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1.0 Indledning og problemformulering 

1.1 Indledning og problemstilling 

Personligejet virksomheder er klart i overtal når man ser på fordelingen af virksomhedsformerne i 

Danmark. Iværksættere har ofte deres fokus på driften af virksomheden og ikke hvordan det præcis 

bliver administreret. Det er nemmere at etablere en personligejet virksomhed fremfor at stifte et 

selskab grundet de lovpligtige dokumenter såsom vedtægter og stiftelsesdokument.  

Der er en række fordele ved både at starte som personligejet virksomhed og selskab. Det ses ofte at 

nyetablerede virksomheder giver underskud de første par år. Er man startet som personligejet 

virksomhed har man mulighed for at fratrække dette underskud i sin personlig indkomst, og man 

kan derved modregne den i anden indkomst eller en eventuel ægtefælles indkomst. For selskaber 

kan et underskud anvendes på to forskellige måder. Enten kan underskuddet fremføres og 

modregnes i et fremtidigt positiv resultat eller er det muligt at anvende skattekreditordningen, hvis 

der er tale om forsknings- eller udviklingsomkostninger. Skattekreditordningen giver både selskaber 

og personligejet virksomheder mulighed for at få udbetalt skatten af et skattemæssigt underskud. På 

den måde skabes der likviditet i den tidlige fase af virksomhedens liv. Dog ses det meget sjældent at 

personligejet virksomheder anvender skattekreditordningen, da det ofte vil medføre, at 

underskuddet udnyttes til en lavere skatteværdi, end hvis det fremføres.   

Det ses i flere tilfælde at de personligejede virksomheder bliver omdannet til selskaber, efter at 

virksomheden har eksisteret i en kortere eller længere periode. Grundene til at en omdannelse sker 

kan være mange og vil ofte være individuelle for den enkelte omdannelse. Der kan blandt andet 

være tale om; Forventet størrelse på virksomhed, påtaget risiko herunder hæftelse, administrative 

krav, fremtidigt salg, forventning fra omverdenen grundet branche og lignende forhold.  

Når man tager beslutningen om at omdanne sin personligejet virksomhed til et selskab kan det ske 

på to måder; skattepligtig og skattefri. Begge metoder er omfangsrige og der stilles derfor en lang 

række krav før, at den personligejet virksomhed kan omdannes til et selskab. 

Den skattepligtige metode medfører beskatning her og nu, hvorfor den kan kræve stor likviditet. At 

kalde det en skattefri virksomhedsomdannelse kan være misvisende, da der reelt set er tale om en 

skatteudskydende metode. Denne kræver derfor ikke stor likviditet lige nu, men først ude i 

fremtiden.  
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Der vil i denne opgave blive taget udgangspunkt i en fiktiv case, hvor den personligejet virksomhed 

All4You I/S, ønsker omdannelse til et selskab. Virksomhedens ejere har i hele virksomhedens 

levetid anvendt VSO, men man har nu vurderet at virksomheden har nået en størrelse, hvor det vil 

være mere hensigtsmæssigt at drive den som selskab. Denne vurdering har ejerne foretaget på 

baggrund af de øgede risici, der er ved det voksende aktivitetsniveau og omfang. Ejerne er først 

blevet opmærksom på muligheden for at foretage virksomhedsomdannelse efter balancedagen.  

1.1.2 Introduktion til virksomheden All4You I/S 

Case virksomheden All4You I/S blev stiftet i 2011 og er drevet af Jan Madsen på 45 år og Karsten 

Jensen på 42 år. Jan og Karsten har begge siden virksomhedens start anvendt reglerne om VSO og 

opgørelserne vedrørende deres VSO’er vil indgå som bilag. Begge anser sig selv som værende 

gennemsnitlige i forhold til deres økonomiske formue. Endvidere kan det nævnes at begge er ugifte, 

dog har Jan en søn, som altid har været inspireret af sin far. Hvorfor det ikke kan udelukkes at han 

på længere sigt ønsker at overtage sin fars virksomhed. Dette er i midlertidig ikke på tegnebrættet 

lige nu, hvorfor der ikke er fokus på et generationsskifte.  

Jan Madsen ejer 60% af virksomheden og Karsten Jensen ejer de resterende 40%. All4You I/S er en 

tømrer- og snedkerentreprise forretning, som udfører det meste indenfor dette område. Der er en 

lang række aktiver i virksomheden, dog er Jan meget begejstret for sin gamle private Saab, hvorfor 

han også har kørt erhvervsmæssigt i denne. Der er 10 ansatte og virksomheden har i sin levetid stødt 

vokset sig større. Det gælder både størrelsen på virksomhedens opgaver, resultat, balancesum samt 

antal ansatte. All4You I/S drives fra lokaler som virksomheden selv ejer, her er der både 

administration og værksted. Derudover ejer virksomheden også en udlejningsejendom. Jan Madsen 

og Karsten Jensen går med overvejelserne omkring en virksomhedsomdannelse, grundet de større 

opgaver, og dermed større risiko. 

Jan og Karsten er dog først blevet opmærksomme på muligheden for at foretage omdannelsen i 

forbindelse med udarbejdelse af deres private selvangivelse, hvorfor tankerne om omdannelsen først 

er opstået efter balancedagen.  

Det skal nævnes at alle virksomhedsoplysningerne, herunder balance, noter, resultater osv. er 

opstillet til lejlighed og er dermed fiktive.  
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1.2 Problemformulering 

Omdrejningspunktet for denne opgave er, at foretage en vurdering af om der skal foretages en 

skattepligtig virksomhedsoverdragelse eller skattefri virksomhedsomdannelse af case virksomheden 

All4You I/S. Denne vurdering skal foretages ud fra ejernes stilling på tidspunktet for omdannelsen, 

samt forholdene i virksomheden. Derfor bliver den overordnet problemformulering følgende: 

Hvordan omdannes en persondrevet virksomhed til et selskab og hvad er de skattemæssige 

konsekvenser heraf? 

1.2.1 Arbejdsspørgsmål 

Til at afdække problemformulering er der opstillet en række arbejdsspørgsmål, til hvilke der vil 

foretages delkonklusioner, som vil være med til at besvare problemformuleringen. 

 Hvad er forskellene på personligejet virksomhed og selskab? 

Før man overhovedet kan overveje at foretage en virksomhedsomdannelse, har man behov for at 

kende til forskellene på at drive personligejet virksomhed kontra selskab. Derfor vil vi redegøre for 

disse og kommentere på væsentlige forskelle. 

 Hvordan foretages en skattepligtig overdragelse og hvad er konsekvenserne for ejerne? 

Der skal være et kendskab til teorien bag en skattepligtig virksomhedsoverdragelse, før det er 

muligt at vurdere om dette vil være hensigtsmæssigt. Derfor vil vi redegøre for teorien bag den 

skattepligtige virksomhedsoverdragelse samt teorien bag værdiansættelsen af aktiver og passiver 

ved virksomhedsoverdragelse. Endvidere vil vi redegøre for hvordan selskabets åbningsbalance 

udarbejdes samt konsekvenserne af en skattepligtig virksomhedsoverdragelse for ejerne.  

 Hvordan foretages en skattefri omdannelse og hvad er konsekvenserne for ejerne? 

Der skal være et kendskab til teorien bag en skattefri virksomhedsomdannelse, før det er muligt at 

vurdere om dette vil være hensigtsmæssigt. Derfor vil vi redegøre for teorien bag den skattefri 

virksomhedsomdannelse samt teorien bag værdiansættelsen af aktiver og passiver ved 

virksomhedsomdannelsen. Endvidere vil vi redegøre for hvordan selskabets åbningsbalance 

udarbejdes, samt opgørelse af anparternes skattemæssige anskaffelsessum. Derudover vil vi 

redegøre for konsekvenserne af en skattefri virksomhedsomdannelse for ejerne.  
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 Hvordan foretages en virksomhedsomdannelse i praksis? 

Der vil med udgangspunkt i den fiktive case omkring virksomheden All4You I/S blive foretaget en 

virksomhedsomdannelse. Der vil blive foretaget alle beregninger og reguleringer som der vil blive 

redegjort for.  

1.2.2 Problemafgrænsning 

Afgangsprojektet er afgrænset til at behandle omdannelse af et interessentskab til et anpartsselskab. 

Omdannelse af enkeltmandsvirksomheder, kommanditselskaber, partnerselskaber, 

iværksætterselskaber, dødsboer og andre former for selskaber vil derfor ikke blive behandlet. Der 

tages udgangspunkt i en virksomhed, som skal omdannes fra regnskabsklasse A til regnskabsklasse 

B. Derfor vil de øvrige regnskabsklasser ikke blive berørt.  

Det forudsættes at læseren har forudgående kendskab til VSO, hvorfor teorien omkring denne ikke 

er behandlet. VSO vil kun blive berørt i det omfang, som er nødvendigt i forhold til en 

virksomhedsomdannelse. Det samme gør sig gældende for anvendelse af KAO. Dette vil ligeledes 

kun blive behandlet i det omfang, som er relevant for virksomhedsomdannelse. 

Det forudsættes at læseren har et grundlæggende kendskab til teorien bag afskrivninger og 

ejendomsavance. Denne teori bliver uddybet i det omfang det findes nødvendigt i forhold til 

opgaven.  

Afgangsprojektet vil kun omhandle personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark. Der ses altså 

bort fra personer som kun er begrænset skattepligtige til Danmark samt udenlandske virksomheder 

med aktivitet eller bopæl i Danmark.  

Der findes andre former for omstrukturering såsom fusion, spaltning, aktieombytning, 

omstrukturering mv. som kan gennemføres. Disse former vil dog kun kort inddrages med det formål 

at forstå afgangsprojektets formål. Endvidere skal det nævnes at de ovenstående 

omstruktureringsformer kun kan anvendes af selskaber. Derfor skal der foretages 

virksomhedsomdannelse før at de øvrige omstruktureringsmuligheder kan benyttes.  

Afgangsprojektet vil tage udgangspunkt i de gældende love og regler pr. 31.12.17.  

Dataindsamlingen er afsluttet den 30.04.18, hvorfor materiale der herefter er offentliggjort ikke er 

medtaget. 
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1.3 Metodevalg 

Det overordnede undersøgelsesdesign vil tage udgangspunkt i et single casestudie. Vi har valgt at 

fokusere på én del af lovgivning omkring virksomhedsomdannelse, fremfor hele lovgivningen 

omkring omstrukturering. Vi vil i den sammenhæng se på forskellige vilkår som vil påvirke 

anvendelsen af denne lovgivning.  

Formålet med dette projekt er, at forklare og undersøge hvordan en virksomhedsomdannelse 

foretages. Det vil bygge på en beskrivende indledning med redegørelse af de elementer, som er 

relevante for at forstå overvejelserne bag en virksomhedsomdannelse.  

Vi vil foretage en redegørelse af forskellige virksomhedsformer, da et kendskab til disse er 

essentielt, når det skal vurderes, om det er relevant at foretage en virksomhedsomdannelse. 

Endvidere vil der være en beskrivende del omkring den skattepligtige og skattefrie metode til at 

foretage en virksomhedsomdannelse. Her vil vi også se på værdiansættelses principperne for 

aktiverne og passiver, når den ene metode anvendes fremfor den anden. 

Vi vil foretage en komparativ analyse af de forskellige virksomhedsformer, for at kunne klarlægge 

fordele og ulemper for disse, samt hvornår man bør vælge den ene frem for den anden. Ligeledes vil 

vi foretage en komparativ analyse af den skattepligtige og skattefrie metode til at foretage en 

virksomhedsomdannelse, for at kunne klarlægge hvornår den ene bør vælges fremfor den anden.  

Der vil blive opstillet en fiktiv case virksomhed som skal ligge grundlag for, at kunne foretage en 

virksomhedsomdannelse, på baggrund af de ovenstående redegørelse og analyser.  

Vi vil udarbejde projektet efter en deduktiv metode, da vi ønsker at analysere, hvordan teorien 

omkring virksomhedsomdannelse sker i praksis. Vi vil udfordre teorien omkring 

virksomhedsomdannelse ved forskellige scenarier i forbindelse med omdannelsen af case 

virksomheden.  

Perspektivet vil være nutidigt, da vi ønsker at se på hvordan en virksomhedsomdannelse sker ved de 

gældende regler, på tidspunktet for projektet1. 

Størstedelen af de anvendte kilder vil være af kvalitativ karakter, dog vil vi også i en begrænset 

omfang benytte os af kvantitative datakilder. Begge datatyper vil være af sekundær karakter. Vi vil 

benytte os af sekundære datakilder grundet det faktum, at der er tale om lovstof. Endvidere har 

                                                           
1 Der er i problemafgrænsningen redegjort for pr. hvilken dato dataindsamlingen er afsluttet 
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samtlige store revisionshuse og SKAT udgivet vejledninger og lignende til gennemførsel af 

virksomhedsomdannelser, som vi ønsker at gøre brug af. Da vi vil benytte os af sekundært 

datamateriale, som kan være indsamlet til et andet formål end det vi har for øje, har vi brug for at 

være særligt kildekritiske. Det fremgår af afsnit 1.5 hvordan vi har været kildekritiske. 

Kildekritikken er delt op på de forskellige datakilder, da vi bør tilrettelægge vores kildekritik efter 

hvilken datakilde vi ser på. Den store dataindsamling, som kræves, når vi udfører et 

singlecasestudie, vil også udgøre en del af kildekritikken. Der sker en triangulering ved at det 

indsamlede materiale kommer fra forskellige instanser, så den overensstemmelse der måtte være i 

det indsamlede materiale peger i retning af høj reliabilitet og validitet. Vi vil dog stadig være 

kildekritiske da der er tale om sekundære datakilder.   
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1.4 Disposition 

  

Virksomhedsformer

•Fordele/ulemper ved personligdrevet virksomhed

•Fordele/ulemper ved selskaber

•Hvor er de store forskelle?

Virksomhedsomdannelse

•Hvorfor skal der omdannes?

•Skattepligtig

•Skattefri

•Forskelle og ligheder mellem de to metoder

Værdiansættelse

•Hvordan værdiansættese aktiver og passiver i forbindelse 
med en virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse af All4You I/S

•Skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse af 
All4You   I/S

•Vurdering af hvilken omdannelse der er mest 
hensigtsmæssig for All4You I/S

Konklusion og perspektivering

•Konklusion på ovenstående punkter og dermed 
problemformulering

•Generel perspektivering for virksomhed efter omdannelse

•Perspektivering af fremtidsudsigterne for All4You ApS efter 
omdannelsen
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1.5 Kildekritik 

Som det er nævnt i afsnit 1.3 om metodevalg, vil vi udelukkende benytte os af sekundære 

datakilder. Derfor har vi valgt at specificere ud på de enkelte datakilder, hvordan vi har forholdt os 

kildekritiske til disse. Vi har benyttet os af følgende datakilder: Lærebøger, vejledninger og 

afgørelser fra SKAT, vejledninger fra Erhvervsstyrelsen, vejledninger fra revisionshuse, lovstof 

samt websider. 

1.5.1 Lærebøger 

Til at danne et grundlæggende kendskab til området og de relaterede områder. Lærebøgerne er 

grundlæggende for de inddragne fag, har vi vurderet, at der er en høj grad validitet og reliabilitet, 

hvorfor vi ikke forholder os særligt kritisk overfor disse.  

1.5.2 Vejledninger og afgørelser fra SKAT 

Området virksomhedsomdannelse vedrører mange skattemæssige områder, hvorfor vi finder det 

relevant at indhente SKATs vejledninger til hvordan en sådan skal foretages. Vejledninger fra 

SKAT fungere som supplement til lovstoffet, da det i sidste ende er SKAT som vurderer om en 

virksomhedsomdannelse er foretaget korrekt, mener vi at denne datakilde er helt essentiel for vores 

singlecasestudie. På baggrund af ovenstående mener vi også at denne datakilde har høj reliabilitet 

og validitet.  

Vi mener ligeledes at det er yderst relevant at se på SKATs afgørelser i skattesager omkring 

virksomhedsomdannelse. SKATs afgørelser er med til at danne grundlag for hvordan reglerne skal 

forstås og anvendes i praksis. Derfor mener vi at det er helt essentielt at se på disse afgørelser.  

1.5.3 Vejledninger fra Erhvervsstyrelsen 

Erhvervsstyrelsen påtager sig mange af opgaverne omkring de retningslinjer som personligejet 

virksomheder og selskaber skal overholde. Derfor mener vi, at disse vejledninger har en høj grad af 

validitet og reliabilitet.  

1.5.4 Vejledninger fra revisionshuse 

Vi vil ligeledes anvende vejledninger fra revisionshuse som EY, Deloitte, BDO, PWC, KPMG og 

Beierholm. Alle disse virksomheder har specialister indenfor dette område, og yder ligeledes 

rådgivning herom, hvorfor vi må antage at denne datakilder har en høj grad af validitet og 

reliabilitet.  
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1.5.5 Lovstof 

Lovstoffet er udgangspunktet for hele afgangsprojektet og er derfor uundværligt som datakilde. 

Validiteten og reliabiliteten vurderes at være høj grundet det faktum at der er tale om lov, som er 

grundlæggende for det danske retssystem.  

1.5.6 Websider 

I takt med den stigning der sker i den elektronisk deling af viden stiger kvaliteten af denne også. 

Efterhånden er artikler og lignende på virksomhedernes hjemmeside af ligeså høj kvalitet som 

papirtrykt materiale fra samme virksomhed. Dog skal vi være opmærksomme på at afsenderen af 

forskellige hjemmesider ikke altid er kendt, hvorfor der kan være forkerte informationer. Derfor vil 

vi have et stort fokus i vores kildekritik i forhold til hvem afsenderen af websiden er. Websider fra 

store advokat- og revisionshuse anses derfor for at have højere validitet og reliabilitet end 

uafhængige afsendere.  

1.6 Forkortelser 

AL = Afskrivningsloven SL = Statsskatteloven 

EBL = Ejendomsavancebeskatningsloven SSL = Skattestyrelsesloven 

KAO = Kapitalafkastordningen VOL = Virksomhedsomdannelsesloven 

PSL = Personskatteloven VSL = Virksomhedsskatteloven 

SEL = Selskabsloven VSO = Virksomhedsskatteordningen  

SFL = Skatteforvaltningsloven ÅRL = Årsregnskabsloven 
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2.0 Virksomhedsformer 
Virksomheder kan drives på forskellige måder, overordnet er der 2 metoder, nemlig personligejet 

virksomhed eller selskab. Der er store forskelle på, om en virksomhed drives som selskab eller 

personligejet virksomhed. For at have en specifik situation at tage udgangspunkt i, vil vi tage 

udgangspunkt i en case virksomhed. Valget af virksomhedsform afhænger af mange faktorer, 

hvorfor dette valg ofte vil være en individuel beslutning som ikke kan standardiseres. Hvorfor der 

ikke kan udarbejdes en retningslinje for hvornår det ene vælges fremfor det andet.  

I nedenstående afsnit vil vi gennemgå karakteristika ved personligejet virksomheder og selskaber, 

herunder beskatning, administrative krav og lignende.  

2.1 Personligejet virksomhed 

En enkeltmandsvirksomhed er en personligejet virksomhed, som kun har en ejer, der skal være en 

fysisk person. Et interessentskab er ligeledes en personligejet virksomhed, dog skal der som 

minimum være to ejere, som kan være enten fysiske personer eller selskaber2.  

Ved gennemgang af hæftelse, krav og de skattemæssige forhold foretages gennemgangen 

overordnet og ikke ned på de enkelte virksomhedsformer, da reglerne er de samme på mange af 

punkterne. Vi vil redegøre for de afvigelser der vil være, som vi findes relevante i forhold til 

forståelsen af de enkelte virksomhedsformer.   

2.1.1 Etablering af personligejet virksomhed 

I en personligejet virksomhed er ejerne identiske med virksomheden, hvilket betyder, at 

virksomhedens forpligtelser er ejernes. En personligejet virksomhed er ikke et selvstændigt subjekt, 

hvorfor man som ejer er den juridiske person, som hæfter for at ens virksomhed opfylder sine 

forpligtelser over for andre eks. i form af udbetaling af løn til ansatte. Da der i en personligejet 

virksomhed ikke er krav om indskud af kapital, hæfter man med hele sin formue dvs. privat hus, bil 

osv.3 Dette betyder at virksomhedens kreditorer kan gøre direkte krav herpå hos ejerne af 

virksomheden, hvis virksomheden overskrider sine forpligtelser.  Ved et interessentskab hæfter 

ejerne solidarisk, dette vil sige at den ene interessent også hæfter for de optaget forpligtelser, som 

den anden interessent har foretaget på virksomhedens vegne4.  

                                                           
2 https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/interessentskaber  
3 https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/enkeltmandsvirksomhed  
4 https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/interessentskaber  

https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/interessentskaber
https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/enkeltmandsvirksomhed
https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/interessentskaber
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Virksomhedens kreditorer kan i den forbindelse selv vælge hvilken interessent de vil gå til, for at få 

deres forpligtelser tilbage. Internt mellem interessenterne rejses der krav mod hinanden for at få 

dækket ’merudgiften’. På baggrund af dette er det vigtigt at overveje hvem man vælger at stifte et 

interessentskab med, herunder partens private formue.  

2.1.2 Regnskabsmæssige krav 

En personligejet virksomhed skal bogføre efter bogføringsloven, med den undtagelse at man ikke er 

forpligtet til at udarbejde en årsrapport og indsende til erhvervsstyrelsen5. Dog skal der udarbejdes 

skattemæssige opgørelse efter mindstekravsbekendtgørelens regler6. Ved et interessentskab skal det 

indsendes, hvis alle interessenter er virksomheder. Derimod hvis en af ejerne er en fysisk person, er 

der ikke pligt til indsendelse7.   

Hvis ejerne vælger at udarbejde en årsrapport, skal denne udarbejdes og følge reglerne i 

årsregnskabsloven for regnskabsklasse A. Der skal for en personligejet virksomhed udarbejdes et 

skatteregnskab efter reglerne i PSL, KAO eller VSO.  

2.1.3 Skattemæssige forhold  

Ved en personligejet virksomhed er der tre måder, hvorpå der kan ske beskatning. Beskatningen kan 

ske efter henholdsvis personskatteloven, virksomhedsordning eller kapitalafkastordningen. Det er 

op til den enkelte ejer, at vælge hvilken beskatningsform ejeren vil benytte, dette tilvælges for det 

enkelte år ved indsendelse af selvangivelse. Vi vil overordnet gennemgå de væsentligste forskelle 

på de tre metoder herunder: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/enkeltmandsvirksomhed 
6 https://tax.dk/lv-2011-2/lve/E_B_1_1.htm  
7 https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/interessentskaber 

https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/enkeltmandsvirksomhed
https://tax.dk/lv-2011-2/lve/E_B_1_1.htm
https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/interessentskaber
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 Personskatteloven Kapitalafkastsordningen Virksomhedsskatteordningen  

Overført 

overskud 

I PSL udgør det 

skattemæssige 

overskud, 

virksomhedens 

resultat før renter 

samt eventuelle 

skattemæssige 

reguleringer8. Dette 

beløb beskattes som 

personlig indkomst. 

I KAO beskattet resultatet 

før renter som personlig 

indkomst. Endvidere 

beregnes et kapitalafkast som 

fradrags i den personlige 

indkomst og tillægges i 

kapitalindkomsten9. Det er 

muligt at henlægge 

maksimalt 25% af 

overskuddet til en 

konjunkturudligningskonto10.  

I VSO er dette resultatet efter 

renter samt eventuelle 

skattemæssige reguleringer11. 

Dette overskud opdeles i et 

hævet kapitalafkast og et 

virksomhedsoverskud12. 

Kapitalafkastet flyttes fra 

den personlige indkomst til 

kapitalindkomsten. 

Virksomhedsoverskuddet 

beskattes som personlig 

indkomst.  

Endvidere er det muligt at 

foretage opsparing af 

overskud. Sker dette betales 

der en aconto skat svarende 

til selskabsskatten13.  

Erhvervs-

mæssige 

renter 

De erhvervsmæssige 

nettorenter fradrages i 

kapitalindkomsten14.  

De erhvervsmæssige 

nettorenter fradrags i 

kapitalindkomsten. Dog 

udligner disse en del af 

overskud af virksomhed, da 

kapitalafkastet kan 

modregnes heri.  

 

De erhvervsmæssige renter 

fradrages i den personlige 

indkomst, før beregning af 

AM-bidrag. 

                                                           
8 Jf. PSL §3 
9 Jf. VSL § 22a, stk. 1-2 
10 Grundlæggende skatteret 2017, s. 472, afsnit 4 
11 Grundlæggende skatteret 2017, s. 465, afsnit 2 
12 Grundlæggende skatteret 2017, s. 470, afsnit 3.6 
13 Grundlæggende skatteret 2017, s. 469, afsnit 3.4 
14 Jf. PSL § 3 stk. 1 
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Admini-

stration 

Ingen yderligere 

administration. 

Anvendes KAO skal der 

opgøres et 

kapitalafkastsgrundlag. Dog 

er der ikke krav om opdeling 

af privat- og 

virksomhedsøkonomi. 

Ved anvendelse af VSO 

medfølger en række 

administrative krav. Der skal 

opgøres en indskudskonto15, 

et kapitalafkastsgrundlag16 

samt holdes styr på kontoen 

for opsparet overskud. 

Endvidere skal hævningen 

ske efter hæverækkefølgen17. 

Derudover skal der ske 

opdeling af den private og 

virksomhedens økonomi18.  

Ud fra ovenstående tabel fremgår det tydeligt at der er stor forskel på de tre beskatningsmåder for 

personligejet virksomheder. Den simple metode er PSL, der er ingen administrationskrav, dog 

opnås der en lavere fradragsværdi af nettorenterne. Samtidig er det ikke muligt at opspare dele af 

overskuddet eller foretage konjunkturudligning. 

Virksomhedsskatteordningen er det mest omfangsrige metode, men giver også en række fordele. 

Først og fremmest opnås der fradrag for de erhvervsmæssige nettorenter i den personligejet 

indkomst fremfor i kapitalindkomsten. Derudover er det muligt at foretage konjunkturudligning i og 

med at det er muligt at opspare en del af overskuddet ved betaling af en aconto skat. VSO har disse 

fordele, men medfører ligeledes en administrativ byrde. Man skal administrere regnskaberne i 

regnskabet, forstået på den måde at man skal holde styr på indskudskontoen, 

kapitalafkastsgrundlaget, mellemregning, hævninger og opsparet overskud. 

 

 

                                                           
15 Grundlæggende skatteret 2017, s. 467, afsnit 3.3 
16 Grundlæggende skatteret 2017, s. 468, afsnit 3.3 
17 Grundlæggende skatteret 2017, s. 470, afsnit 3.7 
18 Grundlæggende skatteret 2017, s. 466, afsnit 3.3 
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Kapitalafkastsordningen ligger i mellem PSL og VSO. I KAO flyttes kapitalafkastet fra 

kapitalindkomsten til den personlige indkomst så ledes at der opnås en større fradragsværdi. Det er 

endvidere muligt at opspare maksimalt 25% af overskuddet, henlæggelsen skal indsættes på en 

bankkonto og bliver derfor ikke i virksomheden på samme måde som det opsparede overskud i 

VSO.  

Der er fordele og ulemper ved alle tre metoder, og et valg af metode afhænger af hvilken 

virksomhed man ser på. VSO er først aktuel når den merudgift der opstår i og med man skal leve op 

til de administrative krav overstiges af den skatte besparelse man opnår. Samtidig har resultat og 

hævningerne i året også betydning.  

Ved afståelse af virksomheden eller dele her af, skal der opgøres afskrivningsgrundlag på samtlige 

aktiver for, at fordele beskatningen mellem ejerne. Det betyder, at hvis der f.eks. skal optages en ny 

ejer, skal de nuværende ejer beskattes af den avance som opstår. Ejerne bestemmer selv hvordan de 

vil afskrive indenfor reglerne herfor, hvorfor afskrivningsgrundlaget skal opgøres.   

2.2 Selskaber – Klasse B 

Hvor en personligejet virksomhed ikke er et selvstændigt skattesubjekt, så er det tilfældet ved et 

selskab. Det betyder at selskabet er selvstændigt skattepligtigt og indkomsten ikke skal direkte 

beskattes hos ejeren. Det betyder samtidig også at et selskab er en juridisk person19. Ved en juridisk 

person forstås en retlig enhed som kan påtage sig rettigheder og forpligtelser som det er gældende 

for fysiske personer20.  

2.2.1 Stiftelse af selskab 

Ifølge selskabsloven skal et selskab have en selskabskapital21. Selskabskapitalens størrelse 

afhænger af om der er tale om et IVS, ApS eller et A/S. Kapitalkravet for et ApS er kr. 50.00022. 

Det er ikke et krav at hele selskabskapitalen skal være indbetalt. Det er gældende at blot 25% af 

selskabskapitalen skal være indbetalt, dog minimum kr. 50.00023. Dette er kun muligt hvis der er 

tale om en stiftelse ved kontant indskud24. Hvis man ikke indbetaler hele selskabskapitalen ved 

                                                           
19 Modeloverenskomstens artikel 3, stk. 1 
20 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Tingsret_og_ejendomsret/juridisk_person 
21 Jf. SEL § 4 
22 https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-registrering-selskaber 
23 Jf. SEL § 31 stk. 1 pkt. 1 
24 ’Vejledning om stiftelse af et kapitalselskab, inkl. Udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab’ side 3, 

linje 4-6 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Tingsret_og_ejendomsret/juridisk_person
https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-registrering-selskaber
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stiftelsen skal resten indbetales på opfordring. Ifølge selskabsloven er det både muligt at indskyde 

selskabskapitalen i kontanter, men også ved apportindskud25.  

Indbetales selskabskapitalen ved kontant indskud er dette skattefrit26. Ligeledes har dette indskud 

ikke nogen skattemæssig betydning for stifteren, på indskudstidspunktet. Det kontante indskud 

udgør anparternes anskaffelsessum som ved senere afståelse skal benyttes til at beregne den 

skattemæssige avance på anparterne. Derfor får indskuddet betydning for den skattemæssige avance 

som vil opstå ved et salg eller lukning af selskab. Anparterne anses som anskaffet den dato 

stiftelsesdokumentet underskrives. Der er krav om, at der foreligger et stiftelsesdokument og 

vedtægter ved stiftelsen af et selskab27. 

Indbetales selskabskapitalen som apportindskud er dette også skattefrit28. Ved apportindskud forstås 

at der indskydes andre værdier end kontanter. Sker en del af indbetalingen af selskabskapitalen som 

apportindskud kræves det, at der sammen med stiftelsesdokumentet er vedlagt en 

vurderingsberetning som viser, at de indskudte værdier som minimum svarer til selskabskapitalen29. 

Selskaber hæfter kun med deres selskabskapital30, i praksis ses det derfor ofte at bankforbindelser 

og lignende ønsker at opnå sikkerhed i aktionærens private formue (hus, bil osv.) for at opnå en 

større sikkerhed. Indskuddet må ikke bestå af en forpligtelse til at udføre et stykke arbejde eller 

fordringer på stifteren. De indskudte aktiver kan være materielle aktiver eller immaterielle aktiver, 

vurderingsberetningen viser ligeledes den medtagede gæld. Værdien som fremgår af 

vurderingsberetningen vil blive til anparternes skattemæssige anskaffelsessum.  

2.2.2 Regnskabsmæssige krav 

Selskaber er som udgangspunkt omfattet af revisionspligt31. Selskaber er omfattet revisionspligt, 

hvis ikke det er mindre end følgende: 4 millioner i balancesum, 8 millioner i omsætning samt 12 

fuldtidsansatte. Er selskaber under to af disse grænser i to på hinanden efterfølgende regnskabsår, 

da kan selskabet undgå revisionspligten32. Revisionen kan ligeledes fravælges fra stiftelsesdatoen 

hvis det forventes, at selskabet lever op til ovenstående krav. Endvidere skal det fremgå af 

stiftelsesdokumentet og vedtægterne, at selskabet ikke skal revideres. Fremadrettet er det kun 

                                                           
25 Jf. SEL §§ 35-38 
26 Jf. SEL § 13 stk. 1 nr. 1 
27 Jf. SEL §§ 26-27 
28 Jf. SEL § 13 stk. 1 nr. 1 
29 Jf. SEL § 36 
30 https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/anpartsselskab 
31 Jf. ÅRL §§ 138 og 154. 
32 Jf. ÅRL § 138 

https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/anpartsselskab
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muligt at fravælge revision på selskabets ordinære generalforsamling33. Udover dette, er det et krav, 

at selskabers regnskab offentliggøres34. Der findes dog en række undtagelser for, hvad selskaberne 

skal vise i disse eksterne årsrapporter. Det er f.eks. muligt, at skjule sin omsætning. Regnskabet skal 

udarbejdes efter årsregnskabsloven.   

2.2.3 Skattemæssige forhold 

Et selskab bliver skattepligtig på det tidspunkt, hvor en skattepligtig aktivitet påbegyndes. Selskaber 

er som udgangspunkt skattepligtige indtil de opløses og skattepligten forsætter helt til den dag hvor 

selskabet endeligt opløses. Det er endvidere også muligt, at ophøre med dansk skattepligt, hvis 

selskabet gennem bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst hjemmehørende i 

udlandet. Sker dette skal der foretages en endelig afsluttende skatteansættelse35. Et selskab er et 

selvstændigt skattemæssigt subjekt, hvorfor der ikke ske beskatning hos ejeren af selskabets 

overskud.  

Modsat personer, som er beskattet efter globalindkomstprincippet36, beskattes selskaber efter 

territorialprincippet. Ved territorialprincippet forstås, at over-/underskud skal beskattes i det land 

hvor det ’sker’. Der kan afviges fra dette princip hvis der tilvælges international sambeskatning37.  

Som nævnt udarbejder selskaber deres eksterne årsregnskab efter ÅRL. Dette betyder, at der skal 

foretages en række reguleringer, når selskaber går fra årsrapport til skattemæssigt årsregnskab. Det 

skattemæssige årsregnskab opgøres efter reglerne for fuldt skattepligtige personer38. Der er 

permanente forskelle og tidsmæssige forskelle mellem årsregnskab og skattemæssigt årsregnskab. 

De permanentet forskelle udlignes ikke, hvilket de tidsmæssige gør over tid. En permanent forskel 

kunne være repræsentation hvor en tidsmæssig forskel kunne være afskrivninger. Det er muligt for 

selskaber, at fremføre eventuelle skattemæssige underskud til modregning i fremtidige overskud39. 

Når man driver sin virksomhed i selskabsform, er ejeren ansat i selskabet og vil derfor modtage løn 

som almindelig lønmodtager. Udover dette er det muligt at modtage udbytte af det resterende 

overskud. Selskabet skal have afholdt sin første ordinære generalforsamling før, at der kan udloddes 

                                                           
33 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision  
34 https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/anpartsselskab  
35 Jf. SEL §§ 5 + 5 stk. 1 
36 Jf. SL § 4 
37 Jf. SEL § 8 stk. 2 
38 Jf. SEL § 8 
39 Jf. SEL § 12 

https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision
https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/anpartsselskab
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udbytte40. Udbytte beskattes med 27% af de første kr. 51.700 for enlige41 og det dobbelte for gifte. 

Udbytte over denne grænse bliver beskattet med 42%. For at der kan udloddes udbytte er følgende 

gældende42: 

1. Udbyttet skal være forsvarligt  

2. Der skal være frie reserver i egenkapital 

3. Der skal være kapital til at udbetale udbyttet i selskabet 

Ønsker man at optage en ny ejer i et selskab, kan dette ske på to måder: Som salg eller 

kapitaludvidelse. Ved et almindeligt salg vil ejeren blive beskattet at fortjenesten. Den del af 

fortjenesten som er under kr. 51.700 beskattes med 27% og andelen herover beskattes med 42%. 

Foretages der en kapitaludvidelse, har denne ikke skattemæssig betydning for de nuværende ejere, 

da de ikke har solgt deres anparter. Deres anparter er efter kapitalforhøjelsen stadig det samme 

værd, men udgør bare en mindre del af den samlede selskabskapital.  

2.2.4 Administrative krav 

Selskaber skal leve op til en række administrative krav43. Her kan det blandt andet nævnes 

overholdelse af bogføringsloven, årsregnskabsloven og lignende. Derudover findes en række 

selskabsretlige formalia, som selskaber ligeledes skal leve op til. Et udpluk af disse er, at der skal 

føres en ejerbog, at der skal ske indberetning til det offentlige ejerregister samt registeret over reelle 

ejere.  

Endvidere er der krav om, at et anpartsselskab har en direktion med minimum én direktør44. 

2.3 Delkonklusion 

Der er forskel på kapitalkravet og hæftelsen når man snakker personligejet virksomhed og selskab. 

Selskabet hæfter kun med den indskudte selskabskapital, hvorimod den personligejet virksomhed 

hæfter med hele ejernes personlige formue. Dog sker det som nævnt ofte, at banker eller kreditorer 

kræver sikkerhed i den private formue, indtil selskabet har etableret en egenkapital på en vis 

størrelse.  

                                                           
40 ’Vejledning om udbytte i kapitalselskaber’ afsnit 4.2 
41 2017 grænse for aktieindkomst 
42 ’Vejledning om udbytte i kapitalselskaber’ afsnit 5 
43 https://www.advodan.dk/erhverv/selskabskonstruktion-og-virksomhedsformer/virksomhedsformer/anpartsselskab/  
44 Jf. SEL § 111 

https://www.advodan.dk/erhverv/selskabskonstruktion-og-virksomhedsformer/virksomhedsformer/anpartsselskab/
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Derfor kan valget af virksomhedsform i høj grad afhænge af ejernes likviditetsmæssige situation på 

tidspunktet for stiftelse af virksomhed. Det kræver stor likviditet både at indskyde selskabskapitalen 

og opstartsdriften.  

Endvidere kan virksomhedens aktivitet og omfanget af denne have stor betydning for hvilken 

virksomhedsform, der skal vælges. Her tænkes der specielt på hvor risikobærende aktiviteten er. Et 

eksempel kunne være en entreprisevirksomhed, hvor der er høj risiko, hvor det kan være en fordel 

at ejerne kun hæfter med det indskudte selskabskapital. Hvorimod det lille blomsterværksted ikke 

har en risikobærende drift, hvorfor det kan være fordelagtigt, at drive som en personligejet 

virksomhed.  

Som der tidligere er redegjort for, er den administrative byrde ved at drive selskab større end ved at 

drive personligejet virksomhed. Dog kan anvendelse af VSO betyde at denne forskel mindskes en 

smule. Anvendes PSL er det en stor stigning i administrative krav, at drive selskab fremfor 

personligejet virksomhed.  

For case virksomheden All4You I/S vil vi anbefale, at der foretages en omdannelse til selskabsform. 

Dette vil vi anbefale Jan og Karsten grundet det faktum, at virksomheden har vokset sig større og 

opgaverne har nået et stort omfang. Ligeledes er antallet af medarbejdere i virksomheden stigende, 

hvilket peger i samme retning. Grundet den positive udvikling og drift må det antages, at der er en 

likvid beholdning tilstede, som kan anvendes ved stiftelse af et selskab. Endvidere vil en 

omdannelse også fjerne den solidariske hæftelse og samtidig give de to ejere en begrænset hæftelse. 

Ligeledes vil en omdannelse gøre det lettere at optage Jans søn som medejer på længere sigt. Som 

der er redegjort for, er optagelse af en ny ejere lettere at foretage for et selskab end for en 

personligejet virksomhed, da der blot er tale om salg af anparter og ikke delsalg af samtlige aktiver.  

3.0 Virksomhedsomdannelse 
I forhold til virksomhedsomdannelse fra personligt regi til selskab er der to forskellige muligheder, 

hvorved man kan omdanne. Dette kan enten foretages som en skattepligtig overdragelse eller som 

en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor reglerne for virksomhedsomdannelsesloven benyttes. 

Ved anvendelse af den skattepligtige metode opstår skatten her og nu, hvorimod den skattefri 

metode udskyder denne skat. Likviditeten vil derfor ofte spille en stor rollen, da der ved en 

virksomhedsomdannelse kan opstå en stor latent skat. 
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Krav og betingelser til anvendelse af den skattepligtige virksomhedsoverdragelse og skattefri 

virksomhedsomdannelse vil blive gennemgået herunder.   

3.1 Skattepligtig virksomhedsoverdragelse  

Ved en skattepligtig virksomhedsoverdragelse foretages omdannelsen på baggrund af 

afståelsesprincippet og overdragelsen af aktiver og forpligtelser sker til handelsværdier45. Dette vil 

sige, at den personligejet virksomhed anses for at være ophørt på afståelsestidspunktet, altså den 

dato hvor overdragelsen finder sted. Den personligejet virksomhed skal som udgangspunkt derfor 

ophørsbeskattes på samme vilkår, som hvis det var et sædvanligt salg til en uafhængig 

tredjemand46.  Overdragelsen af aktiverne vil medføre en beskatning på hvert enkelt aktiv efter 

realisationsprincippet. I afståelsesprincippet tages der udgangspunkt i forskelle mellem 

regnskabsmæssige værdier og skattemæssige værdier som bliver udlignet, hvorfor de skattemæssige 

værdier vil svare til de værdier der opgøres i åbningsbalancen. Dette medføre at der ikke skal 

afsættes udskudt skat, da den er betalt ved afståelsen. Yderligere medføre det almindelig 

skattemæssige konsekvenser, lige meget hvor meget der afstås, dette gælder f.eks. både ved 

ejendomsavance47, genvundne afskrivninger48 og avance på oparbejdet goodwill og andre 

immaterielle aktier49.  Afståelsesprincippet sker ofte ved apportindskud af den eksisterende 

personligejet virksomhed til et nyt selskab, dog kan det også lade sig gøre at indskyde i et allerede 

eksisterende selskab med en enkelt undtagelse af brugen af tilbagevirkende kraft, som vil blive 

beskrevet i et afsnit nedenfor.  

3.1.1 Apportindskud 

Et apportindskud skal bestå af en økonomisk værdi. Der er her tale om værdier andet end kontanter 

og det er ikke muligt at indskyde en forpligtelse til at udføre et arbejde eller levere en tjeneste50. 

Ved et selskab stiftet med apportindskud skal der som nævnt udarbejdes en vurderingsberetning51 

samt en åbningsbalance52 hvoraf skæringsdatoen skal fremgå og denne skal ligge efter udløbet af 

ejerens seneste normale indkomstår.  

                                                           
45 Jf. SL §4, stk. 4, pkt.2 
46 Grundlæggende skatteret 2017, s.549 afsnit 2, afståelsesprincippet 
47 Jf. EBL § 4-6 
48 Jf. AL §9 & §21 
49 Jf. AL §40, stk.6 
50 Jf. SL §35 
51 Jf. SL §36 
52 Jf. SL §36, stk. 3 
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3.1.2 Hel- eller delvis omdannelse 

Ved den skattepligtige metode er hovedreglen, at det er muligt selv at vælge hvad der skal medtages 

i omdannelsen, dog skal gren kravet været opfyldt, hvilket vil sige at der skal være tale om en 

selvstændig enhed. Kendetegnet ved en selvstændig enhed, er at den selvstændige enhed, 

virksomheden, skal kunne stå for egen regning og risiko ved udførelse af aktivitet53.   

Ved en delvis overdragelse af en virksomhed, forstås det, at man kan indskyde nogle materielle 

anlægsaktiver i et selskab for sig, uden at skulle overdrage hele virksomheden. Dette gør det muligt 

for den selvstændige erhvervsdrivende fortsat at drive en del af virksomheden i et personlig regi og 

herunder anvende reglerne for VSO. Der er dog en enkelt undtagelse, hvilken træder i kraft, hvis 

overdragelse skal ske med tilbagevirkende kraft eller skattefrit.  

3.1.3 Overdragelse med tilbagevirkende kraft 

Ved den skattepligtige metode er det muligt at foretage en virksomhedsoverdragelse med en 

tilbagevirkende kraft skattemæssigt med indtil 6 måneder54. Dette vil sige at indtægter og udgifter 

som henholdsvis er erhvervet og afholdt i virksomheden i perioden op til 6 måneder før 

overdragelsen finder sted vil blive beskattet i virksomheden og ikke hos den selvstændige 

erhvervsdrivende. Hvis man foretager en overdragelse med en tilbagevirkende kraft skal man være 

opmærksom på, at det er værdierne på henholdsvis aktiver og forpligtelserne på 

skæringstidspunktet, som overdragelse vil tage udgangspunkt i. Dette betyder, at hvis man vælger 

en skæringsdato d. 1. januar, vil værdierne på aktiver og passiver opgøres til denne dato og 

stiftelsen skal senest været foretaget d. 30. juni. Der er otte krav der skal være opfyldt for at en 

skattepligtig overdragelse kan foretages med tilbagevirkende kraft55:  

1) ”Der skal være tale om omdannelse af en personligt ejet virksomhed. Både 

enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er omfattet af bestemmelsen. Deltager et 

eller flere kapitalselskaber i interessentskabskredsen, vil bestemmelsen 1 §4, stk.4, 

imidlertid ikke kunne finde anvendelse”56.  

2) ”Der skal endvidere være tale om overdragelse af en samlet virksomhed. Indskydelse af 

enkeltaktiver vil ikke være omfattet af bestemmelsen. Ejer en person flere virksomheder, 

eksempelvis en bilforretning og et værksted, kan disse indskydes i hver sit kapitalselskab, 

                                                           
53 Jf. juridisk vejledning C.C.1.2.1 
54 Jf. SL §4, stk. 4 & 5 
55 Jf. SL §4, stk.4 
56 Generationsskifte og omstrukturering s.123 
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eller ejeren kan vælge kun at indskyde den ene virksomhed i et kapitalselskab og beholde 

den anden i personlig regi”57.  

3) ”Det er et krav, at der nystiftes et kapitalselskab, og stiftelsen kan derfor ikke ske ved brug 

af et skuffeselskab. Omdannes en virksomhed til et selskab i medfør af 

virksomhedsomdannelsesloven, vil man derimod kunne anvende et skuffeselskab ved 

stiftelsen”58. 

4) ”Virksomhedsejeren skal modtage samtlige aktier i kapitalselskabet. Er der flere ejere, skal 

ejerne vederlægges med aktier i kapitalselskabet i samme forhold som ejerforholdene i den 

personligt ejede virksomhed. Dette krav er ikke til hinder for, at en del af vederlaget til 

virksomhedsejeren ydes eksempelvis i form af en mellemregning med kapitalselskabet”59.  

5) ”Kapitalselskabets regnskabsår skal løbe fra skæringsdatoen for den i forbindelse med 

stiftelsen udarbejdede åbningsbalance”60.  

6) ”Skæringsdatoen for åbningsbalancen skal ligge efter udløbet af ejerens sidste normale 

indkomstår, typisk kalenderåret. Ønskes en virksomhedsomdannelse gennemført med 

tilbagevirkende kraft, eksempelvis i maj måned, kan skæringsdatoen således tidligst være 

den 1. januar”61.  

7) ”Det er en betingelse, at stiftelsen af selskabet finder sted senest 6 måneder efter den valgte 

skæringsdato. Ønske kapitalselskab stiftet med tilbagevirkende kraft til den 1. januar, skal 

stiftelsen dermed være foretages senest den 30.06. Samme år”62. 

8) ”Det er yderligere en betingelse, at ejeren senest 1 måned efter omdannelsen, til SKAT, 

indsender genpart af stiftelsesdokumenterne samt dokumentation for, at selskabet er 

registreret/anmeldt til registrering til Erhvervsstyrelsen. De stiftelsesdokumenter, der skal 

indsendes, er stiftelsesdokument, vedtægter, protokollat for stiftende generalforsamling, 

åbningsbalance, vurderingsberetning samt opgørelse over aktiernes/anparternes 

anskaffelsessum. Kravet er begrundet i, at man ønsker, at den tilbagevirkende kraft reelt 

alene er maksimalt 6 måneder. I medfør af selskabsskatteloven §4, stk.6, kan 

                                                           
57 Generationsskifte og omstrukturering s.123 
58 Generationsskifte og omstrukturering s.124 
59 Generationsskifte og omstrukturering s.124 
60 Generationsskifte og omstrukturering s.124 
61 Generationsskifte og omstrukturering s.124 
62 Generationsskifte og omstrukturering s.124 & 125 
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skatteministeren i særlig tilfælde dispensere fra kravet om, at dokumenterne skal indsendes 

til skatteforvaltningen senest 1 måned efter stiftelsen”63.  

Overordnet set betyder ovenstående krav, at der skal være tale om en omdannelse af en 

personligejet virksomhed til et selskab, hvor alle aktiver og forpligtelser indgår. Åbningsbalancen 

skal være på baggrund af værdierne på aktiver og forpligtelser pr. skæringstidspunktet. Yderligere 

skal alle indtægter og udgifter i den mellemliggende periode frem til skæringsdatoen beskattes som 

selskabsindkomst, da det skal medtages for det første regnskabsår. Omdannelsen skal ske senest 

seks måneder efter den valgte skæringsdato og der skal indsendes dokumentation til SKAT i 

forbindelse med stiftelsen og registreringen heraf.  

Ovenstående krav om omdannelse med tilbagevirkende kraft er de eneste begrænsninger, hvorfor 

det gør det muligt for alle at omdanne deres personligejet virksomhed til et selskab, hvilket man kan 

vælge at foretage på alle tidspunkter af året. 

3.1.4 Stiftertilgodehavende  

Ved den skattepligtige virksomhedsoverdragelse giver det ejeren mulighed for, i forbindelse med 

omdannelsen, at afsætte et stiftertilgodehavende i stedet for at anskaffelsessummen på aktierne eller 

anparterne tegnes med overkurs. Stiftertilgodehavende svarer til et gældsbrev mellem ejeren og 

virksomheden. Gældsbrevet skal forrentes til markedsrenten og kursen sættes typisk til 80, hvorved 

kurstabet skal fordeles på de overdraget aktiver, dog ikke de likvide midler. Stiftertilgodehavendet 

kan maksimalt udgøre den frie egenkapital. Konsekvensen ved at afsætte et stiftertilgodehavende, er 

at den kontantomregnede overdragelsessum på aktiverne, bortset fra de likvide midler, bliver 

mindre og dermed får man en lavere skattepligtig avance på overdragelsestidspunktet. Den 

kursgevinst der opnås i forbindelse med stiftertilgodehavendet skal beskattes som kapitalindkomst 

hos ejeren i forbindelse med at gældsbrevet afvikles64.  

Til gengæld har selskabet en lavere skattemæssig anskaffelsessum på aktiverne, hvilket medfører 

lavere skattemæssige afskrivninger. Endvidere giver det ejeren mulighed for at hæve 

tilgodehavende ud skattefrit dagen efter overdragelsen. 

                                                           
63 Generationsskifte og omstrukturering s.125 
64 Jf. juridisk vejledning C.C.7.1.1 
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3.1.5 Skattemæssige konsekvenser 

Hvis man vælger at overdrage efter reglerne for den skattepligtige metode, vil en beskatning ske 

efter afståelsesprincippet. Dette betyder, at ejerne vil blive beskattet af avancen på de enkelte 

aktiver. 

Det er muligt at foretage en deloverdragelse af virksomheden. Det betyder at den del af 

virksomheden som ikke overdrages forsat kan beskattes efter VSO. Der sker realisationsbeskatning 

ved anvendelse af den skattepligtige metode, hvorfor ejerne skal have en vis likviditet til at betale 

denne skat. 

Det kan nævnes at hvis der sker skattepligtig deloverdragelse er det muligt, at opspare avancerne i 

VSO jf. VSL § 15. Her skal man dog være opmærksom på, at den del af virksomheden som ikke 

omdannes skal kunne karakteseres som værende erhvervsmæssig virksomhed, for at kunne holde liv 

i VSO’en jf. VSL § 1. 

3.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 

En skattefri virksomhedsomdannelse bygger på et successionsprincip, hvilket medfører, at selskabet 

indtræder i virksomhedsejerens skattemæssige stilling vedrørende de aktiver, der overdrages. Som 

nævnt i indledningen udskydes skatten ved anvendelse af den skattefrie virksomhedsomdannelse. 

Det betyder også, at ejerne af den personlige virksomhed ikke vil blive beskattet på tidspunktet for 

omdannelsen. Ejerne vil først blive beskattet ved afståelse af anparterne. Man kan derfor sige, at 

den skattefri virksomhedsomdannelse nærmere er en skatteudskydende virksomhedsoverdragelse. I 

forlængelse af dette kan det nævnes, at selskabet indtræder i den personligejet virksomheds sted i 

forhold til anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkter, anskaffelseshensigt og foretagne 

afskrivninger vedrører de overdragne aktiver. Der er med andre ord tale om universal succession. 

Dette vil komme til beskatning, når selskaber afhænder disse.  

3.2.1 Betingelser for anvendelse af virksomhedsomdannelsesloven 

Ifølge virksomhedsomdannelsesloven opstilles en række betingelser som skal være opfyldt for at 

det er muligt at anvende bestemmelserne i loven – og derved foretage en skattefri 

virksomhedsomdannelse65. Overordnet kan det nævnes, at ejerne af den personlige virksomhed skal 

være fuldt skattepligtige til Danmark på tidspunktet for omdannelsen66. Betingelserne vil blive 

gennemgået særskilt herunder. Opfyldes betingelserne ikke, vil dette medføre at der bliver tale om 

                                                           
65 Jf. VOL §§ 1-2 
66 Jf. VOL § 2 stk. 1, nr. 1 
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en skattepligtig virksomhedsoverdragelse67. Det er dog en mulighed at omgøre dette, hvis det har 

utilsigtede skattemæssige virkninger for ejerne. For at der kan ske omgørelse skal det leve op til en 

række krav68. Det er muligt at omgøre virksomhedsomdannelsen, hvis stiftelsen af selskabet er 

registreret hos Erhvervsstyrelsen. Det kræver at det er muligt at rulle tingene tilbage til tidligere 

eksisterende, sker dette skal selskabet likvideres. Endvidere er det muligt at rette op på manglende 

opfyldelse af betingelser, således at virksomhedsomdannelsesloven kan anvendes. Ifølge 

SK2003.547.LR er der givet tilladelse til omgørelse, således at reglerne om skattefri 

virksomhedsomdannelse stadig kunne anvendes, selvom man ikke levede op til alle betingelse. Kort 

fortalt omhandler sagen, at ikke alle aktiver var med i omdannelsen, hvorfor der ikke var indskudt 

en hel virksomhed. Der blev givet tilladelse til, at de manglende aktiver kunne indskydes 

efterfølgende. Det betød samtidig af vederlaget og dermed anskaffelsessummen på anparterne 

skulle omgøres. Endvidere betød det også en stigning i egenkapitalen, da overkursen blev større.  

3.2.1.1 Personligejet virksomhed 

For at kunne anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse er det et krav, at der er tale om 

en personligejet virksomhed69. Det er muligt at omdanne alle personlige virksomheder, dog er der 

særbetingelser for interessentskaber. For at et interessentskab kan omdannes, da skal alle 

interessenter være fysiske personer. Er der selskaber eller andre juridiske personer i 

interessentskabskredsen, er det ikke muligt at anvende reglerne om skattefri 

virksomhedsomdannelse70. Der findes derudover også en række virksomheder som ikke kan 

omdannes efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse71. Det er virksomheder som er 

omfattet af personskattelovens § 4 stk. 1, nr. 9 og 11. Disse betragtes ikke som virksomheder.  

”indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10 og den 

skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, samt indkomst ved 

selvstændig erhvervsvirksomhed efter ligningslovens § 8 K, stk. 2, når antallet af personlige ejere er 

større end 2 og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang” 72 

                                                           
67 SKM2017.238BR 
68 Jf. SFL § 29 
69 Jf. VOL § 1 stk. 1, 1. pkt.  
70 Jf. VOL § 2 stk. 2 
71 Jf. VOL § 1, stk. 3 
72 Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. § 4, stk. 1 nr. 9 
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 ”indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antal ejere, når den 

skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang” 73 

3.2.1.2 ’En samlet virksomhed’ 

For at kunne anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse skal der indskydes en hel 

virksomhed74. Det betyder, at det ikke er muligt at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse 

ved alene at indskyde et aktiv. Virksomhedsbegrebet er defineret på forskellige måder i 

lovgivningen. Definitionen i virksomhedsomdannelsesloven ligger sig op af definitionen i 

virksomhedsskatteloven samt fusionsloven75: 

”Virksomhedsbegrebet medfører således, at virksomhedsomdannelsesloven ikke kan finde 

anvendelse på overdragelse af enkeltaktiver til et selskab” 76 

Gældende er det altså, at der skal indskydes en samlet virksomhed77. Dette kan skabe problemer i 

forhold til en række aktiver og passiver, som enten kan eller ikke kan indgå i 

virksomhedsomdannelsen. Vi vil herunder gennemgå en række aktiver, hvor problematikken 

omkring afgrænsning ofte opstår i praksis. Der gælder ikke et grenkrav i VOL, men udgangspunktet 

for ejere som har anvendt VSO, er at de aktiver som indgår i VSO også skal indgå i omdannelsen78.   

3.2.1.2.1 Aktier  

Gældende for aktier er det, at disse skal have en tilknytning til virksomheden for at disse kan indgå i 

omdannelsen. Aktierne skal altså være med til at opretholde forretningsgrundlaget for 

virksomheden for at kunne indgå i den skattefrie virksomhedsomdannelse. Dette beror i praksis på 

en konkret vurdering. Med henvisning til SKM2001.633.LSR fremgår det at ligningsrådet og 

landsskatteretten var uenige omkring, om en aktiepost skulle indgå i virksomhedsomdannelse for at 

der var tale om en hel virksomhed. Afgørelsen i denne sag blev, at aktierne skulle indgå med det 

argument, at besiddelsen af aktierne havde betydning for forretningsgrundlaget for den omdannede 

virksomhed. Det må derfor tage udgangspunkt i, at dette er afgørende for, hvornår aktier kan indgå i 

en skattefri virksomhedsomdannelse. For aktier som ikke kan indgå i omdannelsen, gælder det, at 

disse skal sælges inden omdannelsen foretages. Aktier som ikke kan indgå i VSO, men bør indgå i 

                                                           
73 Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. § 4, stk. 1 nr. 11 
74 Jf. VOL § 1, stk. 1, 1. pkt.  
75 Generationsskifte og omstrukturering, s. 131-132 
76 Generationsskifte og omstrukturering, s. 131 
77 Jf. VOL § 2 stk.1 nr. 2 
78 Generationsskifte og omstrukturering, s. 138 
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virksomhedsomdannelsen med henvisning til ovenstående argument omkring forretningsgrundlag. 

Da skal disse medtages i omdannelsen, hvilket vil medføre eventuel avancebeskatning hos 

virksomhedsejeren, det sidestilles med et salg.  

3.2.1.2.2 Blandet benyttede aktiver 

Personlige virksomheder har ofte blandet benyttede aktiver. Disse skal som udgangspunkt indgå i 

en omdannelse efter virksomhedsomdannelsesloven79. Som nævnt tidligere skal aktiver, som ikke er 

inddraget i VSO, ikke indgå i omdannelsen. Dog kan blandet benyttede aktiver medtages efter en 

konkret vurdering af om der er tale om et aktiv i virksomhed eller i privatregi. For blandet benyttede 

ejendomme findes en undtagelse. Her kan ejeren frit vælge om ejendomme skal indgå i 

omdannelsen eller ej80. Er en bil privat, men anvendes erhvervsmæssigt er det afgørende for om 

bilen skal indgå i omdannelse, hvordan ejeren kompenseres. Er ejeren godtgjort efter Skatterådets 

satser skal bilen ikke indgå i omdannelsen. Er ejeren derimod godtgjort efter de dokumenterede 

faktiske omkostninger, da skal bilen indgå i omdannelsen81. Indskydes en privat bil kan det 

fremadrettet betyde at ejeren skal beskattes af fri bil, hvis man ønsker at køre i samme bil som 

tidligere. Da det nu er selskabets bil og ikke ejerens, må der ikke køres privat, medmindre der sker 

beskatning af fri bil eller der er købt dagsbevis hos SKAT. I forhold til beskatning af fri bil skal 

man være opmærksom på 36. månedsreglen82.  

Endvidere kan det nævnes at hvis ejeren har benyttet sig af VSO og indskyder blandet benyttede 

aktiver i virksomhedsomdannelsen kan en eventuelt negativ indskudskonto reguleres med værdien 

af den private andel af det blandet benyttede aktiv, også selvom der er tale om et aktiv der ellers 

ikke ville kunne indgå i VSO83. Indskydes private andele i omdannelsen kan det medfører 

beskatning hos ejeren. Dette er f.eks. gældende med aktier hvor en indskydelse vil sidestilles med et 

salg, hvorfor der kan være en skattepligtig avance på aktier. Det er ikke alle aktiver der vil være 

omfattet af dette. En ejendom kan være omfattet af parcelhusreglen, hvilket gør at der ikke vil ske 

beskatning.  

3.2.1.2.3 Ejendomme 

Det at der skal indskydes en samlet virksomhed gør at der ofte opstår spørgsmål omkring 

ejendomme. Vedrørende fast ejendom er det dog gældende at ejeren kan bestemme om en ejendom 

                                                           
79 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2 
80 SKM2001.638LR 
81Jf. juridisk vejledning C.C.7.2.2 
82 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234830  
83 SKM2003.213LR  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234830
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skal indgå i omdannelsen eller holdes udenfor84. Holdes ejendommen udenfor omdannelsen har det 

dog betydning for anparternes anskaffelsessum. Da ejendomme både kan holdes udenfor og indgå i 

en virksomhedsomdannelse da ønsker vi at se på scenarier der taler for at medtage ejendommene 

eller holde dem udenfor.  

Er der tale om en beboelsesejendom som tidligere har været beboet af ejeren, kan det tale for at 

ejendommen skal holdes udenfor en omdannelsen. Har ejeren beboet ejendommen, da er den 

omfattet af parcelhusreglen85. Det betyder at hvis ejendommen holdes udenfor omdannelsen kan 

denne stadig sælges skattefrit. Medtages ejendommen i omdannelsen sker der et salg, som vil 

nulstille det faktum at ejeren har beboet ejendommen hvorfor et fremtidigt salg vil være 

skattepligtigt, da ejendommen ikke længere vil være omfattet af parcelhusreglen. Her skal man 

selvfølgelig også være opmærksom på at der kan være mere end én ejendom i virksomheden. Er der 

et tab på beboelsesejendommen som kan modregnes i fortjenester på andre ejendomme, er 

situationen selvfølgelig en anden. Et tab kan ikke modregnes i den personlige beskatning, men kun i 

andre ejendomsavancer og genvundne afskrivninger. Derfor er denne sondring vigtig når det skal 

vurderes om en ejendom skal indgå i virksomhedsomdannelsen.  

Endvidere har det faktum om ejendomme medtages naturligvis også indflydelse på den latent skat 

og en eventuel anskaffelsessum på anparterne. I forhold til skatten – medtages ejendommene ikke 

opstår der naturligvis ikke beskatning af ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Derfor 

sænker dette den latente skat. I forhold til anparternes anskaffelsessum forhøjes denne ikke med 

ejendommenes værdi hvis ikke den medtages. Anskaffelsessummen formindskes ligeledes ikke med 

den gæld som vedrører ejendommen. Endvidere vil den goodwill som der beregnes af 

virksomheden blive anderledes hvis ikke ejendommen medtages. Dette er gældende da goodwillen 

skal afspejle den forrentning der sker af aktiverne i virksomheden. Ændres aktiverne i 

virksomheden, da ændres forrentning ligeledes, hvilket har naturlig påvirkning af goodwillen.  

Om en ejendom skal medtages i en virksomhedsomdannelse er derfor en subjektiv vurdering for 

den enkelte omdannelse, da der er flere aspekter som spiller ind. Derfor kan der ikke opstilles en 

linje som altid kan følges i forhold til ejendomme og virksomhedsomdannelse.  

                                                           
84 Jf. VOL § 2 stk. 1, nr. 2 
85 Jf. EBL § 8, stk. 1 
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3.2.1.2.4 Samlet virksomhed 

Inden lovændringen i 1999 var det muligt at opnå vederlag i kontanter optil 25% af det samlede 

vederlag. Mange optog derfor store lån lige inden omdannelsen og holdte låneprovenuet udenfor 

omdannelsen, men lod gælden indgå, således at det kunne udlånes til selskabet efter omdannelsen 

og ejeren derved opnåede et stort tilgodehavende som kunne hæves skattefrit86. Fra lovgivers side 

havde man forskellige løsninger for at komme dette til livs. Den dag i dag er det stadig muligt at 

gøre dette, dog er omfanget blevet væsentligt begrænset grundet det faktum at man har indsat 

følgende bestemmelse i virksomhedsomdannelsesloven § 2 stk. 1 nr. 5 

” Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum opgjort efter § 4, stk. 2 og 3, er ikke negativ, jf. dog 

2. pkt. og stk. 4, og en eventuel negativ indskudskonto er udlignet inden omdannelsen efter 

virksomhedsskattelovens § 16, stk. 2, og § 16 a, stk. 4, jf. dog stk. 4. Har ejeren anvendt 

virksomhedsordningen i året forud for omdannelsen, kan lovens regler anvendes på trods af en 

negativ anskaffelsessum. Driver ejeren flere virksomheder, og anvendes virksomhedsordningen, er 

det dog en betingelse for at kunne anvende lovens regler på trods af en negativ anskaffelsessum, at 

ejeren samlet omdanner virksomhederne” 87 

Ovenstående bestemmelse har medført, at anparternes anskaffelsessum vil blive negativ, hvis ikke 

låne provenuet medtages. Hvis der er negativ anskaffelsessum på anparterne og VSO ikke anvendes 

er det ikke muligt at benytte regler om skattefri virksomhedsomdannelse. Dog kan reglerne stadig 

anvendes, hvis denne negative anskaffelsessum udlignes. Vi vil komme nærmere ind på 

betydningen af en negativ anskaffelsessum senere.  

3.2.1.2.5 Virksomhedsskatteordningen 

Det ses ofte at ejeren af en personlig virksomhed benytter sig af VSO, hvorfor der også ofte opstår 

tvivl omkring beløbene, som er indestående på kontoen hensat til senere hævninger samt 

mellemregning. Ejeren kan selv vælge, om dette beløb skal indgå eller ej. Dette er gældende, da 

indestående på disse to konti ikke anses som værende en del af virksomhedsøkonomien, men 

derimod privatøkonomien og samtidig kan hæves skattefrit. Indgår indestående på de to konti i 

virksomhedsomdannelsen, da indgår de i selskabets egenkapital. Samtidig vil anparterne der 

modtages som vederlag for omdannelsen få en tilsvarende højere værdi. Holdes beløbet udenfor 

omdannelsen skal det afsættes som et passiv i åbningsbalancen. Det er gældende at beløbet skal 

                                                           
86 TfS 1984.409LR 
87 Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse § 2 stk. 1 nr. 5 
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være udbetalt til ejeren inden omdannelsen finder sted, altså omdannelsesdatoen88. Bliver beløbet 

ikke udbetalt inden omdannelsen, skal dette indgå i egenkapitalen og kan herefter udloddes til 

ejeren som udbytte. Det betyder at det går fra at være skattefrit, til at være skattepligtigt med op til 

42%. At dette glemmes har ingen skattemæssige betydning for selskabet, det betyder blot at de frie 

reserver bliver større. Ud fra en tanke om at selskabet bliver solgt til en højere værdi end 

anskaffelsessummen, vil sondringen mellem om man hæver indestående på kontoen for hensat til 

senere hævning og mellemregningen hvile på, en vurdering af om man vil have pengene ud nu eller 

have en mindre fortjeneste på længere sigt da anskaffelsessummen vil være højere. 

Drives der flere virksomheder, er det op til ejeren at bestemme om alle virksomheder skal 

omdannes til et selskabet, hver sit selskab eller om nogle af virksomhederne skal blive i personligt 

regi89. Det er dog gældende at virksomheder skal ’se ud som før’ efter omdannelsen90. Med det 

menes der, at aktiver og passiver ikke må flyttes rundt mellem virksomhederne, så balancerne fra 

før omdannelse og efter er fuldstændig forskellige. Ud fra SKM2006.255.LR fremgår det at hvis 

ovenstående ikke er tilfældet, anses der ikke at være indskudt en hel virksomhed. Det fremgår af 

SKM2006.255.LR, at opgørelsen af hvilke aktiver og passiver som vedrører de to forskellige 

virksomhed var opgjort korrekt. Der var i virksomhed A, som ikke blev omdannet, en bankkonto 

som reelt set vedrørte virksomhed B, som var den omdannende virksomhed. I denne sag blev 

bankkonto fra A medtaget i omdannelse af B. På den måde formåede B at leve op til kravene om 

omdannelse af en samlet virksomhed, hvorfor virksomhedsomdannelsesloven kunne anvendes.  

Omdannes kun en ud af flere virksomheder, da skal der ske opdeling af indskudskonto og opsparet 

overskud mellem den virksomhed som omdannes og den som ikke omdannes.  

Anparternes anskaffelsessum nedsættes med indestående på kontoen for opsparet overskud. Derfor 

skal der ske opdeling af dette indestående så der kun sker nedsættelse af anskaffelsessummen med 

den del af det opsparet overskud som vedrører virksomheden. Det beregnes på følgende måde91: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑙𝑎𝑔, 𝑑𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑛𝑓ø𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑑𝑟𝑎𝑔𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑘𝑠𝑜𝑚ℎ𝑒𝑑

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡𝑠𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑙𝑎𝑔
∗ 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝å 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟 𝑜𝑝𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 

 

                                                           
88 Generationsskifte og omstrukturering, side 146 
89 SKM2006.255LR 
90 Jf. VOL § 2 stk. 1 nr. 2 
91 Jf. juridisk vejledning C.C.7.2.8 
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I forhold til indskudskontoen og delomdannelse måles der på hele indskudskontoen som ikke må 

være negativ. Er dette tilfældet skal hele indskudskonto udlignes inden omdannelse. Også selvom 

der kun er tale om en delomdannelse. Indbetaling som skal udligne indskudskonto kan både 

indbetales til den omdannede del og den ikke omdannede del, dette er der ingen regler for. Dog skal 

man være opmærksom på om der i åbningsbalance er afsat til udligning af indskudskonto, således at 

det indbetales det rigtige sted. Sker udligningen til den ikke omdannede del kan dette have 

betydning for fordelingen af det opsparede overskud, da aktiverne bliver større ved afsættelse af 

beløb til udligning.  

Vederlaget som modtages ved en sådan delomdannelse indgår i VSO. Dog skal de modtagne 

anparter overføres til privat økonomien. Det sker ved, at kontantværdien af vederlaget flyttes fra 

indskudskontoen til en mellemregningskonto. Derfor kan anparterne flyttes til privatøkonomien 

uden beskatning. Grundet efterfølgende indskud af mellemregningskontoen påvirkes indskudskonto 

ikke af ovenstående. Delomdannelsen har ligeledes betydning for kapitalafkastsgrundlaget som 

nedsættes med det selskabsretlige vederlag92. Dette påvirker ikke kapitalafkastsgrundlaget da 

hævningen af anparterne sker over mellemregningskontoen. Dog skal man være opmærksom på at 

der kan komme efterfølgende rentekorrektion, hvis hele udligningen af indskudskontoen sker til den 

omdannede del. Det betyder ligeledes at der ikke vil kunne opspares i VSO.  

3.2.1.3 Det omdannede selskab  

Omdannelse af en personlig virksomhed kan både ske til et nyt selskab og et skuffeselskab. Sker 

omdannelsen til et nystiftet selskab, gælder reglerne om stiftelse ved apportindskud.  

Anvendes et skuffeselskab, må der ikke tidligere have været drevet erhvervsmæssig virksomhed i 

dette selskab, der skal altså være tale om et jomfrueligt selskab. Endvidere er det et krav, at 

selskabet er stiftet senest på tidspunktet for omdannelsen93. Gennemføres virksomhedsomdannelse 

den 1. april 2017 med omdannelsesdato 1. januar 2017, da skal selskabet være stiftet den 1. januar 

2017. Et yderligere krav til anvendelse af et skuffeselskab, er at ejerforholdet for selskabet er det 

samme som for den personlige virksomhed94. Ved anvendelse af skuffeselskab, vil ejernes 

skattemæssigt anskaffelsestidspunkt for anparterne være datoen for virksomhedsomdannelsen og 

ikke stiftelsen af skuffeselskabet. Anskaffelsessummen for anparterne i skuffeselskabet vil blive 

                                                           
92 Jf. juridisk vejledning C.C.7.2.8 
93 Jf. VOL § 1 stk. 2 
94 Jf. VOL § 2, stk.1, nr. 4 



Virksomhedsomdannelse  Maria Hornbæk 

Copenhagen Business School – Afgangsprojekt HD(R) Frederik Larsen 
   

Side 35 af 96 
 

modregnet, i den anskaffelsessum på anparterne som opgøres i forbindelse med en skattefri 

virksomhedsomdannelse.  

Efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse er det muligt at omdanne med skattemæssig 

tilbagevirkende kraft med op til 6 måneder95. Det betyder ligeledes, at omdannelsen skal foretages 

senest 6 måneder efter balancedagen96. Konsekvenserne af den tilbagevirkende kraft svarer til den 

effekt, det har under en skattepligtig virksomhedsoverdragelse, hvorfor der henvises til afsnit 3.1. 

Når der sker en virksomhedsomdannelse modtager ejeren anparterne i det omdannet selskab som 

vederlag97 og det er dermed ikke muligt at modtage kontant vederlag for omdannelsen. Anparterne 

der modtages skal ligeledes udgøre den samlede selskabskapital. Der er dog enkeltstående 

muligheder for at modtage en kontant vederlag. Jf. SKM 2009.481VLR er det muligt at få kontant 

vederlag for værdien af den private del for et blandet benyttet aktiv. Har ejeren anvendt VSO skal 

værdien af indskuddet overgå en eventuelt negativ indskudskonto, før det er muligt at opnå et 

kontant vederlag. Det er ligeledes muligt at udligne negativ indskudskonto ved hjælp af konto for 

hensættelse til senere hævninger samt mellemregningskonto, da disse anses som værende en del af 

privatøkonomien og ikke virksomhedsøkonomien samt at det faktum at der er tale om beskattede 

midler. Det er dog også muligt at forhøje anparternes anskaffelsessum fremfor at modtage et 

kontant vederlag98.  

Anskaffelsessummen på anparternes opgøres efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, 

opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum vil blive gennemgået i afsnit 4.0. Der er 

forskellige krav til denne anskaffelsessum alt efter, om ejeren benytter sig af VSO eller ej samt 

antallet af virksomheder som ejeren driver.  

 Har ejeren ikke benyttet sig af VSO er det et krav at der ikke er en negativ 

anskaffelsessum99. Er dette tilfældet skal en sådan negativ anskaffelsessum udlignes. En 

udligning sker ved at beløbet indbetales til selskabet, samtidig stiger anskaffelsessummen 

tilsvarende hvorfor, der ikke længere er en negativ anskaffelsessum. En sådan indbetalingen 

har ingen skattemæssig betydning, da den sker af allerede beskattet midler.  

                                                           
95 Jf. VOL § 2 stk. 1, nr. 6 
96 http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234904  
97 Jf. VOL § 2 stk. 2, nr. 3 
98 Jf. juridisk vejledning C.C.7.2 
99 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5 

http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234904
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 Har ejeren benyttet sig af VSO og kun driver en virksomhed er det ikke anskaffelsessummen 

som ikke må være negativ, men derimod indskudskontoen100. En negativ indskudskonto skal 

udlignes før, at en omdannelse efter virksomhedsomdannelsesloven kan foretages.  

 Har ejeren benyttet sig af VSO og driver flere virksomheder er det et krav, at der hverken er 

negativ indskudskonto eller negativ anskaffelsessum101. Begge skal udlignes for at der kan 

foretages en skattefri virksomhedsomdannelse. Det er dog gældende at hvis der omdannes 

en ud af flere virksomheder og anskaffelsessummen først bliver negativ efter modregning af 

kontoen for opsparet overskud. Så anses kravet om ikke at have negativ anskaffelsessum for 

overholdt102. Bliver anskaffelsessummen negativ før modregningen af kontoen for opsparet 

overskud skal alle virksomheder omdannes for at reglerne om skattefri 

virksomhedsomdannelse kan benyttes103. 

Er de ovenstående krav ikke opfyldt er det muligt, at opnå efterfølgende tilladelse til at udligne 

enten anskaffelsessummen eller indskudskontoen104. Dette skal ske indenfor en måned efter 

tilladelsen er givet.  

Der skal i henhold til generalklausulen i årsregnskabsloven hensættes til udskudt skat i 

åbningsbalancen. Denne skal afspejle den fremtidige forpligtelse som påhviler selskabet105. Det vil 

yderligere bliver gennemgået i afsnit 4.7.  

Som nævnt skal der vedlægges en åbningsbalance til stiftelsesdokumentet. Omdannelsesdagen 

udgør den første dag efter statusdagen, som i det fleste tilfælde vil være 01.01. Det første 

regnskabsår for det nye selskab skal som udgangspunkt udgøre 12 måneder106 hvis der er tale om et 

nystiftet selskab. Anvendes et skuffeselskab, da er det 12 måneder fra omdannelsesdagen, dog 

maksimalt 18 måneder. Efter stiftelsen skal selskabet indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger 

efter underskrivelse af stiftelsesdokumentet. Derudover skal stiftelsesdokument samt opgørelse af 

anparternes anskaffelsessum fremsendes til SKAT senest én måned efter stiftelsesdagen. 

                                                           
100 Jf. VOL § 2 stk.1, nr. 5 
101 Jf. VOL § 2 stk. 1, nr. 5 
102 Jf. juridisk vejledning C.C.7.2.2 
103 Jf. juridisk vejledning C.C.7.2.2  
104 Jf. VOL § 2 stk. 4 
105 Jf. ÅRL § 11 
106 Jf. VOL § 3, stk. 2 
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3.2.1.4 Flere ejere 

Ved seneste ændring til virksomhedsomdannelsesloven i 1999 var et af de store fokuspunkter at 

gøre det lettere for interessentskaber at blive omdannet efter denne lov107. Som nævnt tidligere må 

der ikke indgå juridiske personer i interessentskabskredsen, hvis reglerne om skattefri 

virksomhedsomdannelse skal anvendes. Endvidere skal alle interessenter benytte sig af den skattefri 

omdannelsesmulighed, samt have samme regnskabsperiode for at reglerne kan anvendes108.  

Der er ikke krav om, at de forskellige ejere omdanner med det samme afskrivningsgrundlag, dog 

skal ejerne vederlægges med anparter som viser den samme ejerfordeling som det var gældende i 

interessentskabet109. For at få fordelt den skatteforpligtelse som tages med over i selskabet, skal der 

udarbejdes en opgørelse over dette110. Er forpligtelsen ikke ligeligt fordelt mellem ejerne skal dette 

udlignes111. Der reguleres med udgangspunkt i den laveste udskudte skat blandt ejerne. Det 

afgørende er, at den udskudte skat udgør den samme procent ud af aktivets værdi hos de forskellige 

ejere. Denne regulering skal udgøre et aktiv i åbningsbalancen og tillægges anskaffelsessummen for 

anparterne112. Det er dog muligt at foretage en del af denne regulering når der udarbejdes personligt 

regnskab for interessenter. Her er det muligt at ændre afskrivningerne i året, således at en eventuel 

regulering bliver mindre fremadrettet. Samtidig skal der ske regulering af kapitalkonti, således at 

disse afspejler ejerfordelingen. På den måde sikres det, at ejerfordelingen bliver den samme i den 

personligejet virksomhed og i selskabet.  

3.2.2 Skattemæssige konsekvenser 

3.2.2.1 Indskydende virksomhed – Virksomhedsejeren 

Den store fordel her og nu ved anvendelse af reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse er, at 

der ikke falder skat til betaling. Skatten kommer først til betaling i forbindelse med salg af anparter 

eller opløsning af selskabet. Skatten som vedrører de aktiver som er omdannet med selskabet 

kommer til beskatning i forbindelse med afhændelse af disse113. Hvis der indskydes blandet 

benyttede aktiver som f.eks. en bil, sker der ikke beskatning af den private andel af aktivet hos 

ejeren. Måden hvorpå den skat som hænger på anskaffelsessummen og aktiver opgøres, vil blive 

gennemgået i afsnittet omkring værdiansættelse. Anparterne anses som værende anskaffet for 

                                                           
107 Generationsskifte om omstrukturering, side 126 
108 Jf. VOL § 2, stk. 2, nr. 1+2 
109 Jf. VOL § 2, stk. 2 nr. 3 
110 Jf. VOL § 2, stk. 3 
111 Jf. VOL § 2, stk. 3 
112 Jf. VOL § 4 
113 Jf. VOL § 4, stk. 1 
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tidspunktet det omdannet selskab stiftes. Afståelsen af anparterne beskattes efter 

aktieavancebeskatningsloven.  

Når der er foretaget en skattefri virksomhedsomdannelse bliver anparterne omfattet af 

’holdingreglen’114. Det vil sige at anparterne ikke må sælges indenfor 3 år fra omdannelsesdatoen, 

sker dette, vil omdannelsen bliver omgjort til at være skattepligtig. Holdingreglen er udelukkende 

gældende for selskaber. Dette er gældende da personer der ejer et selskab direkte vil blive beskattet 

det øjeblik anparterne sælges. Er der et holdingselskab mellem det solgte selskab og den personlige 

ejer, kan beskatning udskydes hvorfor holdingreglen er indsat.  

3.2.2.2 Omdannet selskab 

Da en skattefri virksomhedsomdannelse bygger på successionsprincippet, betyder dette, at selskabet 

træder i den personligejet virksomheds sted hvad angår erhvervelsestidspunkt, anskaffelsessummer 

samt afskrivninger og nedskrivninger.  

”Aktiver og passiver, der er overtaget i forbindelse med omdannelsen, behandles ved opgørelsen af 

selskabets skattepligtige indkomst, som om de var erhvervet af dette på de tidspunkter, hvor de er 

erhvervet af den hidtidige ejer, og for de anskaffelsessummer, hvortil aktiverne og passiverne er 

erhvervet af denne ”115 

Er der i forbindelse med omdannelsen indskudt private aktiver til udligning af en negativ 

indskudskonto indgår denne til handelsværdi. Private indskudte aktiver beskattes ved overdragelsen. 

På fordringer og gæld er der dog en særregel. Da personerne ikke som udgangspunkt har fradrag for 

tab eller er skattepligtige af gevinster, da overtager selskabet disse med den gældende kursværdi på 

omdannelsesdatoen116. På denne måde opnår selskabet ikke at have fradrag for et tab eller være 

skattepligtig af en gevinst som ikke ville være fradragsberettiget eller skattepligtig hvis ikke der var 

sket omdannelse. Ydermere skal selskabet også køre videre med de ’principper’ som virksomheden 

har anvendt. Et eksempel på dette kunne være, at personer efter kursgevinstloven anvender 

realisationsprincippet i forbindelse med opgørelse af kursgevinster og tab. Det betyder at selskaber 

også skal anvende realisationsprincippet og dermed ikke kan overgå til lagerprincippet117.  

                                                           
114 Generationsskifte og omstrukturering, side 167 
115 Jf. VOL § 6 
116 Jf. VOL § 6 stk. 1, pkt. 3 
117 Jf. VOL § 6 stk. 3 
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Har der været underskud i den personligejet virksomhed er det ikke muligt at overføre dette til 

selskabet, og modregne det i fremtidige indtjening118. Underskuddet fra den personligejet 

virksomhed kan derimod fremføres hos ejeren til modregning i egen indkomst medfør af 

personskatteloven og virksomhedsskatteloven. Underskud til fremførsel kan ligeledes modregnes i 

den skat som vil opstå ved en skattepligtig virksomhedsoverdragelse.  

3.2.3 Korrektion 

Som udgangspunkt vil det faktum, at man ikke har overholdt betingelserne i 

virksomhedsomdannelsesloven medfører, at virksomhedsomdannelsen går fra at være skattefri til at 

blive skattepligtig. Der er dog en række betingelser, som hvis disse er opfyldt er det muligt at 

omgøre en skatteretlig disposition. 

 ”Skatteansættelsen skal hvile på en privatretlig disposition, der kan omgøres 

 Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller 

udskyde skatter eller afgifter 

 Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er 

væsentlige 

 Dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne 

 De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt skattemæssig 

virkning, skal være enkle og overskuelige 

 At alle, der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelse, tiltræder 

omgørelsesanmodningen”119  

Der er tidligere henvist til SKM2003.547.LR hvor der blev givet tilladelse om omgørelse. I denne 

sag er der lagt til grund, at denne kan omgøres grundet det faktum at der er tale om en civilretlig 

disposition som har utilsigtede skattemæssige virkninger120.  

Jf. SKM2010.834.LSR blev der ikke givet tilladelse til omdannelse, selvom man gav klageren ret i 

at dispositionen havde utilsigtede skattemæssige virkninger. Tilfældet i sagen er, at der er sket 

skattefri virksomhedsomdannelse af en virksomhed som SKAT anser som værende ikke 

eksisterende da der ikke var nogle ejendomme i virksomheden på tidspunktet for omdannelse. Der 

er købt ejendomme til det omdannede selskab pr. 02.01.07 – omdannelsen er foretaget 01.01.07. For 

                                                           
118 Jf. VOL § 8 stk. 1 
119 Generationsskifte og omstrukturering side 173 
120 Jf. SSL § 37C 
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at reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse kan anvendes skal der indskyde en hel 

virksomhed. Samtidig er det ikke en civilretlig disposition der ønskes omgjort, men derimod en 

selskabsretlig disposition. På baggrund af dette blev ansøgning om omgørelsen afvist. Det betød for 

ejeren af virksomheden, at beløbene der var indskudt i selskabet til erhvervelse af ejendommene 

skulle anses som hævet opsparet overskud, hvilket medførte personlig beskatning her og nu.  

Det kan altså udledes på baggrund af de to ovenstående afgørelser, at det er afgørende at der 

foreligger en utilsigtet skattemæssig virkning af dispositionen, men ligeledes også at der er tale om 

en civilretlig disposition for at det er muligt at foretage omgørelse.  

3.2.4 Lovpligtige dokumenter 

Der skal udarbejdes en række lovpligtige dokumenter i forbindelse med omdannelsen af en 

personligejet virksomhed til et selskab. Der skal udarbejdes et stiftelsesdokument og vedtægter efter 

retningslinjerne i aktie- eller anpartsselskabsloven.   

Åbningsbalance som viser selskabets aktier og passiver til handelsværdier. Denne skal være 

forsynet med en revisorpåtegning uden forbehold. Der tages ofte udgangspunkt i den seneste aflagte 

årsrapport, hvor der ud fra denne skal foretages værdireguleringer samt tilføjes udskudt skat og 

goodwill.   

Der skal yderligere udarbejdes en vurderingsberetning, hvoraf det skal fremgå at værdien af den 

indskydende virksomhed skal svarer til kapitalen. Vurderingsberetningen må i forhold til 

stiftelsesdokumentet ikke være mere end 4 uger gammelt.  

Afrundingsvis skal der indsendes et brev til SKAT med kopi af ovenstående dokumenter, en kopi af 

den seneste aflagte årsrapport og den personlige selvangivelse samt en opgørelse over anparternes 

anskaffelsessum. Dette brev skal fremsendes lige efter omdannelsen er gennemført og senest 4 uger 

efter. Disse dokumenter skal ligeledes sendes til Erhvervsstyrelsen.  

3.3 Delkonklusion 

Som nævnt i afsnit 2.3 spiller det likviditetsmæssige aspekt en stor rolle når personer skal beslutte 

sig for om der skal ske omdannelse af deres virksomhed, efter den skattepligtige eller skattefri 

metode. Den skattepligtige vil oftest blive anvendt når den latente skat er relativt ubetydelig. 

Derudover vil tidspunktet for omdannelsen også spille en rolle. Det er muligt at anvende regler om 

skattepligtig overdragelse hele året, hvorimod regler om skattefri virksomhedsomdannelse kun kan 

anvendes indtil 6 måneder efter balancedagen.  
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Skatten, som begge metoder medfører, vil have samme størrelse, da begge metoder anvender 

samme regler indenfor værdiansættelsen og derved opgørelsen af anparternes anskaffelsessum. 

Derfor mener vi, at den latente skat har en helt afgørende betydning for hvilken metode som vælges. 

Den skattepligtige metode er at foretrække hvis skatten er uvæsentlig, hvorimod den skattefri vil 

foretrækkes, hvis skatten er væsentlig. 

Dog er der en mulighed for at nedsætte skatten ved den skattepligtige metode, hvis der oprettes et 

stiftertilgodehavende. Dette sker som følge af det kursnedslag der opstår ved gældsbrevet, som 

fastsættes til kurs 80. Størrelsen på kursnedslaget afhænger naturligvis af hvor stor egenkapitalen er, 

og derved hvor stor en fri egenkapital der er efter omdannelsen. Bagsiden af dette er, at selskabet 

får et mindre afskrivningsberettiget anskaffelsessum og dermed mindre skattemæssige afskrivninger 

fremadrettet. Stiftertilgodehavendet er en del af vederlæggelsen ved en skattepligtig 

virksomhedsoverdragelse og er kun en mulighed hvis omdannelsen er skattepligtig. Benyttes den 

skattefri metode derimod, da udgør vederlæggelsen udelukkende anparterne i selskabet. 

Endvidere skal det nævnes at den skattefri metode opstiller krav om at der skal ske omdannelse af 

en hel virksomhed. Det sætter spørgsmålstegn ved en række aktiver som er gennemgået i det 

ovenstående. F.eks. med aktier som kun kan indgå hvis de danner forretningsgrundlag. Ellers skal 

aktierne sælges inden omdannelse og dermed skal eventuelle avancer beskattes. Derfor har det også 

betydning for valg af omdannelsesmetode om den personligejet virksomhed ejer aktier eller ej.  

4.0 Værdiansættelse 
For at opgøre den skat der opstår ved en virksomhedsomdannelse, da skal samtlige aktiver 

værdiansættes, for at finde den skattemæssige fortjeneste. Skattens størrelse afhænger altså af 

værdiansættelsen, hvorfor denne spiller en stor rolle.  

Vi vil i nedenstående afsnit gennemgå de enkelte aktiver og passiver med henblik på hvordan de 

bliver værdiansat ved en omdannelse. Man kan sige, at der er tre forskellige værdiansættelser, som 

der skal foretages ved en virksomhedsomdannelse. De omfatter henholdsvis værdiansættelsen af 

den regnskabsmæssige åbningsbalance, de skattemæssige anskaffelsessummer og anparternes 

anskaffelsessum. Anparternes anskaffelsessum er kun relevant for den skattefri omdannelse, men vi 

vil gennemgå den her, da værdiansættelsen har betydning for denne 
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Anparternes anskaffelsessum beregnes på baggrund af VOL §4 stk. 2: 

” Aktier eller anparter, som ejeren erhverver ved omdannelsen, anses for erhvervet for et beløb, der 

svarer til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen…” 

121 

Som det fremgår af VOL § 4 stk. 2 indregnes virksomhedens aktiver og passiver i 

anskaffelsessummen for anparterne med deres handelsværdi fratrukket skattepligtig avance. 

Summen af passiverne fratrækkes fra summen af aktiverne, hvorefter anskaffelsessummen på 

anparterne fremkommer. Der er en række forskellige regler for om anskaffelsessummen må være 

negativ eller ej, her henvises der til afsnit 3.2.1.3.  

Ved opgørelse af værdiansættelse skal alle aktiver overordnet set behandles ens, nemlig opgøres til 

handelsværdien.  

4.1 Fast ejendom 

Ved fast ejendom er det muligt for ejeren selv at vælge, om den skal medtages i 

virksomhedsomdannelsen eller ej. Ved overdragelsen af en fast ejendom fra en personligejet 

virksomhed til et selskab, vil som udgangspunkt fastsættes til handelsværdien. Selvom 

overdragelsen sker ved samme ejer, skal der stadig være tale om samme pris og vilkår, som hvis 

den var solgt til en tredjemand. Det vil altså sige, at overdragelsesprisen skal svarer til, hvad en 

uafhængig tredjemand ville betale for den.  

I forhold til andre aktiver er der mulighed for, at handelsværdien på en fast ejendom kan opgøres på 

forskellige måder.  

4.1.1 Ejendomsvurdering 

Ved fast ejendom kan den seneste ejendomsvurdering ofte anses for at svare til handelsværdien på 

omdannelsestidspunktet, som også er den værdi der vil blive benyttet i åbningsbalancen. I de fleste 

tilfælde afviger handelsværdien ikke væsentligt fra den seneste ejendomsvurdering, dog er den 

offentlige ejendomsvurdering blevet suspenderet122, som medføre at der ikke er foretaget en ny 

ejendomsvurdering siden 2012.  

                                                           
121 Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse, § 4 stk. 2.  
122 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2242217  

http://skat.dk/skat.aspx?oid=2242217
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Ulempen ved denne vurdering, er at ejendomsvurderingen kan afvige væsentligt fra den seneste 

foreliggende ejendomsvurdering grundet af ombygning eller forbedringer mv. Handelsværdien kan 

derfor også blive fastsat ud fra en valuarvurdering.  

4.1.2 Valuarvurdering 

Der kan foretages en valuarvurdering, som foretages af en uafhængig tredje part i form af en valuar 

eller mægler, og denne vurdering kan derefter ligge grundlag for handelsværdien og bruges til 

værdiansættelsen af ejendommen. Dette vil alt andet lige være den mest præcise værdiansættelse, da 

vurderingen kan foretages på tidspunktet for omdannelsen og derved ligge tættest på 

markedsværdien. Yderligere foretages sådan en vurdering af en uafhængig tredje part. Ulempen ved 

denne vurdering, er dog, at den er omkostnings fuldt, da der skal benyttes en valuar eller mægler. 

4.1.3 Blandet benyttet ejendom 

En blandet benyttet ejendom skal enten medtages fuldt ud i omdannelsen eller undlades. Hvis 

ejendommen indgår i omdannelsen og den opfylder parcelhusreglen123, vil der ikke være et 

successionsgrundlag vedrørende den del der er benyttet til ejerbolig. Dette betyder at værdien af 

ejerboligen indgår til handelsværdien både i åbningsbalancen, den skattemæssige værdi og i 

aktiernes anskaffelsessum. I sådan tilfælde er det derfor vigtigt at kunne dokumentere ejendommens 

værdi.  Hvor stor en del selskabet succederer for, beregnes på baggrund af de faktisk 

erhvervsmæssige afskrivninger kontra den fulde afskrivning, hvis hele ejendommen havde været 

erhverv. Hvis den private del efter omdannelsen forsat anvendes til beboelse skal man huske at være 

opmærksom på beskatning af fri bolig, som kan blive aktuelle for selskabsejerne124. Det bliver 

aktuelt for selskabsejerne, hvis ikke beboelsesdelen udlejes til anden side, da den så anses som 

værende til rådighed for ejerne.  

Endvidere skal man også have parcelhusreglen i mente hvis man omdanner en blandet ejendom, da 

skattefriheden på beboelsesdelen vil frafalde da indskydelsen af ejendommen sidestilles med et 

salg. Værdien af den private del skal afsættes i åbningsbalancen som gæld til ejeren. Vi har 

herunder opstillet et beregningseksempel for opgørelse af successionsgrundlaget for en blandet 

ejendom.  

 

                                                           
123 Jf. EBL §9 
124 Jf. juridisk vejledning C.A.5.13.1.2.1 
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Eksemplet bygger på en ejendom som er anskaffet i 2015 med en afskrivningsberettiget værdi på kr. 

2.000.000 og en grundværdi på kr. 500.000. Ejendommen har i 2015 været anvendt 30% privat og 

70% erhverv. I 2016 er fordelingen på 25% privat og 75% erhverv. Handelsværdien for 

ejendommen er fastsat til kr. 3.400.000: 

Blandet benyttede ejendom  

  

Anskaffelsessum 2015            2.500.000      

Grundværdi                500.000      

Afskrivningsberettiget del            2.000.000      

  

Handelspris for hele ejendommen            3.400.000      

  

Maks afskrivninger 2015, 4%                  80.000      

Maks afskrivninger 2016, 4%                  80.000      

Sum                160.000      

  

Faktiske afskrivninger 2015, 70% af 80.000                  56.000      

Faktiske afskrivninger 2016, 75% af 80.000                  60.000      

Sum                116.000      

  

Erhvervsmæssig del(116.000/160.000) 72,50% 

Privat del, residual 27,50% 

  

Afskrivningsgrundlag(72,50%*(2.500.000-160.000)            1.696.500      

Handelsværdi for privat del, 27.50% af 3.400.000                935.000      

Selskabets afskrivningsgrundlag            2.631.500      

Handelsværdien for den private del svarende til kr. 935.000 skal altså afsættes som gæld til ejeren i 

åbningsbalancen. 

4.1.4 Afskrivningsberettiget ejendom  

Hvis der er tale om en afskrivningsberettiget ejendom, skal der udarbejdes to opgørelser, som er 

henholdsvis ejendomsavancen og de genvundne afskrivninger før at ejendommen kan indgå i en 

virksomhedsomdannelse. Disse to opgørelser skal udarbejdes på samme måde ligegyldig om man 

vælger at benytte den skattepligtige metode eller den skattefri metode.  

4.1.4.1 Ejendomsavance 

Opgørelse af ejendomsavancen sker efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven125. I denne 

opgøres avancen som forskellen mellem anskaffelsessummen, som opgøres efter EBL §4, stk. 2 

                                                           
125 Jf. EBL §4 
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eller stk.3 og afståelsessummen, som opgøres efter EBL §4, stk.4 samt skal der tages højde for 

reguleringer, da disse kan forekomme efter EBL § 5 eller §5A.   

Ved opgørelse af anskaffelsessummen kigger man på om ejeren har erhvervet ejendommen før eller 

efter d.19 maj 1993. Hvis ejendommen er anskaffet efter den 19. maj 1993, anvendes den faktiske 

anskaffelsessum, hvorimod hvis den er anskaffet før, kan ejeren alternativ til den kontante 

anskaffelsessum vælge at sælge ejendommen til en af følgende værdier:  

 ”Den faktiske anskaffelsessum med tillæg af pristalsregulering. 

 Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med tillæg af 10%. 

 Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med tillæg af 10% og med tillæg af halvdelen af 

stigningen fra denne værdi til ejendomsværdien pr. 1 januar 1996. 

 Ejendomsværdien pr. 19. maj 1993 ved gennemført §4B-vurdering”126  

Ejeren kan frit vælge mellem ovenstående værdier, valget skal være truffet på det tidspunkt hvor 

ejendomsavancen skal opgøres.  

4.1.4.2 Genvundne afskrivninger 

Opgørelse af genvundne afskrivninger sker efter reglerne i afskrivningsloven om genvundne 

afskrivninger127.  

Denne opgøres som forskellen mellem salgssummen og den nedskrevet værdi af ejendommen. 

Afskrivningerne på en ejendom fratrækkes løbende i anskaffelsessummen i den skattepligtige 

indkomst, disse foretages på baggrund af en forventning om forringelse på ejendommens værdi.  

De genvundne afskrivninger er et udtryk for om der er afskrevet for meget eller for lidt i forhold til 

den værdimæssige nedgang på den afskrivningsberettiget ejendom. 

Hvis der er afskrevet for meget, er salgssummen større end den nedskrevet værdi og der er dermed 

en fortjeneste af de genvundne afskrivninger. Hvorimod hvis der er afskrevet for lidt, er 

salgssummen mindre end den nedskrevet værdi og der er dermed et tab ved afståelsen af 

ejendommen.   

Beskatning af ovenstående medtages i den skattepligtig indkomst og de genvundne afskrivninger 

kan højst beskattes med det beløb, der svarer til samtlige skattemæssige afskrivninger.  

                                                           
126 http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2011/Salg_af_fast_ejendom_ekstern170211.pdf  
127 Jf. AL §21 

http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2011/Salg_af_fast_ejendom_ekstern170211.pdf
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Der er nogle særlige regler som træder i kraft ved opgørelsen af genvundne afskrivninger på en 

blandet benyttet ejendom. Der foretages en gennemsnitsberegning af, hvor meget af 

anskaffelsessummen som der skal indgå i beregningen. Gennemsnittet tages ud fra den del af 

ejendommen som der har været benyttet til afskrivningsberettiget formål. De genvundne 

afskrivninger beregnes således ud fra forskellen mellem den gennemsnitlige afståelsessum og den 

gennemsnitlige anskaffelsessum fratrukket de afskrivninger der er foretaget128.     

4.2 Goodwill 

Ved omdannelse af en personligejet virksomhed til et selskab kræver det altid, at der sker beregning 

af goodwill, som er et udtryk for virksomhedens evne til at generere overskud.  

Goodwill kan ses ud fra to forskellige perspektiver, nemlig det skattemæssige perspektiv og det 

regnskabsmæssige perspektiv. Det skattemæssige perspektiv definere goodwill som være knyttet til 

en kundekreds, forretningsforbindelser eller lignende129. Hvorimod det regnskabsmæssige 

perspektiv definere goodwill som forskellen mellem kostprisen for virksomheden og den bogførte 

værdi af virksomhedens aktiver og forpligtelser ved overdragelses tidspunktet130. Dette betyder, at 

det er den merværdi man betaler for virksomheden udover de synlige aktiver og forpligtelser.  

Som udgangspunkt skal goodwill ligesom alle andre aktiver værdiansættes til handelsværdien i 

åbningsbalancen, dog er handelsværdien svær at fastsætte på goodwill, da det ikke er noget specifikt 

eller er fysisk tilstede.  

I nogle brancher eksistere der en kutyme for, hvordan goodwill værdiansættes i tilfælde af 

overdragelse mellem uafhængige parter. Disse kutymer kan danne grundlag for værdiansættelse af 

handelsværdien på goodwill131.  

I situationer, hvor der ikke eksistere disse kutymer, skal man benytte beregningsmodellen i TSS-

cirkulære 2010 til at foretage værdiansættelsen. Denne beregningsmodel er udarbejdet til at 

standardisere beregningen af goodwill. I visse tilfælde kan der forekomme konkrete 

omstændigheder, som gør den mindre anvendelig, hvorfor der i disse situationer skal reguleres i 

resultatet, så det ender ud i, at den skønsmæssige værdiansættelse svarer til en pris en uafhængig 

tredje part ville betale.  

                                                           
128 http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2011/Salg_af_fast_ejendom_ekstern170211.pdf  
129 Lærebog om indkomstskat S.620, 2015, 16. udgave 
130 Lærebog om indkomstskat S.620, 2015, 16. udgave 
131 Jf. TSS-cirkulære 2000-10 

http://www.beierholm.dk/fileadmin/user_upload/pdf/skat/2011/Salg_af_fast_ejendom_ekstern170211.pdf
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Ved brug af beregningsmodellen er det derfor afgørende at have en holdning til, om der er nogle 

omstændigheder der skal tages højde for og om modellen giver en værdiansættelse på goodwill, 

som der er realistisk.  

Beregningsmodellen tager udgangspunkt i resultatet før skat for de seneste tre regnskabsår, som der 

er opgjort efter Årsregnskabsloven. Hvis virksomheden ikke udarbejder et årsregnskab opgjort efter 

årsregnskabsloven, er det muligt at tage udgangspunkt i den skattepligtige indkomst for de seneste 

tre indkomstår eller at opgøre et regnskabsmæssigt resultat for de seneste tre indkomstår og anvende 

disse i stedet. Der skal beregnes skat af goodwillen og derfor kan denne have stor betydning for om 

der skal foretages en skattepligtig overdragelse eller skattefri omdannelse.  

4.2.1 Regulering 

Ved anvendelse af resultat før skat ved de seneste tre regnskabsår skal der foretages følgende 

korrektioner132: 

 Minus ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle 

 Minus finansielle indtægter 

 Minus finansielle udgifter 

 Plus/minus evt. ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

 Plus afskrivninger på tilkøbt goodwill 

Ved anvendelse af den skattepligtige indkomst for de seneste tre indkomstår skal der foretages 

følgende korrektioner133: 

 Minus medarbejdende ægtefælle 

 Minus finansielle indtægter 

 Plus finansielle udgifter 

 Plus investeringsfondshenlæggelser 

 Plus forskudsafskrivninger 

 Plus/minus andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster 

 Plus afskrivninger på tilkøbt goodwill 

                                                           
132 Jf. TSS-cirkulære 2000-10 
133 Jf. TSS-cirkulære 2000-10 
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Værdien af goodwill skal beregnes på grundlag af virksomhedens primære drift. Ligegyldigt hvilket 

beregningsgrundlag der benyttes, om det henholdsvis er de regnskabsmæssige resultater før skat 

eller de skattepligtige indkomster, skal der foretages korrektion for ikke udgiftsført løn, da beløbet 

træder i stedet for en lønudgift. Yderligere skal der reguleres for finansielle indtægter og udgifter, 

da ejerens finansiering af virksomheden ikke skal have indflydelse på virksomhedens goodwill134. 

Ved den skattepligtige indkomst bliver der også korrigeret for skattemæssige dispositioner, hvilket 

er poster der ikke anses at have betydning for virksomhedens drift og dermed værdien af goodwill.  

4.2.3 Vægtning  

Efter reguleringen skal der foretages en vægtning af de tre seneste år, disse vægtes forskelligt da 

modellen antager, at det seneste år er mere retvisende end det sidste år på omdannelsestidspunktet. 

Beregningen udviser en gennemsnitsbetragtning af vægtningen af de tre år, som medtages i 

værdiansættelsen af goodwill. Indkomsten for det tredje sidste år før omdannelsen ganges med et, 

indkomsten for det andet sidste år ganges med to og indkomsten for det sidste år gange med tre. Det 

samlede resultat divideres med seks, for at få det gennemsnitlige resultat.  

4.2.4 Udviklingstendens 

Der skal tages højde for den resultatmæssige udvikling i virksomheden fra det tredjesidste 

regnskabsår til det sidste før omdannelsen, da beregningen tager udgangspunkt i dette. Hvis der har 

været en konstant udvikling enten positiv eller negativ inden for de medtaget tre år, vil der blive 

beregnet et tillæg eller fradrag for udviklingstendensen. Den gennemsnitlige udviklingstendens 

tager udgangspunkt i forskellen mellem det tredjesidste år og det sidste år divideret med to.   

4.2.5 Driftsherreløn 

Efter indregning af udviklingstendenser skal disse reduceres med driftsherrelønnen, som typisk 

anses for et passende vederlag for ejerens arbejde for virksomheden135. Der skal kun reguleres for 

driftsherreløn, når der skal beregnes goodwill af en personligejet virksomhed. Driftsherrelønnen 

udgør halvdelen af det beregnet beløb, dog kan der minimum fratrækkes 250.000 kr. og maksimum 

1.000.000 kr.136 Hvis resultatet efter reduceringen af driftsherrelønnen udgør 0 eller negativt, 

antages værdien af goodwill at være 0. Ved interessentskaber skal der reguleres for samtlige 

interessenter, med mindre nogle interessenter ikke lægger sin hovedarbejdsindsats i virksomheden. 

                                                           
134 Jf. juridisk vejledning C.C.6.4.1.2 
135 Jf. TSS-cirkulære 2000-10 
136 Jf. TSS-cirkulære 2000-10 
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Der skal altså kun reguleres for de interessenter som lægger sin hovedarbejdsindsats i virksomhed. 

Her ses der blandt andet på antal arbejdstimer og lignende.  

4.2.6 Forrentning af virksomhedens aktiver 

Efter fradraget for driftsherrelønnen, skal der fratrækkes en forretning af alle aktiver i den seneste 

balance. Dette betyder, at det kun er de aktiver der indgår i virksomhedens primære drift. Det 

betyder endvidere også at der skal reguleres for likvide midler, herunder også værdipapirer. Ved 

opgørelsen af de aktiver, som der skal forrentes skal der foretages en konkret vurdering mellem om 

aktiverne er driftsfremmende og om aktiverne er overdraget137. Forretningen udgør den 

kapitalafkastsats, som der er gældende på det tidspunkt omdannelsen skal finde sted med et tillæg 

på 3 pct. kapitalafkastsatsen udgør 1 pct. for indkomståret 2017138, hvorfor den samlede forretning 

udgør 4 pct. for 2017139.   

4.2.7 Kapitalisering  

Ud fra ovenstående beregning kommer man frem til et givent beløb, som der skal kapitaliseres med 

en fastsat kapitaliseringsfaktor. Dette vil give værdien af goodwill. Kapitaliseringsfaktoren er et 

udtryk for forholdet mellem det forventede årlige afkast i form af forretningsprocenten og den 

forventede levetid på goodwill140. Forrentningen er fast til kapitalafkastsatsen som gælder på 

omdannelsestidspunktet med et tillæg på 8 pct141. Som nævnt tidligere udgør kapitalafkastsatsen 1 

pct. for indkomståret 2017, hvorfor den samlede rente udgør 9 pct. i 2017. Den forventet levetid på 

goodwill kan variere, hvilket betyder at kapitaliseringsfaktoren skal tilpasses efter dette.  Der skal 

ligges argumentation til grund for valget af levetid. Det kan f.eks. være levetiden for den 

personligejet virksomhed, brand og lignende. Kan der ikke argumenteres for andre levetid, 

accepteres 7 år som levetiden.  

4.3 Driftsmidler 

Virksomhedens driftsmidler skal indregnes i selskabets åbningsbalance til handelsværdien. 

Handelsværdien skal vurderes af en uafhængig tredjemand. Det er ofte set, at den 

regnskabsmæssige værdi accepteres som handelsværdi. Da selskabet overtager den personligejet 

virksomheds skattemæssige værdi, skal driftsmidler indgå i den skattemæssige åbning med 

                                                           
137 Jf. juridisk vejledning C.C.6.4.1.2 
138 Jf. SKM2016.358.SKAT 
139 Jf. juridisk vejledning C.C.6.4.1.2 
140 Jf. juridisk vejledning C.C.6.4.1.2 
141 Jf. VSL §9 
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saldoværdien fra den personligejet virksomhed. Driftsmidlerne indgår ligeledes i opgørelsen af 

anparternes anskaffelsessum. Her indregnes driftsmidlerne med handelsværdien fratrukket den 

skattemæssig fortjeneste142.  

Hvis den skattemæssige bogført værdi er højere end handelsværdien på omdannelsesdatoen, sker 

der ikke tillæg til handelsværdien for det forventede tab. Eksempelvis hvis der ikke er foretaget 

afskrivninger svarende til den faktiske værdiforringelse. Der kan i disse tilfælde ikke opnås en 

højere anskaffelsessum for anparterne, hvis værdi der svarer til handelsværdien af aktiver og 

passiver.  

4.4 Værdipapirer 

Værdipapirer skal indgå til handelsværdien, hvilket kan sidestilles med kursen for børsnoterede 

aktier. For unoterede aktier kan det være svært, at opgøre en handelsværdi, hvis ikke værdipapiret 

har været handlet for nyligt. Jf. TSS-Cirkulære 2000-09: Værdiansættelse af aktier og anparter’ 

benyttes et substansprincip. Ved anvendelse at dette princip indregnes unoterede værdipapirer efter 

deres indre værdi, dog med reguleringer på følgende poster: Ejendom, tilknyttede og associerede 

virksomheder, goodwill og andre immaterielle aktiver samt udskudt skat. Ejendomme reguleres til 

seneste offentlige ejendomsvurdering + istandsættelsesomkostninger hvis disse indgår i 

vurderingen. Værdien af tilknyttede og associerede virksomheder skal indgå med værdien beregnet 

med denne hjælperegel. Vedrørende goodwill henvises der til TSS-cirkulære 2000-10. Sidst men 

ikke mindste skal udskudt skat reguleres i forhold til de nævnte reguleringer143.   

Værdipapirer indgår ligeledes i opgørelsen af anparternes anskaffelsessum som handelsværdien 

fratrukket den skattemæssige fortjeneste. Skattemæssigt føres den skattemæssige værdi fra den 

personligejet virksomhed over til selskabet. Som nævnt i afsnit 3.2.1.2.1 kan aktier kun indgå når de 

er med til at skabe virksomhedens forretnings grundlag.  

 

 

 

                                                           
142 Jf. juridisk vejledning C.C.7.2.5 
143 TS-Cirkulære 2000-09: Værdiansættelse af aktier og anparter 
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4.5 Omsætningsaktiver 

Der indgår ofte en længere række omsætningsaktiver når der sker omdannelse. Vi vil herunder 

behandle de mest typiske. 

4.5.1 Varelager 

Er der tale om handelsvirksomheder vil der indgå et lager i omdannelsen. Varelageret skal indgå i 

åbningsbalancen til handelsværdi. Handelsværdien kan fastsættes ud fra forskellige 

indregningsmetoder; indkøbspris, dagspris eller fremstillingspris. Ved dagsprisen forstås 

genanskaffelsesprisen på statustidspunktet. Indkøbsprisen udgør den faktiske pris for varen inklusiv 

fragt, told og lignende. Punktafgifter som der måtte skulle tillægges produktet, tillægges også 

indkøbsprisen. Sidst kan varelageret også opgøres til fremstillingsprisen hvilket sker på baggrund af 

de faktiske produktionsomkostninger, der er her mulighed for at indregne IPO144. I den 

skattemæssige åbning skal varelager indgå til den skattemæssige værdi fra den personligejet 

virksomhed. Varerne på lageret kan være beskadiget, teknisk forældet eller andet som medfører at 

disse er ukurante. Er der tale om økonomisk/teknisk ukurans er det muligt at nedskrive på 

varelageret skattemæssigt. Nedskrivningen giver fradrag med 50% det første år, 75% det næste og 

100% det tredje år. Selvom der nedskrives og lageret er uden eller med lav værdi, skal lageret 

gemmes som dokumentation for at nedskrivningen skal foretages145. Med henvisning til 

SKM2010.722.BR hvor en virksomheder solgte DVD fra USA som grundet en ny ophavsretslov 

blev dette salg ulovligt hvorfor varelageret skulle nedskrives til kr. 0. Dog smed virksomhedsejerne 

DVD’erne ud hvilket medførte, at SKAT ikke ville give fradrag for nedskrivning, da der ikke var 

dokumentation for at nedskrivningen skulle foretages selvom SKAT var enig i at DVD’erne var 

uden værdi. Man skal derfor være opmærksom på, at det ikke er nok at have økonomisk/teknisk 

ukurans det skal også kunne bevises for, at der kan opnås fradrag for nedskrivningen.  

Man skal være opmærksom på disse nedskrivninger i forhold til opgørelsen af hvilken værdi 

varelageret skattemæssigt skal indregnes med i det nye selskab. Varelageret indgår også i 

opgørelsen af anparternes anskaffelsessum med handelsværdien fratrukket den skattemæssige 

fortjeneste, hvilket svarer til den skattemæssigt bogførte værdi.  

 

                                                           
144 Jf. juridisk vejledning C.C.2.3.1.6.1 
145 Jf. juridisk vejledning C.C.2.3.1.6.2 
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4.5.2 Debitorer 

I forhold til debitorer skal disse indregnes til handelsværdien i åbningsbalancen for selskabet. I 

opgørelsen af anparternes skattemæssige anskaffelsessum indgår debitorer med handelsværdien 

fratrukket den skattemæssige fortjeneste, hvilket svarer til den skattemæssigt bogførte værdi146. I 

forhold til den skattemæssige værdi af debitorerne skal man være opmærksom på hensættelser til 

tab. Som udgangspunkt kan der skattemæssigt først gives fradrag for tab på debitorer når dette er 

realiseret/konstateret og kan opgøres præcist147. Derved gives der som udgangspunkt ikke fradrag 

for hensættelser til tab. Der findes dog situationer hvor der kan gives fradrag for en hensættelse. Er 

der f.eks. tale om at en debitor der er gået konkurs, kan der gives fradrag for dette i forhold til 

konkursdekretet. Der skal altså være en konkret vurdering af den enkelte debitor for at der gives 

skattemæssigt fradrag herfor. Er der en ensartethed indenfor en gruppe af debitorerne er det dog 

muligt, at foretage en procentvis samlet nedskrivning, og stadig opnå et skattemæssigt fradrag148. 

Med henvisning til SKM2013.574.BR er virksomheden blevet nægtet fradrag for tab på debitorer, 

da der ikke kunne føres bevis for at dette var et reelt og konkret tab. Derfor er dokumentationen 

essentiel i forhold til at opnå et fradrag på tab på debitorer og derved have en anden værdi 

regnskabsmæssige og skattemæssigt på debitorer.  

4.5.3 Igangværende arbejder 

Virksomheder med igangværende arbejde skal indregne disse til handelsværdi i åbningsbalancen. I 

opgørelsen af anparternes anskaffelsessum skal igangværende arbejder indgå til handelsværdien 

fratrukket den skattepligtige fortjeneste. Dette vil ofte svarer til den skattemæssige værdi, som der 

skal indregnes som den skattemæssige opstart. Handelsværdien af igangværende arbejder svarer til 

salgsprisen. Den skattemæssige værdi er de omkostninger som er medgået. Dette er forklaret med et 

eksempel herunder: Revisoren sælger sine timer til kr. 1.000 hvilket er handelsværdien for det 

igangværende arbejde. Revisoren koster selskabet kr. 350 i timen, hvilket er omkostningen og 

derved den skattemæssige værdi.  

 

 

 

                                                           
146 Jf. juridisk vejledning C.C.7.2.5 
147 Jf. SL §§ 4-6 
148 SKM2013.574.BR 
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4.5.4 Forudbetalte omkostninger 

Forudbetalte poster indgår i åbningsbalancen og i opgørelsen af anparternes anskaffelsessum med 

handelsværdien. Handelsværdien sidestilles med den regnskabsmæssige værdi. Skattemæssigt vil de 

forudbetalte poster ikke have nogen betydning, da dette først sker i den periode hvor de forudbetalte 

poster fratrækkes.  

4.5.5 Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger indgår i åbningsbalancen til handelsværdien, hvilket svarer til det indestående 

på kontoen. Likvide beholdninger indgår i anparternes anskaffelsessum og skattemæssige åbning 

ligeledes til handelsværdien. 

4.6 Gæld 

Gæld indregnes til kursværdien i både åbningsbalancen og den skattemæssige åbning. Gælden 

modregnes i opgørelsen af anparternes anskaffelsessum. Det skal nævnes at alt gæld værdiansættes 

efter denne metode. I personligejet virksomheder kan ejerens restskat indgå i balance, denne må 

ikke indgå i åbningsbalancen for selskabet, da dette vil udløse et ulovligt aktionærlån149.  

4.7 Udskudt skat 

Hvis man har benyttet sig af virksomhedsomdannelsesloven, da skal der i åbningsbalancen afsættes 

udskudt skat som viser den skatteforpligtelse der påhviler selskabet. Den udskudte skat beregnes 

som summen af skattemæssige fortjenester ganget med den aktuel selskabsskattesats (22 %). 

Goodwillen medgår kun i åbningsbalancen og har dermed ingen skattemæssige værdi, ligesom den 

ikke skal medregnes i opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne.  

Dog foreskriver den nye årsregnskabslov at det skal afsættes udskudt skat af den goodwill som 

opstår i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse150. Følgende fremgår af ÅRL § 47: 

” Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, skal indregnes i 

balance og resultatopgørelse som hensatte forpligtelser. Herunder skal indregnes udskudt skat, 

garantiforpligtelser og pensionsforpligtelser, der påhviler virksomheden. Hensatte forpligtelser til 

omstrukturering skal indregnes, når der er truffet beslutning om omstrukturering og processen med 

at gennemføre omstruktureringen er påbegyndt. Stk. 2. Hensatte forpligtelser, som ikke vedrører 

indkomstskatter, kan måles til kapitalværdi” 151 

                                                           
149 Jf. juridisk vejledning C.C.7.2.5 
150 Ændringer til årsregnskabsloven, side 10 
151 Bekendtgørelse af årsregnskabslov af 10.12.15 - § 47 
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Det er specielt den sidste del af ÅRL § 47 som er relevant for spørgsmålet om der skal indregnes 

udskudt skat af goodwill i forbindelse med virksomhedsomdannelse. Hensatte forpligtelser, som 

udskudt skat karakteriseres som jf. ÅRL, skal indregnes når der er truffet beslutning om 

omstrukturering. Når der er er foretaget en virksomhedsomdannelse, må det lægges til grund at der 

er sket beslutning om omstrukturering hvorfor der skal indregnes udskudt skat på goodwill i 

forbindelse med virksomhedsomdannelse. Følgende citat fremgår af Deloittes publikation 

’Ændringer til årsregnskabsloven – sorteret efter regnskabets bestanddele’ af 07.10.16 omkring 

indregning af udskudt skat på goodwill som følge af den nye årsregnskabslov § 47: 

” I lovbemærkningerne præciseres, at der skal indregnes udskudt skat af goodwill ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Dette gælder, uanset at det er i strid med IAS 12, Indkomstskatter, idet 

indregning af udskudt skat ved en skattefri virksomhedsomdannelse er forudsat i 

skattelovgivningen” 152 

Endvidere fremgår følgende citat af Beierholms publikation ’Den ”nye” årsregnskabslov – Guide til 

implementering i 2015 og 2016’  

” Det fremgår desuden af lovbemærkningerne, at udskudt skat skal indregnes efter reglerne i ÅRL § 

47, som er baseret på ”IAS 12 Income taxes”. Det er dog tilladt ved stiftelse at fravige IAS 12 og 

dermed indregne udskudt skat på goodwill, hvor en sådan fravigelse er forudsat i anden lovgivning, 

f.eks. som betingelse i virksomhedsomdannelsesloven i forbindelse med en skattefri 

virksomhedsomdannelse. ”153 

Denne forståelse ligger også optil at der skal indregnes udskudt skat af goodwillen. Derfor må vi 

med ÅRL § 47 og de to ovenstående citater som argumentation vurdere at der skal indregnes 

udskudt skat af goodwillen i forbindelse med virksomhedsomdannelsen.  

4.8 Delkonklusion 

Værdiansættelsen er den samme for både den skattepligtige og skattefri metode, hvorfor skatten vil 

være den samme. Værdiansættelsen af aktiverne og passiverne er derfor yderst relevant for 

beregningen af skatten. Dog kan der stilles en række spørgsmål ved de forskellige aktiver/passiver 

for hvordan disse skal værdiansættes. Derfor er det altså ikke værdiansættelsesmetoderne som er 

afgørende for hvornår man benytter sig af en skattepligtig overdragelse eller skattefri omdannelse.  

                                                           
152 Ændringer til årsregnskabsloven, side 10 
153 Den ”nye” årsregnskabslov – Guide til implementering i 2015 og 2016, side 66 
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Da det ikke er værdiansættelsen som er afgørende for valget af omdannelsesmetode hvorfor er 

denne så vigtig for omdannelsen? Værdiansættelsen er essentiel i forhold til selskabets 

åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum som beregnes på baggrund af værdiansættelsen af 

de enkelte aktiver og passiver. I åbningsbalancen skal aktiver indregnes til handelsværdi og passiver 

til kursværdi.  

Hvis den skattemæssige bogført værdi er højere end handelsværdien på omdannelsesdatoen, sker 

der ikke tillæg til handelsværdien for det forventede tab.  

Specielt goodwill kan være svær at værdiansætte, da der er tale om et immaterielt aktiv. Var der 

ikke klare regler, jf. C.C.6.4.1, om hvordan goodwill skal værdiansættes, kunne man forestille sig at 

goodwill vil blive vurderet til den værdi som ville være mest optimal skattemæssigt.  

Endvidere har værdiansættelsesprincipperne betydning for den udskudte skat som skal afsættes i 

forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse. Da værdiansættelsesprincipperne har 

indflydelse på størrelsen på den skattemæssige fortjeneste.  

5.0 Virksomhedsomdannelse af All4You I/S 
Som nævnt i indledningen går Jan og Karsten med overvejelser omkring omdannelse af deres 

virksomhed All4You I/S. Jan og Karsten har gennemgået afsnittet 2.0 omkring forskellene på 

selskaber og personligejet virksomheder. På baggrund af disse oplysninger har de lagt vægt på den 

begrænset hæftelse som en stor fordel ved deres type virksomhed. Endvidere mener de begge også, 

at risikoen ved deres virksomhed er stigende, grundet den stigende størrelse på arbejdsopgaver. Jan 

og Karsten er derfor blevet enige om, at der skal ske omdannelse af All4You I/S, også selvom de 

administrative krav er tungere ved et selskab. Jan og Karsten har dog vurderet, at den begrænset 

hæftelse vægter højere for dem end de administrative krav.  

Jan og Karsten har ikke den store forståelse for forskellen på de to metoder eller deres krav og 

betingelser. Vi vil derfor starte med, at opgøre den skat som vil opstå i forbindelse med en 

virksomhedsomdannelse. Hvorefter vi vil gennemgå kravene for virksomhedsomdannelsen af et 

interessentskab.  

Alle regnskabsoplysningerne er medtaget i bilagene og der vil løbende blive henvist til disse via 

fodnoter. Omdannelsen sker på baggrund af virksomhedens årsrapport for 2017.  
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5.1 Værdiansættelse af goodwill af All4You I/S 

Før skatten kan beregnes, skal man først værdiansætte goodwillen, da der er tale om en omdannelse 

som sker mellem interesseforbundne parter. Vi har ikke kendskab til en særlig kutyme for 

værdiansættelse af goodwill i håndværkerbranchen, hvorfor TSS-cirkulæret af 2010 anvendes, som 

er gennemgået i afsnit 4.2. Goodwillen for All4You I/S er beregnet herunder154: 

  2015  2016  2017   I alt  

         
Resultat før skat        1.497.820         1.597.340         1.996.674    
Nettofinansieringsudgifter              45.971               40.084               66.059    

         1.543.791         1.637.424         2.062.733    
Faktor                          1                         2                         3    

         1.543.791         3.274.848         6.188.199      11.006.838  

         
Divideret med 6             1.834.473  

         
Udviklingstendens, derfor tillæg                259.471  

         
Driftsherreløn 50% af 1.834.473+259.471          -1.046.972  

         
Forrentning af virksomhedens aktiver (11.877.375-440.000-986.000)  x  4%         -418.055  

Rest til forrentning af goodwill               628.917  

         
Levetid 7 år             1.735.811  

Der er valgt en levetid for goodwillen på 7 år, på baggrund af virksomhedens levetid samt 

kompleksiteten i produkterne. Endvidere kan det nævnes at All4You I/S har et stærkt navn i 

lokalmiljøet. De reguleringer som er foretaget i forbindelse med beregningen af goodwill er 

ligeledes gennemgået i afsnit 4.2. Den beregnede goodwill er for hele All4You I/S, derfor skal 

denne fordeles mellem Jan og Karsten for at beregne skatten der vil opstå i forbindelse med en 

omdannelse. Fordelingen af goodwillen sker efter Jan og Karstens ejerforhold. Det betyder at kr. 

1.041.487 af goodwillen vedrører Jan og de resterende kr. 694.324 vedrører Karsten.  

5.2 Skat ved omdannelse af All4You I/S 

Det første man gør i forbindelse med en virksomhedsomdannelse er, at beregne den latente skat, 

som enten vil komme til beskatning her og nu, skattepligtig overdragelse, eller som vil blive 

udskudt, skattefri omdannelse. Skatten er fundet ved hjælp af de værdiansættelsesprincipper som 

                                                           
154 Bilag 2 
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der er redegjort for i afsnit 4.0. Værdiansættelsesprincipperne er de samme i de to metoder, hvorfor 

det er muligt at beregne skatten før man vælger hvilken metode man vil anvende.  

Alle handelsværdier og skattemæssige værdier fremgår af bilagene 5 og 6. Ligeledes fremgår 

beregningerne af fortjeneste/tab også i bilagene. Skatten findes ved at fratrække den skattemæssige 

værdi fra handelsværdien.  

Som eksempel kan det være bilen som er vurderet til kr. 150.000, men er afskrevet skattemæssigt til 

kr. 100.000. Da opstår der en fortjeneste på kr. 50.000 som skal beskattes, hvilket er den skat som 

vil opstå i forbindelse med omdannelsen.  

Skatten er opgjort herunder155: 

Note  Jan Karsten I alt 

 Ejerandel 60% 40% 100% 

 Goodwill 1.041.487 694.324 1.735.811 

1 Genvundne afskrivninger og ejendomsavance 3.288.000 2.192.000 5.480.000 

2 Handelsværdi produktionsanlæg og maskiner 900.000 600.000 1.500.000 

 Skattemæssig saldo for produktionsanlæg og maskiner -437.500 -200.000 -637.500 

3 Handelsværdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar 450.000 300.000 750.000 

 

Skattemæssig saldo for andre anlæg, driftsmateriel og 

inventar -252.500 -100.000 -352.500 

4 Handelsværdi af Råvarer og hjælpematerialer 30.735 20.490 51.225 

 Skattemæssig værdi af Råvarer og hjælpematerialer -36.000 -24.000 -60.000 

5 Handelsværdi af debitor 840.000 560.000 1.400.000 

 Skattemæssig værdi af debitor -990.000 -660.000 -1.650.000 

6 Handelsværdi af igangværende arbejder 570.000 380.000 950.000 

 Skattemæssig værdi af igangværende arbejder -658.200 -438.800 -1.097.000 

     

 Fortjeneste 4.746.022 3.324.014 8.070.036 

     

 Skattebyrde, 51,95% 2.465.558 1.726.825 4.192.383 

Den samlede skat udgør kr. 4.192.383, fordelt med kr. 2.465.558 på Jan og kr. 1.726.825 på 

Karsten. Vi ser senere på om de to ejere har samme afskrivningsforløb, eller om der skal ske 

udligning af dette. Vælges den skattepligtige virksomhedsoverdragelse vil Jan og Karsten blive 

beskattet af beløbet her og nu som personlig indkomst. Vælges derimod den skattefri 

virksomhedsomdannelse udskydes denne skat, til det tidspunkt hvor Jan og Karsten afstår 

anparterne i selskabet. Der er regnet med en skattebryde på 51,95% da det er det skrå skatteloft i 
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2017. Samtidig er der regnet med denne procent, da det ikke forventes at VSO kan opretholdes hvis 

ejendomme medtages i omdannelsen.   

Det er muligt at holde ejendommene udenfor omdannelsen, hvilket kan nedbringe skatten. Vi vil i 

det efterfølgende afsnit beregne skatten, hvis ejendommene ikke medtages i 

virksomhedsomdannelsen. Holdes begge ejendomme udenfor omdannelsen, da vil den samlede skat 

udgør kr. 733.752, fordelt med kr. 419.131 til Jan og kr. 314.621 til Karsten. Se opgørelsen 

herunder156. Det er her forudsat, at hvis ejendommen holdes udenfor omdannelsen, da kan VSO 

opretholdes, hvorfor der er regnet med en skattebyrde på 22% i første omgang.  

Note  Jan Karsten I alt 

 Ejerandel 60% 40% 100% 

1 Goodwill 1.488.607 992.404 2.481.011 

2 Handelsværdi produktionsanlæg og maskiner 900.000 600.000 1.500.000 

 Skattemæssig saldo for produktionsanlæg og maskiner -437.500 -200.000 -637.500 

3 Handelsværdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar 450.000 300.000 750.000 

 

Skattemæssig saldo for andre anlæg, driftsmateriel og 

inventar -252.500 -100.000 -352.500 

4 Handelsværdi af Råvarer og hjælpematerialer 30.735 20.490 51.225 

 Skattemæssig værdi af Råvarer og hjælpematerialer -36.000 -24.000 -60.000 

5 Handelsværdi af debitor 840.000 560.000 1.400.000 

 Skattemæssig værdi af debitor -990.000 -660.000 -1.650.000 

6 Handelsværdi af igangværende arbejder 570.000 380.000 950.000 

 Skattemæssig værdi af igangværende arbejder -658.200 -438.800 -1.097.000 

     

 Fortjeneste 1.905.142 1.430.094 3.335.236 

     

 Skattebyrde, 22% 419.131 314.621 733.752 

Da Jan og Karsten begge anser sig selv som havende en ’normal’ formue, vurderer de begge, at en 

skattefri virksomhedsomdannelse vil være mest fordelagtig da de simpelthen ikke har likviditet til 

den store latente skat her og nu. Jan og Karsten er fuldt indforstået med, at de blot udskyder skatten 

og at denne ikke forsvinder. De mener begge at All4You har et stort potentielle som vil sikre dem 

en større formue på længere sigt, hvorfor de føler sig bedre rustet til at betale skatten ude i 

fremtiden. Om ejendommene medtages eller ej, da vil der opstå en stor skat, hvorfor Jan og Karsten 

er tilhængere af at få ejendommene med i omdannelse. Til grund for dette ligger at skatten alligevel 
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skal betales før eller siden, da vil de gerne have skatten samlet. Endvidere er de begge enige om 

gerne at ville af med den solidariske hæftelse, hvorfor de ønsker at omdanne med ejendommene.  

Dog ønsker Jan og Karsten inden beslutningen tages, at kende til hvordan anvendelsen af 

stiftertilgodehavendet kan benyttes og dermed være med til at betale en del eller hele skatten. Som 

nævnt er det muligt at få den frie egenkapital som stiftertilgodehavende som efter omdannelsen kan 

hæves og være med til at betale skatten. Jf. bilag 2 har All4You I/S en egenkapital på kr. 301.375. 

Det betyder at stiftertilgodehavendet maksimalt kan blive på kr. 251.375 grundet kapitalkravet til et 

anpartsselskab. De kr. 251.375 er fordelt med kr. 165.894 til Jan og kr. 85.481 til Karsten. Dette er 

som udgangspunkt skattefrit for Jan og Karsten, dog sker der beskatning af kursgevinsten i 

forbindelse med afviklingen af gældsbrevet. Dette vil blive beskattet som kapitalindkomst til 

maksimalt 42 %.  

Konsekvensen af et stiftertilgodehavende vil være at afståelsessummerne på aktiverne mindskes, og 

derved mindre skat. Samtidig betyder det også at selskabet får en mindre skattemæssige 

anskaffelsessum, hvilket vil medfører mindre fremtidige skattemæssige afskrivninger. Herunder er 

kursnedslaget på henholdsvis Jans og Karstens gældsbrev opgjort: 

Gældsbrev Jan 

Gældsbrev kurs 100      165.894      

Kursnedslag        33.179      

Gældsbrev kurs 80      132.715      

 

Gældsbrev Karsten 

Gældsbrev kurs 100        85.481      

Kursnedslag        17.096      

Gældsbrev kurs 80        68.385      

Som det ses skal der fordeles et kursnedslag på kr. 33.179 for Jan og kr. 17.096 for Karsten. Disse 

kursnedslag skal fordeles mellem virksomhedens aktiver. Dette er gjort herunder for både Jan og 

Karsten. Fordelingen sker forholdsmæssigt.  
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Regulering Jan 

  

Handelsværdi før 

kursnedslag Kursnedslag 

Handelsværdi efter 

kursnedslag 

Goodwill(oparbejdet) 1.041.487  -2.491  1.038.996  

Ejendom 5.100.000 -12.197  5.087.803  

Udlejningsejendom 4.800.000 -11.480  4.788.520  

Produktionsanlæg og maskiner 900.000 -2.152  897.848  

Andre anlæg, driftsmateriel og 

inventar 450.000 -1.076  448.924  

Andre værdipapirer og 

kapitalandele 20.400 -49  20.351  

Råvarer og hjælpe materialer 30.735 -74  30.661  

Varer under fremstilling 6.210 -15  6.195  

Forudbetaling for varer 24.480 -59  24.421  

Debitorer 840.000 -2.009  837.991  

Igangværende arbejder 570.000 -1.363  568.637  

Periodeafgræsninger 90.000 -215  89.785  

Værdipapirer 591.600 0  591.600  

Likvid beholdning 264.000 0  264.000  

I alt 14.728.912 -33.179 14.695.733 

 

Regulering Karsten 

  

Handelsværdi før 

kursnedslag Kursnedslag 

Handelsværdi efter 

kursnedslag 

Goodwill(oparbejdet) 694.324  -1.283  693.041  

Ejendom 3.400.000 -6.285  3.393.715  

Udlejningsejendom 3.200.000 -5.915  3.194.085  

Produktionsanlæg og maskiner 600.000 -1.109  598.891  

Andre anlæg, driftsmateriel og 

inventar 300.000 -555  299.445  

Andre værdipapirer og 

kapitalandele 13.600 -25  13.575  

Råvarer og hjælpe materialer 20.490 -38  20.452  

Varer under fremstilling 4.140 -8  4.132  

Forudbetaling for varer 16.320 -30  16.290  

Debitorer 560.000 -1.035  558.965  

Igangværende arbejder 380.000 -702  379.298  

Periodeafgræsninger 60.000 -111  59.889  

Værdipapirer 394.400 0  394.400  

Likvid beholdning 176.000 0  176.000  

I alt 9.819.274 -17.096 9.802.178 



Virksomhedsomdannelse  Maria Hornbæk 

Copenhagen Business School – Afgangsprojekt HD(R) Frederik Larsen 
   

Side 61 af 96 
 

De nedsatte handelsværdien medfører som nævnt at skatten formindskes. For at vise forskellen er 

skatten beregnet med de regulerede handelsværdier herunder157: 

Note  Jan Karsten I alt 

 Ejerandel 60% 40% 100% 

 Goodwill 1.038.996 693.041 1.732.037 

1 Genvundne afskrivninger og ejendomsavance 3.266.474 2.177.649 5.444.123 

2 Handelsværdi produktionsanlæg og maskiner 897.848 598.891 1.496.739 

 Skattemæssig saldo for produktionsanlæg og maskiner -437.500 -200.000 -637.500 

3 Handelsværdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar 448.924 299.445 748.369 

 

Skattemæssig saldo for andre anlæg, driftsmateriel og 

inventar -252.500 -100.000 -352.500 

4 Handelsværdi af Råvarer og hjælpematerialer 30.661 20.452 51.113 

 Skattemæssig værdi af Råvarer og hjælpematerialer -36.000 -24.000 -60.000 

5 Handelsværdi af debitor 837.991 558.965 1.396.956 

 Skattemæssig værdi af debitor -990.000 -660.000 -1.650.000 

6 Handelsværdi af igangværende arbejder 568.637 379.298 947.935 

 Skattemæssig værdi af igangværende arbejder -658.200 -438.800 -1.097.000 

 Handelsværdi af Andre værdipapirer og kapitalandele 20.351 13.575 33.926 

 

Skattemæssig værdi af andre værdipapirer og 

kapitalandele -20.400 -13.600 -34.000 

 Handelsværdi af varer under fremstilling 6.195 4.132 10.327 

 Skattemæssig værdi af varer under fremstilling -6.210 -4.140 -10.350 

 Handelsværdi af forudbetaling for varer 24.421 16.290 40.711 

 Skattemæssig værdi af forudbetaling for varer -24.480 -16.320 -40.800 

 Handelsværdi af periodeafgræsningsposter 89.785 59.889 149.674 

 Skattemæssig værdi af periodeafgræsninger -90.000 -60.000 -150.000 

     

 Fortjeneste 4.714.993 3.304.767 8.019.760 

     

 Skattebyrde, 51,95% 2.449.439 1.716.826 4.166.265 

Forskellen på skatten før og efter reguleringen for kursnedslag udgør kr. 26.118, fordelt med kr. 

16.119 til Jan og kr. 9.999 til Karsten. Grundet stiftertilgodehavendet er det muligt for Jan at få 

finansieret kr. 132.715 af skatten på kr. 2.449.439 hvilket betyder at Jan selv skal finde finansiering 

til betaling af den resterende skat på kr. 2.316.724. Karsten kan få finansieret kr. 68.385 af skatten 

på kr. 1.716.826. Det betyder at Karsten selv skal finde finansiering til den resterende skat på kr. 

1.648.441.  
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Jan og Karsten er glade for den gennemgående forklaring af hvordan det er muligt at nedsætte 

skatten og samtidig finansierer en del af denne. Dog mener de begge to stadig at de har svært ved at 

finde finansieringen til betalingen af den resterende samlet skat på kr. 3.965.165. Derfor vil Jan og 

Karsten have foretaget omdannelsen efter virksomhedsomdannelsesloven hvor skatten dermed 

udskydes.  

5.3 Virksomhedsomdannelse af All4You I/S 

Der er en række krav som skal være opfyldt for at det er muligt at anvende 

virksomhedsomdannelsesloven. Vi vil gennemgå kravene for All4You I/S, for at fastlægge om det 

overhovedet er muligt at foretage en omdannelse efter virksomhedsomdannelsesloven af 

virksomheden.  

Da der er tale om et interessentskab, er det et krav at alle ejere er fysiske personer. All4You I/S ejes 

af Jan Madsen og Karsten Jensen, som begge er fysiske personer med fuld skattepligtig til 

Danmark. Jan og Karsten er begge indstillet på at anvende regler i virksomhedsomdannelsesloven 

og har kalenderåret som regnskabsperiode.  

5.3.2 Generelle betingelser 

For at All4You I/S kan omdannes, da skal der indskydes en hel virksomhed. Ved en gennemgang af 

balancen158 ses det at der indgår en række aktiver som giver problemer i forhold til at der skal 

indskydes en hel virksomhed.  

5.3.1.1 Aktier og anparter 

All4You I/S ejer forskellige typer af aktier/anparter. Som det fremgår af bilag 4 ejes der en andel af 

Trælast4you, derudover en række særlige investeringsselskabsværdipapirer. Ejerandelen i 

Trælast4you giver All4You I/S mulighed for at indkøbe materialer til fordelagtige priser og på 

fordelagtige kreditter. Derfor mener vi, med henvisning til SKM2001.633.LSR, at ejerandelen i 

Trælast4You skal medtages i omdannelsen, da denne ejerandel er med til at sikre 

forretningsgrundlaget jf. de gode priser og kreditter. Det betyder ligeledes at aktier i særlige 

investeringsselskaber, som er placering af overskudslikviditet ikke kan medgå. Disse skal frasælges 

inden omdannelsen, for at denne kan foretages skattefrit. Derved stiger virksomhedens likvide 

beholdning. Aktierne skal blot være solgt inden omdannelsesdatoen og det er dermed ikke et krav at 

de er solgt på seneste balancedag. Salget medfører beskatning på eventuelle avancer.  

                                                           
158 Bilag 1 
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5.3.1.2 Ejendomme 

Som det tidligere er nævnt er det muligt ikke at medtage ejendommene i omdannelsen, da disse 

anses som værende en virksomhed for sig selv. Dog har Jan og Karsten valgt at medtage begge 

ejendomme for at slippe af med den solidariske hæftelse. Samtidig ønsker de at få samlet skatten i 

én, fremfor at have to store skatter liggende på forskellige virksomheder. I forbindelse med 

omdannelsen er der sket indhentelse af godkendelse fra kreditinstitut til ændring af debitor som 

følge af omdannelsen.  

5.3.1.3 Blandet bil 

Som nævnt i indledningen er Jan meget begejstret for sin private Saab, hvorfor han har kørt 

erhvervsmæssigt i denne. Da Jan har fået godtgjort dette efter de faktiske omkostninger, da skal 

bilen indgå i omdannelsen, for at der er tale om omdannelsen af en hel virksomhed. At Jan 

medtager sin private bil i omdannelsen, har ikke nogen skattemæssig konsekvens for Jan. Dog kan 

denne være med til at udligne hans indskudskonto.  

Man ser ofte at biler som holdes udenfor VSO men anvendes erhvervsmæssigt glemmes ved 

virksomhedsomdannelser. Dette vil som udgangspunkt medføre at omdannelsen bliver skattepligtig 

fremfor skattefri. SKAT giver som nævnt dog mulighed for omgørelse og med henvisning til 

SK2003.547.LR, gives der mulighed for omgørelse så reglerne for skattefri 

virksomhedsomdannelse stadig kan anvendes. Selvfølgelig skal man som udgangspunkt ikke 

foretage en virksomhedsomdannelse med bevidste fejl, men er der tale om en ubevidst fejl er det 

altså muligt at omgøre denne. Med muligheden for omgørelse er det muligt at ’fastholde’ den 

skattefri virksomhedsomdannelse således at denne ikke bliver skattepligtig. Bilen indskydes efter 

balancedagen og har dermed ikke betydning for udligning af kapitalkonti.  

5.3.1.4 VSO 

Da Jan og Karsten begge har benyttet sig af VSO skal de leve op til kravene omkring dette. Som det 

fremgår af bilag 10 lever Karsten op til kravet om positiv indskudskonto, hvilket Jan ikke gør. Det 

betyder at Jan skal indskyde et beløb på kr. 150.000 for at udligne sin negative indskudskonto.  

Som det er nævnt har Jan benyttet sin private Saab til erhvervsmæssig kørsel, og blevet godtgjort 

efter de faktiske udgifter. Det medfører at bilen skal indgå i omdannelsen. Indskydelsen af bilen 

modregnes på den negative indskudskonto med bilens værdi. Bilens værdi er opgjort af tredjemand 

til mindre end de kr. 150.000, hvorfor Jan samtidig skal indskyde det resterende beløb fra privaten 

til virksomheden, for at muliggøre anvendelse af virksomhedsomdannelsesloven. Dette indskud har 

ingen skattemæssig konsekvens for Jan, da det sker af allerede beskattede midler. Indskuddet har 
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betydning for anparternes anskaffelsessum, da bilens handelsværdi skal afsættes som aktiv i 

åbningsbalance, hvorfor anparternes anskaffelsessum forhøjes.  

Hverken Jan eller Karsten har et indestående på mellemregning, hvorfor denne ikke er aktuel. Dog 

har Jan i forbindelse med udligning af kapitalkonti hensat et beløb til senere hævning. Dette skal i 

åbningsbalancen indregnes som passiv.  

5.3.1.5 Det ’nye’ selskab 

Jan og Karsten har tidligere stiftet selskabet skuffeselskab4you ApS tilbage i 2008 og ønsker at 

anvende dette selskab i forbindelse med omdannelsen, da der ikke har været aktivitet i selskabet i 

mange år. Dog er det gældende at hvis der blot er sendt en faktura eller der har været bevægelser på 

bankkontoen, da er der ikke tale om et jomfrueligt selskab. Endvidere skal det være gældende at 

ejerforholdet i skuffeselskab4you ApS er det samme som i All4You I/S. Dette er gældende da Jan 

ejer 60% og Karsten de resterende 40%. Dog har skuffeselskab4you ApS tidligere sendt en faktura 

til All4You I/S, hvilket gør at der ikke er tale om et jomfrueligt selskab. Derfor kan 

skuffeselskab4you ApS ikke anvendes i forbindelse om virksomhedsomdannelsen.  

Det betyder at der skal stiftes et nyt selskab i forbindelse med omdannelsen af All4You I/S. 

All4You I/S anvender kalenderåret som regnskabsår og skal derfor omdanne inden 30.06. 

Omdannelsen sker pr. 31.05.  

5.3.2 Udligning af udskudt skat – Afskrivningsgrundlag 

Skatten der opstår i forbindelse med en omdannelse skal fordeles korrekt mellem Jan og Karsten. 

Det skal forstås på den måde, at hvis ikke Jan og Karsten skattemæssigt har afskrevet lige meget vil 

der være en skævvridning i den skat som pålægges de to i forbindelse med omdannelsen. Er dette 

tilfældet skal der ske udligning af dette, da den ene ellers vil få en ’for let’ skattebryde hvorimod 

den anden får en ’for tung’ skattebryde. Jan og Karstens skattemæssige afskrivninger fremgår af 

bilag 5. Opgørelse og udligning af Jan og Karstens afskrivningsforløb ses herunder: 
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 Jan Karsten I alt 

Ejerandel 60% 40% 100% 

Genvundne afskrivninger og ejendomsavance 3.288.000 2.192.000 5.480.000 

Handelsværdi produktionsanlæg og maskiner 900.000 600.000 1.500.000 

Skattemæssig saldo for produktionsanlæg og maskiner -437.500 -200.000 -637.500 

Handelsværdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar 450.000 300.000 750.000 

Skattemæssig saldo for andre anlæg, driftsmateriel og inventar -252.500 -100.000 -352.500 

Handelsværdi af Råvarer og hjælpematerialer 30.735 20.490 51.225 

Skattemæssig værdi af Råvarer og hjælpematerialer -36.000 -24.000 -60.000 

Handelsværdi af debitor 840.000 560.000 1.400.000 

Skattemæssig værdi af debitor -990.000 -660.000 -1.650.000 

Handelsværdi af igangværende arbejder 570.000 380.000 950.000 

Skattemæssig værdi af igangværende arbejder -658.200 -438.800 -1.097.000 

    
Fortjeneste 3.704.535 2.629.690 6.334.225 

    
Skattebyrde, 22% 814.998 578.532 1.393.530 

Procentmæssig andel af handelsværdi 13,41% 14,28%  
Karsten skal udligne 0,87%  35.257  

    
Ny skattebryde 814.998 543.275 1.358.273 

Ny procentmæssig andel af handelsværdi 13,41% 13,41%   

Som det fremgår af opgørelsen over skatten, har Karsten afskrevet forholdsmæssigt mere end Jan. 

Derfor skal Karsten udligne denne, således at skatten bliver fordelt mellem de to med deres 

ejerforhold. Det gøres ved, at Karsten indbetaler beløbet til selskabet i forbindelse med stiftelsen. 

Denne indbetalingen har ingen skattemæssig konsekvens for hverken selskabet eller Karsten159. 

Konsekvensen for selskabet bliver, at beløbet skal fremgå som et aktiv, som Karsten skal have 

indbetalt inden stiftelsen. Samtidig har denne indbetaling ikke betydning for udligning af 

kapitalkonti da dette sker efter balancedagen. Da beløbet afsætte i åbningsbalancen som et aktiv, vil 

dette betyde at anskaffelsessummen for aktiver stiger.  

5.3.3 Udligning af kapitalkonti 

Der skal foretages udligning af kapitalkonti hos Jan og Karsten før at der kan ske omdannelse af 

All4You I/S. Der skal foretages udligning for at sikre at fordelingen af ejerskabet af selskabet bliver 

det samme som ejerskabet på den personligejet virksomhed, dette er et krav for at kunne omdanne 

skattefrit160.  

                                                           
159 Jf. VOL § 2 stk. 1, 1. og 2. pkt.  
160 VOL § 2 stk. 3 



Virksomhedsomdannelse  Maria Hornbæk 

Copenhagen Business School – Afgangsprojekt HD(R) Frederik Larsen 
   

Side 66 af 96 
 

Egenkapitalen i All4You I/S skal på tidspunktet for omdannelsen afspejle ejerforholdet – 60/40. 

Dette er gældende for at ejerforholdet for selskabet bliver det samme som i den personligejet 

virksomhed.  

Udligning af kapitalkonti bør ske som det sidste inden omdannelsen, da øvrige regulering og 

udligner kan have betydning for udligningen af kapitalkonti. 

Som det fremgår herunder afspejler fordelingen af egenkapitalen i All4You I/S ikke ejerforholdet, 

hvorfor der skal ske udligning.   

  Jan Karsten Samlet 

Ejerandel 60% 40% 100% 

Egenkapital ultimo                195.894                     105.481                     301.375      

Andel af egenkapital 65% 35% 100% 

Skævdeling af egenkapital -5% 5% 0% 

Det er muligt at udligne kapitalkonti på forskellige måder.  

1. Karsten kan indskyde et beløb i selskabet som vil udligne forskellen. 

 Ved et indskud hæves Karstens egenkapital og derved udlignes forskellen. Et sådan 

indskud har ikke skattemæssige konsekvenser for Karsten.  

2. Jan kan hensætte et beløb til senere hævning for at udligne forskellen. 

 Ved en hævning mindskes Jans egenkapital og derved udlignes forskellen. Da Jan 

foretager en hensættelse til senere hævning, da skal han beskattes af denne som 

personlig indkomst.  

3. En kombination af de overstående 2 muligheder.  

 Hvis både Karsten foretager et indskud og Jan foretager en hævning på tilpas 

størrelse, da udlignes forskellen ligeledes.  

Jan og Karsten er kommer til enighed om at benytte mulighed nr. 3, hvor Karsten indskyder et 

beløb samtidig med at Jan hæver et tilsvarende. Ingen af de to ønsker at stå alene med den 

økonomiske byrde. Derfor er de nået til enighed omkring en kombination, da de på den måde begge 

bidrager til at udligningen sker. Dette skal ske i perioden mellem balancedagen, i dette tilfælde 

31.12.17 og til omdannelsestidspunktet 31.05.18. Hensættelsen laves i forbindelse med at Jans 

selvangivelse udarbejdes. Karsten skal blot indbetale beløbet til virksomheden i løbet af perioden 

inden omdannelsen sker.  
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Dette medfører at der sker udligning som vist herunder: 

Beløb i kr.  Jan Karsten Samlet 

Ejerandel 60% 40% 100% 

Egenkapital ultimo 

               

195.894      

               

105.481      

               

301.375      

Andel af egenkapital 65% 35% 100% 

Skævdeling af egenkapital -5% 5% 0% 

Jan hensætter til senere hævning/Karsten 

indskyder i selskabet -14.069  

                 

14.069        

        

Kapitalkonto herefter 

               

181.825      

               

119.550      

               

301.375      

        

Ny fordeling af egenkapital 60% 40%   

Karstens indskud på kr. 14.069 vil fremgå af balancen som et tilgodehavende, derimod vil Jans 

hensættelse på et tilsvarende fremgå som et passiv. Karstens indskud har ikke nogen skattemæssig 

betydning, da der indskydes allerede beskattet midler. For Jan er det anderledes. Når der hensættes 

til senere hævning lader Jan sig beskatte inden han har hævet pengene. Det betyder at Jan betaler 

skatten før den reelt er opstået og han så senere kan hæve pengene uden beskatning da denne 

allerede er sket. Både tilgodehavendet hos Karsten og det skyldige beløb til Jan indgår i selskabets 

åbningsbalance. Da der både indgår et aktiv og et passiv får denne udligning ingen betydning for 

anparternes anskaffelsessum.  

Da udligningen af kapitalkonti er sket, er det muligt at anvende virksomhedsomdannelseslovens 

regler for omdannelse. 

5.3.4 Omdannelse af All4You I/S 

I forbindelse med omdannelsen skal der udarbejdes en åbningsbalance for selskabet All4You ApS. 

Åbningsbalancen udarbejdes efter de allerede gennemgåede principper for værdiansættelse, jf. 

afsnit 4.0.  
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  Personlig  

Selskabets 

åbningsbalance 

1/1-18  Anparternes 

  Regnskab    ansk.sum 

  31-12-2017 Regulering Regnskab Skat § 4, stk. 2 

Aktiver:       

Goodwill 0  1.735.811  1.735.811  0  0  

        

Grunde og bygninger 6.750.000  9.750.000  16.500.000  0  11.020.000  

        

Produktionsanlæg og maskiner 850.000  650.000  1.500.000  637.500  637.500  

        

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 350.000  400.000  750.000  352.500  352.500  

        

Andre værdipapirer og kapitalandele 34.000  0  34.000  34.000  34.000  

        

Råvarer og hjælpematerialer 51.225  0  51.225  60.000  60.000  

        

Varer under fremstilling 10.350  0  10.350  10.350  10.350  

        

Forudbetaling for varer 40.800  0  40.800  0  0  

        

Debitorer 1.400.000  0  1.400.000  1.650.000  1.650.000  

        

Igangværende arbejder 950.000  0  950.000  1.097.000  1.097.000  

        

Periodeafgrænsningsposter 15.000  0  15.000  0  0  

        

Indskudskonto 0  150.000  150.000  150.000  150.000  

        

Tilgodehavende hos Karsten 0  49.326  49.326  49.326  49.326  

        

Værdipapirer 986.000  -986.000  0  0  0  

        

Likvide beholdninger 440.000  986.000  1.426.000  1.426.000  1.426.000  

        

Aktiver i alt 11.877.375  12.735.137  24.612.512  5.466.676  16.486.676  
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Passiver:       

Prioritetsgæld 6.200.000  0  6.200.000  6.200.000  6.200.000  

        

Kreditorer 4.556.000  0  4.556.000  4.556.000  4.556.000  

        

Feriepengeforpligtelse 70.000  0  70.000  70.000  70.000  

        

A-skat + AM 140.000  0  140.000  140.000  140.000  

        

Moms 610.000  0  610.000  610.000  610.000  

        

Gæld til Jan 0  14.069  14.069  14.069  14.069  

        

Udskudt skat 0  1.787.684  1.787.684  0  0  

        

Gæld i alt 11.576.000  1.801.753  13.377.753  11.590.069  11.590.069  

        

Egenkapital 301.375    11.234.759      

      

Aktiernes anskaffelsessum før modregning af opsparet overskud 4.896.607 

      

Egenkapital      

Overkurs     11.184.759 

Nom. Kapital     50.000 

Egenkapital     11.234.759 

       

Stiftelseskurs, nom.     22.370 

Egenkapitalen i selskabet All4You ApS udgør kr. 11.234.759, hvor kr. 50.000 er nominel kapital og 

de resterende kr. 11.184.759 er overkurs. Det fremgår, at anparternes anskaffelsessum før 

modregning af opsparet overskud er på kr. 4.896.607. Da der er tale om et interessentskab skal 

denne anskaffelsessum fordeles mellem interessenterne og der sker modregning af den enkelt 

interessents opsparet overskud.  
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5.3.5 Fordeling af anparter 

Anparternes anskaffelsessum skal fordeles mellem Jan og Karsten efter deres ejerforhold, 60/40. 

Herefter modregnes deres opsparet overskud fra VSO161, for at få deres endelige anskaffelsessum 

for anparterne i All4Yyou ApS. Opgørelsen af Jan og Karstens anskaffelsessum ses herunder: 

   Jan   Karsten  

  60% 40% 

 Samlet anskaffelsessum  4.896.607    
 Anskaffelsessum før modregning af opsparet overskud   2.937.964  1.958.643  

 Nedsat med opsparet overskud    -3.168.972  -2.684.534  

 Anskaffelsessum efter nedsættelse med opsparet overskud    -231.008  -725.891  

Det ses at både Jan og Karsten ender ud med negativ anskaffelsessum. Det betyder at når de sælger 

anparterne, vil anskaffelsessummen blive lagt oveni salgssummen, fremfor at blive fratrukket hvis 

der havde været tale om en positiv anskaffelsessum. Da Jan og Karsten begge har anvendt VSO og 

kun driver én virksomhed, er det ikke et problem at de ender med at have en negativ 

anskaffelsessum.  

Herunder er der opstillet et eksempel på afståelse af anparter med negativ anskaffelsessum: 

Anskaffelsessum -85.000 

Afståelsessum 250.000 

Fortjeneste 335.000 

  
Skat, 27% 13.959 

Skat, 42% 118.986 

Samlet skat 132.945 

Det ses altså ud fra eksemplet, at fortjenesten bliver større end afståelsessummen. Dette sker 

grundet den negative anskaffelsessum. Derfor bliver den skat som er udskudt i forbindelse med en 

skattefri virksomhedsomdannelse dermed beskattet, og skatten er derfor ikke udskudt længere.  

5.4 Delkonklusion 

Jan og Karsten har taget valget om at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse af All4You I/S 

på baggrund af den latente skat der opstår i forbindelse med omdannelsen. Som det fremgår er det 

muligt at nedsætte skatten med et kursnedslag hvis man anvender den skattepligtige metode til at 

foretage overdragelsen. I dette tilfælde er kursnedslaget dog relativt begrænset hvorfor det ikke 

påvirker valget om, at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse. Havde den frie del af 

                                                           
161 Bilag 10 
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egenkapitalen været større havde det været muligt at opnå et større kursnedslag som kunne have 

sænket skatten kraftigt, hvorfor en skattepligtig kunne have været aktuel. I samme ombæring havde 

det ligeledes givet mulighed for at opnå et større stiftertilgodehavende som kunne have finansieret 

størstedelen af skatten.  

Når der er tale om et interessentskab er der udover de generelle betingelser for at anvende 

virksomhedsomdannelsesloven, to yderligere betingelser. Der skal ske udligning af kapitalkonti og 

udlignes for uens afskrivningsforløb. Kapitalkonti kan løses på forskellige måder, det vigtige er her, 

at få egenkapitalen til at afspejle det legale ejerforhold. I forhold til uens afskrivningsforløb 

udlignes der for dette, for at sikre korrekt beskatning. Det skal forstås på den måde at en ejer ikke 

må have en ’for let’ skattebyrde, fordi den anden ejer påtager sig en ’for tung’ skattebyrde.   

6.0 Konklusion 
Når der tales om at foretage en virksomhedsomdannelse, skal man kende til forskellene på at drive 

en virksomhed i henholdsvis personlig regi og i selskabsform.  

En af de helt store forskelle på at drive en personligejet virksomhed og et selskab er det kapitalkrav 

som stilles til selskaber. Når der stiftes en personligejet virksomhed er der intet kapitalkrav, og 

ejerne hæfter solidarisk med hele deres personlige formue. Stiftes der et selskab hæfter ejer som 

udgangspunkt kun med sit indskud til selskabskapitalen. Ved et anpartsselskab er minimumskravet 

på selskabskapitalen på kr. 50.000.  Da selskaber som udgangspunkt kun hæfter med sin 

selskabskapital, ses det ofte for nystartede selskaber at ejeren er nødt til at stille en form for 

sikkerhed i sin private formue. Det kunne f.eks. være overfor banker eller andre 

samarbejdspartnere.  

Hvis man skal rådgive ejere omkring valget af virksomhedsform vil man typisk lægge vægt på 

virksomhedens aktivitet og den hermed forbundne risiko. Skal der drives en virksomhed med en 

stor og risikofyldt aktivitet kan det med fordel ske igennem et selskab. Skal der drives en 

virksomhed med en mindre risikofyldt aktivitet kan en personligejet virksomhed være mere 

fordelagtigt.  

Administrativt er det tungere at drive et selskab end en personligejet virksomhed. Det er specielt 

regnskabskravene som er med til at gøre den administrative byrde tungere ved at drive et selskab 

end en personligejet virksomhed. Dog medfører anvendelsen af VSO også en administrativ byrde, 

hvorfor en anvendelse af VSO kan være med til at udligne denne forskel.  
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Dog er det svært at komme med en skillelinje som er gældende i alle tilfælde omkring valg af 

virksomhedsform, da vurdering ofte vil afhænge af den enkelte situation og den enkelte rådgiver. 

Når man kender til forskellene på at drive et selskab eller en personligejet virksomhed og vælger at 

overgå fra en personligejet virksomhed til et selskab, da findes der to muligheder til at omdanne. De 

to metoder er en skattepligtig overdragelse eller en skattefri omdannelse. Valget mellem de to 

metoder afhænger af forskellige aspekter. Aspekterne udgør både private forhold for ejerne, men 

også lovbestemt krav som skal efterkommes.  

Det største aspekt der spiller en rolle for valget, er det likviditetsmæssige. Ved brug af den 

skattepligtige metode, skal skatten betales med det samme, da den bygger på et afståelsesprincip. 

Denne metode vil ofte blive anvendt hvis den latente skat er ubetydelig. Hvorimod hvis den 

skattefri metode benyttes vil skatten blive udskudt, da den bygger på et successionsprincip. Denne 

metode benyttes hvis skatten er betydelig. Yderligere kan tidspunktet for omdannelsen også spille 

en rolle. Den skattepligtige metode kan anvendes hele året, hvor den skattefri metode kun kan 

anvendes op til 6 måneder efter balancedagen. Man kan derfor blive tvunget til at benytte den 

skattepligtige metode eller udskyde omdannelsen med et år for at kunne anvende den skattefri 

metode.   

Endvidere er der en række betingelser der skal være opfyldt før at omdannelsen kan foretages efter 

henholdsvis den skattepligtige eller den skattefri metode.  

Vederlæggelse ved anvendelse af de to metoder er forskellige. Anvendes den skattepligtige metode 

er det muligt at opnå et stiftertilgodehavende som en del af vederlæggelse. Udover 

stiftertilgodehavende modtager ejerne naturligvis også anparterne i selskabet som der omdannes til. 

Anvendes den skattefri metode er det kun muligt at opnå vederlag i anparterne i det omdannede 

selskab. Det er i den skattefri metode ikke muligt at modtaget kontant vederlag som det er i den 

skattepligtige.  

Som ses kan valget af omdannelsesform være påvirket af en række aspekter. Dog er det gældende 

for de to metoder, at værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og passiver sker på samme måde. 

Det gør det muligt at beregne den skat som opstår i forbindelse med omdannelsen inden 

omdannelsen sker. Når man kender til skatten, gøres valget af omdannelsesmetode lettere, da det 

likviditetsmæssige aspekt kan afgøres.  
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Værdiansættelsesprincipper benyttes endvidere også i forbindelse med udarbejdelse af selskabets 

åbningsbalance samt anparternes anskaffelsessum. Værdiansættelsen afhænger derfor ikke af 

hvilken metode som anvendes til at omdanne virksomheden, men er essentielt i forhold til at 

beregne den korrekte skat, og derved vælge den omdannelsesmetode som er mest optimal for 

virksomhedsejerne.  

Værdiansættelsen af goodwill til handelsværdi vil ofte være svær at foretage for en tredjemand eller 

af ejerne selv. Derfor værdiansættes goodwill ud fra SKATs vejledning C.C.6.4.1, da dette er det 

mest korrekt udtryk for handelsværdien på goodwillen. De yderligere aktiver i virksomheden er 

oftere lettere at værdiansætte, hvorfor det helt store problem ofte vedrører værdiansættelsen af 

goodwill. Samtidig med at det er svært at finde handelsværdien på goodwill, når salget sker mellem 

interesseforbundne parter, kan det samtidig også diskuteres om der skal afsættes udskudt skat af 

goodwillen. Dette problem opstår da en række forskellige love har modstridende opfattelser af om 

der skal beregnes udskudt skat eller ej. Med henvisning til Årsregnskabsloven § 47 skal der afsættes 

udskudt skat af goodwillen for at opnå et retvisende billede. Dette bakkes op af 

Virksomhedsomdannelsesloven § 2 stk. 1 nr. 8. 

Jan og Karsten ønskede at foretage en omdannelse af deres virksomhed All4You I/S, men havde 

ikke indgående kendskab til de to metoder for virksomhedsomdannelse. Derfor beregnede vi skatten 

for at vise den skattebyrde som opstod i forbindelse med omdannelsen. Den beregnede skat udgør 

kr. 4.192.383, hvorfor man grundet det likviditetsmæssige hensyn valgte at der skulle foretages en 

skattefri virksomhedsomdannelse. Da en skattepligtig overdragelse er at foretrække beregnede vi 

også skatten ved anvendelse af muligheden med et stiftertilgodehavende. Dog var skatten stadig 

betydelig, hvorfor man fravalgte at foretage overdragelsen skattepligtig.  

Da der er tale om omdannelse af et interessentskab, da skal der udover de generelle betingelser for 

anvendelse af virksomhedsomdannelsesloven yderligere leves op til to betingelser. Kapitalkonti 

skal udvise ejerforholdet, ligesom der skal udlignes for eventuelt uens afskrivningsforløb.  

Grundet udligningen af kapitalkonti og afskrivningsforløb afsættes der i åbningsbalancen for 

selskabet et tilgodehavende til Karsten samtidig med en gæld til Jan. I forbindelse med dette, er det 

kun Jans hensættelse til senere hævning som har skattemæssige betydning.  
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Den skattefri omdannelse bygger på successionsprincippet da overtager selskabet den personligejet 

virksomheds skattemæssige saldo. Da vedlæggelsen for omdannelsen udgør anparter i det nye 

selskab fordelt mellem Jan og Karsten sker beskatningen af den skat som er opstået i forbindelse 

med omdannelsen først ved afståelse af anparterne.  

Overordnet set er der altså to metoder til hvordan en personligejet virksomhed kan omdannes til et 

selskab – enten sker det skattepligtigt eller skattefrit. Den skattefri metode er nærmere en 

skatteudskydende metode, end en reel skattefri metode. De to metoder bygger på samme 

værdiansættelsesprincipper, hvorfor denne ikke er afgørende for valget af metode. Valget af om 

omdannelsen skal foretages skattepligtigt eller skattefrit afhænger af den latente skat som opstår ved 

omdannelsen. Skattemæssigt betyder den skattepligtige metode at skatten skal betales her og nu, da 

der sker et salg - afståelsesprincippet. Den skattefri virksomhedsomdannelse bygger på 

successionsprincippet, hvorfor skatten først skal betales ved afståelse af modtagne anparter eller ved 

salg af de overdragne aktiver.   

7.0 Perspektivering 

7.1 Generel perspektivering for omdannede virksomheder 

Den personligejet virksomhed er nu omdannede og hvad skal der så ske? 

Som sådan har det ingen betydning for den daglige drift. Ejerne skalvære opmærksomme på fristen 

for indsendelse af årsrapporten. Da virksomheden tidligere har været drevet som personligejet 

virksomhed, har ejerne ikke tidligere været vant til at skulle indsende årsrapporten til 

Erhvervsstyrelsen. I samme tråd er fristen for selskabet også anderledes end fristen for udfyldelse af 

den private udvidet selvangivelse, hvilket ejerne også skal have for øje.  

Det ses ofte efter en virksomhedsomdannelse at der foretages en aktieombytning, for at opnå en 

holdingstruktur. Fordelen ved dette er, at det giver mulighed for at flytte likviditeten fra 

driftsselskabet til holdingselskabet. På den måde kommer likviditeten i sikkerhed overfor 

driftsselskabets kreditorer. Når der foretages en aktieombytning, bytter ejeren af driftsselskabet sine 

anparter til holdingselskabet, for at modtage holdingselskabets anparter. Endvidere skal det nævnes 

at der findes en lang række muligheder for at omstrukturere et selskab, som ikke er en mulighed for 

personligejet virksomheder. Disse omstruktureringsmuligheder kan blive anvendt efter en 

virksomhedsomdannelse. Det kan for eksempel være en spaltning, en fusion eller tilførsel af aktiver.  
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7.2 Perspektivering af All4You ApS 

For All4You ApS skal driften naturligvis forsætte som den tidligere har gjort. Ansatte, 

samarbejdspartnerne og lignende vil ikke mærke en forskel. Vi vil i forbindelse med at Jans søn i 

fremtiden skal ind og være en del af ejerkredsen foreslå Jan og Karsten at foretage en 

aktieombytning for at skabe en holdingstruktur. Hvis der foretages en aktieombytning brydes der 

ikke med holdingreglen, da anparterne blot byttes og der derved ikke sker et salg. Det betyder at 

den negative anskaffelsessum på anparterne flyttes fra driftsselskabet til holdingselskabet. På den 

måde skabes der en holdingstruktur. Samtidig tager Jan og Karsten ’hul på’ de 3 år hvor anparterne 

ikke må sælges, således at denne fjernes hurtigst muligt. Endvidere betyder aktieombytningen også 

at de drift- og holdingselskab skal sambeskattes. Foretager Jan og Karsten en aktieombytning vil 

strukturen blive som vist herunder: 
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Herefter vil man foreslå Jan og Karsten at foretage en spaltning af holdingselskabet, for på den 

måde at få hver sit holdingselskab. En spaltning af det fælles holdingselskab, vil ikke medfører et 

brud på holdingreglen, da der ikke er foretaget et salg. Udover at Jan og Karsten får hver sit 

holdingselskab og dermed selv bestemmer over sit holding, kan det have den fordel at Jan kan 

sælge nogle af sine anparter til sin søn, uden at Karsten er nødt til at sælge en del af sine 

kapitalandele. Dette salg må først ske efter 3 år fra omdannelsestidspunktet. Endvidere betyder 

spaltningen at Jans holding selskab vil blive sambeskattet med driftsselskabet. Foretages der en 

spaltning af All4You Holding ApS, vil der opstå følgende struktur: 
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Holdingstrukturen vil også medfører at et salg af anparter i All4You ApS til Jans søn bliver 

skattefrit, da der så vil være tale om salg af koncern- og datterselskabsaktier. Salget til Jans søn må 

dog ikke ske indenfor den 3-årige periode. Det er dog muligt at omgå holdingreglen. Indskyder Jans 

søn kapital som en kapitalforhøjelse og dermed får ejerskab af All4You ApS, da er der ikke sket et 

salg, hvorfor 3-årsreglen ikke er brudt.   
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9.0 Bilag 

9.1 Bilag 1 – Balance All4You I/S 

 AKTIVER  

  31.12.17 

Note  DKK 

   

 Grunde og bygninger  6.750.000 

 Produktionsanlæg og maskiner 850.000 

 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 350.000 

1 Materielle anlægsaktiver i alt  7.950.000 

2 Andre værdipapirer og kapitalandele 34.000 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 34.000 

 Anlægsaktiver i alt  7.984.000 

 Råvarer og hjælpematerialer 51.225 

 Varer under fremstilling 10.350 

 Forudbetaling for varer 40.800 

 Varebeholdninger i alt  102.375 

 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.400.000 

 Igangværende arbejder for fremmed regning 950.000 

 Periodeafgrænsningsposter  15.000 

 Tilgodehavender i alt  2.365.000 

2 Værdipapirer 986.000 

 Likvide beholdninger  440.000 

 Omsætningsaktiver i alt  3.927.375 

 Aktiver i alt  11.877.375 
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 PASSIVER  

  31.12.17 

Note  DKK 

   

 Egenkapital, Jan Madsen  195.894 

 Egenkapital, Karsten Jensen 105.481 

3 Egenkapital i alt 301.375 

 Gæld til realkreditinstitutter 6.200.000 

 Langfristede gældsforpligtelser i alt  6.200.000 

 Leverandører af varer og tjenesteydelser  4.556.000 

 Feriepengeforpligtelse  70.000 

 Skyldig A-skat og arbejdsmarkedsbidrag  140.000 

 Skyldig moms  610.000 

 Kortfristede gældsforpligtelser i alt  5.376.000 

 Gældsforpligtelser i alt  11.576.000 

 Passiver i alt  11.877.375 
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9.2 Bilag 2 – Udpluk fra resultatopgørelsen All4You I/S 

DKK 2017 2016 2015 

Resultat før skat 1.996.674 1.597.340 1.497.820 

Renteindtægter 23.565 16.898 32.598 

Renteudgifter -89.624 -56.982 -78.569 

Resultat før renter 2.062.733 1.637.424 1.543.791 
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9.3 Bilag 3 – Regnskabsmæssige noter All4You I/S 

9.3.1 Materielle anlægsaktiver 

    

   Andre 

  Produk- anlæg, 

  tions- drifts- 

 Grunde og anlæg og materiel 

Beløb i DKK bygninger maskiner og inventar 

    

Kostpris pr. 31.12.16 13.000.000 1.200.000 500.000 

Tilgang i året  0 450.000 200.000 

Afgang i året  0 0 -100.000 

Kostpris pr. 31.12.17 13.000.000 1.650.000 600.000 

Opskrivninger pr. 31.12.16 0 0 0 

Opskrivninger i året 0 0 0 

Opskrivninger pr. 31.12.17 0 0 0 

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.16 5.000.000 700.000 250.000 

Af- og nedskrivninger i året  250.000 100.000 50.000 

Tilbageførsel af af- og nedskrivninger vedr. 

 årets afgang 

0 0 -50.000 

Af- og nedskrivninger pr. 31.12.17 5.250.000 800.000 250.000 

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.17 6.750.000 850.000 350.000 

    

Salgssum for afhændede aktiver   80.000 

Regnskabsmæssig værdi   -50.000 

Fortjeneste   30.000 
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9.3.2 Værdipapirer    

    

 Nominel  Kursværdi 

Beløb i DKK beholdning Kostpris 31.12.17 

Særlige investeringsbeviser    

MF  

(DK0010287234) 

16.900 

 

369.285 478.025 

 

FM 

(DK0010181676) 

18.700 296.789 

 

368.900 

BO 

(DK0010218429) 

12.780 125.945 139.075 

I alt 48.380 792.019 986.000 

    

 Nominel  Kursværdi 

Beløb i DKK beholdning Kostpris 31.12.16 

Unoterede aktier    

Trælast4you 17.000 34.000 34.000 

I alt 17.000 34.000 34.000 

  

9.3.3 Egenkapital, Jan Madsen  

 31.12.16 

Årets resultat  1.198.004 

Kontante overførsler til indehaver -876.131 

  

Samlet ændring i egenkapital 321.873 

Egenkapital pr. 31.12.16 -125.979 

Egenkapital pr. 31.12.17   195.894 

  

  

9.3.4 Egenkapital, Karsten Jensen  

  

Årets resultat  798.670 

Kontante overførsler til indehaver -782.746 

  

Samlet ændring i egenkapital 15.924 

Egenkapital pr. 31.12.16 89.557 

Egenkapital pr. 31.12.17 105.481 
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9.4 Bilag 4 – Skattemæssige noter All4You I/S 

9.4.1 Produktionsanlæg og maskiner  

  

Saldo pr. 31.12.16 400.000 

Salg i året  0 

Årets afgang som følge af tabsfradrag 0 

Tilgang i året 450.000 

Afskrivningsberettiget værdi 850.000 

Afskrivning, 25% -212.500 

Saldo pr. 31.12.17 637.500 

Jans saldo udgør pr. 31.12.17 kr. 437.500 og Karstens saldo udgør kr. 200.000 

 

9.4.2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar  

  

Saldo pr. 31.12.16 350.000 

Salg i året -80.000 

Årets afgang som følge af tabsfradrag 0 

Tilgang i året 200.000 

Afskrivningsberettiget værdi 470.000 

Afskrivning, 25% 117.500 

Saldo pr. 31.12.17 352.500 

  

Opgørelse af årets tabsfradrag  

  

Salgssum 80.000 

Anskaffelsessum -100.000 

Faktiske afskrivninger (anvendt procentsats) 20.000 

Saldoværdi pr. 31.12.16 80.000 

Fradragsberettiget tab 0 

Jans saldo udgør pr. 31.12.17 kr. 252.500 og Karstens saldo udgør kr. 100.000 
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9.4.3 Skattemæssige afskrivninger på bygninger 

År Ejendom 

Anskaf-

felsessum 

Ej afskriv-

nings-

berettiget 

Afskriv-

nings-

grundlag  

Akk. af-

skrivning, 

primo 

Årets 

afskriv-

ning % 

Akk. af-

skrivning, 

ultimo 

Akk. 

af-

skriv-

ning  

i % 

          

2011 Bygning 7.000.000 1.000.000 6.000.000 1.200.000 240.000 4 1.440.000 24 

2014 Udlejningsejendom 6.000.000 750.000 5.250.000 420.000 210.000 4 630.000 12 

Jan og Karsten har begge afskrevet på ejendommene fuldt ud alle år.  

 2017 

 DKK 

  

9.4.4 Varelager – Råvarer og hjælpematerialer  

  

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.17 51.225 

Tilbageførsel af regnskabsmæssig nedskrivning 8.775 

Skattemæssig værdi pr. 31.12.17 60.000 

  

  

  

  

9.4.5 Debitorer  

  

Regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.17 1.400.000 

Tilbageførsel af regnskabsmæssig nedskrivning 250.000 

I alt 1.650.000 

 

9.4.6 Igangværende arbejder  

  

Regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.17 950.000 

Skattemæssige værdi pr. 31.12.17 1.097.000 
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9.5 Bilag 5 – Handelsværdier All4You I/S 

 Handelsværdier 

Goodwill  
Ejendom 8.500.000 

Udlejning 8.000.000 

Produktionsanlæg og maskiner 1.500.000 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar (Inkl. Saab) 750.000 

Værdipapirer 986.000 
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9.6 Bilag 6 – Noter til beregning af latent skat – Alle aktiver 

9.6.1 Note 1 – Ejendom 

1.  Salgssum           

       

       

 Salgssum     8.500.000 

       

 Kontant salgssum     8.500.000 

       

     Fordeling  

 Grundværdi    1.000.000 1.000.000 

 Bygninger    7.500.000 7.500.000 

       

 Fordelt salgssum       8.500.000 8.500.000 

       

2. Genvundne afskrivninger         

   Ansk. sum  

 Straks-

fradrag  

 Afskr. 

grl.   Afskr.  

 Nedskreven 

værdi  

  Ansk. sum - år 6.000.000  6.000.000 1.440.000 4.560.000 

       

  I alt  6.000.000 0 6.000.000 1.440.000 4.560.000 

       

 Salgssum     7.500.000 

 Nedskreven værdi         4.560.000 

       

 Avance/tabsfradrag         2.940.000 

       

       

 Genv. afskr.  (avance - dog maksimalt afskr. i alt)    1.440.000 

 Ej genv. afskr.      0 

 Tabsfradrag     0 

       

3. Indgangsværdi           

       

 Anskaffelsessum - faktiske       

 Kontant ansk. sum - 2011     7.000.000 

       

4. Anskaffelsessum           

       

 Valgt ansk. sum - ikke landbrug     7.000.000 

 10.000 kr. fast tillæg (2011-2016)     60.000 

             

 Anskaffelsessum         7.060.000 

       

5. Ejendomsavance           

       

 Salgssum     8.500.000 
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 Anskaffelsessum         7.060.000 

       

 Avance før bundfradrag     1.440.000 

       

 Skattepligtig avance - EBL         1.440.000 

       

 Genvundne afskrivninger - AL         1.440.000 

       

       

9.6.2 Note 1 – Udlejningsejendom 

1.  Salgssum           

       

       

 Salgssum     8.000.000 

       

 Kontant salgssum     8.000.000 

       

     Fordeling  

 Grundværdi    800.000 800.000 

 Bygninger    7.200.000 7.200.000 

       

 Fordelt salgssum       8.000.000 8.000.000 

       
       

       

       

       

2. Genvundne afskrivninger         

  

 Ansk. 

sum  

 Straks-

fradrag  

 Afskr. 

grl.   Afskr.  

 

Nedskreve

n værdi  

  Ansk. sum - år 5.250.000  5.250.000 630.000 4.620.000 

       

  I alt  5.250.000 0 5.250.000 630.000 4.620.000 

       

 Salgssum     7.200.000 

 Nedskreven værdi         4.620.000 

       

 Avance/tabsfradrag         2.580.000 

       

       

 Genv. afskr.  (avance - dog maksimalt afskr. i alt)    630.000 

 Ej genv. afskr.      0 

 Tabsfradrag     0 

       

3. Indgangsværdi           

       

 Anskaffelsessum - faktiske       

 Kontant ansk. sum - 2014     6.000.000 
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4. Anskaffelsessum           

       

 Valgt ansk. sum - ikke landbrug     6.000.000 

 10.000 kr. fast tillæg (2014-2016)     30.000 

             

d. Anskaffelsessum         6.030.000 

       

5. Ejendomsavance           

       

 Salgssum     8.000.000 

       

 Anskaffelsessum         6.030.000 

       

 Avance før bundfradrag     1.970.000 

       

 Skattepligtig avance - EBL         1.970.000 

       

 Genvundne afskrivninger - AL         630.000 

9.6.3 Note 2 – Produktionsanlæg og masker 

Handelsværdi 1.500.000 

Skattemæssige saldoværdi -637.500 

 862.500 

9.6.4 Note 3 – Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 

Handelsværdi 750.000 

Skattemæssige saldoværdi -352.500 

 397.500 

9.6.5 Note 4 – Råvarer og hjælpematerialer 

Regnskabsmæssig værdi 51.225 

Skattemæssig værdi -60.000 

 -8.775 

9.6.6 Note 5 – Debitorer 

Regnskabsmæssig værdi 1.400.000 

Skattemæssig værdi -1.650.000 

 -250.000 

9.6.7 Note 6 – Igangværende arbejder 

Regnskabsmæssig værdi 950.000 

Skattemæssig værdi -1.097.000 

 -147.000 
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9.7 Bilag 7 – Noter til beregning af latent skat – Uden ejendomme 

9.7.1 Note 1 – Goodwill 

  2015  2016  2017   I alt  

         

Resultat før skat 

       

1.497.820   

     

1.597.340   

     

1.996.674    

Nettofinansieringsudgifter 

             

45.971   

           

40.084   

           

66.059    

  

       

1.543.791   

     

1.637.424   

     

2.062.733    

Faktor  

                       

1   

                     

2   

                     

3    

  

       

1.543.791   

     

3.274.848   

     

6.188.199   

   

11.006.838  

         

Divideret med 6       

     

1.834.473  

         

Udviklingstendens, derfor tillæg       

         

259.471  

         

Driftsherreløn 50% af 1.834.473+259.471      

    -

1.046.972  

         

Forrentning af virksomhedens aktiver (11.877.375-440.000-986.000-6.750.000) x4% 

       -

148.055  

Rest til forrentning af 

goodwill       

         

898.917  

         

Levetid 7 år       

     

2.481.011  

9.7.2 Note 2 – Produktionsanlæg og maskiner 

Handelsværdi 1.500.000 

Skattemæssige saldoværdi -637.500 

 862.500 

9.7.3 Note 3 – Andre anlæg, driftsmidler og inventar 

Handelsværdi 750.000 

Skattemæssige saldoværdi -352.500 

 397.500 

9.7.4 Note 4 – Råvarer og hjælpematerialer 

Regnskabsmæssig værdi 51.225 

Skattemæssig værdi -60.000 

 -8.775 
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9.7.5 Note 5 – Debitorer 

Regnskabsmæssig værdi 1.400.000 

Skattemæssig værdi -1.650.000 

 -250.000 

9.7.6 Note 6 – Igangværende arbejder 

Regnskabsmæssig værdi 950.000 

Skattemæssig værdi -1.097.000 

 -147.000 
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9.8 Bilag 8 – Noter til beregning af latent skat – Kursnedslag og alle aktiver 

9.8.1 Note 1 – Ejendom 

1.  Salgssum           

       

 Salgssum     8.481.518 

       

 Kontant salgssum     8.481.518 

       

     Fordeling  

 Grundværdi    1.000.000 997.826 

 Bygninger    7.500.000 7.483.692 

       

 Fordelt salgssum       8.500.000 8.481.518 

       

2. Genvundne afskrivninger         

   Ansk. sum  

 

Straks-

fradrag   Afskr. grl.   Afskr.  

 Nedskreven 

værdi  

  Ansk. sum - år 6.000.000  6.000.000 1.440.000 4.560.000 

       

  I alt  6.000.000 0 6.000.000 1.440.000 4.560.000 

       

 Salgssum     7.483.692 

 Nedskreven værdi         4.560.000 

       

 Avance/tabsfradrag         2.923.692 

       

 Genv. afskr.  (avance - dog maksimalt afskr. i alt)    1.440.000 

 Ej genv. afskr.      0 

 Tabsfradrag     0 

       

3. Indgangsværdi           

       

 Anskaffelsessum - faktiske       

 Kontant ansk. sum - 2011     7.000.000 

       

4. Anskaffelsessum           

       

 Valgt ansk. sum - ikke landbrug     7.000.000 

 10.000 kr. fast tillæg (2011-2016)     60.000 

             

 Anskaffelsessum         7.060.000 

       

5. Ejendomsavance           

       

 Salgssum     8.481.518 

       

 Anskaffelsessum         7.060.000 
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 Avance før bundfradrag     1.421.518 

       

 Skattepligtig avance - EBL         1.421.518 

       

 Genvundne afskrivninger - AL         1.440.000 

9.8.2 Note 1 - Udlejningsejendom 

1.  Salgssum           

       

       

 Salgssum     7.982.605 

       

 Kontant salgssum     7.982.605 

       

     Fordeling  

 Grundværdi    800.000 798.261 

 Bygninger    7.200.000 7.184.345 

       

 Fordelt salgssum       8.000.000 7.982.605 

       
       

       

       

       

2. Genvundne afskrivninger         

   Ansk. sum  

 

Straks-

fradrag   Afskr. grl.   Afskr.  

 Nedskreven 

værdi  

  Ansk. sum - år 5.250.000  5.250.000 630.000 4.620.000 

       

  I alt  5.250.000 0 5.250.000 630.000 4.620.000 

       

 Salgssum     7.184.345 

 Nedskreven værdi         4.620.000 

       

 Avance/tabsfradrag         2.564.345 

       

       

 Genv. afskr.  (avance - dog maksimalt afskr. i alt)    630.000 

 Ej genv. afskr.      0 

 Tabsfradrag     0 

       

3. Indgangsværdi           

       

 Anskaffelsessum - faktiske       

 Kontant ansk. sum - 2014     6.000.000 
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4. Anskaffelsessum           

       

 Valgt ansk. sum - ikke landbrug     6.000.000 

 10.000 kr. fast tillæg (2014-2016)     30.000 

       

 Anskaffelsessum         6.030.000 

       

5. Ejendomsavance           

       

 Salgssum     7.982.605 

       

 Anskaffelsessum         6.030.000 

       

 Avance før bundfradrag     1.952.605 

       

 Skattepligtig avance - EBL         1.952.605 

       

 Genvundne afskrivninger - AL         630.000 

       

9.8.3 Note 2 – Produktionsanlæg og maskiner 

Handelsværdi 1.496.739  

Skattemæssige saldoværdi -637.500  

 859.239  

9.8.4 Note 3 – Andre anlæg, driftsmidler og inventar 

Handelsværdi 748.369  

Skattemæssige saldoværdi -352.500  

 395.869  

9.8.5 Note 4 – Råvarer og hjælpematerialer 

Regnskabsmæssig værdi 51.144  

Skattemæssig værdi -60.000  

 -8.856  

9.8.6 Note 5 – Debitorer 

Regnskabsmæssig værdi 1.396.956  

Skattemæssig værdi -1.650.000  

 -253.044  

9.8.7 Note 6 – Igangværende arbejder 

Regnskabsmæssig værdi 947.934  

Skattemæssig værdi -1.097.000  

 -149.066  
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9.9 Bilag 9 – Oplysninger omkring virksomhedsordningen 

Opsparet overskud Karsten 

  Brutto   Netto  

Opsparet overskud ultimo 2017 2.684.534 2.048.567 

Fordeling   
25% virksomhedsskat 562.982 422.237 

24,5% virksomhedsskat 659.832 498.173 

23,5% virksomhedsskat 798.952 611.198 

22% virksomhedsskat 662.768 516.959 

 2.684.534 2.048.567 

   
Opsparet overskud Jan 

  Brutto  Netto 

Opsparet overskud ultimo 2017 3.168.972 2.418.800 

Fordeling   
25% virksomhedsskat 658.927 494.195 

24,5% virksomhedsskat 987.327 745.432 

23,5% virksomhedsskat 569.832 435.921 

22% virksomhedsskat 952.886 743.251 

 3.168.972 2.418.800 

   
Indskudskonto Karsten   59.897 

   
Indskudskonto Jan   -150.000 

 


