men den har en værdi på er 75.000 kr. Derfor er bilen sat til en værdi i åbningsbalancen til 

75.000 kr. da vi gerne ville være på den sikre side til at skat ikke skal afvise vores omdannelse.  

Men den skattemæssige værdi på bilen, vil for blive det samme, da man af anses at selskabet har erhvervet 

driftsaktivet og nedskrevet det i den pågældende regnskabsår.  

10.1.3.2 Varebeholdning 

Varebeholdningen accepteres som den regnskabsmæssige værdi til at være handelsværdien. De varer 

Jensen har på lager er noget som han har købt for meget og han forventer at det kan bruges til næste 

projekt som han skal i gang med. Derfor er der ingen specielle varer, eller varer som taber værdi i mens han 

har dem. Derfor vil den reelle handelsværdi være for varebeholdning være 8.760 kr.  

10.1.3.3 Tilgodehavender fra salg 

Tilgodehavender fra salg har den samme regnskabsmæssige værdi, som handelsværdien. Det er indregnet 

til kurs 100. Der er ikke vurderet nogen hensættelser til tab. Derfor vil den reelle handelsværdi for 

tilgodehavende fra salg være på 197.993 kr.  



Side 38 af 49 
 

10.1.3.4 Andre omsætningsaktiver  

Likvide beholdninger er indregnet til kurs 100, og dermed er det handelsværdien. Derfor skal der ikke 

fortages reguleringer af dem. Periodeafgrænsningsposter er forudbetalinger som er fortaget i 2017, men 

først vedrør 2018. og derfor er også med til kurs 100.  

10.1.4 Beskatning 
Jens Jensen har som tidligere beskrevet, gjort brug af virksomhedsordningen, og dermed har han opsparet 

overskud på 642.376 kr. inkl. skat. Hvilket han vil blive beskatte i sin personlige indkomst. Samt han vil blive 

beskatte af avancen på de driftsøkonomisk saldi fra de skattemæssige saldi på Goodwill og driftsmidler. 

Goodwillen avancen lyder på 210.000 kr. og driftsmidler avancen lyder på negativ 20.393 kr.  

Hvor har vil blive beskattet af 642.376 + 210.000 – 20.393 kr. = 831.983 kr. til beskatning i personlig 

indkomst.  

Herfra han betalt aconto skat på sit opsparet overskud på 27.735 + 135.830 = 163.566 kr.  

Hvor han skal betale marginal skat procent på 53,5 %. Hvilket vil sige at han skal betale 281.545 kr. i skat.  

10.1.5 Delkonklusion  

Vi har nu anvendt den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Hvilket har ført til at der er lavet en 

beregning på en åbningsbalance med en goodwill beregning samt en skatteberegning på hvad Jens Jensen 

kommer til at skulle betale i skat. Da Jens Jensen træder ud af virksomhedsordningen vil hans opsparet 

overskud kommer til beskatningen. Dog har han betalt aconto skat, i de år hvor at det opsparet overskud er 

erhvervet.   

10.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 

Så er vi kommet til beregningen på den skattefrie virksomhedsomdannelse. Der findes ingen forskel på den 

skattepligtige og den skattefrie virksomhedsomdannelses værdiansættelse af aktiver og passiver. Der tages 

igen udgangspunkt i de opstillede krav fra præsentationen af den personlige virksomhed.  

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse successionsprincippet, hvilke der menes at selskabet overtager 

indehaveren skattemæssige stilling. Og indehaveren først kommer til beskatning, når han sælger sin 

anparter eller selskabets afstås.  

Jens har en række krav som han skal opfylde, før han kan gøre brug af den skattefri omdannelse. Jens driver 

erhvervsmæssig virksomhed på omdannelsestidspunktet samt han er fuld skattepligtig til Danmark. Det er 
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hele den personlige virksomhed som omdannes til et selskab, som er registret i Danmark. Jens kommer til 

at eje hele det omdannede selskab selv. 

Den skattefri omdannelse fortages efter Virksomhedsomdannelsesloven, som vi også har brugt til 

beregningerne i den skattepligtige omdannelse. Jens Jensen er i virksomhedsordningen og har det nogen 

fordele som han kan gøre brug af. 

Anskaffelsessummen i selskabet er den skattemæssige egenkapital. Da Jens Jensen så er med i 

virksomhedsordningen og han har opsparet overskud kan han gøre brug af denne, i stedet for at han skal 

beskattes af det i hans personlige indkomst. Det opsparet overskud som Jens Jensen har, fratrækkes i 

anskaffelsessummen, og der med kommer man frem til den skattemæssige anskaffelsessum. Den 

skattemæssige anskaffelsessum er forskellen på aktiver og passiver og avancen i mellem der.  

  

10.2.1 Tilbagevirkende kraft 
Det først krav i den skattefri virksomhedsomdannelse er, at det er hele virksomheden som skal omdannes, 

og den kan omdannes med tilbagevirkende kraft. Hvilket vi har fundet af i den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse, at det kan lade sig gøre da Jens Jensen opfylder de krav fra VOL som skal til.  

10.2.2 Åbningsbalance  

Åbningsbalancen fortages efter handelsværdierne på aktiver og passiver, ligesom i den skattepligtige 

omdannelse. Dog er der kommet en passivpost på udskudt skat til.  

10.2.2.1 Goodwill  

Goodwill er den samme beregning som vi har fortaget i den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Efter 

SKAT TTS-cirkulære 2000-10. Derfor vil vi ikke fortage den igen.  

10.2.2.2 Driftsmidler 

Driftsmidlerne er bilen som vi har fået vurderet tidligere, til 75.000 kr. Denne værdi er den værdi som den 

skal indgå i selskabets åbningsbalance. Men avance mellem den regnskabsmæssige- og den skattemæssige 

værdi skal beregnes efter den personlige virksomhedens ultimo værdi og den skattemæssige værdi. 

10.2.2.3 Varebeholdning 

Varebeholdninger er den samme værdiansættelse som i den skattepligtige omdannelse.  
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10.2.2.4 Tilgodehavenderne fra salg  

Tilgodehavenderne fra salg er den samme værdiansættelse som i den skattepligtige omdannelse.  

10.2.2.5 Øvrige omsætningsaktiver 

De øvrige omsætningsaktiver, likvide beholdninger og periodeafgræsningsposter er den samme 

værdiansættelse som i den skattepligtige omdannelse. Da de skal indregnes til kurs 100.  

10.2.2.6 Gæld  
Leverandørgæld og anden glæd er den samme værdiansættelse som i den skattepligtige omdannelse. Da 

det skal indregnes til kurs 100.  

10.2.3 Succesionsgrundlag for omdannelse 

Successioner hvor selskabet går ind og overtager de skattemæssige konsekvenser for indehaveren i 

forbindelse med virksomhedsoverdragelse. I forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen, opgøres 

også den skattemæssige balance. Den skattemæssige balance er selskabets successionsgrundlag.  

10.2.4 Indskudskonto  

Indskudskontoen skal være 0 eller positiv. Jens Jensen indskudskonto er 0. Hvilket betyder, at han ikke har 

lånt penge af sin personlige virksomhed eller indskudt aktiver i sin personlige virksomhed.  Hvis 

indskudskontoen havde været negativ, skulle den udlignes inden omdannelses skæringsdatoen.  

10.2.5 Udskudt skat  
Udskudt er avancen på de skattemæssige saldi og de driftsøkonomiske saldi. Det vil sige, at lige som vi har 

fundet avancen på goodwill og driftsmidler. Beregningen vil for lyde: 210.000 – 20.393 kr. = 189.607 kr. som 

er sat til beskatning.  Heraf skat 22% - 41.714 kr. som er hensat i regnskabet som en passiv post.  

10.2.6 Hensat til senere hævning  
Hensat til senere hævning kontoen er 0 i Jens Jensen skatteregnskab. Hvis der havde stået et beløb på 

skulle han tage beløbet ud inden omdannelsens skæringsdatoen, da havde de stadig været skattefrit. Hvis 

han ikke have fået udbetalt penge inden omdannelse, så var de indskudt i selskabet og derved have der 

sket en forhøjelse af egenkapitalen. Derefter kan han ikke skattefrit få pengene ud af selskabet.  

10.2.7 Delkonklusion  

Den skattefri virksomhedsomdannelse er kørt igennem. Den er meget ens i forhold til den skattepligtige 

omdannelse metode. Ved den skattefri omdannelse, har det ingen skattemæssige betydning for Jens 

Jensen. Det har først en betydning for ham, når han sælger sine anparter. Der vil han blive beskattet at 
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avancen mellem hans skattemæssige anskaffelsessum og salgsprisen som han får dem. Eller når han afstår 

selskabet. Han har ingen ting til beskatning her og nu.  

Den skattemæssige anskaffelsessum er avancen mellem aktiver og passiver. Da Jens Jensen har opsparet 

overskud i virksomhedsordningen, kan han gøre brug af det nu ved at nedsætte den skattemæssige 

anskaffelsessum. Så er hans anskaffelsessum for selskabet bare ikke til kurs 100, men til kurs 120. i forhold 

til anpartskapitalen på 50.000 kr. Den skattemæssige anskaffelse sum er udtryk for vederlæggelsen for den 

omdannede virksomhed.  

Hvis han ikke gør brug af at kunne medtage sit opsparet overskud, som nedsættelse af 

anskaffelsessummen, ville det komme ud til personlig beskatning og så er vi over i en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse.  

Ved brug af den skattefrie virksomhedsomdannelse, gør man brug af successionsprincippet, hvilket vil sige 

at selskabet overtager indehaveren af den personlige virksomheds skattemæssige stilling, på de aktiver og 

passiver som indgår i virksomhedsomdannelsen.  

11.0 Udbytte/løn kontra personlig indkomst  
 

Det siges, at det er næsten er lige meget beskatningsmæssigt, om man driver personlige virksomhed eller 

om man får løn fra et selskab.  

Når man får lønindkomst skal man betale A-skat. Hvis man driver personlig virksomhed, så skal man betale 

B-skat. I sidste ende når det skal sættes på selvangivelsen giver det det samme sum, som man skal betale. 

Top- og bundskattegrænsen er det samme om du driver personlige virksomhed eller du er ansat i eget 

selskab og får udbetalt løn. Topskattegrænsen satsen for 2018 er 498.900 kr. efter Am-bidrag. 

Beskæftigelse fradraget ligger i 2018 på 9,5 % af arbejdsindkomsten, inkl. Am-bidrag, ekskl. 

pensionsindbetalinger. Dog er fradraget maks. i 2018 33.300 kr. 

Det eneste som kan påvirke skatten på selvangivelsen er hvis der er erhvervsmæssige renter, som du kan 

fratrække i den personlige indkomst. Da Jens Jensen er i virksomhedsordningen kan han gøre dette. Dette 

er en fordel for ham, hvis han beholder sin personlige virksomhed, og han er i virksomhedsordningen.  

Hvis han derimod omdanner sin personlige virksomhed til et selskab, kan han både få løn og udbytte fra 

selskabet, hvor efter han vil blive beskattet efter personskatteloven. Som sagt tidligere, er det samme om 

du bliver beskattet efter din personlig drevet virksomhed, eller om du har lønindkomst. Fordel ved at ejet 

sit eget selskab er, at du oven i du får løn udbetalt og kan lægge din indkomst selv op til topskatten 
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grænsen og at du også kan få udbytte af dit selskab. Udbytte op til 52.900 kr. (2018) til en skatteprocent 27 

% i skat. Hvis man hiver mere ud end dette beløb så bliver man beskattet op til 42 %.  Når han nu er gift kan 

han få dobbelt udbytte. Udbytte påvirker aktieindkomst og har ingenting med topskattegrænsen at gøre. 

 

12.0 Konklusion  

Der er forskellige krav til personlige virksomheder i forhold til krav til selskaber. Hvis man har et firma, der 

er en personligt drevet virksomhed kan man opstarte med de samme uden videre, men hvis man skal 

oprette et firma som selskab, skal man først have en startkapital på minimum 50.000 kr. Der er både forskel 

på hvordan man er hæftet og de kapital krav der er, samt de regnskabsmæssige krav.  

For at kunne omdanne en personligt ejet virksomhed til et selskab, skal man starte med at have et 

kapitalindskud på minimum 50.000 kr. til et anpartsselskab, eller 500.000 kr. til aktieselskab. Dette kan 

både være som kontanter eller som apportindskud, hvor man indskyder værdier i selskabet i stedet for. 

Derefter skal der laves et stiftelsesdokument, en åbningsbalance og vedtægter. Disse skal indsendes til 

erhvervs- og selskabsstyrelsen seneste 14 dage efter stiftende generalforsamling.  Hvorpå man modtager et 

registreringsbevis, som skal indsendes til SKAT inden en måned.  

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse, også kaldet ”afståelse princippet”, skal man indbetale den 

restskat, man får ved omdannelsen med det samme. Hvis du er i virksomhedsordningen, er der desuden 

skatten fra opsparet overskud, samt avancerne på de skattemæssige saldi og de driftsøkonomiske saldi.  

Den skattepligtige selskabsomdannelse er det både de enkelte aktiver som kan omdannes, men også hele 

virksomheden.  Den kan gennemføreres både fremadrettet, men også med tilbagevirkende kraft. Hvis det 

er med tilbagevirkende kraft er det hele den personlige virksomhed som skal omdannes. 

 Skæringsdatoen skal være i det personlige regnskabs sidste dag. Regnskabsåret for selskabet skal løbe fra 

skæringsdatoen og 12 måneder frem. Hvis man har indskudt kapital ind i et skuffeselskab, kan det være 18 

måneder det første regnskabsår. Indehaveren af den personlige virksomhed modtager vederlæggelse i 

form anparter/aktier, samt værdiansættelse af balancen.  

Ved den skattefrie virksomhedsomdannelse udskydes skatten indtil ejeren af selskabet sælger sine 

anparterne eller afstår selskabet. I den skattefri virksomhedsomdannelse gør man brug af 

successionsprincippet, med dette menes, at selskabet overtager indehaveren af den skattemæssige stilling, 

som han får ved virksomomdannelse.  
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Den skattefri omdannelse kan kun gennemføres med tilbagevirkende kraft og så det er hele virksomheden 

der skal omdannes. Det skal ske inden der er gået 6 måneder fra sidste regnskabsdato i den personlige 

virksomhed. Det kun en personlige virksomhed som kan omdannes. Det nye selskab skal være registret i 

Danmark. Indehaveren skal ved overdragelsestidspunktet selv eje hele kapitalen. Indehaveren skal være 

fuldskattepligtig til Danmark og anskaffelsessummen skal være positiv.  

Reglerne for den skattefri omdannelse er lidt mere krævende i forhold til den skattepligtige omdannelses 

metode. I begge tilfælde er det virksomhedsomdannelsesloven de begge skal oprettes efter. Ligeledes er 

værdiansættelsen af balancen er opgjort på samme måde. Ved den skattefri omdannelse kommer der en 

passiv post i regnskabet på den udskudte skat. Desuden er det en fordel, hvis man er i 

virksomhedsordningen, da det er muligt at overføre det opsparede overskud til den skattemæssige 

anskaffelsessum. Derved undgår man selv for at skulle beskattes af opsparede overskud i den personlige 

indkomst.  

Den bedste mulighed for tømrermester Jens Jensen, er at omdanne hans personlige virksomhed via den 

skattefri metode. Derved kan han blive ansat i sit nye selskab, og få løn op til topskatten skattegrænsen og 

oven i får han en lønindkomst. Desuden kan han få udbytte fra selskabet. Da han er gift kan han få det 

dobbelte i udbytte og stadig til den lave skatteprocent. 
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Bilag nr. 1 – Byggeklodsmodellen  
 

 

 

Bilag nr. 2 - Virksomhedsoplysninger  
 

Aktiver 
 

Aktiver     
Andre anlæg, driftmateriel og inventar        23.000  

Materielle anlæagsaktiver          23.000  

Anlægsaktiver i alt          23.000  

    

Varbeholdninger            8.760  

Tilgodehavender fra salg  

      
197.993  

Periodeafgrænsningsposter            6.000  

Tilgodehavender   

      
203.993  
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Likvilde beholdninger         55.574  

Omsætningsaktiver i alt  

      
768.497  

Aktiver i alt    

      
791.497  

 

Passiver 

Passiver     

Indestående i virksomhed 
      

518.527  

    

Leverandør af varer  

      
166.658  

Andengæld  

      
106.312  

Kortfristede 
gældsforpligtelser 

      
272.970  

    

Gældsforpligelser i alt 
      

272.970  

    

Passiver i alt   

      
791.497  

 

Skattemæssigt – virksomhedsordningen  
Opgørelse af årets hævninger         
Hævet iflg. virksomhedens 
kapitalforklaring       485.102 

Hensat til senere hævning primo        -10.635 

          474.467 

Hævet som overskud virksomhed personlig indkomst    -561.195   
Kapitalafkast       -2.629   
Virksomhedsskat af hævet opsparet overskud    8.484  -555.340 

           
Hensat til senere hævning ultimo        -80.873 

           
Indskudskonto          
Saldo primo         0 

Årets indskud/hævning         0 

           
Saldo ultimo         0 

           
Kapitalafkastgrundlag          

        Primo  Ultimo 

           
Indestående i virksomhed iflg. opgørelse af virksomhedens formue - Tømrer  465.638  518.527 

Reguleringer:          
Tilbageført afsat udskudt skat      -205.910  -197.450 

Driftsmidler:          
Regnskabsmæssig værdi      -44.079  -11.018 

Skattemæssig værdi       57.857  43.393 
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Hensat til senere hævning      -10.635  -80.873 

           

        262.871  272.579 

           
Opsparede overskud          
Opsparet overskud - 30% 
beskatning         
Primo (2.106 - 632)         1.474 

Anvendt opsparet overskud (2.106 - 632)       -1.474 

          0 

           
Opsparet overskud - 28% 
beskatning         
Primo (127.099 - 
35.587)         91.511 
Anvendt (28.044 - 
7.852)         -20.192 

          71.319 

           
Opsparet overskud - 25% 
beskatning         
Primo  (543.322 - 135.831)        407.491 

Anvendt/opsparet          0 

          407.491 

 

 

Bilag nr. 3 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
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Bilag nr. 4 – skattefri virksomhedsomdannelse  
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Bilag nr. 5 – Skatteberegning  

 


