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1.0 Indledning  

I Danmark går mange rundt med tanken om at være selvstændig. De vil gerne være deres egen chef 

og have fuld kontrol over deres arbejde. Derfor starter mange oftest med at oprette en virksomhed i 

personlig regi. Man kan enten vælge at starte med en personlig ejet virksomhed eller i et 

kapitalselskab. Når det kommer til at vælge virksomhedsform i Danmark, så vælger mange at starte 

med en personlig ejet virksomhed. En af grundene til dette, er at det er virkeligt nemt og at man ikke 

skal indskyde et kapitalindskud. Vælger man derimod at starte et i et selskab, så er der en masse 

lovmæssige og regnskabsmæssige krav og betingelser man skal overholde.  

For at starte sin virksomhed i personligt regi, skal man blot registrere sig hos virk.dk, hvorefter man 

får tildelt et CVR-nummer. Efter man har fået sit CVR-nummer, så er man klar til at starte driften i sin 

virksomhed.  

Efter folk har været i gang i et par år med deres personlig ejet virksomheder, tænker de ofte på at 

skifte virksomhedsform. Der er selvfølgelig mange grunde til at skifte til et selskab. En af grundene 

kunne være hæftelsen i virksomheden, og her menes der den personlige hæftelse contra begrænset 

hæftelse.  Når man ændrer virksomhedens struktur så skal man tage en del ting i betragtning, som 

skattemæssige og juridiske konsekvenser.  

Når man tænker på at omdanne sin virksomhed, så er der en del ting man skal tage til overvejelse. 

Først skal man tænker over hvorfor man ønsker at omdanne sin virksomhed. På et tidspunkt i sin 

virksomheds livcyklus, når man bare til et punkt hvor det giver bedst mening at omdanne sin 

virksomhed til et selskab. Dette kunne være pga. den personlige likviditet, aktiviteten i virksomheden 

og forholdet mellem aktiverne og passiverne i balancen.  

Når man så har bestemt sig for at omdanne sin virksomhed, så kan det gøres på 2 måder. Enten via 

den skattefrie metode eller via den skattepligtige metode. Igen, så skal man tage en masse 

overvejelser ind, når man skal vælge den metode som passer en bedst. En af de største ting man skal 

tage stilling til, er likviditeten i virksomheden. En af grundene til at folk vælger den skattefrie metode 

er pga. likviditeten. Dette er fordi at når man vælger den skattefrie omdannelsesmetode, så 

udskyder man skatten, og derved har det ikke nogen negativ ændring på likviditeten. 
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1.1 Formål 

Formålet med denne opgave er blandt andet at give læserne et overblik, samt kendskab til en 

virksomhedsomdannelse. Der vil både være tale om den skattepligtige og skattefrie 

omdannelsesmetode. Mange virksomhedsejere (i personlig ejet virksomheder), kender ikke til 

virksomhedsomdannelse. Mange tror at man først skal lukke sin virksomhed i personligt regi og 

derefter stifte et selskab. Derfor mener jeg at det er et vigtigt emne som læseren skal have forståelse 

for. Jeg vil derfor komme ind på de forskellige problemstillinger som opstår ved en 

virksomhedsomdannelse.   

Jeg har selv før i tiden arbejdet med personlig ejet virksomheder, og nu arbejder jeg kun med 

selskaber. Derfor synes jeg det kunne være interessant og spændende at se ”rejsen” fra en 

enkeltmandsvirksomhed til et selskab.    

1.2 Problemformulering / Problemstilling  

I denne opgave vil jeg komme ind på fordele og ulemper ved virksomheder drevet i personligt regi 

kontra selskaber. Jeg kommer også ind på hvordan den personlig ejede virksomhed bliver omdannet 

til et selskab, både via den skattefri og skattepligtige metode. Jeg vil i opgaven fokusere på de 

regnskabsmæssige og skattemæssige forhold.  Ved hjælp af ovenstående, vil jeg komme ind på 

følgende underspørgsmål: 

- Hvorfor vælger man at skifte fra en personlig ejet virksomhed til et selskab, og hvilke fordele 

/ ulemper er der ved selskaber frem for en personlig ejet virksomhed 

- Hvilke overvejelser skal man gøre sig, når man vælger en virksomhedsomdannelse skattefrit 

mod skattepligtig? Hvilke krav og betingelser skal man være opmærksomhed på? 

 

1.3 Afgrænsning 

Jeg har valgt primært at fokuserer på omdannelse fra en enkeltmandsvirksomhed, og vil kort komme 

ind på I/S. Jeg vil fokusere på omdannelse til ApS og A/S. Jeg vil derfor se bort fra omdannelse til et 

IVS. Dette skyldes blandt andet det nye lovforslag, som vil afskaffe IVS’er og samtidig nedsætte 

kapitalindskud grænsen fra 50.000 kr. til 40.000 kr.  
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1.4 Metode 

Metode anvendelsen i denne opgave vil være i en beskrivende teori af de 2 forskellige 

virksomhedsomdannelsestyper, skattepligtig og skattefri. Case virksomheden i opgaven vil bruges 

som et praktisk eksempel til at gennemgå selve teorien. Teorien vil derfor blive brugt til at analyserer 

de 2 omdannelsesmetoder ved hjælp af eksempler og beregninger. Det sekundære kvalitative data i 

denne opgave vil være ved brug af bøger, internettet, lovgivningen og afgørelser der har relevans for 

denne opgave.    

1.5 Kildekritik 

Til denne opgave har jeg blandt andet brugt bogen ”Generationsskifte og omstrukturering, Det 

skatteretlige grundlag, udgave 5 og skrevet af Birgitte Sølvkær Olesen” 

Satser, afgørelser og ændringer i lovgivningen vil tage udgangspunkt pr. 31.12.18. Hvis relevant, vil jeg 

dog bruge ændringer i lovgivningen til frem til dags dato.  

Jeg har også gjort brug af internettet. Sidderene er for det meste til juridiske vejledninger og 

lovgivningen, og derfor mener jeg at pålideligheden af disse kilder er høje. Jeg har også benyttet mig 

af slides fra forelæsningerne.   

2.0 Forskellen mellem personlig virksomhed og selskab 

Der er en del forskelle på at drive virksomhed i personligt regi contra selskab. Alt fra hæftelsen til 

kapitalindskud. Der er også en del fordele og ulemper ved de to virksomhedsformer. Når man går 

med tanken om at omdanne sin virksomhed, så skal man selvfølgelig tage højde for de fordele og 

ulemper.  

Jeg vil derfor nu komme ind på de 2 virksomhedsformer, samt deres fordele og ulemper.  

2.1 Personlig ejet virksomhed       

En personlig ejet virksomhed er kendetegnet med kun 1 ejer. Derfor kalder man det også for en 

enkeltmandsvirksomhed. Der kan også være flere ejere, som i et I/S eller et kommanditselskab. 

Grunden til at mange vælger at starte en enkeltmandsvirksomhed, er fordi det er nemt og 

overskueligt. Oveni dette, så er risikoen også for det meste mindre. Man går blot ind på Virk.dk og 

registrerer sig med NemID. Derefter udfylder man et par informationer, blandt andet om man skal 

moms- eller lønsumsregistreres. Efter dette er man principielt klar til at starte driften af sin 

virksomhed. 
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En af fordelene ved valg af denne virksomhedsform frem fra andre, er at det er gratis og nemt at 

starte virksomheden. Dvs. der er ingen kapitalkrav. Hvis der er underskud i virksomheden, så er det 

muligt at fratrække underskuddet af sin lønindkomst på sig selv eller sin ægtefælles. Derudover er 

der ingen krav om et årsregnskab jf. ÅRL § 3, dvs. det er ikke muligt for ens konkurrencer at få indsigt 

i ens virksomhed via regnskabet.  Nogen vælger dog stadig at få udarbejdet en årsrapport. Dette 

gøres primært for at tiltrække investorer, bankforbindelser eller kunder. Ved hjælp af et årsregnskab 

kan de kan få indsigt i virksomhedens tal. Dog skal der stadig bogføres efter bogføringsloven.  

Som personlig ejet virksomhed, så skal man også indberette en udvidet selvangivelse. I 

selvangivelsen oplyses virksomhedens tal. Hvis virksomhedens omsætning overstiger 300.000 kr., så 

skal der udfyldes en del flere regnskabsoplysninger.   

En af ulemperne ved en enkeltmandsvirksomhed, er at man hæfter solidarisk, dvs. personligt for 

virksomhedens underskud. Dette betyder at hvis man ikke kan betale for sine forpligtelser, så kan 

ens kreditorer gøre krav på ejerens personlige aktiver og formue, som f. eks. bil og hus. Det gælder 

også ved evt. konkurs af virksomheden. Normalt hæfter ægtefæller ikke for virksomhedens 

forpligtelser.  

Hvis det derimod går godt med virksomheden og man tjener godt, så kan man ende med at betale 

topskat. 

2.2 Beskatning   

I en enkeltmandsvirksomhed beskattes man typisk efter personskatteloven(PSL), dvs. at 

virksomhedens resultat før renter beskattes som den personlige indkomst. Ting som renteindtægter 

og udgifter, kurstab og gevinst, skal beskattes som kapitalindkomst jf. PSL § 4.  

Som nævnt tidligere kan man få fradrag for underskuddet i virksomheden. Det er også muligt at 

overfører underskuddet til sin ægtefælle. Hvis man af en eller anden grund ikke bruger hele 

underskuddet, så kan man også vælge at fremføre det til et senere indkomstår jf. PSL § 13. 

Som nævnt tidligere kan man komme ud for at betale topskat. Hvis resultat før renter overstiger 

topskattegrænsen på 498.900 kr., så vil man blive beskattet med 52,02 % i 2018. Det er dog kun den 

del som overstiger de. 498.000 kr., som vil blive beskattet af topskattesatsen.    
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Afhængig af hvordan det går i virksomheden, så kan man også vælge at blive beskattet efter 

kapitalafkastordningen(KAO) eller virksomhedsskatteordningen(VSO). Disse 2 ordninger vil jeg 

komme ind på senere i opgaven.   

Hvis man f. eks. vælger virksomhedsskatteordningen, så skal dette angives på selvangivelsen. 

2.3 Virksomhedsskatteordningen  

Virksomhedsskatteordningen også kaldet VSO, er en ordning for enkeltmandsvirksomheder. Den 

gælder også for I/S’er og kommanditselskaber. I VSO’en er det muligt at opspare sit overskud, og 

man skal betale en aconto skat som er på 22 % i 2018. Dvs. at en del af overskuddet bliver beskattet 

som kapital indkomst i stedet for som personlig indkomst. Ved at opspare overskuddet fra sin 

virksomhed, kan man optimere skatten ift. topskattegrænsen. Som nævnt tidligere, så var grænsen 

til topskatten i 2018 på 498.000 kr. Hvis man i en virksomhed f. eks. har et overskud på 600.000 kr., 

så kan man vælge at opspare 102.000 kr. i VSO’en og dermed undgå at betale topskat. Ved at 

anvende VSO’en, kan man anvende sit opsparede overskud i perioder / år, hvor det ikke går så godt 

for virksomheden. Denne ordning er derfor også fordelagtig for virksomheder som er sæson / 

periode præget. I virksomhedsskatteordningen får man fradrag for sine erhvervsmæssige 

renteudgifter. Denne ordning kan også bruges af folk som udlejer ejendomme. Vælger man at træde 

ud af virksomhedsskatteordningen, så bliver man beskattet af det opsparet overskud. 

Af alle 3 ordninger, så er VSO’en den med flest betingelser og krav. Nedenfor er en liste over nogen 

af kravene til VSO’en: 

- Personen skal være fuldt eller begrænset skattepligtig. 

- Der skal udarbejdes et særskilt regnskab for selve virksomheden  

- Overholdelse af bogføringsloven  

- Der skal adskilles mellem den private økonomi og virksomhedens økonomi 

- Indskudskontoen skal oplyses jf. VSL § 3 

- Opsparingskontoen skal oplyses jf. VSL § 10 

Indskudskontoen skal opgøres i starten af regnskabsåret, i det år man har valgt at træde ind i 

VSO’en. Indskudskontoen består af nettoværdien af aktiver og passiver, som er i 

virksomhedsordningen.  
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Opgørelsen af indskudskontoen primo udgør selve virksomhedens aktiver ved start fratrukket 

virksomhedens gæld. Indskudskontoen ultimo består af kontoen primo tillagt årets indskud på 

kontoen fratrukket hævningerne på kontoen i hæve rækkefølgen. Man kan godt komme ud for en 

negativ indskudskonto. Dette kan skyldes at aktiverne er mindre end gælden i virksomheden. Ved en 

negativ indskudskonto skal der beregnes rentekorrektion. Det er muligt at medregne 

rentekorrektionsbeløbet i ens personlige indkomst og samtidigt kan beløbet fradrages i 

kapitalindkomsten. Satsen for rentekorrektionen i 2018 er sat til 3 % (SKM2018.397.SKTST).  Nedenfor 

ses eksempler på rentekorrektion.  

Eksempler ved indskudskonto negativ primo / ultimo 

 

 

 

Forudsætningen for beregningen af rentekorrektionen er som sagt en negativ indskudskonto enten 

primo eller ultimo. Man starter med at finde den største negative saldo primo / ultimo af både 

indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget. Der efter vælger man den mindste negative værdi som 

bruges til beregningsgrundlaget. Dette kan også aflæses i tal eksemplet ovenfor.  

Rentekorrektionen kan dog ikke passere virksomhedens totale nettorenteudgifter forhøjet med evt. 

kurstab og nedsat med kursgevinster, der efter kursgevinstloven er skattepligtige.    

 

2.4 Kapitalafkastordningen  

Kapitalafkastordningen er som nævnt, et lettere alternativ til VSO’en. I denne ordning beregner man 

et kapitalafkastgrundlag af virksomhedens 100 % erhvervsmæssige aktiver inkl. resultat af 

nedenstående:  
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Ligesom i virksomhedsskatteordningen, hvor man kan få fuldt fradrag for sine renteudgifter, så er 

tilfældet det samme i kapitalafkastordningen. Derudover kan man også opspare overskuddet i 

virksomheden, hvor der også skal betales en foreløbig skat på 22 % i 2018. Forskellen er dog, at i 

denne ordning, der er det kun muligt at opspare op til 25 % af årets overskud jf. VSL § 22 b. 

Hovedreglen er at gæld ikke indgår i beregningsgrundlaget. I den personlige indkomst der fragår 

kapitalafkastet, mens den tillægges kapitalindkomsten. I denne ordning gives der fradrag på 

skematisk vis i den personlige indkomst for renteudgifterne i virksomheden. Hvis kapitalafkastet 

overstiger nettorenterne, medfører denne ordning at forrentningen af egenkapitalen beskattes som 

kapitalindkomst.    

Ligesom i VSO, så kan man i denne ordning udjævne de svingende indkomster ved at opspare 

overskuddet i virksomheden. Forskellen er bare at i kapitalafkastordningen, der kaldes det en 

konjunkturudligningsordning, hvor man også betaler en foreløbig konjunkturudligningsskat som 

svarer til selskabsskatten. Som nævnt tidligere, så er der en grænse for denne 

konjunkturudligningsordning, på maksimum 25 % af årets resultat og minimum 5.000 kr.    

Satsen for kapitalafkastet udgør i 2018 0 %. Dette medfører at det ikke er muligt at løfte 

fradragsværdien af renteudgifterne. Nedenfor ses et eksempel på kapitalafkastordningen: 
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Som nævnt ovenfor, så var kapitalafkastprocenten i 2018 0 %. Hvis vis tager ovenstående tal 

eksempel med satsen for 2017, hvor den var 1 %: 
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Efter at have gennemgået personskatteloven, virksomhedsskatteordningen og 

kapitalafkastordningen, vil jeg nu komme med et eksempel med disse.  

Peter Hansen har i flere år ejet en udlejningsejendom. Hans overskud er blevet beskattet efter 

reglerne i personskatteloven. I 2017 har Morten lavet en istandsættelse af ejendomme, hvilket har 

medført at han har, kunne udleje udnyttet etageareal til en advokatvirksomhed. Dette har blandt 

andet medført en kæmpe stigning i årlige lejeindtægt. 

 

I 2018 er de samlede lejeindtægter endt på 4.550.000 kr. for 2018. Nedenstående er et overblik over 

driftsomkostningerne som er afholdt i forbindelse med udlejningen af ejendomme: 

- Driftsomkostninger inklusiv forbrugsudgifter:   1.300.000 kr. 

- Ejendomsskat:          130.000 kr. 

- Renteudgifter:          520.000 kr. 

 

Omkostningerne til at istandsætte ejendommen løb op i 5.200.000 kr.  

Ud af de 5.200.000 kr., kan 650.000 kr. henføres til fradragsberettigede 

vedligeholdelsesomkostninger.  

Da Peter købte ejendommen i sin tid, var prisen 5.200.000 kr. 

Den er dog værdiansat til 10.400.000 kr. ved den seneste vurdering.  

Gæld i ejendommen udgør 6.500.000 kr.  

I foråret 2018 købte Peter en ny motorcykel til 650.000 kr. Motorcyklen blev finansieret ved et lån på 

520.000 kr., hvor udlejningsejendommen blev stillet som sikkerhed. Motorcyklen bliver kun brugt 

privat, dvs. ikke erhvervsmæssigt. 

Peter har også en bil, som er købt i 2017 for 520.000 kr. kontant. Denne bliver brugt erhvervsmæssigt 

og privat, dvs. blandet benyttelse.  
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Peter tror at han kommer til at betale en del skat af overskuddet for udlejningen af ejendommen i 

2018. Hans gode ven Kasper Thomsen, som ved en del om skat, har fortalt at han burde se på 

muligheden for enten at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen i stedet for.     

Jeg vil nu komme med fordele og ulemper ved at anvende de forskellige ordninger: 

Personskatteloven 

Fordele: 

- Administrativt let at håndtere  

- Indgår der ikke nogen renteudgifter og forholdsvis formue, så kan det ikke betale sig at 

anvende andre ordninger 

Ulemper: 

- Ingen lav beskatning ved opsparing 

Virksomhedsordningen 

Fordel: 

- Blandet benyttelse af bil kan indgå i denne ordning. Dvs. fradrag for driftsomkostninger & 

skattemæssige afskrivninger. Man bliver dog beskattet af den private andel jf. LL § 16, stk. 4.   

- Mulighed for at udjævne indkomsten. 

- Fradrag i den personlige indkomst for de erhvervsmæssige renteudgifter  

Ulemper: 

- Det er den mest administrative ordning af alle 3 

- Formue opdeling i den private del og virksomhedens  

Kapitalafkastordningen 

Fordele: 

- Tit samme beskatningsmæssige fordele som i VSO, dog er denne lettere at anvende 

- Er bedre en VSO ved stor erhvervsformue, i forhold til reduktion af den personlige indkomst 

ved kapitalafkast beregningen.   



Page 15 of 68 
 

Ulemper: 

- Hævning af opsparet overskud inden for en 10 årig periode er et krav 

- Ift. VSO, så er der ikke de samme fordele omkring opsparet overskud 

Hvis vi kigger på tallene i eksemplet ovenfor, kan det aflæses at: 

- Jf. VSL § 4a, ses den sikkerhedsstillelse for motorcyklen som hævet i virksomheden. 

- Aktiverne er større end passiverne, hvilket betyder at der er et højere kapitalafkastgrundlag 

ved at bruge kapitalafkastordningen i stedet for virksomhedsordningen.    

 

Peter har valgt at han vil indgå i VSO’en i 2018 og de næste par år.  

Det skal nævnes at Peter har hævet 390.000 kr. i virksomheden for 2018.  

Derudover vil han ikke have at bilen skal indgå i virksomheden. Som nævnt tidligere, så har han brugt 

den blandet, dvs. både erhvervsmæssigt og privat i 2018. Han har ikke kvitteringer for driften af bilen, 

men har lavet kørebog, som viser at han har kørt 15.000 km erhvervsmæssig i 2018. 

Da kapitalafkast satsen for 2018 er 0 %, har jeg valgt at bruge satsen for 2017 som var på 1 %. 

Virksomhedens resultat 
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Angående hans kørsel erhvervsmæssigt, så er det muligt for Peter at få kilometergodtgørelse. Satsen 

var i 2018 3.54 kr. Dvs. 15.000 km x 3.54 = 53.100 kr. Hvis han havde kørt over 20.000 km, så skulle 

beregningen inkluderer 2 forskellige satser.  
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2.5 Selskab 

Der findes flere forskellige former for selskaber, men i denne opgave vil jeg som nævnt tidligere kun 

fokuserer på et Anpartsselskab(ApS) og Aktieselskab (A/S). I disse 2 selskaber kan der være flere 

ejere og begge følger selskabsloven. I disse selskaber hæfter man kun for det som er investeret i 

selskabet, mere præcist den indskudte kapital jf. SSL § 1, stk. 2. Grunden til dette, er fordi at 

selskaberne er selvstændige juridiske enheder. Dette er også en af grundene til at folk vælger denne 

virksomhedsform, pga. den begrænsede hæftelse. Man hæfter derfor ikke men sin private formue 

over for kreditorerne mv. Man kan godt komme ud for at bankerne kræver at man stiller noget som 

sikkerhed for at kunne godkende et lån til selskabet.  

Et ApS skal stiftes med en minimumkapital på 50.000 kr., mens man i et A/S skal indskyde mindst 

500.000 kr. jf. SL § 4, stk. 2. Der har dog været et lovforslag i Q1 2019 om at nedsætte kapital kravet til 

40.000 kr., i håbet om at afskaffe IVS selskaber. Man behøver ikke at stifte selskabet med kontanter. 

Der kan også vælges at gøre det med apportindskud af aktier. Dette kræver dog at apportindskuddet 

har en form for økonomisk værdi jf. SL § 35.  

Sammenlignet med at stifte en enkeltmandsvirksomhed, så er der en masse krav som man skal 

overholde når man stifter et selskab. Der skal blandt andet sørges for vedtægter og 

stiftelsesdokumenter. Vælger man at stifte selskabet med apportindskud, så skal man sørge for at 

stiftelsesdokumentet indeholder en vurderingsberetning som er lavet af neutrale vurderingsmænd. 

For at sikre at de indskudte aktivers værdi som minimum stemmer til selskabskapitalen, så er det ikke 

tilladt at udarbejde vurderingsberetningen 4 uger før man har underskrevet stiftelsesdokumenterne 

jf. SL § 36, stk. 2.  

Selskabet skal indberette sin årsrapport til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsåret. 

Afhængig af om hvilken regnskabsklasse selskaber er i, kan de fravælge revisionen. Hvis selskabet er 

i regnskabsklasse B, kan de fravælge revisionen hvis virksomhedens 2 år i træk ikke overstiger 2/3 

punkter: 

- En balancesum på 4 mio. kr. 

- En nettoomsætning op i alt 8 mio. kr.  

- 12 heltidsansatte i gennemsnittet i løbet af et regnskabsår.                 
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Ledelsen i et Aktieselskab skal både bestå af en direktion samt en bestyrelse eller et tilsynsråd. 

Hvorimod i et Anpartsselskab er det kun obligatorisk at have en direktion.   

2.6 Beskatning i et selskab  

I en enkeltmandsvirksomhed ses ejeren og virksomheden som en enhed, men man i et selskab ser 

selve selskabet som en selvstændig enhed jf. SEL § 8. Som et selskab skal man betalen en 

selskabsskat på i alt 22 % (2018). Denne skat skal betales af det skattemæssige overskud. Dvs. man 

tager hele selskabets salg og trækker omkostninger, renter og afskrivninger fra. Det beløb man 

ender ud med, enten som overskud eller underskud medtaget et par skattemæssige reguleringer, vil 

som tidligere nævnt blive beskattes med 22 % i 2018.  

Hvis der et år er et underskud i selskabet, så skal man selvfølgelig ikke betale selskabsskat. Det er 

dog muligt at overfører underskuddet til et senere år. Dette medfører så at underskuddet bliver 

modregnet i et evt. overskud, og man betaler så derfor kun selskabsskat af differencen.  

Hvis vi siger at et selskab har et underskud på 200.000 kr. i 2018 og samme selskab har et overskud 

på 200.000 i 2019, så skal selskabet hverken betale selskabsskat i 2018 + 2019. I 2018 skal de ikke 

betale, da selskabet har et underskud, og i 2019 har de et overskud på 200.000 kr., men der bliver så 

modregnet med underskuddet for 2018, så ender selskabet med et overskud på 0 kr., og derfor heller 

ingen selskabsskat. Der er dog en grænse for det fremførte underskud. Grundbeløbet udgjorde i 

2018 8.205.000 kr. Dvs. at op til 8.205.000 kr., der er det muligt at få fuldt fradrag, mens over dette 

beløb, der får man fradrag for 60 %.   

Ønsker selskabet at udlodde et udbytte, så skal der betales udbytteskat. For at et selskab kan 

udbetale et udbytte, så kræver det i første omgang at selskabet har et overskud.  De første 54.000 

kr. (2018) har en udbytteskat på 27 %, mens alt over de 54.000 kr., vil have en udbytteskat på 42 %.  

Man behøver ikke at følge kalenderåret i det første regnskabsår, der er mulighed for at trække 

regnskabsåret op til 18 måneder. Dog vil de efterfølgende regnskabsår være på 12 måneder.  

Når man skal hæve penge i et selskab, så er det lidt andeledes contra i en enkeltmandsvirksomhed. 

Hvis der skal hæves penge, så kan det gøre på 3 forskellige måder: 

1. Sende en faktura 

2. Almindelig løn 

3. Udbytte 
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Hvis man også har en enkeltmandsvirksomhed ved siden af, så er det en mulighed at sende en 

faktura fra enkeltmandsvirksomheden til selskabet, for at få penge for sin ”indsats”.  

Den anden metode er at få løn som en almindelig medarbejder. Man skal dog være opmærksom på 

at lønnen stemmer overens med hvad en medarbejder ville have fået. Ellers kan det muligvis blive set 

som et maskeret udbytte. Man skal følge armslængdeprincippet jf. LL § 2. Lønnen her bliver 

beskattet som personlig indkomst jf. PSL § 3, stk. 1.       

Den tredje metode er at modtage et udbytte fra selskabet. Som nævnt ovenfor, så bliver de første 

52.900 kr. beskattet med 27 %, mens alt over bliver beskattet med 42 %. Mens løn bliver beskattet hos 

aktionæren/anpartshaveren i den personlige indkomst, så skal udbyttet beskattes som 

aktieindkomst jf. PSL § 8A.           

Den bedste metode af ovenstående, det afhænger af privatpersonen som betaler skatten.   

2.7 Delkonklusion af personlig ejet virksomhed mod selskaber 
Det er meget vigtigt, samt en god ide at ejeren af virksomheden kender forskellene på at drive 

virksomhed i personligt regi contra i selskabsform. Ved at kende forskellen på de 2 

virksomhedsformer, så bliver det meget lettet at vurderer om det giver mening at omdanne sin 

virksomhed eller om man skal holde sig fra det. Nedenfor har jeg lavet en tabel, der viser nogen af 

forskellene på de 2 virksomhedsformer:    

Personlig ejet virksomhed      Selskab 

1 ejer(2 ved I/S)       Min 1 ejer  

Ingen krav om kapital indskud  Krav om min. 50.000 kr. ved ApS og                           

500.000 ved A/S 

Hæfter personligt  Hæfter begrænset til den indskudte 

selskabskapital 

Selvangivelse  Selvangivelse + årsrapport  

Mulighed for at modregne underskud Mulighed for fremførsel af underskud 

til senere år   
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Dette er en af grundene til at folk vælger virksomhed ejet i personligt regi. Når folk starter en 

virksomhed op, så vil de oftest gerne af med så lidt likviditet som muligt, og dette gøres i en 

enkeltmandsvirksomhed da der ikke er krav om kapitalindskud.  

Dog skal hæftelsen tages med i samme betragtning. Mens man i selskab kun hæfter for den 

indskuddet kapital, så hæfter man solidarisk i en enkeltmandsvirksomhed. Dette medfører at risikoen 

er større i personligt regi, da kreditorer kan gøre krav på ens personlige ting, som f. eks. hus og bil 

mv.    

Ejeren i en enkeltmandsvirksomhed har mulighed for at modregne et evt. underskud i sin personlige 

indkomst. Og i et selskab er der mulighed for at modregne det i overskud i de efterfølgende år. 

Denne post er vigtigt at tænke på, hvis man som ejer ved at man ikke kan skabe et overskud til at 

matche underskuddet med. Hvis selskabet en dag skal likvideres, så vil det fremførte underskud gå 

bort.   

Der er også stor forskel på beskatningsdelen. I et selskab bliver man beskattet med 22 %, hvor man i 

en enkeltmandsvirksomhed bliver beskattet med 56,5 % inkl. arbejdsmarkedsbidrag af selve 

virksomhedens resultat. Virksomheden ejet i personlig regi, er det muligt at opspare i VSO hvor man 

betaler en skat på 22 %.  

 

 

 

 

 

 

Marginalskatteprocenter. Kilde: skm.dk 
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En ting er at kende forskellene på et selskab contra en virksomhed i personligt regi. En anden ting er 

at kende fordele og ulemper fra at gå fra en personlig ejet virksomhed til et selskab. Jeg har 

nedenfor lavet en liste hvor jeg har fremhævet fordele og ulemper ved selskaber:   

Fordele: 

- Man hæfter kun for kapitalindskuddet  

- Udbytte 

- Tiltrække investorer  

Ulemper: 

- Krav om indskud  

- Offentliggørelse af årsrapport  

- Revisionspligt  

- Mulighed for dobbelt beskatning  

 

En af grundene til at folk laver en virksomhedsomdannelse er pga. hæftelsen. Når man laver en 

omdannelse til et selskab, så adskilles virksomheden og ejeren. På den måde hæfter man kun med 

den indskudte kapital og man minimerer derfor risikoen. Dette betyder også at kreditorer ikke har 

mulighed for at krav på virksomhedsejerens private formue. Der kan dog være tilfælde for ejeren har 

stillet sin private formue i pant hos banken for at få godkendt et lån til virksomheden.   

En anden stor fordel ved at omdanne til et selskab er hævning af udbytte. Hvis selskabet har 

overskud, så kan man udlodde et udbytte på i alt 52.900 kr. beskattet med 27 %. Og hvis ejeren er gift, 

så udlodde et udbytte på det dobbelt, dvs. på i alt 105.800 kr., til en lav beskatning på 27 %. Alt over 

bliver beskattet til 42 %. Så hvis man holder sig til grænsen på de 52.900 / 105.800 hvis man er gift, så 

er der en del penge af spare i skat.     

En af ulemperne er kapitalkravet. Når man stifter et selskab så skal krav om at indskyde kapital. I et 

ApS er kravet 50.000 kr., mens det i et A/S er 500.000 kr. Dette kan være mange penge hvis man er 

en lille enkeltmandsvirksomhed som overvejer at lave en virksomhedsomdannelse.   

Som selskab skal man indsende en årsrapport som offentliggøres hos erhvervsstyrelsen. Dette er en 

ulempe da ens konkurrenter har en chance for at få indsigt i ens virksomhed. Oveni dette kan der 
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også være krav om revision, afhængig af hvilken regnskabsklasse man hører ind under. Dette kan 

hurtigt blive dyrt, afhængig af en masse ting som f. eks. aktivitet i virksomheden, antal transaktioner, 

posteringer i balancen osv.  

Ud fra ovenstående kan man selvfølgelig ikke afgøre hvilken virksomhedsform der er den bedste for 

en. Det er dog vigtigt at man som ejer har styr på forskellene mellem virksomheder i personligt regi 

contra selskaber, samt de forskellige fordele og ulemper. Disse faktorer burde hjælpe en til at træffe 

det mest optimale valgt for sin virksomhed. Igen, det afhænger helt af den konkrete situation som 

ejeren står i.   
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3.0 Virksomhedsomdannelse 

Selve omdannelsen kan ske på 2 forskellige metoder, enten via en skattefri omdannelse eller en 

skattepligtig omdannelse jf. VOL.  

Når man laver en virksomhedsomdannelse, så betyder det at man sælger sin virksomhed til et 

selskab. Selve omdannelsen kan være til eksisterende selskaber(skuffeselskaber) eller til et helt nyt 

stiftet selskab. Der skal derfor laves en avanceopgørelse af virksomhedens aktiver og passiver. Der 

skal også foretages en vurdering af virksomheden, som skal omdannes til et selskab. Denne 

vurdering skal foretages af en ”objektiv” person, som også bestemmer prisen for virksomheden, 

samt beregner evt. goodwill. 

En skattefri omdannelse er dog ikke helt skattefri. Når man vælger en skattefri omdannelse, så 

udskyder man skatten, til virksomheden engang bliver solgt. Grunden til at mange vælger denne 

omdannelses metode, er tit pga. likviditeten. Ved at udskyde betaling af skatten ved omdannelsen, 

så sparer man en del på sin likviditet. 

Vælger man den skattepligtige virksomhedsomdannelse, afhændes virksomhedens aktiver og 

passiver til handelsværdi. Avancen opgøres og ved overdragelsen skal skatten afregnes.  

Valget mellem at vælge den skattefrie eller den skattepligtige virksomhedsomdannelse er 

selvfølgelig op til ejeren. Der bliver mange faktorer ind ved valget, som f. eks. likviditeten i 

virksomheden. Der er selvfølgelig også nogle krav som skal være opfyldt for at anvende metoderne, 

som jeg vil komme ind på senere i opgaven.  

 

 

 

 

 

 

 



Page 25 of 68 
 

Ved at vælge en af disse metoder, så tager man stilling om man vil/kan betale avanceskatten med det 

samme, eller om man vil vælge at udskyde denne betaling af skatten. Ved at udskyde betalingen af 

denne skat, betyder det at man først skal betale denne skat når aktierne engang bliver solgt eller hvis 

virksomheden lukker. Jeg vil nu i næste afsnit komme ind på de forskellige metoder, samt de 

forskellige regler og krav der skal være opfyldt for at kunne anvende disse metoder.    

Der skal laves en åbningsbalance samt en vurderingsberetning, som er en del af de 

regnskabsmæssige krav.  

Åbningsbalancen skal bestå af en ledelsespåtegning, regnskabspraksis, en balance samt evt. noter. 

Det er dog en mulighed at fravælge revisionen, dette kræver dog bare at virksomheden ikke 

ovestiger 2/3 betingelser som er nævnt tidligere i opgaven.  

Vurderingsberetningen laves normalt af en autoriseret revisor. Det ses dog tit at revisoren får hjælp 

udefra. Hvis det er et område revisoren ikke har helt styr på, så får han oftest hjælp af en ekspert. 

Skal revisoren vurdere en bygning, så kan han søge hjælp hos en ejendomsmægler. Denne hjælp er 

med at forstærke vurderingen.   

3.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse overdrager man aktiverne og passiverne til 

handelsværdi. Dvs. at man sælger aktiverne og passiverne i den personlige ejede virksomhed til et 

selskab. Der opgøres en avance og betaling af skatten sker ved overdragelsestidspunktet. Det er 

også muligt at omdanne virksomheden med tilbagevirkende kraft. Ved at anvende 

virksomhedsomdannelsen med tilbagevirkende kraft, så er der specielle regler man skal følge. Disse 

vil jeg komme ind på senere i opgaven. Det ses typisk at man vælger den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse når beskatningsværdien er uvæsentlig. Et andet tilfælde kunne være hvis 

man vælger at tabe et tab, Dette kunne f. eks. være ved overdragelse af fast ejendom. 

Når den personlige ejet virksomhed overdrages, så skal det ske ved hjælp af armslængde princippet. 

Dette betyder at hvis man overdrager virksomheden til nogen man kender, så skal det ske efter 

samme vilkår som hvis det var en man ikke kendte jf. LL § 2.     
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3.2 Krav ved at anvende skattepligtig virksomhedsomdannelse  

Virksomhedsomdannelsen ved denne metode, har ikke de specielle krav. Der kan være tale om 

omdannelse af en hel virksomhed eller kun enkelte aktiver. Dette gælder dog ikke hvis der er tale om 

en virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft.  

3.3 Omdannelse med tilbagevirkende kraft 

Som nævnt tidligere, så er det muligt at omdanne sin virksomhed med tilbagevirkende kraft jf. SEL § 

4, stk. 4 & 5. Det er derfor muligt at stifte et selskab med op til 6 måneder efter virksomhedens 

regnskabsår er sluttet.  

For at få lov til at omdanne sin virksomhed med tilbagevirkende kraft, så er der en del krav som skal 

være opfyldt. Der skal afhændes til et nyt aktie / anpartsselskab. Og på den måde får ejeren betaling i 

form af enten aktier eller anparter jf. SEL § 4, stk. 4. 

For at kunne omdanne med tilbagevirkende kraft, så kan der maksimum gå op til 6 måneder fra den 

skæringsdato man har valgt, til at selskabet skal være stiftet jf. SEL § 4, stk. 4. Det vil derfor give 

bedst mening at bruge 01-01-XX som den nye skæringsdato, da man så har indtil d. 30-06-XX til at 

kunne omdanne virksomheden med en og samme værdier som i virksomhedens regnskab.  

Det er også et krav at senest 1 måned efter stiftelsen, så skal ejeren fremsende genpart af 

stiftelsesdokumenterne til Erhvervsstyrelsen jf. SEL § 4, stk. 4.   

Nedenfor ses de krav der skal være opfyldt for at kunne omdanne sin virksomhed med 

tilbagevirkende kraft jf. bogen Generationsskifte og Omstrukturering s. 123-124: 

- Hele virksomheden skal overdrages  

- Overdragelsen skal ske til en nystartet virksomhed  

- Virksomheden som skal omdannes fra, skal være en personlig drevet virksomhed 

- Indsende stiftelsesdokumenterne til SKAT senest 1 måned efter stiftelsen 

- Ejeren får betaling i aktier / anparter i det nye selskab  

- Der må maks. gå 6 måneder til at stifte det nye selskab efter skæringsdatoen. 

- Skæringsdatoen skal være efter ejerens seneste indkomstår 
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3.4 Omdannelse fra personlig ejet virksomhed til et selskab  

Som nævnt tidligere, så er det både muligt at omdanne en personlig ejet virksomhed med 

tilbagevirkende kraft samt fremadrettet. Jf. kravene ovenfor, så kan man kun omdanne med 

tilbagevirkende kraft til et nyt selskab. Vælger man derimod at omdanne fremadrettet, så kan man 

vælge at gøre det til et nyt selskab eller et allerede eksisterende selskab. Der er ikke krav om at det 

skal være til et dansk selskab. Det er også muligt at vælge et selskab der er registreret i udlandet.    

3.5 Det første regnskabsår  

Man vælger selv selskabets første regnskabsperiode efter omdannelsen. Man kan dog ikke ændre på 

at det skal være fra stiftelsesdatoen af selskabet, også frem til maksimum 18 måneder jf. ÅRL § 15. 

Dette kræver dog at der er tale om en fremadrettet virksomhedsomdannelse. Disse regler gælder 

ikke ved virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft jf. SEL § 4 stk. 4.  

3.6 Balancen 

Ved at lave balancen åbningsbalancen, skal der være de skattemæssige og regnskabsmæssige 

værdier. De skattemæssige værdier er normalt de samme som de regnskabsmæssige, dette gælder 

dog ikke hvis stiftelsen er lavet med stiftertilgodehavender, som indeholder kursnedslag. Hvis dette 

er tilfældet, så skal der kontantomregnes. De regnskabsmæssige værdier rummer de gamle 

værdiansatte aktiver samt passiver.  

3.7 Vederlæggelse   

Når man sælger sin personlig ejet virksomhed, så skal ejeren have en form for betaling. Der er ikke 

nogen krav om formen for denne betaling. Dog ser man tit at det sker i form af aktier / anparter i det 

nye selskab. Andre muligheder kunne være kontant, mellemregning eller et stiftertilgodehavende. 

Det er ikke muligt at indskyde aktierne til underkurs.   

Der er ingen krav om størrelsen på et stiftertilgodehavende, dog skal man følge afståelsesprincippet. 

Stiftertilgodehavende er et bevis på at selskabet skylder omdanneren et specielt beløb i form at et 

gældsbrev. Dette brev skal være med en normal rente samt normale afdragsvilkår ifølge 

armslængdeprincippet jf. LL § 2. Hvis disse krav ikke overholdes, så medfører det at ser 

stiftertilgodehavende som et anfordringstilgodehavende, som sættet til kurs 100.    

I takt med at der afdrages på stiftertilgodehavende, så bliver personen beskattet af denne gevinst jf. 

KGL § 14, stk. 1. Følger man ikke gældsbrevet, f. eks. med beløbet, kan dette blive set som et 

maskeret udbytte.  
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3.8 Beskatning 

Som nævnt tidligere, så bliver ejeren beskattet af de skattemæssige gevinster og tab, ved at vælge 

den skattepligtige virksomhedsomdannelse.  

For de fleste aktiver vil handelsværdien tit være den samme som bogførte værdi af aktiverne. Nogen 

aktiver, hvor handelsværdien og den regnskabsmæssige bogførte værdi ikke stemmer overens, kan 

være ting som driftsmidler, goodwill og ejendomme. 

Goodwill opgøres normalt til handelsværdien. Der findes dog ingen regler i lovgivningen, om 

hvorledes man skal håndterer værdiansættelsen af goodwill. Er der tale om uafhængige parter, skal 

aftalen lægges til grund, undtagen hvis skattestyrelsen kan dokumenterer at aktivet ikke har ydet 

vederlag for.  Sker overdragelsen mellem 2 interesseforbundene parter, så skal værdien af goodwill 

være lig med handelsværdien.  I nogen brancher er der en fast kutyme for værdiansættelsen af 

goodwill. Disse er opgjort ud fra bruttoomsætning, bruttohonorarindtægt og lignende.   

Fast ejendom aktiveres regnskabsmæssigt tit til den offentlige vurdering. Dette er dog ikke tilfældet 

hvis der bliver lavet en til- eller ombygning på ejendommen, som ikke er med i den vurdering. Når/ 

hvis der bliver foretaget en til- eller ombygning, så resulterer det oftest i at ejendommens værdi 

stiger. Denne ændring indvirker på handelsværdien, som lægger til grund ved en evt. 

virksomhedsomdannelse. 

De likvide konsekvenser skal tages med i en skattepligtig omdannelse, i form af den skattebetaling 

som denne metode udløser. Det er derfor en god ide at få råd fra sin advokat / revisor om hvilken 

metode man burde anvende til at omdanne sin virksomhed. Hvis man som ejer har den nødvendige 

likviditet til at betale skatten som følger af virksomhedsomdannelsen, så kan det medføre et bedre 

afskrivningsgrundlag på bygning, goodwill og driftsmidler. Og med større afskrivninger, medfører 

det også mindre indkomst og skattebetaling.      

Jeg vil du komme med et eksempel på, hvordan afskrivningsgrundlaget ændres fordi aktivernes 

overdrages til handelsværdier.  
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Som det kan aflæsses i tabellen ovenfor, så er der en forskel på den skattemæssige egenkapital som 

er på 4.600.000 kr., og hvor anparternes sum er på 5.400.000 kr. Forskellen udgør 800.000, som 

skyldes en realiseret fortjeneste på indretning af lejede lokaler på 500.000 kr., samt på inventar som 

udgør 300.000 kr. I salgsåret skal denne fortjeneste på de 800.000 kr. angives. Året efter 

overdragelsen modtages en opkrævning fra SKAT via årsopgørelsen.     

Hvis overdragelsen betales med anparter, så vil de i dette eksempel udgør 5.400.000 kr. Hvis 

anparterne sælges senere til f. eks. 10.000.000 kr., så vil der være en fortjeneste på 4.600.000 kr., 

som vil være en skattepligtig fortjeneste.   

3.9 Konklusion af skattepligtig virksomhedsomdannelse  

Ved at vælge den skattepligtige virksomhedsomdannelse, så giver det ejeren mulighed for selv at 

vælge de aktiver og passiver som skal skydes ind i selskabet. Dog skal man sørge for at stiftelsen 

følger SL § 39 omkring apportindskud og samtidig sørge for stiftelsesdokumenter jf. SL § 9. Ved at 

vælge denne metode, så overdrager man aktiver og passiver til handelsværdi, også kaldet 

afståelsesprincippet.  

Når man vælger den skattepligtige virksomhedsomdannelse, kan man vælge at lave omdannelsen 

med tilbagevirkende kraft, dog er der et krav om at det skal være til et nyt selskab. Dette kan man 

vælge at gøre op til 6 måneder efter skæringsdatoen. Med skæringsdatoen menes der årsluk for den 

personlig ejet virksomhed. Det er også en mulighed at omdanne til et udenlands selskab, dvs. at 

selskabet ikke behøver at registreret som et dansk selskab.   
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I den skattepligtige virksomhedsomdannelse skal man udføre en vurdering skattemæssige værdier 

for aktiverne, og dette medfører at ejeren bliver beskattet af evt. fortjeneste. Betalingen for den 

omdannede virksomhed kan ske i form kontant afregning eller via et stiftertilgodehavende, som er 

et gældsbrev. 

Sker virksomhedsomdannelsen med tilbagevirkende kraft, så vil beskatningen skulle ske ved 

skæringsdatoen, mens der med ”almindelig” virksomhedsomdannelse, vil ske beskatning ved 

overdragelsesdatoen.   

En af grundene til at vælge denne omdannelses type kunne være hvis man kun ville omdanne dele af 

virksomheden. Det er også muligt for ejeren at få en negativ indflydelse i sin egen økonomi ift. 

aktivernes og passivernes handelsværdi. Der er dog mulighed for få betaling ved hjælp af et 

stiftertilgodehavende som er en lidt nemmere løsning nogle gange.    

En af fordelene ved den skattepligtige metode, er at man får betalt skatten med det samme. Dvs. 

man ikke skal vente med at aktier er solgt, men at man får den ”hårde” del overstået. En anden 

fordel at, hvis aktiverne afstår til handelsværdi over den nedskrevne værdi, så forøger det 

afskrivningsgrundlaget.  

Den før omtalte fordel med at betale skatten med det samme kan også ses som en ulempe. Hvis 

skatten er høj, kan det medføre at virksomhedsejeren løber tør for kapital. Dette kan medføre til 

optagelse af lån osv.  

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse, realiseres fortjenester ved salget af aktiver som 

føres over til selskabet. Her taler man normalt om goodwill, driftsmidler og ejendomme. Disse 

avancer aktiverer de samme skatter, som tilfældet er med salg af aktiverne til tredjeperson. Og 

aktiverne afstår til handelsværdien. Dette betyder nemlig, at aktivernes værdiansættelse overdrages 

med armlængdeprincippet jf. LL § 2.  
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3.10 Skattefri virksomhedsomdannelse  

Efter at have gennemgået den skattepligtige virksomhedsomdannelse, vil jeg nu kaste mig over den 

skattefrie virksomhedsomdannelse. Ved at vælge denne omdannelses metode, så vælger man at 

udskyde betaling at skatten af evt. avancer af aktiverne og passiverne. Der udskydes indtil ejeren af 

selskabet sælger aktier / anparter eller hvis virksomheden lukker. Der er dog en masse krav som skal 

være opfyldt før man kan omdanne sin virksomhed efter den skattefrie metode jf. Jf. VOL § 1 og 2. I 

næste afsnit vil jeg komme ind på de forskellige krav.    

3.11 Krav for at kunne anvende skattefri virksomhedsomdannelse  

Nedenfor ses kravene for at kunne omdanne via den skattefrie metode: 

- Det er kun muligt at omdanne personlig ejede virksomheder.  

- Ved tidspunktet for omdannelsen, så skal ejeren af den personlige virksomhed være fuldt 

skattepligtig i Danmark. 

- Overdragelsen af virksomheden kan ske både til et nyt og eksisterende aktie / 

anpartsselskab.  

- Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet.  

- Hele betalingen for virksomheden skal bestå af enten aktier eller anparter i selskabet.  

- Den pålydende værdi af de aktier eller anparter skal svare til den samlede aktie- eller 

anpartskapital  

- Aktierne / anparterne må ikke have en negativ anskaffelsessum  

- Senest 1 måned efter omdannelsen skal stiftelsesdokumenter være sendt til de danske 

myndigheder.  

Jeg vil nu kigge nærmere på ovenstående krav. 

3.12 Omdannelse af personlig drevet virksomhed  

Det første krav er at, virksomheden som skal omdannes via den skattefrie omdannelses metode, skal 

være personligt drevet jf. VOL § 1. Virksomhedsformer som interessentskaber og 

kommanditselskaber hører også ind under her. Er der flere ejere i de personlige drevet 

virksomheder, omdannes der jf.  VOL § 1, stk. 1, som nævner fysiske personer.  
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3.13 Overdragelsen af virksomheden kan ske både til et nyt og eksisterende aktie / 

anpartsselskab 

Via den skattefrie virksomhedsomdannelse, er det muligt at omdanne til et nyt selskab eller til et 

allerede eksisterende selskab. Dog skal det nye eller allerede eksisterende selskab være registreret i 

Danmark jf. VOL § 1, stk. 1. Det er også et krav at det eksisterende selskab, skal være oprettet på 

omdannelsesdatoen. Egenkapitalen skal også stå gældfri i en bank jf. VOL § 1, stk. 2.  

3.14 Skattepligtig i Danmark  
Ved at bruge den skattefrie virksomhedsomdannelse, sker denne omdannelse via succession. Dette 

vil sige at ejeren af virksomheden skal være fuld skattepligtig til Danmark på 

omdannelsestidspunktet jf. VOL § 1, stk. 1 nr. 2. Hvis der er et tilfælde hvor ejeren hører ind under 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten, så er der en betingelse for at den er hjemmehørende i 

Danmark. Dette er med til at sikre, at beskatningen ved eventuel afståelse eller ved fraflytning, 

kommer fra Danmark.   

3.15 Omdannelse af en hel virksomhed  

For at kunne bruge virksomhedsomdannelsesloven, er det et krav at hele virksomheden bliver 

overdraget, dvs. alle aktiverne og passiver jf. VOL § 2, stk. 2. Nogen vælger ved omdannelse at 

undlade nogle aktiver, f. eks. ejendomme, men dette er ikke muligt ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelse.  

3.16 Aktierne / anparterne må ikke have en negativ anskaffelsessum  
Anskaffelsessummen må ikke være negativ jf. VOL § 4, stk. 2 og 3. Anskaffelsessummen opgøres via 

handelsværdien minus den skattemæssige avance. Hvis virksomhedens afskrivninger er større end 

handelsværdien, medfører det at anskaffelsessummen er negativ. På den måde er handelsværdierne 

større end de skattemæssige værdier.  

Hvis ejeren har været i VSO før omdannelsen, og der fremkommer negativ anskaffelsessummer på 

aktier / anparter, så er det stadig en mulighed at omdanne efter den skattefrie omdannelse. Hvis en 

virksomhedsejer har mere end 1 virksomhed og alle disse virksomheder er i VSO’en, så er det ikke en 

mulighed at kun omdanne en af virksomhederne ifølge VOL, hvis dennes anskaffelsessum er negativ. 

Ved dette scenarie, kræver det at alle ejerens virksomheder skal omdannes jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5.  
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3.17 Stiftelsesdokumenter  

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal man sende disse ting til skattestyrelsen senest 1 

måned efter omdannelsen af virksomheden jf. Skat.dk:  

- Stiftelsesdokument  

- Vedtægter 

- Vurderingsberetning  

- Åbningsbalance  

- Dokumentation for at selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen 

- En opgørelse af aktiernes / anparternes anskaffelsessum (skattemæssig)  

 

3.18 VSO ved omdannelse  

Hvis en virksomhedsejer gerne vil omdanne sin virksomhed efter VOL og bruger VSO’en, så er der 

specielle forhold man skal forholde sig til. Jeg vil nedenfor gennemgå nogen af disse forhold  

3.19 Indskudskontoen  
Ved en virksomhedsomdannelse, er det ikke en mulighed at indskudskontoen må være negativ. Hvis 

tilfældet er, at indskudskontoen er negativ, så skal man udligne den før man kan lave en 

virksomhedsomdannelse. Der er flere måder at indskyde på indskudskontoen. Ejeren af har den 

mulighed at indskyde værdien af den privat del af aktivet, dette gælder også hvis aktivet ikke er med 

i VSO’en jf. Skattememo s.367. For at nedsætte den negative indskudskonto, er det også muligt at 

indskyde en privat bil ved virksomhedsomdannelsen jf. Skattememo s.367(SKM 2006.280 SR 

TfS2006.575 SR). Hvis et blandet benyttet aktiv bliver indskudt i selskabet, så var konsekvensen indtil 

2004, at indskudskontoen skulle reguleres med et beløb som matcher værdien af den private andel 

af aktivet.       

3.20 Mellemregning 

I forbindelse med virksomhedsomdannelsen, bestemmer ejeren selv om mellemregningen skal være 

med i omdannelsen jf. VOL § 2, stk. 3. Ejeren bestemmer også selv hvor stor en del af beløbene, der 

skal være med i virksomhedsomdannelsen.  

Angående kontoen for senere hævninger, så kan disse hæves skattefrit, da ejeren allerede er blevet 

beskattet af disse i det år de blev overført.    
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Såfremt virksomhedsejeren ikke anvender mellemregning og kontoen for senere hævninger i 

virksomhedsomdannelsen, så er det en mulighed for at disse beløb kan være et passiv i 

åbningsbalancen. Denne post i passiverne skal dog være udbetalt inden omdannelsen er færdig. Der 

vil her ikke være tale om nogen form for beskatning.  

Hvis ovenstående mulighed heller ikke vælges, så bliver de ført til egenkapitalen. Dette har en 

påvirkning på værdien af aktierne / anparterne.  

 

3.21 Opsparet overskud  

Ved brug af VSO’en, så har virksomheden opsparet et overskud som blive beskattet ved 

virksomhedsomdannelsen. Hvis man vælger at omdanne hele virksomheden, så er det en mulighed 

at avende det opsparede overskud.   

Det opsparede overskud kan bruges til at sænke anskaffelsessummen på aktierne / anparterne. På 

den måde undgår man at ejeren bliver beskattet af avance fra tidligere overskud. Hvis en 

virksomhedsejer ejer flere virksomhed, og hvor der er blevet brugt VSO inden 

virksomhedsomdannelsen, så er det muligt at omdanne kun 1 virksomhed. Dette kræver dog at 

indskudskontoen ikke er negativ. Hvis den er negativ, så kræver det at alle virksomheder bliver 

omdannet.  

Hvis det opsparet overskud ikke bliver brugt ved en virksomhedsomdannelse, vil beløbet blive tillagt 

den personlige indkomst i omdannelsesåret, fratrukket acontoskatter jf. VSL § 10.  

3.22 Korrektion – Omgørelse  

For at kunne anvende den skattefrie virksomhedsomdannelse, kræver det at der er en del regler man 

skal overholde. Hvis der er en eller flere betingelser som ikke bliver overholdt ved 

virksomhedsomdannelsen, så anser man virksomhedsomdannelsen som en skattepligtig omdannelse 

og virksomhedsejeren beskattet efter afståelsesprincippet. 

F. eks. kan SKAT mene at alle aktiver og passiver ikke er indskudt i selskabet jf. SKM2002.83LSR.   

Det er dog muligt at omgøre dispositioner. Nedenstående er 6 betingelser for at kunne få tilladelse 

til omgørelse af en skatteretlig disposition jf. side 173 i ”Generationsskifte og Omstrukturering”: 

1. Skatteansættelsen skal hvile på en privatretlig disposition, der kan omgøres  
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2. Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller 

udskyde skatter eller afgifter  

3. Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er 

væsentlige  

4. Dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne 

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

virkning, skal være enkle og overskuelige  

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

omgørelsesanmodningen.    

 

3.23 Konklusion af skattefri virksomhedsomdannelse  

Vælges der at lave en virksomhedsomdannelse med den skattefrie metode, er der en del betingelser 

man skal overholde. Hvis ikke alle disse betingelser overholdes, så anses omdannelsen som en 

skattepligtig omdannelse og ejeren vil blive beskattes. Der kan både omdannes til et nyt eller et 

allerede eksisterende selskab, dog skal disse være registret i Danmark jf. VOL § 1, stk. 1. Ejeren af 

virksomheden skal også være fuld skattepligtig til Danmark på omdannelsestidspunktet jf. VOL § 1, 

stk. 1 nr. 2. Et andet krav ved VOL, er at hele virksomheden skal overdrages til selskabet, dvs. alle 

aktiver og passiver jf. VOL § 2, stk. 2.  

Betalingen for virksomhedsomdannelsen kan kun ske ved aktier / anparter.   

Det er ikke muligt at have en negativ indskudskonto ved omdannelsen. Hvis den er negativ, så skal 

den udlignes inden omdannelsen kan finde sted. Dette kan gøres på forskellige måder, blandt andet 

ved indskyde sin private bil.  

I forbindelse med virksomhedsomdannelsen, bestemmer ejeren selv om mellemregningen skal være 

med i omdannelsen jf. VOL § 2, stk. 3. Ejeren bestemmer også selv hvor stor en del af beløbene, der 

skal være med i virksomhedsomdannelsen. Angående kontoen for senere hævninger, så kan disse 

hæves skattefrit, da ejeren allerede er blevet beskattet af disse i det år de blev overført. 

Ved en skattefrie virksomhedsomdannelse udskyder man beskatningen til selskabet lukker eller 

bliver solgt.  
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4.0 Værdiansættelse  

Når man omdanner sin virksomhed, så er det vigtigt at lave nøje overvejelser om hvilke aktiver og 

passiver som skal indgå i selskabet. Jeg vil derfor nu komme ind på de forskellige værdiprincipper. En 

værdiansættelse er med til at angive prisniveauet, på den virksomhed som man overvejer at sælge. 

Værdiansættelsen bruges dog ikke kun til salg af virksomheder. Hvis en virksomhed f. eks. gerne til 

låne penge, så er det godt at vide hvad virksomheden er værd. 

Uanset om man vælger den skattepligtige eller skattefrie virksomhedsomdannelse, så tager begge 

udgangspunkt i afståelsesprincippet. Forskellen er som tidligere nævnt, at ved den skattepligtige 

omdannelse, medfører det beskatning hos ejeren, mens man ved den skattefrie omdannelse 

udskydes denne beskatning til et senere tidspunkt.  

Ved udarbejdelsen af værdiansættelsen for aktiverne og passiverne, så har SKAT mulighed for at 

ændre på denne værdiansættelse. Dette kan de gøre hvis de mener at vilkårene ikke svarer til hvad 

en uafhængig 3. part ville skulle betale. Værdiansættelses bruges til beskatningen, da denne bruges 

som grundlag af fortjenesten / tabet.  

Normalt kan man i det seneste regnskab se værdien af alle aktiver og passiver, da de tager 

udgangspunkt i dagsværdien. Dagsværdien er det beløb, hvormed et aktiv kan udveksles eller en 

forpligtelse kan udlignes ved transaktioner mellem af hinanden uafhængige parter jf. Lovens bilag 1, 

D, nr.2.  

4.1 Goodwill  

Goodwill er et udtryk for den merværdi en virksomhed kan have i form af f. eks. loyal kundekreds og 

omdømme. I regnskabet hører goodwill under et immaterielt aktiv. Værdien af goodwill kan varierer 

meget afhængig af hvilken branche man befinder sig i. Det kan derfor nogle gange være svært at 

beregne hvad goodwillen er værd i virksomheden. Goodwill er for det meste den værdi som en 

uafhængig 3. part ville betale for ens virksomhed. Ved en virksomhedsomdannelse, kan goodwill 

først indregnes når den bliver fastsat ved overdragelsen af selve virksomheden. 

I lovgivningen findes der ikke nogen lov om, hvordan goodwill skal værdiansættes. Aftalen skal 

lægges til grund, når der er en aftale mellem uafhængige parter. Hvis parterne er 

interesseforbundne, så skal værdien af goodwill være til handelsværdien. Denne handelsværdi af 

goodwillen værdiansættes ud fra et skøn for de enkelte forhold. Der kigges specielt på 

virksomhedens tidligere overskud.        
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I nogle brancher findes der en fast kutyme til værdiansættelsen af goodwill. Disse kan f. eks. være på 

baggrund af bruttohonorarindtægt, bruttoomsætning eller noget lignende. Og disse kan godkendes 

til værdiansættelsen af goodwillen. Selvom en virksomhed har et underskud, så kan der stadig 

fastsættes goodwill på baggrund af omsætningen. 

Hvis tilfældet er at der ikke findes nogen branchekutymer, kan man få hjælp fra en neutral person til 

at sandsynliggøre den fastsatte værdi. Hvis en virksomheds aktiver er værdisat til 500.000 kr., men at 

ejeren vil have 1.500.000 kr. og denne pris bliver godtaget af køberen, så er de 1.000.000 et udtryk 

for en goodwill. Dette skyldes at forholdet mellem aktivernes værdi og den aftalte salgssum er på 

1.000.000 kr.    

Ved en virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft, vil goodwill blive sat til værdien på den 

skæringsdato man har valgt.   

Der kan dog være tilfælde hvor skal tage udgangspunkt i en standardiseret beregning af goodwill, 

som er en vejledning af ligningsrådet. Denne beregning tager udgangspunkt i de seneste 3 års 

regnskabsmæssige resultat før skat. Det er ikke et krav at udarbejde et årsregnskab, der kan også 

tages udgang i et skatteregnskab. Der skal ændres i resultatet hvis man tager udgangspunkt i det 

regnskabsmæssige resultat før skat med nedenstående:  

- ÷ Løn som ikke er udgiftsført  

- ÷ Finansielle indtægter 

- + Finansielle udgifter 

- ± Evt. ekstraordinære poster 

- + Tilkøbt goodwill afskrivninger  

Tages der i stedet for udgangspunkt i den skattepligtige indkomst, skal nedenstående ændres:  

- ÷ Medarbejdende ægtefælle 

- ÷ Finansielle indtægter 

- + Finansielle udgifter 

- + Investeringsfondshenlæggelser  

- + Forskudsafskrivninger  

- ± Driftsmæssige poster som ikke er skatterelevante  

- + Tilkøbt goodwill afskrivninger  



Page 38 of 68 
 

Efter man har ændret på resultatet for årene, skal man derefter vægte de forskellige år. Vægtningen 

sker således: 

- Det seneste år vægtes med 3 

- Det 2. seneste år vægtes med 2 

- Det sidste år vægtes med 1 

Man skal derefter tage gennemsnittet af ovenstående resultat og fratrække en driftsherre løn på 50 

% af selve resultatet. Der en dog en over og nedre grænse for denne driftsherreløn. Den skal som 

minimum udgøre 250.000 kr., og maksimum udgøre 1.000.000 kr.  

Næste skridt er så at trække en forrentning fra af alle aktiver. Denne forrentning udgør et 

kapitalafkast sats fra overdragelsestidspunktet inklusiv 3 % oveni. Ud fra VSL § 9 ses kapitalafkast 

satsen.  

Til slut beregner man en kapitalisering på baggrund af det opgjorte resultat. Forholdet mellem 

goodwillens levetid samt det forventede årlige afkast, bruges til kapitaliseringsfaktoren. Ud fra VSL § 

9 fastsættes forrentningen tillagt med 8 % oveni.  

Jeg vil nu komme med et eksempel på opgørelsen af goodwill ud fra reglerne i TTS_cirkulære 2000-

10: 
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I udregning ovenfor, ses det at goodwillen er 3.753.000 kr., som skal være i åbningsbalancen på 

selskabet. Dette beløb danner grundlag for afskrivningerne, som de har mulighed for at trække fra i 

indkomstopgørelsen. Når der afskrives på goodwill, så gøres det med 1/7 af beløbet. Dvs. i dette 

tilfælde udgør det: 3.753.000 / 7 = 536.142 kr.  

Man kan godt komme ud for at indkomsten er negativ. I dette tilfælde vil en fordel først komme 

senere, når den bliver modregnet i senere positiv indkomst.  

4.2 Ejendom 

Når det kommer til at værdiansætte en ejendom, så kigges der på handelsværdien. Her kigges der på 

ejendomsvurderingen, da denne ses som værende af høj troværdighed. Man kan dog komme ud for 

at den seneste ejendomsvurdering ikke viser et retvisende billede. Heldigvis er man ikke bundet af 

vurderingen. Det ses ofte at en ejendom er blevet renoveret eller ombygget, hvilket betyder at den 

seneste vurdering ikke stemmer overens med værdien af ejendommen. Man kan derfor forlange en 

ny vurdering, som viser et retvisende billede. Til selve værdiansættelsen kan man bruge en ekspert 

inde for området, i dette tilfælde ville det være en ejendomsmægler.  
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Om der er tale om en skattepligtig eller en skattefri virksomhedsomdannelse, så skal nedenstående 

opgøres efter ens regler: 

- Ejendomsavance 

- Handelsværdien 

- Genvundne afskrivninger  

 

 

 

Ejendomsavance eller tabet udregnes som forholdet mellem den kontante anskaffelsessum og den 

kontante salgssum. Den kontante salgssum og den kontante anskaffelsessum justeres med 

købsomkostninger og salgsomkostninger.  

Disse omkostninger kunne f. eks. være: 

- Tinglysningsafgift 

- Advokat regninger  

- Låneomkostninger  

- Ejedomsmægler omkostninger  

Jeg vil nu komme med et eksempel på hvordan salgssum og anskaffelsessum opgøres:  
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Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom opgøres som forskellen mellem på den ene side 

afståelsessummen omregnet efter EBL § 4, stk. 4 og på den anden side anskaffelsessummen opgjort 

efter stk. 2 eller stk. 3 og reguleret efter § 5 eller § 5 A, jf. dog stk. 8. 

De genvundne afskrivninger viser om der er afskrevet for meget / lidt ift. den rigtige værdinedgang 

på bygninger eller installationer som man har ret til at afskrive på. Ved bygninger der er 

afskrivningsberettiget, opgøres de genvundne afskrivninger for sig selv. Ved bygning/installation, 

som er afskrivningsberettiget bygninger opgøres de samlet.  Nedenfor vil jeg vise et eksempel 

omkring ovenstående:  
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           DKK 

Salgssum for afskrivningsberettigede  

driftsbygninger og installationer(uden grund)       2.000.000 

Anskaffelsessum        1.500.000 

Afskrivninger         -500.000 

Værdi som er nedskrevet       1.000.000 -1.000.000 

Avancen           1.000.000 

Genvundne afskrivninger til beskatning       500.000 

 

Som det kan aflæses af eksemplet ovenfor, så er der en fortjeneste på salget af bygningen, som 

udgør 1.000.000. Det er dog kun 500.000 som skal beskattes som de genvundne afskrivninger. Dette 

er fordi at det er afskrivningerne som skal beskattes igen.   

Som nævnt tidligere, så bliver genvundne afskrivninger beskattet som personlig indkomst. Dette er 

vist nedenfor:  

           DKK 

Salgssum for afskrivningsberettigede         

driftsbygninger og installationer(uden grund)       1.000.000 

Anskaffelsessum        1.500.000 

Afskrivninger         -200.000 

Værdi som er nedskrevet       1.300.000 -1.300.000 

Tabet udgør          -300.000 

Fradrag          300.000 
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Ved opgørelsen af genvundne afskrivninger, og der er konstateret et tab, så er det muligt at 

medregne dette tab i ens personlige indkomst. Det ville så være et tab som er fradragsberettiget. 

Oven i dette, så formindskes anskaffelsessummen for ejendommen, ved beregningen af gevinst/tab 

efter EBL. I ovenstående tilfælde, så svarernedsættelsen til 300.000(tabet) og 200.000 som er de 

ikke genvundne afskrivninger.     

Ejendomsavance beskattes som kapitalindkomst for personer, hvorimod genvundne afskrivninger og 

tab på afskrivninger bliver beskattet som personlig indkomst.  

Ejendomsavance og genvundne afskrivninger hos selskaber, medregnes selskabet indkomst. 

Skatteprocenten er 22 %. Ved udlodning af provenuet er den effektive beskatning på ca. 56,7 % i 2018.   

Hvis der sælges en ejendom efter reglerne i EBL, og der sker et tab, er det en mulighed at modregne 

tabet i andre skattepligtige ejendomsavancer i pågældende år. Ved indkomstopgørelsen for 

realiserede tab, er det ikke en mulighed at fradrage i anden indkomst. Det er en mulighed at overføre 

tabet til ægtefælle i samme indkomstår, hvis vedkommende ikke kan benytte det selv. Resten kan 

modregnes i senere skattepligtige ejendomsavancer uden begrænsning ift. tiden jf. EBL.       

Det samme gælder for et selskab. Hos et selskab er det dog ikke muligt at overfører et tab til et 

sambeskattet selskab.   

4.3 Driftsmidler  
Handelsværdien og den skattemæssige værdi er næsten aldrig den samme. Dette skyldes at der er 

forskel på hvordan der afskrives skattemæssigt og regnskabsmæssigt. Ifølge den skattemæssige 

metode, så afskrives driftsmidler med 25 % efter saldometoden jf. AL § 5, stk. 3. Kigger man på den 

regnskabsmæssige metode, så afskrives driftsmidler hen over en periode, som er den forventede 

levetid af driftsmidlet jf. ÅRL § 43 stk. 2. Normalt afskrives et driftsmiddel over en periode på 3-5 år, 

dette afhænger selvfølgelig af hvilket driftsmiddel der er tale om.  

Driftsmidler opgøres til handelsværdi.  Man kan dog komme ud for at man skal få en uafhængig 3. 

mand til at vurderer aktivet. Hvis driftsmidlet er en bil, så ville det give god mening at få hjælp fra en 

bilforhandler. En anden mulighed er at indhente handelsværdien fra eksterne kilder til et aktiv magen 

til. Hvis vi bruger bil eksemplet igen, så hvis driftsmidlet var en Mercedes A klasse, så kunne man se 

på hvad andre Mercedes A klasser med samme specifikationer går til på f. eks. bilbasen eller 



Page 44 of 68 
 

lignende. Det er vigtigt at man over for SKAT kan redegøre og dokumenterer værdiansættelsen. Hvis 

disse mangler eller dokumentationen ikke er troværdig, så kan SKAT ændre denne værdiansættelse.        

4.4 Debitorer  

Debitorer består blandt andet af tilgodehavender fra salg, igangværende arbejde og andre 

tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter. Disse poster skal opgøres efter handelsværdi ved 

en virksomhedsomdannelse. Ved opgørelsen af debitorer skal man være opmærksom på der burde 

være hensat til tab, for at sikre sig at den regnskabsmæssige værdi stemmer til handelsværdien. Jf. 

KGL § 25, stk. 1, skal debitorer behandles skattemæssigt efter realisationsprincippet, som siger at der 

først er fradrag fra evt. tab når det er konstateret. Virksomheder kan vælge mellem lagerprincippet 

og realisationsprincippet. Når man først har valgt et princip, så kan man ikke skifte som man har lyst. 

Hvis man vil skifte fra lagerprincippet til realisationsprincippet, kræver det at man får grønt lyst fra 

SKAT.         

4.5 Værdipapirer  

Værdipapirer værdiansættes også til handelsværdi. Værdipapirerne opdeles i 2 kategorier, de 

børsnoterede og unoterede. Børsnoterede værdipapirer, er værdipapirer som handels på et 

reguleret marked, hvor man problemfrit kan finde handelsværdier. Ifølge ÅRL, så skal man regulerer 

regnskabsværdien til børskursen ved årsluk, hvilket betyder at den regnskabsmæssige værdi viser 

handelsværdien.  

Det er dog lidt svære at værdiansætte de unoterede værdipapirer, da de ikke handles på et reguleret 

marked. Normalt ville man hjælpe reglerne i TSS-cirkulære 2000-09 og 2000-10, men efter en ny 

principiel dom fra østre landsret(2017), som slår fast at der ikke er noget retskrav på disse 

hjælperegler.     

4.6 Konklusion af værdiansættelse  

Der er ikke forskel på den skattefrie og skattepligtige virksomhedsomdannelse når det kommer til 

værdiansættelse. Begge bruger handelsværdien som udgangspunkt for aktiverne og passiverne ved 

værdiansættelsen.  
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 5.0 Case virksomheden Nørrebro Scooters I/S 

Morten Andersen og Henrik Thomsen er de 2 ejere af Nørrebro Scooters I/S, som blev stiftet i 2012. 

Grunden til at de stiftede virksomeden, er fordi de begge 2 har en stor passion for Scooters. De har 

kendt hinanden i mange år, og de begyndte at køre på scooters sammen fra da de var teenagers. Da 

de startede virksomheden Nørrebro Scooters I/S op, havde ingen af den erfaring med at drive 

virksomhed før. De valgte derfor at starte med et interessentskab. De ejer hver 50 %, dvs. de har de 

samme vilkår.     

Morten og Henrik bruger virksomhedsordningen, da de rammer topskattegrænsen. Dette medfører 

at de betaler 22 % i aconto skat af virksomhedens overskud. Dette kræver dog at de ikke hæver 

privat. Hvis de hæver privat, medfører det en personlig skat, der dog bliver modregnet i den betalte 

aconto skat.   

De sidste par år er det gået virkelig godt for virksomheden, og de valgte derfor at investerer i en 

ejendom. Dette medførte at de opsagde deres lejede lokale. De har købt ejendomme for DKK 

2.800.000, hvor grundværdien udgør 25 % af ejendommens værdi, så i alt DKK 700.000. Selve 

bygningen udgør så resten, DKK 2.100.000. Ved købet af ejendommen var Både Morten og Henrik 

allerede i virksomhedsordningen. På den måde kan de få fradrag for deres renteudgifter i 

virksomheden.         

Nedenfor ses Morten og Henriks personlige skatteforhold pr. 31-12-2018: 

     Morten     Henrik 

Indskudskonto pr. 31/12   604.500    1.592.500 

Hensat til hævning +   0     585.000 

Konto for opsparet overskud   0     2.229.500 
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5.1 Grund til omdannelsen  

Grunden til at Morten og Henrik valgte at starte op i et interessentskab, da mest forbi de ikke havde 

styr på det at drive virksomhed og de forskellige virksomhedstyper. Med årene er det gået op for de 

2 ejere hvilke risici der er forbundet med at drive virksomhed som et I/S.   

Det går godt for virksomheden, men som i mange brancher, så kan det vende meget hurtigt. Det 

som begge ejere er mest bange for er den personlige hæftelse. Derfor overvejer de at lave en 

virksomhedsomdannelse til et selskab. Som nævnt tidligere i opgaven, så hæfter man kun med den 

indskudte kapital i et selskab. De vælger derfor at lave en virksomhedsomdannelse.  

Ved virksomhedsomdannelsen, skal de blive enige om ejendommen de købte skal være med i 

omdannelsen eller om de vil lade den være. En af de ting der taler for at lave ejendommen indgå i 

virksomhedsomdannelsen, er at der kun skal laves åbningsbalancen 1 gang. Vælger de den anden 

mulighed og holde ejendommen uden for omdannelsen, så er det stadig muligt at bruge 

virksomhedsordningen også derfor også få fradrag for deres renteomkostninger som vedrører 

ejendommen.    

En ulempe ved at beholde ejendommen personligt, ville være at de stadig hæfter solidarisk for 

ejendommen. Dette ville være en klar ulempe hvis f. eks. værdien af ejendommen faldt meget.  

De kan også vælge at omdanne virksomheden og ejendommen hver for sig. Dette indebærer dog 

flere udgifter i form af der skal laves 2 regnskaber og 2 åbningsbalancer.    

5.2 Virksomhedsomdannelsen af Nørrebro Scooters I/S 

Nedenfor ses resultatopgørelsen for Nørrebro Scooters I/S,  
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5.3 Åbningsbalancen  

Til åbningsbalancen skal Morten og Henriks aktiver og passiver værdiansættes. Jeg vil nu gennemgå 

nedenstående aktiver og passiver  

- Goodwill (A) 

- Ejendom (A) 

- Driftsmidler (A)  

- Varelager (A) 

- Likvider (A) 

- Debitorer (A) 

- Gældsforpligtelser (P)   

 

5.4 Goodwill 

Værdiansættelsen af goodwill opgøres efter TTS-Cirkulære 2000-10. Dette vil jeg vise i nedenstående 

beregning.  
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Goodwill beregningen udregnes på baggrund af resultatet for de seneste 3 år, dog med nogle 

reguleringer.  
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Efter man har reguleret på resultatet for årene, skal man derefter vægte de forskellige år. 

Vægtningen sker således: 

- Det seneste år vægtes med 3 

- Det 2. seneste år vægtes med 2 

- Det sidste år vægtes med 1 

 

Næste skridt er at vægte indkomsten med helholdvis 1,2 og 3 gange. År 2016 vægtes ved 1, år 2017 

vægtes med 2 og år 2018 vægtes med 3. Dette giver en samlet beløb på 6.893.845. Dette beløb 

divideres med 6 for at finde den gennemsnitlige indkomst.  

Udviklingstendensen udregnes ved at tage årets resultat for 2017 og fratrække 2016, derefter 

divideres med 2. I beregningen ovenfor får vi en udviklingstendens på 301.220. Hvis der er tilfælde 

hvor udviklingstendens er negativ, sættes denne til 0.     

Driftsherrelønnen udregnes ved at tage den gennemsnitlige indtjening og lægge udviklingstendens 

til, hvorefter man tager 50 % af dette beløb. Driftsherrelønnen skal være mellem DKK 250.000 – 

1.000.000. Hvis tallet er under de 250.000, så sættes driftsherrelønnen til 250.000. I Morten og 

Henriks beregning ender vi på 725.097.  

Derefter skal aktiverne forrentes, som i 2018 var på 0 %. Tillagt de 3 % som er standard, så ender vi på 

3 %. Alle aktiver undtagen goodwill og likvide beholdninger ganges så med de 3 %, og vi får så et 

beløb på 102.952 som trækkes fra de 725.097. Dette giver os en rest til forretning på 622.145.  

Til sidst vurderes goodwillens levetid, som laves ud fra en kapitaliseringsfaktor. Denne kapitalisering 

viser det forventede årlige afkast og den forventede levetid for goodwillen. Jf. VSL var den i 2018 0 % 

tillagt 8 % ender vi på 8 %.  Herefter ændres levetiden for goodwillen, som er 7 år i dette tilfælde. Ud 

fra Bilag 1 kan det ses at kapitaliseringsfaktoren bliver 2,83     

5.5 Ejendommen 

Morten og Henrik vil gerne have ejendommen med i virksomhedsomdannelsen. De skal derfor kun 

have lavet 1 regnskab og 1 åbningsbalance, så på den måde sparer de lidt likviditet. Da den skal med i 

omdannelsen, så skal den værdiansættes jf. TSS-Cirkulære 2000-05. Her kigges der på 

ejendomsvurderingen, da denne ses som værende af høj troværdighed. Man kan dog komme ud for 
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at den seneste ejendomsvurdering ikke viser et retvisende billede. Heldigvis er man ikke bundet af 

vurderingen. I Morten og Henriks tilfælde indhenter vi en ejendomsvurdering som siger at 

ejendommen er vurderet til DKK 3.510.000. Ejendommen er blevet vurderet af en ejendomsmægler, 

så derfor mener vi at det virker realistisk. I åbningsbalancen vil ejendommen derfor stå til 3.510.000.  

5.6 Driftsmidler  

Som nævnt tidligere, så bliver driftsmidler opgjort til handelsværdi. Disse virker realistiske, da der 

næsten lige er blevet lavet regnskab. Jf. bilag 2, ses det at værdien for driftsmidler i åbningsbalancen 

vil være på 310.070.   

5.7 Varelager  

Varelageret bliver også opgjort til handelsværdien. Værdien i regnskabet virker realistisk, så derfor er 

værdien i åbningsbalancen på 151.247. 

 

5.8 Likvide beholdning 

Likvide beholdninger opgøres også til handelsværdien. Ud fra det seneste regnskab kan vi se at 

værdien som skal være i åbningsbalancen er 2.555.106 jf. bilag 2.   

5.9 Debitorer 

Debitorer optages til handelsværdi i åbningsbalancen, som i dette tilfælde er 115.707 jf. bilag 2. 

5.10 Forudbetalinger  
Forudbetalinger opgøres til handelsværdi. Som det kan ses i balancen, så er værdien som skal med i 

åbningsbalancen 201.068.     

5.11 Gældsforpligtelser 

I forbindelse med køb af ejendommen, er det lånt et beløb på 2.990.000 jf. bilag 3.  

5.12 Konklusion  

Opgørelsen af aktiver og passiver bruges til åbningsbalancen. Som det kan ses længere oppe, så er 

goodwill beregnet til DKK 1.760.500. Det er valgt at hele virksomheden skal omdannes. Ejendomme 

er vurderet til 3.510.000, driftsmidlerne værdi er 310.070, varelageret har en værdi på 151.247, der er 

likvider for 2.555.106, debitorerne udgjorde 115.707, forudbetalinger til 201.068 og gælden for 

ejendommen har en værdi på 2.990.000. Ud fra disse tal er det nu muligt omdanne virksomheden.   
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5.13 Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse  

5.14 Åbningsbalance 

Efter at have gået igennem de forskellige aktiver og passiver som skal med i åbningsbalancen, vil jeg 

nu gennemgå den opdaterede åbningsbalancen for Nørrebro Scooters ApS d. 1/1 2019. 

Åbningsbalancen bruges både til den skattepligtige og skattefrie omdannelse.    

 

 

 

 

 

Ovenfor kan aflæsses de omregnet regnskabsmæssige værdier for aktiverne og passiverne. Ved 

virksomhedsomdannelsen skal vi også have opgjort den skattemæssige værdi for deres aktiver og 

passiver. Dette vil jeg komme ind på i de næste afsnit.   

5.15 Goodwill  

Goodwill bliver håndteret forskellige, når vi snakker om skattepligtig eller skattefri 

virksomhedsomdannelse.  
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Jeg vil nu starte med håndtering af goodwill ifølge den skattefrie metode. Før regnede vi os frem til 

at goodwill udgjorde DKK 1.760.500. Ved at bruge den skattefrie metode til 

virksomhedsomdannelsen, så bliver goodwillen værdiansat til DKK 0. Her er den skattemæssige og 

regnskabsmæssige værdi ens.        

Håndtering af goodwill ved den skattepligtige metode er anderledes. Tidligere regnede vi os frem til 

en goodwill(regnskabsmæssige værdi) på DKK 1.760.500. Der kommer en skattepligtig avance, da 

goodwill pr. 31.12.18 havde en værdi på 0. Denne avance skal Morten og Henrik beskattes af. Da de 

ejer 50 % hver, bliver de beskattet med halvdelen hver, så i alt 880.250 per mand.  De bliver begge 

beskatte via den personlige indkomst.  

Ses der kun på goodwillen her, så ville det bedste valg for Morten og Henrik være, at vælge den 

skattefrie metode til at omdanne deres virksomhed Nørrebro Scooters I/S.  

5.16 Ejendommen   

For at beregne den skattemæssige værdi ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse, er det 

vigtigt at vide om den købte ejendom er købt før d. 19/05-1993. Hvis dette var tilfældet, så skulle 

ejendom avancen opgøres anderledes.  De købte ejendommen i 2016. Morten og Henrik købte 

ejendommen i 2016 til DKK 2.800.000, og ejendommen var vurderet til 3.510.000 pr. 31.12.18 af en 

ejendomsmægler.  
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Morten og Henrik købte ejendommen i 2016 til 2.990.000 og den blev vurderet til 3.510.000 ved 

seneste vurdering. Der skal tillægges 10.000 pr. år, som i dette tilfælde er 2 år da man ikke regner 

afståelsesåret med. Som det kan aflæses ovenfor, så ender de med en ejendomsavance på i alt 

500.000.  

Da de ejer 50 % hver, så bliver begge ejere beskattet med DKK 250.000, som kapitalindkomst.  

Efter opgørelsen af ejendomsavancen, så skal vi nu kigge på de genvundne afskrivninger.  

 

Afståelsessummen får vi ved at tage 75 % af 3.510.000 = 2.632.500. Vi tager kun 75 %, da bygningen 

udgør 75 % af hele grunden. Anskaffelsessummen får vi ved at tage 75 % af 2.990.000 = 2.242.500.  

Ved at bruge den skattefrie metode, så får vi nedenstående beregning for ejendommen: 

    

Ud fra vurderingen fra ejendomsmægleren, så er handelsværdien på ejendommen 3.510.000. Ud fra 

denne værdi, skal der fratrækkes ejendomsavancen på 500.000. Dernæst har vi taget de genvundne 

afskrivninger og fratrukket beløbet. Beløbet vi ender med er så den skattemæssige anskaffelsessum.  
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Ved hjælp af den skattepligtige metode, har vi tidligere regnet os frem til de genvundne afskrivninger 

på i alt DKK 276.000. Da Morten og Henrik ejer 50 % af virksomheden, så vil begge blive beskattet via 

den personlige indkomst på i alt 138.000 for de genvundne afskrivninger.  

5.17 Driftsmidler  

Nu vil jeg komme ind på håndteringen af den skattemæssige anskaffelsessum via den skattefrie 

virksomhedsomdannelses metode.  

 

Driftsmidlerne udgør ifølge bogføringen DKK 310.070. Ud af dette beløb fratrækkes 90 % af den 

avance der er på driftsmidlerne. Denne avance findes ved at tage forskellen mellem handelsværdien 

og den skattemæssige værdi. Dette giver Morten og Henrik en skattemæssig anskaffelsessum på 

deres driftsmidler på DKK 272.490. Ved at vælge den skattefrie omdannelses metode, medfører det 

at Morten og Henrik ikke vil blive beskattet af avancen på deres driftsmidler.  

 

Ved brug af den skattepligtige metode, vil Morten og Henrik blive beskattet af avancen på 

driftsmidlerne. Beskatningen sker som personlig indkomst. Beregningen ses nedenfor. Det kan ses at 

den skattemæssige avance er på DKK 41.756, og da de begge ejer 50 % hver, så bliver de hver især 

beskattet med DKK 28.878. Grunden til at de bliver beskattet, er fordi at handelsværdien er større 

end den skattemæssige værdi.   
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5.18 Konklusion  

Nedenfor har jeg lavet et skema som viser forskellen mellem at vælge den skattepligtige og 

skattefrie virksomhedsomdannelse.  

 

Jeg har nu gennemgået de poster som er ens for begge omdannelses metoder. Jeg vil nu gennemgå 

de poster hvor der er forskel på om man vælger den skattepligtige eller den skattefrie omdannelses 

metode. Vi starter med den skattefrie metode 

 

5.19 Skattefrie metode Nørrebro Scooters   

 

5.20 Betingelser for at anvende den skattefrie metode  

Der er et par betingelser som Nørrebro Scooters I/S skal overholde for at kunne bruge den skattefrie 

metode. Ejerne er ved omdannelsestidspunktet fuld skattepligtige i Danmark, for at kunne bruge 

reglerne i VOL, jf. VOL § 2. I Morten og Henriks tilfælde, så opfylder de dette krav. Et andet krav er at 
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alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet ved omdannelsen. Dog kan 

ejerne selv vælge om de vil have ejendommen med eller ikke. Morten og Henrik har valgt at 

inkluderer ejendommen i omdannelsen samt alle aktiver og passiver, så dette krav opfylder de også. 

Anparterne er ikke negative, og hverken Morten eller Henrik har en negativ indskudskonto. Senest 6 

måneder efter statusdagen som er d. 31-12-18, skal omdannelsen finde sted, disse betingelser er også 

opfyldt. De skal også have samme regnskabsperiode, hvilket også er overholdt.  

Ud fra ovenstående, så kan Morten og Henrik sagtens omdanne Nørrebro Scooters ved hjælp af den 

skattefrie omdannelses metode.  

 

5.21 Kapitalkonto 
Ved at bruge den skattefrie omdannelse, så skal Morten og Henrik sørge for at udligne kapitalkonti. I 

Dette tilfælde, så har Morten hævet det maksimale, mens Henrik har sparet en del op. Dette skal 

udlignes.  

 

 

 

 

 

 

 

         

       

 

 

 



Page 57 of 68 
 

Ud fra ovenstående udregning, ses det at Morten skal ovefører DKK 146.400 til selskabet, og at 

Henrik skal hensætte samme beløb til senere hævning for at kunne kapitalkontoerne til at stemmer 

overens. Hvis dette ikke gøres, så er det ikke muligt at omdanne virksomheden efter den skattefrie 

omdannelses metode. Efter at Morten og Henrik har udlignet, så kan de godt fortsætte.     

 

5.22 Udskudt skat  

For at kunne anvende den skattefrie omdannelses metode, så skal der udregnes en udskudt skat. 

Denne udskudte skat skal være med i åbningsbalancen. Den udskudte skat udgør 22 %.  

 

Det ses at den udskudte skat udgør DKK 566.298. dette beløb skal med i åbningsbalancen, da dette 

er en skatteforpligtelse.  

5.23 Varelager, tilgodehavender og likvide beholdninger  

Poster som varelageret, debitorer, forudbetalinger og likvide beholdninger, disse har samme værdi 

som bogført i balancen pr 31-12-18.  

5.24 Skattemæssige anskaffelsessum for anparterne  

Nedenfor ses anparternes anskaffelsessum. Da de hver ejer 50 % hver, så er fordelingen også på de 

50 %. I tabellen nedenfor, kan det ses at anparternes skattemæssige anskaffelsessum ikke er så stor. 

Dette skyldes at Henrik har opsparet en del penge. Dette medfører at Morten har en skattemæssig 

anskaffelsessum på 1.098.077, mens Henrik ender på minus 1.131.423. Værdien skal derfor modregnes 

i afståelsessummen.  

5.25 Konklusion af skattefri omdannelse 
Ud fra ovenstående, er vi nået frem til at Morten har en skattemæssig anskaffelsessum på i alt 

1.098.077, mens Henrik ender minus 1.131.423. Dette skyldes det store opsparede overskud.  Ved at 
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vælge den skattefrie omdannelse, så vil der ikke ske nogen beskatning nu. Når anparterne engang 

bliver afstået, vil det medføre en beskatning. Dette sker ved at modregne anskaffelsessummen med 

afståelsessummen. Morten og Henrik vil blive beskattet af differencen som en aktieindkomst.       

 

5.26 Skattepligtig metode 

Morten og Henrik har valgt at lave omdannelsen d. 01-01-2019, og det er derfor et krav at de sørger 

for at en generalforsamling senest 6 måneder efter. Nedenfor ses åbningsbalancen, når der 

anvendes den skattepligtige omdannelses metode.  
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Som det kan ses i åbningsbalancen, så er der optaget et stiftertilgodehavende. Dette betyder at 

egenkapitalen kun består af selskabskapitalen. Jeg vil i næste afsnit vise beregningen af 

stiftertilgodehavende.  

5.27 Stiftertilgodehavende  

Ved at omdanne efter den skattepligtige metode, så er det muligt at optage et 

stiftertilgodehavende.  Det er en del af det vederlag, som Morten og Henrik får fra deres virksomhed. 

Man tager alle aktiver og trække passiverne fra, dette giver stiftertilgodehavende. Som det kan ses i 

åbningsbalancen ovenfor, så udgør stiftertilgodehavendet DKK 4.631.331. Da Morten og Henrik hver 

ejer 50 %, så deles stiftertilgodehavende lige over mellem dem. Dette beløb kan Morten og Henrik 

hæve skattefrit.      

5.28 Skat 
Morten og Henrik kommer begge over topskattegrænsen. Nedenfor ses den skattepligtige indkomst 

for begge. Henrik har opsparet DKK 240.000, som bliver lagt oveni hans personlige indkomst. 
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Ved at bruge den skattepligtige omdannelses metode, så medfører det at Henrik bliver beskattet 

med DKK 726.660, mens Morten ender med 512.150. De skal betale disse beløb senest d. 01-07-2019. 

5.29 Konklusion af skattepligtig omdannelse 

Ud fra ovenstående beregning vedr. den skattepligtige metode, kan de ses at den skattemæssige 

påvirkning er meget stor. Morten og Henrik skal betale 726.660 + 512.150 senest om ca. 6 måneder. 

Dette er en stor sum penge, og jeg vil derfor anbefale Morten og Henrik at anvende den skattefrie 

virksomhedsomdannelse. Som nævnt tidligere, så opfylder de kravene for den skattefrie metode, så 

dette vil jeg klart anbefale.   

 

 

6.0 Konklusion  

Hvis man vælger at omdanne sin virksomhed til et selskab, er der 2 fremgangsmåder at anvende. Den 

første er den skattefrie metode. For at anvende denne metode, skal man imødekomme en masse 

krav jf. VOL. Som ejere, skal man være fuldt skattepligtig i Danmark, Alle aktiver og passiver skal 

overføres til selskabet. Er der en negativ indskudskonto, så skal denne udlignes. Selve omdannelsen 

skal finde sted seneste 6 måneder efter årsluk, som i Morten og Henriks tilfælde er 01-01-19, hvilket 

betyder at omdannelsen skal være senest 1/6.   

Hvis en af betingelser ikke bliver overholdt, så vil omdannelsen blive til en skattepligtig omdannelse. 

Virksomheds ejere som vælger den skattepligtige omdannelsesmetode, er ofte dem som har 

likviditet nok til at afvikle skatten eller hvis beskatningen er lille.  
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For at lave en virksomhedsomdannelse, kræver det at man får aktiver og passiver værdiansat. Dette 

er klart lettest at gøre, hvis man gør det lige efter årsluk. Dette er lettest fordi at de fleste aktiver og 

passiver bliver værdiansat til den bogførte værdi.  

I Morten og Henriks tilfælde med Nørrebro scooters, havde de følgende værdiansat:  

- Driftsmidler – 310.070  

- Varelager – 151.247 

- Debitorer – 115.707 

- Forudbetalinger – 201.068   

- Likvider – 2.555.106 

- Gæld – 2.990.000 

- Kreditorer – 187.805 

- Anden gæld – 70.659 

Værdiansættelsen af goodwill anhænger af hvilken omdannelsesmetode der bliver anvendt. Vælges 

den skattefrie omdannelse, så bliver goodwill værdiansat til DKK 0. Dette skyldes at den 

skattemæssige og regnskabsmæssige værdi er ens. Vælges derimod den skattepligtige, så er 

grundlaget for beregningen af goodwillen, virksomhedens resultat for de sidste 3 år. Dog skal der 

reguleres lidt i indkomsten, samt skal indkomsten vægtes med 1-3.  

Derefter udregnes den gennemsnitlige indtjening, hvor man tilskriver udviklingstendensen, mens 

man trækker en driftsherreløn fra. Virksomhedens aktiver forrentes med en kapitalafkastsats og det 

resterende skal kapitaliseres med en kapitalafkastsats.  

Ved brug af den skattepligtige omdannelsesmetode, skal der beregnes en ejendomsavance ud fra 

DKK 2.990.000 som udgør anskaffelsessummen. Ifølge ejendomsmægleren, har ejendommen en 

handelsværdi på DKK 3.510.000 med et tillæg på 10.000 hvert år. Dette gælder dog ikke det år hvor 

virksomheden bliver omdannet. Hos Nørrebro Scooters ender de på en ejendomsavance på i alt DKK 

500.000, og de genvundne afskrivninger udgør DKK 276.000.  

Anskaffelsessummen på ejendomme er udregnet til DKK 2.374.000, hvis der gøres brug af den 

skattefrie omdannelsesmetode.  

Såfremt der er en difference mellem aktiverne og passiver i åbningsbalancen, medfører det et 

stiftertilgodehavende. Laver man stiftertilgodehavende stå, skal der laves et gældsbrev. En anden 
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mulighed er at lade det være en del af egenkapitalen som en overkurs. Et stiftertilgodehavende kan 

hæves uden beskatning.  

Den personlige indkomst vil blive beskattet med 52,02 % + 8 % i AM-bidrag. Poster der indgår i den 

personlige indkomst, er avancen på goodwill, driftsmidler, varelager, debitorer, genvundne 

afskrivninger og opsparet overskud. Ved kapitalindkomsten, beskattes der med 42 %, og 

ejendomsavancen indgår her.    

Da Morten og Henrik hver især ejer 50 % af virksomheden, bliver summen af den personlige indkomst 

samt kapitalindkomsten fordelt helt lige. Det eneste som er anderledes hos dem, er det opsparet 

overskud. Derfor bliver Morten beskattet med DKK 512.150 og Henrik bliver beskattet med DKK 

726.660.    

Vælges der at anvende den skattefrie omdannelsesmetode, udskydes beskatningen. Den udskydes til 

den når anparternes engang bliver solgt, eller hvis virksomheden lukker. Dermed skal man ikke 

betale noget med det samme.  

I tilfældet hos Nørrebro Scooters, så er beskatningen rimelig stor hvis der vælges den skattepligtige 

omdannelsesmetode. Derfor vil jeg klart anbefale at Morten og Henrik i stedet anvender den 

skattefrie omdannelsesmetode. Dette kan de sagtens gøre, da de opfylder alle kravene som der 

stilles ved at anvende den skattefire metode. På den måde vil de først blive beskattet hvis 

anparterne sælges eller Nørrebro Scooters lukker.          
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Learn(CBS) 

7.1 Forkortelser 

ÅRL – Årsregnskabsloven  

PSL – Personskatteloven 

KAO – Kapitalafkastordningen  

VSO – Virksomhedsskatteordningen  

VSL – Virksomhedsskatteloven  

LL – Ligningsloven  

SL – Selskabsloven 

SEL – Selskabsskatteloven  

VOL – Virksomhedsomdannelsesloven  

KGL – Kursgevinstloven 

EBL – Ejendomsavancebeskatningsloven   

 

8.0 Bilag 

8.1 – Bilag 1 – Kapitaliseringsfaktor   
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8.2 – Bilag 2 – Aktiver 2016 - 2018 

 

8.3 – Bilag 3 – Passiver 2016 – 2018 
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8.4 – Bilag 4 – Åbningsbalance  

 

8.5 – Bilag 5 – Ejendomsavance  

 

8.6 – Bilag 6 – Genvundne afskrivninger  
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8.7 – Bilag 7 – Anskaffelsessum  

 

8.8 – Bilag 8 – Driftsmidler  

 

8.9 – Bilag 9 – Avance på driftsmidler  
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8.10 – Bilag 10 – Konklusion af Goodwill, Ejendom & Driftsmidler  

 

8.11 – Bilag 11 – Udskudt skat  

 

 

 


