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1 Indledning 

 

I Danmark har vi i relation til personbeskatning en progressiv skat1, som er et skatteprincip, der betyder at jo 

højere skattegrundlaget er, des højere er skatteprocenten. Der betales altså mere i skat af den sidst tjente krone, 

end den først tjente. Dette princip har til formål at udligne uligheden for de forskellige indkomstgrupper i 

landet, men gør også at mange personer og virksomhedsejere har et ønske om at optimere skattemæssigt.  

   

Der blev i 1987 gennemført en skattereform2, der gjorde det muligt for selvstændige erhvervsdrivende at an-

vende nogle af de skattemæssige fordele, der er ved at have et selskab. Med virksomhedsskatteordningen 

(VSO) fik selvstændige erhvervsdrivende nemlig nu mulighed for at få separat beskatning af personlig ind-

komst og kapitalindkomst, og det blev muligt at foretage opsparing af overskud i virksomheden, som kun 

bliver beskattet med en foreløbig skat, svarende til selskabsskatten på aktuelt 22%3.  Jf. § 1. Stk. 1 i lov om 

indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven), er det alle skattepligtige per-

soner, der driver selvstændig virksomhed, der kan anvende VSO. 

 

Selvom der er mange fordele ved at anvende VSO, er det ikke altid den bedste ordning på længere sigt, og der 

kan være flere grunde til, at vurdere mulighederne for at omdanne sin virksomhed til et selskab. Men en af de 

væsentligste, ud over den juridiske hæftelsesafgrænsning, er ønsket om salg eller generationsskifte. Ved ønsket 

om fremtidig salg eller generationsskifte, er der flere faktorer der spiller ind, i forhold til hvad der er mest 

optimalt at gøre lige nu og her. Mange vil nok i de fleste tilfælde vurdere, at det er bedst at omdanne til et 

selskab inden salget, ved enten at benytte den skattepligtige eller den skattefrie metode, men der kan også være 

situationer der taler for, at blive i VSO og sælge uden omdannelse forinden.  

 

Vi har i denne opgave taget udgangspunkt i en fiktiv case, nemlig virksomheden ”BeHealthy”, som er ejet at 

Lisbeth Schulz. BeHealthy er en app, der gør det nemmere for forbrugeren at få overblik over de mange steder 

der bliver solgt færdiglavet sund mad. Lisbeth har stor succes med app’en og jo større virksomheden bliver, jo 

større er risikoen også i forhold til hendes personlige hæftelse. Lisbeth har ydermere et ønske om at sælge 

virksomheden en gang i fremtiden, eller lave et generationsskifte over til sønnen og Lisbeth har hørt at det er 

bedst at omdanne virksomheden inden.  

Vores opgave vil derfor handle om hvad der skattemæssigt, erhvervsretligt, og ikke mindst økonomisk bedst 

kan svare sig for ejeren af BeHealthy, i forbindelse med en eventuel omdannelse med salg/generationsskifte 

for øje 

                                                      
1 Grundlæggende skatteret 2018 Henrik dam mfl. S. 367 
2 https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen  
3 https://www.skatteinform.dk/dk/graenser-og-satser/graenser-og-satser/satser-for-selskaber/ 

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/1987-skattereformen
https://www.skatteinform.dk/dk/graenser-og-satser/graenser-og-satser/satser-for-selskaber/
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1.1 Problemstilling 

Hvis du ikke er uddannet revisor, jurist eller andet i den retning, kan skat godt virke meget komplekst. Uden 

rådgivning er det let at overse, de steder hvor der kan spares og optimeres skattemæssigt. Derfor vælger nogle 

at søge rådgivning hos en professionel, både til den daglige drift, og hvis der overvejes store ændringer, så som 

en virksomhedsomdannelse eller salg af virksomheden. 

Der er mange faktorer, der spiller ind i forhold til, hvad der er mest optimalt at gøre, i den situation Lisbeth 

står i. I forhold til om hun vil lade det forblive en personlig ejet virksomhed, eller omdanne til selskab med 

enten en skattefri eller skattepligtig metode, hvilket vi vil gennemgå og analysere i denne opgave. Det kommer 

også meget an på, Lisbeths egne ønsker og holdninger, også set i forhold til, at hun overvejer et salg eller 

generationsskifte i fremtiden. Vi vil ud fra nedenstående problemformulering, søge at komme frem til en kon-

klusion, der vil belyse de fordele og ulemper, der er ved de forskellige muligheder, og finde frem til hvilken 

løsning, der er bedst for BeHealthy og ejeren Lisbeth Schulz.    

 

1.1.1 Problemformulering  

Ud fra ovenstående problemstilling, har vi opstillet følgende problemformulering: 

 

Hvilken løsning vil på nuværende tidspunkt, økonomisk og skattemæssigt være mest fordelagtig for Lisbeth og 

hendes virksomhed BeHealthy? Skal hun lade virksomheden blive i virksomhedsskatteordningen, eller om-

danne til et selskab, ved anvendelse af enten den skattepligtige eller skattefrie metode? På baggrund af hendes 

valg, hvad vil være den mest fordelagtige metode til at udføre et salg eller generationsskifte? 

 

Til brug for vores endelige konklusion og dermed også svar på vores problemformulering, har vi følgende 

undersøgelsesspørgsmål, som vi vil svare på og konkludere på løbende: 

 

- Hvad definerer en personlig ejet virksomhed og hvem kan anvende virksomhedsskatteordningen? 

 

- Hvilke fordele og ulemper er der ved at drive virksomhed i personlig regi kontra i selskabsform? 

 

- Hvilke skattemæssige og erhvervsretlige forhold er der i forbindelse med en virksomhedsomdannelse 

fra virksomhedsskatteordningen? 

- Er det en fordel at vælge en skattefri virksomhedsomdannelse kontra en skattepligtig? 

 

- Hvilke muligheder er der for et eventuelt generationsskifte? 
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For at besvare vores undersøgelsesspørgsmål og problemformulering, vil vi gennemgå teorien bag de forskel-

lige former for beskatning af personlig virksomhed samt redegøre for reglerne omkring skattepligtig og skat-

tefri virksomhedsomdannelse. På baggrund heraf vil vi vurdere og konkludere hvilke forhold, der er relevante 

i forhold til vores case, og hvad der skal tages højde for i en eventuel omdannelse af BeHealthy samt hvilke 

konsekvenser det vil have for virksomheden samt ejeren, også set i forhold til at ejeren overvejer at sælge eller 

generationsskifte sin virksomhed i fremtiden. Vi vil analysere både de teoretiske og lovmæssige problemstil-

linger, herunder de skattemæssige og selskabsretlige udfordringer i forbindelse med at foretage en virksom-

hedsomdannelse og et generationsskifte. 

1.2 Afgrænsning 

På baggrund af vores problemformulering og undersøgelsesspørgsmål, tager vi udgangspunkt i en personlig 

ejet virksomhed, som skal omdannes til et aktieselskab. Vi har forudsat, at ejeren i enkeltmandsvirksomheden 

er fuld skattepligtig til Danmark, og vi behandler i opgaven ikke virksomheder der er drevet af ejere, som er 

begrænset skattepligtige til Danmark.  

Da den fiktive virksomhed som anvendes, ejes af én person, tager vi kun udgangspunkt i virksomhedsomdan-

nelser af enkeltmandsvirksomheder og afgrænser os derfra fra andre selskabsformer som interessentskab, 

dødsboer samt kommanditselskaber. 

 

Hovedvægten i opgaven vil ligge på virksomhedsskatteordningen, virksomhedsomdannelsesloven og sel-

skabsretlige forhold. Dog vil personskatteloven og kapitalafkastordningen, i den grad det er relevant og nød-

vendigt for forståelsen af opgaven, blive inddraget. Det er relevant også at komme ind på disse personbeskat-

ningsformer, for at få en helhedsforståelse for, det at drive virksomhed personligt eller i selskabsregi.   

 

Da vi som nævnt tidligere, tager udgangspunkt i en casevirksomhed, vil vores analyse have hovedfokus på de 

regnskabsposter og problemstillinger, der er relevante for denne virksomhed. Dog vil vi stadig komme omkring 

generelle udfordringer i forhold til virksomhedsomdannelse, som ikke kun er relevante for casevirksomheden, 

da disse er vigtige at have med i forhold til det erhvervsretlige og skattemæssige perspektiv, set med henblik 

på valg af den mest fordelagtige løsning.   

 

Vi vil behandle og komme ind på reglerne omkring salg af personlig virksomhed og selskab samt generations-

skifte i det omfang vi finder det relevant og nødvendigt i vores besvarelse af problemformuleringen. Hoved-

fokus på disse teorier og love, vil ligge ud fra sælgerens synspunkt, i dette tilfælde Lisbeths. Yderligere vil vi 

kun analysere og vurdere konsekvenserne ved et eventuelt salg eller generationsskifte på transaktionstidspunk-

tet. Vi vil under generationsskiftet behandle andre selskabsformer, f. eks. partnerselskab (P/S) og beskrive dem 
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og argumentere for, hvilken selskabsform der vælges og hvorfor i forbindelse med et generationsskifte og hvad 

fordelene og ulemperne kan være.  

1.3 Metode  

Vores afgangsprojekt vil indeholde en beskrivelse og definition af en personlig ejet virksomhed, virksomheds-

skatteordningen og de to typer af virksomhedsomdannelser. Yderligere vil vi vurdere og sammenligne disse 

med hinanden i forhold til at konkludere hvad Lisbeth skal vælge, når hun overvejer at sælge eller generati-

onsskifte sin virksomhed i fremtiden. 

 

Opgaven besvares ud fra en teoretisk tilgang og vi tager derfor udgangspunkt i en fiktiv case, hvor vi har 

opstillet tallene i regnskaberne, så der bevidst kommer fokus på de beregningsgrundlag og love vi skal tage 

højde for, i forbindelse med en omdannelse fra personlig ejet virksomhed, til et selskab. Vi arbejder deduktivt, 

da vi tager udgangspunkt i teorien, og anvender denne i vores analyserende del af opgaven. 

 

Vi har i den analyserende del af opgaven, foretaget beregninger for både at blive i VSO og for den skattemæs-

sige og skattepligtig omdannelse og har her anvendt sekundære kvantitative data, hvor vi herunder har kigget 

på både primær litteratur, så som skatteretlige og selskabsretlige love og sekundær litteratur i form af lærebø-

ger, fagbøger og forskellige valide databaser. Disse data bliver løbende sammenholdt med teorien, fra faget 

erhvervsbeskatning på HD studiet.  

 

1.3.1 Dataindsamling & kildekritik 

Som det fremgår af metodevalg, har vi til brug for besvarelse af problemstillingen, anvendt sekundær data i 

form af fagbøger inden for området, relevante faglige artikler, Karnovs lovsamling, herunder personskattelo-

ven, selskabsloven, virksomhedsomdannelsesloven og virksomhedsskatteloven. Her stiller vi os kritiske til 

forfatter og troværdigheden på kilden, så vi kun anvender viden med en høj pålidelighed, og bestræber os på 

kun at anvende artikler og viden der er opdateret. Desuden forholder vi os til afsender og om kilden er rettet 

mod en bestemt modtager samt om den giver udtryk for en bestemt holdning. Reliabiliteten vurderes at være 

høj, da love ikke kan gradbøjes, og der dermed kun er ét rigtigt svar. Validiteten vurderes også at være høj, da 

vores data vurderes pålidelige.  
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2 Teori 

 

I dette afsnit vil vi gennemgå den teori, de love og de skattemæssige konsekvenser, der er ved at drive virk-

somhed i personligt regi, med anvendelse af virksomhedsskatteordningen, kontra i selskabsregi. Vi vil også 

kort behandle de andre måder, det er muligt at blive beskattet efter, når der drives selvstændig personlig virk-

somhed. Vi vil også komme ind på, hvilke muligheder der er for omdannelse fra virksomhed til et selskab, 

skattefri omdannelse og skattepligtig omdannelse, betingelser for benyttelse af den ene eller den anden metode, 

og fordele og ulemper ved disse to metoder. 

2.1 Personlig ejet virksomhed eller selskab? 

2.1.1 Personlig ejet virksomhed 
En personlig ejet virksomhed har oftest kun én ejer. Der er ikke krav om, at virksomheden hverken skal have 

en direktion eller bestyrelse, hvorfor det er ejeren der kan træffe alle beslutninger4. Desuden er der intet lovkrav 

om en minimumskapital til en personlig ejet virksomhed. I denne type virksomhed, tilhører aktiverne i virk-

somheden ejeren. Ejeren hæfter desuden også personligt med hele sin formue for virksomhedens gæld5. Der 

er krav om, at den personlig ejede virksomhed skal bogføre og føre regnskab med indtægter og udgifter og 

overholde bogføringsloven6, men virksomheden skal ikke offentliggøre sin årsrapport. Ejeren kan vælge mel-

lem tre forskellige måder at blive beskattet på; efter personskattereglerne, virksomhedsskatteordningen eller 

kapitalafkastordningen. Disse vil blive gennemgået hver for sig i det følgende.  

 

2.1.1.1 Beskatning efter personskatteloven (PSL) 

Efter personskattereglerne beskattes indkomsten som personlig indkomst, ligesom en helt almindelig lønmod-

tager bliver beskattet. Det vil sige, at ejeren af virksomheden skal indregne virksomhedens skattemæssige 

resultat før renter i den personlige indkomst jf. PSL § 3. Den selvstændige erhvervsdrivende har dermed også 

fradragsret for driftsudgifter i virksomheden i den personlige indkomst7. Jf. PSL § 4 beskattes virksomhedens 

renteindtægter og -udgifter som kapitalindkomst.  

 

2.1.1.2 Beskatning efter virksomhedsskatteordningen (VSO) 

Hvis virksomhedsejeren vælger at blive beskattet efter virksomhedsskattelovens regler, fratrækkes renteudgif-

ter i den personlige indkomst8. Herved opnår virksomhedsejeren en højere fradragsværdi for virksomhedens 

                                                      
4 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/enkeltmandsvirksomhed 
5 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/enkeltmandsvirksomhed 
6 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/enkeltmandsvirksomhed 
7 Grundlæggende skatteret 2018 af Henrik Dam m.fl. Side 175 
8 https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948840&chk=215961 

https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/enkeltmandsvirksomhed
https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/enkeltmandsvirksomhed
https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/enkeltmandsvirksomhed
https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948840&chk=215961
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renteudgifter. Fordi renteudgifterne fratrækkes den personlige indkomst og ikke i kapitalindkomsten, betales 

mindre AM-bidrag og eventuel topskat, end efter de almindelige personskatteregler. Overskuddet kan opspares 

i virksomheden mod at betale en aconto virksomhedsskat på 22 % af den del af overskuddet, der spares op. 

Derfor er der i VSO også mulighed for at spare op i de år, hvor det går godt og hæve opsparet overskud i 

dårlige år, hvor man så betaler skat, som med personlig indkomst fratrukket virksomhedsskatten, der er betalt. 

Forudsætningen for at anvende VSO er, at der sker opdeling af den private økonomi fra virksomhedens øko-

nomi samt at ordningen anvendes i hele indkomståret9.  

 

Forudsætningen for at benytte VSO, er en fuld eller begrænset skattepligtig person til Danmark efter kilde-

skatteloven, med indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed jf. VSL § 1. Således kan VSO ikke anvendes 

på anpartsvirksomhed, konkursindkomst eller dødsbo10. Første år der anvendes VSO, skal der ske opgørelse 

af de aktiver og passiver, som skal indgå, og de skal værdiansættes efter Virksomhedsskatteloven § 3, stk. 4. 

Yderligere skal der årligt opgøres indskudskonto, opsparingskonto, kapitalafkast og kapitalafkastgrundlag. 

Indskudskontoen er værdien af indskudte aktiver i VSO med fradrag af gæld indskudt i ordningen11. 

 

Kapitalafkastet opgøres som kapitalafkastsatsen ganget med kapitalafkastgrundlaget. I 2018 er kapitalafkast-

satsen 0 %12. Kapitalafkastet kan ikke være negativt eller overstige årets skattepligtige resultat. Kapitalafkastet 

bliver beskattet som kapitalindkomst, hvilket har den konsekvens, at kapitalafkastet gør den personlige ind-

komst mindre, men forhøjer kapitalindkomsten. Da kapitalafkastsatsen er 0 % i 2018, er der ikke noget at 

trække fra eller flytte mellem kapitalindkomst og personlig indkomst.  

 

VSO skal anvendes på alle den selvstændige erhvervsdrivendes virksomheder, hvis de i øvrigt opfylder kra-

vene hertil. I så fald behandles virksomhederne som én virksomhed jf. VSL § 2, stk. 3. Som hovedregel er det 

ikke muligt at holde en del af de erhvervsmæssige aktiver eller passiver udenfor VSO. Omvendt kan nogle 

finansielle aktiver ikke indgå, selvom de er tilknyttet til den erhvervsmæssige virksomhed.  Blandet benyttede 

aktiver kan efter den selvstændiges beslutning enten indgå i VSO eller holdes uden for13. Når der vælges at 

anvende VSO, skal virksomhedens regnskab opfylde kravene i bogføringsloven, og der skal være udarbejdet 

et regnskab. Desuden skal regnskabet også opfylde skatteministerens specifikke krav14.  

 

                                                      
9 Virksomhedsskatteloven § 2 stk. 1 
10 https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948846&chk=215961 
11 https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948880&chk=215961 
12 https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven 
13 https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948846&chk=215961 
14 https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948870&chk=215961 

https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948846&chk=215961
https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948880&chk=215961
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven
https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948846&chk=215961
https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948870&chk=215961
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2.1.1.2.1 Foreløbig virksomhedsskat og udjævning af beskatning af svingende indkomster 

Hvis der er meget svingende indkomster, kan virksomhedsordningen være mere fleksibel, end hvis man bliver 

beskattet i et selskab, da der er mulighed for at tidligere aconto virksomhedsskatter kan blive modregnet, hvis 

man har opsparet overskud i virksomheden15. Dette betyder at hvis man i det ene år tjener mere end man hæver 

til privat brug, beskattes forskellen med en foreløbig virksomhedsskat. Hvis man så året efter, hæver mere end 

man tjener, skal man betale fuld personskat af det hævede beløb, samtidig med at den del af det opsparede 

overskud man har hævet af, som man allerede har betalt en foreløbig virksomhedsskat af, bliver modregnet16. 

 

2.1.1.3 Beskatning efter kapitalafkastordningen (KAO) 

Kapitalafkastordningen (KAO) er en forsimplet udgave af VSO, hvor der beregnes et kapitalafkast, der be-

skattes og tillægges som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst, hvor den fratrækkes efter at de er-

hvervsmæssige renteudgifter er fratrukket kapitalindkomsten. Afkastsatsen er i 2018 0%17. Ligesom med VSO, 

kan KAO anvendes af en fuldt eller begrænset skattepligtig person til Danmark efter kildeskatteloven, med 

indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed. I KAO er der ikke krav om opdeling af privat økonomi og 

virksomhedens økonomi, som der er i VSO. I KAO er kapitalafkastet en del af overskuddet, som kan flyttes 

fra personlig indkomst til kapitalindkomst. Hvis overskuddet er mindre end kapitalafkastet, kan der kun flyttes 

et beløb der svarer til overskuddet18.  

 

2.1.2 Selskab 

Et selskab er en selvstændig juridisk enhed og et selvstændigt skattesubjekt, og ejes af den virksomhed, den 

eller de personer, der har anparterne/aktierne i selskabet. Som aktionær i et selskab hæftes der ikke personligt 

for selskabets gæld, men kun for den kapital aktionæren har indskudt i selskabet. Dog kan banken eller andre 

godt kræve, at man som person kautionerer for et eventuelt lån, og dermed påtager sig en hæftelse ud over den 

indskudte kapital. Startkapitalen er 40.000 for et ApS19 og 400.000 for A/S20. Kapitalindskuddet i et ApS eller 

A/S kan ske i form at kontanter, eller ved at indskyde værdier, hvis det vel at mærke, er muligt at opgøre 

værdien af disse. Selskaber beskattes efter selskabsskatteloven (SEL). 

 

Et aktieselskab i bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) er defineret således: 

”Et kapitalselskab, herunder et partnerselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på aktier. Aktier 

kan udbydes til offentligheden. Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet.”21 

                                                      
15 Bog Omstrukturering : skatteregler i praksis 2. Udgave af Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen og René Moody Nielsen 
16 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948842 VSL § 10 
17 https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948949&chk=215961 
18 https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234853 
19 https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed  
20 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/aktieselskab-as 
21 Selskabsloven § 5, 1 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948842
https://www.skat.dk/skat.aspx?oID=1948949&chk=215961
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234853
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Start_virksomhed
https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/aktieselskab-as
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Et anpartsselskab i bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) er defineret således: 

”Et kapitalselskab, hvor kapitalejernes indskudskapital er fordelt på anparter. Anpartsselskaber kan ikke ud-

byde deres kapitalandele til offentligheden, jf. § 1, stk. 3. Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i 

selskabet.”22 

 

Det ses at enkeltmandsvirksomheder oftest bliver omdannet til et ApS, da de ofte ikke har det store behov for 

at udbyde deres kapitalandele til offentligheden. 

 

I selskabsregi er der nogle bestemte ting man skal tage højde for: 

 Et selskab skal aflægge og offentliggøre årsrapport samt indlevere selvangivelse en gang årligt. 

 I et A/S er det lovpligtigt med en bestyrelse på 3 medlemmer, og i et ApS kan det vælges om ledelsen 

skal bestå af en bestyrelse og en direktion, eller om der kun skal være et ledelsesorgan. 

 Både A/S og et ApS skal oplyse om reelle ejere.  

 Aktionæren kan ikke fratrække et eventuelt underskud i sit selskab, i sin egen personlige indkomstskat. 

 

2.1.2.1 Skat i selskabsregi 

Den skattepligtige indkomst i et selskab, der jf. SEL §1 er hjemmehørende her i landet, bliver jf. SEL §17 stk 

1, beskattet med 22% af den skattepligtige indkomst23. Beløb som ejeren hæver ud af selskabet i form af løn 

eller udbytte, beskattes hos ejeren personligt og skal medtages på ejerens selvangivelse. 

 

2.1.2.2 Holdingselskab 

Ved stiftelse af et selskab vil aktionæren i samme ombæring ofte også oprette et så-

kaldt holdingselskab, som ejer driftsselskabet, se figur 1. Udbytte fra driftsselskabet 

kan skattefrit overføres til holdingselskabet, hvis dette ejer mere end 10% af aktierne 

i driftsselskabet24. Holdingselskabet anvendes på den måde som en form for “penge-

tank”, da beskatning af udbyttet fra driftsselskabet først sker den dag, ejeren af hol-

dingselskabet trækker pengene ud til sig selv i form af udbytte eller aktiesalg. 

 

Med stiftelse af et holdingselskab minimerer aktionæren også den driftsmæssige risiko markant, da der ved at 

udlodde en stor del af overskuddet i driftsselskabet til holdingselskabet, sker isolering/kreditorbeskyttelse af 

de frie reserver. Skulle driftsselskabet efterfølgende gå konkurs, bliver de frie reserver i holdingselskabet ikke 

                                                      
22 Selskabsloven § 5, 2 
23 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049049 
24 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049138 

Figur 1 - (Holding struktur) 

egen tilvirkning 

 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049049
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049138
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taget med i tabet i driftsselskabet. De to selskaber - holdingselskabet og driftsselskabet - er tvunget sambeskat-

tede og holdingselskabet vil være administrationsselskab i denne sambeskatning25. En ulempe ved at oprette 

et ekstra selskab, er at holdingselskabet også skal aflægge årsregnskab, og indlevere selvangivelse, der vil 

derfor være ekstra administrationsomkostninger.    

 

Som stifter af et holdingselskab kan der ske det, som kaldes “rullende kapital”. Her stiftes først holdingselska-

bet, med kr. 40.000 kr. i selskabskapital. De samme kr. 40.000 kan så rulle videre ned i driftsselskabet, hvis 

holdingselskabet stifter dette. Derved har driftsselskabet en selskabskapital på 40.000 kr. bestående af likvider 

og holdingselskabet har en selskabskapital på kr. 40.000 bestående af anparter i driftsselskabet. 

 

Ved et salg af driftsselskabet, kan provenuet fra salget forblive i holdingselskabet. Det kan reinvesteres eller 

udbetales som udbytte til aktionæren. Ved generationsskifte/salg af driftsselskabet er det også en god idé med 

en holdingstruktur, da balancen i driftsselskabet kan slankes ved udlodning af udbytte til holdingselskabet. 

Derved skal den nye ejer af driftsselskabet ikke betale for overskud opsparet fra tidligere år i driftsselskabet. 

Udbytte fra holdingselskabet til den personlige aktionær, bliver beskattet med 27% op til progressionsgrænsen 

på DKK 54.000 i 2019, resten bliver beskattet med 42%26. 

 

2.1.3 Fordele og ulemper ved personlig ejet virksomhed kontra selskab 

I nedenstående har vi opsummeret fordele og ulemper, ved at drive virksomhed i personligt regi kontra i sel-

skabsregi på baggrund af den teori, vi har redegjort for i de forrige afsnit. 

 

Personlig ejet virksomhed Selskab 

Ejer hæfter personligt med fuld formue. Ejer hæfter begrænset med indskudt kapital 

Ingen kapitalkrav ved oprettelse. Kapitalkrav på 40.000 (ApS) og 400.000 (A/S) ved 

opstart. 

Mulighed for at modregne eventuelt underskud i 

virksomheden, i den øvrige personlige indkomst. 

Ingen mulighed for modregning i personlig indkomst 

da et selskab er en selvstændig juridisk enhed og skat-

tesubjekt 

Intet krav om offentliggørelse af årsrapporter. Krav om offentliggørelse af årsrapporter. 

Kontant hævning - anvendelse af PSL. 

Eksempel: 

Mulighed for udlodning af udbytte - jf. SEL. 

Eksempel: 

                                                      
25 https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/sambeskatning 
26 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 

https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/sambeskatning
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
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(de 52,05% er et udtryk for det skrå skatteloft i 

2019) 

 

Intet krav om direktion eller bestyrelse - ejeren 

kan træffe beslutninger alene. 

Afhængigt af selskabet; men som minimum krav om 

direktion og i nogle tilfælde også bestyrelse / tilsyns-

råd. 

Krav om overholdelse af bogføringsloven Krav om overholdelse af bogføringsloven 

Ikke så nemt at opdele det der skal overdrages, 

og det der hører til privaten, i tilfælde af genera-

tionsskifte. 

I tilfælde af generationsskifte er det, der tilhører sel-

skabet, og ejeren nøje opdelt. 

Tabel 1, Egen tilvirkning 

 

På baggrund af fordele og ulemper ved at drive en personlig ejet virksomhed mod at drive et selskab, leder det 

os videre til en definition og redegørelse for virksomhedsomdannelse, som vi vil beskrive i kommende afsnit. 

Heri vil vi yderligere komme ind på, hvilke fordele der er ved at drive personlig virksomhed og hvilke fordele, 

der opnås ved en omdannelse af den personlige virksomhed til et selskab. Samtidig vil vi også opstille konse-

kvenserne ved en virksomhedsomdannelse. 

2.2 Virksomhedsomdannelse  

En virksomhedsomdannelse er når en personlig ejet virksomhed omdannes til et selskab, f. eks. aktieselskab 

eller anpartsselskab og drives videre heri. En af de store fordele ved at drive virksomhed i personligt regi, er 

det skattemæssige i at et eventuelt underskud fra virksomheden kan fradrages i anden indkomst. Dette betyder 

at virksomhedsindehaveren f. eks. kan overføre underskud fra virksomheden over til ægtefællen, som så kan 

fradrage det i hans/hendes indkomst27. En anden stor fordel er, som tidligere beskrevet, udligning af beskatning 

af svingende indkomster, ved at lade hele eller en del af virksomhedens indtjening stå i virksomheden, og 

                                                      
27 VSL § 13 
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betale en foreløbig virksomhedsskat, som modregnes i tilfælde af, at man har en lavere indtjening i de andre 

år, og alligevel hæver ud til privat brug. 

 

En væsentlig ulempe ved at drive virksomhed i personligt regi, er navnligt den personlige hæftelse28, eller hvis 

der opstår erstatningskrav i forbindelse med driften. Virksomhedsordningen sætter også lidt flere begrænsnin-

ger i forhold til, hvis man vil investere i overskydende kapital. Begrænsningerne er nævnt i værnsregler jf. Lov 

nr. 992 af 16. september 2014, som gør at der ikke kan stilles aktiver, i det der indgår i virksomhedsordningen, 

til sikkerhed for privat gæld. I et selskab kan aktionæren derimod godt stille de kapitalandele / aktier aktionæ-

ren selv har i selskabet, til sikkerhed for sin egen private gæld, da det er en privat ejendel. Selskabet må dog 

ikke i sig selv, stille sikkerhed for aktionærens gæld29. Det er udelukkende aktionærens aktier i selskabet, som 

vedkommende selv kan stille sikkerhed med. Virksomhedsordningen forudsætter også drift af virksomhed. 

Dvs. hvis virksomheden ophører, vil eventuelt opsparet overskud komme til beskatning hos virksomhedseje-

ren. Det er dog muligt, at udskyde denne beskatning, ved at etablere ny virksomhed, f. eks. via en udlejnings-

ejendom30. 

 

Det vurderes, at jo større virksomheden er, des mere hensigtsmæssigt vil det være at omdanne til et selskab. 

Ved at drive virksomhed i selskabsregi, vil man blive “taget mere seriøst”, da ApS, A/S osv. er nogle mere 

velkendte driftsformer, og man kan på den måde, få nemmere ved at skaffe ny kapital til selskabet. Kredito-

rerne bliver mere trygge ved at handle med selskabet, da de er beskyttet, ved at ejeren ikke kan trække mere 

ud af selskabet, end der er er økonomi til. Det betyder, at anpartshaveren kun kan trække udbytte fra de frie 

reserver i selskabet. Der kan dog være undtagelser til ovenstående, da en kreditor godt kan have større sikker-

hed i en personlig drevet virksomhed, hvis ejerens formue er stor, i forhold til ved et ApS hvor selskabskapi-

talen kun er kr. 40.000. 

 

Det at drive virksomheden i selskabsregi, kan også gøre et eventuelt generationsskifte eller salg nemmere og 

mere glidende end fra personlig virksomhed. En af grundene til dette er mere gennemskuelighed, i forhold til 

hvilke aktiver og passiver der vedrører et selskab, end hvad der evt. skal indgå i et salg eller generationsskifte 

af en personlig ejet virksomhed, drevet i VSO. Desuden er det oftest også dyrere og mere kompliceret at sælge 

eller generationsskifte en virksomhed, drevet i VSO, i forhold til et selskab, da der skal foretages en konkret 

vurdering af hvert enkelt aktiv, hver gang der succederes ind i virksomheden. Ligeledes er der også flere måder 

at foretage et generationsskifte af et selskab, da det i dette tilfælde, er aktier der skal overdrages og ikke aktiver. 

 

                                                      
28 http://www.jura-guide.dk/enkeltmandsvirksomhed 
29 Selskabsloven §210 
30 VSL § 15 stk. 2 

http://www.jura-guide.dk/enkeltmandsvirksomhed
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Udgangspunktet for en virksomhedsomdannelse er, at det skattemæssigt skal kunne sidestilles med en virk-

somhedsoverdragelse jf. armslængdeprincippet beskrevet i Ligningsloven (LL) § 231. I værdiansættelsen af de 

forskellige aktiver og goodwill, skal der anvendes priser og vilkår, som svarer til de priser, der ville blive 

anvendt, hvis der skete en virksomhedsoverdragelse mellem to uafhængige parter. Der gælder dog særlige 

forhold for blandet benyttede aktiver, som vi vil komme mere ind over ved gennemgangen af den skattefrie 

omdannelse. 

Omdannelsen af en personlig ejet virksomhed kan ske på én af følgende to måder: ved en skattepligtig eller 

skattefri virksomhedsomdannelse. Disse vil blive gennemgået hver for sig i følgende afsnit.  

 

2.2.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Hvis virksomhedsejeren vil omdanne sin virksomhed til et selskab, skal virksomhedens aktiver, herunder 

goodwill overdrages til selskabet. Dette kan gøres med en skattefri omdannelse efter lov om skattefri virksom-

hedsomdannelse, eller som en skattepligtig omdannelse. 

 

Hvis omdannelse til et selskab sker uden anvendelse af reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, er der tale 

om en skattepligtig virksomhedsomdannelse, som vil blive gennemgået i det følgende. Ved denne form for 

omdannelse bliver virksomheden overdraget/solgt til selskabet, og virksomheden vil på den måde ophøre. De 

generelle bestemmelser for beskatning i forbindelse med ophør bliver anvendt, heraf afståelsesprincippet32. 

Ved afståelsesprincippet forstås, at ejeren afstår sin virksomhed. Virksomhedsafståelse giver en beskatning af 

gevinst eller tab hos sælger. Efter Afskrivningsloven (AL) §47 bliver et salg, som også kan sidestilles med en 

omdannelse, da virksomheden overgår til selskabet, sidestillet med afhændelse og afståelse. Jf. SEL § 7A anses 

virksomheden for opgivet den dag, afståelsen af virksomhedens aktiver og passiver har fundet sted. 

 

Virksomhedsejeren overdrager virksomheden til selskabet ved et apportindskud. Ved det forstås, at indskuddet 

sker med andet end kontanter33. Virksomhedsejeren modtager herefter kapitalandele i selskabet som vederlag. 

Værdiansættelsen af aktiverne skal ske til handelsværdi, det vil sige værdien der kunne opnås ved et salg af 

aktiverne til tredjemand. Det er meget vigtigt, at de enkelte aktiver og gælden er værdiansat korrekt, da der 

med en for lav værdiansættelse, er risiko for en skatteforhøjelse, hvis Skat vurderer, at værdiansættelsen er for 

lav. Uafhængig revisor skal derfor udarbejde en vurderingsberetning. Vi vil komme nærmere ind på, hvad 

denne skal indeholde under afsnit 2.2.3 Selskabsretlig behandling af en virksomhedsomdannelse. 

 

                                                      
31 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049959 
32 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2110602&chk=215961 
33 Selskabsloven § 35 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049959
https://skat.dk/skat.aspx?oID=2110602&chk=215961
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2.2.1.1 Skattemæssig behandling 

Som tidligere nævnt, sidestilles en skattepligtig virksomhedsomdannelse med et salg til en uafhængig tredje 

part, og det skal derfor foregå på armslængdevilkår. Virksomhedsejeren bliver derfor beskattet af værdien af 

goodwill, avancen mellem den skattemæssige værdi af aktiverne og aktivernes handelsværdi og af genvundne 

afskrivninger34. Såfremt der er anvendt VSO året forinden omdannelsen, vil der også udløses beskatning af 

eventuelt opsparet overskud, der er på det tidspunkt omdannelsen finder sted. 

 

I mange tilfælde vil en virksomhedsomdannelse efter ovenstående princip ikke kunne lade sig gøre, da virk-

somhedsejeren skal have den fornødne likviditet i virksomheden til at kunne betale den skat, der udløses ved 

afståelsen. Hvis virksomhedsejeren har den fornødne likviditet til betaling af skatten, som bliver udløst af 

virksomhedsomdannelsen, opnås der i selskabet et større afskrivningsgrundlag på bygninger, goodwill og 

driftsmidler, da aktiverne overgår til handelsværdi, og ikke til den skattemæssige værdi. Det vil sige større 

afskrivninger, som fører til lavere indkomst og lavere skattebetaling for selskabet i fremtiden. 

  

2.2.1.2 Overgang af den løbende beskatning 

Den generelle regel for skattepligtig omdannelse er, at virksomhedens indtægter og udgifter indtil stiftelsen af 

selskabet, vil blive henført til virksomhedsejeren. Det betyder, at vedkommende bliver personligt beskattet af 

virksomhedens indtægter, men har fradrag for udgifter, der relaterer sig til virksomhedens drift, mens indtæg-

terne og udgifterne efter stiftelsestidspunktet, vil blive henført til selskabet35. 

Der er dog jf. SEL § 4 stk. 5 imidlertid indført en mulighed for, at omdanne med tilbagevirkende kraft, så de 

indtægter og udgifter, der har været i virksomheden, i en periode op til 6 måneder før stiftelsen, kan beskat-

tes/fradrages i selskabet og ikke hos virksomhedsejeren personligt36. 

 

2.2.1.3 Overdragelse med tilbagevirkende kraft   

Ved en skattepligtig omdannelse er det som hovedregel ikke et krav, at overdragelsen skal omfatte en hel 

virksomhed, med mindre der overdrages med skattemæssig tilbagevirkende kraft37. Dette kan dog kun lade sig 

gøre, hvis der overdrages til et nyoprettet selskab, og ikke et “skuffeselskab”. Med et skuffeselskab forstås et 

selskab, der er stiftet i forvejen, uden nogen erhvervsmæssig drift eller risiko. Anvendelse af skuffeselskaber 

er dog ikke så populært mere, da registrering af selskaber nu foregår online, og der derfor ikke er så lang 

behandlingstid for registrering af et nyt selskab, som der var før i tiden38. 

 

                                                      
34 PSL § 3 stk. 1 og stk. 2 punkt. 12 
35 SEL § 4 stk. 1 
36 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1899877&vid=215961&search=c.d.1.4.5* 
37 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2110602&chk=215961 SEL § 4 Stk. 4 
38 https://www.legaldesk.dk/artikler/skuffeselskab 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1899877&vid=215961&search=c.d.1.4.5*
https://skat.dk/skat.aspx?oID=2110602&chk=215961
https://www.legaldesk.dk/artikler/skuffeselskab
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Der er flere betingelser for, at overdragelsen kan have skattemæssig tilbagevirkende kraft. Den ene er, at om-

dannelsen skal være sket senest 6 måneder efter skæringsdatoen for selskabet. Det betyder, såfremt virksom-

heden omdannes fem måneder efter skæringsdatoen, kan der overdrages med den værdi aktiverne og passi-

verne havde ved skæringsdatoen, så overdragelsen har skattemæssig virkning fra skæringsdatoen for seneste 

regnskabsår. På den måde er det handelsværdien af virksomhedens aktiver og passiver pr. skæringsdatoen, der 

ligger til grund ved opgørelsen af ejerens afståelsessum og selskabets anskaffelsessum. Sagt med andre ord, 

vil det at overdrage med tilbagevirkende kraft, betyde at virksomheden overdrages til den værdi, en anden 

køber ville have givet på skæringsdatoen. Selskabet er skattepligtigt af virksomhedens indkomst fra skærings-

datoen, som ved regnskabsafslutning 31. december, vil være 1. januar.39  

En anden betingelse er, at ejeren senest en måned efter stiftelsen skal indsende kopi af selskabsretlige doku-

menter til Skat. Registrering af oplysninger skal, jf. selskabslovens § 9 stk. 1, være sket til Erhvervsstyrelsen 

senest to uger efter beslutningen om selskabsstiftelse. 

 

2.2.1.4 Stiftertilgodehavende 

Den samlede fortjeneste ved omdannelse, bliver beskattet hos ejeren af virksomheden. Den samlede salgssum 

vil efter omdannelsen, indgå som egenkapital i selskabets åbningsbalance. Vederlaget til virksomhedsejeren 

kan ydes I form af anparter eller aktier, et stiftertilgodehavende i form af et gældsbrev, eller en kombination 

af disse. 

Vederlaget skal som minimum svare til minimumskravet for selskabskapitalen i selskabet. Overstiger veder-

laget kapitalkravet, kan virksomhedsejeren indregne forskellen som et stiftertilgodehavende, som vedkom-

mende kan få udbetalt skattefrit, da der allerede er afregnet skat at dette, i forbindelse med opgørelse af salgs-

summen ved omdannelsen. Ved senere udbetaling af udbytte, beskattes ejeren med udbytteskat på 27 % op til 

kr. 54.000 i 2019 og 42 % for beløb udover. 

 

Stiftertilgodehavendet skal værdiansættes til kursen på overdragelsestidspunktet. Værdiansættelsen er en kon-

kret vurdering, som selskabet og virksomhedsoverdrageren foretager, ofte med hjælp fra en sagkyndig i en 

bank eller et realkreditinstitut. Kursen må dog ikke fastsættes til under kurs 80. Kursnedslaget på stiftertilgo-

dehavendet / gældsbrevet skal fordeles ud på alle aktiver på nær de likvide midler. Kursnedslaget fragår akti-

ernes / anparternes afståelsessum, og reducerer dermed den skattepligtige avance, og dermed også beskatnin-

gen, i forbindelse med virksomhedsomdannelsen. 

 

                                                      
39 SEL § 4 stk. 4 
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2.2.1.4.1 Omregning til kontantværdi og fordeling af kursnedslag 

I tilfælde af at der i forbindelse med overdragelsen er udstedt et gælds- eller pantebrev, skal dette som nævnt 

ovenfor værdiansættes af parterne. Et eventuelt kursnedslag skal fordeles ligeligt ud på de enkelte aktivers 

andel af del samlede salgssum. Fordelingen af kursnedslaget fordeles på samtlige af de overdragne aktiver, 

undtagen på likviderne. Fordelingen af kursnedslaget skal fremgå af det underskrevne overdragelsesdokument. 

I tilfælde af at der også indgår aktiver i omdannelsen, der ikke er omfattet af reglerne vedr. kontantomregning, 

skal disse også indgå i fordelingen40. Der kan ikke nedskrives på tilgodehavender, som er på anfordringsvilkår, 

så som mellemregninger, hvor der frit kan disponeres over hævningerne. Fordelingen af et kursnedslag i for-

bindelse med en virksomhedsoverdragelse kan opgøres som eksemplet nedenfor i figur 2. 

 

Kursen på gældbrevet er fastsat til kurs 85 og kursnedslaget kan herefter beregnes til:  

3.000.000 x 15% = 450.000 

450.000 / 9.550.000 x 100 = 4,71% 

Kursnedslaget svarer til 4,71% af de aktiver der overdrages, undtagen likvider. 

Afståelsessummen og ligeledes anskaffelsessummen nedsættes dermed med i alt kr. 450.000 

 

2.2.1.4.2 Anfordringstilgodehavender 

I tilfælde af at der ikke er udstedt gældsbrev, og der ikke er nogen nærmere aftale om forrentning- og afdrags-

ordning, og aktionæren kan trække på tilgodehavendet i selskabet efter eget ønske, er der tale om et anfor-

dringstilgodehavende, altså fra selskabets side et lån ydet på anfordring. Denne form for lån/tilgodehavende, 

kan ikke kursnedskrives.  

 

                                                      
40 Afskrivningsloven §45 stk. 2 

Der er anvendt kurs 85 Gældsbrev Kursnedslag

Nominelt 3.000.000 450.000

Fordeling af kursnedslag

Aktiver Værdi kr. Procentvis andel Kursnedslag kr. Afståelsessum kr.

Goodwill 7.000.000 4,71% 329.843 6.670.157

Varelager 300.000 4,71% 14.136 285.864

Bygning 1.500.000 4,71% 70.681 1.429.319

Driftsmidler 250.000 4,71% 11.780 238.220

Debitorer 500.000 4,71% 23.560 476.440

Likvide midler 2.000.000 0 2.000.000

11.550.000 450.000 11.100.000

Eksempelt på beregning af kursnedslag

Figur 2 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i undervisningsmateriale 
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2.2.1.5 Konto for opsparet overskud 

Har virksomhedsejeren anvendt VSO forinden omdannelsen, og hvis der omdannes efter den skattepligtige 

metode, vil konto for opsparet overskud med tillæg for virksomhedsskatten, komme til beskatning i virksom-

hedsejerens personlige indkomst, i samme indkomstår som omdannelsen sker i jf. VSL §15 stk. 1. 

 

2.2.1.6 Værdiansættelse ved skattepligtig omdannelse 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse, sker opgørelsen af værdierne i virksomheden efter afståelses-

princippet,41 hvoraf fortjeneste eller tab beskattes ved virksomhedsoverdragerens indkomstopgørelse. Hvis der 

er interessefællesskab mellem sælger og køber, som f. eks. hvis sælger overdrager virksomheden til et selskab, 

han kommer til at eje 100%, kan der være interesse i, at sætte værdien så det kommer ejeren til gode. Som 

nævnt tidligere skal aktiverne overdrages til handelsværdi til selskabet, på samme måde som hvis der skete 

salg til en uafhængig person. Det vil sige at værdiansættelsen af aktiverne skal ske efter armslængdeprincip-

pet42. Sagt på en anden måde, skal værdiansættelsen ske på markedsvilkår, så aktiverne ikke blot værdiansættes 

til den værdi, der ville være mest gunstig for virksomhedsejeren selv. Armslængdeprincippet er lovfæstet i LL 

§2. 

 

Handelsværdien af nogle aktiver kan ofte accepteres værdiansat til den regnskabsmæssige bogførte værdi, som 

svarende til handelsværdien. Dog kan der være aktiver, der skal værdiansættes på baggrund af en konkret 

vurdering, her er eksempler ofte ejendomme og goodwill43. Grunde, bygninger og fast ejendom kan dog vær-

diansættes til senest offentlige vurdering. Dog er handelsværdien ofte højere, da den offentlige vurdering ikke 

tager højde for om- / tilbygning, derfor anvendes handelsværdien i stedet for. Det kan derfor være nødvendigt 

med en vurdering af ejendommens værdi af en sagkyndig. Salget af ejendommen til selskabet indgår i selve 

salgssummen for virksomheden, og kan medføre beskatning af genvundne afskrivninger efter afskrivningslo-

ven samt avancebeskatning efter ejendomsavancebeskatningsloven. Ejendomsavancen opgøres jf. EBL §§ 4-

6, som forskellen mellem afståelsessummen og den regulerede købssum, hvor de genvundne afskrivninger44 

opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og ejendommens nedskrevne værdi. 

 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse er der ikke noget lovgivningsmæssigt, der kræver at overdra-

gelse skal ske til selskabet af den eller de ejendomme, der er i VSO. Det er muligt, at vælge kun at overdrage 

en enkelt ejendom eller helt undlade at overdrage ejendommene til selskabet, og dermed lade dem blive i 

personligt regi. En væsentlig grund til at udelade ejendomme fra omdannelsen, er at der på ejendommen kan 

                                                      
41 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047465 
42 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049959 og https://skat.dk/skat.aspx?oid=2060578 
43 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948125 
44 AL § 21 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047465
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049959
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2060578
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948125
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hvile en stor latent skattebyrde, der ved en skattepligtig omdannelse, vil komme til beskatning hos virksom-

hedsejeren. 

 

Goodwill kan i en fri handel, mellem to uafhængige parter, fastsættes ud fra en forhandling mellem køber og 

sælger. Denne værdi må antages at være handelsværdien, da der i forhandlingen indgår subjektive vinkler og 

vurderinger fra de to parter, nemlig sælger og køber. Ved en omdannelse er det lidt anderledes, da “sælger” og 

“køber” her er interesseforbundet i og med at det er én af samme person.  

 

Når der ikke eksisterer en objektiv handelsværdi, skal handelsværdien fastsættes ved skøn. Man kan her tage 

udgangspunkt i SKATs TSS-cirkulære 2000-10.45, som er en model, der tager udgangspunkt i virksomhedens 

historiske resultater og ikke i den fremtidige indtjening, patenter, knowhow og lignende. Dette er en standar-

diseret beregning og man skal her sørge for, at den skønsmæssige værdiansættelse svarer til den pris en uaf-

hængig part ville have betalt46. Beregning efter cirkulæret kan kombineres med et bindende svar fra Skat. Skat 

har i 2009 udarbejdet en vejledning, benævnt ”TP-Vejledning ”om værdiansættelse af virksomheder, der er 

lidt mere avancerede, og som anvendes til at fastlægge markedspriser for virksomheder, ved virksomhedsover-

dragelser mellem to uafhængige parter47. 

TP-vejledningen udgør bl.a. DCF-modellen48 og EVA-modellen49. DCF-modellen er en indkomstbaseret vær-

diansættelsesmodel, hvor værdien af virksomheden opgøres som den tilbagediskonterede værdi af de forven-

tede fremtidige frie pengestrømme, som kan føres hen til virksomheden50. EVA-modellen tager udgangspunkt 

i begreber fra regnskabsanalyse, så som afkastningsgraden og investeret kapital51. I denne model beregnes 

værdien af virksomheden, som summen af afkast på den investerede kapital minus omkostningerne, som er 

forbundet med kapitalfrembringelsen, dette ganges med den investerede kapital for perioden52.  

Hvis goodwill vurderes at være værdiansat forkert, kan det risikeres at Skat kræver en vurdering af en sagkyn-

dig. Selskabet kan jf. AL §40, stk. 1 fra og med det indkomstår, hvor der er indgået endelig aftale om overdra-

gelse, aktivere den købte goodwill og afskrive denne over 7 år. 

 

Likvider indgår med den fulde værdi i opgørelsen. Det samme ses med debitorer, hvor den regnskabsmæssige 

værdi i de fleste tilfælde svarer til handelsværdien. Der kan dog være nedskrevet til imødegåelse af tab på 

debitorer, hvis der er tvivl om debitorernes betalingsevne. Tabet fragår debitorerne, men kan skattemæssigt 

først fragå debitorsaldoen, når tabet er endeligt konstateret. 

                                                      
45 https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338 
46 https://tax.dk/jv/cb/C_B_2_1_4_5_1.htm 
47 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1813084 
48 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813194&chk=216301 
49 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813194&chk=216301 
50 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813194&chk=216301 
51 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813239&chk=216301 
52 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813239&chk=216301 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338
https://tax.dk/jv/cb/C_B_2_1_4_5_1.htm
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1813084
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813194&chk=216301
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813194&chk=216301
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813194&chk=216301
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813239&chk=216301
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813239&chk=216301
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Driftsmidler skal værdiansættes efter handelsværdi, dvs. hvad værdien ved et salg til tredjemand vil udgøre. 

Ofte vil det accepteres, at man fastsætter værdien til den afskrevne værdi i regnskabet, da man i regnskabet 

afskriver driftsmidlet over en bestemt årrække, og i takt med at det mister værdi53. 

 

2.2.1.7 Fordele og ulemper ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Som en opsummering på det, vi har redegjort for omkring den skattepligtige virksomhedsomdannelse, har vi 

opstillet de fordele og ulemper der er, hvis det vælges at lade sin personligt ejede virksomhed blive omdannet 

vha. den skattepligtige omdannelse: 

 

Fordele: 

 Valgfrihed i forhold til at omdanne enkelte aktiver i sin virksomhed. 

 Højere afskrivningsgrundlag på aktiverne for selskabet, da aktiverne overdrages til handelsværdi, og 

ikke til den skattemæssige værdi, dette omfatter tillige goodwill. 

 Et eventuelt underskud virksomheden har før omdannelsen, kan ikke fremføres af selskabet efter om-

dannelsen54. Overdrageren kan dog i senere indkomstår fremføre underskuddet i sin egen indkomst55.  

 Ingen udskudte skatter i selskabet på stiftelsestidspunktet. 

 

Ulemper: 

 Overdrageren skal beskattes af den samlede fortjeneste/avance i forbindelse med overdragelsen af ak-

tiver til selskabet. Dette gælder tillige genvundne afskrivninger og ejendomsavance ved salg af en 

ejendom samt internt oparbejdet goodwill. Dette kræver likviditetsoverskud i virksomheden, til at be-

tale den ofte meget høje beskatning. 

 Et eventuelt opsparet overskud kommer til beskatning i forbindelse med omdannelsen. 

 Ved omdannelse med tilbagevirkende kraft, kan der kun omdannes til et nystiftet selskab, og ikke et 

skuffeselskab. 

 Genvundne afskrivninger beskattes. 

 

Et alternativ til den skattepligtige virksomhedsomdannelse er, som beskrevet tidligere, den skattefrie virksom-

hedsomdannelse, som vil blive gennemgået i følgende afsnit.  

 

                                                      
53 AL § 9 
54 VOL § 8 stk. 1 
55 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047511 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047511
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2.2.2 Skattefri virksomhedsomdannelse  

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse apportindskydes virksomheden i et selskab og skatten, der kommer 

til betaling hos virksomhedsejeren udskydes til den dag, hvor aktierne / anparterne i selskabet enten sælges 

eller selskabet opløses eller går konkurs56. Aktionæren slipper dermed ikke for at betale skatten ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse, men derimod udskydes skatten til senere. En skattefri virksomhedsomdannelse byg-

ger på successionsprincippet57, som betyder at selskabet indtræder i virksomhedsejerens skattemæssige stil-

ling, vedrørende de aktiver som overdrages til selskabet. Selskabet indtræder i de skattemæssige anskaffelses-

summer og afskrivningsgrundlag, og overtager dermed den latente skat, der er på aktiverne.  

 

2.2.2.1 Betingelser og krav 

For at kunne omdanne en personlig ejet virksomhed til et anparts- eller aktieselskab, ved brug af principperne 

i den skattefrie virksomhedsomdannelse, er der en del betingelser som skal være opfyldte og omdannelsen skal 

ske efter reglerne i VOL § 258. Hvis betingelserne ikke er opfyldte, betyder det, at den omdannelse, der er 

foretaget, kan gå hen og blive skattepligtig. Det er dog muligt, at søge dispensation efterfølgende for de betin-

gelser man mangler at opfylde. For at anvende lovens regler om skattefri virksomhedsomdannelse, skal føl-

gende 8 betingelser være opfyldt59: 

 

1. Ejeren skal på omdannelsestidspunktet være fuldt skattepligtig jf. kildeskattelovens § 1 eller dødsbo-

skattelovens § 1 stk. 2 og at vedkommende efter reglerne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst er 

hjemmehørende i Danmark.  

2. Alle virksomhedens aktiver og passiver skal overdrages til selskabet. Ejeren kan dog bestemme om en 

ejendom, der helt eller delvist anvendes i virksomheden, skal overdrages til selskabet, eller om ejen-

dommen skal holdes uden for omdannelsen. Hvis virksomheden er omfattet af VSO, kan ejeren vælge, 

om beløb hensat til senere faktisk hævning og beløb på mellemregningskontoen, skal holdes uden for 

omdannelsen, eller indgå i selskabets egenkapital. Beløb som holdes uden for omdannelsen, kan med-

tages som en forpligtelse i åbningsbalancen, som udarbejdes i forbindelse med omdannelsen, men skal 

være udbetalt til ejeren inden omdannelsen sker.    

3. Hele vederlaget for virksomheden skal ske i form af aktier eller anparter og er bestående af den sam-

lede kapital i selskabet i form af alle aktierne eller anparterne. 

4. Den nominelle værdi af alle aktierne eller anparterne, der ydes som vederlag for virksomheden, skal 

svare til den samlede aktie- eller anpartskapital. 

                                                      
56 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 
57 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 
58 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 
59 VOL § 2 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507
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5. Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum opgjort jf. § 4, stk. 2 og 3 må ikke være negativ, hvis der 

ikke er anvendt VSO. Hvis ejeren derimod har anvendt VSO året forinden omdannelsen, må anskaf-

felsessummen gerne være negativ. Hvis der er en negativ indskudskonto, skal den udlignes inden om-

dannelsen.  

6. Omdannelsen skal finde sted senest 6 måneder efter datoen jf. § 3. Datoen for åbningsbalancen er i 

skattemæssig henseende omdannelsesdatoen. Åbningsbalancedatoen skal være dagen efter statusda-

gen for det sidste årsregnskab i den personlig drevne virksomhed. Så hvis ejeren af virksomheden har 

haft regnskabsår med skæring 31. december, skal skæringsdagen i åbningsbalancen være 1. januar. Da 

omdannelsen maks kan ske med 6 måneders tilbagevirkende kraft, skal omdannelsen i dette tilfælde 

senest ske den 30. juni.  

7. Ejeren skal senest 1 måned efter omdannelsen, sende kopi til Skattestyrelsen af dokumenterne, der 

skal udarbejdes jf. Selskabslovgivningen. Samt opgørelsen der er nævnt jf. § 2, 2, stk. 3. Opgørelsen 

over anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne jf. § 4, stk. 2 og 3 og dokumentation for at 

selskabet er anmeldt til registrering i Erhvervsstyrelsen eller at overdragelsen har fundet sted til et i 

forvejen eksisterende selskab jf. § 1, stk. 2 og 5. 

8. I åbningsbalancen som laves i forbindelse med omdannelsen, skal enhver skat som forventes afregnet 

ved fremtidig udligning af forskellen mellem den bogførte værdi og den skattemæssige værdi, hen-

sættes60.  

       

For at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse, er det et krav, at det er en hel virksomhed som om-

dannes. Hvis ejeren driver flere selvstændige virksomheder, behandles alle virksomheder som én virksom-

hed61. Dog kan hver enkel virksomhed omdannes samlet eller særskilt efter reglerne i VOL. Hvis der er flere 

virksomheder og ejeren kun ønsker at omdanne én af dem og den beregnede anskaffelsessum viser sig at være 

negativ for denne, skal alle virksomhederne omdannes samlet og den skattemæssige anskaffelsessum må da 

gerne samlet set blive negativ62. Hvis man derimod kun omdanner én virksomhed ud af flere, skal anskaffel-

sessummen før nedsættelse med opsparet overskud, være positiv.  

 

Indskudskontoen skal altid udlignes helt inden omdannelsen, hvis den har en negativ saldo, da en negativ 

indskudskonto er et udtryk for, at der er privat gæld i virksomheden, eller at der er hævet mere i virksomheden, 

end der er tjent og/eller indskudt i den63. Den negative indskudskonto kan udlignes ved at ejeren indskyder 

private midler, f. eks. i form af kontanter, aktier, privat benyttet personbil, sommerhus, ved at overføre beløb 

                                                      
60 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138284&#P2 
61 VSL § 2, stk. 3 
62 VOL § 2, stk. 1, nr. 5 
63 VOL § 2, stk. 1, nr. 5 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138284&#P2
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fra kontoen for hensættelse til senere hævning, fra mellemregningskontoen eller med den private del af et 

blandet benyttet aktiv, som indgår i virksomheden i forbindelse med omdannelsen. 

 

2.2.2.2 Fast ejendom ved skattefri virksomhedsomdannelse 

Alle aktiver og passiver skal overdrages til selskabet ved omdannelsen. Dog anses fast ejendom som kun bru-

ges erhvervsmæssigt, for i sig selv at være en selvstændig virksomhed64. Det vil sige at ejendommen i virk-

somheden, kan overdrages til selskabet eller omdannes særskilt, hvor ejendommen bliver selskabets eneste 

aktiv, hvis driften i VSO omdannes til et selskab, mens ejendommen omdannes til et andet selskab. Ejendom-

men kan også holdes udenfor omdannelsen, hvori den kan blive i VSO eller senere omdannes selvstændigt til 

et selskab, efter reglerne i den skattefrie virksomhedsomdannelse, såfremt reglerne herfor er opfyldt65.  

 

Hvis der er tale om en blandet benyttet ejendom, kan det vælges, om ejendommen skal holdes helt uden for 

omdannelsen, eller overdrages fuldt ud til selskabet. Hvis ejeren lader den blandet benyttede ejendom indgå i 

omdannelsen, kan vedkommende få et stiftertilgodehavende, som udgør den privat benyttede del af ejendom-

men, og hvor der heraf er foretaget en vurderingsfordeling. Hvis ejeren stadig skal bo privat i boligen efter 

omdannelsen, vil vedkommende blive beskattet af værdien af enten delvis eller hel fri bolig jf. reglerne i LL § 

16, stk. 9. 66. Det er tilladt, at give et stiftertilgodehavende for den privat anvendte del af boligen af fast ejen-

dom, fordi den private boligdel ikke ses for at være en del af virksomheden, da det ellers ikke er tilladt, at give 

et stiftertilgodehavende, som en del af vederlaget i den skattefrie virksomhedsomdannelse.  

 

2.2.2.3 Aktiver og passiver der indgår i omdannelsen 

Hvis der i virksomheden indgår blandet benyttede aktiver, skal disse aktiver indgå i omdannelsen, hvis de kan 

anses for et aktiv i den virksomhed som omdannes. Hvis der anvendes VSO inden omdannelsen, skal alle 

aktiver, passiver og blandet benyttede aktiver, som allerede er en del af VSO, indgå i den skattefrie virksom-

hedsomdannelse, men kun hvis de kan anses for et aktiv i den virksomhed der omdannes. Det gælder også 

blandet benyttede aktiver, der ikke er inddraget i VSO, at de kun skal med i omdannelsen, hvis de er et aktiv i 

den virksomhed som omdannes67.  Dermed overgår de også til udelukkende erhvervsmæssigt brug i selskabet 

pr. skæringsdagen i åbningsbalancen. Fortsat privat brug efter skæringsdagen skal derfor beskattes hos ejeren, 

som udbytte eller indkomst fra selskabet. Aktier overdrages efter en konkret vurdering. Hvis aktierne har den 

nødvendige tilknytning til virksomheden. F.eks. hvis det er er aktier i et indkøbsselskab, så skal de indgå i 

overdragelsen til selskabet. 

                                                      
64 VOL § 2, stk. 1 nr. 2 
65 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 
66 Bog Omstrukturering : skatteregler i praksis 2. Udgave af Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen og René Moody Nielsen 
67 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 
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For at vurdere hvilke erhvervsmæssige aktiver og passiver der skal overdrages, tages der udgangspunkt i regn-

skaberne og indkomstopgørelserne, som er udarbejdet for virksomheden i de forgangne år, med henblik på at 

vurdere aktivets erhvervsmæssige tilknytning til den personligt ejede virksomhed. Det betyder f.eks. at en 

gældsforpligtelse og et låneprovenu fra samme lån skal følges ad og ikke kan indgå i to forskellige virksom-

heder eller til både virksomheden og ejeren personligt. Privat gæld som ejeren havde i VSO, kan ikke medtages 

i den skattefrie virksomhedsomdannelse, fordi det ikke er karakteriseret, som et erhvervsmæssigt passiv, der 

tilhører virksomheden68.  

 

2.2.2.4 Konsekvenser for overdrageren af virksomheden og selskabet 

Når der anvendes reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse, kommer der i modsætning til den skatteplig-

tige omdannelse, ingen afståelsesbeskatning af avancen på aktiver og passiver for ejeren af virksomheden på 

omdannelsestidspunktet. Derimod succederer selskabet i ejeren af virksomhedens skattemæssige situation, i 

forhold til de overdragne aktiver, set i relation til anskaffelsessum, tid, hensigt og evt. foretagne afskrivninger. 

Derfor udskydes avancebeskatningen som udgør 22% i selskabsskat69 også til tidspunktet, hvor selskabet afstår 

de modtagne aktiver og aktivitet.  

 

2.2.2.5 Hensættelse til senere hævning og mellemregningskonto i VSO 

Beløb som er hensat til senere faktisk hævning og beløb, der står på mellemregningskontoen kan holdes uden 

for omdannelsen. De kan hæves skattefrit, da de betragtes som en del af ejerens privatøkonomi og ikke som 

en del af virksomhedsøkonomien70. Hvis beløbene holdes uden for omdannelsen, skal de indgå som en for-

pligtelse i åbningsbalancen i selskabet og de skal være udbetalt senest på omdannelsesdatoen. Hvis de derimod 

indgår i omdannelsen, tages de med som en del af selskabets egenkapital, hvilket medfører en større anskaf-

felsessum på stiftelsestidspunktet.  

 

2.2.2.6 Opgørelse af anskaffelsessum 

Aktiernes / anparternes anskaffelsessum opgøres som det kontante beløb, der ville være opnået ved et normalt 

salg af virksomheden og dens aktiver med fradrag af den skattepligtige “fortjeneste” jf. VOL § 4 stk. 2-3. Så 

hvis der er tab, foretages der ikke korrektion, det er kun fortjeneste, der kan fradrages. En negativ anskaffel-

sessum kan opstå, hvis der er betydelige genvundne afskrivninger. Det vil sige, hvis der f. eks. er en stor 

skattemæssig fortjeneste på et aktiv som derfor modregnes (fratrækkes) i handelsværdien på aktivet, som der-

for gør anskaffelsessummen på dette mindre. Hvis ejeren har anvendt VSO op til omdannelsen, må der gerne 

være negativ anskaffelsessum. Dette gælder dog ikke, hvis man f. eks. har to virksomheder i VSO, så skal de 

                                                      
68 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 
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omdannes sammen, hvis det viser sig at der ved omdannelsen af kun denne ene virksomhed, vil opstå en 

negativ anskaffelsessum71.  

 

Jf. VSL § 16, stk. 1 kan den opgjorte skattemæssige anskaffelsessum nedsættes med kontoen for opsparet 

overskud. Hvis dette vælges medfører det, at virksomhedsskatten bliver endelig og først kommer til betaling, 

når der kommer et evt. efterfølgende salg af aktiverne. Hvis kontoen for opsparet overskud derimod ikke ned-

sætter aktiernes anskaffelsessum, medregnes kontoen for opsparet overskud tillagt den dertil hørende virksom-

hedsskat til ejerens personlige indkomst i året for virksomhedsomdannelsen72.    

 

2.2.2.7 Hensættelse til udskudt skat 

Ved anvendelse af den skattefrie virksomhedsomdannelse, skal enhver skat som forventes at komme til beta-

ling, hensættes i åbningsbalancen. Hensættelsen til udskudt skat opstår som følge af forskellen mellem den 

bogførte værdi/handelsværdien, og den skattemæssige værdi, som er den nedskrevne værdi på alle aktiver og 

passiver, der er overdraget i omdannelsen. Jf. VOL § 4, stk. 2 påvirker den udskudte skat ikke aktiernes / 

anparternes skattemæssige anskaffelsessum. Formålet med udskudt skat er derfor at give et retvisende overblik 

over selskabets aktiver, gæld og egenkapital ved stiftelsen73.  

 

Når selskabet succederer ved den skattefrie virksomhedsomdannelse, bliver avancebeskatningen ved overdra-

gelsen udskudt til den dag, selskabet skattepligtigt afstår de overdragne aktiver. For ejerens kapitalandele er 

skatten udskudt til, når vedkommende skattepligtigt afstår sine kapitalandele og disse beskattes som aktieind-

komst enten som udbytte eller aktieavance. Det er den skattemæssige anskaffelsessum, som bliver beskattet. 

Efter VOL § stk. 2 svarer denne til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdan-

nelsestidspunktet.  

 

Ejerens anskaffelsestidspunkt for anparterne / aktierne er defineret, som datoen for stiftelsesdokumentets un-

derskrift74. Den skattemæssige værdi på omdannelsesdatoen for virksomhedens aktiver og passiver opgøres til 

det kontante beløb, handelsværdien, som ville være modtaget ved et normalt salg til en ekstern part, med fra-

drag af den skattepligtige fortjeneste, som der ville være opstået ved et salg. Dermed bliver en eventuel fortje-

neste skattepligtig for ejeren, når fortjenesten ikke beskattes ved omdannelsen og såfremt ejeren afstår aktierne 

/ anparterne75. Hvis aktiernes / anparternes skattemæssige anskaffelsessum er negativ, skal det negative beløb 

medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste / tab, hvis ejeren afstår disse76.  

                                                      
71 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 
72 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047511 
73  https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 
74 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047511 
75 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047511 
76 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047511 
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2.2.2.8 Værdiansættelse af aktiver og passiver 

Som nævnt tidligere, sker værdiansættelse af aktiver og passiver i skattefri virksomhedsomdannelse, på arms-

længdevilkår, som betyder hvad en uafhængig tredjepart ville betale for dem, altså til handelsværdi jf. LL § 2. 

Det er handelsværdien af aktiverne og passiverne, der indgår i selskabets regnskabsmæssige åbningsbalance. 

I den skattemæssige åbningsbalance for selskabet indgår de skattemæssige værdier fra den virksomhed, der er 

blevet omdannet til selskabet. Det er også de skattemæssige værdier, der bliver anvendt til at opgøre aktiernes 

anskaffelsessum. I det følgende vil vi gennemgå, hvordan handelsværdier for hver type af aktiver og passiver 

kan opgøres, samt hvordan de skattemæssige værdier på disse også kan opgøres.        

 

Aktier: Værdiansættes til handelsværdi, som er kursværdien. Den skattemæssige værdi udgør handelsværdien 

fratrukket skattepligtig fortjeneste opgjort efter aktieavancebeskatningsloven77. 

Ejendomme: Værdiansættes til handelsværdi svarende til kontantværdi. Handelsværdien kan udgøre nyeste 

offentlige vurdering. Seneste offentlige vurdering anvendes dog ikke, hvis ejendomsvurderingen antages at 

indeholde fejl, eller der er foretaget om- eller tilbygning, som kan påvirke handelsværdien. Den skattemæssige 

værdi af ejendomme er handelsværdien fratrukket skattepligtig fortjeneste78, som også omfatter evt. genvundne 

afskrivninger. 

Goodwill: Beregnes efter Skats “TSS-cirkulære 2000-10”: Vejledende anvisning om værdiansættelse af good-

will”, 79 ved hjælp af branchekotyme eller andet relevant benchmark til handelsværdi, såfremt det findes. Evt. 

kan de kapitalværdibaserede modeller: DCF-modellen eller EVA-modellen anvendes. Disse modeller er be-

skrevet i afsnit 2.2.1.6. 

Elementerne som anvendes i Skats “TSS-cirkulære 2000-10” er følgende80: 

 Det regnskabsmæssige resultat før skat de seneste 3 år anvendes, tillagt finansielle indtægter og fra-

trukket finansielle udgifter81. 

 Evt. regulering for ikke udgiftsført løn til medarbejdende ægtefælle. 

 Evt. regulering for ekstraordinære poster ift. Årsregnskabsloven og afskrivninger på tilkøbt goodwill. 

 Reguleret resultat for de seneste 3 år vægtes med 1-2-3, lægges derefter sammen og divideres med 6. 

 Der reguleres for udviklingstendensen, som er gennemsnittet i udviklingen fra år 1 til år 3. 

 Fradrag for driftsherreløn, som udgør 50 %, men min. 250.000 kr. Og maks 1 mio. kr. 

 Fradrag for forrentning af aktiver (kapitalafkastsats + 3 %). 

 Fastsættelse af kapitaliseringsfaktoren. 
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79 https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338 
80 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119 
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Driftsmidler: Opgøres til handelsværdi. I de fleste tilfælde af skattefri virksomhedsomdannelse, kan det ac-

cepteres, at anvende de regnskabsmæssige bogførte værdier, som handelsværdi. Ellers kan der ske særskilt 

vurdering af tredjemand. Den skattemæssige værdi på driftsmidler udgør handelsværdien, fratrukket den skat-

tepligtige fortjeneste82.  

Biler: I den skattefrie virksomhedsomdannelse, succederer selskabet i den erhvervsmæssige del af en blandet 

benyttet bil. Bilen overgår til selskabet, og benyttes dermed kun erhvervsmæssigt. Den private del af bilen 

overdrages på handelsvilkår, det vil sige til handelsværdi. Fordelingen bliver opgjort, som forholdet mellem 

de skattemæssige afskrivninger og afskrivninger, som kunne være trukket fra, hvis bilen var anvendt 100 % 

erhvervsmæssigt. Fra omdannelsesdatoen bliver ejeren derfor beskattet af fri bil, fordi alle udgifterne til den 

nu indgår i selskabets økonomi. Når ejeren anvender VSO og bilen indgår i denne, er bilen dermed 100 % 

erhvervsmæssig og skal med i omdannelsen83. Den skattemæssige værdi på biler udgør handelsværdien fra-

trukket den skattepligtige fortjeneste84. 

Hvis bilen er holdt uden for VSO og dermed er privat, skelnes der mellem om ejeren har fået kompensation 

efter Skatterådets satser eller efter refusionsmetoden. Ved brug af Skatterådets satser, kan bilen holdes uden 

for omdannelsen og blive privat hos ejeren. Hvis refusionsmetoden derimod er anvendt, skal bilen med i om-

dannelsen. Yderligere skal biler som har skiftet princip fra refusionsmetoden til Skatterådets satser, ses som et 

blandet benyttet aktiv, som skal med i omdannelsen, fordi de genvundne afskrivninger skal med i anskaffel-

sessummen85.  

Varelager: Værdiansættes til handelsværdi. Praksis er, at de regnskabsmæssige bogførte værdier accepteres 

som handelsværdi. Den skattemæssige værdi af varelageret opgøres som handelsværdien minus skattepligtig 

fortjeneste86, det svarer til den skattemæssige bogførte værdi.  

Tilgodehavender: Værdiansættes til handelsværdi. Praksis er, at de regnskabsmæssige bogførte værdier ac-

cepteres som handelsværdi. Den skattemæssige værdi opgøres som handelsværdi fratrukket skattepligtig for-

tjeneste, som normalt svarer til den skattemæssige bogførte værdi, der er den pålydende værdi af tilgodeha-

vender fratrukket skattemæssige nedskrivninger for konstaterede tab eller vurderede tab87.  

 

2.2.2.9 Fordele og ulemper ved en skattefri virksomhedsomdannelse 

Ligesom med den skattepligtige omdannelse, opstiller vi også for den skattefrie omdannelse, en opsummering 

på det, vi har redegjort for omkring den skattefrie virksomhedsomdannelse med de fordele og ulemper der er, 

hvis det vælges at lade sin personligt ejede virksomhed blive omdannet vha. den skattefire omdannelse. Ved 
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at opstille fordele og ulemper ved begge modeller, bliver det også nemmere at sammenholde de to modeller 

mellem hinanden. 

 

Fordele: 

 Selskabet succederer i virksomhedsejerens skattemæssige forhold. 

 Skatten hos virksomhedsejeren udskydes, så den først kommer til betaling den dag aktierne/anparterne 

sælges eller selskabet opløses/går konkurs. 

 Beløb der er hensat til senere faktisk hævning, eller beløb som står på mellemregningskontoen, kan 

holdes uden for omdannelsen, og kan hæves skattefrit senest på omdannelsesdatoen, hvis virksomhe-

den anvender VSO. 

 Den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne / anparterne kan nedsættes med kontoen for opsparet 

overskud.  

 Ejeren kan vælge om en ejendom i virksomheden skal overdrages til selskabet, eller om denne skal 

holdes uden for omdannelsen. 

 

Ulemper: 

 Selskabet kan ikke afskrive skattemæssigt på goodwill efter omdannelsen.  

 For at kunne foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, er der en række betingelser, der skal være 

opfyldte. I modsat fald bliver virksomhedsomdannelsen skattepligtig. 

 Hele virksomheden skal omdannes. Undtaget er ejendomme. 

 Enhver skat som forventes at komme til betaling, skal hensættes i åbningsbalancen med selskabsskat-

teprocenten som er 22 %. 

 Hvis virksomheden har negativ indskudskonto i VSO inden omdannelsen skal denne udlignes inden. 

 

2.2.3 Selskabsretlig behandling af en virksomhedsomdannelse 

Der er en del selskabsretligt, som der skal tages højde for ved omdannelse til selskab. Jf. selskabslovens § 3 er 

det et krav, at der skal udarbejdes stiftelsesdokument og vedtægter for selskabet, uanset om det er et aktie- 

eller anpartsselskab, der bliver stiftet. Senest en måned efter omdannelsen af selskabet, skal der sendes stiftel-

sesdokument, vedtægter, vurderingsberetning, åbningsbalance og dokumentation for, at selskabet er anmeldt 

til registrering ved Erhvervsstyrelsen. 

 

En vurderingsberetning skal jf. selskabslovens §36 indeholde følgende: 

1. En beskrivelse af hvert indskud. 

2. Oplysninger om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen. 
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3. Angivelse af det vederlag, som er fastsat ved overtagelsen. 

4. Erklæring om, at den fastsatte økonomiske værdi, mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den 

eventuelle pålydende værdi af de kapitalandele, der skal udstedes, med tillæg af en eventuel overkurs. 

 

Vurderingen må ikke være foretaget mere end 4 uger før dagen for underskrivelse af stiftelsesdokumentet. 

Overskrider man denne frist, skal man foretage en ny vurdering88. Vurderingsberetningen skal foretages af en 

uvildig, sagkyndig vurderingsmand, her er der tale om f.eks. en godkendt revisor89. 

 

Virksomhedsomdannelsen sker ved at aktiverne og passiverne, som sammen udgør den personlig drevne virk-

somhed, indskydes i et selskab som apportindskud. Det vil sige, at det er virksomheden, der med en del af dens 

værdi dækker selskabskapitalen, da apportindskud er kendetegnet ved indskud af andre værdier end kontanter. 

Når indskuddet sker, får ejeren af den personlige virksomhed kapitalandele i selskabet, enten i form af aktier 

eller anparter. Omdannelsen skal foretages senest 6 måneder efter sidste årsregnskabs statusdag. F.eks. hvis 

man har regnskabsår med afslutning 31. december, skal den personlige virksomhed senest være omdannet den 

30. juni året efter90.  Ved en virksomhedsomdannelse, kan omdannelsen både ske ved at overdrage til et allerede 

registreret selskab på tidspunktet for omdannelsen, eller et selskab der oprettes i forbindelse med omdannelsen. 

Hvis der sker overdragelse til et allerede eksisterende selskab, skal alle følgende betingelser være opfyldte: 

Selskabet skal være stiftet senest på omdannelsesdatoen og det må ikke have drevet erhvervsmæssig virksom-

hed forud for tidspunktet, hvor overdragelsen sker. Det vil sige, at selskabet fra dets stiftelse indtil omdannel-

sen ikke må have haft anden aktivitet end forrentning af indskudskapitalen og det må ikke have haft nogen 

erhvervsmæssig risiko og heller ikke haft risiko for tab af kapitalen. Desuden skal hele selskabets egenkapital 

fra stiftelsen være et ubehæftet, kontant indestående i en bank og ejeren skal på overdragelsestidspunktet eje 

hele kapitalen i selskabet91. Derfor kan der først efter omdannelsen laves en kapitalforhøjelse i selskabet fra 

fremmed side, efter de normale regler omkring kapitalforhøjelse92. Som nævnt i afsnit 2.2.1.3, kan det dog kun 

vælges at omdanne til et nystiftet selskab, med skattemæssig tilbagevirkende kraft. 
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89 Selskabslovens § 37 
90 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234904 
91 https://tax.dk/jv/cc/C_C_7_2_1.htm 
92 Omstrukturering: skatteregler i praksis 2. Udgave af Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen og René Moody Nielsen 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234904
https://tax.dk/jv/cc/C_C_7_2_1.htm
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3 Analyse 

 

I dette afsnit vil vi med afsæt i vores teoriafsnit og præsentation af vores casevirksomhed, BeHealthy, beslutte 

ved hjælp af beregninger og analyser, om vi skal råde Lisbeth til at blive i VSO med sin virksomhed, eller om 

hun skal omdanne til selskab, og i så fald om hun skal omdanne skattepligtigt eller skattefrit og under hensyn-

tagen til, hvad der er bedst for Lisbeth og BeHealthy, og hvad der bedst kan betale sig skattemæssigt, men 

også i forhold til hendes ønsker om et efterfølgende generationsskifte.  

For at kunne opstille fordele og ulemper for den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse af Be-

Healthy, og for at kunne give en velbegrundet konklusion på valget imellem dem, anvender vi tal fra Lisbeths 

opstillede regnskaber for de seneste 3 år i virksomheden. Vi anvender disse tal, til dels at beregne hendes skat 

ved anvendelse af VSO for hendes virksomhed BeHealthy 2018, men også til at beregne goodwill og opstille 

de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med både den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdan-

nelse. Yderligere vil vi også vurdere hvordan, et eventuelt generationsskifte kan håndteres, og hvilke konse-

kvenser og muligheder det har, hvis hendes søn skal overtage BeHealthy.  

 

3.1 Præsentation af casevirksomheden BeHealthy 

Lisbeth Schulz er 64 år og oprindelig uddannet it-konsulent, og har inden hun startede BeHealthy, siddet som 

it-chef for en afdeling, der arbejdede med udarbejdelse af nye it-løsninger for en stor virksomhed. Lisbeth er 

fraskilt og har en søn med sin eksmand. Samtidig med sin chefstilling gik Lisbeth rundt med en idé til, hvordan 

det kunne blive nemmere, at få overblik over de forskellige, sunde alternativer til takeaway. Dette blev så til 

virksomheden BeHealthy, med en dertilhørende app.  

Denne app var konstrueret, for at give et overblik over de leverandører af sund takeaway, der var på markedet, 

rundt omkring i hele Danmark. Indtægterne startede med at komme fra reklamer, og vederlag for hver gang, 

der blev bestilt mad gennem app’en. Lisbeth blev dog ved med at udvikle app’en, og med flere funktioner, 

såsom muligheden for at købe kostvejledninger, personlige træningsvejledninger, og adgang til en masse sunde 

opskrifter, steg antallet af downloads. Lisbeth kunne herefter tage flere penge for reklamer på app’en. Lisbeth 

har i dag 6 ansatte, og lejer en erhvervsejendom i København. 

 

Digitaliseringen og sammensmeltningen af forretning og teknologi, er et vigtigt drive for app-markedet og det 

er et marked, der buldrer afsted. Apps er i stigende grad med til at transformere og skabe nye muligheder og 

udfordringer i både nye og traditionelle industrier. Det er i det segment, Lisbeth har valgt at starte en app. 

Derfor er hun klar over, at hun har mange konkurrenter og for at holde på brugerne, skal hun fokusere meget 

på videreudvikling og komme med nye tiltag hele tiden.  
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Med den sundhedsbølge der er, og har været i Danmark de seneste år, er det trods flere konkurrenter på mar-

kedet, lykkedes Lisbeth og hendes virksomhed BeHealthy at forhøje indtjeningen, specielt fra regnskabsåret 

2017 til 2018, hvor BeHealthy’s aflagte regnskab for 2018 udviser et resultat på kr. 4.584.000 (se figur 3) 

hvorimod året før, i 2017 havde BeHealthy et overskud på kr. 1.537.143 (se bilag 1). BeHealthy har fra regn-

skabsåret 2017 til 2018 formået at forbedre deres resultat med kr. 3.046.857. 

Lisbeth benytter sig af VSO, men er med sin modne alder, begyndt at tænke på, hvad der skal ske med hendes 

virksomhed i fremtiden. Samtidig vurderer hun, at fremgangen i virksomheden, og den dertilhørende risiko er 

blevet meget stor, i forhold til at hun hæfter personligt for virksomhedens gæld. Hun ved, at ved at omdanne 

til enten et aktie- eller anpartsselskab, går hun over til kun at hæfte med den indskudte kapital i selskabet. Da 

hun også har et generationsskifte til sønnen i tankerne, er hun ikke sikker på, om det kan svare sig at omdanne 

først. Lisbeths søn, Magnus Schulz er 32 år, og er uddannet Cand.it i it-ledelse, og sidder som forretningsana-

lytiker i en større virksomhed. Her arbejder han med at designe og ændre arbejdsprocesser, serviceydelser og 

produkter, baseret på innovativ anvendelse af it. Magnus har gennem tiden hjulpet sin mor med videreudvik-

ling af BeHealthy, og kender derfor meget til virksomheden. 

 

3.2 BeHealthy i virksomhedsskatteordningen 

Lisbeth anvender lige nu VSO til sin virksomhed BeHealthy. Hun har været glad for denne ordning, da der er 

mange fordele ved den. Disse fordele er vi kommet nærmere ind på i afsnit 2.1.1.2. Lisbeth vurderer, at risikoen 

er steget meget i takt med, at virksomheden er blevet større og større, og hun kunne godt tænke sig, at der kom 

en endnu mere klar opdeling af hendes privatøkonomi og virksomheden. Ved at omdanne til selskab, vil hun 

kun hæfte for selskabets gæld med den indskudte kapital, og ikke hele selskabets gæld. Dette ser hun som en 

stor fordel, da hun også godt er klar over, at app-markedet til tider kan være et lidt usikkert marked. Da Lisbeth 

og hendes søn, Magnus, begge er interesserede i, at virksomheden skal overgå til ham, skal valget på nuvæ-

rende tidspunkt også give mening i forhold til fremtiden. 

 

I nedenstående figur 3, har vi opstillet Lisbeths indkomstopgørelse for indkomståret 2018 i hendes personlige 

virksomhed, BeHealthy, ved anvendelse af virksomhedsordningen. I figur 4 er virksomhedsskatten og det op-

sparede overskud beregnet. For specifikation af det opsparede overskud i VSO for BeHealthy – se bilag 5. 

Indkomstopgørelse

overskud 4.584.000

+ regnskabsmæssige afskrivninger 745.000

- skattemæssige afskrivninger -771.053

skattemæssigt resultat i alt 4.557.947

opsparet overskud - skattemæssigt resultat fratrukket hævninger 2.107.947

Figur 3 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i undervisningsmateriale 
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Med et regnskabsmæssigt overskud i 2018 på kr. 4.584.000, før regulering for regnskabsmæssige og skatte-

mæssige afskrivninger, ender BeHealthy med et skattemæssigt resultat på kr. 4.557.947. Lisbeth har hævet kr. 

1.855.451 i året. Dette giver en virksomhedsindkomst på kr. 2.702.497. Skatten heraf udgør 22%, kr. 594.549, 

så der er et opsparet overskud i 2018 på kr. 2.107.947, se figur 4. Hæverækkefølgen er opgjort i figur 5. 

I figur 6 nedenfor, har vi lavet opgørelsen af Lisbeths personlige indkomst. Lisbeth betaler kr. 54.700 ind på 

en ratepension, hvilket også er det beløb hun maks kan fradrage i sin opgørelse af personlig indkomst. 

Derefter fratrækkes AM-bidrag på 8% og i dette tilfælde er der både renteindtægter og renteudgifter. Lisbeth 

har derfor netto (renteindtægter fratrukket renteudgifter) fuld fradragsret for disse, i modsætning til hvis hun 

blev beskattet efter personskatteloven. Her ville hun nemlig skulle indregne virksomhedens skattemæssige 

resultat før renter i den personlige indkomst. 

opgørelse af personlig indkomst

indkomst fra virksomhed 1.855.451

- indbetaling ratepension - fradrag maks kr. 54.700 i 2018 -54.700

personlig indkomst i alt, brutto 1.800.751

fratrukket AM-bidrag 8 % af indkomst fra virksomhed -148.436

personlig indkomst i alt, netto 1.652.315

+ kapitalafkast 0

renter -79.000

kapitalindkomst i alt -79.000

ligningsmæssige fradrag 0

beskæftigelsesfradrag - maks 34.300 i 2018 -34.300

ligningsmæssige fradrag i alt -34.300

skattepligtig indkomst i alt 1.539.015

hæverækkefølgen

1) virksomhedsskat  - opsparet overskud - beregnet skat heraf 22 % 594.549

2) kapitalafkast - udgør 0 % i 2018 0

3) hævet 1.855.451

i alt 2.450.000

Figur 6 – Egen tilvirkning med udgangspunkt i undervisningsmateriale 

Beregning af virksomhedsskat

overskud 4.557.947

hævninger i året 1.855.451

virksomhedsindkomst 2.702.497

skat heraf, 22 % 594.549

opsparet overskud 2.107.947

Figur 4 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i undervisningsmateriale 

Figur 5 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i undervisningsmateriale 



Page 33 of 89 

 

 

Efter beskæftigelsesfradraget ender Lisbeth på en skattepligtig indkomst på kr. 1.539.015. Efter beregning af 

den skattepligtige indkomst, har vi beregnet den skat Lisbeth skal betale for indkomståret 2018. Her ender vi 

med en skat i alt på kr. 1.481.322 inkl. virksomhedsskat på kr. 594.549 vist i figur 7. Det vil sige med kontante 

hævninger i året på kr. 2.450.000, får Lisbeth kr. 968.678 ud til sig selv, efter betaling af skat. 

 

3.2.1 Delkonklusion: fra BeHealthy i VSO til BeHealthy i selskabsregi 

Da Lisbeth både overvejer, om hun skal omdanne eller blive i VSO, eller omdanne sin virksomhed til et sel-

skab, med henblik på at foretage generationsskifte til sin søn, er der mange flere muligheder og konsekvenser 

hun skal overveje, som beskrevet i teoriafsnittet. Det kan være meget vanskeligt og uoverskueligt, at få et 

overblik over konsekvenserne på længere sigt, af de beslutninger, der træffes tidligt i sådan en proces. Det 

vides ikke, om de forudsætninger der lægges til grund for en beslutning lige nu og her, så som forventningen 

om vækst og forventningen om et stigende marked osv., om de holder stik. Derfor er det meget vigtigt, at søge 

rådgivning, så den beslutning der tages, er så gennemtænkt og velovervejet, som overhovedet muligt. 

 

sats grundlag skat

bundskat 11,13% 1.606.315 178.783

topskat 15,00% 1.153.415 173.012

kommuneskat 24,89% 1.493.015 371.611

sundhedsbidrag 1,00% 1.493.015 14.930

AM-bidrag 8,00% 1.855.451 148.436

virksomhedsskat 22,00% 2.702.497 594.549

I alt skat ved VSO 1.481.322

Beregningsgrundlag

Beregning bundskat

personlig indkomst - netto 1.652.315

+ positiv kapitalindkomst, medtages kun hvis positiv 0

- bundfradrag -46.000

i alt 1.606.315

Beregning topskat

personlig indkomst - netto 1.652.315

- bundfradrag 498.900

i alt 1.153.415

Beregning kommuneskat / sundhedsbidrag 

skattepligtig indkomst 1.539.015

bundfradrag -46.000

i alt 1.493.015

Figur 7 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i undervisningsmateriale 
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En stor fordel ved at lade virksomheden køre videre i personligt regi, er at hvis det pludseligt vender, og Lisbeth 

laver underskud i sin virksomhed, kan hun modregne underskuddet i først og fremmest opsparet overskud med 

tillæg af virksomhedsskat, i den positive kapitalindkomst, og i den personlige indkomst uden for virksomheds-

ordningen. Hvis Lisbeth pludselig får meget svingende indkomst, får hun heller ikke mulighed for at tidligere 

aconto virksomhedsskatter kan blive modregnet, når hun har opsparet overskud i virksomheden. Lisbeth for-

venter dog ikke, at hun får svingende indkomster, da hun vurderer, at det er meget enten eller, om man tjener 

penge på det her marked.  

 

Vi anbefaler Lisbeth at omdanne sin virksomhed til et selskab. Vi anbefaler dette ud fra en forventning om, at 

hendes succes med BeHealthy vil fortsætte de næste år. Samtidig vil hun ikke hæfte personligt længere, men 

ønsker derimod at hæfte begrænset med selskabets egenkapital, som hun vil komme til i selskabsregi. Hun har 

også forhørt sig hos Magnus, som siger at han heller ikke er villig til at løbe den økonomiske risiko, der ligger 

i at hæfte personligt, og så helst at han i fremtiden kan overtage et selskab, i stedet for en personlig ejet virk-

somhed. Lisbeth er hertil også blevet klar over, at en omdannelse til selskab, vil gøre et generationsskifte lidt 

mere glidende, fordi der er mulighed for, at Lisbeth løbende overdrager aktier i BeHealty A/S til Magnus.  

 

Hvis Lisbeth ikke har omdannet til et selskab inden et generationsskifte, skal generationsskiftet til Magnus i 

personligt regi, ved succession, foretages af få omgange, ved at etablere et interessentskab mellem Magnus og 

Lisbeth. Det er en besværlig og tung metode, fordi der ved hver gang, der sker overdragelse af en del af Be-

Healthy fra Lisbeth til Magnus, skal foretages vurdering af hvert enkelt aktiv, der overdrages og der skal tages 

beslutning om skattemæssige overvejelser. Selskabet er derimod en selvstændig skattemæssig enhed, og står 

derfor for afregning af selskabsskatten. Lisbeth bliver lønmodtager og ejer af selskabet, og bliver derfor kun 

beskattet, hvis hun trækker udbytte eller løn ud, eller en dag afstår eller sælger sit selskab. Dermed undgår hun 

skattebyrden personligt, da skatten bliver i selskabet. En fordel ved at drive virksomheden i selskabsregi, er 

desuden at skattemæssige underskud kan fremføres til modregning i fremtidige skattepligtige overskud.  

 

3.3 Grundlag for omdannelse af BeHealthy 

Hvis Lisbeth vælger at følge vores anbefalinger og dermed omdanner BeHealthy til et selskab, er der igen flere 

overvejelser Lisbeth skal gøre sig. Hun skal først og fremmest overveje, hvilken form for kapitalselskab hun 

vil omdanne til, om det skal være et aktieselskab eller et anpartsselskab. Her er der stort set de samme fordele, 

men den ene af forskellene er indskudskapitalen. Den er minimum kr. 400.000 for et aktieselskab, og her er 

der mulighed for at foretage en delvis indbetaling, men der skal minimum indbetales 25%93. Indskudskapitalen 

for et anpartsselskab er minimum kr. 40.000. I begge tilfælde vil man kun hæfte for den indskudte kapital.  

                                                      
93 Selskabsloven § 33 
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Indskudskapitalen ved aktieselskab bliver fordelt på aktier, og her har man mulighed for at børsnotere selska-

bet, og sælge ud af disse aktier til offentligheden. Der hæftes dog altid kun med sine egne aktier, dette gælder 

også for dem der køber sig ind i selskabet, ved at købe aktier. Ved et anpartsselskab bliver indskudskapitalen 

fordelt på anparter, og disse kan ikke udbydes til offentligheden, man kan dog stadigvæk optage flere ejere, 

eller senere hen omdanne til et A/S. 

 

Ved omdannelse til et aktieselskab, skal der være opmærksomhed på, kravet til at der skal være en direktion 

og en bestyrelse. Modsat i et anpartsselskab hvor direktionen kan indgå som bestyrelse. Dette gør det lidt 

mindre kompliceret at omdanne til et anpartsselskab, men da Lisbeth har overvejet muligheden for at få nogle 

eksterne investorer med på sin rejse, har hun i samråd med sine rådgivere, besluttet at omdanne sin virksomhed 

til et aktieselskab. Med et aktieselskab, og dermed en startkapital på kr. 400.000, virker selskabet mere seriøst, 

og det ser mere professionelt ud over for eventuelle udenlandske investorer. 

 

Når beslutningen om omdannelse er truffet, er der nogle forhold Lisbeth skal bemærke i forbindelse med selve 

omdannelsen. Der er nemlig jf. Selskabsloven, en række betingelser i forhold til oprettelsen af selskabet: 

 

Rammerne for navngivning af selskabet. §2 

Der skal i navnet benyttes betegnelsen hhv. aktieselskab eller anpartsselskab, eller forkortelserne heraf A/S 

eller ApS. Navnet skal tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervssty-

relsens it-system. Lisbeth vælger at kalde sit selskab for BeHealthy A/S. 

 

Nødvendig selskabskapital §4 

Aktieselskabet skal have en selskabskapital på minimum kr. 400.000. Denne selskabskapital kan i Lisbeths 

tilfælde tilvejebringes ved det apportindskud, som opstår ved omdannelsen. 

 

Etablering af selskabets ledelse §5 stk. 4 og 5 jf. § 111 stk. 1 og 2 

Da Lisbeth gerne vil danne et aktieselskab, er der krav til at der skal være en bestyrelse, som leder selskabet. 

Bestyrelsen skal være på minimum 3 personer, da flertallet af bestyrelsens medlemmer, ikke skal være direk-

tører i selskabet. Til den daglige ledelse, skal der være en direktion, som er valgt af bestyrelsen.  

 

Dokumentation af ejerforhold §5 stk. 6-9 

Lisbeth skal udarbejde ejeraftale, ejerbeviser, ejerbog og registrere sig i ejerregisteret hos Erhvervsstyrelsen. 

 

Registrering af oplysninger om selskabet og frister herfor §9-23 

Dette er uddybet i punkt 2.1.2. 
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Praktiske forhold vedr. selve stiftelsen. §24-44 

Da Lisbeth indskyder en samlet personlig virksomhed, betegnes dette som en stiftelse ved apportindskud og 

vil selskabsretligt blive behandlet efter selskabslovens § 35-38: “særligt om indskud af selskabskapital i andre 

værdier end kontanter”. 

 

Der er to måder, hvorpå Lisbeths virksomhed kan blive omdannet. Der er den skattepligtige metode og den 

skattefrie metode. Vi har foretaget beregninger for begge metoder, og vil senere i opgaven sammenligne de to 

metoder, og vurdere hvilken metode, vi anser for værende den bedste for Lisbeth og Magnus i tilfælde af et 

efterfølgende generationsskifte. 

 

Hvis Lisbeth vælger at omdanne, vil virksomheden bliver omdannet til et nystiftet selskab, og bliver stiftet på 

datoen for underskrift af stiftelsesdokumentet, som i dette tilfælde vil være den 30. juni 2019, med retlig- og 

regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2019. 

 

3.3.1 Forudsætninger til BeHealthy for den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse 

3.3.1.1 BeHealthy´s regnskab  

For både den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse, forudsættes det at omdannelsen omfatter 

hele virksomheden, BeHealthy, med alle dens aktiver og passiver og at omdannelsen foretages til et nystiftet 

selskab. 

 

BeHealthy kan omdannes med tilbagevirkende kraft, således at omdannelsen skal være sket senest seks måne-

der efter skæringsdatoen for seneste regnskabsafslutning. Det vil sige for BeHealty, må det ikke ske senere 

end den 30. juni 2019. Det betyder, at Lisbeth overdrager virksomhedens aktiver og passiver, med den værdi 

de havde pr. 1. januar 2019. Vi tager derfor udgangspunkt i regnskabet pr. 31. december 2018 og det nystiftede 

selskabs første regnskabsår vil derfor følge kalenderåret 01-01-2019 til 31-12-2019. 

I begge metoder for virksomhedsomdannelse, lægges der yderligere til grund, at det nystiftede selskab, som 

dannes på grund af virksomhedsomdannelsen, stiftes som et aktieselskab med navnet “BeHealthy A/S” og med 

en nominel aktiekapital på kr. 400.000.  

 

3.3.1.2 Opgørelse af handelsværdier for aktiver og passiver i BeHealthy 

Det er vigtigt, at aktiver og passiver værdiansættes korrekt og på armslængdevilkår, samt at der anvendes priser 

og vilkår på niveau med en normal handel mellem uafhængige parter, til brug for både den skattepligtige og 

skattefrie virksomhedsomdannelse. Specielt da det drejer sig om to interesseforbundne parter, har Skat særlig 
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fokus på, at værdiansættelsen er sket korrekt, og da værdien desuden også danner basis for selskabets egenka-

pital og aktiernes anskaffelsessum.  

 

Den skattemæssige værdi af BeHealthy´s aktiver og passiver skal enkeltvis opgøres efter afståelsesprincippet, 

til det kontante beløb, handelsværdien, som ville være opnået ved et normalt salg til en uafhængig tredjepart 

med fradrag for den skattepligtige fortjeneste, som også ville være opstået ved sådan et salg. Et forventet 

sandsynligt tab i forbindelse med overdragelsen af et aktiv, kan derfor ikke modregnes i en forventet sandsynlig 

fortjeneste ved overdragelsen af et andet aktiv94.  

 

Det er værdierne for aktiverne og passiverne på omdannelsesdatoen, som anvendes og ikke værdien på det 

reelle omdannelsestidspunkt. Omdannelsesdatoen for Lisbeths virksomhed vil være den 1. januar 2019, da det 

er dagen efter seneste regnskabsårs afslutning og det dermed er værdierne ved regnskabsårets afslutning, der 

danner grundlag for værdiansættelsen til handelsværdi.   

 

Goodwill: Goodwill beregnes efter Skats TSS-cirkulære 2000-10 til brug for både den skattepligtige og skat-

tefrie virksomhedsomdannelse. Argumentationen for valg af den anvendte model til beregning af goodwill i 

BeHealthy, fremgår af afsnit 3.3.1.3. Vi har beregnet goodwill til kr. 9.076.000 i figur 8.   

 

Indretning af lejede lokaler: Værdiansættes til handelsværdi. Vi forudsætter at den værdi, som er bogført i 

regnskabet for BeHealthy pr. 31. december 2018 er kostprisen fratrukket afskrivninger, som svarer til handels-

værdien. Det betyder, at indretning af lejede lokaler indgår med værdi kr. 305.143. Vi forudsætter, at der ikke 

er tvivl om de materielle anlægsaktivers handelsværdi i BeHealthy, hvorfor det ikke er nødvendigt at have en 

branchesagkyndig ind over værdiansættelsen. I BeHealthy afskrives alle materielle anlægsaktiver over en regn-

skabsmæssig levetid på 7 år.  

 

Ombygning af lejede lokaler: Værdiansættes til handelsværdi. Vi forudsætter at den værdi, som er bogført i 

regnskabet for BeHealthy pr. 31. december 2018, er kostprisen fratrukket afskrivninger, som svarer til han-

delsværdien. Det betyder, at ombygning af lejede lokaler indgår med værdi kr. 1.661.286. Vi forudsætter, at 

der ikke er tvivl om de materielle anlægsaktivers handelsværdi i BeHealthy, hvorfor det ikke er nødvendigt at 

have en branchesagkyndig ind over værdiansættelsen. I BeHealthy afskrives alle materielle anlægsaktiver over 

en regnskabsmæssig levetid på 7 år. 

 

Driftsmidler: Værdiansættes til handelsværdi. Driftsmidler i BeHealthy består af firmabiler, der anvendes 100 

% erhvervsmæssigt. Vi forudsætter, at den værdi som er bogført i regnskabet for BeHealthy pr. 31. december 

                                                      
94 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2047510&chk=215961 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=2047510&chk=215961
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2018 er kostprisen fratrukket afskrivninger, som svarer til handelsværdien. Det betyder, at driftsmidler indgår 

med værdi kr. 1.516.857. Vi forudsætter, at der ikke er tvivl om de materielle anlægsaktivers handelsværdi i 

BeHealthy, hvorfor det ikke er nødvendigt, at have en branchesagkyndig ind over værdiansættelsen. I Be-

Healthy afskrives alle materielle anlægsaktiver over en regnskabsmæssig levetid på 7 år. 

 

Tilgodehavender/debitorer: Tilgodehavender fra salg, er værdiansat til den bogførte værdi: kr. 2.550.000 i 

både den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse. Det er den skattemæssige bogførte værdi, der 

er anvendt, som svarer til handelsværdien. Den skattemæssige bogførte værdi svarer til den bogførte regn-

skabsmæssige værdi, da det er pålydende værdi af tilgodehavenderne og da der ikke er nogle nedskrivninger 

til konstaterede eller sandsynliggjorte tab.  

 

Andre tilgodehavender: Andre tilgodehavender bestående af depositum for lejemål, indgår med den fulde 

værdi, kr. 164.000. For andre tilgodehavender, er det den regnskabsmæssige bogførte værdi der er anvendt, 

som svarer til handelsværdien.  

 

Periodeafgrænsningsposter: Indgår til den bogførte værdi kr. 254.000. For periodeafgrænsningsposter, er det 

den regnskabsmæssige bogførte værdi der er anvendt, som svarer til handelsværdien. Den skattemæssige bog-

førte værdi, svarer til den bogførte regnskabsmæssige værdi, da det er pålydende af periodeafgrænsningspo-

sterne.  

 

Likvider: Indgår med hele værdien kr. 3.238.857. Likvidernes handelsværdi svarer til den regnskabsmæssige 

bogførte værdi i både den skattepligtige og skattefrie omdannelse og har den samme skattemæssige værdi, 

hvorfor det er disse der anvendes i åbningsbalancen. Det er saldoen pr. omdannelsesdagen, der opgøres til 

pålydende værdi og som indgår i åbningsbalancen.    

 

Prioritetsgæld: Bliver værdiansat til bogført regnskabsmæssig værdi, dvs. kr. 2.860.000, da den langfristede 

gæld, som består af et banklån til investeringer mv. i virksomheden, allerede løbende indregnes til amortiseret 

kostpris ved hjælp af kursværdien delt over løbetiden på gælden. Der er derfor ikke forskel mellem den regn-

skabsmæssige og skattemæssige værdi. 

 

Anden gæld: Bliver værdiansat til bogført regnskabsmæssig værdi kr. 656.000. For anden gæld, der består af 

skyldig AM-bidrag, A-skat og feriepengehensættelse, anvendes dagsværdien som opgøres på baggrund af at 

gælden indfries til kurs 100. Der er derfor ikke forskel mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi. 
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Leverandører af varer og tjenesteydelser / kreditorer: Indgår til den regnskabsmæssige bogførte værdi, kr. 

1.250.000. For leverandører af varer og tjenesteydelser, som er gæld til diverse kreditorer, anvendes dagsvær-

dien som opgøres på baggrund af kreditorerne indfries til kurs 100. Der er derfor ikke forskel mellem den 

regnskabsmæssige og skattemæssige værdi. 

 

Da Lisbeth lejer en erhvervsejendom, og ikke ejer ejendommen selv, vil der ikke opstå beskatning af eventuelt 

genvundne afskrivninger i henhold til afskrivningsloven95 og heller ikke af en eventuel avance i henhold til 

ejendomsavancebeskatningsloven96.  

 

Skattemæssige afskrivninger af materielle anlægsaktiver i BeHealthy A/S 

I BeHealthy afskrives indretning af lejede lokaler og ombygning af lejede lokaler med 20 % skattemæssigt 

hvert år, som svarer til hvad der maks må afskrives af saldoen primo tillagt evt. tilgang og fratrukket evt. 

afgang97. Driftsmidler bestående af biler afskrives med 25 % skattemæssigt hvert år, som også svarer til hvad 

der maks må afskrives med ifht. saldoen primo tillagt evt. tilgang og fratrukket evt. afgang98. 

   

3.3.1.3 Beregning af goodwill til brug for den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse 

Goodwill opgøres på samme måde i både den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse. Det forud-

sættes, at der hverken er benchmark eller branchekutyme for branchen som Lisbeths virksomhed, BeHealthy 

er i, hvorfor at goodwill ved virksomhedsomdannelsen, skal beregnes efter Skats vejledning. Denne vurderes 

også, at give det mest korrekte billede og da Lisbeth ellers kan risikere, at Skat forlanger en vurdering af en 

sagkyndig, hvis de vurderer at goodwill er opgjort forkert. Vi anvender ikke de kapitalværdibaserede modeller, 

som f. eks. DCF-modellen eller EVA-modellen til opgørelsen af goodwill i BeHealthy, da vi ikke har kendskab 

til fremtiden i BeHealthy og den fremtidige indtjening. Vi antager derfor, at beregningen af goodwill stadig 

vil være mest korrekt opgjort ved anvendelsen af cirkulæret, da fremtiden er ukendt. Under alle omstændighe-

der kan det være en god ide for Lisbeth og BeHealthy at bede om et bindende svar fra Skat på den fastsatte 

goodwill for BeHealthy.  

 

I grundlaget for beregningen af goodwill i BeHealthy, som ses i figur 8, tages der udgangspunkt i følgende 

beregningsgrundlag med de givne opstillede tal for Lisbeths VSO i de seneste 3 år, 2016 - 2018: 

 

                                                      
95 Afskrivningsloven § 21 stk. 1 
96 Ejendomsavancebeskatningsloven §4 stk. 1 
97 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2083992 
98 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061777 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2083992
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061777
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Det regnskabsmæssige resultat før renter de seneste 3 år anvendes. Da der er opgjort regnskabsmæssigt resultat 

for Lisbeths virksomhed, BeHealthy de seneste 3 indkomstår, selvom virksomheden ikke udarbejder årsregn-

skab efter årsregnskabsloven. Det forudsættes desuden, at der ikke er nogen regulering for ikke udgiftsført løn 

eller vederlag til evt. medarbejdende ægtefælle i BeHealthy. 

 

De finansielle indtægter i BeHealthy tillægges og de finansielle omkostninger trækkes fra i de regnskabsmæs-

sige resultater for de seneste 3 år. Der antages ikke, at være nogle ekstraordinære poster i henhold til årsregn-

skabsloven i BeHealthy, hvorfor der ikke foretages regulering herfor. Der er desuden heller ikke nogle afskriv-

ninger på tilkøbt goodwill, som der skal reguleres for i BeHealthy.  

 

Reguleret resultat i BeHealthy for de seneste 3 år vægtes herefter med 1 for 2016, 2 for 2017 og 3 for 2018, 

lægges derefter sammen og divideres med 6, hvorved gennemsnitsindtjeningen beregnes. Faktordelingen fo-

retages på denne måde, da det antages at det seneste års resultat, er det mest retvisende billede af BeHealthy´s 

drift på nuværende tidspunkt og det er derfor 2018, der vægter tungere end de to andre år.  

 

Der reguleres herefter for udviklingstendensen på resultaterne, som er gennemsnittet i udviklingen fra år 1 til 

år 3. Det beregnes ved at dividere den samlede udvikling: år 1 og år 3 med 2 som giver kr. 2.035.500 for 

BeHealthy. Dette beløb tillægges den gennemsnitlige indtjening. Der reguleres for udviklingstendensen, da 

BeHealthy har haft en konstant positiv udviklingstendens efter faktordelingen i de seneste 3 år. Derfor skal 

gennemsnittet af resultaterne reguleres med udviklingen.  

 

Efter der er reguleret for udviklingstendensen, er resultatet for BeHealthy tkr. 4.853, som er højere end det 

regnskabsmæssige regulerede resultat i 2018 på tkr. 4.505 og endnu højere end 2016 regulerede resultat på tkr. 

434. Når der er taget højde for udviklingstendensen, er den gennemsnitlige indtjening højere, fordi 2018 vægter 

tungere end 2016 resultatet, så gennemsnitsindtjeningen bliver tkr. 2.818 før udviklingen og herefter tillægges 

den positive udviklingstendens i perioden og det samlede gennemsnit lander derfor på tkr. 4.853. 

 

Efter udviklingstendensen, beregnes der fradrag for driftsherreløn som udgør 50 %, men min. 250.000 kr. og 

maks 1 mio. kr. Der fradrages driftsherreløn i resultatet, da Lisbeth ikke får udbetalt løn i sin personlige virk-

somhed, BeHealthy, men derimod hidtil har fået “løn”, ved at hæve fra overskuddet i virksomheden. Når Lis-

beth omdanner BeHealthy til aktieselskab, vil hun i fremtiden udbetale løn til sig selv fra selskabet. Dette vil 

derfor påvirke selskabets drift og skal reguleres. For Lisbeth er fradraget for driftsherrelønnen sat til 1 mio. kr. 

da 50 % af gennemsnitsindtjeningen og udviklingstendensen udgør over 1 mio. kr., men da det maks kan sættes 

til 1 mio. kr., er det anvendt som fradragsgrundlag.  
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Fradrag for forrentning af aktiver beregnes herefter, som er kapitalafkastsats: i 2018 0 % tillagt 3 %. Alle 

aktiver i BeHealthy forrentes i beregningen af goodwill, undtagen driftsfremmende aktiver, der er likviderne, 

da disse som overvejende hovedregel, skal holdes uden for forretningen af aktiverne99. Det giver et bereg-

ningsgrundlag på kr. 6.451.286, som er de aktiver, der er i virksomheden på omdannelsestidspunktet fratrukket 

likviderne. 3 % forrentning heraf er kr. 193.539, som fratrækkes.  

 

Kapitaliseringen beregnes på baggrund af den anvendte kapitaliseringsfaktor: 2,48100. Kapitaliseringsfaktoren 

opstår ved kapitalafkastsatsen, som er 0 % tillagt 8 % sammen med den fastsatte levetid på goodwill, som vi 

har valgt er 6 år, derfor beregnes kapitaliseringsfaktoren til 2,48101. Kapitaliseringsfaktoren viser forholdet 

mellem det estimerede årlige afkast, givet en forrentningsprocent, og goodwillens forventede levetid. Leveti-

den viser i hvor mange år, man kan regne med at opnå et afkast på den erhvervede goodwill.  

 

Vi har anvendt en levetid på 6 år, da vi vurderer, at der er en del kompleksitet i forhold til BeHealthy’s app. 

Dog ikke i så høj grad, at en køber ikke kan etablere en helt ny virksomhed og opbygge en tilsvarende stor 

goodwill på mellemlang sigt, tilsvarende værdien af goodwill i BeHealthy. Det kræver dog, at der først udvik-

les en app, som antages at kunne gøres på rimelig kort sigt, såfremt der er de rette kompetencer til stede og der 

løbende udvikles og vedligeholdes på app´en. Det vurderes derimod også, at BeHealthy er et rimelig kendt 

brand, hvorfor det også til dels gør, at goodwillens levetid er længere.    

                                                      
99 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119 
100 Se bilag 8 
101 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119
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Beregning af goodwill for BeHealthy

TSS 2000-10

2016 2017 2018

Regnskabsmæssige resultat 3. sidste år 2. sidste år sidste år

Virksomhedens resultat af primær drift 488.000 1.537.143 4.584.000 

Renteindtægter 9.000 13.000 18.000 

Renteudgifter -63.000 -71.000 -97.000 

Regnskabsmæssigt resultat - reguleret 434.000 1.479.143 4.505.000 

Vægtning - faktor 1 2 3 

Vægtet indkomst - reguleret 434.000 2.958.286 13.515.000 

I alt 16.907.286 

Gennemsnitlig indtjening - vægtet indkomst i alt divideret med 6 2.817.881 

Udviklingstendens 2.035.500 

4.853.381 

Heraf driftsherreløn 50% (dog min. 250tkr  og maks 1.000tkr) -1.000.000 

3.853.381 

Forrentning af virksomhedens aktiver (ekskl. goodwill & likvider)

Kapitalafkastsats 0 % jf. (VSL§9) + 3% 3% 6.451.286 -193.539 

Rest til forrentning af godwill 3.659.842 

Kapitalisering Faktor År

Kapitalafkastsats 0 % (VSL§9) + 8% 8% 6 9.076.408 

Beregnet goodwill - afrundet (skønsmæssigt) 9.076.000 

Kapitaliseringsfaktor 2,48 

Udskudt skat af goodwill 22% 1.996.720 

Figur 8 – egen  tilvirkning – beregning af goodwill på baggrund af  Skats TSS – cirkulære 2000-10 
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3.4 Skattepligtig virksomhedsomdannelse af BeHealthy 

Som beskrevet i punkt 2.2.1, sidestilles den skattepligtige virksomhedsomdannelse med afståelse eller salg af 

virksomheden til tredjemand102. Det betyder, at hvis Lisbeth vælger at anvende den skattepligtige metode til 

omdannelse af BeHealthy, vil der ske ophørsbeskatning. Hun vil altså blive beskattet i form af kapitalgevinst-

beskatning, beskatning af evt. genvundne afskrivninger og i Lisbeths tilfælde, da hun har anvendt virksom-

hedsskatteordningen året forinden omdannelsen, også af opsparet overskud103. 

 

3.4.1 Omdannelse med tilbagevirkende kraft 

Som nævnt tidligere i punkt 2.2.1.3, er der nogle krav for, at Lisbeth kan omdanne med tilbagevirkende kraft. 

Overdragelsen skal omfatte én hel virksomhed og omdannelsen må kun foretages til et nystiftet selskab og 

ikke et skuffeselskab. Omdannelsen skal være sket senest seks måneder efter skæringsdatoen, altså i Be-

Healty’s tilfælde, ikke senere end 30. juni 2019. Det betyder, at Lisbeth kan overdrage virksomhedens aktiver 

og passiver, med den værdi de havde pr. 1. januar 2019.

                                                      
102 Armslængdeprincippet jf. LL §2 
103 Bog: Generationsskifte og omstrukturering 5. Udgave af. Birgitte Sølvkær Olesen s. 121 



Page 44 of 89 

 

3.4.2 Aktiernes anskaffelsessum og overkurs heraf 

Vi har opstillet en skattepligtig omdannelse af BeHealthy, for at demonstrere de skattemæssige konsekvenser 

for Lisbeth, som virksomhedsejer. 

 

Af figur 9, kan ses en beregnet anskaffelsessum på kr. 14.000.143. Af disse er kr. 400.000 aktiekapital. Der 

opstår dermed en overkurs på kr. 13.600.143. Hun kan vælge at lade overkursen indgå som frie reserver på 

selskabets egenkapital, og udbetale årligt udbytte med en beskatning på 27% af beløbet op til kr. 54.000 (2019) 

og herefter 42% af beløb herover. Det vil sige, at hun kommer til at betale skat af allerede beskattede midler, 

da hun ved at lave en skattepligtig omdannelse, netop bliver beskattet af denne overkurs, ved omdannelsen. Vi 

anbefaler dog, at Lisbeth i stedet for, opretter et stiftertilgodehavende, i form af et gældsbrev på anfordrings-

vilkår, som Lisbeth, i tilfælde af at der er likviditet nok i selskabet, kan vælge at få udbetalt skattefrit.  

 

Da der kun er likvider for kr. 3.238.857, ved omdannelsestidspunktet, er det ikke en mulighed at få det fulde 

stiftertilgodehavende ud på én gang, men i takt med at der er likviditet nok i selskabet. Som nævnt tidligere i 

opgaven, under punkt 2.2.1.4.1, skal dette gældsbrev kontantomregnes. Hvis kursen bliver sat lavere end til 

kurs 100, vil der opstå et kursnedslag, hun kan fordele forholdsmæssigt ud på aktiverne. Da gældsbrevet i dette 

Figur 9 Egen tilvirkning med udgangspunkt i undervisningsmateriale 

Regskabsmæssig Skattemæssig
regskabsmæssig 

(handelsværdi)
Skattemæssig 

Aktiver  

Goodwill 0 9.076.000 9.076.000 9.076.000

Indretning af lejede lokaler 305.143 288.435 305.143 305.143 305.143

Driftsmidler 1.516.857 1.216.031 1.516.857 1.516.857 1.516.857

Tilgodehavender 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000

Andre tilgodehavender 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000

Periodeafgrænsningsposter 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000

Ombygning af lejede lokaler 1.661.286 1.583.400 1.661.286 1.661.286 1.661.286

Likvider 3.238.857 3.238.857 3.238.857 3.238.857 3.238.857

Aktiver i alt 9.690.143 9.294.723 18.766.143 18.766.143 18.766.143

Passiver

Gældsforpligtelser 4.766.000 4.766.000 4.766.000 4.766.000 4.766.000

Mellemregning/hensæt til senere hævning 0 1.500.000 0 0 0

Gæld i alt 4.766.000 6.266.000 4.766.000 4.766.000 4.766.000

Stiftertilgodehavende 13.600.143 13.600.143 13.600.143

Egenkapital 4.924.143 3.028.723 400.000 400.000 400.000

Passiver i alt 9.690.143 9.294.723 18.766.143 18.766.143 18.766.143

Aktiernes anskaffelsessum 14.000.143

Selskabets egenkapital er fordelt således:

Aktiekapital 400.000

Overkurs bliver oprettet som et stiftertilgodehavende 13.600.143

14.000.143

Aktiernes stiftelseskurs 3500,0

Aktiernes 

anskaffelsessum

Virksomhedens regnskab Selskabets åbningsbalance
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tilfælde, er noget hun kan hæve af, som hun har lyst til, og derfor bærer præg af at være et anfordringstilgode-

havende104, vil vi ikke vurdere, at der er noget, der kan retfærdiggøre en fastsættelse af en kurs under 100. 

Derfor vil der i dette tilfælde ikke ske kursnedslag. Det vil sige, at den skattemæssige afståelsessum, og dermed 

de avancer Lisbeth bliver beskattet af, ikke vil få et kursnedslag. Samtidig vil anskaffelsessummen og dermed 

afskrivningsgrundlaget i selskabet heller ikke blive nedsat med et kursnedslag. Så dette påvirker afskrivnings-

grundlaget negativt. Begrebet anfordringstilgodehavender er uddybet i teoriafsnittet under punkt 2.2.1.4.2.  

 

3.4.3 Beskatning af virksomhedsejer i forbindelse med en skattepligtig omdannelse 

Goodwill: Goodwill er som nævnt i punkt 2.2.1.6 beregnet i henhold til Skats TSS-cirkulære 2000-10, vi har 

beregnet en goodwill for BeHealthy til kr. 9.076.000 i afsnit 3.3.1.3. 

Indretning af lejede lokaler: Vi forudsætter at den nedskrevne regnskabsmæssige værdi af indretning af le-

jede lokaler svarer til handelsværdien. Værdien af indretning af lejede lokaler er derfor som nævnt tidligere 

fastsat til kr. 305.143. 

Driftsmidler: Vi forudsætter at det nedskrevne regnskabsmæssige værdi af driftsmidlerne, svarer til handels-

værdien. Værdien af driftsmidlerne er derfor som nævnt tidligere fastsat til kr. 1.516.857. 

Tilgodehavender/debitorer: Tilgodehavender fra salg, er værdiansat til det bogførte værdi altså kr. 

2.550.000. Dette er besluttet ud fra, at der ikke er mistanke om tab på debitorer. 

Andre tilgodehavender: Andre tilgodehavender bestående af depositum for lejemål, indgår med den fulde 

værdi kr. 164.000. 

Periodeafgrænsningsposter: Indgår til den bogførte værdi kr. 254.000. 

Ombygning af lejede lokaler: Ombygning af lejede lokaler indgår til den nedskrevne, regnskabsmæssige 

værdi, da vi forudsætter at denne værdi svarer til handelsværdien. Kr. 1.661.286. 

Likvider: Indgår med hele værdien kr. 3.238.857. 

Prioritetsgæld, anden gæld og kreditorer: Indgår til den regnskabsmæssige værdi. Kr. 2.860.000, 656.000 

og 1.250.000. 

 

                                                      
104 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2110602 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2110602
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I figur 10 nedenfor, ses den avance af de afståelsessummer, der kommer til beskatning hos virksomhedsejeren, 

Lisbeth. Her ses det også, at goodwill er en stor del af den samlede avance. 

Ved den skattepligtige omdannelse vil Lisbeth også blive beskattet af det opsparede overskud tillagt foreløbig 

betalt virksomhedsskat, der er i virksomheden, ved tidspunktet for omdannelsen, altså kr. 2.882.266. Dette 

bliver en del af Lisbeths personlige indkomst i omdannelsesåret. I figur 11 nedenfor, er opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst opstillet. Efter AM-bidrag ender Lisbeth med en personlig indkomst på kr. 11.365.391, 

og dermed en skat til betaling på kr. 5.278.178. 

Øvrige aktiver Afståelsessum Skattemæssig Tab/gevinst

Goodwill 9.076.000 0 9.076.000

Indretning af lejede lokaler 305.143 288.435 16.708

Driftsmidler 1.516.857 1.216.031 300.826

Periodeafgrænsningsposter 254.000 254.000 0

Andre tilgodehavender 164.000 164.000 0

Debitorer 2.550.000 2.550.000 0

Ombygning af lejede lokaler 1.661.286 1.583.400 77.886

Samlet skattepligtig avance før genbeskatning af opsparede overskud 9.471.419

Opgørelse af afståelsessum

Figur 10 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i undervisningsmateriale 

Figur 11 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i undervisningsmateriale 

Indretning af lejede lokaler 16.708

Driftsmidler 300.826

Debitorer 0

Andre tilgodehavender 0

Periodeafgrænsningsposter 0

Ombygning af lejede lokaler 77.886

Goodwill 9.076.000

Opsparet overskud 2.882.266

Personlig indkomst før AM-bidrag 12.353.686

AM-bidrag heraf -988.295

Personlig indkomst i alt 11.365.391

Skat heraf - 52,02 % i henhold til skatteloft i 

2018 5.912.276

Betalt virksomhedsskat af opsparet 

overskud til og med 2018 - 22 % af kr. 

2.882.266 -634.099

Skat til betaling i alt 5.278.178

Opgørelse af skattepligtig indkomst
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Selvom Lisbeth har et stiftertilgodehavende på kr. 13.600.143, har selskabet ikke likviditet til at udbetale dette, 

da der kun er likvider for kr. 3.238.857. Med en skat til betaling på kr. 5.278.178, vil Lisbeth ikke kunne få 

nok penge ud af selskabet til at betale skatten ved en skattepligtig omdannelse, da vi forudsætter, at hun vil 

betale hele skatten med midler fra stiftertilgodehavendet og ikke med hendes evt. egne private midler. 

 

Vi vil derfor tage den skattepligtige virksomhedsomdannelse op til overvejelse og sammenholde denne med 

konklusionen af beregningerne for den skattefrie, som udarbejdes i følgende afsnit. 

 

3.5 Skattefri virksomhedsomdannelse af BeHealthy 

I det følgende vil vi analysere en skattefri virksomhedsomdannelse af BeHealthy efter reglerne i virksomheds-

omdannelsesloven. Desuden vil vi også redegøre for de enkelte aktiver og passivers behandling i den skattefrie 

virksomhedsomdannelse med afsæt i teorien bag denne, beskrevet i tidligere afsnit. Vi vil udarbejde en åb-

ningsbalance for det nye selskab og beregne udskudt skat, goodwill og de regnskabsmæssige og skattemæssige 

værdier for både BeHealthy og selskabet BeHealthy A/S. Desuden vil vi også beregne aktiernes anskaffelses-

sum.  

 

Vi forudsætter, at Lisbeth og hendes virksomhed, BeHealthy, opfylder betingelserne for en skattefri virksom-

hedsomdannelse jf. VOL § 2: 

 

- Hun er fuldt skattepligtig til Danmark på omdannelsestidspunktet. 

- Alle BeHealthy´s aktiver og passiver overdrages til det nye selskab. Da hun har anvendt VSO for sin 

virksomhed, kan hun vælge om beløb på mellemregningskontoen, skal holdes uden for omdannelsen 

eller indgå i selskabets egenkapital. 

- Hele vederlaget for BeHealthy sker i form af aktier og består af den samlede kapital i selskabet. 

- Den nominelle værdi af alle aktierne, der ydes som vederlag for BeHealthy, svarer til den samlede 

aktiekapital. 

- Omdannelsen finder sted senest 6 måneder efter sidste regnskabsårs afslutning i hendes VSO. Det vil 

sige, at omdannelsen af BeHealthy senest skal ske 30. juni 2019 med åbningsbalancedato 1. januar 

2019. 

- Lisbeth sender senest 1 måned efter omdannelsen kopier til Skat af dokumenterne, der kræves udar-

bejdet jf. selskabslovgivningen sammen med opgørelsen over anskaffelsessummen for hendes nye ak-

tier og dokumentation for, at det nye selskab er anmeldt til registrering i Erhvervsstyrelsen.  

- I åbningsbalancen for selskabet afsættes enhver skat, som forventes afregnet fremtidigt i form af ud-

skudt skat. 
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Da hun opfylder betingelserne, har hun mulighed for, at omdanne sin virksomhed skattefrit og indskyde Be-

Healthy i et selskab, hvor skatten hos hende først kommer til betaling den dag, hvor hun sælger sine kapital-

andele i selskabet eller selskabet opløses. Dermed kommer der ingen afståelsesbeskatning af avancen på akti-

ver og passiver på omdannelsestidspunktet for hende, som der i modsætning ville gøre med den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse.  

 

Skatten hos selskabet, i form af den udskudte skat, som afsættes i forbindelse med omdannelsen, bliver afregnet 

i fremtiden, ved at forskellen mellem de skattemæssige og regnskabsmæssige værdier på aktiverne udlignes 

med tiden. Grundlaget for den skattefrie virksomhedsomdannelse, er som nævnt tidligere, successionsprincip-

pet. Derfor overtager det nye selskab, BeHealthy´s aktiver og passiver og Lisbeths skattemæssige stilling i 

forhold til aktiverne og passiverne, som indgår i omdannelsen. 

   

3.5.1 Aktiernes anskaffelsessum 

Vi har opstillet en skattefri virksomhedsomdannelse af BeHealthy, i figur 12, for at demonstrere de skattemæs-

sige konsekvenser for Lisbeth, som virksomhedsejer.  

 

 

Figur 12 - egen tilvirkning med udgangspunkt i undervisningsmateriale 

Regnskabsmæssig Skattemæssig
regskabsmæssig 

(handelsværdi)
Skattemæssig 

Aktiver

Goodwill 0 9.076.000 0 0

Indretning af lejede lokaler 305.143 288.435 305.143 288.435 288.435

Driftsmidler 1.516.857 1.216.031 1.516.857 1.216.031 1.216.031

Andre tilgodehavender 164.000 164.000 164.000 164.000 164.000

Debitorer 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000

Periodeafgrænsningsposter 254.000 254.000 254.000 254.000 254.000

Ombygning af lejede lokaler 1.661.286 1.583.400 1.661.286 1.583.400 1.583.400

Likvider 3.238.857 3.238.857 3.238.857 3.238.857 3.238.857

Aktiver i alt 9.690.143 9.294.723 18.766.143 9.294.723 9.294.723

Passiver

Gældsforpligtelser 4.766.000 4.766.000 4.766.000 4.766.000 4.766.000

Mellemregning/hensæt til senere hævning 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Udskudt skat 2.083.712

Gæld i alt 6.266.000 6.266.000 8.349.712 6.266.000 4.766.000

Egenkapital 3.424.143 3.028.723 10.016.431 2.628.723 4.128.723

Selskabskapital 400.000 400.000 400.000

Passiver i alt 9.690.143 9.294.723 18.766.143 9.294.723 9.294.723

Selskabs BeHealthy A/S åbningsbalance
Aktiernes 

anskaffelsessum

Virksomhededs BeHealthy regnskab
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Figur 13 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i undervisningsmateriale 

 

Aktiernes anskaffelsessum er, som vist i figur 13, opgjort til kr. 1.646.457 i BeHealthy A/S ved den skattefrie 

virksomhedsomdannelse og med modregning af opsparet overskud, som dermed nedsætter aktiernes skatte-

mæssige anskaffelsessum. Egenkapitalen er ved omdannelsen opgjort til kr. 10.416.431 hvoraf kr. 400.000 er 

aktieselskabskapital og kr. 10.016.431 er overkurs. Overkursen kan omdannes til frie reserver, hvorved Lisbeth 

kan få udbetalt udbytte af. 

 

3.5.2 Indskudskonto i BeHealthy 

Det er et krav, før den skattefrie virksomhedsomdannelse gennemføres, at indskudskontoen udlignes fuldstæn-

dig, såfremt den har en negativ saldo. Da den negative saldo viser, at der er privat gæld i virksomheden eller 

hævet mere i virksomheden, end der er tjent / indskudt i den. Lisbeth har pr. 31. december 2018 en indskuds-

konto med en positiv saldo på 699.000 kr. Derfor har Lisbeth ikke brug for at udligne saldoen.  

 

Hvis hun havde haft en negativ indskudskonto, skulle hun have udlignet den inden omdannelsen, ved enten at 

indskyde private midler i form af kontanter, aktier, privat benyttet personbil, et sommerhus eller ved at overføre 

beløb fra mellemregningskontoen med saldo på kr. 1.500.000, såfremt at den negative indskudskonto havde 

haft lavere negativ værdi end saldoen på mellemregningskontoen.  

 

3.5.3 Værdiansættelse af aktiver og passiver i BeHealthy 

I den skattefrie virksomhedsomdannelse betragtes virksomhedens aktiver og passiver for afstået til selskabet. 

Som nævnt tidligere, skal aktiver og passiver værdiansættes korrekt, på armslængdevilkår og der skal anvendes 

priser og vilkår på niveau med en normal handel mellem uafhængige parter, da værdien desuden også danner 

basis for selskabets egenkapital og aktiernes anskaffelsessum.  

 

Aktiernes anskaffelsessum før modregning af opsaret overskud 4.528.723

Selskabets egenkapital er fordelt således:

Selskabskapital 400.000

Egenkapital 10.416.431

Overkurs 10.016.431

Aktiernes anskaffelsessum efter modregning af opsparet overskud

Opsparet overskud M/Virksomhedsskat -2.882.266

Aktiernes anskaffelsessum 1.646.457
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3.5.3.1.1 Aktiver og passiver i BeHealthy der indgår i omdannelsen 

Da Lisbeth anvender VSO for BeHealthy, skal alle aktiver og passiver, som allerede er en del af hendes VSO, 

indgå i den skattefrie virksomhedsomdannelse. I BeHealthy er der ingen blandet benyttede aktiver, men i det 

tilfælde der havde været, skal disse også indgå i virksomhedsomdannelsen, såfremt de også vurderes som et 

aktiv for den virksomhed der omdannes. Det gælder også for blandet benyttede aktiver, som ikke er med i 

VSO, at de skal med i omdannelsen, hvis de kan anses som et aktiv i den omdannede virksomhed. Derefter må 

de kun anvendes til erhvervsmæssig brug pr. skæringsdagen i åbningsbalancen og privat brug derefter skal 

derfor beskattes hos Lisbeth personligt som indkomst fra selskabet.  

 

3.5.3.1.2 Andre tilgodehavender, debitorer, periodeafgrænsningsposter og likvider i BeHealthy A/S 

For andre tilgodehavender kr. 164.000, periodeafgrænsningsposter kr. 254.000 og debitorer kr. 2.550.000 i 

Lisbeths virksomhed, er det som nævnt tidligere, den skattemæssige bogførte værdi, der er anvendt, som svarer 

til handelsværdien.  

 

Lisbeth gennemgår løbende for sene og/eller manglende betalinger og følger op på disse samtidig med, at hun 

vurderer debitorerne og deres kreditværdighed. Hvis Lisbeth havde hensættelse til tab på debitorer, havde der 

været forskel mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi. Dermed skulle der have været hensat til 

udskudt skat af denne forskel med 22 %.  

 

Likvidernes handelsværdi svarer som nævnt tidligere også til den regnskabsmæssige bogførte værdi og har 

den samme skattemæssige værdi, hvorfor det er kr. 3.238.857, der anvendes i åbningsbalancen. Da der ikke er 

forskel mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi, hensættes der ikke udskudt skat i åbningsba-

lancen. 

 

3.5.3.1.3 Handelsværdier af materielle anlægsaktiver i BeHealthy A/S 

De materielle anlægsaktiver værdiansættes også til handelsværdi. Materielle anlægsaktiver i BeHealthy består 

af driftsmidler, som er firmabiler, der anvendes 100 % erhvervsmæssigt samt diverse indretning af lejede lo-

kaler og ombygning af lejede lokaler. Vi forudsætter, at de værdier som er bogført i regnskabet for BeHealthy 

pr. 31. december 2018 er kostprisen fratrukket afskrivninger, som svarer til handelsværdien.  

 

Den regnskabsmæssige værdi er derfor handelsværdien på de materielle anlægsaktiver og vi forudsætter, at 

der ikke er tvivl om de materielle anlægsaktivers handelsværdi i BeHealthy. Derfor overføres alle materielle 

anlægsaktiver i BeHealthy med en regnskabsmæssig bogført værdi på kr. 3.483.286 pr. 1. januar 2019 til sel-

skabets åbningsbalance med den tilsvarende værdi.  
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3.5.3.1.4 Gældsforpligtelser i BeHealthy A/S 

Gældsforpligtelserne som i BeHealthy består af anden gæld kr. 656.000, leverandører af varer og tjenesteydel-

ser kr. 1.250.0000 samt langfristet gæld kr. 2.860.000, bliver, som forklaret i tidligere afsnit, allesammen vær-

diansat til bogført regnskabsmæssig værdi. Desuden anvendes dagsværdien som opgøres på baggrund af, at de 

indfries til kurs 100. Der er derfor ikke forskel mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi. Der-

med udgør gældsforpligtelserne kr. 4.766.000 ekskl. mellemregningen med Lisbeth, som behandles særskilt i 

næste afsnit.  

 

3.5.4 Behandling af mellemregning og opsparet overskud i BeHealthy 

Lisbeth kan vælge om de 1.500.000 kr., der står på mellemregningskontoen i BeHealthy, skal holdes uden for 

omdannelsen eller indgå i selskabets egenkapital. Mellemregningskontoen kan, som nævnt tidligere, hæves 

skattefrit, da det er en del af Lisbeths privatøkonomi og ikke en del af BeHealthys økonomi. Beløb som holdes 

uden for omdannelsen, skal medtages som et passiv i åbningsbalancen for selskabet, men skal være udbetalt 

til Lisbeth inden omdannelsen sker.  

Lisbeth vælger at holde sin mellemregningskonto uden for virksomhedsomdannelsen, hvorfor den derfor bliver 

en del af passiverne i åbningsbalancen for selskabet. Hun skal have hævet de 1.500.0000 kr. og udbetalt til sig 

selv inden omdannelsesdatoen for BeHealthy, som allersenest kan være den 30. juni 2019. Det vurderes, at 

BeHealthy har nok likviditet til at udbetale mellemregningen til Lisbeth inden omdannelsen, da den har likvide 

midler for kr. 3.238.857. Hvis mellemregningskontoen ikke bliver udbetalt inden omdannelsen, vil den allige-

vel indgå i selskabets egenkapital og dermed give Lisbeth en højere anskaffelsessum på aktierne.   

 

Lisbeths opsparede overskud på kr. 2.882.266 i BeHealthy, vælger hun at nedsætte sine aktiers skattemæssige 

anskaffelsessum med, hvorfor at virksomhedsskatten bliver endelig og beskatningen bliver udskudt til det tids-

punkt, hvor Lisbeth afstår eller sælger sine aktier. Modsat har Lisbeth nemlig ikke lyst til at lade sig beskatte 

som personlig indkomst i omdannelsesåret med saldoen på kontoen for opsparet overskud tillagt virksomheds-

skatten, hvis hun ikke bruger den til at nedsætte sin anskaffelsessum.    

 

3.5.5 Udskudt skat af goodwill i BeHealthy A/S 

I den skattefrie virksomhedsomdannelse, skal den beregnede værdi af goodwill kr. 9.076.000 ikke beskattes 

hos Lisbeth. Det er fordi, det nye selskab indtræder skattemæssigt i Lisbeths stilling i forhold til anskaffelses-

sum, tid, hensigt og afskrivninger. Derfor er den skattemæssige værdi af goodwill 0 kr. Da Lisbeth ikke har 

nogen anskaffelsessum på goodwill, da hun selv har opbygget den igennem virksomhedens levetid. Derfor er 

den heller ikke afskrivningsberettiget for det nye selskab. Derimod skal der afsættes udskudt skat af forskellen, 

som er den fulde regnskabsmæssige værdi af goodwill i det nye selskab.  
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Da den skattemæssige værdi, som skrevet er kr. 0, er det af den fulde goodwill der skal hensættes 22 % udskudt 

skat af, svarende til kr. 1.996.720, som hensættes i selskabets regnskabsmæssige åbningsbalance og som ikke 

påvirker opgørelsen af aktiernes skattemæssige anskaffelsessum.  

 

3.5.6 Skattemæssige værdier af materielle anlægsaktiver i BeHealthy A/S 

Ved den skattefrie virksomhedsomdannelse vil firmabilerne, diverse indretning af lejede lokaler og ombygning 

af lejede lokaler indgå i åbningsbalancen til regnskabsmæssig værdi for selskabet med kr. 3.483.286, som er 

handelsværdien. Den skattemæssige anskaffelsessum er derimod kr. 3.087.866, da det nystiftede selskab ind-

træder/succederer i Lisbeths skattemæssige situation, i forhold til de overdragne anskaffelsessummer og an-

skaffelsestidspunkter. Det vil sige, at den skattemæssige anskaffelsessum er efter afskrivninger, der allerede 

er foretaget.  

 

Da der er forskel mellem den bogførte værdi og skattemæssige værdi på driftsmidlerne, hvilket skyldes de 

forskellige afskrivninger, regnskabsmæssigt og skattemæssigt, skal der afsættes udskudt skat af denne forskel 

i åbningsbalancen for selskabet, da det er en af betingelserne for den skattefrie virksomhedsomdannelse. Den 

samlede forskel mellem den bogførte og skattemæssige værdi på driftsmidlerne er kr. 395.420 heraf hensættes 

der 22 % til udskudt skat der dermed udgør kr. 86.992. 

 

3.5.7 Samlet udskudt skat i BeHealthy A/S 

På baggrund af den beregnede udskudte skat for hvert enkelt aktiv i de forrige afsnit, i overensstemmelse med 

kravet til, at der skal hensættes enhver skat, som forventes afregnet ved udligning af forskellen mellem den 

bogførte og skattemæssige værdi i selskabets åbningsbalance, vil vi i nedenstående opsummerede, hvad den 

samlede udskudte skat udgør for BeHealthy A/S: 

 

Opgørelse af udskudt skat, 22 % kr. 

Goodwill jf. afsnit 3.3.1.3  1.996.720 

Samlede driftsmidler jf. afsnit 3.5.6 86.992 

Udskudt skat i alt  2.083.712 

 

Den udskudte skat er hensat som et passiv i åbningsbalancen, så det ikke påvirker aktiernes skattemæssige 

anskaffelsessum. 
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3.6 Delkonklusion: Skattepligtig vs. skattefri virksomhedsomdannelse af BeHealthy 

Da de selskabsretlige regler for skattefrie og skattepligtige omdannelser er identiske, er det, i forhold til det 

selskabsretlige, lige meget om Lisbeth vælger at gå med den ene eller den anden metode. Dog skal det bemær-

kes, at der er flere krav og betingelser, der skal opfyldes ved en skattefri virksomhedsomdannelse kontra en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse, som beskrevet og gennemgået i teoriafsnittet. 

 

Der hvor der er forskel på metoderne, er i forhold til beskatningen ved omdannelsen. Den skattepligtige om-

dannelse betragtes nemlig som en afståelse af virksomheden, da den anses for solgt til selskabet og dermed 

overdrages virksomheden til selskabet til handelsværdi. Derfor er den forbundet med betaling af avancer og 

latente skatter, der ofte er i størrelsen af et væsentligt beløb. Disse væsentlige latente skatter knytter sig ofte til 

den goodwill, der afspejler selskabets evne til at generere overskud, og kan endvidere også knytte sig til konto 

for opsparet overskud, som hun også bliver beskattet af ved ophør af virksomhedsordningen. 

 

Ved anvendelse af loven om skattefri virksomhedsomdannelse, udskydes beskatningen hos Lisbeth og hun 

bliver derfor ikke afståelsesbeskattet i omdannelsesåret. Skatten udskydes til den dag, hvor hun afstår sine 

aktier i selskabet, eller hvor selskabet lukkes eller går konkurs.  

I Lisbeths tilfælde vil den skattepligtige omdannelse udløse en betydelig latent skat, da hun med denne metode 

jf. figur 11, under afsnit 3.4.3 skal betale 5.278.178 kr. i skat ved afståelsen. Denne betydelige latente skat 

skyldes hovedsageligt en avance på goodwill på 9.076.000 kr. og et opsparet overskud på 2.882.266 kr. Selvom 

Lisbeth ved en skattepligtige omdannelse, får et stiftertilgodehavende på 13.600.143 kr., som hun faktisk kan 

hæve skattefrit, skal der stadigvæk være likviditet nok i virksomheden til udbetalingen. Med en likvid behold-

ning på 3.238.857 kr., (se figur 9 under afsnit 3.4.2) er det ikke muligt at få så meget ud, at der er nok til 

betalingen af den latente skat. Derfor anbefaler vi Lisbeth, at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse i 

stedet for en skattepligtig, da hun heller ikke ønsker at anvende evt. private midler til betaling af skatten. Uanset 

om en virksomhedsejer har midlerne til betaling af den latente skat eller ej, er der en stor økonomisk fordel i 

at udskyde skatten, da likviderne, der ellers vil have været brugt på at betale skatten her og nu, i stedet kan 

bruges til at foretage investeringer. 

 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse overdrages virksomheden til selskabet til skattemæssig værdi og der 

opstår som sagt en udskudt skat, fordi selskabet indtræder i, og overtager Lisbeths skattemæssige stilling og 

afskrivningsgrundlag, som hun havde i sin personlige virksomhed. Den udskudte skat udgør 2.083.712 kr. og 

opstår som følge af forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og skattemæssige værdi og da der skal 

hensættes 22 %, som er selskabsskatteprocenten, til enhver skat som man forventer kommer til betaling. Den 

udskudte skat vil følge selskabet til den dag, det går konkurs eller lukker.  
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Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum jf. Figur 13 under afsnit 3.5.1 udgør 1.646.457 kr. Dette er efter, at 

konto for opsparet overskud er fratrukket, som vi anbefaler Lisbeth at lade indgå i omdannelsen. Hvis Lisbeth 

sælger BeHealthy A/S på et senere tidspunkt, vil hun blive beskattet af avancen. Avancen er forskellen mellem 

den skattemæssige anskaffelsessum og det BeHealthy A/S vurderes at være værd, altså handelsværdien på 

salgstidspunktet. Hvis Lisbeth valgte at sælge BeHealthy A/S lige efter omdannelsen, vil hun blive beskattet 

af 8.769.974 kr. Som er forskellen mellem aktiernes anskaffelsessum på 1.646.457 kr. og egenkapitalen på 

10.416.431 kr., som er selskabets handelsværdi pr. 31. december 2018. Avancen skal beskattes efter aktie-

avancebeskatningsloven. Hvis hun derimod havde valgt, ikke at lade opsparet overskud nedsætte aktiernes 

skattemæssige anskaffelsessum, skulle kontoen for opsparet overskud inkl. virksomhedsskat have været tillagt 

Lisbeths personlige indkomst i omdannelsesåret og dermed var hun blevet personligt beskattet af denne.  

 

Ydermere vil den skattefrie omdannelse, betyde at selskabet succederer i Lisbeths personligt drevne virksom-

heds skattemæssige stilling. Det vil sige, at det skattemæssige afskrivningsgrundlag, ved den skattefrie virk-

somhedsomdannelse, ikke vil være lige så højt, som ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse, da hun 

her, overdrager virksomheden til handelsværdier. Fordelen ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse, er 

derfor at der ikke er udskudt skat til betaling i fremtiden, og at selskabet har et højere afskrivningsgrundlag på 

sine aktiver. Ulempen ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse, er at den kræver høj likviditet i omdan-

nelsesåret, da skatten kommer til betaling med det samme for ejeren. Det betyder, at både selskabet og ejeren 

skal have en god likviditet, hvis skattebetalingen både skal dækkes af et udbetalt stiftertilgodehavende fra 

selskabet til ejeren, og hvis ejeren samtidig også bliver nødt til at betale skatten af private midler. Derfor 

anbefaler vi Lisbeth at foretage den skattefrie virksomhedsomdannelse frem for den skattepligtige.  

 

BeHealthy har dog en høj oparbejdet goodwill, og derfor er det også med at tage i betragtning, at denne vil 

være skattemæssigt afskrivningsberettiget i den skattepligtige omdannelse med 9.076.000 kr., mens den vil 

have et skattemæssigt afskrivningsgrundlag på 0 kr., da anskaffelsessummen er 0 kr., ved den skattefrie om-

dannelse, da goodwillen i dette tilfælde er selvoparbejdet og ikke erhvervet.  

Da Lisbeth anvender den skattefrie virksomhedsomdannelse, har hun desuden den fordel, at hun har valgt at 

holde sin mellemregningskonto på 1.500.000 kr. uden for omdannelsen, hvorfor hun hæver denne senest på 

omdannelsesdatoen skattefrit. I modsat fald skulle mellemregningskontoen have indgået som selskabets egen-

kapital, hvilket havde givet hende en højere anskaffelsessum på aktierne. 

 

Vi anbefaler Lisbeth at omdanne sin personlig drevne virksomhed, BeHealthy, skattefrit og stifte aktieselska-

bet BeHealthy A/S. På baggrund af dette, skal hun nu til at overveje, hvordan et generationsskifte skal forløbe 

til sønnen, Magnus, i fremtiden. I det kommende afsnit vil vi derfor opstille, diskutere og vurdere mulige 

generationsskifte scenarier for Lisbeth og hendes søn. 
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3.7 Omstrukturering og generationsskifte af BeHealthy A/S 

Når der skal foretages generationsskifte, er der en del overvejelser der skal gøres, og det kræver ofte en del 

omstrukturering i selskabet forinden, med mindre ens arvinger succederer direkte ind i selskabet. Vi anbefaler 

Lisbeth, at omdanne sin virksomhed til et selskab, med det formål at komme ud over risikoen ved at hæfte 

personligt, have en stor skattebyrde personligt, og tilmed gøre et eventuelt generationsskifte mere glidende og 

da sønnen, som der skal generationsskiftes til, heller ikke ønsker at hæfte personligt, strukturen bliver herefter, 

som vist i figur 14. 

 

Lisbeth kunne, for at undgå den personlige hæftelse, også have lavet et partnerselskab (P/S). Men da et P/S 

ikke er et selvstændigt skattesubjekt, vil Lisbeth ved optagelse af andre deltagere, i dette tilfælde sin søn, blive 

beskattet ved afståelse af den ejerandel, han vil komme til at eje. Dette er Lisbeth ikke interesseret i, og hun 

har derfor valgt en skattefri virksomhedsomdannelse til et A/S. Men hvad skal hun så gøre herefter? 

 

Der er flere måder, hvorpå Lisbeth kan overdrage noget af sit selskab til sin søn, Magnus. Hun kan overdrage 

ved succession, hvor Magnus erhverver en post aktier og dermed indtræder i Lisbeths skattemæssige stilling. 

Det betyder, at Lisbeth ikke beskattes af sin aktieavance på tidspunktet, hvor hun overdrager aktierne til Mag-

nus. Magnus´ beskatning af aktierne bliver også udskudt til den dag, han sælger dem105. Dog kan der stadig 

komme afgift til betaling af gaven i form af aktierne, som Lisbeth giver til Magnus106.  

 

Lisbeth kan også lave en såkaldt A/B model, som er et alternativ til successionsmodellen. Vi vil komme nær-

mere ind på de to modeller i de næste afsnit. 

 

3.7.1 Overdragelse ved succession 

En måde Lisbeth kan overdrage noget af selskabet til Magnus på, er ved at overdrage nogle af aktierne i sel-

skabet ved succession. Der kan ikke succederes mellem selskaber, det kan kun ske mellem fysiske personer, 

denne model vil derfor se ud som i figur 15. 

                                                      
105 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1946385 
106 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1946385 

Figur 14 - Egen tilvirkning 

https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1946385
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1946385
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Som nævnt tidligere, vil det betyde, at Magnus indtræder i Lisbeths skattemæssige 

stilling, og han kommer til at eje en bestemt procentdel af BeHealthy A/S, samtidig 

med, at han også kommer til at eje denne procentdel af alt det andet, der er i sel-

skabet. Herunder alle aktiver, passiver samt den udskudte skat. Ved succession, er 

det et krav, at det sker til en person, der er fuldt skattepligtig til Danmark107.    

 

Både Lisbeth og Magnus ser gerne, at han ender med at eje 20%. Med en mar-

kedsværdi for BeHealthy A/S på kr. 12.062.888, som er egenkapitalen lagt sammen med aktiernes anskaffel-

sessum, vil han skulle betale kr. 2.412.578. Der skal beregnes en passivpost på 22 % af aktierne som Magnus 

modtager ved succession108, som skal beregnes på baggrund af hans aktiers handelsværdi fratrukket hans skat-

temæssige anskaffelsesværdi på aktierne. Passivposten beregnes ud fra, at der er en potentiel skattebyrde, der 

fremtidig også kommer til at hvile på den, der succederer ind i selskabet109. Som opstillet i figur 16, vil det 

sige at passivposten udgør kr. 458.323.  

 

Fordelen ved at beregne en passivpost er, at Lisbeth kan give Magnus en gave svarende til passivposten, uden 

at der opstår skattemæssige eller gaveafgiftsmæssige konsekvenser for nogen af parterne jf. kildeskattelovens 

§ 33 D 110. På den måde kan Lisbeth slippe for at betale gaveafgift og lade Magnus afbetale på resten af beløbet, 

kr. 1.954.255 ved at oprette en gældsbrev, som Magnus afbetaler på til Lisbeth. Lisbeth kan herefter foretage 

en skattefri aktieombytning med de resterende 80 % hun ejer. Hun får derved et holdingselskab med en værdi 

på kr. 9.650.310 (80 % af 12.062.888). Med brug af denne metode, kan det godt gå hen og blive meget dyrt at 

                                                      
107 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1946385 
108 https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=106761 
109 https://www.dlapiper.com/da/denmark/insights/publications/2018/06/principiel-afgorelse-om-generationsskifte-med-succession/ 
110 https://www.dlapiper.com/da/denmark/insights/publications/2018/06/principiel-afgorelse-om-generationsskifte-med-succession/ 

Figur 15 - Egen tilvirkning 

Aktiernes handelsværdi  (nutidsværdien af BeHealthy A/S 20 % af kr. 12.062.888) 2.412.578

- Magnus  ́skattemæssige anskaffelsessum på aktier i BeHealthy A/S 

(20 % af samlet skattemæssig anskaffelsessum på aktier ved omdannelsen kr. 1.646.457) 329.291

Udskudt skattepligtig fortjeneste (avance) 2.083.286

Passiv post heraf: 22 % af kr. 2.083.286 som vil være aktieindkomst 458.323

Værdi af aktier efter passiv post 1.624.963

Aktiernes handelsværdi 2.412.578

- Gaven som Lisbeth giver Magnus der minimum skal svare til passivposten 458.323

Resterende beløb - oprettes som gældsbrev mellem Lisbeth og Magnus 1.954.255

Beregning af passivpost ved Magnus´ succesion i BeHealthy A/S med 20 % ejerandel

Figur 16 - Egen tilvirkning 

https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1946385
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=106761
https://www.dlapiper.com/da/denmark/insights/publications/2018/06/principiel-afgorelse-om-generationsskifte-med-succession/
https://www.dlapiper.com/da/denmark/insights/publications/2018/06/principiel-afgorelse-om-generationsskifte-med-succession/
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købe sig ind i virksomheden, specielt hvis aktierne i virksomheden har en meget høj værdi, hvilket man må 

sige at de har i BeHealthy A/S. Den skattefrie aktieombytning vil desuden blive yderligere beskrevet i afsnit 

3.7.2. 

 

3.7.1.1 Pengetanksreglen, ”passiv kapitalanbringelse” 

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt før Lisbeth kan foretage overdragelse med succession111. 

Aktieoverdragelsen skal udgøre mindst 1 % af aktiekapitalen112, aktierne må ikke være i et selskab, der består 

af investering i værdipapirer jf. ABL § 19. Desuden må der ikke konstateres et tab ved overdragelsen, der kan 

altså kun succederes i gevinst113. Det overdragende selskabs aktivitet, må ikke hovedsageligt bestå af passiv 

kapitalanbringelse114. Reglen om pengetankselskaber er desuden ændret ved lov nr. 638 af 8. juni 2017. 

 

Et selskab går under begrebet pengetanksselskab, når aktiviteten i selskabet, i overvejende grad består af passiv 

kapitalanbringelse, dvs. kontanter, fast ejendom værdipapirer eller lignende, med mindre nogle af disse indgår 

direkte i driften115. Hvis mindst 50 % af indtægterne i selskabet, beregnet over et gennemsnit på de sidste 3 år, 

kommer fra passiv kapitalanbringelse, er det også et tegn på, at der er tale om et pengetankselskab og reglerne 

om succession kan i det tilfælde, derfor ikke finde anvendes.  

 

3.7.2 Skattefri aktieombytning og dannelse af holdingkonstruktion 

For at det kan blive billigere for Magnus at købe sig ind, vil det anbefales at Lisbeth gennemfører generations-

skifte ved opdeling af selskabskapitalen i A- og B-aktier med tillæg af forlods udbytteret til A-aktierne (A/B 

modellen). 

 

Inden opdeling af selskabskapitalen, er det vigtigt at selskabskonstruktionen har de rigtige forudsætninger for 

gennemførelse. Driftsselskabet skal være ejet af et moderselskab, for at den forlods udbytteret, der følger A-

aktierne kan udloddes skattefrit til moderselskabet. Derfor foretager Lisbeth en skattefri aktieombytning, så 

BeHealthy A/S kommer til at være ejet af Lisbeth Schulz Holding ApS og ikke af Lisbeth personligt. Lov-

grundlaget for en skattefri aktieombytning findes i ABL § 36 stk. 2. ABL definerer i overensstemmelse med 

fusionsskattedirektivet artikel 2. Litra D, en skattefri aktieombytning på følgende måde: 

 

                                                      
111 ABL § 34 stk. 1 nr. 2-4 
112 ABL § 34 stk. 1 nr. 2 
113 ABL § 34 stk. 4 
114 ABL § 34 stk .1 nr. 3 
115 ABL § 34 stk. 6 
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“Ved ombytning af aktier, jf. stk. 1, forstås den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet 

selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det 

allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende akti-

onærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant 

udligningssum”. 

 

I Lisbeths tilfælde, vil det sige at hun ombytter de aktier hun har i selskabet (BeHealthy 

A/S), over i et andet selskab (Lisbeth Schulz Holding ApS) og dermed laver en holding-

konstruktion, ved at indskyde et holdingselskab ind i mellem hende og BeHealthy A/S 

hvorved holdingselskabet vil opnå flertallet af stemmerne i A/S. 

 

For at benytte sig af reglerne om skattefri aktieombytning, er der nogle betingelser, der 

skal være opfyldt. Disse er beskrevet i nedenstående. Ved det erhvervede selskab forstås det primære eksiste-

rende selskab, som efter aktieombytningen, bliver et datterselskab. I dette tilfælde er det derfor BeHealthy A/S. 

Ved det erhvervende eller modtagende selskab forstås moderselskabet, der ofte er et nyt selskab, som stiftes 

ved aktieombytningen. I dette tilfælde er det derfor Lisbeth Schulz Holding ApS116. Det er aktierne i det er-

hvervede selskab, som ombyttes med aktier i det erhvervende selskab.  

 

1. Vederlaget for ombytningen skal ske i udstedelse af ejerandele/aktier og en eventuelt kontant udlig-

ningssum. 

2. Aktionæren skal være fuldt skattepligtig i Danmark i forbindelse med afståelse af aktierne jf. ABL § 

1 stk. 4. 

3. Det erhvervende selskab skal ved ombytningen opnå flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab. 

 

Ved opfyldelse af de ovenfor nævnte betingelser, har Lisbeth adgang til beskatning efter FUSL §§ 9 og 11. 

Det vil sige, at aktieombytningen ikke udløser ophørsbeskatning, og det dermed er en skattefri aktieombytning. 

 

3.7.2.1 Skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse? 

Der kan foretages en skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse. Efter reglerne i ABL § 1-5 står det 

klart, at der skal være en forretningsmæssig begrundelse for ansøgningen om tilladelse til at foretage en skat-

tefri aktieombytning.  

 

                                                      
116 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945253 

Figur 17 - Egen tilvirk-

ning 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945253
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Med ABL § 36 stk. 6. Er det muligt at foretage en skattefri aktieombytning uden, at der ligger forretningsmæs-

sige overvejelser til grund for ombytningen. 

 

“Ombytning af aktier efter stk. 1-5 kan gennemføres uden, at der er opnået tilladelse hertil fra told- og skat-

teforvaltningen. Det er en betingelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udlig-

ningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier”.  

 

Der er dog en række betingelser, som skal overholdes, hvis Lisbeth vil gennemføre en skattefri aktieombytning 

uden tilladelse. Disse betingelser er lavet for at undgå, at aktieombytningen kun har skatteundgåelse for øje: 

 

1. Det erhvervende selskab må ikke afstå aktier i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter om-

bytningstidpunktet – benævnt “holdingkrav”. 

 Aktierne i det erhvervede selskab kan dog inden for perioden på de tre år, godt afstås i 

forbindelse med en skattefri omstrukturering af det erhvervende eller det erhvervede sel-

skab, hvis der ved omstruktureringen ikke sker vederlæggelse med andet end aktier117. 

 

2. Aktionæren der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab skal ombytte aktierne i dette 

selskab med aktier i et selskab, der er hjemmehørende i EU, Færøerne, Grønland, eller en stat der har 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.118 

 

3. Jf. ABL § 36 stk. 7, skal det erhvervende selskab, senest den dag indgivelsen af selvangivelsen for det 

indkomstår, hvor aktieombytningen er gennemført, give Skat oplysninger om, at selskabet har deltaget 

i en aktieombytning efter reglerne i stk. 6. 

 

Vi anbefaler, at Lisbeth foretager en skattefri aktieombytning uden tilladelse, da hun ikke har nogen forret-

ningsmæssig begrundelse andet end, at hun overvejer generationsskifte, og hun gerne vil “beskytte” overskud-

det fra driften ved at udlodde udbytte op til sit holdingselskab.  

 

Ved at foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse, er en anden fordel også, at hun slipper for kravet 

om anmeldelse af ændrede vilkår. Det vil sige, at hun slipper for at anmelde til Skat, hvis der inden for de 

første 3 år, efter at have foretaget en skattefri aktieombytning med tilladelse, sker væsentlige ændringer i for-

hold, som lå til grund for tilladelsen, der blev givet af Skat. Kravet om anmeldelsen af ændrede vilkår, betyder 

                                                      
117 ABL § 36 stk. 6 
118 jf. Ligningsloven § 2 
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også, at hvis selskabet anmelder nogle ændrede vilkår, at den skattefrie aktieombytning med tilladelse kan 

trækkes tilbage af Skat, sådan at den oprindelige aktionær skal afståelsesbeskattes af de ombyttede aktier119.   

 

3.7.2.2 Holdingkrav ved skattefri aktieombytning uden tilladelse af BeHealthy A/S 

Hvis Lisbeth vælger, på baggrund af vores anbefalinger, at foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse, 

opstår der, som nævnt tidligere, et holdingkrav. Det vil sige, at Lisbeth ikke kan sælge aktierne i BeHealthy 

A/S de næste tre år efter ombytningen, uden at den skattefrie aktieombytning bliver skattepligtig. Holdingkra-

vet er indført med formålet at forhindre, at anvendelsen af ABL § 36 stk. 6 ikke anvendes til at omgå avance-

beskatningen, da Skat ikke har givet tilladelse til aktieombytningen, og derfor heller ikke har godkendt værdi-

ansættelsen i forbindelse med ombytningen. Lisbeth kunne derfor have værdiansat aktierne for højt ved om-

bytningen, og derefter solgt dem til handelsværdi, uden nogle avancer, og ville derfor undgå avancebeskat-

ning120. Ved holdingkrav må hun ikke afstå aktierne inden for tre år, men hun må derimod gerne nytegne aktier. 

 

3.7.3 Generationsskifte muligheder efter aktieombytning 

Vi anbefaler Lisbeth, at generationsskiftet foretages i forbindelse med, at hun også vil omdanne sin personlige 

virksomhed og foretager aktieombytningen, hvilket betyder at hun kan anvende den samme værdiansættelse 

af sin virksomhed ved alle handlinger.  

Der er flere muligheder, hvorpå Lisbeth kan foretage et generationsskifte over til hendes søn. Mulighederne 

har dog det tilfælles, at vi anbefaler indhentning af et bindende svar fra Skat, for bekræftelse af, at den valgte 

generationsskiftemodel kan gennemføres uden skattemæssige konsekvenser for Lisbeth, i forhold til den for-

inden gennemførte aktieombytning uden tilladelse fra Skat i relation til holdingkravet og majoritetskravet. 

 

3.7.4 A/B Model i BeHealthy A/S 

Lisbeth ønsker, at sønnen Magnus, skal køre BeHealthy A/S videre i fremtiden. Derfor har hun et ønske om, 

at sønnen skal komme med som ejer, allerede på nuværende tidspunkt. Der er flere måder at generationsskifte 

en virksomhed, der drives i selskabsform på, men da vi har anbefalet Lisbeth at lave en skattefri aktieombyt-

ning uden tilladelse, skal hun også tage højde for det holdingkrav, der er opstået. 

 

En af måderne, som vi anbefaler, at hun kan lave et generationsskifte på, er ved at lave en såkaldt A/B model. 

Den går ud på at opdele BeHealthy A/S’ selskabskapital i A- og B-aktier, således at A-aktierne er tillagt en ret 

                                                      
119 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1945328&chk=215961 
120 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945253 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=1945328&chk=215961
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945253
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til et bestemt forlods udbytte, beregnet ud fra handelsværdien i BeHealthy 

A/S, og B-aktierne er tillagt fremtidig indtjening. Det betyder, at B-aktierne 

først giver ret til udbytte, fra driftsselskabet når A-aktierne har modtaget den 

værdi, der er aftalt. 

 

For at hun kan lave en A/B model, skal vedtægterne i BeHealthy A/S æn-

dres, således at der kan udstedes B-aktier. Der er efter praksis tale om en 

afståelse af aktiver, når aktionæren ændrer selskabets vedtægter121, men ved 

ændring af stemmeret, fører det kun undtagelsesvist til, at der skattemæssigt 

anses at foreligge en afståelse. 

 

Hvis hun vælger at anvende denne model, vil det kræve, at hun får et bindende svar fra Skat. Men vi vurderer, 

at der er stor sandsynlighed for, at det bindende svar vil blive positivt, da der som sagt kun er tale om ændring 

i stemmeret, og ikke afståelse af aktierne. Lisbeth bliver altså hverken rigere eller fattigere. Vi anbefaler bare 

Lisbeth at dele aktierne op i A- og B-aktier, hvoraf A-aktierne har alle stemmer og markedsværdien, og B-

aktierne har den fremtidige indtjening. Det vil gøre, at Lisbeth har forlods udbytteret svarende til markedsvær-

dien på omdannelsestidspunktet for selskabet, som svarer til overkursen på kr. 10.016.431, da selskabskapita-

len er fratrukket i beregningen af forlods udbytte.  

 

3.7.4.1 Nytegning af B-aktier i BeHealthy A/S 

Da Lisbeth er underlagt et holdingkrav på 3 år, kan hun i de tre år, ikke sælge ud af aktierne til Magnus, da 

den tidligere gennemførte skattefrie aktieombytning uden tilladelse, så vil gå hen og blive skattepligtig, på 

grund af brud på holdingkravet. Men da Lisbeth og Magnus, i samme ombæring som omdannelsen og aktie-

ombytningen, gerne vil have Magnus med som ejer af BeHealthy A/S, kan Magnus efter vedtægtsændringerne, 

oprette sit eget selskab, og med dette selskab, nytegne B-aktier i BeHealthy A/S med accept af forlods udbyt-

teret til Lisbeth Schulz Holding ApS. 

 

A-aktierne har, som det kan ses i figur 19, en kurs på 2604. 

Med en A/B model kan Magnus nytegne B-aktier til en 

meget lavere værdi end A-aktierne, nemlig til kurs 100. 

Magnus kan på den måde, opnå en større ejerandel end 

                                                      
121 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946279 

Selskabskapital 400.000

Egenkapital 10.416.431

Forlods udbytteret 10.016.431

Aktiernes markedskurs 2604

Beregning af forlods udbytteret og markedskurs

Figur 18 - Egen tilvirkning 

Figur 19 - Egen tilvirkning med udgangspunkt i undervisnings-

materiale 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946279
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han ville kunne, hvis der ikke var sket en opdeling af selskabskapitalens aktier. Derfor stifter han et holding-

selskab og indskyder kr. 40.000 som anpartskapital i dette. Herefter nytegner han B-aktier i BeHealthy A/S, 

hvorfor aktiekapitalen i BeHealthy A/S bliver højere. 

 

Til at finansiere nytegningen i BeHealthy A/S, låner han sit hol-

dingselskab de resterende 60.000 kr. fra sig selv privat, da han jo 

allerede har 40.000 kr. i anpartskapital i holdingselskabet. Han ny-

tegner derfor for kr. 100.000, hvorfor han får 100.000 B-aktier af 

en nominel værdi på kr. 1 pr. aktie til kurs 100.  Dermed opnår han 

en ejerandel på 20 % af BeHealthy A/S med en nu samlet selskabs-

kapital på kr. 500.000. Lisbeth ejer de resterende 80 %. 

Figur 20 - Egen tilvirkning, Nytegning 
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I figur 21 nedenfor har vi illustrativt vist forløbet i den beskrevne generationsskiftemodel med nytegning af aktier.

Figur 21 - egen tilvirkning 
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3.7.5 Ophørsspaltning af Lisbeth Schulz Holding ApS 

En anden model, vi vurderer som mulig for Lisbeth, efter den skattefrie aktieombytning og vedtægtsændringen 

i driftsselskabet, er at hun foretager endnu en omstrukturering, i form af en skattefri ophørsspaltning af Lisbeth 

Schulz Holding ApS. 

 

Ved denne model, vil det gamle holdingselskab ophøre, og to nye hol-

dingselskaber vil blive til, hvoraf det nye Lisbeth Schulz Holding 2019 

ApS ejer 320.000 af de i alt 400.000 aktier, i form af A-aktier, og Mag-

nus Schulz Holding ApS ejer de resterende 80.000 aktier i form af B-

aktier, se figur 22. 

Magnus kan herefter købe Magnus Schulz Holding ApS til en meget 

favorabel pris og dermed eje 20 % af aktierne i BeHealthy A/S, dette 

er dog stadigvæk med accept af forlods udbytteret af markedsværdien 

som vi har forklaret nærmere i afsnit 3.7.4 

 

Lisbeth vil ved brug af denne model blive beskattet ved afståelse af Magnus Schulz Holding ApS, men da 

selskabet, som Lisbeth afstår, kun indeholder B-aktier, vil avancen på salget ikke være så stor, og beskatningen 

vil derfor heller ikke være væsentlig, se figur 23. 

 

Lisbeth kan også vælge at give Magnus Schulz Holding ApS til sin 

søn, her vil der stadigvæk ske afståelsesbeskatning, men hun skal 

ved denne metode, også tage højde for gaveafgiften. En fordel ved 

at give Magnus Schulz Holding ApS til Magnus som gave er, at 

Skat skal have foretaget deres ændringer i værdiansættelsen inden 

6 måneder efter anmeldelsens modtagelse122. Det vil sige, at Lis-

beth kan nå at modtage det bindende svar inden sommerens valg, 

hvor en tilbagerulning af bo- og gaveafgiften fra 5% til 15% er på 

tale123. 

 

 

                                                      
122 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1947450 
123 https://www.ey.com/dk/da/services/tax/ey-artikel-20190222-tid-til-fremrykket-generationsskifte 

Figur 22 - egen tilvirkning 

Figur 23 - egen tilvirkning 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1947450
https://www.ey.com/dk/da/services/tax/ey-artikel-20190222-tid-til-fremrykket-generationsskifte
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3.7.5.1 Spaltning 

I dette afsnit vil vi komme ind på de generelle reglerne for spaltning, herunder både skattepligtig og skattefri 

spaltning, og om det skal være med eller uden tilladelse fra Skat. 

 

I FUSL §15a stk. 2 defineres en spaltning således: 

 

”Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige sine aktiver og 

passiver til et eller flere eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine sel-

skabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en kontant udligningssum”. 

 

En spaltning er, når et selskab deles i to horisontalt. Det kan ske ved en grenspaltning, hvor der er tale om en 

gren af virksomheden, der bliver spaltet ud i et nyt eller eksisterende selskab. Det kan også ske ved en ophørs-

spaltning, hvor selskabet der skal spaltes ophører, og spaltes ud i to nye eller eksisterende selskaber. 

 

Grenspaltning 

Ophører det indskydende selskab ikke ved spaltningen, skal de aktiver og passiver, der tilføres det modtagende 

selskab, som nævnt ovenfor, udgøre en gren af en virksomhed124. Ved en gren af en virksomhed, forstås alle 

aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som udgør en selvstændig bedrift, som kan fungere ved hjælp 

af egne midler125. Denne form for spaltning ses ofte i de tilfælde, hvor det indskydende selskab har en ejendom, 

de gerne vil have over i et selskab for sig selv. 

 

Ophørsspaltning 

Ophørsspaltningen adskiller sig fra grenspaltningen, ved at det indskydende selskab ophører, og aktiver og 

passiver bliver indskudt i to nye eller eksisterende selskaber. 

 

Ved denne form for spaltning, er der ikke noget krav til, at der skal være tale om en gren af virksomheden. Her 

kan man selv bestemme fordelingen, med mindre man fortager ophørsspaltningen uden tilladelse fra Skat, her 

er en betingelse nemlig at forholdet mellem de aktiver og de forpligtelser, der ved spaltningen overdrages til 

det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og forpligtelser i det indskydende selskab også 

kaldet balancetilpasning126. 

 

 

                                                      
124 FUSL §15a stk. 3 
125 FUSL §15c stk. 2 
126 FUSL § 15a, stk. 2, pkt. 3 
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Balancetilpasning 

Formålet med balancetilpasning er, at man i stedet for et skattepligtigt salg af aktiver, foretager en skattefri 

udspaltning, ved at overføre aktiver til det modtagende selskab og samtidig overføre gæld, der overstiger for-

holdet mellem aktiver og passiver i det indskydende selskab. Dette vil give det modtagende selskab en skatte-

mæssig fordel, ved et eventuelt senere salg af aktierne, da den skattepligtige avance bliver reduceret. 

Balancetilpasningen forhindrer også, at det indskydende selskab bliver tømt for værdier, og bliver efterladt 

udelukkende med gæld så den skattepligtige avance, ved salg, også her er reduceret. 

 

Skattefri ophørsspaltning med eller uden tilladelse 

Vi vurderer at der i Lisbeths tilfælde, skal foretages en ophørsspaltning af Lisbeth Schulz Holding ApS, da der 

i hendes holdingselskab ikke er tale om flere grene, hvoraf man kan spalte den ene gren ud for sig selv. 

 

Det næste spørgsmål er så, om denne ophørsspaltning skal være skattepligtig eller skattefri, og om denne skal 

være med eller uden tilladelse. 

 

En skattepligtig ophørsspaltning vil udløse en beskatning efter aktieavancebeskatningsloven, da aktierne i det 

ophørende selskab afstås, og derfor bliver beskattet hos selskabsejeren med en værdi svarende til handelsvær-

dien127. På samme måde som ved en skattepligtig omdannelse og en skattepligtig aktieombytning, kan man 

anvende denne omstruktureringsmetode, i de tilfælde, hvor de skattemæssige nedskrevne værdier svarer til 

handelsværdierne, eller i de tilfælde, hvor der er store underskud fra tidligere år, der kan anvendes til at ned-

bringe skattebetalingen128. 

 

En skattefri ophørsspaltning kan foretages med eller uden tilladelse. På samme måde som ved en skattefri 

aktieombytning kan Skat, i tilfælde af, at de ikke er enige i værdiansættelsen, gøre omstruktureringen skatte-

pligtig. Lovgrundlaget for skattefri spaltning findes i FUSL § 15a og 15b, og skattefri spaltning med tilladelse 

er beskrevet i FUSL 15a stk.1, pkt. 2.  

 

Der er en række betingelser, der skal opfyldes, for at man kan foretage en skattefri ophørsspaltning med tilla-

delse129. Spaltningen må ikke foretages med henblik på skatteunddragelse eller skatteundgåelse, og der skal 

foreligge en konkret forretningsmæssig begrundelse for den ønskede omstrukturering. De forretningsmæssige 

begrundelser, der er set godkendt fra Skat, er generationsskifte, uenighed mellem kapitalejere, skilsmisse og 

efterfølgende salg af aktiver. 

                                                      
127 FUSL § 15d stk. 4 
128 SEL § 12 
129 FUSL § 15a stk. 1, pkt. 3. 
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Da der i Lisbeths situation vil være en forretningsmæssig begrundelse for at foretage en skattefri ophørsspalt-

ning med tilladelse, nemlig at hun gerne vil generationsskifte, anbefaler vi, at hun foretager denne skattefrie 

omstrukturering, efter opdeling i A- og B-aktier, som et alternativ til generationsskiftemodellen, hvor Magnus 

nytegner B-aktier ned i BeHealthy A/S. 

 

Det ophørende holdingselskab, Lisbeth Schulz Holding ApS, der før ejede alle 400.000 aktier, bliver nu spaltet 

ud i to nye holdingselskaber, hvoraf det ene selskab, Lisbeth Schulz Holding 2019 ApS, har 320.000 aktier i 

form af A-aktier, med en forlods udbytteret, og det andet selskab, Magnus Schulz Holding ApS, har 80.000 

aktier i form af B-aktier. Lisbeth kan så give holdingselskabet med B-aktier til hendes søn i gave, ved at give 

op til bundfradraget på kr. 65.700 (2019) og oprette et gældsbrev på de resterende kr. 14.300. På den måde 

undgår Lisbeth at betale gaveafgift. Lisbeth vil dog blive beskattet af afståelse, men da der kun er tale om B-

aktier til en nominel værdi af kr. 80.000, vil denne skat ikke være af væsentlig betydning. I figur 24 har vi 

illustreret forløbet i den ovenfor beskrevne generationsskiftemodel.
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I figur 24 nedenfor har vi illustrativt vist forløbet i den beskrevne generationsskiftemodel med ophørrspaltning. 

 
Figur 24 - egen tilvirkning 
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3.8 Anmodning om bindende svar fra Skat 

Vi vurderer, at der ved modellen med nytegning, er større sandsynlighed for et positivt bindende svar fra Skat. 

Derfor vil vi i Lisbeths tilfælde anbefale hende at gå videre med denne model. I anmodningen om bindende 

svar fra Skat, skal planen for generationsskiftet fremgå, med værdiansættelse, beskrivelse af vedtægtsændring, 

værdien af forlods udbytteret osv. Det er et krav, at anmodningen om bindende svar er skriftligt130 og spørgs-

målene skal være formuleret således, at der kan svares ja eller nej. Hvis Skat vurderer, at oplysningerne i 

anmodningen er mangelfuld, kan spørgeren blive anmodet om de manglende oplysninger.  

Vi har lavet et udkast til en anmodning om bindende svar fra Skat nedenfor: 

 

Indledning: 

Aktionæren i BeHealthy A/S, Lisbeth Schulz, ønsker at generationsskifte 20% af sin ejerandel til Magnus 

Schulz Holding ApS, som er ejet af hendes søn, Magnus Schulz. I denne forbindelse ønskes nedenstående 

generationsskiftemodel anvendt, da den opfylder de ønsker og behov, som selskabsdeltagerne har til gennem-

førelsen af generationsskiftet. 

 

Generationsskiftemodellen kan i hovedtræk beskrives således: 

1. Vi er blevet anmodet om, at bistå med det kommende generationsskifte af BeHealthy A/S. I denne 

forbindelse har vi udarbejdet en vurderingsberetning pr. 31. december 2018, i henhold til selskabslo-

vens §36. 

 

2. Der foretages en vedtægtsændring i BeHealthy A/S og der etableres to selvstændige aktieklasser i sel-

skabet: A-aktier og B-aktier. A-aktierne tillægges en stemmevægt på 4 stemmer pr. aktie. B-aktierne 

tillægges en stemmevægt på 1 stemme pr. aktie. Lisbeth Schulz Holding ApS´ aktier i BeHealthy A/S 

klassificeres som A-aktier. 

 

3. A-aktierne tillægges endvidere en forlods udbytteret på 10.016.431 kr., svarende til markedsværdien af 

aktierne i BeHealthy A/S. 

 

4. Magnus etablerer et nyt selskab, Magnus Schulz Holding ApS. 

 

                                                      
130 SFL § 24 stk.1  
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5. Efter ovenstående er gennemført, foretages en kapitaludvidelse i BeHealthy A/S, hvor Magnus Schulz 

Holding ApS nytegner 100.000 stk. B-aktier for i alt nominelt 100.000 kr. til kurs 100, svarende til 

markedsværdien for B-aktierne. Se figur 25 nedenunder. 

 

6. Når den forholdsmæssige udbytteret er indfriet for A-aktierne, har A- og B-aktierne forholdsvis 80% 

og 20% af stemmerne, således at hver af A- og B-aktier har en stemme pr. stk. Desuden er der, efter at 

forlods udbytte er indfriet, ikke forskel i udbytte mellem aktieklasserne.  

 

Spørgsmål: 

1. Kan skattemyndighederne bekræfte, at den beskrevne generationsskiftemodel kan gennemføres uden 

skattemæssige konsekvenser for Lisbeth, i forhold til den tidligere gennemførte skattefrie aktieombyt-

ning uden tilladelse fra Skat i BeHealthy A/S, i relation til holdingkravet og majoritetskravet? 

 

2. Kan det bekræftes, at den beskrevne vedtægtsændring og opdeling af selskabskapitalen i A- og B-aktier, 

ikke medfører skattemæssige konsekvenser for direkte og indirekte ejere af BeHealthy A/S? 

 

3. Kan det bekræftes, at værdien af den forlods udbytteret før rente og risikotillæg kan opgøres til 

10.016.431 kr. Samt at den planlagte nytegning i BeHealthy A/S af nominelt 100.000 B-aktier sker til 

markedsværdi, altså kurs 100? 

Figur 25 - Egen tilvirkning 
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4. Kan det bekræftes, at forrentningen af forlods udbytteretten kan ske med 3,82 % p.a.? Denne rente 

udgøres af 10 årig dansk statsobligationsrente på 0,32 % pr. juni 2018131 og et risikotillæg på 3,5%. Der 

er ikke fastsat åremål, hvori udbytteretten skal løbe til. 

 

5. Kan det bekræftes, at B-aktierne kan tegnes af Magnus Schulz Holding ApS med nom. 100.000 kr. til 

kurs 100? 

 

Skat svarer normalt inden for tre måneder, men behandlingstiden kan godt blive forlænget, hvis Skat mangler 

yderligere oplysninger. 

 

3.8.1 Selskabs- og skattemæssige anmeldelser efter A/B model og nytegning i BeHealthy A/S 

I forbindelse med den skattefrie aktieombytning uden tilladelse, hvor Lisbeth stifter sit holdingselskab, Lisbeth 

Schulz Holding ApS, og Magnus, der stifter Magnus Schulz Holding ApS, da han skal nytegne aktier i Be-

Healthy A/S, er der nogle selskabsretlige forhold, de begge skal være opmærksomme på. Disse selskabsretlige 

forhold, i forbindelse med stiftelse af et selskab, er desuden også beskrevet i afsnit 2.2.3 og afsnit 3.3, hvorfor 

de kun kort, vil blive behandlet i dette afsnit. Både Lisbeth og Magnus skal for deres nye holdingselskaber 

blandt andet udarbejde stiftelsesdokument og vedtægter.  

 

Hvis Magnus vælger at indskyde anpartskapitalen, som minimum skal udgøre kr. 40.000 i sit holdingselskab 

ved et apportindskud, skal der udarbejdes en vurderingsberetning, tidligst 4 uger før den stiftende generalfor-

samling for selskabet132. Lisbeth skal anmelde aktieombytningen mellem hende selv og Lisbeth Schulz Hol-

ding ApS til Erhvervsstyrelsen, senest 8 uger efter datoen for oprettelsen af stiftelsesdokumentet133. Yderligere 

skal hun også oplyse til Skat omkring aktieombytningen, ved at indberette selvangivelse og markere rubrik-

kerne i denne ang. aktieombytningen, for sit eget holdingselskab og BeHealthy A/S, for det indkomstår om-

bytningen er foretaget i134. 

 

Foruden ovenstående, skal hun også huske, at få indberettet ændring af sambeskatningskreds til Skat senest en 

måned efter ændringen135. Lisbeth Schulz Holding ApS bliver efter aktieombytningen, sambeskattet med Be-

Healthy A/S, da Lisbeth Schulz Holding ApS har en bestemmende indflydelse i BeHealthy A/S, i og med at 

                                                      
131 https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp 
132 Bog Omstrukturering: skatteregler i praksis 2. Udgave af Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen og René Moody Nielsen 
133 Bog Omstrukturering: skatteregler i praksis 2. Udgave af Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen og René Moody Nielsen 
134 Bog Omstrukturering: skatteregler i praksis 2. Udgave af Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen og René Moody Nielsen 
135 Bog Omstrukturering: skatteregler i praksis 2. Udgave af Jane K. Bille, Morten Hyldgaard Jensen og René Moody Nielsen 

https://www.statbank.dk/statbank5a/SelectVarVal/saveselections.asp
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Lisbeth Schulz Holding ApS har flertallet af stemmerne, på grund af selskabets ejerandel af A-aktierne i Be-

Healthy A/S136. Da selskaberne i en sambeskatning skal have samme regnskabsår som administrationsselska-

bet, forudsættes det at Lisbeth Schulz Holding ApS også har regnskabsår, som følger kalenderåret ligesom 

BeHealthy A/S har137. Da Lisbeth Schulz Holding ApS, er et moderselskab til datterselskabet BeHealthy A/S, 

er det Lisbeth Schulz Holding ApS, der bliver administrationsselskab i sambeskatningen. Dermed er det også 

Lisbeth Schulz Holding ApS, der har ansvar for den samlede selvangivelse for sambeskatningen mellem de to 

selskaber. Dog skal de stadigvæk, hver især udarbejde deres egen indkomstopgørelse, som indgår i den sam-

lede selvangivelse138. Magnus Schulz Holding ApS har ikke flertallet af stemmerne, og derfor heller ikke be-

stemmende indflydelse i BeHealthy A/S, derfor bliver dette selskab ikke sambeskattet med BeHealthy A/S. 

  

                                                      
136 https://www.bdo.dk/getmedia/23bd51c6-f6bb-4b9d-85d9-38bb2f987cd0/Sambeskatning-2019.pdf.aspx 
137 https://www.bdo.dk/getmedia/23bd51c6-f6bb-4b9d-85d9-38bb2f987cd0/Sambeskatning-2019.pdf.aspx 
138 https://www.bdo.dk/getmedia/23bd51c6-f6bb-4b9d-85d9-38bb2f987cd0/Sambeskatning-2019.pdf.aspx 

https://www.bdo.dk/getmedia/23bd51c6-f6bb-4b9d-85d9-38bb2f987cd0/Sambeskatning-2019.pdf.aspx
https://www.bdo.dk/getmedia/23bd51c6-f6bb-4b9d-85d9-38bb2f987cd0/Sambeskatning-2019.pdf.aspx
https://www.bdo.dk/getmedia/23bd51c6-f6bb-4b9d-85d9-38bb2f987cd0/Sambeskatning-2019.pdf.aspx
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4 Konklusion  

 

Hensigten med dette afgangsprojekt, er at belyse de økonomiske udfordringer og skattemæssige overvejelser, 

en selvstændig virksomhedsejer, kan stå over for i løbet af sin virksomheds livscyklus, når der er vækst i 

virksomheden, og når ejeren samtidig står med overvejelser omkring overdragelse til næste generation. Hertil 

er det afgangsprojektets formål at udarbejde det bedste beslutningsgrundlag for casevirksomheden BeHealthy 

og til at vurdere, hvad der er mest optimalt i Lisbeths situation, også med hensyn til et generationsskifte.  

 

Lisbeth driver selvstændig personlig virksomhed med anvendelse af virksomhedsordningen som beskatnings-

form. Overvejelsen om virksomhedsomdannelse, er relevant for Lisbeth, da hun har et stort opsparet overskud 

i virksomheden, en høj balancesum og flere ansatte. I og med hun driver virksomhed i personligt regi, hæfter 

hun selv med hele sin formue for virksomhedens gæld, hvilket er forbundet med en høj risiko. Hun har et højt 

overskud i sin virksomhed, heraf har hun mulighed for at hæve betydelige beløb til privatforbrug, af disse 

hævninger bliver hun personligt beskattet, hvoraf hun også har betalt topskat i 2018. Hun får dermed en tung 

skattebyrde personligt. Ydermere har Lisbeth en høj virksomhedsindkomst i 2018, hvoraf der skal betales en 

foreløbig aconto skat, svarende til virksomhedsskatten på 22%. De høje virksomhedsindkomster gennem 

årene, medfører at hun har et højt opsparet overskud i sin virksomhedsordning. 

 

På baggrund af vores analyser og beregninger vurderer vi, at det er mest optimalt, økonomisk og skattemæssigt, 

at Lisbeth omdanner BeHealthy til et aktieselskab. Ved at drive BeHealthy i selskabsform, hæfter Lisbeth kun 

med den indskudte aktiekapital, kr. 400.000 og undgår dermed den fulde personlige hæftelse. Selskabet er en 

selvstændig skattemæssig enhed, og står derfor for afregning af selskabsskatten. Lisbeth bliver lønmodtager 

og ejer af selskabet og bliver derfor kun beskattet, hvis hun trækker udbytte eller løn ud, eller en dag afstår 

eller sælger sit selskab. Dermed undgår hun skattebyrden personligt, da skatten bliver i selskabet. 

 

Endnu en grund til, at vi anbefaler Lisbeth at omdanne, er fordi hun på sigt gerne vil foretage et generations-

skifte til sin søn, Magnus, som ikke har nogen interesse i at overtage, hvis han skal hæfte personligt. Da det er 

en forudsætning for dem begge, at generationsskiftet foretages over en årrække, ved at Magnus overtager Be-

Healthy af flere omgange, er det mere kompliceret, hvis dette foretages i personligt regi og ikke i selskabsregi, 

hvor han løbende kan købe sig ind med aktier, eller ved at Lisbeth overdrager / sælger aktier til ham. På den 

måde bliver generationsskiftet mindre kompliceret og mere glidende.  
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Hvis Lisbeth ikke omdanner til selskab inden et generationsskifte, skal et generationsskifte til Magnus i per-

sonligt regi, foretages ved succession, af få omgange og ved at etablere et interessentskab mellem Magnus og 

Lisbeth. Det er en besværlig og tung metode, fordi der ved hver gang, der sker overdragelse af en del af Be-

Healthy fra Lisbeth til Magnus, skal foretages vurdering af hvert enkelt aktiv, der overdrages og der skal tages 

stilling til skattemæssige overvejelser.  

 

Til grundlag for valget mellem skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse, har vi opstillet begge meto-

der, ud fra BeHealthy´s virksomhedsregnskab i 2016, 2017 og 2018. Ved anvendelse af den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse, vil Lisbeth, som virksomhedsejer, i omdannelsesåret, blive personligt beskattet af sit 

opsparede overskud fra virksomhedsordningen, internt oparbejdet goodwill og avancen ved afståelse af akti-

verne i virksomheden, i forbindelse med overdragelsen til selskabet. Da aktiverne overdrages til handelsværdi, 

vil selskabet starte ud med et højt afskrivningsgrundlag på aktiverne.  

 

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil derfor, i Lisbeths tilfælde betyde, at hun i året for omdannelse, 

skal betale en latent skat på kr. 5.278.178. Selvom Lisbeth ved denne omdannelsesmetode, vil have et stifter-

tilgodehavende på kr. 13.600.143, som hun i realiteten kan få udbetalt skattefrit, skal der stadigvæk være nok 

likviditet i selskabet til at kunne gøre dette. Da der er likvider for kr. 3.238.857, kan der ikke udbetales nok af 

stiftertilgodehavendet, til at dække skatten på kr. 5.278.178, som Lisbeth skal betale. En mulighed kan være 

at Lisbeth tømmer selskabet for likvider, og betaler resten selv. Dette vil vi ikke anbefale Lisbeth at gøre, da 

der er en økonomisk fordel i, at udskyde skatten, så de likvider, der ellers skulle have været anvendt til at betale 

den latente skat, i stedet kan investeres i videreudvikling af selskabet.  

 

Ved anvendelse af den skattefrie virksomhedsomdannelse, succederer selskabet ind i Lisbeths skattemæssige 

situation. Der vil i modsætning til den skattepligtige metode, ikke opstå nogen latent skat til betaling hos Lis-

beth, i omdannelsesåret, da aktiverne i aktiernes anskaffelsessum indgår til den skattemæssige værdi og da der 

dermed ikke er nogen avance at blive beskattet af. Ved den skattefri omdannelse vil afskrivningsgrundlaget 

derfor også være lavere, end ved brug af den skattepligtige metode. I den skattefrie metode vil der, i stedet for 

en latent skat, opstå en udskudt skat, som er et udtryk for skatten, af forskellen mellem den handelsmæssige 

værdi og den skattemæssige værdi. Den udskudte skat skal hensættes med 22 % i selskabets åbningsbalance.  

 

Lisbeth vil først blive beskattet af avancen, den dag hun sælger sine aktier i BeHealthy A/S, eller selskabet går 

konkurs/opløses. Den udskudte skat følger selskabet og udlignes med tiden, som forskellen mellem den regn-

skabsmæssige og den skattemæssige værdi på aktiverne. 
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Den skattefrie virksomhedsomdannelse vil for Lisbeth og BeHealthy A/S betyde, at der i BeHealthy A/S’ 

åbningsbalance vil være en udskudt skat på kr. 2.083.712. Opsparet overskud modregnes i aktiernes anskaf-

felsessum, og Lisbeth ender med at have en anskaffelsessum i BeHealthy A/S på kr. 1.646.457.  

 

Da skattebyrden er så høj, sammen med de store handelsværdier, og den høje goodwill for BeHealthy, og da 

det vil kræve en bedre likviditet end BeHealthy har, for at kunne foretage en skattepligtig virksomhedsomdan-

nelse, og Lisbeth ikke har interesse i at betale resten selv med private midler, konkluderer vi at Lisbeth skal 

omdanne BeHealthy ved den skattefrie virksomhedsomdannelse. Vi anbefaler Lisbeth, at vælge den skattefrie 

virksomhedsomdannelse, da den store skattebyrde så kan udskydes, i princippet igennem generationer, hvis 

selskabet ikke opløses eller går konkurs. Selvom en ny generation, så vil hænge på den udskudte skat, kom-

penseres det af, at der er et forholdsmæssigt højt likvid beløb i BeHealthy, som der i modsat fald ikke ville 

have været, hvis den skattepligtige metode havde været anvendt, hvor virksomheden var blevet tømt for likvi-

der, for at kunne dække Lisbeths personlige skattebetaling. 

 

De overvejelser Lisbeth har skulle gøre sig, inden et generationsskifte til sin søn, Magnus, er både hvad hun 

selv vil have af indflydelse i fremtiden, og i hvilket omfang hun, her og nu, vil generationsskifte. Hun skal 

også overveje, hvor meget af den værdimæssige andel hun har oparbejdet i BeHealthy A/S, som hun er villig 

til at overdrage til sin søn. 

 

Efter omdannelsen anbefaler vi Lisbeth at foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse, af sit driftssel-

skab, så hun får et holdingselskab mellem hende og driftsselskabet. Her vil hun kunne “beskytte” noget af 

indtjeningen i selskabet, ved at udlodde udbytte skattefrit fra BeHealthy A/S til sit holdingselskab, uden hun 

bliver beskattet yderligere. I dette holdingselskab vil hun også kunne geninvestere pengene. Aktieombytningen 

skal være uden tilladelse, da hun ellers skal have en forretningsmæssig begrundelse. 

 

Vi anbefaler, at Lisbeth foretager en vedtægtsændring i form af en A/B model umiddelbart efter den skattefri 

aktieombytning uden tilladelse, hvoraf A-aktierne har alle stemmerne og markedsværdien med forlods udbyt-

teret, og B-aktierne har den fremtidige indtjening. For at den skattefrie aktieombytning uden tilladelse ikke går 

hen og bliver skattepligtig, skal Lisbeth anmode om bindende svar fra Skat, for at få bekræftet, at vedtægts-

ændringen ikke kan sidestilles med afståelse af aktier. 

 

Efter aktieombytningen og vedtægtsændringerne i driftsselskabet, er der to omstruktureringsmodeller Lisbeth 

kan vælge imellem, i forhold til at få sin søn med som ejer af BeHealthy A/S. 
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Lisbeth kan foretage en skattefri ophørsspaltning med tilladelse, således at det ophørende holdingselskab, Lis-

beth Schulz Holding ApS, der før ejede alle 400.000 aktier, bliver spaltet ud i to nye holdingselskaber, hvoraf 

det ene selskab, Lisbeth Schulz Holding 2019 ApS, har 320.000 aktier i form af A-aktier, med en forlods 

udbytteret, og det andet selskab, Magnus Schulz Holding ApS, har 80.000 aktier i form af B-aktier. Lisbeth 

kan så give holdingselskabet med B-aktier til sin søn i gave, ved at give op til bundfradraget på 65.700 kr. 

(2019) og oprette et gældsbrev på de resterende 14.300 kr. På den måde undgår Lisbeth at skulle betale gave-

afgift. Lisbeth vil dog blive beskattet at afståelse, men da der kun er tale om B-aktier til en nominel værdi af 

kr. 80.000, vil denne skat ikke være af væsentlig betydning. 

 

Da der er tale om en skattefri ophørsspaltning med tilladelse, skal Lisbeth anmode om bindende svar fra Skat, 

om at hun ikke bryder det holdingkrav, der er opstået ved den skattefri aktieombytning uden tilladelse, da hun 

foretager en skattefri ophørsspaltning og dermed afstår aktierne, i forbindelse med at Lisbeth Schulz Holding 

ApS ophører, og aktierne bliver fordelt på to nye selskaber. For at opnå positivt svar på, at holdingkravet ikke 

bliver brudt, så den skattefri aktieombytning uden tilladelse bliver skattepligtig, skal hun have en forretnings-

mæssig begrundelse, for udførelse af den skattefrie ophørsspaltning med tilladelse, og her accepteres genera-

tionsskifte ofte som en af dem, vi vurderer derfor at en positivt svar kan opnås. 

 

Som et alternativ til ovenfor beskrevne generationsskiftemodel med skattefri ophørsspaltning, kan Magnus, 

efter den skattefrie aktieombytning, uden tilladelse, og vedtægtsændringen i BeHealthy A/S, oprette sit eget 

anpartsselskab, Magnus Schulz Holding ApS, med en startkapital på kr. 40.000 sammen med et lån på kr. 

60.000 fra ham personligt til sit selskab, som han så kan bruge til at nytegne 100.000 B-aktier af en nominel 

værdi på kr. 1 pr. aktie til kurs 100 i BeHealthy A/S med accept af forlods udbytteret til A-aktierne på kr. 

10.016.431. Det vil sige, at selvom Magnus Schulz Holding ApS kommer til at eje 20 %, vil han først kunne 

få udbytte, når Lisbeth Schulz Holding ApS, der ejer 80 % har fået de kr. 10.016.431 i udbytte. Med denne 

model, afstår Lisbeth Schulz Holding ApS ikke nogle af de aktier, der allerede er i BeHealthy A/S, selskabets 

kapital forøges og udgør nu kr. 500.000. Hun vil derfor ikke blive beskattet af afståelse, og der vil ikke være 

risiko for, at der sker brud på holdingkravet. 

 

Ved ovenstående model, hvor Magnus stifter holdingselskab og nytegner aktier i BeHealthy A/S, kan Lisbeths 

søn komme med som ejer af selskabet, til en mere favorabel pris, end han havde kunnet ved at succedere ind i 

selskabet. Hvis Magnus skal opnå en ejerandel på 20 % med succession, skal han betale kr. 2.412.578. Heraf 

beregnes en passivpost på 22 % ud fra aktiernes forholdsmæssige handelsværdi, fratrukket hans skattemæssige 

anskaffelsesværdi på aktierne. Passivposten udgør kr. 458.323. Lisbeth kan give Magnus en gave svarende til 

passivposten uden, at der opstår skat eller gaveafgift. På den måde, kan Lisbeth slippe for at betale gaveafgift 
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og lade Magnus afbetale på resten af beløbet, kr. 1.954.255, ved at oprette en gældsbrev, som Magnus afbetaler 

på til Lisbeth.  

 

Vi konkluderer, at chancen for et positivt bindende svar fra Skat, er størst ved den model, hvor Magnus Schulz 

Holding ApS nytegner B-aktier i BeHealthy A/S, da Lisbeth ved denne model, ikke afstår nogle af aktierne i 

Lisbeth Schulz Holding ApS, og der dermed ikke opstår brud på holdingkravet. Vi vurderer også dette ud fra, 

at vi har set modellen anvendt i praksis. 

 

Som endeligt svar på vores problemformulering, vurderer og konkluderer vi derfor, at løsningen på nuværende 

tidspunkt, som både økonomisk og skattemæssigt, er mest fordelagtig for Lisbeth og hendes virksomhed Be-

Healthy, er at hun omdanner sin virksomhed til et selskab. Hun skal ikke lade sin virksomhed blive i virksom-

hedsskatteordningen, fordi hun har en tung skattebyrde personligt, og hun har en høj risiko, ved at hun hæfter 

ubegrænset personligt. Hendes risiko og skattebyrde, vil kun blive større med tiden, hvis hun bliver i virksom-

hedsskatteordningen, under forudsætning af, at hun stadig opnår vækst i BeHealthy i fremtiden, derfor råder 

vi Lisbeth til at omdanne og ikke blive i virksomhedsskatteordningen. Ved en skattepligtig virksomhedsom-

dannelse af BeHealthy, skal Lisbeth betale en høj personlig skat, samtidig med at hun ikke kan trække et stort 

nok beløb ud fra stiftertilgodehavendet i BeHealthy, til at kunne dække sin skattebetaling, da der ikke er nok 

likviditet i selskabet til dette. Hun vil derfor skulle dække skattebetalingen med evt. private midler, som hun 

ikke har interesse i. 

 

På baggrund af vores analyser og beregninger, anbefaler vi Lisbeth at omdanne BeHealthy, ved brug af den 

skattefri virksomhedsomdannelse. Det betyder, at Lisbeth først bliver beskattet af avancen, den dag hun sælger 

sine aktier. Der er god grund til at Lisbeth omdanner ved den skattefrie metode, da der er en så høj skattebyrde 

ved den skattepligtige, samt at der er en så høj goodwill i BeHealthy. Denne skattebyrde kan således udskydes 

ved, at hun omdanner skattefrit.    

 

For Lisbeth og hendes aktieselskab BeHealthy A/S, konkluderer vi, at et generationsskifte kan udføres på den 

mest fordelagtige måde, både for Lisbeth og hendes søn, Magnus, der skal overtage, ved at Lisbeth foretager 

en skattefri aktieombytning uden tilladelse, og danner et holdingselskab imellem hende og driftsselskabet, så 

hun ejer aktierne i BeHealthy A/S igennem sit holdingselskab, Lisbeth Schulz Holding ApS. Efterfølgende 

anbefaler vi, at hun laver vedtægtsændring i BeHealthy A/S ved en A/B model. Magnus danner sit eget hol-

dingselskab, Magnus Schulz Holding ApS og nytegner 100.000 B-aktier i BeHealthy A/S og opnår dermed en 

ejerandel på 20 %. Vi vurderer, at denne model er den mest fordelagtige, økonomisk og skattemæssigt, da der, 

i forhold til modellen med ophørsspaltning, undgås afståelsesbeskatning, og da vi vurderer, at chancen for et 

positivt bindende svar fra Skat, er størst ved denne model.  
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6 Bilag 

 

Bilag 1 – Resultatopgørelse 

 

Indkomstår 2018 2017 2016

Note

Nettoomsætning 11.130.000 5.872.000 2.127.000

Lønninger -2.432.000 -1.276.000 -487.000

8.698.000 4.596.000 1.640.000

Salgsfremmende omkostninger -1.310.000 -830.000 -165.000

Husleje -460.000 -455.000 -450.000

Administrationsomkostninger -1.520.000 -1.110.000 -186.000

-3.290.000 -2.395.000 -801.000

Af- og nedskrivninger af materielle 

anlægsaktiver 1 -745.000 -605.857 -297.000

5.408.000 2.201.000 839.000

Resultat af primær drift 4.663.000 1.595.143 542.000

Renteindtægter 18.000 13.000 9.000

Renteomkostninger -97.000 -71.000 -63.000

ÅRETS RESULTAT 4.584.000 1.537.143 488.000

Resultatopgørelse
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Bilag 2 - Balance 

Indkomstår 2018 2017 2016

Note

AKTIVER

Anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver 

Indretning af lejede lokaler 305.143 399.714 419.286

Driftsmidler 1.516.857 1.260.286 636.000

Materielle anlægsaktiver i alt 1 1.822.000 1.660.000 1.055.286

Immaterielle anlægsaktiver

Ombygning af lejede lokaler 1.661.286 1.594.286 642.857

Immaterielle anlægsaktiver i alt 1.661.286 1.594.286 642.857

Anlægsaktiver i alt 2 3.483.286 3.254.286 1.698.143

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 2.550.000 1.200.000 200.000

Andre tilgodehavender 164.000 164.000 164.000

Periodeafgrænsningsposter 254.000 130.000 120.000

Tilgodehavender i alt 2.968.000 1.494.000 484.000

Likvide beholdninger 3.238.857 1.116.857 1.286.607

Omsætningsaktiver i alt 6.206.857 2.610.857 1.770.607

Aktiver i alt 9.690.143 5.865.143 3.468.750

PASSIVER

Indestående i virksomhed

Saldo primo 1.290.143 1.053.000 765.000

Årets hævninger -2.450.000 -1.300.000 -200.000

Årets resultat 4.584.000 1.537.143 488.000

Indestående i alt 3.424.143 1.290.143 1.053.000

GÆLD

Langfristet gæld

gæld 2.860.000 1.910.000 1.240.000

Langfristet gæld i alt 2.860.000 1.910.000 1.240.000

Kortfristet gæld

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.250.000 946.000 554.000

Mellemregning 1.500.000 1.500.000 500.000

Anden gæld 656.000 219.000 121.750

Kortfristet gæld i alt 3.406.000 2.665.000 1.175.750

GÆLD I ALT 6.266.000 4.575.000 2.415.750

PASSIVER I ALT 9.690.143 5.865.143 3.468.750

Balance
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Bilag 3 – Note 1 

 

 

Note 1 - Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler

Anskaffelsessum

Saldo primo 662.000 587.000 587.000

Tilgang i årets løb 0 75.000 0

Afgang i årets løb 0 0 0

Saldo ultimo 662.000 662.000 587.000

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger primo 262.286 167.714 83.857

Årets akskrivninger 94.571 94.571 83.857

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo 356.857 262.286 167.714

Regnskabsmæssig værdi 305.143 399.714 419.286

Driftsmidler

Anskaffelsessum

Saldo primo 1.594.000 742.000 0

Tilgang i årets løb 565.000 852.000 742.000

Afgang i årets løb 0 0 0

Saldo ultimo 2.159.000 1.594.000 742.000

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger primo 333.714 106.000 0

Årets akskrivninger 308.429 227.714 106.000

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo 642.143 333.714 106.000

Regnskabsmæssig værdi 1.516.857 1.260.286 636.000
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Bilag 4 – Note 2 

 

 

Note 2 - Immaterialle aktiver

Ombygning af lejede lokaler

Anskaffelsessum

Saldo primo 1.985.000 750.000 0

Tilgang i årets løb 409.000 1.235.000 750.000

Afgang i årets løb 0 0 0

Saldo ultimo 2.394.000 1.985.000 750.000

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger primo 390.714 107.143 0

Årets akskrivninger 342.000 283.571 107.143

Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver 0 0 0

Af- og nedskrivninger ultimo 732.714 390.714 107.143

Regnskabsmæssig værdi 1.661.286 1.594.286 642.857
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Bilag 5 – Opsparet overskud 

2016 2017

Skattepligtig 

inkomst Hævninger

Personlig 

indkomst

Virksomhedsin

dkomst

Konto for 

opsparet 

overskud 

Indskudskon

to

Skattepligtig 

inkomst Hævninger

Personlig 

indkomst

Virksomheds

indkomst

Konto for 

opsparet 

overskud 

Indskudskon

to

Saldo 1. januar 0 0 0 585.000 0 Saldo 1. januar 0 0 0 0 740.580 0

Skattepligtig indkomst 355.580 0 0 0 0 0 Skattepligtig indkomst 1.333.739 0 0 0 0 0

Årets faktiske hævninger 200.000 0 0 0 0 Årets faktiske hævninger 0 1.300.000 0 0 0 0

Hensat til senere faktisk 

hævning 1. januar
0 0 0 0 0 0

Hensat til senere faktisk 

hævning 1. januar
0 0 0 0 0 0

Hensat til senere faktisk 

hævning 31. december
0 0 0 0 0 0

Hensat til senere faktisk 

hævning 31. december
0 0 0 0 0 0

Kapitalafkast 0 0 0 0 0 0 Kapitalafkast 0 0 0 0 0 0

355.580 200.000 1.333.739 1.300.000

Hævet overskud -200.000 -200.000 200.000 0 0 0 Hævet overskud -1.300.000 -1.300.000 1.300.000 0 0 0

Opsparet overskud -155.580 0 155.580 155.580 0 Opsparet overskud -33.739 0 0 33.739 33.739 0

Virksomhedsskat 0 0 -43.882 43.882 0 0 Virksomhedsskat 0 0 -9.516 9.516 0 0

Saldo 31. december 0 0 156.118 199.462 740.580 0 Saldo 31. december 0 0 1.290.484 43.255 774.319 0

2018

Skattepligtig 

inkomst Hævninger

Personlig 

indkomst

Virksomhedsin

dkomst

Konto for 

opsparet 

overskud 

Indskudskon

to

Saldo 1. januar 0 0 0 0 774.319 0

Skattepligtig indkomst 4.557.947 0 0 0 0 0

Årets faktiske hævninger 0 2.450.000 0 0 0 0

Hensat til senere faktisk 

hævning 1. januar
0 0 0 0 0 0

Hensat til senere faktisk 

hævning 31. december
0 0 0 0 0 0

Kapitalafkast 0 0 0 0 0 0

4.557.947 2.450.000

Hævet overskud -2.450.000 -2.450.000 2.450.000 0 0 0

Opsparet overskud -2.107.947 0 0 2.107.947 2.107.947 0

Virksomhedsskat 0 0 -594.549 594.549 0 0

Saldo 31. december 0 0 1.855.451 2.702.497 2.882.266 0
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Bilag 6 – Skattemæssig resultatopgørelse

Note 2018 2017 2016

Driftsøkonomisk resultat før renter 4.663.000 1.595.143 542.000

Tillæg til den skattepligtige indkomst

Tilbageførsel af driftsøkonomiske afskrivninger 745.000 605.857 297.000

5.408.000 2.201.000 839.000

Fradrag i den skattepligtige indkomst

Skattemæssige afskrivninger 3+4+5 -771.053 -809.261 -429.420

Resultat før renter 4.636.947 1.391.739 409.580

Renteindtægter

Andre renteindtægter og lignende indtægter 18.000 13.000 9.000

Renteomkostninger

Renteomkostninger og lignende omkostninger -97.000 -71.000 -63.000

ÅRETS SKATTEPLIGTIGE INDKOMST 4.557.947 1.333.739 355.580

Skattemæssig resultatopgørelse
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Bilag 7 – Note 3

Note 3 - Indretning af lejede lokaler, skattemæssige afskrivninger

2018 2017 2016

Afskrivningsgrundlag 360.544 375.680 469.600

Tilgang 0 75.000 0

Afgang i året 0 0 0

Saldo til afskrivning 360.544 450.680 469.600

Afskrivning i året 20% 72.109 90.136 93.920

Saldo til fortsat afskrivning 288.435 360.544 375.680

Note 4 - Driftsmidler, skattemæssige afskrivninger


Driftsmidler, 100 % erhvervsmæssigt benyttet

2018 2017 2016

Afskrivningsgrundlag 1.056.375 556.500 742.000

Tilgang i året 565.000 852.000 0

Afgang i året 0 0 0

Saldo til afskrivning 1.621.375 1.408.500 742.000

Afskrivning 25 % 405.344 352.125 185.500

Saldo til fortsat afskrivning 1.216.031 1.056.375 556.500

Note 5 - Ombygnig af lejede lokaler skattemæssig afskrivninger

2018 2017 2016

Afskrivningsgrundlag 1.468.000 600.000

Tilgang 409.000 1.235.000 750.000

Afgang i året 0 0 0

Saldo til afskrivning 1.877.000 1.835.000 750.000

Afskrivning i året 20% 293.600 367.000 150.000

Saldo til fortsat afskrivning 1.583.400 1.468.000 600.000
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Bilag 8 – Anvendte lovforkortelser 
  

ABL Aktieavancebeskatningsloven 

AL Afskrivningsloven 

APSL Anpartsselskabsloven 

ASL Aktieselskabsloven 

EBL Ejendomsavancebeskatningsloven 

KSL Kildeskatteloven 

PSL Personskatteloven 

SEL Selskabsskatteloven 

SL Statsskatteloven 

VOL Virksomhedsomdannelsesloven 

VSL Virksomhedsskatteloven 

ÅRL Årsregnskabsloven 

FUSL Fusionsskatteloven 

SFL Skatteforvaltningsloven 

 


