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1. Indledning 

1.1 Indledning: 

Når man gerne vil starte sin egen virksomhed, vil man starte ud med at overveje om man skal stifte et 

selskab eller om man skal drive virksomheden i personligt regi. Noget der kan vægte meget i denne 

overvejelse, er at hvis man vil stifte et selskab skal man ved et anpartsselskab eller et aktieselskab have en 

start kapital. Til forskel for selskaber kræver personlig drevet virksomheder ikke den store indsats når man 

skal starte virksomheden op, man kan meget naturligt bare gå i gang med sin virksomhed.  

Man skal tænke på at når man vælger at drive sin virksomhed i personligt regi, hæfter man personligt 

og solidarisk. Derfor som virksomheden vokser sig større vokser den personlige risikoen forbundet med 

virksomheden også, her kan det være relevant at overveje at omdanne virksomhed til et selskab for at 

mindske den personlige risiko. Den samme overvejelse gælder hvis man driver virksomhed med en partner 

og derfor hæfter for hinandens handlinger. 

Gennem denne opgave vil vi uddybe de forskellige virksomhedsformer man kan drive, samt 

mulighederne for at omdanne fra en personlig drevet virksomhed til et kapitalselskab. Vi vil kigge på de to 

omdannelsesformer, henholdsvis skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse. Vi vil umiddelbart 

fokusere mest på den skattefri virksomhedsomdannelse, da denne omdannelse er den mest benytte, fordi en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse tit udløser en betydelig skat for virksomhedsejeren hvor en skattefri 

virksomhedsomdannelse udskyder beskatning til et senere tidspunkt. Vi vil ud fra ovenstående fokusere på 

en praktisk omdannelse af en personlig ejet virksomhed der bruger virksomhedsskatteordning (VSO) til et 

kapitalselskab.  

Til denne praktiske virksomhedsomdannelse vil vi bruge vores analyse til at forsøge at give et bedre 

overblik over hvordan en personlig ejet virksomhed kan omdanne til et selskab. Vi vil uddybe vores kendskab 

til loven og regler der omhandler virksomhedsomdannelse til at fremvise de forudsætninger der er i 

forbindelse med en omdannelse. Hertil vil vi også uddybe reglerne for værdiansættelse af aktiver og passiver 

til den åbningsbalance man skal bruge i forbindelse med en virksomhedsomdannelse. 
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1.2 Formål: 

Formålet med at skrive denne opgave er at opbygge en viden omkring hvordan man omdanner 

personligt ejet virksomheder til selskaber. Gennem denne opbygning er målet at blive kloge på de 

problemstillinger der er i forbindelse med en virksomhedsomdannelse. Fordi vi begge arbejder til dagligt som 

revisorer, og derfor kan komme i den situation hvor vi skal arbejde med en virksomhedsomdannelse, vil vi 

gerne opbygge denne her viden til at udføre en omdannelse. Det er derfor også vigtigt hertil at kigge på den 

praktiske vinkel af at lave en virksomhedsomdannelse, så vi har muligheden for at rådgive vores kunder til en 

omdannelse der er bedst for deres virksomhed.  

Opgaven vil blive opbygge således at den kan fungere som et opslagsværk omkring de forskellige 

aspekter af en virksomhedsomdannelse. Vi vil dertil kunne bruge opgaven til at kigge på specifikke aspekter 

af en virksomhedsomdannelse senere til brug ved vejledning af kunder. Vi vil gennem vores analyse og 

redegørelse først komme ind på den generelle lovgivning omkring omdannelse og derefter den mere 

praktiske udførsel af en omdannelse. 

1.3 Målgruppe: 

Vores primære målgruppe er de revisorer og vejleder der sidder med virksomhedsomdannelser, 

vores primære målgruppe skal have en god forståelse for regnskab og skat, de skal have et kendskab til de 

forskellige fagudtryk som bliver brugt inden for de to emner for at få en god forståelse af vores opgave. Vi har 

valgt denne målgruppe fordi det giver god mening at revisorer og rådgiver der har de her virksomhedskunder 

kunne gøre brug af denne opgave. 

Vores sekundære målgruppe er de virksomhedsejer der driver virksomhed i personligt regi, oplagt 

med brug af virksomhedsskatteordningen. Fordi denne målgruppe kunne have gjort sig overvejelser omkring 

at omdanne deres virksomhed til et selskab og derfor kan gøre brug af vores opgave til at få en større 

forståelse for hvad det indebære at udføre en virksomhedsomdannelse. Fordi vi kommer ind på de 

skattemæssige konsekvenser en virksomhedsomdannelse kan få for en virksomhedsejer kan det have 

relevans for ham/hende at få denne indsigt, endvidere give en fornemmelse af hvordan en virksomhed i 

praksis bliver omdannet. 
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1.4 Problemformulering: 

Under hvilke forudsætninger kan det være en fordel at omdanne en personlig ejet virksomhed til et 

kapitalselskab? 

 
Som en del af vores besvarelse af den ovenstående problemstilling, vil vi behandle nedenstående spørgsmål i 

vores besvarelse: 

 

• Hvilke forskelle er der ved at drive en personligt ejet virksomhed kontra at drive virksomhed i 

selskabsform? 

• Hvilke typer af omdannelser eksisterer og hvad er fordelene samt ulemperne ved disse? 

• Hvordan værdiansættes virksomhedens aktiver og passiver ved en given virksomhedsomdannelse? 

• Hvordan udføres en virksomhedsomdannelse i praksis og hvad er de skattemæssige konsekvenser 

herved? 

• Ved et givent scenarie hvilken virksomhedsomdannelses metode bør benyttes? 

1.5 Afgrænsning: 

Vi har valgt at lave nogle afgrænsning til emnet i vores opgave fordi emnet omkring 

virksomhedsomdannelse er så bredt og vi har ikke haft muligheden for at berøre alt indenfor emnet. 

Nedenfor er der opstillet en række emner som vi har valgt at afgrænse os fra, og det betyder at vi gerne vil 

gøre læseren opmærksom på at  følgende ikke vil blive behandlet: 

 
- Personlig ejet virksomheder og kapitalselskaber bliver behandlet i opgaven, øvrige 

virksomhedsformer bliver ikke behandlet. 

- Opgavens primære fokus er virksomhedsomdannelse fra et VSO til et kapitalselskab, diverse 

virksomhedstyper i personlig ejet og selskabsform vil bliver omtalt i denne rapport, men vi vil ikke gå 

i dybden med dem alle. 

- Opgaven går ikke i dybden med behandling af dødsboer. 

- Det antager at alle juridiske enheder og personer er fuldt skattepligtige til Danmark. 

- Opgaven går ikke i dybden med brug af skuffeselskaber. 

- Beregning af selskabsskatten bruges satsen for 2019 på 22%. 

- Beregning af udskudt skat bruges satsen på 22%. 
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- Opgaven vil berøre personskatteloven (PSL), virksomhedsskatteloven (VSL) samt selskabsskatteloven 

(SEL) men vil ikke gå i dybden med disse. 

- Opgaven tager udgangspunkt i lovgivning for 2018, lovændringer kan være nævnt i opgaven men 

bruges ikke til beregninger. 

- Skattepligtig virksomhedsomdannelse med stiftertilgodehavender vil kort blive nævnt i opgaven, men 

ikke behandlet i den praktiske del af opgaven. 

- Opgaven lægger ikke vægt på virksomhedens fremtid, og behandler derfor ikke områder som 

generationsskifte, fusion, spaltning eller diverse omstruktureringer. 

1.6 Struktur og metode: 

For emnet virksomhedsomdannelse er der primært udarbejdet en teoretisk redegørelse, som har 

fokus på virksomhedsomdannelsen af en personlig ejet virksomhed drevet i virksomhedsskatteordning, hvor 

diverse forhold der har relation vil blive inddraget. Opgaven vil gennemgå mange forskellige 

virksomhedsformer og forhold der høre med i en virksomhedsomdannelse, der vil være forskel på hvor 

meget vægt der bliver lagt på diverse aspekter af hvert emne.  

Gennem opgaven bruger vi nogle illustration til at forklarer nogle begreber eller teorier, dette skal 

give et bedre overblik hvis opgaven bliver brugt som opslagsværk, samt for at øge den overordnet forståelse. 

Der bruges især mange tabeller og illustration til forståelsen af den praktiske virksomhedsomdannelse. 

I den praktiske gennemgang af en omdannelse har vi valgt at bruge en fiktiv case som tager 

udgangspunkt i en reel virksomhed, men hvor vi har foretaget nogen korrektion for at skabe en større 

sammenhæng mellem teori og praksis. 

Vi har brugt faglitteratur, lovgivning, websites, samt undervisningsmateriale fra CBS som sekundære 

datakilder i vores opgave. 

1.6.1 Begrebsdefinitioner: 

Nedenfor er der nogen begrebsdefinitioner som bliver brugt gennem opgaven. 

 
ABL - Aktieavancebeskatningsloven 

AL - Afskrivningsloven  

EBL - Ejendomsavancebeskatningsloven 

FSL - Fusionsskatteloven 

KSL - Kildeskatteloven 
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PSL - Personskatteloven 

SEL - Selskabsskatteloven 

SL - Selskabsloven 

SFL - Skatteforvaltningsloven 

VOL - Virksomhedsomdannelsesloven 

VSL - Virksomhedsskatteloven  

1.6.2 Strukturdiagram: 

Nedenstående figur illustrerer hvordan opgaven er opbygget. 

 

1.7 Kildekritik: 

I kapitel 12 kan man se en oversigt over diverse kilder der er brugt i opbygningen af denne opgave. 

Kilderne vurderes til at have en høj grad af pålidelighed, det vurderes ud fra at mange af de kilder vi har 

benyttet os af kommer direkte fra lovgivningen, som vi antager er opdateret. Ved udregning i vores praktiske 

eksempel har vi taget udgangspunkt i skabeloner fra undervisningen på CBS.  

  

Kapitel 1 Indledning

Kapital 2 Virksomhedsformer
Uddybning af forskellen mellem at drive 

virksomhed i personligt regi kontra i 

Kapital 3 Virksomhedsomdannelse (teori)
Reglerne og teorien bag en skattepligtig samt 

skattefri omdannelse.

Kapitel 4 Værdiansættelse
Værdiansættelse af aktiver og passiver til en 

omdannelse.

Kapitel 5 VSO
Særlige forhold vedrørende omdannelse af 

virksomhed i virksomhedsskatteordningen.

Kapitel 6, 7 & 8 Virksomhedsomdannelse (praksis)
Casevirksomhed hvor skattepligtig og skattefri 

virksomhedsomdannelse demonstreres.

Kapitel 9 & 10 Konklusion og perspektivering
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2. Valg af virksomhedsform - forskel på personlig regi og selskab 

Når der skal opstartes en virksomhed, skal det som første beslutning afgøres, hvad hensigten med 

virksomheden er. Derudover kan ejerens/ejernes ønske med virksomheden være afgørende for valget af 

virksomhedsform. I dette kapital vil vi gennemgå de forskellige virksomhedsformer, og endvidere redegøre 

for de væsentligste forskelle mellem at drive virksomhed i selskabsform og i personlig regi.  

2.1 Enkeltmandsvirksomhed 

Når der skal opstartes virksomhed, er det vigtigt at tage stilling til, hvorvidt man vil indskyde kapital 

eller ej, og om man overhovedet har mulighed for at indskyde nogen kapital. Da der er flere forskellige regler 

vedrørende indskudskapital ved personlig ejet virksomhed kontra selskabsform, er det en vigtig faktor at 

have fokus på før opstarten af virksomheden. Ved enkeltmandsvirksomhed er der intet kapitalkrav ved 

opstart af virksomheden. Det betyder, at der ikke er brug for yderligere kapital end den kapital, som skal 

bruges til drift af virksomheden. Dette giver ejeren en større frihed til at have fokus på virksomhedens 

opstart fremfor evt. at skulle lede efter kapital, derudover er der heller ikke ekstra tidsforbrug eller 

omkostninger til revisor eller advokat, da der ved opstart af enkeltmandsvirksomhed ikke er tale om en 

egentlig stiftelse.1  

Ved en enkeltmandsvirksomhed findes der én enkelt ejer, hvor der decideret er tale om en fysisk 

person. Der er intet krav om en direktion eller ledelse i virksomheden. Ejeren træffer alle beslutninger og 

handler på virksomhedens vegne, dog er det muligt for ejeren at udstede fuldmagt til andre personer for at 

handle på virksomhedens vegne. At der kun kan være enkelt ejer betyder dog ikke, at der ikke kan være 

medarbejdere ansat i virksomheden. Ansatte er stadig muligt, hvis der vælges at drive en 

enkeltmandsvirksomhed. Det skal nævnes, at ægtefæller også har mulighed for at medvirke i virksomhedens 

drift.  

Såfremt der vælges at drive virksomhed i form af en enkeltmandsvirksomhed, er det vigtigt at tage 

højde for måden, der hæftes for. Ved enkeltmandsvirksomheder hæftes der personligt uden begrænsninger. 

Dette betyder, at ejeren står til ansvar for alle forpligtelser der er at finde i virksomheden, og der hæftes ikke 

kun med de aktiver tilhørende virksomheden, men derimod også ejerens personlige formue. Der er derfor 

ingen sikkerhed for ejerens formue såfremt virksomheden går konkurs med store forpligtelser.  

                                                
1 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform 

https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform
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Hvis ejeren vælger at hæve penge i sin virksomhed til sig selv privat, bliver disse hævninger ikke 

kategoriseret som lån, men derimod bare som private hævninger. Såfremt ejeren af virksomheden beskattes 

efter Personskatteloven (PSL) vil virksomhedens overskud blive beskattet som Personlig Indkomst (PI) hos 

virksomhedens ejer. Hvor meget, der hæves af ejeren i virksomheden, har derfor i dette eksempel ingen 

betydning, hvorimod hvis ejeren anvender reglerne for virksomhedsskatteordningen, og bliver beskattet 

herfor, vil de private hævninger have betydning, da der her kan opstå tilfælde hvor der ejeren har taget lån i 

virksomheden. Jf. VSL § 5 opstår der et lån, hvis der hæves mere i virksomheden end virksomhedens 

overskud for det givne regnskabsår sammenlagt et eventuelt opsparet overskud. Ejeren har hævet mere, end 

der er indskudt i virksomheden, og der vil være tale om en negativ indskudskonto, hvorfor det så betegnes 

som et lån fra virksomheden, som skal rentekorrigeres jf. VSL § 11. Denne type lån bliver ikke anset som et 

ulovligt lån som for eksempel et ulovligt aktionærlån ved selskabsform, men det kan stadig give implikationer 

ved en eventuel omdannelse til selskabsform.  

En enkeltmandsvirksomhed skal følge regelsættet for bogføringsloven. Det er et krav for 

enkeltmandsvirksomheder at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen, ligesom selskaber gør, dog er der 

pligt for personligt ejede virksomheder at indberette et skattemæssigt regnskab til SKAT2.  

Da en enkeltmandsvirksomhed er en skattetransparent enhed, sker beskatningen ikke i virksomheden, men 

derimod hos ejeren af virksomheden. Ejeren kan vælge at lade sig beskatte af reglerne for enten 

virksomhedsskatteordningen eller personskatteloven.  

Hvis ejeren opfylder flere betingelser, kan ejeren derved opgøre sin skattepligtige indkomst ved 

anvendelse af reglerne i virksomhedsskatteordningen3. Disse regler tillader at fradrage de erhvervsmæssige 

renter i den personlige indkomst, hvor værdien af fradraget er højere end i kapitalindkomsten, hvorfor det er 

yderst attraktivt at gøre brug af dette, hvis virksomheden har mange renteudgifter. Derudover beregnes der 

et kapitalafkast, som kan overføres fra den personlige indkomst til kapitalindkomsten, dette er en 

godtgørelse af den i virksomheden investerede kapital. De to nævnte forhold medfører begge en besparelse 

på AM-bidraget, hvilket er beregnet på grundlag af den personlige indkomst. Når der gøres brug af 

virksomhedsskatteordningen, er det derved også muligt at lave en opsparing i virksomheden, hvorved en del 

af skatten bliver udskudt. Der betales en aconto skat på 22 % af det opsparede overskud indtil tidspunktet for 

hævning jf. VSL § 10, stk. 2. Når hævningen sker, medregnes hævingen samt den foreløbige virksomhedsskat 

ved den personlige indkomstopgørelse, hvorefter den foreløbige virksomhedsskat, som allerede tidligere er 

                                                
2 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform 
3 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform 

https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform
https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform
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afregnet, bliver modregnet i ejerens slutskat. Derudover er der mulighed for optimering til topskattegrænsen 

ved at hensætte til senere hævning. Ved at gøre dette, skabes der en fiktiv forhøjelse af indkomsten. Det 

hensatte beløb beskattes det år, hensættelsen finder sted, hvorfor man i de efterfølgende år kan hæve det 

hensatte beløb ud af virksomheden, uden at en skattebetaling skal finde sted. Denne type for optimering kan 

dog kun foretages på den betingelse, at årets hævninger ikke har oversteget grænsen for topskat. Hvis der er 

underskud, er modregning af underskuddet i opsparet overskud muligt jf. VSL § 13. Såfremt underskuddet er 

større end det opsparede overskud, er det således muligt at modregne underskuddet i ejerens positive 

kapitalindkomst, og til sidst i ejerens personlige indkomst, uanset om den bliver negativ til følge. Såfremt 

virksomhedsskatteordningen vælges, og personen kører mere end én virksomhed, er det vigtigt at være 

opmærksom på, at alle disse virksomheder skal behandles som en samlet virksomhed jf. VSL § 2, stk. 3. Dette 

gør, at virksomhedsskatteordningen kan være tung at administrere og derfor afholder dette nogle personer 

fra at anvende virksomhedsskatteordningen. 

Hvis der gøres brug af reglerne i personskatteloven4, indgår virksomhedens resultat før renter i den 

personlige indkomst for ejeren. Renteudgifter fradrages ikke i virksomhedens skattemæssige resultat, men 

medregnes i ejerne kapitalindkomst, da renteindtægter og -udgifter som standard er kategoriseret som 

kapitalindkomst jf. PSL § 4 stk. 1 nr. 1. Dette betyder, at der ikke gives fuldt fradrag for en negativ 

nettokapitalindkomst, såfremt personskattelovens bestemmelser anvendes. Hvis årets resultat før renter 

viser et underskud, kan dette underskud modregnes i en anden personlig indkomst, dog i samme år som 

underskuddet er opstået. Hvis det givne underskud er er større end den personlige indkomst, er det muligt at 

modregne det resterende underskud i positiv nettokapitalindkomst jf. PSL § 13, stk. 3. 

Som en sidste mulighed kan man anvende kapitalafkastordningens5 regler og bestemmelser og 

opgøre sin skattepligtige indkomst ved hjælp af denne. Kapitalafkastordningen er en mere enkel 

beskatningsmodel, og den har færre administrative krav end virksomhedsskatteordningen. Ved anvendelse af 

kapitalafkastordningen tages der udgangspunkt i virksomhedens årsresultat før renter, ligesom når PSL 

anvendes. Dog kan man her, ligesom ved virksomhedsskatteordningen, beregne et kapitalafkast, som 

fratrækkes den personlige indkomst og i stedet tilføjes kapitalindkomsten jf. VSL § 22a, stk. 1. Hvis der ikke er 

gæld i virksomheden af betydning, og behovet eller muligheden for at fratrække renter derfor er lavt, er 

kapitalafkastordningen god at anvende. Ved at anvende kapitalafkastordningen har man mulighed for at 

henlægge til konjunkturudligning jf. VSL 22b, stk. 1, nogenlunde på samme vis, når der opspares overskud i 

                                                
4 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform 
5 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform 

https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform
https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform
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virksomhedens efter virksomhedsskatteordningens bestemmelser. Såfremt der henlægges til 

konjunkturudligning i kapitalafkastordningen, skal der være tale om en bunden konto i et pengeinstitut, hvor 

henlæggelsen maksimalt må udgøre 25% af overskuddet i året henlæggelsen sker, dog skal beløbet mindst 

bestå af 5.000kr. Dertil kommer, at henlæggelsen skal hæves igen inden for 10 år6. 

2.2 Interessentskab 

Ved stiftelse af et interessentskab findes der heller ikke et krav om kapital, ligesom der heller ikke 

gjorde ved stiftelse af enkeltmandsvirksomhed. Derudover er der heller ikke krav om inddragelse af en 

advokat eller revisor, dog kan det være relevant at inddrage en advokat for udarbejdelsen af en 

interessantskabskontrakt derved opstår der ingen usikkerheder ved eventuelle tvister eller uenigheder 

mellem de deltagende parter i interessentskabet. De deltagende parter, altså ejerne, kan både være i form af 

personer og selskaber, hvor disse, medmindre andet aftales, ejer en lige stor del hver. Ved denne form for 

virksomhed er der intet krav om bestyrelse eller direktion. Hvis dette er tilfældet, har alle ejer en 

bestemmende rolle i virksomheden, og der skal opnås enighed blandt alle virksomhedens ejere ved 

væsentlige beslutninger for virksomheden. Dette betyder dog også, at hver enkelt ejer har mulighed for at 

handle på virksomhedens vegne. Derudover kan der udstedes en fuldmagt til personer, der er ansat i 

virksomheden, såfremt det ønskes, at disse også skal kunne handle på vegne af virksomheden.  

Ligesom at stiftelsen var ens med enkeltmandsvirksomheden, så fungerer hæftelsen for 

virksomheden på samme måde som ved enkeltmandsvirksomheder, da ejerne i et interessentskab hæfter 

personligt og dertil uden begrænsning. I dette tilfælde betyder det, at en given långiver kan kræve inddrivelse 

af hele det skyldige beløb hos en eller flere af ejerne i interessentskabet. Dette kan långiver gøre uden at 

skulle stille spørgsmål ved eller tage hensyn til, den aftale der er ejerne i mellem, og ej heller om ejerne har 

kapital eller formue nok til at kunne betale den ejer, som eventuel har betalt långiver beløbet tilbage.  

Hævninger eller lån til en ejer i et interessentskab har samme gældende regler som ved en 

enkeltmandsvirksomhed, hvor der er forskel på hævningens betydning såfremt personen beskattes efter 

personskattelovens bestemmelser eller bestemmelserne i virksomhedsskatteordningen. For yderligere 

gennemgang henvises til afsnittet om hævninger i en enkeltmandsvirksomhed. 

Et interessentskab skal, ligesom ved en enkeltmandsvirksomhed, bogføre inden for bogføringslovens 

regelsæt. Derudover er denne form for virksomhed heller ikke forpligtet til at aflægge samt indberette 

                                                
6 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948942 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948942
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årsrapport til Erhvervsstyrelsen, det kan dog aflægges og indberettes, såfremt interessenter ønsker det. 

Ligesom ved en enkeltmandsvirksomhed er der krav om, at virksomheden aflægger et skatteregnskab og 

indberetter dets selvangivelse hos Skattestyrelsen.  

Da et interessentskab er en skattetransparent enhed, sker beskatningen ikke i selve virksomheden, 

men derimod hos den enkelte ejer, hvor man kan lade sig beskatte ved anvendelse af personskatteloven, 

kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen. Da det er samme beskatningsmåde som ved 

enkeltmandsvirksomhed, henvises der derfor til afsnittet for beskatning under enkeltmandsvirksomheden. 7 

2.3 Selskaber 

Ved opstart af virksomhed i selskabsform stilles der kapitalkrav, som er forskellig for hver type. I 

skrivende stund er det muligt at oprette et anpartsselskab (ApS), et aktieselskab (A/S) og et 

iværksætterselskab (IVS). Ved anpartsselskaber er kravet for mindst indskudt kapital på kr. 50.000, og ved 

stiftelse af et aktieselskab er kapitalkravet på kr. 400.000 som minimum. Ved disse former for måder at drive 

virksomheder på stilles der altså krav til, at der mindst er en form for kapital, som er til stede og klar til 

indskydelse før stiftelsen af selskabet. Ved stiftelse af et iværksætterselskab, som betragtes som en special 

type for anpartsselskab, opbygges kapitalen gennem selskabets drift. Mindsteindskuddet ved denne form for 

selskab er kr. 1, dog med undtagelse af, at mindst 25% af det årlige overskud opspares jf. SEL §357, stk. 1. 

Dette krav om opsparing finder sted indtil kapitalen i selskabet når kr. 50.000. Herefter er der ingen 

bestemmelser omkring opsparing, og det er muligt for iværksætterselskabet at lade sig om-registrere til et 

anpartsselskab, da kapitalen nu når minimumskravet for denne form for selskab. Ejernes andel af selskabet 

og dets aktier/anparter afgør, hvor stor en del af kapitalen de hver og især har indskudt. 

Iværksætterselskaber vil ikke blive gået i dybden med igennem opgaven, da det ved vedtagelsen af L 1908 

ikke er muligt at oprette iværksætterselskaber, samtidigt ændres grænsen for omdannelse til 

anpartsselskaber til kr. 40.000. Som følge af dette vil kapitalkravet til anpartsselskaber ligeledes være på kr. 

40.000, opgaven vil dog fremadrettet stadig tage udgangspunktet i kapitalkravet på kr. 50.000. 

Et anpartsselskab eller aktieselskab kan ejes af en eller flere personer eller selskaber. Man ser f.eks. 

ofte, at et driftsselskabs aktier ejes af et overstående holdingselskab, som ejes af en person. Kapitalejeren 

eller kapitalejerne står mere sikkert stillet ved at drive virksomhed i selskabsform, da hæftelsen er 

                                                
7 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform 
8 https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l190/index.htm 

https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform
https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l190/index.htm
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begrænset. Dette betyder, at der hæftes kun med selskabets formue, hvorfor personlige formuer holdes 

adskilt og ikke berøres, dog ses det gerne, at bankerne vil have stillet sikkerhed ved deres engagement i 

virksomhedens. Dette sker hos kapitalejeren eller kapitalejerenes personlige formue ved en personlig 

kaution.  

Det er ikke muligt for kapitalejer eller en person i ledelsen at tage lån i selskabet lovligt jf. SEL §210. 

Såfremt et ulovligt aktionærlån finder sted i selskabet, skal det renteberegnes, hvorefter det blive beskattet 

som var der tale om lønindkomst eller udloddet som udbytte hos låntager. Derudover vil der i revisors 

erklæring fremgå supplerende oplysning om, at der enten har været eller stadig er et ulovligt aktionærlån i 

selskabet.  

Ved anpartsselskaber er der krav om direktion, som skal bestå af en direktør eller flere 

direktionsmedlemmer. Derudover er det muligt også at have et tilsynsråd eller en bestyrelse, det er dog ikke 

et lovkrav, hvilket det derimod er i et aktieselskab. Det er i et aktieselskab lovkrav om, at der skal findes både 

en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd. Bestyrelsen eller tilsynsrådet, alt efter hvilket der vælges, skal 

bestå som minimum bestå af tre medlemmer, og disse medlemmer skal vælges på virksomhedens 

generalforsamling. Bestyrelsen står herefter for den strategisk og egentligt overordnede ledelse af 

virksomheden, hvorimod direktionen står for den daglige ledelse på virksomhedens gange. Såfremt der 

vælges et tilsynsråd, står denne derimod ikke for den overordnede ledelse, deres opgave er at udvælge og 

ansætte direktøren, og herefter at føre tilsyn med direktøren og evt. den yderligere direktion.  

Selskaber skal ligesom de tidligere nævnte virksomhedsformer bogføre efter bogføringslovens 

bestemmelser. For selskaber er der lovkrav om aflæggelse af årsrapport efter bestemmelserne for 

årsregnskabsloven. Årsrapporten skal revideres af en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor. Det 

er dog muligt at fravælge revision af årsrapporten, såfremt man opfylder visse betingelse, til gengæld 

modtages der en erklæring med mindre sikkerhed som der opnås med revision. Årsrapporten skal godkendes 

på selskabets generalforsamling, hvorefter den skal indberettes og sendes ind til Erhvervsstyrelsen, som 

herefter gør den tilgængelig for offentligheden på Erhvervsstyrelsen database.  

Et selskab er et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor beskatningen derfor ikke sker hos kapitalejeren, 

men derimod i selskabet. Et selskabs skattepligtige indkomst opgøres efter selskabsskattelovens 

bestemmelser, hvori selskabet har fradrag for renteudgifter og dets eventuelle overskud beskattes med 22%. 

Selskabets skattepligtige indkomst kan være forskelligt i forhold til selskabets resultat for regnskabsperioden. 

Dette skyldes, at der er forskel på skattemæssige og regnskabsmæssige principper, hvorfor der korrigeres på 

årets resultat for at finde frem til den skattepligtige indkomst, som derefter beskattes med 22%. Hvis 
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opgørelsen af den skattepligtige indkomst resulterer i et underskud, kan dette underskud fremføres til 

fremtidige overskud jf. SEL § 12. Underskuddet kan også benyttes af andre selskaber såfremt disse er i 

samme sambeskatningskreds.  

Når der vælges at drive virksomhed i selskabsform, opstår der diverse muligheder for at kunne 

optimere den personlige skat hos kapitalejeren. Ejeren har mulighed for at kunne være ansat i virksomheden 

som en almindelig lønmodtager. I dette tilfælde beskattes lønnen som personlig indkomst, som hvis det var 

en hver anden lønmodtager. Disse lønomkostninger har selskabet fradrag for i opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst, da omkostningen er afholdt med formål at erhverve, vedligeholde eller sikre 

indkomsterhvervelsen jf. SL § 6a. Derudover har ejeren mulighed for at indstille og få udbytte fra 

virksomheden, som beskattes med 27% af de første 54.000 kr. (52.900kr. i 2018), og 42% af beløbet over de 

54.000 kr. efter bestemmelserne i aktieavancebeskatningsloven.9 

2.4 Personlig indkomst og aktieindkomst 

Den personlige indkomstskat består af flere former for skat. Her indgår kommuneskat, topskat, 

bundskat, sundhedsbidrag, og kirkeskat såfremt man er medlem af folkekirken. Såfremt optimering af skatten 

sker ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen, kan det kun ske, hvis personen holder hævninger i 

virksomheden under grænsen for topskat, og opsparer et evt. resterende overskud i virksomheden mod 

betaling af foreløbig skat på 22%, og som efterfølgende kan hæves i år, som mindre gode resultatmæssigt i 

regnskabet. Det fremgår af nedenstående figur, tabel 1, at den effektive skatteprocent er 55,9% procent for 

hævninger i den personlige virksomhed, som stiger over grænsen for topskat. Det er en forudsætning i 

eksemplet, at ejeren betaler topskat. Skatteloftet for den personlige indkomst i 2018 er anvendt som 

procentsats10. 

Marginalindkomst      100.000,00      

AM-bidrag -        8.000,00      

Rest         92.000,00      

Indkomstskat excl. Kirkeskat (52,02%)         47.858,40      

Indkomst efter skat         44.141,60      

Effektiv skatteprocent 55,9% 

Tabel 1: Marginalbeskatning af personlig indkomst – Topskat11. 

                                                
9 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform 
10 https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/skraat-skatteloft-en-historisk-oversigt#10-1x 
11 Egen tilvirkning 

https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/skraat-skatteloft-en-historisk-oversigt#10-1x
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Marginalindkomst      100.000,00      

AM-bidrag -        8.000,00      

Rest         92.000,00      

Indkomstskat excl. Kirkeskat (37,04%)         34.076,80      

Indkomst efter skat         57.923,20      

Effektiv skatteprocent 42,1% 

Tabel 2: Marginalbeskatning af personlig indkomst – Bundskat12 

 
Såfremt årets hævninger i den personlige virksomhed ikke overstiger topskattegrænsen, fremgår det 

af den overstående figur, tabel 2, at den effektive skatteprocent er på 42,1%. I eksemplet er det en 

forudsætning, at ejeren ikke betaler topskat, som opgøres af summen af bundskat, sundhedsbidrag samt den 

gennemsnitlige kommuneskat for året 201813. 

Ved aktieindkomst udgør progressionsgrænsen 52.900 kr. og 105.800 kr. for ægtepar, da man som 

ægtepar har kan udnytte hinandens bundfradrag. Der betales 27% i skat under progressionsgrænsen, og 42% 

såfremt grænsen overstiges. Et udbytte fra et selskab udloddes af selskabets resultat efter skat. Dette 

betyder, at der af det udloddet beløb i forvejen er betalt 22% i selskabsskat. 

 
2018 

  
2019 

Marginalindkomst      100.000,00      
 

Marginalindkomst      100.000,00      

Selskabsskat (22%) -      22.000,00      
 

Selskabsskat (22%) -      22.000,00      

Rest         78.000,00      
 

Rest         78.000,00      

Udbytteskat (27%)         21.060,00      
 

Udbytteskat (27%)         21.060,00      

Indkomst efter skat         56.940,00      
 

Indkomst efter skat         56.940,00      

Effektiv skatteprocent 43,1% 
 

Effektiv skatteprocent 43,1% 

Tabel 3: Marginal beskatning ved aktieindkomst under progressionsgrænsen for 2018 og 201914 

 
Ved aktieindkomst som er under progressionsgrænsen, er den effektive skatteprocent 43,1 for både 

2018 og 2019. Dette skyldes, at der i mellem de to år ikke er forskel på, hverken selskabsskat eller 

udbytteskat. Det eneste der forandrer sig mellem de to år, er progressionsgrænsen, som stiger til 54.000kr i 

2019 og 108.000 kr. for ægtepar15.  

                                                
12 Egen tilvirkning 
13 https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-2019 
14 Egen tilvirkning 
15 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 

https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-2019
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
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2018 

  
2019 

Marginalindkomst      100.000,00      
 

Marginalindkomst      100.000,00      

Selskabsskat (22%) -      22.000,00      
 

Selskabsskat (22%) -      22.000,00      

Rest         78.000,00      
 

Rest         78.000,00      

Udbytteskat (27%)         14.283,00      
 

Udbytteskat (27%)         14.580,00      

Udbytteskat (42%)         10.542,00      
 

Udbytteskat (42%)         10.080,00      

Indkomst efter skat         67.458,00      
 

Indkomst efter skat         67.920,00      

Effektiv skatteprocent 46,8% 
 

Effektiv skatteprocent 46,7% 

Tabel 4: Marginal beskatning ved aktieindkomst over progressionsgrænsen for 2018 og 2019.16 

 
Ved aktieindkomst over progressionsgrænsen er den effektive skatteprocent 46,8% i 2018, og i 2019 

er den effektive skatteprocent faldet til 46,7%. Dette skyldes en ændring, der finder sted i 

progressionsgrænsen, der går fra 52.400 kr. i 2018 til 54.000 kr. i 2019. Den lille stigning, der har været, er 

skyld i det fald på 0,1 %, der opleves i den effektive skatteprocent. Procentsatsen for selskabsskat og udbytte 

skat er fortsat urørt på de 22% i selskabsskat og 27%/42% i udbytteskat. Dette giver et godt billede på, hvilke 

parametre der kan rykke den effektive skatteprocent, og at det altså ikke kun er selve skattesatserne, der har 

betydning for hvor meget reelt set betales i skat.  

Regeringen har med virksomhedsskatteordningen forsøgt på bedst mulige måde at udligne de 

forskelle, der er mellem at drive sin virksomhed i personligt regi og i selskabsform. Ved at drive sin 

virksomhed ved brug af virksomhedsskatteordningen er der mulighed for at konsolidere virksomheden til en 

foreløbig beskatning på 22%. Af overstående beregninger fremgår det, at der ikke er nogen umiddelbare 

forskelle, når det kommer til beskatning som selvstændig erhvervsdrivende, der betaler mere ud i løn end 

grænsen for topskat, end hvis man driver virksomheden som et selskab. Dertil kommer der stadig enkelte 

uligheder, dette kan f.eks. ske hvis selskabsskatten eller personindkomstskatterne ændrer sig i fremtiden, 

hvor den effektive skatteprocent vil kunne stige eller falde i takt med at skatten gør det samme.  

  

                                                
16 Egen tilvirkning 
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2.5 Delkonklusion 

Der er adskillelige forskelle mellem en virksomhed drives i personligt regi eller i form af et selskab. 

Ved tanke på opstart af virksomhed, er det umiddelbart lettest, og mest simpelt at vælge at starte sin 

virksomhed op i personligt regi. Såfremt man ikke har den største erfaring inden for det at drive virksomhed, 

og heller ikke er sikker på, at det bliver en fornuftig forretning, er denne måde også den mest 

hensigtsmæssige. Derudover er der ved at starte virksomhed i personligt regi heller intet kapitalkrav som der 

er, hvis man starter op i selskabsform. Her skal der indskydes minimum 50.000 kr. såfremt der opstartes i 

anpartsselskabsform, og minimum 400.000 kr. såfremt der opstartes i aktieselskabsform. Derudover er der 

overordnede mindre krav for personlige virksomheder. Ved virksomhed i personligt regi er der ikke krav om 

aflæggelse og offentliggørelse af årsrapport og ej heller krav om bestyrelse eller direktion. Det færre antal 

krav kan på sin vis ses som en kompensation for, at hvis man driver virksomhed i personligt regi hæftes 

ubegrænset med hele sin formue, hvilket betydeligt øger den økonomiske risiko, der finder sted ved at drive 

virksomheden. Den risiko er modsat meget mindre ved at drive virksomhed i selskabsform, da der her kun 

hæftes for den indskudte kapital.  

Når det vedrører beskatning, så har man ved virksomhedsskatteordningen forsøgt at lave en 

udligning af de skattemæssige forskelle, der opstår, når et selskab beskattes, og når en personlig virksomhed 

beskattes. Ved at drive virksomhed i selskabsform er der dog flere muligheder for optimering af 

skattebetalingen ved fordeling af løn og udbytter. Når virksomheden drives i personligt regi er det ikke muligt 

at udbetale udbytte fra virksomheden til ejeren, dog er det muligt for ejeren at modregne et eventuelt 

underskud fra virksomheden i ejerens anden personlige indkomst. Dette er ikke muligt, når virksomhedens 

drives som et selskab, hvor det skattemæssige underskud bliver fremført til fremtidige overskud.  

Omdannelse af en personlig virksomhed til selskab eller fra selskab til personlig virksomhed er altid 

muligt. Dette betyder, at såfremt man på et tidspunkt vælger at omdanne et selskab, er man ikke afskåret fra 

at ændre måden virksomheden drives på.  
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3. Omdannelses former - fordele og ulemper 

3.1 Analyse/Redegørelse: 

Nedenfor vil vi redegøre for de forskellige former for omdannelse af en personlig ejet virksomhed til 

et kapitalselskab. Ved en personlig ejet virksomhed menes en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab 

eller et kommanditselskab. Ved kapitalselskab menes der et aktieselskab, et anpartsselskab eller et 

iværksætterselskab. 

Hvis en personlig ejet virksomhed vælger at omdanne til et kapitalselskab, kan grunden blandt andet 

være at der er mindre personlig risiko forbundet med et kapitalselskab, eller fordi der er planer om 

generationsskifte eller anden overdragelse i fremtiden.  

Når en virksomhed vælger at gennemføre en virksomhedsomdannelse, er der to forskellige typer af 

virksomhedsomdannelse, virksomheden kan vælge at lave en skattepligtig virksomhedsomdannelse eller en 

skattefri virksomhedsomdannelse. Der er under begge metoder nogle krav der skal opfyldes før man kan 

gennemføre omdannelsen, men selskabsretligt er omdannelsen den samme uanset om man omdanner 

skattefrit eller skattepligtigt. 

3.2 Skattepligtig omdannelse 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse vil overdragelse fra et personligt ejet selskab til et 

kapitalselskab udløse kapitalgevinstbeskatning, beskatning af genvundne afskrivninger samt beskatning af 

opsparet overskud hos ejeren af virksomheden. Beskatning af opsparet overskud bliver aktuelt, hvis ejeren 

har anvendt virksomhedsskatteordning. 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse vil der ofte blive udløst en stor beskatning, og derfor 

vælger virksomheder ofte det modsatte alternativ som er en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor de her 

kan udskyde beskatning til et senere tidspunkt. Der er dog nogle situationer hvor en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse kun udløser en mindre beskatning hvorved det måske bedre kan betale sig for 

ejeren at vælge en skattepligtig virksomhedsomdannelse. I situationer hvor der opstår et tab, eksempelvis 

ved overdragelse af fast ejendom kan man vælge en skattepligtig virksomhedsomdannelse fordi skatten 

derfor kan være mindre. 
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Som udgangspunkt ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse af en personligt ejet virksomhed til 

et kapitalselskab, vil beskatning af alle virksomhedens udgifter og indtægter ske hos virksomhedsejeren op til 

stiftelsestidspunktet, og efter stiftelsestidspunktet vil alle udgifter og indtægter henføres til selskabet, jf. 

Selskabsskatteloven § 4, stk. 1. (herefter SEL). 

Der er dog mulighed for at lave en skattepligtig virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft jf. 

SEL § 4, stk. 4 og 5. Dette betyder at selskabet kan stiftes med tilbagevirkende kraft i op til 6 måneder, derfor 

kan indtægter og udgifter afholdt i denne periode på op til 6 måneder komme til beskatning/fradrages i 

selskabet i stedet for hos virksomhedsejeren af den personlig ejet virksomhed. Dette betyder også at alle 

virksomhedens værdier gælder fra skæringstidspunktet. Så hvis man vælger at gøre brug af de 6 måned 

tilbagevirkende, er det også aktiver og passivers værdier 6 måneder tilbage der danner grundlag for 

åbningsbalancen der laves i forbindelse med stiftelsen. Derimod skal det bemærkes at den tilbagevirkende 

kraft kun er gældende i den skatteretlige forstand og har ingen betydning selskabsretligt. Selskabsretligt er 

det dagen hvor stiftelsesdokumentet underskrives der gør sig gældende jf. SL § 40, stk 3. Hertil skal det 

fremgå af stiftelsesdokumentet hvis stiftelsen er sket med tilbagevirkende kraft, jf. SL § 26, stk. 1, nr. 5.  

Selskabsretligt anses stiftelsen af selskabet for den dag hvor stiftelsesdokumentet er underskrevet 

eller den seneste dag i dokumentet, jf. SL § 40, stk. 3. Dog hvis stiftelsen sker ved et apportindskud er det 

seneste tidspunkt stiftelsen kan få retsvirkning på det tidspunkt kapitalselskabet er registreret. 

Fordi man omdanner en personlig ejet virksomhed til et kapitalselskab med skattemæssigt 

tilbagevirkende kraft, har det ingen indflydelse på fastlæggelsen af det skatteretlige erhvervelsestidspunkt af 

diverse aktiver/passiver. Så når der omdannes, betyder det at ejeren af virksomheden først har afstået 

diverse aktiver til selskabet på omdannelsestidspunktet og ikke på skæringspunktet som kan gå 6 måneder 

tilbage. Det betyder så at en virksomhed først anses for at have erhvervet ejerandelene i kapitalselskabet på 

det tidspunkt selskabet stiftes og derfor ikke på skæringstidspunktet for omdannelsen. Se diagram nedenfor. 

 
Stiftelse med tilbagevirkende kraft - begreb brug: 

17 

                                                
17 Egen tilvirkning 



Virksomhedsomdannelse Hovedopgave HD(R) Patrik Mogensen 
Skattepligtig vs. Skattefri  Emilie Bronée Petersen 

18 
 

Skatteretligt og selskabsretligt vil anskaffelsestidspunktet være tidspunktet hvor 

stiftelsesdokumentet underskrives, uanset om kapitalselskabet er stiftet med tilbagevirkende kraft. Det 

betyder at retsvirkningen af et stiftet kapitalselskab med tilbagevirkende kraft, alene betyder at 

erhverve/afholde indtægterne/udgifterne i selskabet i op til 6 måneder før stiftelsen i stedet for hos 

virksomhedsejeren personligt, samtidig er det værdierne på skæringstidspunktet der lægges til grund for 

omdannelsen.18 

3.2.1 Betingelser for omdannelse med tilbagevirkende kraft: 

For at stifte et kapitalselskab med tilbagevirkende kraft er der følgende betingelser der skal være opfyldt jf. 

SEL §4, stk. 419 

 

1. Omdannelsen skal være af en personlig ejet virksomhed, som gælder en enkeltmandsvirksomhed 

eller et interessentskab.  

2. Desuden skal der være tale om samlede virksomheder der bliver omdannet, man kan ikke blot 

indskyde enkelte aktiver. Her menes der dog ikke at hvis man ejer flere virksomheder, eksempelvis 

hvis man ejer en restaurant der også laver catering, så kunne man omdanne catering-delen til et 

selskab for sig, og restauranten til et selskab for sig. Man kunne også vælge at beholde det ene del af 

virksomheden i personligt regi. 

3. Man kan ikke bruge et skuffeselskab til at omdanne sin virksomhed, dette betyder at man skal stifte 

et nyt kapitalselskab for at omdanne, man kan ikke bruge et eksisterende kapitalselskab til 

omdannelsen. Muligheden for at omdanne via et skuffeselskab forklares under skattefri omdannelse 

ved punktet skuffeselskaber. 

4. Fordelingen af aktierne i kapitalselskabet skal være lig aktierne i den personlig ejet virksomhed. Dette 

betyder at hvis der kun er en ejer skal han modtage alle aktier i det nystiftet kapitalselskab, og hvis 

der er flere ejere, skal de modtage aktier i samme ratio som ejerskabet af den personlige virksomhed.  

5. Regnskabsåret for selskabet skal ligge fra skæringsdagen og bruge den åbningsbalance for 

skæringsdatoen som der udarbejdes i forbindelse med omdannelsen. 

                                                
18 Generationsskifte og omstrukturering - side 123 
19 Generationsskift og omstrukturering, side 123-124 
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6. Den dag der vælges som skæringsdagen skal ligge efter udløbet af ejerens sidste normale 

indkomstår. Derfor hvis ejeren har haft et regnskabsår fra den 01. januar til den 31. december og der 

er aflagt regnskab den 31. december 2018 kan skæringsdatoen tidligst ligge den 1. Januar 2019.  

7. Når man stifter et selskab med tilbagevirkende kraft, kan skæringsdatoen max ligge 6 måneder før 

stiftelsesdatoen. Derfor hvis man vælger en skæringsdato den 1. januar 2019 skal stiftelsen af det nye 

kapitalselskab senest ske den 30. juni 2019. 

8. Den sidste betingelse er at selskabet skal senest en måned efter stiftelsen indsende dokumentation 

på stiftelsen til Skattestyrelsen. Dokumentationen skal indeholde stiftelsesdokumentet, 

virksomhedens vedtægter, protokollat for generalforsamlingen (hvis der har være afholdt en 

generalforsamling), åbningsbalancen, opgørelsen over aktiernes eller anparternes anskaffelsessum, 

samt vurderingsberetningen. Dette skal gøres for at sikre at den tilbagevirkende kraft reelt kun er 6 

måneder og ikke mere, skatteministeriet kan dog give særlig dispensation jf. SEL § 4, stk. 6. 

 

Hvis alle ovenstående betingelser er opfyldt, kan man stifte et selskab med indtil 6 måneders 

tilbagevirkende kraft. Fordi der er tale om en virksomhedsomdannelse hvor der indskydes et selskab også 

kaldet apportindskud, skal der udarbejdes en åbningsbalance jf. SL § 36, stk. 3. Og som tidligere nævnt skal 

skæringsdatoen ligge efter virksomhedsejerens seneste normale indkomstår, det er dog ikke et krav af denne 

dato er pr. den 1/1. På skæringsdatoen udarbejdes en åbningsbalance med aktiver og passiver som 

værdiansættes til handelsværdien jf. SEL § 4, stk. 4, 2. pkt. Se mere om værdiansættelse i kapitel 4. 

3.3 Skattefri omdannelse 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse betragtes omdannelsen som et almindeligt salg som 

udløser en beskatning hos virksomhedsejeren. Fordi denne beskatning der udløses, kan kræve en meget stor 

kapital hos virksomhedsejeren for at kunne betale, blev der i lov nr. 264 af 8. Juni 198320 indført 

virksomhedsomdannelse hvor der ikke bliver udløst beskatning ved omdannelsen men først på det tidspunkt 

hvor virksomhedens aktier/anparter afstås eller virksomheden opløses. Grundlæggende betyder skattefri 

virksomhedsomdannelse at beskatning udskydes til et senere tidspunkt, og virksomheden indtræder i 

virksomhedsejerens sted og bliver den skattepligtige for alle de aktiver der overføres til kapitalselskabet. En 

skattefri virksomhedsomdannelse fungerer som ved succession, men den skattepligtige 

                                                
20 Generationsskifte og omstrukturering, side 126 
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virksomhedsomdannelse fungerede som et salg. I den skattefri virksomhedsomdannelse bliver der udregnet 

en udskudt skat som hensættes i selskabet til senere betaling. 

I 1999 blev der lavet nogle ændringer på loven fra 1983 jf. Lov nr. 252 af 28. april 199921. Disse 

ændringer gik ud på at sikre at virksomhedsejerne ikke kunne opnå et tilgodehavende i form af en 

mellemregning i selskabet ved stiftelsen som skattefrit kunne hæves kort tid efter omdannelsen. Og at en 

virksomhedsomdannelse skal være af en samlet virksomhed, så virksomhedsejeren ikke kunne undlade at 

indskyde nogle af virksomhedens aktiver, med den ene undtagelse af fast ejendom. Derfor skal samtlige 

aktiver og passiver indgå i virksomhedsomdannelsen. Samtidig kan man ikke lave en skattefri 

virksomhedsomdannelse med en negativ indskudskonto. Loven blev også ændret for at gøre det lettere for 

interessentskaber at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse. Før lovændringen kunne 

interessentskaber kun benytte loven hvis hver af interessenterne blev hovedaktionær i kapitalselskabet, 

samtidig med at alle interessenter skulle have haft det samme afskrivningsgrundlag. Efter lovændringen blev 

det indført at hvis interessenterne havde afskrevet forskelligt, skulle de interessenter der havde foretaget de 

største afskrivninger i stedet indbetale et beløb i kapitalselskabet til at udligne forskellen mellem 

interessenterne. Disse ændringer gjorde det muligt for flere virksomheder at benytte skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

3.3.1 Betingelser for skattefri virksomhedsomdannelse: 

Der er en række betingelser der skal være opfyldt for at lave en skattefri virksomhedsomdannelse jf. 

Virksomhedsomdannelsesloven (VOL) §§ 1-2. Der er ikke krav om at man forud for omdannelsen skal søge 

om tilladelse hos Skattestyrelsen, dog er der den betingelse at hvis man starter en skattefri 

virksomhedsomdannelse og ikke alle betingelserne er opfyldt bliver omdannelsen stadig gennemført men 

som en skattepligtig virksomhedsomdannelse, derfor er det vigtigt at man forud for en 

virksomhedsomdannelse sikre at de tvivlsspørgsmål man måtte have bliver besvaret, dette kan blandt andet 

ske ved at søge om et bindende svar hos Skattestyrelsen jf. Skatteforvaltningsloven (SFL) § 21. Der er dog jf. 

SFL § 29 en skattemæssig mulighed for omgørelse hvis nogen af betingelserne ikke er opfyldt, men fordi man 

efter selskabsloven ikke kan omgøre en selskabsstiftelse når den er registreret hos erhvervsstyrelsen, sætter 

dette en begrænsning på omgørelse ved SFL § 29. 

                                                
21 Cirkulære nr. 207 af 23. December 1999: Lov om skattefri virksomhedsomdannelse 
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Betingelserne for en skattefri omdannelse er mere omfattende end dem i den skattepligtige 

omdannelse, derfor gennemgås betingelserne nedenfor ikke som en liste, men i de forskellige områder der 

har relevans for at give en bedre forståelse af de krav der er. Som nævnt ovenfor er det meget vigtigt man 

opfylder alle de krav der er forbundet med en skattefri virksomhedsomdannelse, fordi ellers risikere man at 

det bliver til en skattepligtig omdannelse, hvor mulighederne for omgørelse er begrænset. 

Første betingelse for at skattefrit kunne omdanne en virksomhed er at virksomheden skal være en 

personligt drevet virksomhed, jf. VOL § 1. Stk. 1, 1. Pkt. Ved personligt drevet virksomheder menes der 

enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber samt partnerselskaber. Kapitalselskaber 

indgår ikke i denne bestemmelse, derfor kan interessentskaber kun indgå i virksomhedsomdannelse hvis de 

er ejet af fysiske personer, dette gælder for hele ejerkredsen.  

3.3.1.1 Virksomheder der ikke kan omdannes: 

Hvis der er tale om virksomheder hvor ejerkredsen ikke deltager i virksomhedens daglige drift, kan 

virksomheden ikke omdannes til et kapitalselskab jf. Personskatteloven (PSL) §4, stk. 1 nr. 11. Et eksempel på 

dette kunne være en udlejningsvirksomhed hvor man udlejer afskrivningsberettigede driftsmidler, denne 

form for virksomhed kræver som udgangspunkt ikke at ejerkredsen deltager i virksomheden i et væsentligt 

omfang, væsentligt omfang fortolkes som at ejerkredsen bruger minimum 50 timer om måneden på 

virksomhedens daglige drift. Nogen udlejningsvirksomheder hvor driftsmidler bliver udlejer til samme 

virksomhedsejers andre selskaber kan det være svært at opfylde arbejdskravet på 50 timer. Kravet på de 50 

timer er jf. Den juridiske vejledning 2016-2, punkt C.C.3.1.5 det vejledende norm. 

For at lave en skattefri virksomhedsomdannelse er det også en forudsætning at virksomhedsejeren er 

fuldt skattepligtig til Danmark, fordi den latente skat der skal betales senere ved virksomhedsophør eller 

overdragelse skal kunne beskattes hos virksomhedsejeren jf. VOL §2, stk. 1, nr. 1. 

3.3.1.2 Omdannelse med tilbagevirkende kraft: 

22 

                                                
22 Egen tilvirkning  



Virksomhedsomdannelse Hovedopgave HD(R) Patrik Mogensen 
Skattepligtig vs. Skattefri  Emilie Bronée Petersen 

22 
 

Som med en skattepligtig virksomhedsomdannelse, kan en skattefri virksomhedsomdannelse også 

gennemføres med op til 6 måneders tilbagevirkende kraft jf. VOL §2, stk. 1, nr. 6. Det bemærkes dog at ved 

dødsboer skal omdannelsen senest ske 6 måneder efter dødsfaldet, og i situationer hvor behandling af boet 

tager længere tid end 4 måneder skal omdannelsen senest ske 2 måneder efter opgørelsen.  

Når man omdanner med tilbagevirkende kraft, har de indtægter og udgifter der har været i perioden 

man omdanner tilbage i virkning for omdannelsen, derfor opgøres aktiver og passiver på 

skæringstidspunktet. Det skal bemærkes at selskabsretligt vil omdannelsen anses for gennemført på det 

tidspunkt hvor stiftelsesdokumentet er underskrevet. Derfor ses omdannelsestidspunktet ikke ens 

selskabsretligt og skatteretligt, hvis man vælger at omdanne med tilbagevirkende kraft. 

Rent praktisk er muligheden for at omdanne med tilbagevirkende kraft en fordel for 

virksomhedsejeren fordi de jf. VOL §3, skal omdanne deres virksomhed efter det sidste regnskabsår for den 

personlige ejet virksomhed. Denne dato ligger ofte den 1. januar, derfor er det en praktisk fordel at kunne 

omdanne tilbage til den dato, også fordi det kan være svært at ramme datoen præcist når man også først skal 

have udarbejdet regnskab for den personlige ejet virksomhed efter den 31. december samt har klargjort 

stiftelsesdokumenterne. Dette giver revisor/vejleder 6 måneder til at færdiggøre det sidste regnskab i det 

personligt ejet og udføre omdannelsen til det nye selskab.   

Registrering af selskabets stiftelse skal ske til erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter 

stiftelsesdokumentet er underskrevet jf. VOL §2, stk. 1, nr. 6. Hvis denne deadline ikke er overholdt anses 

stiftelsen for bortfaldet. Det er også et krav at dokumentationen om virksomhedsomdannelsen skal 

indsendes til Skattestyrelsen senest 1 måned efter stiftelsen, hvis Skattestyrelsen ikke modtager 

dokumentationen inden for fristen, vil virksomhedsomdannelsen anses som værende skattepligtig og ikke 

skattefri. Der er dog mulighed for dispensation da dette kan have store konsekvenser for virksomheden jf. 

VOL §2, stk. 5, ved dispensation lægges der vægt på om virksomheden har registreret selskabet hos 

erhvervsstyrelsen inden for den 2 ugers frist.  

3.3.1.3 Erhvervsmæssig virksomhed: 

Som ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse, skal en skattefri virksomhedsomdannelse også 

være af en hel virksomhed, forklaret tidligere som at man ikke kan indskyde enkelte aktiver ind i en 

virksomhed og kalde det en omdannelse. Derudover skal omdannelse også være af en “erhvervsmæssig 

virksomhed” herved menes der en virksomhed som opfylder et erhvervsmæssig formål, hermed at aktiver og 
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passiver skal kunne vise en drift samt følge fusionsskattelovens (FSL) regler omkring tilførsel af aktiver i 

omdannelsen jf. FSL §15 C.  

Udlejningsvirksomheder som udlejer fast ejendom anses ikke som værende en erhvervsmæssig 

virksomhed jf. Kildeskatteloven (KSL) §33 C. Dog er der fundet undtagelser til dette fordi KSL §33 C og VOL §2, 

stk. 1, nr. 2 ikke formuleres ens på dette punkt, derfor har der i praksis været virksomhedsomdannelser af 

virksomheder der udlejer fast ejendom, men der er stadig virksomheder som afgrænses fra at omdanne fordi 

deres interesse er at indskyde få aktiver ind i omdannelsen, som derfor ikke kan udgøre en hel 

erhvervsmæssig virksomhed. 

Det væsentlige er at bemærke at der er et minimumskrav omkring hvor mange aktiver udgøre en 

virksomhed, hertil er det også væsentligt at bemærke at ikke fysiske aktiver ikke altid anses som et aktiv23 

(ved ikke fysiske aktiver menes der goodwill og patenter). Hvis man skal lave en omdannelse med et 

enkeltstående ikke fysisk aktiv skal der være en redegørelse for at dette aktiv har en reel værdi. Ved 

forskningsvirksomheder kan der jo være en forskydning af udgifter til forskning mod indtægter fra denne 

forskning, men hvis virksomheden kan vise ved omdannelse at der er påbegyndt en indtægt for det ikke 

fysiske aktiv kan virksomheden bruge dette som argumentation af aktivets værdi i forbindelse med 

omdannelsen. Dette vurderes dog fra sag til sag, og hvis man står i denne situation, er det relevant at kigge 

på andre afgørelser for at vurdere om man har præcedens for at omdanne. 

Ydermere er det vigtigt at huske at virksomheden ikke må ophøre eller afstå væsentlige aktiver før 

omdannelsen er sket. Eksempelvis i SKM2003.517LSR har et interessentskab solgt en ejendom i april og vil så 

i juni lave en skattefri omdannelse med tilbagevirkende kraft, men fordi virksomheden ikke på 

stiftelsestidspunktet ejer det aktiv som danner belæg for omdannelsen forhindres de i at omdanne. 

Det blev ved en lovændring i 199924 fastslået at en fast ejendom kan godt udgøre en virksomhed jf. 

VOL §2, stk. 1, nr. 2. Derfor kan virksomheder der kun består af en enkelt udlejningsejendom godt omdannes 

til et selskab ifølge virksomhedsomdannelsesloven. Denne lov kommer også til anvendelse hvis en 

virksomhedsejer har flere virksomheder, heriblandt fast ejendom, her kan ejeren nemlig vælge ikke at 

medtage den faste ejendom i en virksomhedsomdannelse af eksempelvis en håndværkervirksomhed. Han 

kan derfor holde aktivet uden for omdannelsen jf. VOL §2, stk. 1, nr. 2. Denne lov finder ikke anvendelse ved 

en delvis omdannelse. Man kan også vælge at splitte virksomheden op, så man omdanner til to selskaber, det 

                                                
23 TfS 2000.958 LSR 
24 Cirkulære nr. 207 af 23. December 1999: Lov om skattefri virksomhedsomdannelse 
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ene med ejendommen og det andet med driftsvirksomheden, på den måde kan man sprede risikoen. Så hvis 

håndværkervirksomheden går konkurs, påvirker det ikke selskabet med ejendommen.  

3.3.1.4 Skuffeselskab: 

Dette afsnit omkring skuffeselskaber er både gældende ved skattepligtig og skattefri 

virksomhedsomdannelser med undtagelser af nogen punkter, det vil blive nævnt hvis det kun er gyldigt for 

den ene virksomhedsomdannelses form. Man bruger et skuffeselskab ved at man ved en omdannelse i stedet 

for at stifte et nyt selskab bruger et allerede tidligere stiftet selskab (skuffeselskab) ved overdragelse. Det 

eksisterende selskabs kapitalandele vil forøges i værdi med det overdragende selskab, derfor skal man ikke 

udstede ejerandele25 jf. VOL §2, stk. 1, nr. 3. 

Der er nogen specifikke krav i forbindelse med omdannelse via et skuffeselskab jf. VOL §1, stk. 2. Det 

første krav er at skuffeselskabet er stiftet senest på omdannelsestidspunktet. Som tidligere nævnt kan man 

lave en skattefri virksomhedsomdannelse med 6 måneders tilbagevirkende kraft, så hvis man bruger et 

skuffeselskab, skal selskabet senest være stiftet på den skæringsdato der ligger 6 måneder tilbage fra 

virksomhedsomdannelsen. Det andet krav er at selskabet ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed i 

perioden mellem stiftelsen og virksomhedsomdannelsen, yderligere skal selskabets egenkapital i denne 

periode stå som et ubehæftet tilgodehavende i et pengeinstitut. Kravet er for at sikre at selskabet ikke har 

løbet nogen unødig risiko før omdannelsen finder sted.  

Det sidste krav gælder kun når skuffeselskaber anvendes til en skattefri virksomhedsomdannelse, 

kravet er at virksomhedsejeren som vil omdanne ejer hele aktie-/anpartskapitalen ved omdannelsen, man 

kan derfor ikke omdanne med et skuffeselskab virksomhedsejeren ikke ejer kapitalen i. Hvis der er flere ejer i 

skuffeselskabet eller i den personlige virksomhed, skal ejerandelene være de samme på 

overdragelsestidspunktet jf. VOL §1, stk. 2. Man skal også bemærke ved en skattefri virksomhedsomdannelse 

at aktierne i skuffeselskabet vil ses som anskaffet på det tidspunkt man overdrager virksomheden til 

selskabet, og ikke på stiftelsestidspunktet jf. VOL §4, stk. 3. 

3.3.1.5 Hvad kan indgå i omdannelsen: 

Aktier - som udgangspunkt vil aktier ikke kunne indgå i en virksomhedsomdannelse jf. 

Virksomhedsskatteloven (VSL) §1, stk. 2. Fordi der ofte ikke er en sammenhæng mellem virksomheds drift og 

aktierne. Der er dog nogle brancher hvor det er muligt at finde en sammenhæng, og i de brancher er det så 

                                                
25 Cirkulære nr. 207 af 23. December 1999: Lov om skattefri virksomhedsomdannelse 
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muligt at lade aktier indgå i en omdannelse. Denne sammenhæng kunne være at virksomhedens 

forretningsgrundlag er bygget på en investering i en aktie, dette ses eksempelvis i handel og indkøbs 

brancher jf. SKM2005.410LR, hvor ligningsrådet afgjorde at det for denne detailvirksomhed var et 

landsdækkende krav at eje aktier i et andet selskab for at kunne benytte navn og logo i virksomheden. 

 

Blandet benyttede aktiver - som udgangspunkt skal alle virksomhedens aktiver og passiver indgå i 

virksomhedsomdannelsen og derfor ville aktiver der både benyttes af virksomheden og privat skulle indgå i 

virksomhedsomdannelsen jf. VOL §2, stk. 1, nr. 2. Men hvis den personlig ejet virksomhed drives i VSO hvor 

aktivet ikke har indgået før omdannelsen skal man vurdere om aktivet kan ses som og have indgået i 

virksomheden. Se undtagelse ved fast ejendom nedenfor. Når et blandet benyttet aktiv indskydes i 

virksomheden skal aktivets værdi reguleres i selskabets indskudskonto med den private andel, jf. VSL §16, 

stk. 2. Fordi man ikke kan have blandet benyttet aktiver i et selskab, så bliver aktivet selskabets og ejeren 

kompenseres via indskudskontoen. 

 

Fast ejendom - i praksis omdannes virksomheder ofte hvor de skiller virksomhedens drift og fast ejendomme 

ad, enten for at behold den faste ejendom privat, eller for at lave et andet selskab med den faste ejendom 

for at holde de to ting adskilt. Konflikten opstår i at argumentere for at den faste ejendom ikke er en del af 

virksomhedens helhed, og derfor ikke er en af virksomhedens aktiver. Derudover kan der også opstå en 

konflikt senere hvis virksomhedsejeren ønsker at indskyde ejendommen i sit eget selskab og leje det ud til 

driftsvirksomheden, fordi som tidligere nævnt kan der opstå tvivl omkring hvorvidt udlejning af fast ejendom 

kan anses som en erhvervsmæssig virksomhed (se under afsnit om erhvervsmæssig virksomhed). Men fordi 

denne praksis er så brugt blandt virksomheder med både drift og fast ejendom er der jf. VOL §2, stk. 1, nr. 2 

præciseret at virksomhedsejeren frit kan bestemme om ejendommen skal indgå i omdannelsen eller ej. Man 

skal dog være særligt opmærksom på at hvis man omdanner sin virksomhed med formålet senere at 

succedere kan man ikke succedere ejendomsselskabet jf. Aktieavancebeskatningsloven (ABL) §34.  

 

Mellemregning - virksomheden kan før omdannelsen have beløb stående skyldig til virksomhedsejeren i form 

af en mellemregning eller et beløb hensat til senere hævning, som en undtagelse til reglen om at alle aktiver 

og passiver skal indgå i virksomhedsomdannelsen, kan en virksomhedsejer vælge ikke at lade disse beløb 

indgå i omdannelsen. Det er dog et krav at virksomhedsejeren har hævet det respektive beløb før 

omdannelsen. Ved omdannelsen kan beløbet i stedet indgå som et passiv i virksomheden. 



Virksomhedsomdannelse Hovedopgave HD(R) Patrik Mogensen 
Skattepligtig vs. Skattefri  Emilie Bronée Petersen 

26 
 

 

Flere virksomheder - hvis man driver flere virksomheder i personligt regi og gerne vil omdanne en eller flere, 

er det vigtigt at være opmærksom på at man ikke bare kan “cherry pick” aktiver og passiver til omdannelsen 

som man ønsker. Der skal stadig være den generelle sammenhæng, denne sammenhæng kan letter findes 

hvis virksomheden tidligere har været drevet som VSO og derfor har aflagt årsrapporter for virksomheden 

som kan give et billede af hvad for nogle aktiver og passiver der høre til det ene eller andet selskab.  

3.3.1.6 Virksomhedens indskudskonto: 

Indskudskontoen viser hvad virksomhedsejeren har indskudt eller hævet i virksomheden. Hvis 

virksomhedskontoen er negativ, kan de være et tegn på at virksomhedsejeren har foretaget lån i 

virksomheden. Virksomhedsejer har tidligere kunne fuske med hvad for nogen aktiver og passiver de indskød 

i virksomheden ved omdannelse. Man har før 1999, kunne optage lån i virksomheden og derefter holde 

låneprovenuet uden for omdannelsen, for så senere at lån pengene tilbage til selskabet, med den fordel har 

selskabet nu havde en skyldig post hos ejeren. For at undgå dette er der indført bestemmelsen VOL §2, stk. 1, 

nr. 5, denne bestemmelse omhandler tre situationer som forklares nedenfor: 

 

Situation 1 - denne situation er når virksomhedsejeren ikke har anvendt virksomhedsskatteordning i årene 

før omdannelsen. I denne situation medfører VOL §2, stk. 1, nr. 5. Et krav om at virksomheden ikke 

omdanner med en negativ anskaffelsessum på aktierne. 

 

Situation 2 - denne situation er når virksomhedsejeren har anvendt virksomhedsskatteordning i årene forud 

for omdannelsen, samtidig med at virksomhedsejeren kun ejer en virksomhed eller i tilfælde af flere 

virksomheder gerne vil omdanne alle virksomhederne til selskaber. I denne situation er det et krav at 

virksomheden ikke har en negativ indskudskonto, dette er for at forhindre at virksomhedsejeren har lån i 

virksomheden. Det skal bemærkes at man kan bruge en privat andel af et aktiv til at nedbringe en negativ 

indskudskonto, man kan også bruge et rent privat aktiv til at nedbringe den negative indskudskonto. Man kan 

også i denne situation gennemføre en omdannelse på trods af en negativ anskaffelsessum på aktierne så 

længe indskudskontoen ikke er negativ.  

 

Situation 3 - denne situation er når virksomhedsejeren har anvendt virksomhedsskatteordning i årene forud 

for omdannelsen, og virksomhedsejeren har flere virksomheder men ikke alle virksomheder skal omdannes. 
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Også i denne situation er det et krav at virksomheden ikke har en negativ indskudskonto, samtidig er det også 

et krav at aktiernes anskaffelsessum ikke er negativ. Der er dog den undtagelse at hvis virksomheden har 

aktiver der er omfattet af PSL §4, stk. 1, nr. 12, som er i direkte konflikt med VOL §2, stk. 1, nr. 5, kan en 

skattefri omdannelse stadig gennemføres uden at omfatte givet aktiv. 

 

Det skal også bemærkes at i situationer med fast ejendom hvor man måske ønsker at omdanne 

ejendommen i sit eget selskab kan dette også være en hindring for omdannelse hvis dette giver en negativ 

anskaffelse på aktierne, den situation kan også ses ved ejendom som udlejes til privat beboelse. Aktiernes 

anskaffelsessum opgøres efter VOL §4, stk. 2 og 3, dette er før fradrag for opsparet overskud, derfor hvis 

aktiernes anskaffelsessum først bliver negativ efter andelen af opsparet overskud jf. VSL §16 A, stk. 3 er 

betingelserne for omdannelse stadig opfyldt ifølge VOL §2, stk. 1, nr. 5.  

Hvis en virksomhedsomdannelse gennemfører alligevel og det senere konkluderes at der i situation 

1, 2 eller 3 ikke er opfyldt kravet jf. VOL §2, stk. 1, nr. 5. Kan man få dispensation hvis selskabet udligner den 

negative indskudskonto eller negative anskaffelsessum på aktierne senest en måned efter 

skattemyndighederne har givet meddeles herom jf. VOL §2, stk. 4. Denne udligning foretages uden 

skattemæssig konsekvens for virksomhedsejeren eller selskabet. Ved udligning af en negativ anskaffelsessum 

forøges den skattemæssig anskaffelsessum med det beløb der indbetales til selskabet. 

3.3.1.7 Udskudt skat 

I forbindelse med en skattefri omdannelse af en virksomhed, skal der hensættes den udskudte skat i 

åbningsbalancen. Den udskudte skat kommer af at man ikke vælger at lade virksomheden beskatte ved 

omdannelsen og derfor udskyder betaling til et senere tidspunkt. Denne skat skal hensættes i 

åbningsbalancen man laver i forbindelse med omdannelsen for at give et retvisende billede af selskabets 

aktiver og passiver. 

3.3.1.8 Når der er flere ejere af virksomheden 

Hvis den virksomhed der ønsker at gennemføre en omdannelse, har flere ejere, er der nogen regler 

der skal være opfyldt før en omdannelse kan finde sted. Den første regel er at alle virksomhedens ejere skal 

være fysiske personer jf. VOL §1, stk. 1, nr. 1. Hvis et interessentskab består af en eller flere ejere som ikke er 

fysiske personer men i stedet selskabet, kan man ikke gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse. 
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Et andet krav er at alle virksomhedsejerne (interessenter) har samme regnskabsperiode, samt at de 

alle anvender loven jf. VOL §2, stk. 2, nr. 1 og 2. Ifølge VOL §2, stk. 2, nr. 3 skal ejerens andele i det nye 

selskab være proportional med deres ejerandel i virksomheden før omdannelsen, fordi der må ikke ske en 

forskydning i ejerforholdene. 

Før man lavede en lovændring i 1999 var det også et krav at alle ejerne havde benyttet samme 

afskrivningsgrundlag i virksomheden før omdannelsen. I dag er kravet ændret til at man gerne må have 

benyttet forskelligt afskrivningsgrundlag, men at man så ved omdannelsen enten kan vælge at den der har 

afskrevet med en større andel en de andre indbetaler forskellen i selskabet for at have samme grundlag som 

de andre. Eller at man vælger at lave en opgørelse af hvad ejerne har afskrevet og hvilken skattemæssig 

konsekvens dette har, hvor der så senere ved salg vil kunne modregnes hver ejeres andel så de ejere der har 

afskrevet mere end de andre får en mindre fortjeneste ved salg fordi de tidligere har påført selskabet en 

store udskudt skat jf. VOL §2, stk. 3. Hvis man vælger at indbetale forskellen ved omdannelsen, er det et krav 

at indbetalingen sker forud for omdannelsen og at man medtager indbetalingen i åbningsbalancen som et 

aktiv, indbetalingen vil blive tillagt aktiernes anskaffelsessum jf. VOL §4.  

Det er Skattestyrelsen der tilser at opgørelsen af aktiernes anskaffelsessum samt øvrige regler er 

overholdt i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse jf. VOL §4, stk. 5. Hvis Skattestyrelsen 

finder at reglerne ikke er overholdt, kan omdannelsen stadig gennemføres hvis man har mulighed for at 

opfylde kravet ved eksempelvis at indbetale det manglende beløb på en negativ indskudskonto indenfor den 

frist på en måned efter Skattestyrelsen har givet, meddeles herom jf. VOL §2, stk. 1. Nr. 5. 

3.3.1.9 Omdannelsesdato 

Omdannelsesdatoen ved en virksomhedsomdannelse, skal følge det sidste regnskabsår for det 

personlig ejet selskab. Derfor hvis man har brugt regnskabsperiode 1.1-31.12 vil selskabet følge samme 

regnskabsperiode. Det er også et krav at selskabet følger en regnskabsperiode på 12 måneder jf. VOL §3, stk. 

2, derfor vil det være hensigtsmæssigt at følge kalenderåret. Den åbningsbalance man laver i forbindelse med 

omdannelse, skal være per den dato selskabets regnskabsperiode skal starte, derfor hvis man følger 

kalenderåret, skal den være per 1.1. Skattestyrelsen har dog mulighed for at yde dispensation hvis 

virksomheden under særlig omstændigheder har en regnskabsperiode der overstiger de 12 måneder. Ved 

brug af et skuffeselskab kan man dog få tilladelse til at bruge skuffeselskabets stiftelsesdato som startdato på 

selskabet, så længe at regnskabsperioden slutter 12 måneder efter omdannelsesdatoen, og at perioden hertil 

ikke overstiger 18 måneder.  
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3.3.2 Skattemæssige konsekvenser: 

3.3.2.1 Skattemæssige konsekvenser for virksomhedsejeren 

Hvis man vælger at lave en skattepligtig omdannelse, opgøres skatten på omdannelsestidspunktet 

som ved salg af virksomheden. Men når man vælger at lave en skattefri omdannelse, udskydes denne 

beskatning til et senere tidspunkt, og der er derfor ingen skattemæssig konsekvens for virksomhedsejeren, 

hverken beskatning af avancebeskatning, genvundne afskrivninger eller opsparet overskud. Beskatning 

forekommer den dag virksomhedsejeren vælger at afhænde sine aktier i virksomheden eller ophøre 

virksomheden. Ifølge VOL §4, stk. 1, skat fortjeneste eller tab på diverse af virksomhedens aktiver og passiver 

ikke indgå i virksomhedens skattepligtige indkomst, denne regel gør sig dog ikke gældende ved blandet 

benyttet aktiver der bliver indskudt i virksomheden fordi den private andel muligvis har beskatning pligt efter 

andre regler. 

VOL §5 medføre dog at hvis dele af virksomhedens aktiver eller passiver er knyttet til landet, ville 

disse aktiver/passiver anses for afstået ved en omdannelse. Medmindre virksomheden er omfattet af SEL 

§32, hvis virksomhedens faste driftssted er et udenlandsk selskab. 

I den forbindelse at man udføre en skattefri virksomhedsomdannelse skal man opgøre værdien af alle 

virksomheds aktiver og passiver til brug i den åbningsbalance der er krævet ved omdannelsen. Disse 

værdiansættelser er også dem der bruges til at udregne den udskudte skat. Disse værdiansættelser opgøres 

til kontante beløb som ved salg af virksomheden jf. VOL §4, stk. 2. Værdiansættelse af virksomhedens aktiver 

og passiver opgøre per omdannelsesdatoen, hvilket ved omdannelse med tilbagevirkende kraft ville betyde 

den dato man har valgt at gå tilbage til. Hvorimod hvis man vælger at indskyde et privat aktiv i virksomheden 

til modregning af eksempelvis en negativ indskudskonto, så er det på omdannelsestidspunktet værdien af 

dette aktiv opgøres, og ikke tilbage til omdannelsesdatoen. 

Regler og principper omkring hvordan man værdiansætter virksomhedens aktiver og passiver 

beskrives i kapitel 4 (værdiansættelse). Den udskudte skat der skal hensættes i åbningsbalancen, skal ikke 

indgå i opgørelsen af aktiernes anskaffelsessum jf. VOL §2, stk. 1, nr. 7.   

3.3.2.2 Skattemæssige konsekvenser for selskabet 

Selskabet indtræder i virksomhedsejerens sted, og derfor overtager den skattemæssige stilling 

virksomhedsejeren havde før omdannelse. Dette betyder at alle aktiver og passiver anses for erhvervet af 
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virksomheden på det tidspunkter de faktisk var erhvervet af virksomhedsejeren, og derfor afspejler 

anskaffelsessummerne samt udregningen af selskabets skattepligtige indkomst jf. VOL §6. 

Der er en undtagelse ved gæld, jf. VOL §6, stk. 1, pkt. 3, fordi man som udgangspunkt ikke er 

fradragsberettiget af tab på fordringer og gæld i en personlig ejet virksomhed, kan man ikke få ret til fradrag 

for tab før den faktiske omdannelse til et selskab. Derfor optages fordringer og gæld til den kursværdi de har 

på omdannelsestidspunktet, og udløser ikke beskatning eller fradrag hos virksomhedsejeren.  

Virksomhedsejere der har brugt realisationsprincippet til at opgøre fortjeneste og tab, kan ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selskabet ikke overgå til lagerprincippet jf. VOL §6, stk. 3. 

Selskaber skal som udgangspunkt bruge lagerprincippet, men hvis virksomhedsejeren ikke tidligere har brugt 

lagerprincippet, må selskabet fortsætte med realisationsprincippet. Dette kræver at værdipapirer ikke er 

optaget på et reguleret marked.  

Successionsprincippet medfører at selskabet indtræder i virksomhedsejerens spekulations- eller 

nærings hensigt jf. VOL §6, stk. 2. Dette betyder at alle aktiver som virksomhedsejeren har erhvervet med det 

formål at drive næring skal virksomheden overtage. 

Hvis virksomhedsejeren har oparbejdet et underskud til fremførsel i den personlig ejet virksomhed, 

kan selskabet ikke overtage dette underskud og få fradraget jf. VOL §8, stk. 1. Men virksomhedsejeren har 

dog stadig ret til at bruge fradraget på det underskud fra hans tidligere personlig ejet virksomhed i hans 

personlig indkomst efter omdannelsen. 

3.3.2.3 Omgørelse 

Hvis man ikke opfylder de tidligere nævnte krav der stilles ved en skattefri omdannelse, så vil 

omdannelsen af virksomhed ses som skattepligtig. Det kan være hvis Skattestyrelsen ikke ville anse den 

omdannet virksomhed som en selvstændig virksomhed, eller hvis de ikke anser alle aktiver og passiver for at 

være indskudt i virksomheden. 

Hvis betingelsen om at der ikke må være en negativ indskudskonto eller en negativ anskaffelsessum 

ikke er opfyldt jf. VOL §2, stk. 1, nr. 5, vil man stadig kunne omdanne hvis man opfylder Skattestyrelsens krav 

om udligning inden for 1 måneds frist. Og selv hvis man helt har overset dette krav kan man søge om 

tilladelse til at gennemføre omdannelsen, såfremt man igen opfylder Skattestyrelsens krav om at udligne 

indskudskontoen eller anskaffelsessummen inden for fristen.  

Hvis betingelsen om at indsende de nødvendige dokumenter til myndighederne inden for fristen på 

en måned efter omdannelsen ikke er opfyldt betyder det heller ikke at man ikke stadig kan få tilladelse til at 
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gennemføre omdannelsen. Man kan søge hos Skattestyrelsen om dispensation for den forsinket indsendelse 

jf. VOL §2, stk. 1, nr. 6. 

Man skal være særligt opmærksom på at hvis man har lavet en omdannelse og Skattestyrelsen finder 

at man ikke opfylder alle kravene for skattefri virksomhedsomdannelse, så har man stadig stiftet et 

kapitalselskab hos erhvervsstyrelsen som selskabsretligt er bindende. Derfor kan man ikke omgøre stiftelsen 

af selskabet og er bundet selv om man ikke opfylder virksomhedsomdannelseslovens krav, dette betyder for 

det mest at den skattefri omdannelse bliver til en skattepligtig omdannelse. Man har ikke mulighed for at 

tage et selskab der anses for selskabsretligt korrekt og ugyldiggøre det for det ikke er skatteretligt korrekt, 

men i nogle tilfælde er det dog muligt at søge om omgørelse af den skatteretlige del af omdannelsen så 

længe man sørger for at det ikke påvirker den selskabsretlige del jf. SFL §29. 

 

Der er en række betingelser der skal være opfyldt for at kunne få tilladelse til at omgøre 

virksomhedsomdannelsen i den skatteretlige disposition: 

1. Omgørelsen skal være af en privatretlig disposition 

2. Dispositionen må ikke skyldes at man ville spare eller udskyde skatten 

3. Dispositionen skal have væsentlig skattemæssig virkning 

4. Myndighederne skal have haft alle informationerne 

5. Den privatretlige virkning efter ændring af dispositionen skal være enkel og overskuelig 

6. Alle dem den skatteretlige omgørelse vil påvirke skat være med på anmodningen 

 

Formålet med at kunne få tilladelse til at lave en omgørelse, er hvis man ved et uheld er kommet til at 

inkludere en privatretlig disposition som får en væsentlig skattemæssig virkning for selskabet, at man så skal 

kunne omgøre dette. Meningen er så at selskabet bliver stillet som om dispositionen aldrig har fundet sted, 

eller at den kun delvis er fundet sted med nogle andre vilkår. Det er vigtigt at notere at mange sager om 

omgørelse er behandlet forskelligt, den individuelle situation har stor betydning i de afgørelser der er taget i 

forbindelse med omgørelse efter SFL §29. 
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3.4 Delkonklusion - skattefri kontra skattepligtig omdannelse 

Når man udfører en skattepligtig virksomhedsomdannelse, sker det efter afståelsesprincippet, mens 

hvis man udføre en skattefri virksomhedsomdannelse sker det efter successionsprincippet. Der er forskellige 

grunde til at en virksomhedsejer vælger enten den skattepligtige eller den skattefri omdannelse, en af 

grundene til at vælge den skattepligtige omdannelse kan være at der ikke foreligger så mange krav og regler i 

forbindelse med omdannelsen, som der nu gør hvis man havde valgt den skattepligtige. Gennem 

ovenstående redegørelse kan man også læse at hvis man ikke er særlig opmærksom på de krav der er i 

forbindelse med den skattefri omdannelse, har det den konsekvens at omdannelsen bliver lavet til en 

skattepligtig, og dette kan for nogle virksomheder have den konsekvens at det udløser en betydningsfuld skat 

til virksomhedsejeren.  

En skattepligtig omdannelse udløser en skat til virksomhedsejeren på diverse fortjenester, 

genvundne afskrivninger samt det opsparet overskud. Mens der er fradrag for eventuelle tab på aktiver der 

kan modregnes i den skat der udløses. Derfor kan det være en fordel at undersøge muligheden for at lave en 

skattefri omdannelse, da det ikke ville udløse en skat ved omdannelsen, men udskyde skatten til et senere 

tidspunkt. Hvis en virksomhedsomdannelse ikke vil udløse en betydelig skat for virksomhedsejeren, er det 

nok mest hensigtsmæssigt at udføre en skattepligtig omdannelse og afregne skatten med det samme. Men 

som rådgiver skal man altid lave en individuel vurdering af hver virksomhed for at kunne konkludere hvilken 

omdannelsesform der er mest passende. 
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4.0 Værdiansættelse 

Når der skal laves en virksomhedsomdannelse, skal man ligeledes lave en værdiansættelse af 

virksomhedens aktiver og passiver, som skal overdrages til selskabet. Som udgangspunkt er det ligegyldigt om 

der er tale om en skattefri eller skattepligtig omdannelse, da princippet for værdiansættelsen som 

udgangspunkt vil være det samme. De aktiver og passiver, der skal overdrages, værdiansættes til 

handelsværdi jf. LL § 2, da overdragelsen af en virksomhed til et selskab i skattemæssig forstand bliver 

sidestillet med et salg til tredjemand. Dog skal man være opmærksom på enkelte særlige forhold, som er 

gældende, når blandet benyttede aktiver skal værdiansættes. Et blandet benyttet aktiv kan beskrives som 

værende et aktiv, som har været benyttet både til private og erhvervsmæssige formål. Dette kan være f.eks. 

være biler, ejendomme, telefoner, computere mv. Det er aktiverne og passivernes værdier på 

omdannelsesdatoen, og ikke vedtagelsesdatoen, som danner grundlag for værdiansættelsen.  

Det er primært, når der skal foretages en skattepligtig virksomhedsomdannelse, at værdiansættelse 

bliver en væsentlig del af forløbet, da der forekommer beskatning på samme vis, som hvis der skulle sælges 

til tredjemand.  Værdiansættelsen bruges som grundlag for den opgørelse af tab og avancer, som indgår i 

indkomstgrundlaget hos virksomhedsejeren, derudover bruges værdiansættelsen som grundlag til 

opgørelsen af værdien, som selskabet skal betale for virksomheden. 

Såfremt der tale om en skattefri virksomhedsomdannelse, skal der laves en opgørelse af aktivernes 

og passivernes skattemæssige værdier. Ved valg af den skattefrie virksomhedsomdannelse vil beskatningen 

blive udskudt, og denne udskudte skat beregnes med udgangspunkt af skattemæssige avancer og et evt. tab 

indgår med 0 kr. Kapitalandelenes anskaffelsessum ved en skattefri virksomhedsomdannelse bliver ligeledes 

opgjort på baggrund af grundlaget for de skattemæssige værdier af aktiverne og passiverne i virksomheden. 

Hvis omdannelsen sker med tilbagevirkende kraft, giver det en forskydning mellem kapitalandelens 

erhvervelsestidspunkt og værdiansættelsestidspunktet, da det er selskabets stiftelsestidspunkt, der anses 

som der hvor kapitalandelene er erhvervet. 

I det efterfølgende vil der redegøres for opgørelsen af aktivernes og passivernes handelsværdi.  

4.1 Armslængdeprincippet 

En overdragelse mellem interesseforbundne parter, finder sted ved, at virksomhedsejeren 

overdrager sin virksomhed til et selskab, som denne ejer herefter bliver hovedaktionær i, hvilket reelt set 

betyder, at køber og sælger i en virksomhedsomdannelse er den samme person. Altså at køber og sælger har 
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samme interesse i forbindelse med overdragelsen. Af denne årsag kan der opstå risici for, at de aftalte vilkår 

for overdragelsen kan anses som værende unormale eller usædvanlige, hvilket danner grundlag for, hvorfor 

armslængdeprincippet skal anvendes ved værdiansættelsen af den pågældende virksomheds aktiver og 

passiver, når der skal laves en virksomhedsomdannelse26. Ved at anvende armslængdeprincippet forstås, at 

interesseforbundne parter skal ved den skattepligtige indkomstopgørelse anvende vilkår og priser, der svarer 

til de vilkår og priser, som ville have været indgået af uafhængige parter for samme transaktioner. Dette vil 

sige, at virksomhedens aktiver jf. LL §2, skal værdiansættes på samme måde, som skulle aktiverne have været 

solgt på et frit marked. Det er derfor ikke muligt, at værdiansætte virksomhedens aktiver skattemæssigt så 

billigt som muligt uden, at aktivet kunne have været solgt for samme pris på det frie marked.  

4.2 Goodwill 

Der skal også laves en værdiansættelse af goodwill. Goodwill opdeles i to former, den ene værende 

erhvervet goodwill, altså goodwill som man har købt for en given pris. Den anden form for goodwill er internt 

oparbejdet goodwill, som er goodwill, der er skabt af virksomheden selv.27 Det kunne være en fast 

kundekreds eller et omdømme skabt virksomhedens navn og ”brand”. 

Når en virksomhed overdrager dets aktiver og passiver i forbindelse med en 

virksomhedsomdannelse, er der tale om erhvervelse af goodwill. I dette tilfælde kan goodwill forstås, som 

den merværdi virksomheden har i form af f.eks. kundekreds, omdømme, synergieffekter mm. Der findes ikke 

nogen specifik regel eller formel i lovgivningen til, hvordan goodwill værdiansættes korrekt, udover at 

ligesom alle andre aktiver og passiver skal goodwill også værdiansættes i forhold til handelsværdi.  

Overdragelse af goodwill mellem uafhængige parter og interesseforbundne parter 

En overdragelse af goodwill mellem parter, hvis interesser, uanset om de måtte være økonomiske 

eller skattemæssige, bliver betragtet som en overdragelse mellem uafhængige parter. En sådan overdragelse 

skal som hovedregel respekteres af Skattestyrelsen, da den indgåede aftale om værdiansættelsen af goodwill 

bliver anset som værende den reelle handelsværdi28. Dette betyder dog ikke, at Skattestyrelsen er afskåret 

fra og ikke har mulighed for at ændre i aftalen om denne værdiansættelse, jf. AL § 45, stk. 3. Dette sker dog 

sædvanligt kun tilfælde, hvor der i værdiansættelsen er sket åbenlyse fejl, eller et aktiv er overdraget uden, 

der er ydet fuldt vederlag for aktivet, eller andre lignende tilfælde. 

                                                
26 https://www.tax.dk/jv/cc/C_C_7_1_1.htm 
27 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/goodwill 
28 https://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_3.htm 

https://www.tax.dk/jv/cc/C_C_7_1_1.htm
https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/goodwill
https://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_3.htm
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Hvis ejeren ved en virksomhedsomdannelse bliver hovedaktionær i selskabet, vil det udløse en 

overdragelse mellem interesseforbundne parter, og også her skal goodwill værdiansættes til handelsværdi. 

Handelsværdien af goodwill skal svare til det, en uafhængig tredje mand vil betale for den samme goodwill. 

Da goodwill kan være svært at værdiansætte, har Skattestyrelsen udarbejdet en vejledning til beregning af 

goodwill af overdragede virksomhed29. Når der er tale om en overdragelse mellem interesseforbundne 

parter, kan Skattestyrelsen vælge ikke at respektere den indgået aftale omkring goodwillens værdi, da der 

kan være et misforhold mellem værdien af de overdragne aktiver og dets vederlag. Dette har en effekt på 

goodwillen ved, at den værdiansættes for lavt, og avancen ved overdragelsen, der skal beskattes, mindskes.  

4.3 Goodwillcirkulæret 

Ved beregning af goodwill ved brug af Skatteministeriets cirkulære nummer 44 af 28. marts 2000 

tages der udgangspunkt i de seneste tre regnskabsårs resultat før skat. Såfremt der ikke er udarbejdet 

regnskaber for perioden på de tre år, vil der i stedet skulle tages udgangspunkt i virksomhedens skattepligtige 

resultat for de samme tre år.  

Da værdien af goodwill skal beregnes af grundlaget for den indtjening, der er opstået fra 

virksomhedens primære forretningsområde og aktivitet, korrigeres der for finansielle poster og eventuelle 

vederlag til medarbejdende ægtefælle. Derefter skal det vægtede gennemsnit af resultatet beregnes. Dette 

skyldes, at det seneste års resultat, er det resultat, der skal vægte mest. Årsagen til dette skyldes, at det 

seneste års resultat antages at have den største betydning for virksomhedens fremtidige indtjening. Ved en 

konstant udviklingstendens beregnes der fradrag/tillæg for tendensen. Dette givne beløb fratrækkes/tillægge 

den beregnede vægtede gennemsnitsindtjening, derudover vil budgetterne også spille en rolle for 

værdiansættelsen af goodwill. Dog vil budgetternes betydning kun inddrages, hvis der er tale om en 

overdragelse mellem uafhængige parter. Hvis der tale om en overdragelse mellem interesseforbundne parter 

vil budgetterne i midlertidigt ikke være egnet som en del af grundlaget til beregning for værdien af goodwill, 

da det vil være svære at være kritisk og realistisk omkring værdien. Hvis man efter beregningen af den 

vægtede gennemsnitsindtjening efter fradrag/tillæg har en negativ gennemsnitsindtjening, vil man som 

udgangspunkt sætte værdien af goodwill til 0 kr.30  

                                                
29 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732 - Skatteministeriets cirkulære nummer 44 af 28. marts 
2000 
30 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732 - Skatteministeriets cirkulære nummer 44 af 28. marts 
2000 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
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I en personlig ejet virksomhed bliver en ejer ikke betragtet som ansat i virksomheden, hvilket 

betyder, at personen ikke har modtaget løn fra virksomheden. Som et resultat af dette kan man af det indtil 

nu beregnede beløb trække driftsherreløn fra, dog kan der mindst trækkes 250.000 kr. og maksimalt 

1.000.000 kr. fra. Disse grænser er per person, hvilket betyder, at hvis der tale om et interessentskab med  

fire ejere, må der ligeledes max. fratrækkes 4.000.000 kr. Dertil kommer det, at hvis interessenternes 

deltagelse i den givne virksomhed kan betegnes som en bibeskæftigelse af mindre omfang, kan der dog max 

fratrækkes 1.000.000 kr. som hvis der kun var tale om én ejer, dette gælder uanset hvor mange ejere der er i 

virksomheden. Hvis resultatet efter fradraget for driftsherreløn er på 0 kr. eller dermed er negativt, antages 

det at værdien af goodwill vil være lig 0 kr.  

Der foretages typisk ikke fradrag for driftsherreløn ved overdragelse af et selskab. Dette skyldes, at 

hovedaktionærer typisk modtager løn for det arbejde, de har lavet i virksomheden.  

Efter at have trukket driftsherrelønnen fra, skal der derefter fratrækkes en forrentning af 

virksomhedens aktiver fra balancen. Når denne forrentning beregnes, kan driftsfremmede aktiver ikke indgå. 

Driftsfremmede aktiver kan være f.eks. værdipapirer, pantebreve og tilkøbt goodwill, derudover skal likvider 

beholdninger såsom kassebeholdninger og bankindeståender også betragtes som driftsfremmede aktiver. I 

princippet skal der foretages en konkret vurdering af, om et givent aktiv er driftsfremmed, altså som aktivet 

er fremmed for virksomheden primære drift, da det kun er de aktiver, som indgår i den primære drift og 

virksomhedens primære forretningsområde og proces som kan indgå. Forrentningsprocessen skal fastsættes 

ved brug af kapitalafkastsatsen tillagt tre procent. 

Kapitalisering faktoren kan kaldes den sidste del af beregningsmodellen, og kan beskrives som et 

udtryk for det forhold, der er mellem det forventet årlige procentmæssige afkast, også kaldet 

forrentningsprocenten, og den forventede levetid på goodwill. Forrentningen består af den kapitalafkastsats, 

der er gældende for tidspunktet, hvor overdragelsen finder sted31 tillagt otte procent. Virksomhedens 

produkttype samt dets produktkompleksitet er begge faktorer, der kan påvirke vurderingen af levetiden på 

goodwill.  

Ved at gå de overstående forudsætninger igennem og foretage de tilhørende beregninger vil man 

komme frem til en skønsmæssigt beregnede goodwill. Dog skal det nævnes, at ved at anvende 

goodwillcirkulæret for at finde goodwill er det ikke en garanti for, at Skattestyrelsen automatisk vil 

godkendte den opgjorte handelsværdi for goodwill. Cirkulæret skal ses og anvendes som en standardiseret 

                                                
31 Kapitalafkastsatsen er 0 pct. I 2018 jf. https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948937 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948937
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vejledning, hvorfor der også kan være konkrete omstændigheder eller forudsætninger, der kan have en 

påvirkning på værdien for goodwill. Disse konkrete omstændigheder eller forudsætninger kan f.eks. være 

forventninger til fremtiden, på baggrund af en indgået aftale om fremtidigt salg. Ved at lave beregningen ud 

fra overstående vejledning vil beregningen også kunne udvise en anslået værdi af goodwill på 0 kroner. Dette 

betyder dog ikke, at der ikke findes en tredjemand, som vil betale et givent beløb for virksomhedens 

goodwill. Det er derfor vigtigt at vurdere om beregning ved anvendelse af cirkulæret giver en realistisk 

handelsværdi af virksomhedens goodwill. 

4.4 Branchekutyme 

  Ved værdiansættelse af goodwill findes der i visse brancher faste retningslinjer eller kutymer for, 

hvordan denne værdi opgøres, dette f.eks. tilfældet i brancherne for advokatvirksomheder og 

revisionsvirksomheder. Hvis værdiansættelsen beregnes med forudsætninger på, at særlige branche kutymer 

er gældende, vil denne som regel blive godkendt af Skattestyrelsen. Hvis en særlig branchekutyme er 

anvendt, skal det samme princip anvendes, hvis en tilbageoverdragelse finder sted.  

Told- og Skattestyrelsen har udarbejdet en rapport i samarbejde diverse arbejdsgrupper fra revisions- 

og advokatbranchen32. I rapporten beskrives det, at der er kutyme for, at man ved udtræden af ejere og 

indtræden af nye ejere ikke beregner værdien af goodwill, dette betegnes som ”Nøgen ind, nøgen ud”. I 

denne rapport vurderes det yderligere, at der i advokatbranchen ikke forefindes nogen kutyme for 

værdiansættelsen af goodwill, men at ”Københavnermodellen” er anvendt af mange advokatkontorerne i 

København. ”Københavnermodellen” baseres direkte på det førnævnte princip ”Nøgen ind, nøgen ud”, da 

det, at nye deltager ikke betaler for goodwill i forbindelse med en indtrædelse i ejerkredsen, fremgår som det 

væsentligste punkt. Dette betyder dermed også, at personen ikke får vederlag for goodwill, når der udtrædes 

af ejerkredsen. Rapporten konkluderer, at det accepteres skattemæssigt, at revisions- og advokatbranchen 

benytter sig af princippet ”Nøgen ind, nøgen ud” og der derved ikke handles goodwill, såfremt parterne er 

uafhængige. Konklusionen i rapporten skal ikke anses som værende en særlig accept rettet mod revisions- og 

advokatbranchen. Der er mere tale om en dertilhørende respekt for aftaler der er indgået mellem parter der 

har modsatrettede interesser. 

 

                                                
32 https://www.ft.dk/samling/20041/almdel/sau/bilag/52/121098.pdf - Rapport om den skattemæssige bedømmelse af 
goodwill ved sammenlægning, opsplitning, ind- og udtræden af personejede advokat- og revisionsvirksomheder. 
Udarbejdet af Told- og skattestyrelsen, Retsafdeling. 

https://www.ft.dk/samling/20041/almdel/sau/bilag/52/121098.pdf
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Goodwill i Skattestyrelsen s øjne. 

Goodwill vil blive beskrevet skatteretligt således: 

”Den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende”33 

Af denne beskrivelse forestås det, at goodwill kun kan knyttes til en virksomhed. Så selv om 

virksomheden drives i personligt regi, vil goodwill kun være knyttet til virksomheden og ikke til selve 

personen, der driver virksomheden. Dertil kommer, at der skal være tale om en virksomhed med forventning 

om fremtidig indtjeningsevne, samt at disse forventninger skal være bygget op omkring konkrete forhold, 

f.eks. tilstedeværelse af en fast kundekreds. For at der kan være tale om goodwill i skatteretlig forstand, skal 

der være tale om en reel overdragelse af virksomhed. Den afgørende faktor ved denne vurdering er, hvem 

der har haft risikoen ved virksomhedens drift, samt hvem der skal betale for driften og besidde risikoen i 

fremtiden. Generelt set vil en given person været mest interesseret i, at der ikke skal beregnes goodwill, da 

dette medfører beskatning for den, der afstår goodwill. Dette er tilfældet ved overdragelse af en virksomhed, 

samt når der er tale om en indtræden og udtræden af ejere i en virksomhed. Den afståede goodwill bliver 

beskattet i det år salget finder sted, hvilket kan betyde en større betaling af skat. Den der anskaffer goodwill 

skal have den likviditet, der kræves for at betale for goodwill, derimod vil der efter anskaffelsen være 

mulighed for at afskrive goodwillen med op 1/7 om året jf. AL §40, stk.1. Når der er tale om 

revisionsvirksomheder, advokatvirksomheder eller konsulentvirksomheder, kan det diskuteres om goodwill 

reelt set knytter sig til virksomheden, da der er tale om personer med specifikke og særlige kvalifikationer. 

Som anført kan det diskuteres om goodwillen kan tilknyttes virksomheden eller den enkelte person, der 

arbejder inden for virksomheden, og som er med til at skabe driften i virksomheden. Goodwill i skatteretligt 

henseende kan kun knytte sig til virksomheden, og ikke enkelte personer. Såfremt der er tale om en person, 

der reelt udgør virksomhedens goodwill, eller en del af den, så kan der ydermere stilles spørgsmålstegn ved, 

om der overhovedet skal ske en beregning af goodwill, da goodwill som nævnt ikke knytter sig til den 

gældende virksomhed. I en sådan situation vil der være mulighed for en nedsættelse i beregningen på den 

del af goodwillen, der kan ikke kan knyttes til virksomheden, men derimod knyttes til den enkelte person, 

som er besiddelse af kvalifikationerne og egenskaberne. Såfremt der ikke findes andre personer/ansatte der 

kan yde en ydelse af identisk karakter, må det antages, at goodwill kan betragtes som tilknyttet den person, 

og derved ikke virksomheden, hvilket også betyder, at der ikke er tale om goodwill i skatteretligt henseende. I 

TfS 1999, 827 LR34 findes det skrevne diskuterbare emne diskuteret og på sin vis besvaret. Her er der er tale 

                                                
33 https://tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_1.htm 
34 https://tax.dk/lv-2009-2/lve/E_I_4_1_1.htm 

https://tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_1.htm
https://tax.dk/lv-2009-2/lve/E_I_4_1_1.htm
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om en personlig drevet virksomhed, som skal overdrages til et selskab. Goodwill er blevet beregnet til kr. 

2.200.000 efter anvendelse af TSS-Cirkulære 2000-10. Goodwillen blev dog skønsmæssigt fastsat til kr. 

500.000. Ligningsrådet vurderede, at virksomheden havde grundlagt sin beregning af goodwill på 

indehaverens viden og kvalifikationer samt kundekontrakter. Indehaveren mente, at virksomheden ikke 

havde goodwill tilknyttet. Ligningsrådet var til dels enig i dette og konkluderede, at goodwill i dette tilfælde 

skulle værdiansættes til 500.000kr. I sådanne situationer kan det være værd at søge om et bindende svar fra 

Skattestyrelsen, da det må bygge på en konkret vurdering fra Skattestyrelsen, om de vil godkende, om det er 

muligt, at der kan ske en delvis nedsættelse eller en helt og aldeles fritagelse af den beregnede goodwill. 

4.5 Fast ejendom 

Når en fast ejendom skal værdiansættes, kan den seneste ejendomsvurdering fra det offentlige 

bruges som udtryk for ejendommens handelsværdi. Ejendomsvurderingen fra det offentlige foretages af 

Skattestyrelsen hvert andet år35. På trods af, at loven skriver, at den offentlige ejendomsværdi skal svare til 

ejendommens kontante handelsværdi, kan den faktiske salgspris variere i forhold til den ejendomsværdi, som 

er tilgængelig hos det offentlige. I forlængelse af en ejendomsvurdering, som kan være fejlbehæftet, eller der 

er sket til- og ombygning med eventuel effekt på handelsværdien af ejendommen, kan der anmodes om en 

ny vurdering. Derudover kan der indhentes vurdering fra valuar eller ejendomsmægler.  

4.6 Driftsmidler 

Når driftsmidler skal værdiansættes, vil den regnskabsmæssigt bogførte værdier oftest blive 

accepteret, som et udtryk for dets handelsværdi. Dog kan man, som ved fast ejendom, få en uafhængig 

tredjemand til at lave en vurdering af driftsmidlet. Derudover kan man selv foretage søgninger efter brugte 

driftsmidler, der svarer til det eksakte eksempel af ens eget driftsmiddel for at anvende dets værdi som 

udtryk for handelsværdien. Dette kunne f.eks. være en brugt bil, her kunne man enten få en bilsælger til at 

vurdere den eller søge på flere internetsider og finde samme type bil af samme årgang og bruge den angivne 

salgsværdi som handelsværdi på bilen.  

                                                
35 https://danskelove.dk/vurderingsloven/1 

https://danskelove.dk/vurderingsloven/1
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4.7 Værdipapirer 

Værdipapirer skal værdiansættes i overensstemmelse med TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28. marts 

2000 - værdiansættelse af aktier og anparter.  

Værdipapirer er delt op i to typer, dem som er handlet på reguleret marked og dem som er handlet 

på et ikke-reguleret marked. Værdipapirer, der er handlet på et reguleret marked, omtales til dagligt som 

børsnoterede aktier. Disse værdiansættes til børskursen på omdannelsesdagen.  

Den anden type værdipapirer, der er handlet på et ikke-reguleret marked, er mere besværlig at 

værdiansætte, f.eks. på grund af de ikke har været handlet tidligere. Jævnfør TSS-cirkulære nr. 2000-9 er der 

lavet en tommelfingerregel som hjælp til at kunne opgøre handelsværdi af denne type værdipapirer. Reglen 

tager grundlag i selskabets indre værdi opgjort i den seneste aflagte årsrapport, herefter laves der 

korrektioner af enkelte af de regnskabsmæssige poster36.  

4.8 Varelager og debitorer 

Som ved driftsmidler accepteres de regnskabsmæssigt bogførte værdier for varelager og debitorer 

oftest også som handelsværdien, dog skal man være opmærksomme på et forhold omkring hensættelse til 

tab på debitorer. Her er der tale om en hensættelse til tabet på debitorer, og derfor ikke et tab der er 

konstateret, men derved en værdi som er fratrukket den regnskabsmæssige værdi. Skattemæssigt skal et tab 

være konstateret før det kan trækkes fra. Dette betyder, at såfremt der forekommer en hensættelse til tab 

på debitorer, vil der være en forskel mellem de skattemæssige og de regnskabsmæssige værdier. Her vil det 

derfor være mere retvisende samt korrekt at bruge den skattemæssige værdi som handelsværdien på 

debitorerne.  

Ved værdiansættelse af varelageret kan der som følge af varelagerlovens §1, stk. 1 vælges mellem at 

benytte tre forskellige principgrundlag for den skattemæssige værdiansættelse af varelageret. Der er 

mulighed for at benytte sig af indkøbsprisen på statustidspunktet som i praksis svarer til 

genanskaffelsesprisen. Indkøbsprisen er et andet princip og fremstillingsprisen er en tredje. Dette betyder, at 

der også her kan opstå forskelle på den bogførte værdi og den skattemæssige værdi. Når varelageret skal 

værdiansættes, skal der ydermere tages højde for ukurans, også kaldet for ”døde varer”.  

                                                
36 https://skat.dk/skat.aspx?oid=82336 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=82336
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4.9 Igangværende arbejder 

Igangværende arbejder er tilfælde, hvor et stykke arbejde eller en ydelse strækker sig over flere 

regnskabsår, hvori en del af arbejdet endnu ikke er faktureret. Dette ses typisk set inden for entreprise 

virksomheder.  

Opgørelse af igangværende arbejder består typisk af materiale og arbejdsløn, der er forbundet med 

den pågældende sag, som strækker sig over flere regnskabsår. Indirekte produktionsomkostninger kan tages 

med, når igangværende arbejder skal værdiansættes, men er ikke et krav. Indirekte 

produktionsomkostninger kan være husleje, lys mv. Derudover kan eventuelle aconto betalinger for den 

pågældende arbejde medtages, disse placeres under balancens passiver som en forudbetaling.  

Igangværende arbejde skal som udgangspunkt kun medtages i en åbningsbalance, såfremt 

virksomheden har haft det som praksis at medtage igangværende arbejde i dets regnskab. Hvis 

igangværende arbejde medtages, er man nødsaget til at vurdere, hvilken pris det fremtidige arbejder kan 

sælges til og kun medtage omkostninger i form af materialer og løn. Der er altså tale om, at det er den reelle 

salgspris, som skal bruges til grundlag for værdiansættelsen af de igangværende arbejder. 

4.10 Gæld 

Gæld værdiansættes til kursværdien på skæringsdatoen for omdannelsen.  

4.11 Blandet benyttede aktiver 

Når der er tale om en skattefri virksomhedsomdannelse vil det være den erhvervsmæssige andel af 

aktivet, som selskabet kan succedere i. Den private andel af aktivet bliver anset for afstået til selskabet til 

handelsværdi, dette skyldes at den private andel ikke berøres af VOL og dets regler, og derfor ikke kan indgå i 

omdannelsen37.  

Nedenstående figur viser et eksempel på en opgørelse af grundlaget for den erhvervsmæssige andel 

som selskabet succederer i, samt den tilgang der finder sted, når den private andel afstås af ejeren til 

handelsværdi. 

                                                
37 https://www.tax.dk/lv-2012-1/lve/E_H_2_5.htm 

https://www.tax.dk/lv-2012-1/lve/E_H_2_5.htm


Virksomhedsomdannelse Hovedopgave HD(R) Patrik Mogensen 
Skattepligtig vs. Skattefri  Emilie Bronée Petersen 

42 
 

38 

 
Som det ses i eksemplet ovenfor, opgøres den erhvervsmæssige andel af aktivet først. Denne 

opgøres som forholdet imellem de erhvervsmæssige afskrivninger og afskrivningerne i alt. Ud fra 

beregningen i figuren ovenfor ses det, at den erhvervsmæssige andel er opgjort til 59%, hvilket betyder, at 

selskabet succederer i 59% af aktivets nedskrevne værdi, hvilket ifølge overstående beregninger svarer til kr. 

133.402,50. Derefter opgøres den private andels handelsværdi. Det antages, at handelsværdien af 

driftsmidlet udgør kr. 250.000. 41% af de 250.000 kr. udgør derfor den private andel, svarende til 102.500 kr. 

Dette betyder, at selskabet samlet kan afskrive på 235.902,50 kr. efter omdannelsen har fundet sted.  

4.11 Blandet benyttede ejendomme 

Hvis en ejendom anvendes både privat og erhvervsmæssigt er der tale om en blandet benyttet 

ejendom. Selskabet kan jf. AL §14 kun afskrive på den erhvervsmæssige andel af ejendommens 

anskaffelsessum, dog med forudsætning af at hele den erhvervsmæssige andel af ejendommen benyttes til et 

formål som er afskrivningsberettiget.  

  

                                                
38 Egen tilvirkning 

2016 kr. 2017 kr.

Anskaffelsessum 400.000,00 kr.  Saldo primo 300.000,00 kr.  

Afskrivning 25% 100.000,00 kr.-  Afskrivning 25% 75.000,00 kr.-    

Saldo ultimo 300.000,00 kr.  Saldlo ultimo 225.000,00 kr.  

Erhvervsmæssig andel 70% 70.000,00 kr.    Erhvervsmæssig andel 45% 33.750,00 kr.    

Pr. 1 Januar 2018 vælger ejeren at omdanne sin virksomhed til et selskab. 

Reglerne i VOL følges.

Opgørelse af erhvervsmæssig andel af driftsmidlet: 

(70.000 + 33.750)/(100.000 + 75.000) * 100 59%

Selskabet succederer i 59% af aktivets nedskrevne værdi, 225.000, svarende til en erhvervsmæssig andel på: 133.402,50 kr.  

Handelsværdien af den private andel på 41% af driftsmidlet på omdannelsesdatoen. 

Beløbet er kun et eksempel på en given handelspris 102.500,00 kr.  

Selskabet kan efter omdannelsen afskrive på i alt: 235.902,50 kr.  
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Følgende formel kan bruges til opgørelse af den erhvervsmæssige andel af en given ejendom:  

 
Foretagne afskrivninger

Afskrivningsprocent /100 ∗ anskaffelsessummen
∗ 100 

 
Endvidere er det en forudsætning for, at selskabet forsat har till at afskrive anskaffelsessummens 

erhvervsmæssige andel, at ejendommen efter virksomhedsomdannelsen ligeledes anvendes til et 

afskrivningsberettiget formål.  

Beløbet, som ejeren modtager i forbindelse med afståelsen til selskabet af den private del af 

ejendommen, kan bruges til at udligne en negativ indskudskonto, såfremt dette er tilfældet. Såfremt dette 

ikke er tilfældet eller ejeren ikke ønsker at bruge det modtagne beløb til udligning af den negative 

indskudskonto, kan ejer i stedet få et tilgodehavende i selskabet. I forbindelse med en skattefri 

virksomhedsomdannelse er det ikke tilladt for en ejer at få et stiftertilgodehavende som en del af vederlaget. 

Derudover anses afståelse af privat andel i et aktiv ikke som en del af et vederlag for kapitalandele, hvorfor 

ejer godt må have et tilgodehavende i selskabet.  

4.12 Opgørelse af skattemæssige værdier 

Ved opgørelse af de skattemæssige værdier af virksomhedens aktiver og passiver skal man også 

opgøre de skattepligtige fortjenester, da den skattemæssige værdi af aktiver og passiver ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse opgøres ved at tage den opgjorte handelsværdi for aktivet/passivet og derefter 

trække den skattepligtige fortjeneste fra jf. VOL §4 stk. 2. Den skattemæssige anskaffelsessum af 

kapitalandele opgøres på grundlag af hvert enkelt aktivs og passivs skattemæssige værdi. Den udskudte 

skatteforpligtelse opgøres med baggrund af de skattemæssige fortjenester. Disse opgøres ved metoden, 

handelsværdi minus den skattemæssige værdi. De forskellige aktivers og passivers principper for den 

skattemæssige værdiansættelse er opstillet og fremvist i skemaet nedenfor:  
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Goodwill Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste 

Driftsmidler Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste 

Blandet benyttede driftsmidler Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste 

Varelager Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste 

Fast ejendom Handelsværdi (kontantværdi) minus skattepligtig fortjeneste. Den 

skattepligtige fortjeneste omfatter eventuelle genvundne 

afskrivninger og ejendomsavance. 

Debitorer Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste 

Aktier Kursværdi minus skattepligtig fortjeneste opgjort efter 

aktieavancebeskatningsloven 

Obligationer og pantebreve Kursværdi minus skattepligtig fortjeneste opgjort efter 

kursgevinstloven. 

Igangværende arbejder Handelsværdi minus skattepligtig fortjeneste 

Gæld Kursværdi 

39 

4.13 Delkonklusion 

Uanset om der er tale om en skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse skal virksomhedens 

aktiver samt passiver værdiansættes og opgøres til handelsværdi. Da der ved en virksomhedsomdannelse er 

tale om en overdragelse mellem interesseforbundne parter, er det yderst vigtigt at armslængdeprincippet 

følges ved værdiansættelsen. Værdiansættelsen er hovedsaligt væsentligt, når der er tale om en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse, da der udløses beskatning ved overdragelsen. Denne beskatning udskydes, såfremt 

en skattefri virksomhedsomdannelse laves. Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal en opgørelse af de 

skattemæssige værdier laves, da disse danner baggrund for opgørelsen af kapitalandelenes skattemæssige 

anskaffelsessum.  

Værdiansættelse af goodwill har særligt en betydning, når der laves en virksomhedsomdannelse. Hvis 

det er en aftale mellem uafhængige parter, der er indgået, vil den værdiansættelse, der fremgår af aftalen 

som regel blive anset som et udtryk for den gældende handelsværdi, og derfor som udgangspunkt accepteres 

af Skattestyrelsen. Når goodwill skal værdiansættes, kan der være specifikke branchekutymer der gør sig 

                                                
39 Generationsskifte og omstrukturering s. 162 
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gældende og som umiddelbart accepteres af Skattestyrelsen. Hvis den indgåede aftale derimod involverer 

interesseforbundne parter, kan beregningen af goodwill ske ved hjælp af og på baggrund af TSS-cirkulære 

2000-10/ Skatteministeriets cirkulære nummer 44 af 28. marts 2000, som er en standardiseret vejledning. 

Derfor kan der også være forskel på den reelle værdi, og den værdi man kommer frem til ved anvendelse af 

cirkulæret. Konkrete forhold vedrørende virksomheden skal her inddrages i beregningen. Med skatteretlige 

øjne kan goodwill kun tilknyttes en virksomhed. Dog vil det i nogle tilfælde kunne argumenteres for, at 

goodwillen er tilknyttet en person, da denne besidder kompetencer og kvalifikationer, som vurderes særlige, 

og virksomheden består reelt af disse kompetencer og kvalifikationer. Såfremt Skattestyrelsen er enig i denne 

betragtning, eller at kun dele af goodwill kan tilknyttes en person, vil det have en påvirkning på 

værdiansættelsen af goodwill. 

5.0 Særlige forhold i forbindelse med omdannelse af 

virksomhedsskatteordning: 

5.1 Indskudskonto 

Som tidligere nævnt er det ikke tilladt at have en negativ indskudskonto i sit VSO ved en 

virksomhedsomdannelse, fordi det giver udtryk for at der kan være privat gæld i virksomheden. Derfor skal 

indskudskontoen udlignes i forbindelse med omdannelse, for at omdannelsen kan finde sted i henhold til VOL 

§2, stk. 1, nr. 5. 

5.2 Mellemregningskonto/hensat til senere hævning 

Hvis ejeren af virksomheden har penge til gode i virksomheden i form af en mellemregning eller et 

beløb hensat til senere hævning er det vigtigt at dette beløb enten hæves fra virksomheden inden 

omdannelsen, eller at virksomhedsejeren beslutter at dette beløb skal indgå i selskabets egenkapital. Hvilket 

vil betyde en forhøjelse af anparternes anskaffelsessum.  
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5.3 Opsparet overskud 

Hvis man har et opsparet overskud i sit VSO, har man muligheden for at enten hæve dette overskud 

og beskattes før omdannelsen (hvis man træder helt ud af virksomhedsskatteordningen). Eller man kan 

vælge at bruge det opsparet overskud til at modregne det i kapitalandelenes skattemæssige anskaffelsessum. 

Derudover skal det bemærkes at anskaffelsessummen for kapitalandelene godt kan være negativ hvis 

man før omdannelsen har benyttet VSO, så længe man ikke har flere virksomheder tilbage i personlig regi 

som man ikke ønsker skal indgå i omdannelsen. Hertil er det ikke et krav af alle virksomhederne omdannes til 

en samlet virksomhed, men blot at ingen af virksomhederne forbliver i VSO. 

6.0 Virksomhedsomdannelse af Gartner Oline lind 

Gartner Oline Lind har drevet virksomhed som anlægsgartner i 10 år. Gennem de sidste 10 år, har 

omsætningen i Oline Linds virksomhed været stigende. Dette kan forbindes med at virksomhedens opgaver 

er steget i omfang, hvilket har betydet for virksomheden at de har benyttet fremmed arbejde i en større 

omfang, samt at deres igangværende arbejde er høj. 

Oline Lind har 6 ansatte i hendes virksomhed, som består af 5 gartnere og en kontorassistent. Som 

virksomheden udvikler sig, har Oline Lind overvejet om hun skulle ansætte endnu en gartner til teamet. Oline 

Lind har købt en ejendom da hun startede virksomheden, som består af et kontor, to lader med et værksted 

samt et drivhus. Den ene lade bruges primært til opbevaring af virksomheds værktøjer og driftsmidler, mens 

den lade med værksted bruges til at plante og opbevarer planter, mens drivhuset bruges til at dyrke planter. 

Selv om at Oline Lind er i sin bedste alder på 45 år overvejer hun stadig hvem der skal overtage 

hendes virksomhed når hun ikke længere kan drive den. Hendes datter Linea Lind arbejder på kontoret hos 

Oline Lind, og kunne godt være en kandidat til at drive virksomheden videre. Linea Lind arbejder til dagligt 

med det praktiske som bogføring og fakturering, samtidig med at hun hjælper gartnerne med at udarbejde 

design planer for de store projekter virksomheden varetager. 

Oline Lind har besluttet sig for at hun vil omdanne hendes virksomhed til et anpartsselskab, for at 

virksomheden fortsat kan vokse uden at Oline Lind skal bekymre sig for at hun hæfter personligt. Og samtidig 

vil det tage Oline Lind skridtet videre mod et generationsskifte med hendes datter Linea Lind. 
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6.1 Regnskab pr. 31.12.2018 

Nedenfor er der skatteregnskaber for de senest 3 år af Oline Linds anlægsgartner virksomhed: 

40 

Nedenfor vises balancen for regnskabsåret 2018: 

41 

                                                
40 Egen tilvirkning 
41 Egen tilvirkning 
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Oline Linds anlægsgartner virksomhed har i årene før omdannelsen benyttet sig af 

virksomhedsskatteordningen. Oline Lind har valgt VSO fordi hun ville opnå en lempeligere beskatning, ved at 

undgå at betale for meget topskat. Oline Lind har følgende saldi i hendes VSO ved udgang af 2018: 

 

42 

 
Olines Lind og hendes revisor er blevet enige om at lave en omdannelse af Oline Linds virksomhed 

med tilbagevirkende kraft, så selskabet skæringsdato ligger den 1. Januar 2019. Oline Linds revisor vil 

opsætte en skattefri samt en skattepligtig virksomhedsomdannelse, for at vise Oline hvad forskellen på de to 

omdannelser indebære, og så hun kan beslutte hvilken passer hendes situation bedst. 

7.0 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Den skattepligtig virksomhedsomdannelse bygger på afståelsesprincippet og efter lov om salg af 

virksomhed. For at foretage denne form for virksomhedsomdannelse skal Oline Lind opfylde diverse krav hvis 

hendes selskab skal stiftes med tilbagevirkende kraft. 

 
- Omdannelsen skal være af en personlig ejet virksomhed, uagtet om der er tale om en 

enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab. Oline Lind driver virksomhed i personlige regi og 

lader sig beskatte efter reglerne og bestemmelserne i virksomhedsskatteordningen. Kravet 

efterleves. 

- Virksomheden der omdannes, skal være en samlet virksomhed. Der kan ikke blot indskydes enkelte 

aktiver. Dette betyder ikke at hvis man ejer flere virksomheder, hvis man ejer restauranter der også 

laver catering, kunne man omdanne catering delen til et selskab for sig, og restauranten til et selskab 

for sig. Man kunne også vælge at beholde det ene i personligt regi. Oline Lind har en driftsvirksomhed 

i hendes gartnervirksomhed samt en ejendom hertil hvor gartner virksomheden har hjemme. Oline 

                                                
42 Egen tilvirkning 

Virksomhedsskatteordningen

Indskudskonto 1.310.700

Kapitalafkastgrundlaget 2.860.100

Hensat til snere hævning 450.100

Opsparet overskud eksl. Skat 792.450
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lind har derfor både en samlet virksomhed i de to komponenter samlet set, men også såfremt 

ejendommen toges ud til et særskilt selskab.  

- Der kan ikke anvendes et skuffeselskab til at omdanne sin virksomhed ved en skattepligtig 

omdannelse, hvorfor skal der stiftes et nyt kapitalselskab. Et allerede eksisterende kapitalselskab kan 

ej heller anvendes ved omdannelsen. Oline har tænkt at stifte et nyt selskab og efterlever derfor 

kravet. 

- Fordelingen af aktierne i det selskab der stiftes, skal være lig aktierne i den personlig ejet 

virksomhed. Hvis der i den virksomhed der er drevet i personligt regi, kun er én ejer, skal denne ejer 

modtage samtlige aktier i det nystiftet kapitalselskab. Oline Lind er eneste ejer i hendes 

anlægsgartner-virksomhed hvorfor Oline Lind også vil være eneste person med aktier i det nystiftede 

selskab.  

- Regnskabsåret for selskabet skal ligge fra skæringsdagen og bruge den åbningsbalance for 

skæringsdatoen som der udarbejdes i forbindelse med omdannelsen. Skæringsdagen for 

åbningsbalancen er 1. januar 2019 i Oline Linds tilfælde. 

- Når der stiftes et selskab med tilbagevirkende kraft, kan skæringsdatoen maksimalt ligge 6 måneder 

før stiftelsesdatoen. I Oline Linds tilfælde, som har en skæringsdato d. 1. januar 2019, skal 

omdannelsen senest ske den 30. juni 2019. Det nye selskabs har stiftelsesdato d. 30. april 2019, 

hvorfor kravet efterleves.  

- Senest en måned efter omdannelses har fundet sted og er trådt i kraft, skal der indsendes 

dokumentation på stiftelsen af til Skattestyrelsen. Denne dokumentation skal indeholde 

stiftelsesdokument, virksomhedens vedtægter, protokollat for stiftende generalforsamling, 

åbningsbalance, opgørelse af aktiernes/anparternes anskaffelsessum samt dokumentation for at 

selskabet er registreret eller anmeldt til registrering hos erhvervsstyrelsen. Oline Lind har i sinde at 

efterleve disse opstillet krav for at gennemføre og overholde bestemmelserne ved en skattepligtig 

omdannelse. 

 
Da Oline Lind efterlever de ovenstående krav, kan en virksomhedsomdannelsen med tilbagevirkende 

kraft foretages.   
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7.1 åbningsbalance 

En åbningsbalance er den først værdiansættelse som skal udarbejdes når der foretages en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse af Oline Linds Anlægsgartner virksomhed. Virksomheden skal 

værdiansættes til handelsværdi pr. 1. januar 2019, da dette er vores skæringsdato.  

Åbningsbalancen opgøres ved at se på hvert aktiv og hver forpligtelse for sig.  

7.1.1 Værdiansættelse af Goodwill. 

Goodwill er det første aktiv som der skal udarbejdes en handelsværdi på.  

Goodwill har ikke før været en del af virksomhedens regnskab, da man ikke har anskaffet sig goodwill 

i forbindelse med køb af en anden virksomhed. Der er i dette tilfælde tale om internt oparbejdet goodwill, 

som er oparbejdet gennem Oline Linds virksomheds levetid. Virksomheden har fået bygget sig et “brand” og 

navn som kunder kender og ved hvad står for. Dette betyder endvidere at virksomheden har en kundekreds 

som kan betegnes som “fast” samt at virksomheden internt har skaffet sig en del erfaring, som er til deling 

mellem virksomhedens medarbejdere. Dette gør at virksomheden er mere værd end hvad de bogførte 

værdier fortæller i regnskabet.  

Når goodwill skal opgøres, skal det førnævnte TSS-cirkulære 2000-10/Cirkulære nr. 44 anvendes, hvis 

der for den specifikke branche ikke forefindes nogen kutymer for opgørelsen af goodwill i lige præcis denne 

branche. Oline Linds virksomhed befinder sig i branchen for anlægsgartnere, hvor der umiddelbart ikke er 

nogen kutymer for opgørelsen af goodwill. Da dette er tilfældet, vil vi anvende det nævnte cirkulære til at 

værdiansætte goodwillen.  
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43 

Da finansiering af virksomheden ikke skal påvirke værdiansættelsen af virksomheden, bruges 

resultatet før renter som grundlag for beregning af goodwills handelsværdi. Dertil kommer det at den 

seneste års resultat har en større betydning for hvordan beregning af goodwill foregår, end de tidligere år, 

hvilket virker fornuftigt da det ses at virksomheden udelukkende har haft vækst i omsætning og resultat, 

siden finanskrisens udfasning og at økonomien har fundet fode igen, hvorfor det seneste års resultat anses 

som værende mere korrekt og retvisende med blik på de fremtidige års udvikling. Derudover påvirkes 

beregningen af udviklingstendensen, som tager udgangspunkt i den udvikling der har fundet sted i 

virksomheden de seneste 3 år.  

Da Oline Lind ikke kan hæve penge ud til sig selv, som hun har gjort da hun drev virksomheden i 

personligt regi, afsættes der et beløb som løn til hende. Som det udgør ovenfor, skal dette beløb minimum 

være kr. 250.000 og maksimalt kr. 1.000.000, og typisk 50 procent af det reguleret resultat.  

En forrentning af aktiverne skal også fratrækkes. Rentesatsen består af kapitalafkastsatsen + tre 

procent. Da kapitalafkastsatsen er 044, er den benyttede rentesats tre procent. Likvide beholdninger er taget 

                                                
43 Egen tilvirkning 
44 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948937 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948937
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ud af den samlede sum af aktiverne, da de likvide beholdninger er driftsfremmede aktiver. Dertil kommer der 

en fastsættelse af en kapitaliseringsfaktor. Dette er et udtryk for det forventede årlige afkast samt den 

forventede levetid. Der er her lagt vægt på at branchen for anlægsgartnere består af et marked med relativt 

mange små udbydere og samtidigt et marked som er nemt at komme ind på. På baggrund af den leveret 

ydelse og dets lave niveau af kompleksitet vurderes levetiden for den beregnede goodwill for værende 3 år.  

Som det ses af ovenstående figur, er goodwillen blevet beregnet til en værdi af kr. 917.075.  

7.1.2 Grunde og bygninger 

Oline Lind ejer som sagt en ejendom, som tidligere nævnt består af et kontor, to lader med værksted 

samt et drivhus. Oline Lind har ejet ejendommen i 10 år. Ifølge den juridiske vejledning kan den offentlige 

ejendomsvurdering anvendes, når ejendommen skal værdiansættes, da handelsværdien som udgangspunkt 

ikke væsentlige vil afvige herfra. Dog accepteres der et udsving på plus/minus 15%45 i praksis, dog kan der 

opstå korrektioner som følge af dette.  

For at være ekstra sikker på vurderingen af ejendommens handelsværdi har Oline Lind besluttet at 

indhente en vurdering af ejendommen fra en ejendomsmægler. Med henblik på et eventuelt kommende 

generationsskifte i fremtiden, har det også en væsentlig indvirkning at værdiansættelsen af ejendommen og 

grunden er bygget på en konkret vurdering. Ejendomsmæglerens vurdering står på kr. 3.500.000 og kan 

fordeles således:  

 
● Grund - kr. 1.000.000 

● Lade 1 + værksted - kr. 1.000.000 

● Lade 2 - kr. 800.000 

● Kontor - kr. 500.000 

● Drivhus - kr. 200.000  

 

I alt - kr. 3.500.000 

7.1.3 Driftsmidler 

Som nævnt tidligere skal driftsmidler opgøres til handelsværdien når de skal medtages i 

åbningsbalancen. Som regel kan den bogførte værdi anvendes, men er i dette tilfælde ikke relevant for Oline 

Lind, da hun har anskaffet sig flere ting som har været under grænsen for småanskaffelser og derfor er blevet 

                                                
45 Side 20 - Generationsskifte og omstrukturering 
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straks afskrevet, da det betyder at ikke alle aktiver indgår i den driftsmiddelsaldo der findes i regnskabet. For 

at få et konkret og mere retvisende beløb som kan bruges som handelsværdi, har Oline Lind kontaktet flere 

bilsælgere fra flere steder til vurdering af hendes biler. Efter deres vurdering kan driftsmiddelsaldoen 

revurderes til et beløb på kr. 318.600, hvor den gamle saldo var kr. 175.200.  

7.1.4 Debitorer 

Ligesom driftsmidler og ejendomme skal også tilgodehavender fra salg værdiansættes til 

handelsværdi. I Oline Linds skatteregnskab for 2018 er der ikke hensat til tab på tilgodehavender fra salg. 

Dette betyder at den regnskabsmæssige og skattemæssige værdiansættes til samme beløb værende kr. 

768.900.  

En eventuel hensættelse til tab på tilgodehavende fra salg vil, som tidligere skrevet, resultere i en 

skattemæssigt lavere værdi. Dette skyldes at en given tredje mand ikke vil betale den fulde nominelle pris for 

en debitor hvis denne debitor ikke har i sinde at betale sin gæld til virksomheden. Da der er tale om en 

virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft, og den derfor sker flere måneder efter 

skatteregnskabets udløb den 31. december 2018, er det muligt at se om alle debitorerne har indbetalt deres 

gæld i efterfølgende periode. Såfremt dette er tilfældet, kan værdiansættelsen af tilgodehavender fra salg 

ske til kurs 100. Dette betyder at tilgodehavenderne fra salg indgår i den opstillet åbningsbalance med dens 

bogførte værdi på kr. 768.900.  

7.1.5 Igangværende arbejder 

Igangværende arbejder skal kun indgå i virksomhed omdannelsen og dets åbningsbalance såfremt 

virksomheden tidligere har indregnet igangværende arbejde i dens regnskaber. Oline Lind har ved opgørelse 

og udarbejdelse af tidligere års regnskabs medtaget og indregnet i igangværende arbejder, dette skyldes at 

man uden dette vil give et misvisende og ubalanceret billede af virksomhedens resultat, da omkostninger for 

arbejdet vil være afholdte, men derimod ikke have faktureret for det hidtil udførte arbejde.  

Da regnskabet for regnskabsåret 2018 blev der taget stilling til den pris som arbejdet kan faktureres 

til, og ikke kun de dertilhørende udgifter. I nogle tilfælde vil der ligge en bindende kontrakt, der skriver 

hvilket beløb der kan og eventuelt skal faktureres for pr. en given dato. f.eks. pr. 31. december 2018. Når 

igangværende arbejder skal værdiansættes for derefter at medtages i åbningsbalancen, er det derfor 

relevant at være tage højde for elementer af det indregnet igangværende arbejder som kunden ikke vil 

betale for, da dette ikke vil kunne indgå i handelsværdien. Her er der dog kun tale om sager hvorpå der ikke 



Virksomhedsomdannelse Hovedopgave HD(R) Patrik Mogensen 
Skattepligtig vs. Skattefri  Emilie Bronée Petersen 

54 
 

foreligger en bindende kontrakt vedrørende arbejdet. Kontraktligt bundet arbejde vil kun kunne 

værdiansættes til den givne værdi jf. kontrakten.  

I åbningsbalancen for Oline Linds nye selskab medtages de igangværende arbejder til den oprindelige 

værdi som ses i hendes skatteregnskab for regnskabsåret 2018. I åbningsbalance fremgår de igangværende 

arbejder derfor med kr. 147.000. 

7.1.6 Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger er umiddelbart den nemmeste post at værdiansætte for derefter at medtage i 

åbningsbalancen. Handelsværdien af denne type aktiv, opgøres til dens nominelle værdi såfremt der 

udelukkende er tale om danske kroner. I Oline Linds tilfælde har hun en et enkelt bankindestående i form af 

en bankkonto i en dansk bank med danske kroner stående på kontoen. På kontoen er der pr. 31. december 

2018 kr. 1.223.000 indestående på bankkontoen og medtages derfor i åbningsbalance med samme værdi. I 

takt med at virksomhedsomdannelsen finder sted bør der oprettes en bankkonto i det nystiftede selskabs 

navn, dette af hensyn til garanti ved en eventuel konkurs hos banken.  

7.1.7 Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelserne for Oline Linds anlægsgartner virksomhed fordeler sig på flere typer af gæld. 

Der er tale om en prioritetsgæld vedr. købet ejendommen og grunden den ligger på, som beløber sig op i kr. 

1.250.000. Derudover er der gæld for kr. 950.000 til leverandører af varer og ydelser, som består af gæld til 

leverandører af materiale, fremmed arbejde mv. Dernæst kommer posten “Anden gæld” som har en værdi 

på kr. 274.000 og består af skyldige A-skat og AM-bidrag samt dertilhørende feriepenge. I posten indgår også 

øvrige skyldige omkostninger. Slutteligt har anlægsgartnervirksomheden gæld til det offentlige i form af 

skyldige moms og afgifter, denne beløber sig op i kr. 330.000.  

Gæld værdiansættes til kursværdien på skæringsdatoen. Prioritetsgælden er den eneste 

gældsforpligtelse som betragtes som langfristet. Denne indregnes til amortiseret kostpris på grundlag af 

kursværdien fordelt over lånets løbetid. De førnævnte øvrige forpligtelser indregnes til kursværdien på 

skæringsdatoen. Dette betyder at samtlige gældsforpligtelser indregnes som det står vist i vores balancen for 

Oline Linds skatteregnskab.  
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7.1.8 Åbningsbalancen 

Med baggrund for de ovenstående afsnit og deres gennemgang af værdiansættelsen til 

handelsværdi, har vi udarbejdet følgende åbningsbalance ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse for 

Oline Linds nystiftede anpartsselskab. 

46 

7.2 Skattemæssig værdi/anskaffelsessum 

Som tidligere skrevet bliver en skattepligtig virksomhedsomdannelse foretaget med grundlag af 

afståelsesprincippet, som forstås ved at selskabet køber aktiver og forpligtelser af Oline Lind, som derved 

også kan bestemme hvilke af aktiver og forpligtelserne der skal indgå i det nystiftede selskab. Dog er der et 

forbehold om at kravene for at kunne foretage den skattepligtige virksomhedsomdannelse med 

tilbagevirkende kraft stadig sker fyldest. Oline Lind vurderer dog at samtlige af virksomhedens aktiver og 

forpligtelser bør og skal indgå i det nystiftede selskab, da disse findes yderst relevant for virksomhedens 

fremtidige drift i selskabsform.  

                                                
46 Egen tilvirkning 
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Ved anvendelse af afståelsesprincippet afviger den skattemæssige værdi og anskaffelsessummen for 

virksomhedens aktiver samt forpligtelser ikke fra den foretaget værdiansættelsen i åbningsbalancen.  

Den forskel der opstår mellem den tidligere skattemæssige værdi jf. Oline Linds skatteregnskab og 

åbningsbalancen udlignes ved beskatning som finder sted i Oline Linds personlige selvangivelse for 2019. 

En videre gennemgang af beskatning hos Oline Lind fremgår af et senere kapitel, hvor vi vil opgøre 

beskatningsgrundlaget samt skatten der skal betales.  

7.2.1 Anparternes anskaffelsessum 

Når aktiverne og passiverne der skal indgå i virksomhedsomdannelsen, er blevet værdiansat skal 

tages stilling til hvorvidt der skal stiftes et anpartsselskab eller aktieselskab. Et anpartsselskab kan stiftes med 

minimalt en startkapital på kr. 50.000 hvor et aktieselskab minimalt kan stiftes med en startkapital på kr. 

400.000, dertil kommer det om kapitalen skal være højere end det minimale kapitalkrav. Oline Lind har valgt 

at stifte et anpartsselskab med minimumskravet på kr. 50.000 som kapital. Derudover kommer der overkurs 

efter afståelsen af virksomheden til selskabet.  

Derudover kan det overvejes om der skal omdannes til et eller flere selskab. I Oline Linds tilfælde vil 

det være muligt omdanne virksomheden til et driftsselskab og et ejendomsselskab. Oline Lind har i sinde at 

omdanne sin virksomhed til et samlet selskab og ikke dele virksomheden op i drift og ejendom.  

7.2.2 Anpartsselskab med overkurs 

Oline Lind vil omdanne sin anlægsgartnervirksomhed til et anpartsselskab. I dette selskab skal 

samtlige af virksomhedens aktiver samt passiver indgå. Oline Lind stifter et selskab med en selskabskapital på 

kr. 50.000 hvor den resterende frie kapital omdannes som overkurs.  
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47 

 

Af ovenstående figur ses det at anparternes anskaffelsessum består af en selskabskapital på kr. 

50.000 og en overkurs på kr. 4.020.575, som tilsammen giver en anskaffelsessum udgør kr. 4.070.575. Ved at 

foretage virksomhedsomdannelsen på denne måde, vil Oline Lind have en høj anskaffelsessum på selskabets 

anparter. En omdannelse med overkurs betyder ikke at overkursen er bundet til virksomheden, da der er tale 

om overkurs ved emission kan disse midler anvendes til dækning af underskud, men også til udlodning af 

udbytte. Dette betyder at Oline Lind kan udlodde udbytte på baggrund af de midler der er bundet som 

overkurs, det er dog relevant for Oline Lind at overveje og vurdere at lade nogle af midlerne stå i 

virksomheden, samt hvor stor en del der skal forblive i virksomheden. Det kan være smart at lade nogle af 

midlerne stå i virksomheden til dækning af eventuelle mindre gode regnskabsår i fremtiden. ved en eventuel 

udlodning af udbytte skal Oline Lind beskattes af udbyttet.  

7.2.3 Anpartsselskab med overkurs 

Som tidligere nævnt er det også en mulighed for Oline Lind at dele sin virksomhed op i 2 selskaber, et 

selskab til driften, samt et selskab til ejendommen. Dette vil fjerne en del af risikoen såfremt der sker en 

dårlig udvikling ved ejendommen. Derudover betyder det også at såfremt virksomhedens går konkurs går det 

ikke ud over ejendommen. I dette tilfælde tages grunden og ejendommen og den dertilhørende gæld med 

                                                
47 Egen tilvirkning 
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over i ejendomsselskabet og de resterende aktiver og passiver afstås til driftsselskabet. Som sagt kan 

fordelen ved dette være at risikoen bliver spredt over flere selskaber og de derfor ikke påvirkes af hinanden.  

48 

49 

Anskaffelsessummen fra de selskaber er ikke anderledes fra hvis der kun omdannes til et selskab. Jf. 

ovenstående åbningsbalancer vil anskaffelsessummen stadig udgøre kr. 4.070.575, dog fordelt med en 

anskaffelsessum på kr. 1.820.575 på driftsselskabet og en anskaffelsessum på kr. 2.250.000 på 

ejendomsselskabet.  

  

                                                
48 Egen tilvirkning 
49 Egen tilvirkning 
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7.3 Beskatning 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse er det vigtigt hvilke skattemæssige konsekvenser 

omdannelsen har for både ejer og virksomheden. Disse gennemgås i nedenstående kapitler:  

7.3.1 Beskatning af selskabet  

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse betyder at den regnskabsmæssige og skattemæssige 

åbningsbalance er éns, hvorfor der ej heller afsættes udskudt skat af den regnskabsmæssige og 

skattemæssige forskel, som det finder sted i den skattefrie. Dog vil selskabet som udgangspunkt have 

skattemæssige afskrivninger som er højere end hvis den skattefrie metode havde været anvendt. 

Likviditetsmæssigt er dette en fordel for selskabet, da den skattepligtige indkomst vil være lavere og 

resulterer i en selskabsskattebetaling der er lavere. 

7.3.2 Beskatning af ejeren  

Den fordel der opstår for selskabet ved at den skattemæssige åbningsbalance er højere end 

anvendelse af den skattefrie metode, skyldes at beskatning af de avancer der er opstået i forbindelse med 

virksomhedsomdannelsen, finder sted hos Oline Lind og hendes personlige selvangivelse.  

 

50 

 

                                                
50 Egen tilvirkning 
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51 

Af ovenstående figur ses det at følgende kommer til beskatning hos Oline Lind i hendes personlige  

selvangivelse for 2019: 

 
● Goodwill, med en avance på kr. 917.075 

● Genvundne afskrivninger, på kr. 870.00052 

● Ejendom, med en avance på kr. 25.00053 

● Driftsmidler, med en avance på kr. 143.400 

 
Som totalt set ender op i avance på kr. 1.955.475. Da Oline Lind har benyttet sig af 

virksomhedsskatteordningens regler og bestemmelser, sker beskatningen af avancerne i den personlige 

indkomst. Såfremt Oline Lind ikke havde benyttet sig af virksomhedsskatteordningen, ville beskatningen af 

ejendommens avance finde sted under kapitalindkomsten. Som resultat af hendes anvendelse af 

virksomhedsskatteordningen bliver Oline Lind beskattet som følger: 

 

54 

Ud fra den ovenstående skatteberegning, ses det at den skattepligtige virksomhedsomdannelse 

resulterer i den maksimal skat på kr. 1.092.297,05 i Oline Linds selvangivelse for indkomståret 2019.  

Da goodwill tidligere blev beregnet ved afsnit 7.1.1 blev der i forbindelse med værdiansættelsen afsat en 

driftsherreløn på kr. 804.928,33. Dette betyder at Oline Lind er over topskattegrænsen som i 2019 er på kr. 

513.400, hvorfor den ovenstående beregning tager udgangspunkt i beskatning op til skatteloftet i 2019 på 

52,02%.  

                                                
51 Egen tilvirkning 
52 Beregning og opgørelse af finder sted under kapitel 8.2.1 
53 Beregning og opgørelse af finder sted under kapitel 8.2.1 
54 Egen tilvirkning 
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Udover dette kommer det opsparede overskud også til beskatning når den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse finder sted. Beregning af denne er som følger: 

 

 
Dette betyder at Oline Lind for indkomståret 2019 bliver beskattet for både de avancer der er opstået 

i forbindelse med virksomhedsomdannelsen samt det opsparet overskud der er dannet i forbindelse med 

hendes anvendelse af virksomhedsskatteordningen. Den totale skat for Oline Lind er på kr. 1.436.285. 

8.0 Skattefri virksomhedsomdannelse 

Hvis Oline Lind vælger at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse, er der en masse krav i den 

forbindelse som skal overholdes.  

 
● Det første krav for at kunne lave en skattefri virksomhedsomdannelse er at virksomheden er en 

personlig ejet virksomhed jf. VOL §1, stk. 1, pkt. 1. Dette krav opfylder Oline Linds virksomhed i det 

den er en enkeltmandsvirksomhed som Oline Lind driver i VSO. 

● Det er også et krav at virksomhedsejeren er en del af virksomhedens daglige drift. Og Oline Lind ville 

anses for fuldtids medarbejder i hendes virksomhed, da hun bruger langt over 50 timer om måneden 

i virksomheden. 

● Den der ejer virksomheden skal være fuldt skattepligtig til Danmark jf. VOL §2, stk. 1, nr. 1. Oline Lind 

er fuldt skattepligtig til Danmark og opfylder derfor dette krav.  

● Det er også krævet at virksomheden er en hel virksomhed, ved dette menes der er man ikke blot kan 

indskyde enkelte aktiver og kalde det en virksomhed. Da Oline Lind har en samlet drift virksomhed i 

form af hendes gartner virksomhed samt en ejendom hvorfra gartnervirksomheden drives, har Oline 

Lind både en samlet virksomhed i de to komponenter samlet samt hvis man tog ejendommen ud af 

omdannelsen. 

● Det er et krav af Oline Linds indskudskonto ikke er negativ, dette krav opfylder hun. 
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● Det er yderligere et krav at virksomhedsomdannelsen foregår som følge af den personlig ejet 

virksomheds regnskabsår. Oline Lind vil omdanne med tilbagevirkende kraft til den 1.1.2019, hvor 

sidste regnskabsår for hendes personlig ejet virksomhed var den 31.12.2018. Derfor opfylder hun 

dette krav. Og regnskabet for selskabet vil følge kalenderåret som er på en 12 måneder periode. 

● Stiftelsesdatoen er den 30.4.2019 derfor opfyldes kravet om at skæringsdatoen max må ligge 6 

måneder tilbage. Oline Lind har i teorien helt frem til den 30.6.2019 til at besluttet om hun vil stifte 

dette selskab. 

● Virksomhedsomdannelsen kræver også at der i åbningsbalancen hensættes den udskudte skat som 

senere skal betales når virksomheden overdrages eller afstås. 

● Øvrige krav til indsendelse af stiftelsesdokumenter mm. rettidigt har Oline Lind også i sinde at 

opfylde kravet omkring ved gennemførelse af en omdannelse. 

 
Det skal også noteret at der ikke er mulighed for at etablere et stiftertilgodehavende i en skattefri 

virksomhedsomdannelse, samtidig er der nogle bestemte krav hvis anparternes anskaffelsessum er negative 

ved omdannelsen. Det er dog mulighed at benytte et skuffeselskab ved en skattefri omdannelse, men det vil 

ikke være aktuelt i Oline Linds situation. 

8.1 Åbningsbalance 

En åbningsbalance er den først værdiansættelse som skal udarbejdes når der foretages en skattefri 

virksomhedsomdannelse af Oline Linds Anlægsgartner virksomhed. Virksomheden skal værdiansættes til 

handelsværdi pr. 1. januar 2019, da dette er vores skæringsdato. Åbningsbalancen opgøres ved at se på hvert 

aktiv og hver forpligtelse for sig. Den udskudte skat skal også være en del af åbningsbalancen, men kan først 

beregnes efter man har lavet opgørelsen af de skattemæssige værdier. 

Fordi Oline har benyttet virksomhedsskatteordning, skal hun beslutte om hun ønsker at hæve hendes 

opsparet overskud på kr. 792.450 samt hendes “hensat til senere hævning” på kr. 450.100. Eller om hun vil 

lade det indgå i virksomhedsomdannelsen. Hvis hun vælger ikke at hæve det opsparet overskud kan det i 

stedet nedsætte den skattemæssig værdi af anparternes anskaffelsessum. Og hvis hun vælger ikke at hæve 

det beløb afsat til senere hævning så vil beløbet indgå i selskabet egenkapital og herved forhøje anparternes 

værdi. 
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8.1.1 Goodwill 

Oline Linds anlægsgartner virksomhed har gennem årene opbygget en intern goodwill, dette betyder 

at virksomhedens goodwill ikke har en anskaffelsessum, og derfor har den en skattemæssig værdi for 

virksomheden på kr. 0.  

Der henvises til goodwillberegningen i kapitel 7.1.1 som har beregnet en goodwill på kr. 917.075. Og 

fordi der ingen skattemæssig værdi er på den oparbejdet goodwill, skal der beregnes den udskudte skat af 

beløb: 

55 

8.1.2 Grunde og bygninger 

Når man skal værdiansætte grunde og bygninger i en skattefri virksomhedsomdannelse, har aktivet 

tre forskellige værdier. Henholdsvis den værdi i åbningsbalancen, den skattemæssige værdi samt den værdi 

der bruges til anparternes anskaffelsessum. Den regnskabsmæssige værdi for ejendommen er fastsat ved en 

vurdering til kr. 3.500.000 jf. eventuelt kapitel 7.1.2 for yderligere uddybning. Den skattemæssige værdi 

findes i skatteregnskabet for Oline Linds virksomhed pr. 31.12.2018, denne værdi er på kr. 2.800.000. Fordi 

Oline Lind har valgt at lave et skatteregnskab pr. 31.12.2018 er denne værdi fratrukket de skattemæssige 

afskrivninger Oline Lind har foretaget. 

Den sidste værdi har ejendommen til brug af udregningen af anparternes anskaffelsessum udregnes i 

det afsnit omkring værdiansættelse af anparternes anskaffelsessum. Se kapitel 8.2. 

Den udskudte skat på ejendommen beregnes ud fra forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi 

og den skattemæssige værdi. 
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55 Egen tilvirkning 
56 Egen tilvirkning 

Regnskabsmæssig værdi 917.075

Skattemæssig værdi 0

Avance 917.075

Udskudt skat, 22% 201.757

Udskudt skat af beregnet goodwill

Regnskabsmæssig værdi 3.500.000

Skattemæssig værdi 2.800.000

Avance 700.000

Udskudt skat, 22% 154.000

Udskudt skat grund og bygninger
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8.1.3 Driftsmidler 

Den regnskabsmæssige værdi af driftsmidlerne er også blevet revurderet (se kapitel 7.1.3), til en 

værdi på kr. 318.600. Hvor den skattemæssige værdi som indgår i Oline Linds skatteregnskab pr. 31.12.2018 

er på kr. 175.200. Den forskel der er mellem den regnskabsmæssige og den skattemæssige værdi beregnes 

der den udskudte skat. Se nedenfor: 

 

57 

8.1.4 Debitorer 

I kapitel 8.1.4 skriver vi omkring værdiansættelsen af Oline Linds debitorer. Det er blevet konkluderet 

at hendes debitorer har samme regnskabsmæssige og skattemæssig værdi. Værdien er på kr. 768.900. Fordi 

der ingen forskel er på den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi skal der ikke hensættes en udskudt 

skat. 

8.1.5 Igangværende arbejder 

Regnskabsmæssigt og skattemæssigt er der heller ingen forskel mellem de igangværende arbejder, 

derfor ligger begge værdier på kr. 147.000. Og fordi der ikke er nogen forskel mellem de to værdier skal der 

ikke hensættes en udskudt skat. 

8.1.6 Likvide beholdninger 

De likvide beholdninger har en regnskabsmæssig og skattemæssig værdi på kr. 1.223.000. Det er 

tidligere nævnt at likvider indgår til kurs 100 (se kapitel 8.1.7). Her skal der igen ikke beregnes udskudt skat. 

                                                
57 Egen tilvirkning 

Regnskabsmæssig værdi 318.600

Skattemæssig værdi 175.200

Avance 143.400

Udskudt skat, 22% 31.548

Udskudt skat driftsmidler
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8.1.7 Gældsforpligtelser 

Den regnskabsmæssig og skattemæssige værdi af gældsforpligtelserne er også den samme (se kapitel 

7.1.6). Oline Linds anlægsgartner virksomhed har en prioritetsgæld på kr. 1.250.000, en gæld til leverandør af 

vare og ydelser på kr. 950.000, anden gæld på kr. 274.000 samt moms og afgifter kr. 330.000. Fordi der ikke 

er forskel på en skattemæssige og regnskabsmæssige værdi skal der ikke beregnes udskudt skat. 

8.1.8 Åbningsbalance 

Efter værdiansættelse af diverse aktiver og passiver ovenfor har vi udarbejdet følgende 

åbningsbalance for en skattefri omdannelse af Oline Linds virksomhed: 
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58 Egen tilvirkning 

Aktiver Passiver Aktiver Passiver Avance

Goodwill 917.075,00       -                       917.075,00       

Grunde og bygninger 3.500.000,00    2.800.000,00    700.000,00       

Driftsmidler 318.600,00       175.200,00       143.400,00       

Tilgodehavender fra salg 768.900,00       768.900,00       -                      

Igangværende arbejder 147.000,00       147.000,00       -                      

Likvide beholdninger 1.223.000,00    1.223.000,00    -                      

Prioritetsgæld 1.250.000,00    1.250.000,00    

Leverandører af varer og ydelser 950.000,00       950.000,00       

Anden gæld 274.000,00       274.000,00       

Moms og afgifter 330.000,00       330.000,00       

Udskudt skat 387.304,50       -                       

Hensat til senere hævning 450.100,00       -                       

Selskabskapital 50.000,00          2.310.100,00    

Overkurs 3.183.170,50    -                       

Balance 6.874.575,00    6.874.575,00    5.114.100,00    5.114.100,00    1.760.475,00   

Udskudt skat, 22% 387.304,50       

Selskabets åbningsbalance

Pr. 1. januar 2019

Regnskabsmæssig Skattemæssig
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8.2 Anparternes anskaffelsessum 

I forbindelse med den skattefri omdannelse skal der laves en værdiansættelse af anparternes eller 

aktiernes anskaffelsessum, Oline Linds virksomhed skal omdannes til et anpartsselskab, og derfor er det 

anparternes anskaffelsessum vi skal beregne. Der er redegjort for i kapitel 7.2.1 hvordan man værdiansætter 

anparternes anskaffelsessum. I den skattepligtig omdannelse indgår fortjenesterne i Oline Linds personlige 

selvangivelse i 2019, men i den skattefri omdannelse vil de skattemæssige fortjenester nedsætte anparternes 

anskaffelsessum, og derfor vil Oline Lind i stedet blive beskattet højere den dag hun vælger at lade 

virksomheden overdrage. 

For at beregne den udskudte skat til åbningsbalancen har vi brugt avancerne på henholdsvis 

goodwill, grunde og bygninger samt driftsmidler, og taget 22% af disse. De andre poster i balancen var der 

ikke vurderet en forskel mellem den skattemæssige og den regnskabsmæssige værdi, og derfor er der ikke 

beregnet en udskudt skat på de aktiver/passiver. Fordi der ikke er nogle avancer på de øvrige aktiver og 

passiver vil de blive indregnet til samme værdi i opgørelsen for anparternes anskaffelsessum. 

Fordi beregningen af værdien på anparternes anskaffelsessum med henhold til grunde og bygninger 

er anderledes end de øvrige aktiver, der er nedenfor lavet en beregning af værdien på grunde og bygninger til 

anparternes anskaffelsessum.  

8.2.1 Grunde og bygninger 

Når man skal værdiansætte anparternes anskaffelsessum, skal man tage højde for genvundne 

afskrivninger på bygninger. Man opgør de genvundne afskrivninger som forskellen mellem salgssummen og 

den nedskrevne værdi jf. Afskrivningsloven (AL) §21. 

Oline lind har afskrevet efter AL §14. Afskrivninger gælder kun bygninger og ikke grunden, derfor skal 

den vurderet værdi af grunden udtages fra den samlede vurdering på kr. 3.500.000. Grunden var vurderet til 

kr. 1.000.000 mens bygningerne samlet var vurderet til de resterende kr. 2.500.000. Normalt kan man ikke jf. 

AL §14 afskrive på konto, men fordi i Oline Linds anlægsgartner virksomhed at kontoret ligger i forbindelse 

med de andre erhvervsmæssige bygninger er der en undtagelse jf. AL §14, stk. 3. 

For 10 år siden da Oline Lind købte ejendommen købte hun den til kr. 3.000.000, fordelt på grunden 

til kr. 1.000.000 og diverse bygninger på kr. 2.000.000. Oline Lind har foretaget afskrivninger på bygningens 

værdi på kr. 2.000.000.  
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Nedenfor er der lavet en opgørelse af de genvundne afskrivninger, Oline Lind har foretaget 

forbedringer på ejendommen i 2014 for 350.000 kr. Forbedringer tillægges værdien og fratrækkes også de 

afskrivninger der er foretaget. 

 

59 

 
Ovenfor kan man se at der er en fortjeneste mellem vurderingsprisen på ejendommen og den 

nedskrevet værdi på kr. 1.020.000. De genvundne afskrivninger viser om der er foretaget skattemæssige 

afskrivninger i takt med den reelle værdinedgang af aktivet. Hvis der er foretaget store afskrivninger end den 

værdinedgang der har været, så skal virksomheden beskattes af de genvundne afskrivninger. Beskatning af 

de genvundne afskrivninger kan maksimalt udgøre de samlede skattemæssige afskrivninger. 

Dette betyder for Oline Lind at på trods af at der er en fortjeneste på kr. 1.020.000, så kan 

beskatningen af genvundne afskrivninger maksimalt udgør de kr. 870.000 som er de afskrivninger der har 

været på ejendommen. Så i Oline Linds situation skal de sidste kr. 150.000 ikke beskattes som genvundne 

afskrivninger, de kan dog komme til beskatning under ejendomsavancebeskatningsloven, se nedenfor. 

Efter at have opgjort de genvundne afskrivninger, skal der opgøres en ejendomsavance, som opgøres 

efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL) §4. Avancen opgøres som forskellen mellem afståelsessummen 

og anskaffelsessummen, hvor anskaffelsessummen skal omregnes til kontantværdien. 

Hvis der har været omkostninger i forbindelse med købet af ejendommen, kan disse omkostninger 

tillægges anskaffelsessummen. Da Oline Lind købte ejendommen for ti år siden, havde hun en udgift på kr. 

35.000 som gik til advokat og tinglysning. Derudover kan man tillægge anskaffelsessummen et fast tillæg på 

kr. 10.000 for anskaffelsesåret, samt de efterfølgende år Oline Lind har ejet ejendommen, dog ikke i 

                                                
59 Egen tilvirkning 

Vurderingssum 2.500.000

Anskaffelsessum 2.000.000

Afskrivninger, 40% (10 år x 4%) -800.000

Forbedringer 2014 350.000

Afskrivninger, 20% (5 år x 4%) -70.000

Værdi efter afskrivninger 1.480.000

Fortjeneste 1.020.000

Note: bygning er købt i 2009 

Genvundne afskrivninger på bygninger
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afståelsesåret, som vil være det år virksomhed omdannes til et selskab jf. EBL §5. Derfor kan der tillægges for 

2009 til og med 2018.  

Herudover kan der også fratrækkes hvis der har været vedligeholdelse og forbedringer på 

ejendommen i den tid Oline Lind har ejet den jf. EBL §5. stk. 2. Dette tillæg er for vedligeholdelse og 

forbedringer der overskrider det faste tillæg på kr. 10.000, derfor skal den foretaget vedligeholdelse eller 

forbedring fratrækkes de kr. 10.000 som man allerede har modtaget i tillæg efter EBL §5, stk. 1. Som tidligere 

nævnt har Oline Lind foretaget forbedringer på ejendommen i 2014 på kr. 350.000. Derfor kan hun tillægge 

ejendommen kr. 340.000. 

Desuden skal anskaffelsessummen reguleres med de foretaget afskrivninger som ikke kom til 

beskatning som genvundne afskrivninger. Men i Oline Linds virksomhed har dette ikke nogen betydning da 

hun allerede (se ovenfor) beskattes af samtlige genvundne afskrivninger på kr. 870.000. 

 
Nedenfor er der lavet en opgørelse af ejendomsavancen på den ejendom Oline Lind har i virksomheden: 
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I ovenstående beregning kan man se at der er en fortjeneste på kr. 25.000, hvis ejendommen afstås 

til selskabet i forbindelse med omdannelsen. Derfor skal værdien af grunde og bygninger ved opgørelsen af 

anparternes anskaffelsessum fratrækkes denne fortjeneste på kr. 25.000 samt de genvundne afskrivninger på 

kr. 870.000. Samlet skal de fratrækkes den vurderet værdi på ejendommen på kr. 3.500.000, så værdien på 

grunde og bygninger bliver kr. 2.605.000. Se i opgørelse nedenfor. 

 

                                                
60 Egen tilvirkning 

Afståelsessum 3.500.000

Anskaffelsessum 3.000.000

Købsomkostninger 35.000

Fast tillæg 10 tkr. (2009-2018) 100.000

Forbedringer 2014 340.000

Anskaffelsessum i alt 3.475.000

Fortjeneste 25.000

Note: bygning er købt i 2009 

Ejendomsavance
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61 

8.2.2 Anpartsselskab med overkurs 

For at kunne færdiggøre opgørelsen over anparternes anskaffelsessum, skal Oline Lind træffe nogle 

valg. I en skattefri virksomhedsomdannelse kan man ikke have et stiftertilgodehavende, så dette er udelukket 

på forhånd. Men Oline Lind har noget opsparet overskud samt et beløb til senere hævning i hendes VSO som 

hun skal beslutte om hun vil hæve eller have med i omdannelsen til et selskab. 

Grundet virksomheds likviditet har Oline Lind valgt at hun vil hæve det opsparet overskud samt 

beløbet hensat til senere hævning og lade det beskatte på hendes selvangivelse i 2019. Hun har vurderet at 

der er likviditet nok i virksomheden til at fortsætte driften uden. Samtidig er det vigtigt for hende at 

anparternes anskaffelsessum ikke nedsættes med det opsparet overskud og forøger en udskudte skat til når 

hendes datter en dag skal overtage selskabet. 

Efter ovenstående beslutning kan den skattefri virksomhedsomdannelse færdigt udarbejdes. Der er 

dog en sidste ting Oline Lind skal tage højde for, fordi Oline Linds virksomhed selv ejer ejendommen hvor 

drift virksomheden ligger, kan Oline Lind vælge enten at lave en omdannelse der omfatter alle aktiver og 

passiver fra hendes virksomhed, eller hun kan vælge et alternativ hvor hun omdanner driften og 

ejendommen i hver deres selskab. På den måde kan hun sprede risikoen lidt blandt andet. 

Nedenfor er den første situation opstillet, hvor Oline Lind vælger at omdanne hele virksomheden til 

et samlet anpartsselskab. I et anpartsselskab er der en selskabskapital på kr. 50.000, og resten fremgår til 

overkurs. 

                                                
61 Egen tilvirkning 

Afståelsessum 3.500.000

Ejendomsavance 25.000

Genvundne afskrivninger 870.000

Regulering i alt 895.000

Ejendommens værdi 2.605.000

Grunde og bygninger værdi
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62 

63 

Hvis Oline Lind vælger at lade sin virksomhed omdanne til ét selskab, så vi anparternes 

anskaffelsessum være kr. 1.665.000. Selskabet vil så have en egenkapital på kr. 3.233.170 fordelt på en 

selskabskapital på kr. 50.000 og en overkurs på kr. 3.183.170. Overkursen kan Oline Lind efter omdannelse 

vælge at omdanne til frie reserver, som hun kan udlodde hvis selskabet har likviditet til det. 

8.2.3 Flere anpartsselskaber med overkurs 

Nedenfor er der lavet en opgørelser af hvordan Oline Linds selskaber ville se ud hvis hun valgte at 

omdanne i flere selskaber. Altså i Oline Linds situation at lave et selskab med ejendommen og driften for sig. 

                                                
62 Egen tilvirkning 
63 Egen tilvirkning 

Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver

Goodwill 917.075,00       -                       -                       

Grunde og bygninger 3.500.000,00   2.800.000,00   2.605.000,00   

Driftsmidler 318.600,00       175.200,00       175.200,00       

Tilgodehavender fra salg 768.900,00       768.900,00       768.900,00       

Igangværende arbejder 147.000,00       147.000,00       147.000,00       

Likvide beholdninger 1.223.000,00   1.223.000,00   1.223.000,00   

Prioritetsgæld 1.250.000,00   1.250.000,00   1.250.000,00   

 Leverandører af varer og 

ydelser 950.000,00       950.000,00       950.000,00       

Anden gæld 274.000,00       274.000,00       274.000,00       

Moms og afgifter 330.000,00       330.000,00       330.000,00       

Udskudt skat 387.304,50       -                       -                       

Hensat til senere hævning 450.100,00       -                       450.100,00       

Selskabskapital 50.000,00         2.310.100,00   1.665.000,00   

Overkurs 3.183.170,50   -                       -                       

Balance 6.874.575,00   6.874.575,00   5.114.100,00   5.114.100,00   4.919.100,00   4.919.100,00   

Selskabets åbningsbalance

Pr. 1. januar 2019

Regnskabsmæssig Skattemæssig

Pr. 1. Januar 2019

Anparternes anskaffelsessum

Goodwill 201.756,50   

Grunde og bygninger 154.000,00   

Driftsmidler 31.548,00     

I alt 387.304,50   

Udskudt skat
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Her er anlægsgartner virksomheden i det første selskab, og herefter kommer ejendommen og den tilhørende 

gæld i et andet selskab.  

Oline Lind kunne også vælge ikke at omdanne ejendommen til et selskab men kun driften, dette 

scenarie er dog ikke udarbejdet fordi Oline Lind havde et ønske om i fremtiden at kunne give hele 

virksomheden videre til hendes datter Linea Lind. Dette ville også ændre i hendes beslutning om at træde 

helt ud af VSO. 

64 

65 

Som man kan se ovenfor, så vil der i Oline Linds anlægsgartner selskab være en anskaffelsessum på 

anparterne på kr. 310.000, samt selskabet vil have en egenkapital på kr. 1.137.170 som består af 

selskabskapitalen på kr. 50.000 og en overkurs på kr. 1.087.170. 

                                                
64 Egen tilvirkning 
65 Egen tilvirkning 

Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver

Goodwill 917.075,00       -                       -                       

Driftsmidler 318.600,00       175.200,00       175.200,00       

Tilgodehavender fra salg 768.900,00       768.900,00       768.900,00       

Igangværende arbejder 147.000,00       147.000,00       147.000,00       

Likvide beholdninger 1.223.000,00   1.223.000,00   1.223.000,00   

 Leverandører af varer og 

ydelser 950.000,00       950.000,00       950.000,00       

Anden gæld 274.000,00       274.000,00       274.000,00       

Moms og afgifter 330.000,00       330.000,00       330.000,00       

Udskudt skat 233.304,50       -                       -                       

Hensat til senere hævning 450.100,00       -                       450.100,00       

Selskabskapital 50.000,00         760.100,00       310.000,00       

Overkurs 1.087.170,50   -                       -                       

Balance 3.374.575,00   3.374.575,00   2.314.100,00   2.314.100,00   2.314.100,00   2.314.100,00   

Selskabets åbningsbalance Anparternes anskaffelsessum

Pr. 1. januar 2019 Pr. 1. Januar 2019

Regnskabsmæssig Skattemæssig

Goodwill 201.756,50   

Driftsmidler 31.548,00     

I alt 233.304,50   

Udskudt skat
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66 

67 

Ovenfor kan man se hvordan balancen ser ud for Oline Linds ejendomsselskab. Anskaffelsessummen 

på anparterne er på kr. 1.355.000, og selskabet egenkapital er på kr. 2.096.000 fordelt på selskabskapitalen 

på kr. 50.000 og en overkurs på kr. 2.046.000. 

Hvis man lægger de to selskabers anskaffelsessummer sammen giver det kr. 1.665.000 for 

anparterne, hvilket er det samme beløb som hvis man stifter ét selskab. Fordelen ved at dele det op er at 

man fordeler risikoen for Oline Lind, hvis hun eksempelvis ville flytte hendes driftsselskab til et andet sted i 

landet og ikke kunne få ejendommen solgt, ville det ikke påvirke driftsselskabet. Ulempen ved to selskaber 

kunne eksempelvis være ekstra administration der kommer af at have to selskaber, samt den dobbelte 

selskabskapital. 

  

                                                
66 Egen tilvirkning 
67 Egen tilvirkning 

Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver

Grunde og bygninger 3.500.000,00   2.800.000,00   2.605.000,00   

Prioritetsgæld 1.250.000,00   1.250.000,00   1.250.000,00   

Udskudt skat 154.000,00       -                       -                       

Selskabskapital 50.000,00         1.550.000,00   1.355.000,00   

Overkurs 2.046.000,00   -                       -                       

Balance 3.500.000,00   3.500.000,00   2.800.000,00   2.800.000,00   2.605.000,00   2.605.000,00   

Selskabets åbningsbalance Anparternes anskaffelsessum

Pr. 1. januar 2019 Pr. 1. Januar 2019

Regnskabsmæssig Skattemæssig

Grunde og bygninger 154.000,00   

I alt 154.000,00   

Udskudt skat
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8.3 Beskatning 

I dette kapitel vil vi redegøre for hvordan beskatningen falder i forbindelse med en omdannelse, 

henholdsvis hos selskabet og hos ejeren Oline Lind. Hvordan selskabet og ejeren beskattes er en stor del af 

beslutningen bag om man skal vælge en skattepligtig eller en skattefri omdannelse. Derfor vil vi til sidst 

opstille forskellen på de to omdannelsesformer for at kunne vejlede Oline Lind til hvilken omdannelse ville 

passe ind i hendes situation. 

8.3.1 Beskatning af selskaber 

Ved den skattefri virksomheds omdannelse der succedere selskabet i Oline Linds skattemæssige sted. 

Det har den betydning at der skal afsættes udskudt skat i åbningsbalancen som vist tidligere. En den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse skulle der ikke afsættes udskudt skat fordi omdannelsen fungere som 

et salg og ejeren beskattes personligt. Det er grundlæggende det der er forskellen mellem de to 

omdannelsesformer. 

I den skattefri omdannelse fordeles beskatningen mellem ejeren og selskabet. Selskabet rammes ved 

at de skattemæssige værdier/anskaffelsessummer er lavere, og derfor er afskrivningsgrundlaget også lavere 

end ved en skattepligtig omdannelse. Den udskudte skat bliver også udløst i takt med afskrivninger eller hvis 

aktivet afhændes, i Oline Linds samlet selskab udgjorde den udskudte skat kr. 387.305. 

I omdannelsesåret 2019 har det en skattemæssig betydning for selskabet på små kr. 7.887 som er 

specificeret i opgørelsen nedenfor.  

68 

Til forskel for driftsmidlerne har goodwillen en større betydning, fordi afskrivningsgrundlaget i den 

skattefri virksomhedsomdannelse udgør kr. 0, mens i den skattepligtige virksomhedsomdannelse udgør kr. 

                                                
68 Egen tilvirkning 

Skattemæssig værdi Afskrivningssats Afskrivning

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 318.600 25% 79.650

Skattefri virksomhedsomdannelse 175.200 25% 43.800

Forskel 35.850

Selskabsskat, 22% 7.887

Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler
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917.075. Dette betyder at i den skattefri virksomhedsomdannelse der går selskabet glip af et fradrag for 

afskrivninger på goodwill og skal reelt betale kr. 28.822 i skat. Se udregning nedenfor: 

69 

Hvis man ser på opgørelse nedenfor kan man se forskellen afskrivninger på bygningen giver mellem 

skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse. Konsekvensen nedenfor er en beskatning på kr. 6.160 

mere i 2019 ved den skattefri virksomhedsomdannelse. 

70 

Samlet giver skatterne kr. 42.869, dette er hvad der skal betales mere i skat for selskabet i den 

skattefri virksomhedsomdannelse i 2019. 

8.3.2 Beskatning af ejeren Oline Lind 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil Oline Lind blive beskattet personligt af den avance 

der er på de pågældende aktiver. Udregningen i kapitel 7.3.2 viser en beregnet skat på kr. 1.092.297 til Oline 

Lind for 2019. Samtidig skal Oline Lind beskattes af de opsparet overskud som hun skal hæve i forbindelse 

med omdannelsen. Udregningen i kapitel 7.3.2 viser en beregnet skat på kr. 343.988. Dette giver Oline Lind 

en samlet beskatning på kr. 1.436.285 til beskatning i 2019. 

                                                
69 Egen tilvirkning 
70 Egen tilvirkning 

Skattemæssig værdi Afskrivningssats Afskrivning

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 917.075 1/7 131.011

Skattefri virksomhedsomdannelse 0 -                         0

Forskel 131.011

Selskabsskat, 22% 28.822

Skattemæssige afskrivninger på goodwill

Skattemæssig værdi Afskrivningssats Afskrivning

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 2.500.000 4% 100.000

Skattefri virksomhedsomdannelse 1.800.000 4% 72.000

Forskel 28.000

Selskabsskat, 22% 6.160

Skattemæssige afskrivninger på bygninger
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Hvis Oline Lind vælger den skattefri virksomhedsomdannelse kommer hun også til at blive beskattet 

af det opsparet overskud fordi hun har valgt at hæve det ud af virksomheden før hun omdanner. Denne 

beskatning bliver i Oline Linds personlige indkomst for 2019 og ligger på de samme kr. 343.988. Derudover er 

der ingen skattemæssig konsekvens for Oline Lind i året 2019. Den skattemæssige konsekvens vil først 

komme den dag Oline Lind vælger at afstå anparterne. 

8.4 Delkonklusion vedrørende skattepligtig samt skattefri 

virksomhedsomdannelse 

Nu har vi gennemgået en skattefri samt skattepligtig virksomhedsomdannelse i praksis for at vise 

hvad de to forskellige virksomhedsomdannelser har af konsekvenser i praksis. Vi har ovenfor klargjort hvad 

Oline Lind skal tage højde for alt efter hvilken virksomhedsomdannelse hun vælger at foretage.  

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse viste sig at være en stor fordel for selskabet, fordi alle 

aktiverne blev opgjort til en højere værdi og har derfor et større afskrivningsgrundlag for selskabets fremtid. 

En stor post her er den goodwill der i den skattepligtig virksomhedsomdannelse får en skattemæssig værdi på 

kr. 917.075 som kan afskrives med 1/7 del årligt71, hvor i den skattefri virksomhedsomdannelse har 

goodwillen stadig en værdi på kr. 0, fordi selskabet succederer i ejerens skattemæssige sted.  

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse er en fordel for selskabet, men for Oline Lind personligt 

betyder det at hun afstår alle aktiverne i omdannelsesåret og det udløser en ret betydningsfuld skat til hende 

personligt i 2019. Den samlet skattebetaling som ligger på kr. 1.092.297 kan være en stor faktor i Oline Linds 

beslutning om at omdanne. Da hun ikke nødvendigvis har de frie midler til at betale denne store beskatning, 

eller syntes det kan betale sig at betale pengene på givet tidspunkt. Oline Lind skal også beskattes af de 

opsparet overskud som hun ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse er tvunget til at hæve i forbindelse 

med virksomhedsomdannelse på kr. 343.988. Samlet skal hun betale kr. 1.436.285 ved en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse. 

Muligheden for at omdanne virksomheden til to selskaber i stedet for ét, blev også vist under den 

skattepligtig omdannelse, vi fandt dog at det ikke gjorde den store forskel for Oline Lind om det blev til et 

eller flere selskaber. Hun har muligheden for at sprede risikoen til to selskaber, men anskaffelsessummen 

ville give det samme. Oline Lind ser ikke den store risiko forbundet med at have ét selskab i stedet for to, og 

da to kræver mere administration end ét ville Oline Lind vælge at omdanne til ét samlet selskab. Oline Lind 

                                                
71 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948117&chk=215961 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948117&chk=215961
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overvejer også muligheden for at hendes datter en dag skal overtage selskabet, og hvis hun valgte at hun 

gerne ville succedere til hendes datter, ville det ikke være muligt at succederer et ejendomsselskab jf. ABL 

§34.  

Denne situation gør sig også gældende for den skattefri virksomhedsomdannelse, og her var det 

samme konklusion, nemlig at der ikke var nogen forskel mellem at lave ét eller to selskaber. Og medmindre 

Oline Lind kunne se en fordel i at have ejendommen for sig, giver det ikke meget mening for hende at lave to 

selskaber. Da Online Lind anser at hendes datter en dag vil overtage hele virksomheden, kan hun ikke se 

hvorfor det skulle være i to selskaber, hun har heller ikke nogen plan om at flytte virksomheden eller lave 

andre store ændringer i virksomheden som kunne have en betydning. 

Da vi skulle udarbejde den skattefri virksomhedsomdannelse, skulle Oline Lind beslutte om hun ville 

træde ud af virksomhedsskatteordningen. Dette havde betydning fordi Oline Lind skulle beslutte hvad hun 

ville gøre med det opsparet overskud samt beløbet hensat til senere hævning. Oline Lind kunne vælge at 

forblive i VSO med noget af selskabet, men fordi hun vil omdanne til ét samlet selskab, er dette ikke en 

mulighed. Så kunne hun også vælge mellem at lade enten en af beløbene eller begge beløb indgå i selskabet 

eller hun kunne hæve det en eller begge beløb ud af virksomheden før omdannelsen. Dette ville dog 

resultere i at selskabets egenkapital samt anparternes anskaffelsessum ville blive forhøjet. Derfor valgte 

Oline Lind at hun gerne vil hæve begge beløb så de ikke kommer med i omdannelsen. Det var vigtigt for Oline 

Lind at anparternes anskaffelsessum ikke var højere end nødvendigt hvis hendes datter en dag skulle 

overtage selskabet. 

Modsat fra den skattepligtige virksomhedsomdannelse, så har en skattefri virksomhedsomdannelse 

flere ulemper for selskabet. Fordi selskabet får en lavere skattemæssig åbningsbalance, som indeholder 

lavere afskrivningsgrundlag af diverse aktiver, har selskabet ikke samme mulighed for afskrivninger som i den 

skattepligtige omdannelse. Igen fordi goodwill ingen skattemæssig værdi har for selskabet, så mister de 

muligheden for at afskrive på de kr. 917.075 som man kan i den skattepligtige virksomhedsomdannelse. 

Samtidig har selskabet den udskudte skat på kr. 387.305 som løbende udlignes i form af lavere 

skattemæssige afskrivninger eller hvis nogen af aktiverne afstås. 

Men på trods af at der ikke er så mange fordele for selskabet i en skattefri virksomhedsomdannelse, 

så er der flere fordele for Oline Linds personlige indkomst ved at vælge den skattefri 

virksomhedsomdannelse. Da hun slipper for en meget stor beskatning i 2019 ved at lave den skattefri 

virksomhedsomdannelse. Oline Lind har ingen intention om at afstå virksomheden indenfor de næste par år, 

og derfor kan hun bedre se en fordel ved at udskyde beskatningen. 
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9.0 Konklusion: 

Ved udarbejdelsen af denne hovedopgave, var hovedformålet at analysere og besvare den opstillede 

problemstilling i vores problemformulering. “Under hvilke forudsætninger kan det være en fordel at 

omdanne en personlig virksomhed til et kapitalselskab?”. I vores forsøg på at besvare denne problemstilling 

har det været relevant at komme ind på diverse underspørgsmål, da det kan give et større kendskab til 

problemet for bedre at kunne besvarelse problemstillingen. 

I vores hovedopgave har vi gennemgået de forskellige former en virksomhed kan drives i, samt hvad 

de største forskelle ved disse er. Og der er adskillige forskelle på om ens virksomhed drives i personligt regi 

eller i selskabsform. Når en virksomhed skal opstartes, kan det være lettere og til dels mere overskueligt at 

opstarte denne i personlig regi, hvor der samtidig ikke er noget krav om en startkapital. Ulempen ved dette 

er dog at der hæftes personligt og ubegrænset ved en eventuel konkurs af virksomheden, hvilket betyder at 

det vil gå ud over din egen personlige økonomi. Ved at starte virksomheden op i selskabsform hæftes der kun 

med den indskudte kapital, hvilket betyder en større sikkerhed for din personlige økonomi, dette gør sig dog 

ikke gældende hvis der er optaget lån hvori der er stillet sikkerhed ved selvskyldnerkaution. Ved stiftelse af et 

selskab, skal der findes mindst kr. 50.00072 til stiftelse af et anpartsselskab og kr. 400.000 ved stiftelse af et 

aktieselskab. Dertil kommer det, at der ved en personlig virksomhed intet krav om årsrapport og 

offentliggørelse af denne er, der skal dog udarbejdes et skatteregnskab til skattestyrelsen. Selskaber har pligt 

til at udarbejde og indrapporterer en årsrapport til erhvervsstyrelsen.  

Virksomheder i personligt regi er administrativt lettere at håndtere, de dog også mere risikofyldte, 

hvor et selskab kan kræve en del mere administrativt, men dertil kommer der en økonomisk sikkerhed i form 

af den begrænset hæftelse. En virksomhed der drives i personligt regi bliver ikke set som værende et 

selvstændigt skattesubjekt, men en skattetransparent enhed, hvorimod et selskab betragtes som et 

selvstændigt skattesubjekt. Dette betyder at beskatning af et overskud i et selskab ikke finder sted hos 

ejeren, men i selve selskabet.  

En skattepligtig virksomhedsomdannelse sker efter afståelsesprincippet hvorimod en skattefri 

virksomhedsomdannelse sker efter successionsprincippet. Der er forskellige grunde til hvorfor en 

virksomhedsejer vælger den ene metode frem for den anden metode. En grund kunne være, at der ved den 

skattepligtige metode er del færre krav der skal efterleves end der er ved den skattefrie metode for 

virksomhedsomdannelse. Hvis man har været uopmærksom og har gennemført en skattefri omdannelse 

                                                
72 Mindst kr. 40.000 vedtaget pr.09-04-2019: https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l190/index.htm 
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uden at alle krav er efterlevet, kan det have den konsekvens at omdannelsen bliver lavet til en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse i stedet. Dette kan i nogle tilfælde udløse en betydningsfuld skattebetaling til ejeren 

af virksomheden. En skattepligtig virksomhedsomdannelse udløser som skrevet en skat hos 

virksomhedsejeren. Denne er beregnet ud fra diverse fortjenester, avancer, genvundne afskrivninger samt 

det opsparede overskud, fratrukket et eventuelt fradrag ved tab på aktiver, som kan modregnes i den skat 

der udløses i forbindelse med virksomhedsomdannelsen. Det kan derfor være værd at undersøge om det er 

muligt at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, da skatten i forbindelse med omdannelsen vil blive 

udskudt til et senere tidspunkt. Såfremt den beregnede skat i forbindelse med en omdannelse ikke er af 

betydelig størrelse, vil det derimod måske være mere favorabelt at foretage en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse, da skatten derfor vil blive afregnet med det samme. For som rådgiver at kunne 

vejlede kunden om hvilken omdannelses form de skal benytte, er det vigtigt at betragte virksomhedens 

situation samt tilgodese ejerens ønsker, for så at kunne give en vurdering.  

Uanset om der skal foretages en skattepligtig eller en skattefri virksomhedsomdannelse skal 

virksomhedens aktiver og dets passiver værdiansættes og opgøres til handelsværdi. Det er ved en 

virksomhedsomdannelse vigtigt at følge armslængdeprincippet, da der reelt set er tale om en overdragelse 

mellem interesseforbundne parter. Værdiansættelsen er i særlighed vigtigt når der skal foretages en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse, da der udløses en beskatning ved overdragelsen/afståelsen. Ved en 

skattefri virksomhedsomdannelse udskydes denne beskatning. Derudover opgøres de skattemæssige værdier 

også, da disse danner grundlag for kapitalandelenes skattemæssige anskaffelsessum. Især værdiansættelsen 

af goodwill er vigtig og af stor betydning ved en virksomhedsomdannelse. Hvis der er tale om en aftale 

mellem uafhængige parter vil den værdiansættelse som fremgår af aftalen som udgangspunkt blive 

accepteret af Skattestyrelsen. Hvis der derimod er tale om en aftale med interesseforbundne parter kan 

beregningen af goodwill ske på baggrund af cirkulære nr. 44 af 28. marts 2010. Der kan være forskel på den 

reelle værdi af goodwill og den beregnede værdi der fremkommer ved anvendelse af cirkulæret, hvorfor 

konkrete forhold vedrørende virksomheden skal inddrages i beregningen. Derudover findes der også særlige 

brancher hvori der direkte er kutymer for hvordan goodwill værdiansættes, disse er som udgangspunkt 

accepteret af Skattestyrelsen. I et skatteretligt blik kan goodwill kun tilknyttes en virksomhed, men det kan 

dog diskuteres hvorvidt det også er muligt at det binder sig til en person, såfremt denne person er i 

besiddelse af særlige kvalifikationer, kompetencer og/eller egenskaber. Hvis Skattestyrelsen er enig i at hele 

eller dele af goodwill kan tilknyttes til den givne person, vil det have en påvirkning på værdiansættelsen af 

goodwill. 
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Vi har som en del af besvarelsen af problemstilling gennemgået en skattepligtig- og skattefri 

virksomhedsomdannelse i praksis og beskrevet konsekvenser af følgende. Den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse har vist sig at være en fordel for selskabet, da alle aktiverne blev opgjort til en 

højere værdi som følge af værdiansættelsen til handelsværdi, og derfor har et større afskrivningsgrundlag i 

fremtiden. En skattepligtig virksomhedsomdannelse har er dog en ulempe for virksomhedens ejer Oline Lind 

idet hun afstår alle aktiverne i omdannelsesåret, hvorfor hun får en betydelig skat til betaling i hendes 

personlige selvangivelse, og hun ikke nødvendigvis har de likvide midler til at betale dette beløb. I Olines 

tilfælde falder der kr. 1.436.285 til betaling, såfremt hun ikke har dette i frie midler i hendes personlige 

økonomi, kan der udloddes og udbetales et udbytte fra det nystiftede selskab, hvor der kan hæves udbytte af 

den overkurs der finder sted som en del af egenkapitalen. Muligheden for at omdanne virksomheden til to 

selskaber i stedet for ét, er også kort gennemgået i forbindelse med en skattepligtige 

virksomhedsomdannelse. Muligheden for at sprede risikoen mellem driften og ejendommen havde ikke den 

store betydning for Oline, da anskaffelsessummen vil forblive den samme. Oline Lind ser ikke den store risiko 

ved at have hele virksomheden samlet i ét selskab, og da to selskaber kræver mere administration samt flere 

omkostninger i forbindelse med administration og revisor, nøjes Oline Lind med at omdanne sin virksomhed 

til ét, samlet selskab. Det samme gjorde sig gældende når der er tale om en skattefri 

virksomhedsomdannelse.  

Den skattefrie virksomhedsomdannelse, omfattede at Oline Lind udtrådte af 

virksomhedsskatteordningen som følge af virksomhedsomdannelsen. Dette betød at Oline skulle beslutte sig 

for hvad skulle ske med det opsparede overskud samt det hensatte beløb til senere hævning. Hun har 

mulighed for at hæve et og lade det andet indgå i virksomheden, hæve begge to, eller lade begge indgå i 

virksomheden. Som resultat af dette vil selskabets egenkapital og anparternes anskaffelsessum blive 

forhøjet, hvilket vil være en ulempe hvis hendes datter en dag skal overtage selskabet. Ved den skattefrie 

metode følger diverse ulemper for selskabet. Selskabet får en lavere skattemæssig åbningsbalance, som 

dertil indeholder lavere afskrivningsgrundlag af selskabets aktiver. Dette betyder at de ikke har samme 

muligheder for afskrivninger som det ses ved den skattepligtige omdannelse. Dertil kommer det at 

muligheden for at afskrive på goodwill ikke finder sted, da goodwill ikke indgår med en skattemæssig værdi 

fordi den ikke er afstået, men succederet til selskabet. Derudover har selskabet en udskudt skat som løbende 

udlignes i form af skattemæssige afskrivninger eller såfremt der afstås aktiver. Oline Lind har derimod fordele 

ved anvendelse af denne metode, hun slipper den store beskatning i hendes personlige selvangivelse og da 
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hun ikke har nogen intention om at sælge virksomheden i den nærmeste fremtid, ser hun en fordel i at 

udskyde beskatningen der finder sted i forbindelse med virksomhedsomdannelsen.  

Som hendes rådgiver vil vi foreslå i Oline Linds situation at omdanne sin virksomhed ved brug af den 

skattefri virksomhedsomdannelses metode. Dette er blandt andet fordi Oline Linds virksomhed har en 

størrelse hvor beskatningen vil være betydelig for hende hvis hun skulle beskattes med det samme. Selv hvis 

Oline hade haft nogle andre krav til omdannelsen vil vi stadig vurdere at den skattefri 

virksomhedsomdannelse er den mest passende til hende. 

10.0 Perspektivering: 

I opgaven har vi behandlet emnet skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse. Grunden til at 

lave en virksomhedsomdannelse fra personligt til selskab er først og fremmest for at reducere den personlig 

risiko forbundet med at drive virksomhed i personligt regi. For at slippe for at hæfte personligt, solidarisk og 

ubegrænset kan man nemlig omdanne sin virksomhed til et selskab. Og det har vi i den praktiske del vist 

Oline Lind hvordan hun kunne gøre. Men ud over risikoen er en grund til at omdanne sin virksomhed også at 

tænke på hvad der skal ske med virksomheden i fremtiden. En virksomhedsomdannelse kan være et skridt 

tættere på et generationsskifte i virksomheden. Og selv om Oline Lind stadig er ung og har mulighed for at 

drive hendes virksomhed mange år ud i fremtiden havde hun stadig i tankerne at hendes datter en dag skulle 

overtage. Det er lettere at sælge anparterne i et selskab end at sælge en personlig ejet virksomhed, derfor 

selv om Oline Lind ikke har besluttet hvornår og hvem der skal overtage selskabet, er hun tættere på efter 

omdannelsen end før. Det næste Oline Lind skal beslutte er om hun i fremtiden vil lave et generationsskifte 

med hendes datter, og hvis hun vælger dette, skal hun beslutte om hun vil succedere med hendes datter.  

Oline Lind kan også vælge løbende at sælge selskabet anparter til datteren, hvis datteren har den 

fornødne kapital det ville kræve at købe selskabet. Oline Lind bliver ved afståelse af anparterne beskattet 

efter aktieavancebeskatningsloven, det betyder at der er to skattesatser hun vil blive beskattet af. Det første 

kr. 54.000 vil blive beskattet med 27% mens det resterende over denne grænse vil blive beskattet med 42%73. 

Derfor hvis Oline Lind sælger sine anparter over en årrække vil hun betale en lempeligere skat.  

Det er derfor en mulighed for os at vejlede Oline Lind i hvad hendes muligheder for virksomhedens 

fremtid er, og opsætte fordele og ulemper der kan være forbundet med de ønsker Oline Lind har. Med det 

mål at Oline Lind skal lægge en plan for selskabets fremtid som vi kan hjælpe hende med at udføre.   

                                                
73 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
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