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1 Indledning 

Skatteområdet er et utrolig komplekst område for den almindelige dansker. Og som 

erhvervsdrivende åbner der sig endnu flere regler, lovgivninger og muligheder end som almindelig 

lønmodtager.  

Der sker over tid en forandring i måden, hvorpå der i Danmark bliver drevet virksomhed, herunder 

i hvilke virksomhedsformer disse drives. Årsagerne hertil kan være både den individuelle holdning, 

men også som følge af lovændringer for selskaber. Statistikkerne viser tydeligt denne forandring.  

 

I mange tilfælde sker ændringen fordi enkeltmandsvirksomheden, eller den personlig drevet 

virksomhed lukkes ned, og der uafhængig af dette stiftes flere og flere selskaber. Via min erfaring i 

revisorbranchen er der i stigende grad efterspørgsel på virksomhedsomdannelser og derefter 

generationsskifte. Som følge af ændringerne i Selskabsloven, hvor kapitalkravet ved stiftelse af 

selskab er faldet, har det være mere attraktivt og muligt for mange at stifte et selskab samt 

foretage en virksomhedsomdannelse med indskydelse af den private virksomhed som 

apportindskud.  

En kombination af en stigende efterspørgsel af virksomhedsomdannelse og de komplekse 

lovgivninger har medvirket til at jeg synes, at det er et område der giver mening at belyse med 

henblik på at kunne rådgive de erhvervsdrivende der skulle have et ønske at foretage en 

virksomhedsomdannelse og et generationsskifte.  
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Da de fleste virksomhedsomdannelser, der foretages hos os som revisor, sker på baggrund af 

personlig ejede virksomheder i virksomhedsskatteordningen VSO. Der vil derfor i denne opgave 

tage udgangspunkt i en sådan case virksomhed.   

1.1 Problemstilling 

Vis om revisor er blevet kontaktet af en kunde, Peter Mogensen, der i dag driver en personlig ejet 

virksomhed; Malermester Peter Mogensen. Han har gjort sig nogle tanker om, hvorvidt hans 

virksomhed skal drives videre når han en dag ønsker at drosle ned, og måske endda ønsker at 

trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Han synes, at han har skabt en god virksomhed og ønsker, 

at høre om mulighederne for virksomhedens fremtid. 

1.2 Problemformulering 

Hvad kan Peter Mogensen, som virksomhedsindehaver forberede sig på, og hvordan kan han 

gennemføre en virksomhedsomdannelse af sin nuværende personlige virksomhed, med henblik på 

et senere generationsskifte? Hvilke muligheder har han, og hvordan vil virksomhedsomdannelsen 

se ud i praksis, når hans personlige virksomhed anvender virksomhedsordningen? 

For at kunne belyse Peters problemstilling, vil jeg besvare følgende underspørgsmål:  

U1: Hvilke forhold, herunder de skattemæssige skal Peter forberede sig på og tage højde for 

forud for virksomhedsomdannelsen?   

U2: Hvilke fordele og ulemper er der ved henholdsvis en skattefri og en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse?  

U3: Hvordan vil gennemførelsen af en omdannelse af Peters virksomhed se ud ved anvendelse 

af de to former for virksomhedsomdannelse?  

U4: Hvilke muligheder er der for Peter i forbindelse med et fremtidigt generationsskifte?  
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1.3 Metode 

For at besvare ovenstående problemformulering, vil jeg som min empiri anvende Peter 

Mogensens personlige virksomhed, og foretage omdannelse efter hhv. den skattefri og den 

skattepligtige metode. Validiteten af casen er høj, da der er taget udgangspunkt i en konkret 

virksomhed. Da det er en eksisterende virksomhed har jeg anonymiseret den for 

virksomhedsejerens skyld og pga. min tavshedspligt. Jeg har valgt netop denne virksomhed fordi 

jeg mener, at den har delelementer der gør en virksomhedsomdannelse interessant, såsom 

anvendelse af VSO og besiddelse af ejendomme af forskellige typer.  

Jeg vil løbende i opgaven beskrive teorien bag de områder som problemformuleringen indeholder. 

Med udgangspunkt i teorien, som i denne opgave er den gældende lovgivning for de berørte 

områder, vil jeg koble teorien på Peter Mogensens virksomhed. 

Analysen i opgaven vil foretages, i henhold til lovgivning for virksomhedsomdannelser med 

baggrund i virksomhedens anvendelse af VSO. Analysen vil bestå af en vurdering mulige scenarier 

ud fra sammensætningen af de delelementer der findes i Peters personlige virksomhed, som den 

ser ud i dag, og der vil foretages de nødvendige beregninger i forhold til gennemførelsen af en 

virksomhedsomdannelse.  

For at kunne forberede Peter på sit fremtidige generationsskifte til sine 2 børn, vil jeg belyse 

generationsskifte modeller som kan være relevant for Peter ud fra de ønsker han har kombineret 

med en gennemførelse af en virksomhedsomdannelse.  

Jeg vil løbende delkonkludere på hvert område, for at kunne give et overblik over de enkelte dele i 

processerne og dermed skabe et bedre overblik både for opgaven, men også for 

rådgivningssituationen. 

Da de endelige beslutninger vil være op til Peter Mogensen, vil opgaven ikke ende ud i et egentligt 

resultat, men blot illustrere og belyse mulighederne og de skattemæssige konsekvenser der vil 

være ved Peters valg.  
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1.4 Afgrænsning 

Denne opgave tager udgangspunkt i den i problemstillingen nævnte case virksomheden; 

Malermester Peter Mogensen. Der vil således kun blive belyst forhold der gør sig gældende for en 

virksomhedsomdannelse af en personlig ejet virksomhed drevet som en enkeltmandsvirksomhed, 

og derfor vil forhold der knytter sig til virksomhedsformer som I/S, K/S, P/S, PMV samt dødsboer 

ikke blive inddraget.  

Målet med opgaven er ikke at drage en endelig konklusion og beslutning på kundens vegne, men 

derimod foretage beregninger på baggrund af case virksomheden af muligheder foretage 

vurdering heraf samt foretage en vurdering af alternative muligheder. Alle beregninger og 

vurderinger tages indenfor de rammer og delelementer der forefindes i den konkrete virksomhed.  

I forhold til skatteberegninger tages udgangspunkt i reglerne i virksomhedsskatteloven og 

personskatteloven, som Peter hidtil har anvendt, og der vil derfor ikke belyses elementer fra 

kapitalafkastordningen.  

Peter er ikke gift, hvorfor det ikke vil give mening i opgaven at inddrage de skattemæssige forhold 

og fordele, der kan anvendes for ægtefæller. Der tages i skatteberegningerne heller ikke højde for 

kapitalindkomst eller aktieindkomst i Peters økonomi, da hans privatøkonomi ikke påvirker 

omdannelserne og dermed skatteberegningerne heraf. Ligeledes er der heller ikke foretaget 

korrektion for det skrå skatteloft i beregningerne, da det ikke er relevant i forhold til at illustrere 

forskellen af niveauet på de endelig beskatninger i omdannelsesmetoderne.   

Da opgaven ikke går ud på at gennemføre et generationsskifte, vil jeg kun vælge de 

generationsskifte metoder ud, som vil være relevante for Peter. Der vil ikke blive foretaget en 

dybdegående belysning af metoderne, analyse eller beregning af de skattemæssige eller 

økonomiske konsekvenser, som generationsskiftet vil medføre. Der vil heller ikke tages højde for, 

hvorvidt det er begge børn der skal indgå i generationsskiftet, eller om det kun er det ene barn. 

Der tages udgangspunkt i Peters ønske, om de begge skal indgå på lige vilkår, og som er det 

scenarie han har søgt rådgivning omkring.   
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1.5 Kildekritik 

Da der som primær kildemateriale er anvendt relevante bekendtgørelser og lovtekster anses 

kilderne ikke at være forbundet med subjektive vurderinger og betragtninger. I tilfælde af 

delområder i opgaven, der ikke er direkte nedfældet i lovgivning, tages der udgangspunkt i 

retspraksis, som sekundær kildemateriale. Det skal i disse tilfælde haves for øje, at der på de 

pågældende områder, kan være punkter, der ikke direkte kan sammenlignes med tidligere 

afgørelser, som danner grundlag for den pågældende retspraksis.  

1.6 Anvendte forkortelser 

Jeg vil i løbet af opgaven gøre brug af følgende forkortelser: 
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2 Præsentation af case virksomhed 

Peter Mortensen oprettede i 2003 en personlig virksomhed, som driver malervirksomhed. Peter 

startede i sin tid alene, men har siden været nødt til at ansætte personale, da opgaverne blev flere 

og flere.  

Peter kontaktede os som revisorer allerede i starten af processen for at få rådgivning omkring 

valget af virksomhedsform, og hvad der kunne være mest fordelagtigt for ham på daværende 

tidspunkt. Der var ikke noget, der for Peter talte for at stifte et selskab på daværende tidspunkt. 

Han ville bare i gang, udleve sin drøm som selvstændig og skabe sit egen og sine egne relationer til 

kunder såvel som samarbejdspartnere.  Peter valgte derfor en personlig ejet virksomhed. 

I takt med, at hans virksomhed voksede, og han begyndte at tjene flere og flere penge begyndte 

Peter at tænke over den skattebetaling der følger med at tjene så mange penge. Skatten begyndte 

at spille en større rolle, og vi rådede ham til, at anvende VSO som beskatningsform, så Peter kunne 

lade penge stå i virksomheden til re-investeringer mm. 

I dag bor Peter i Ringsted, med sin kæreste Janne og deres 2 børn, Amalie på 17 år, som går i 

gymnasiet på kreativ linje, og Andreas på 19 år, som er i lære som maler i Peters virksomhed. De 

bor til leje i en lille landejendom, som Jannes forældre ejer.  

I 2007 købte Peter en mindre erhvervsejendom, hvori han valgte at udvide malervirksomheden 

med en butik. Virksomheden udfører i dag både malerarbejde, men også salg af malervare i egen 

butik. Butikkens lokaler anvendes også som virksomhedens varelager og kontor.  

I 2011 købte Peter en ejendom til brug for udlejning, og som han stadig lejer ud til beboelse. 

Planen var, at familien en dag i fremtiden selv skal bo i ejendommen.  

Det er Peters drøm at hans to børn en dag vil drive virksomheden videre, da han synes, at han har 

fået etableret en god og solid forretning. Amalie virker dog ikke lige så interesseret som Andreas, 

men arbejder dog i malerbutikken i sin fritid. Hun har en kreativ sans og er god til at rådgive 

private kunder i butikken til kreative løsninger. Peter forsøger at drage begge børn ind i 

beslutninger, og lader dem komme med gode råd og ideer, så de kan forhåbentlig kan være med 

til at gøre virksomheden til én de kan se sig selv i, i fremtiden.  
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3 Overvejelser forud for en virksomhedsomdannelse 

I det kommende afsnit vil jeg beskrive de forhold om områder, som en virksomhedsindehaver skal 

overveje og have for øje når vedkommende påtænker en virksomhedsomdannelse med et 

kommende generationsskifte for øje. Herefter vil jeg vurdere ud fra dette, hvilke forhold Peter 

Mogensen skal vurdere i sin situation. 

Når man driver en personlig ejet virksomhed, kan man af mange årsager begynde at overveje, 

hvorvidt det vil være mere fordelagtigt i den pågældende situation, at drive virksomheden som et 

selskab i forhold til virksomhedens fremtid.  

Inden påbegyndelse af en eventuel virksomhedsomdannelse, er det en god idé, at gøre sig nogle 

grundige overvejelser omkring hvorfor og hvordan denne omdannelse eventuelt skal foregå. Hvem 

skal overtage virksomheden efterfølgende? Hvornår skal selve overdragelsen ske? Hvis der ikke er 

nogen, der ønsker at overtage, skal den så sælges til en uafhængig 3. mand? Uanset om der skal 

ske et salg eller en overdragelse, kan den så drives videre med hidtidige forretningsplan og 

struktur? Skal den nuværende ejer fratræde med det samme eller skal der være en 

overgangsfase? Og hvad skal der tages højde for skattemæssigt i det enkelte situationer? 

Hvis målet er et generationsskifte, er det vigtigt, at gøre sig overvejelser omkring, hvem der skal 

overtage virksomheden. Er der tale om et nært familiemedlem, en medarbejder eller en 

uafhængig 3. mand? Hvis hensigten er at det er nært familiemedlem eller en særlig medarbejder, 

der skal overtage virksomheden, er det vigtigt at overveje om denne specifikke persons ønsker og 

interesser harmonerer med virksomheden. En ting er at indehaveren ønsker at kunne overdrage 

virksomheden på et senere tidspunkt til en eller flere specifikke personer, men det skal samtidig 

være attraktivt for den eller de kommende ejere, at drive netop denne virksomhed videre.  

Baggrunden og forholdene omkring en virksomhedsomdannelse er forskellige fra virksomhed til 

virksomhed og fra situation til situation.  
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3.1 Forskellen på at drive virksomhed i privat regi og som et selskab 

Omdanner man en personlig virksomhed til et selskab, er der en række forhold, der ændrer sig, og 

som man skal overveje konsekvenserne af. De væsentligste forhold er følgende: 

 

Hæftelse: 

Hæftelse for virksomhedens økonomi kan være en af årsagerne til, at en virksomhedsindehaver 

ønsker at omdanne sin personlige virksomhed til et selskab. Som indehaver af en personlig ejet 

virksomhed hæfter man 100% personligt for virksomhedens økonomi med alt hvad man ejer. I et 

selskab hæfter ejeren begrænset, nemlig kun med dennes indskudte kapital, hvilket for et ApS er 

mindst 50.000 kr. og for et A/S er mindst 400.000 kr. jf. SL § 4 stk. 2. Det vil sige, at hvis der rejses 

krav mod selskabet kan det ikke koste ejeren mere end de penge, der er skudt ind i selskabet, 

hvorimod hvis der rejses krav mod en personlig ejet virksomhed kan det koste indehaveren sin 

personlige formue.  

Ejeren reducerer sin egen personlige økonomiske risiko ved at drive virksomheden i selskabsform. 

Jo større virksomheden er, jo større risiko kan der være forbundet hermed. Dette skal forstås på 

den måde, at jo flere medarbejdere og jo større opgaver der udføres for kunderne, øges risikoen 

for fejl som kan medføre krav mod virksomheden og dermed virksomhedsindehaveren. Risici kan 

f.eks. forekomme i brancher, hvor der fra kunder kan kræves erstatning fra virksomheden pga. fejl 

og mangler ved udførte projekter. Det kan også være i forbindelse med erstatningskrav fra 

medarbejdere eller tidligere medarbejdere. 
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Regnskab og administration: 

Når man kigger på det administrative og regnskabsmæssige, er det også anderledes i et selskab i 

forhold til en personlig ejet virksomhed.  

I en personlig virksomhed er der ikke pligt til aflæggelse af et årsregnskab, som der er i et selskab 

jf. ÅRL § 3 stk. 1. Vælges der alligevel, at udarbejde et årsregnskab, er kravene hertil ikke så 

omfattende som de er for et selskab. For en personlig virksomhed skal der aflægges regnskab efter 

regnskabsklasse A, som er begrænset til kravene til og med kapitel 5 i ÅRL.   

Et selskab skal derimod indsende et udarbejdet regnskab til Erhvervsstyrelsen, som offentliggøres. 

Regnskabet skal aflægges efter kravene til og med kapitel 8 eller kapitel 11 i ÅRL alt efter 

størrelsen på selskabet.  

Transaktioner med indehaver/kapitalejer: 

 

I en personlig virksomhed, kan indehaveren frit overføre likvider direkte til privatøkonomien fra 

virksomhedens konto, hvis VSO ikke anvendes. Beløbet bogføres på mellemregningskontoen 

under egenkapitalen, så der holdes styr på årets hævninger, eller indsætninger i tilfælde af at 

indehaveren har tilført virksomheden penge fra privatøkonomien. Mellemregningskontoen er ikke 

forrentet.  

Anvendes VSO, kan der også overføres likvider fra virksomheden direkte til privatøkonomien, men 

da dette medfører beskatning, skal det holdes særskilt i regnskabet. Det er således, skattemæssigt, 

ikke lige meget hvor mange likvider overfører til sin privatøkonomi. Dette vil blive beskrevet 

nærmere i afsnittet om virksomhedsskatteordningen.  
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I et selskab må ejeren ikke bare overføre likvider fra selskabet til privatøkonomien. Dette må kun 

foregå som følge af en handling eller en beslutning, og skal samtidig foregå på korrekt vis hvad 

angår indberetning og beregning.  

Da kapitalejeren i et selskab skal være lønmodtager, skal udbetalingen af løn foretages som til 

enhver anden medarbejder. Der skal fra virksomhedens side foretages indberetning af lønnen 

samt indeholdes A-skat og AM-bidrag jf. KSL § 46 stk. 1, som indbetales til Skattestyrelsen.  

Ejeren i et selskab kan også få udbetalt penge fra selskabet som udbytte på baggrund af selskabets 

frie reserver. Der skal beregnes og fra virksomhedens side indeholdes udbytteskat heraf jf. KSL § 

65 stk. 1, som i 2018 er 27%. Udbytteskatten afregnes til Skattestyrelsen.  

I tilfælde af at kapitalejeren i selskabet kautionerer for gæld i selskabet, skal der beregnes en 

kautionspræmie. På baggrund af dom SKM2005.253.LSR1 er det domspraksis at kautionspræmien 

beregnes som 1,5% af kautionsbeløbet. Beløbet bliver hos kapitalejeren beskattet som 

kapitalindkomst.  

Har kapitalejeren indskudt likvider eller aktiver i selskabet udover selskabskapitalen, kan beløbet 

udbetales skattefrit inkl. renter heraf. Renteberegningen foretages efter den rentesats, som 

selskabet kunne have fået alternativ finansiering til.  

Endeligt kan kapitalejeren få likvider ud af selskabet når selskabet ophører, såfremt der er provenu 

til udbetaling. Alt hvad ejeren har til gode på ophørstidspunktet samt den indskudte kapital kan 

hæves skattefrit, mens resten beskattes som aktieindkomst.  

                                                      
1 SKM2005.253.LSR: https://skat.dk/skat.aspx?oid=332946&lang=da 
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Beskatning: 

I et selskab vil ejeren blive personlig beskattet af den løn som udbetales, som nævnt tidligere i 

afsnittet ”transaktioner med kapitalejer/indehaver”. Beskatningen sker efter reglerne i PSL. Selve 

selskabet bliver beskattet efter bestemmelserne i SEL, med en skattesats på 22% jf. SEL § 17 stk. 1. 

Dvs. at de likvider der ikke er hævet af ejeren privatøkonomi i form af løn, bliver stående i 

selskabet til lavere beskatning.  

For overblikkets skyld foretages der nedenfor et regneeksempel med udgangspunkt i Peter 

Mogensens virksomhed for 2018. Da det er en personlig virksomhed, er der ikke i resultatet 

fratrukket løn til Peter, det ville der have været hvis det var et selskab. Men for 

sammenlignelighedens skyld tages der ikke højde for løn til Peter. Hvis virksomheden havde været 

et selskab ville beskatningen se ud som følger:  

 

I en personlig virksomhed bliver indehaveren som udgangspunkt beskattet efter reglerne i PSL. Det 

vil sige, at ejeren beskattes af virksomhedens overskud før finansielle poster som personlig 

indkomst, med en marginalskat på 56,5%2 (2018-niveau). Nettorenteomkostninger i virksomheden 

fratrækkes som kapitalindkomst, og nettorenteindtægter tillægges i kapitalindkomst.  

Kapitalindkomsten har en lavere skatteværdi end den personlige indkomst. Hvis der er positiv 

nettokapitalindkomst, har denne en skatteværdi på mellem 37,75% i bundskatten og 42,68% i 

                                                      
2 Tabel over marginalskatter: 
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-2019  
(tabel 1 på siden) 
 

https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-2019
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topskatten (2018-niveau). Er der i stedet negativ kapitalindkomst har denne en skatteværdi på 

27,6% (2018-niveau).  

Tilsvarende foretages et eksempel på beskatning af en personlig virksomhed med udgangspunkt i 

Peter Mogensens virksomhed for 2018: 

 

Hvis man i den personlig virksomhed vælger at anvende reglerne i VSL, kan beskatningen af 

overskuddet i virksomheden, i en vis udstrækning læne sig meget op ad beskatningen af et 

selskab, nemlig til samme skattesatser. I grove træk er det sådan, at de likvider, der hæves til 

privat forbrug beskattes som personlig indkomst, som nævnt ovenfor, og det resterende af 

virksomhedens overskud beskattes med samme skattesats som et selskab. Dette er beskrevet i 

meget grove træk, men er det grundlæggende i denne sammenhæng. VSO vil blive uddybet mere 

senere i opgaven i afsnittet under skattefri virksomhedsomdannelse. 
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3.2 Virksomhedens forretningsplan og struktur 

Forretningsplan: 

Udover overvejelser omkring det at drive et selskab frem for en virksomhed i personlig regi, er der 

også forhold omkring hvordan virksomheden ser ud i dens nuværende situation og hvilke 

muligheder der er for fremtiden.  

Det skal vurderes, om virksomhedens aktivitet og forretningsplan er mulig at føre videre. Det kan 

især være i brancher indenfor teknologi, der skal gøre sig overvejelser for fremtiden, da 

udviklingen i denne branche går stærkt. Det er derfor vigtigt, at overveje i den enkelte virksomhed 

hvilke muligheder der er for denne i fremtiden, og om virksomheden er forberedt til at kunne gå 

denne udvikling og fremtid i møde.  

Derudover skal det overvejes om den fremtidige modtager af selskabet i et generationsskifte 

ønsker at overtage virksomheden med den valgte forretningsplan.  

Med den fortsatte drift for øje, er det også en god ide at kigge indad i virksomheden og se på det 

regnskabsmæssige og økonomiske aspekt. Det er naturligvis ikke kun at se mulighederne og 

vurdere kompetencerne i virksomheden, men der skal også være fokus på økonomien og 

virksomhedens mulighed for “going concern”. Going concern betyder selskabets evne til at kunne 

fortsætte driften det kommende år, og der ikke er indikationer på at selskabet ikke kan overholde 

sine forventede økonomiske forpligtelser.  

Struktur: 

Hvis der er flere forretningsområder i virksomheden, kan de overvejes, om det vil være mere 

fordelagtigt, at skille disse ad, og omdanne dem til hver sit selskab. Igen skal det vurderes i forhold 

til modtageren af selskabet i et generationsskifte, om modtageren er interesseret i den 

nuværende struktur, eller om der er dele af virksomheden som modtageren ikke er interesseret i. 

Det kan også være indehaveren selv, der har et ønske om at bibeholde en del af aktiviteten i 

personlig regi fortsat. Det vil som oftest være hvis der er en ejendom eller værdipapirer i 

virksomheden, som ejeren ønsker at bibeholde i privat regi. 
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3.3 Indehaverens personlige overvejelser 

Det er vigtigt for indehaveren at vurdere, hvad hans eller hendes egne planer eller ønsker er i 

forhold til en omdannelse. Alt efter hvad målet er, kan det være yderst relevant at overveje, 

hvornår det er det rigtige tidspunkt at omdanne virksomheden på. 

Hvis målet er at få flere ejere ind i virksomheden, skal der overvejes hvilken struktur den 

fremtidige virksomhed skal have, altså hvordan ejerskabet skal fordeles i procent, og hvordan 

opgaver skal fordeles. Hvor meget er ejeren klar til at give fra sig og til hvem?  

Hvis målet er at indehaveren vil træde tilbage, er det en god ide at overveje hvornår det skal være. 

Hvis ønsket er, at der i fremtiden skal ske et generationsskifte, skal dette sættes i værk i god tid, da 

et generationsskifte tager noget tid, meget afhængig af situationen. Det er vigtigt, at gøre sig 

tanker om hvem virksomheden skal overdrages til, og hvilke ønsker og forventninger 

vedkommende har, så overdragelsen kan gå så nemt som muligt.  

3.4 Skattemæssige forhold 

Udover at gøre sig overvejelser om selve virksomheden, de personlige forhold samt modtageren, 

er det også vigtigt at have det skattemæssige aspekt med i overvejelserne. En 

virksomhedsomdannelse kan ende med at resultere i store skattebetalinger.  

I en virksomhedsomdannelse er det især oparbejdet goodwill, opsparet overskud samt store 

foretagne afskrivninger på aktiver, der kan udløse store skattebetalinger.  

Goodwill: 

Oparbejdet goodwill vil ved et salg eller en skattepligtig omdannelse udløse beskatning af det 

fulde beløb, da der ikke er en anskaffelsessum til at modregne i ved beregningen af en avance. En 

aldrende virksomhed kan have en stort oparbejdet goodwill, hvor en relativt ny virksomhed ikke 

har nået at oparbejde noget nævneværdigt i den sammenhæng.  
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Afskrivninger: 

Hvis der over tid foretaget afskrivninger på aktiver i den personlige virksomhed, vil disse komme til 

beskatning som genvundne afskrivninger. Ved en afståelse har det ikke så stor betydning, da der 

beskattes af avancen, men ved en skattefri omdannelse vil det have stor betydning, hvis der er 

foretaget store skattemæssige afskrivninger i forhold til aktivernes værdiforringelse.  

Opsparet overskud: 

Hvis der i en personlig virksomhed anvendes VSO, og der er et stort opsparet overskud, vil der 

ligeledes forfalde en relativ stor beskatning. Dette skyldes, at der skal afregnes skat ved en 

afståelse af det overskud, der ikke tidligere er fuldt ud beskattet. Dette kan dog undgås, hvis kun 

en del af, og ikke hele den personlige virksomhed afstås. I dette tilfælde falder det opsparede 

overskud til beskatning forholdsmæssigt.  

Det skal derfor vurderes, hvorvidt, der fortsat skal holdes noget af virksomheden i privat regi, så 

beskatningen efter VSO kan bibeholdes og afståelsesbeskatningen kan reduceres. Det skal dog 

naturligvis give mening for det kommende selskab, at drive det videre kun med den overdragne 

aktivitet.  

Indehaveren skal overveje, om der er likvider i privatøkonomien til at afholde de forventede 

forfaldne skatter i tilfælde en afståelse af virksomheden uanset hvordan denne afstås.  

Det er en god ide at vende disse overvejelser med en revisor, som skal bistå med selve 

omdannelsen, hvis det ender med en beslutning om at omdanne den personlige virksomhed.  

3.5 Hvilke forhold skal Peter Mogensen overveje forud for virksomhedsomdannelsen? 

Peter skal i første omgang forholde sig til de forhold, der vil ændre sig når han ikke længere driver 

virksomheden i personligt regi, men i stedet som et selskab.  

Rent praktisk vil det betyde, at Peter bliver forpligtet til at indberette selskabsregnskab til 

erhvervsstyrelsen, hvilket kan medføre højere omkostninger til revisor. Når det ikke er vist, 

hvorvidt det rent faktisk vil medføre større omkostninger til revisor for Peter, er at det afhænger 

af om Peter fortsat ønsker at have virksomhed i personligt regi, eller selskabet skal overtage al 

aktivitet.   
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Administrativt vil det kræve, at Peter skal have løn fra selskabet, som de øvrige medarbejdere, og 

ikke har mulighed for at hæve penge ud af selskabet til privatøkonomien herudover. Dog er der 

den undtagelse, at han på baggrund af selskabets regnskab kan udlodde udbytte til sig selv som 

kapitalejer. Beskatning heraf vil være som personlig indkomst som han kender fra personlige 

virksomhed, men udbytte vil beskattes som aktieindkomst til 27% i skat op til 54.000 kr. da han 

ikke er gift, og beløb herover beskattes med 42%. Uanset om der vil være tale om udbetaling af 

løn eller udbytte, som Peter i realiteten selv kan bestemme størrelsen af, skal begge dog være i 

overensstemmelse med, hvad selskabet kan forsvare for stadig at kunne overholde going concern 

princippet. Det vil sige at selskabet stadig kan overholde sine økonomiske forpligtelser overfor 

kreditorer og samtidig bibeholde egenkapitalen positiv. I tilfælde af, at selskabet skulle komme i 

uventede problemer økonomisk, vil Peter have den fordel ved at drive virksomheden i 

selskabsform, at han kun hæfter for den kapital han har indskudte i selskabet.    

Når Peter har overvejet, hvorvidt han på baggrund af ovenstående ændringer stadig ønsker at 

arbejde virksomheden hen mod en omdannelse med et senere generationsskifte for øje, skal han 

se på virksomheden i sin nuværende form og foretage en vurdering af dennes fremtid. Derudover 

skal han forsøge at opnå et billede af, hvad der for hans børn vil kunne være attraktivt, hvis de skal 

overtage virksomheden en dag. Både virksomhed, Peter og børnene skal i denne proces modnes til 

fremtiden. 

Det er vigtigt at Peter gør sig tanker om, hvorvidt virksomhedens nuværende form vil være 

bæredygtig og attraktiv i fremtiden. Det er vigtigt, at han ser både på områder, der er attraktive 

for hans børn og ser på virksomheden i sin nuværende form samt fremtidsmuligheder, for at 

kunne vurdere, om der er en sammenhæng mellem disse. 

Peter er nødsaget til at se på alle aspekter i virksomheden. Er der noget, der gør sig gældende i 

forhold til konkurrence, som Peter skal tage højde for? Kan malervirksomheden bibeholde sit 

nuværende niveau, og skal der gøres nogle tiltag eller foretages nogle investeringer for at kunne 

øge indtjeningen og attraktiviteten på dette område?  

I forhold til malervarebutikken skal han overveje, om der fortsat vil være et marked for en fysisk 

butik, eller om dette marked mere og mere bliver overtaget af internethandel. Kan han gøre noget 



Overvejelser forud for en virksomhedsomdannelse 
 

SIDE 20 

for at differentiere butikken, således at den bliver mere attraktiv både for børnene men også for 

kunderne, så dette kan danne grundlag for en fremtidig positiv udvikling af virksomheden.  

Peter bør også overveje, om han ønsker at skille de to grene af virksomheden fra hinanden i 

forbindelse med omdannelsen, således så butikken ligger i et selskab og malervirksomheden i et 

andet selskab. På den måde kan det måske for Peter blive nemmere i fremtiden at kunne 

videregive eller sælge selskaberne i fald at børnene ikke ønsker at overtage begge grene, men kun 

ønsker at fokusere på den ene.  

Peters personlige virksomhed har over tid udviklet sig til en god forretning på baggrund af Peters 

egne ønsker og behov samt udvikling i forhold til større efterspørgsel. Og kunsten i denne proces 

for ham med hans ønske om generationsskifte, er at få modnet og gjort virksomheden til ”deres” 

mere end til ”hans egen”.  

3.6 Delkonklusion 

Den skattemæssige del af overvejelserne er ikke skælsættende for Peter, da han allerede i 

personligt regi anvender VSO, hvilket skattemæssigt sidestiller ham med et selskab. Det vil ikke 

ændre det store i hverdagen for ham bortset fra at de ”ekstra penge” han måske ønsker at tage ud 

fra virksomheden skal være som udbytte godkendt på en generalforsamling, frem for blot at hæve 

pengene til privatøkonomien. Peter vurderer ikke, at dette blive et problem baseret på de tidligere 

år som selvstændig erhvervsdrivende.   

Som beskrevet i præsentationen af Peters virksomhed i afsnit 2, er sønnen Andreas ansat som 

malerlærling, og har interesse for den del af virksomheden og datteren Amalie er ansat i 

malervarebutikken. Peter har allerede taget Andreas med på råd og lader ham komme med ideer 

til den daglige drift af den del af virksomheden. Han lader ligeledes Amalie komme med gode råd 

og kreative ideer til både kunder, udsmykning samt sortiment i butikken.  På den måde forsøger 

han at forene sin eksisterende virksomhed med børnene ønsker og interesser. Dog med sine 

mange års erfaring med at drive virksomhed, markedsudvikling og økonomi for øje.  
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4 Virksomhedsskatteordningen  

Da jeg senere i opgaven vil komme ind på begreber taget fra virksomhedsskatteordningen, vil jeg i 

dette afsnit give en kort beskrivelse af de anvendte begreber. Dette er relevant for overblikket 

skyld inden disse anvendes i opgaven.  

4.1 Hvad er VSO? 

Virksomhedsskatteordningen har fokus på følgende 4 hovedpunkter: 

 

4.2 Fuld fradrag for renteomkostninger 

Når VSO anvendes, opnår den erhvervsdrivende fuld fradrag i den personlige indkomst for 

nettorenteomkostningerne, dvs. de fradrages i beskatningsgrundlaget med en skattemæssig værdi 

på ca. 56,5% i stedet for at fradrages som kapitalindkomst med en skattemæssig værdi på kun ca. 

26,6% (2018-niveau).   

4.3 Fradrag for kapitalafkast i personlig indkomst 

Kapitalafkastet er form for renteindtægt der bliver beregnet på baggrund af 

kapitalafkastgrundlaget. Kapitalafkastgrundlaget afspejler værdier, som virksomhedsindehaveren 

har indskud i virksomheden. For at tilgodese dette, flyttes beløbet fra personlig indkomst med den 

høje beskatning og til kapitalindkomst til den lave beskatning. 

4.4 Udjævning af svingende indkomster 

VSO giver udover ovenstående også mulighed for at udjævne indkomsterne henover årene. 

Normalt vil der i indkomstår med store overskud betale meget i skat og i indkomstår med mindre 

overskud betales mindre i skat. Ved udjævning forstås, at det kan undgås at der er 
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skattebetalinger over topskattegrænsen i nogle år, mens der i andre år er ikke beskattes helt op til 

topskattegrænsen. Skattebetalingen kan udjævnes som illustreret nedenfor. 

 

4.5 Opsparing af overskud foreløbig lav beskatning 

Det er muligt, at opspare overskud til senere år, hvis den erhvervsdrivende vel at mærke ikke har 

hævet hele virksomhedsoverskuddet til privatforbrug. Det opsparede overskud opstår som den 

forskel, der er mellem det faktisk privat hævede beløb og virksomhedens overskud.  

De ovenstående 4 muligheder bidrager til at en virksomhedsindehaver beskatningsmæssigt, kan 

sidestilles med et selskab.  

4.6 Indskudskonto 

Indskudskontoen er et udtryk for nettosummen af de aktiver og gældsforpligtelser, som 

virksomhedsindehaveren har indskudt i virksomhedsordning, med undtagelse af indskud eller 

gæld på mellemregningskontoen jf. VSL § 3 stk. 1 og 3. Indskudskontoen beregnes ved indtræden i 

VSO og reguleres kun i tilfælde af at der bliver indskudt direkte herpå, eller der foretages 

hævninger heraf som sidste mulighed i hæverækkefølgen3. 

Indskudskontoen kan blandt andet som resultat af, at indehaveren har indskudt privat gæld i 

virksomheden blive negativ. 

                                                      
3 Hæverækkefølgen i VSO: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948887 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948887
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4.7 Kapitalafkastgrundlag og kapitalafkast 

Ligesom indskudskonto skal der også laves en opgørelse af kapitalafkastgrundlaget. Jf. VSL § 8 stk. 

1, skal kapitalafkastgrundlaget opgøres både primo og ultimo hvert år.  

Som nævnt i afsnit 4.3 ”fradrag for kapitalafkast i personlig indkomst”, beregnes kapitalafkastet af 

kapitalafkastgrundlaget, som en form for rente af de personlige værdier der er indskudt i 

virksomheden.  Kapitalafkastet beregnes jf. VSL § 7 som kapitalafkastgrundlaget ganget med 

kapitalafkastsatsen, som er defineret i VSL § 9, og er i år 2018 0%.  

4.8 Indkomstopgørelse og skatteberegning 

Virksomhedens skattepligtige indkomst skal opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, 

altså som udgangspunkt på den samme måde, som ved anvendelse af PSL. Der er dog den forskel, 

at der i VSO ikke sondres mellem personlig indkomst og kapitalindkomst i indkomstopgørelsen.  

Fordeling af ovenstående områder kan i beskatningsøjemed illustreres som nedenstående: 

 

Skemaet viser fordelingen af beskatningen, når der opspares overskud i virksomheden. Det kan på 

illustrationen ses, hvordan virksomheden skattemæssigt sidestilles med et selskab.  

4.9 Hensat til senere hævning 

Udover ovenstående giver VSO også mulighed for at hensætte til senere hævning. Dette opstår 

som et led i udjævning af indkomster. I tilfælde hvor virksomhedsindehaveren har tjent eller 

hævet under topskattegrænsen, kan man teknisk set hæve indkomsten hertil, og beskatte dette 

som personlig indkomst. Beløbet kan herefter hæves skattefrit.  
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5 Virksomhedsomdannelse 

I de kommende afsnit omkring virksomhedsomdannelse vil jeg beskrive de to former for 

omdannelse, hvordan disse kan gennemføres, fordele og ulemper heraf samt herefter foretage 

begge former for virksomhedsomdannelse for Peter Mogensens virksomhed. Det er relevant at 

foretage en gennemførelse af begge metoder for at kunne rådgive Peter bedst mulig i forhold til 

de skattemæssige konsekvenser en omdannelse vil medføre.  

Når virksomhedsindehaveren har gjort sig tanker om, hvad målet for virksomheden er, hvilke 

ønsker vedkommende og en evt. overtager af virksomheden har, samt overvejet de skattemæssige 

aspekter ved en virksomhedsomdannelse, så skal der ses på, hvordan en sådan omdannelse kan 

foretages og gennemføres.  

I den forbindelse skal der altid foretages nogle beregninger af forskellige mulige scenarier, og på 

baggrund heraf, kan det så vurderes, om det kan betale sig at foretage en virksomheds-

omdannelse og i så fald, hvordan det i forhold til indehaverens ønsker kan foretages mest 

fordelagtigt.  

Der er to måder at foretage en virksomhedsomdannelse på, den skattepligtige metode og den 

skattefri metode.  

 

Som udgangspunkt vil der være tale om en skattepligtig omdannelse med mindre betingelserne i 

VOL er opfyldt for at kunne foretage virksomhedsomdannelsen skattefri. Overordnet set vil 

forløbene være som illustreret ovenfor.  

I de kommende afsnit vil de to metoder være beskrevet nærmere. 
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6 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse foretages efter afståelsesprincippet. Som ordet siger, 

betragtes den personlige virksomhed som afstået af indehaveren, og solgt til selskabet. Der sker 

således et apportindskud i selskabet bestående af den personlige virksomhed. Et apportindskud er 

et indskud af andre værdier end kontanter jf. SL § 35 stk. 1.  

Der vil ved denne metode ske ophørsbeskatning af dette apportindskud4, dvs. at 

virksomhedsindehaveren bliver beskattet af provenuet ved afståelsen. Selve beskatningen vil blive 

beskrevet senere i denne opgave i afsnit 6.3 ”Beskatning”.  

Da omdannelsen foregår som en afståelse er det derfor frivilligt for omdanneren om hele eller 

dele af virksomheden, der skal omdannes, dvs. om det er alle aktiver og passiver der skal 

indskydes i selskabet eller kun nogle udvalgte. 

6.1 Tilbagevirkende kraft  

Selve omdannelsen kan foretages enten pr. det tidspunkt, hvor denne endelig besluttes, dvs. 

datoen hvorpå stiftelsesdokumenterne underskrives, eller den kan foretages med tilbagevirkende 

kraft.  

Tilbagevirkende kraft kan ske maksimum 6 måneder efter den valgte skæringsdato jf. SL § 4 stk. 4, 

3. pkt. Skæringsdatoen, som er den dato hvor skattepligten overgår fra virksomhedsindehaveren 

til selskabet, er også den dato hvorpå, der er udarbejdet åbningsbalance. Anskaffelsesdatoen for 

anparterne eller aktierne i selskabet er identisk med underskriftdatoen på 

stiftelsesdokumenterne. Anskaffelsesdatoen kan altså således højst ligge 6 måneder efter 

skæringsdatoen.   

                                                      
4 Grundlæggende skatteret 2017, Karnov Group, side 549 afsnit 2.3.1 



Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
 

SIDE 26 

 

At omdanne med tilbagevirkende kraft kan kun gennemføres, såfremt det sker til et nystiftet 

selskab (ApS eller A/S), samt at indehaveren af den personlige virksomhed bliver 100 % ejer af 

selskabet jf. SL § 4 stk. 4, 1. pkt. Der kan således ikke omdannes til et eksisterende selskab med 

tilbagevirkende kraft, med mindre der aldrig har været aktivitet i det pågældende selskab, et 

såkaldt jomfrueligt selskab.  

Der er ikke et krav om, at der skal foretages omdannelse med tilbagevirkende kraft, men blot en 

mulighed. Det vil dog være en fordel, hvis omdannelsen foretages med virkning fra dagen efter 

sidste regnskabsår for den personlige virksomhed, da der som udgangspunkt kan anvendes de 

hermed opgjorte værdier for aktiver og passiver. 

Hvis omdannelsen ikke foretages med tilbagevirkende kraft, kan indehaveren vælge om det er 

hele virksomheden eller kun en del af virksomheden. I tilfælde af en delvis omdannelse, kan 

goodwill ikke omdannes alene, da dette betragtes som tilknyttet til virksomheden og ikke er et 

egentligt selvstændigt aktiv.    

Uanset om omdannelsen foretages med tilbagevirkende kraft, skal der senest 1 måned efter 

stiftelsen af det modtagne selskab, indsendes en genpart af udarbejdede dokumenter i forbindelse 

med omdannelsen til Skattestyrelsen, samt dokumentation på, at der er sket anmeldelse til 

Erhvervsstyrelsen jf. SL § 4 stk. 4, 3. pkt.  

Ejerens anskaffelsessum af anparterne eller aktierne i selskabet, er den bogførte værdi af 

egenkapitalen i åbningsbalancen, og anskaffelsestidspunktet er datoen, hvor 

stiftelsesdokumenterne er underskrevet, uagtet at omdannelsen er sket med tilbagevirkende 

kraft. 
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6.2 Værdiansættelse 

Da omdannelsen sker med den personlige virksomhed som apportindskud, skal der som 

udgangspunkt ske en værdiansættelse af de aktiver og passiver, der indgår i omdannelsen, i form 

af en vurderingsberetning jf. SL § 36 stk. 1.  

Som vurderingsmand kan vælges en godkendt revisor jf. SL § 37 stk. 1. Vurderingsberetningen må 

ikke være lavet før 4 uger før stiftelsesdokumentet underskrives jf. SL § 37 stk. 2.  

I tilfælde hvor omdannelsen sker på datoen dagen efter den personlige virksomheds 

skæringsdato, kan der som udgangspunkt anvendes værdierne fra regnskabet, hvis disse skønnes 

at være svarende til handelsværdierne. Handelsværdierne betragtes som værende de værdier, 

som de pågældende aktiver og passiver kan sælges for til en uafhængig 3. mand, altså efter det 

der betegnes armslængdeprincippet. 

De opgjorte værdier skal ligge til grund for åbningsbalancen i selskabet.  

Værdiansættelse af de forskellige aktiver og passiver skal ske efter følgende principper: 
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Goodwill: 

Goodwill er ikke et éntydigt begreb, men er et udtryk for kunderelationer, øvrige 

forretningsforbindelser samt omdømme5. Det kan derfor været svært at tilføre disse en specifik 

værdi. Der er 2 forskellige slags goodwill, som er oparbejdet goodwill og tilkøbt goodwill. 

Oparbejdet goodwill indregnes til handelsværdi, hvis denne kendes. Hvis den ikke kendes, er det 

kutyme at opgøre handelsprisen efter TS-cirkulære 2000-106.  

Tilkøbt goodwill indregnes til den bogførte værdi, anskaffelsessum fratrukket løbende 

afskrivninger, da denne anses for at være svarende til handelsværdien, men den hidtidige 

værdiforringelse.  

Fast ejendom: 

Fast ejendoms skal værdiansættes til den værdi, der vil gøre sig gældende ved et salg mellem 

parter, der ikke er interesseforbundne. Seneste offentlige ejendomsvurdering kan ligge til grund 

for værdiansættelsen, hvis denne ikke er fejlbehæftet, eller der ikke er sket forbedringer på 

ejendommen. Hvis dette er tilfældet, skal der foretages en ny vurdering, der afspejler 

handelsprisen jf. Skattestyrelsens juridiske vejledning herom7. Kursværdien på restgælden 

modregnes heri. 

Fortjenesten, som er forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen jf. EBL § 4 stk. 

1. Disse bliver opgjort som følger: 

Afståelsessummen: Omregnes til kontantværdien, der beregnes ved at den at den kontante del af 

afståelsessummen (handelsværdien) fratrukket kursværdien af de hertil knyttede og overdragede 

gældsposter jf. EBL § 4 stk. 4. 

  

                                                      
5 Lærebog og indkomstskat 2017, Aage Michelsen m.fl. side 614 afsnit 3.2.1. 
6 TS-cirkulære 2000-10: https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338 
7 Juridisk vejledning C.B.3.5.4.3 Fast ejendom: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946444 
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Anskaffelsessum: Omregnes til kontantværdi, der beregnes som den kontante del af 

anskaffelsessummen fratrukket kursværdien af de til ejendommen tilknyttede gældsposter på 

anskaffelsestidspunktet jf. EBL § 4 stk. 2. For ejendomme anskaffet før 19. maj 1993 beregnes 

værdien som en af følgende værdier jf. EBL § 4 stk. 3: 

- Ejendomsværdien pr. 1 januar 1993 med tillæg af 10%, eller 

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

 denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996. 

Driftsmidler: 

Værdien opgøres til den handelsværdi, der kan opnås ved almindelig handel til uafhængig 3. 

mand. Den bogførte værdi kan ofte anvendes, da de foretagne afskrivninger skulle være et udtryk 

for værdiforringelsen over tid. Hvis denne alligevel ikke er retvisende, skal der foretages en ny 

vurdering af en vurderingsmand. Der kan gøres brug af f.eks. bilbasen eller andre portaler der kan 

give en indikation på markedsværdien.   

Værdipapirer: 

Værdipapirer værdiansættes til handelsværdi. Børsnoterede værdipapirer indregnes til børskursen 

på omdannelsesdagen jf. TS-cirkulære 2000-098. Unoterede værdipapirer indregnes til 

handelsværdien jf. TS-cirkulære 2000-09. Kendes denne ikke, tages der udgangspunkt i indre værdi 

i senest aflagte regnskab. 

Igangværende arbejder: 

Handelsværdien fastsættes som den regnskabsmæssige værdi. 

Varelager: 

Jf. VL § 1 stk. 3 kan varelageret opgøres på 3 forskellige måder: 

- Dagspris pr. omdannelsesdatoen 

- Kostprisen tillagt told, fragt og lign.  

- Fremstillingspris, hvis der er tale om egenproduktion 

  

                                                      
8 TS-cirkulære 2000-09: https://skat.dk/skat.aspx?oid=82336 
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Debitorer: 

Handelsværdien betragtes som identisk med den bogførte værdi. I tilfælde af, at der er usikkerhed 

om betalingsevnen hos nogle debitorer, hensættes der til tab. Skattemæssigt kan dette tab først 

fratrækkes, når tabet er konstateret.  

Likvider: 

Likvider indregnes til nominel værdi.  

Gæld: 

Gæld indregnes til kursværdi. Med kursværdi forstås enten den aftalte kurs ved indgåelse af den 

specifikke aftale, eller en kurs, der er defineret på et reguleret marked. 

6.3 Beskatning 

Den skattemæssige forpligtelse overgår fra virksomhedsindehaveres til selskabet på datoen for 

den udarbejdede åbningsbalance. Hvis omdannelsestidspunktet ligger midt i et indkomstår, skal 

den skattepligtige indkomst fordeles forholdsmæssigt mellem den personlige virksomhed og 

selskabet. 

Afståelse af en personlig virksomhed vil som oftest udløse en fortjeneste, som skal beskattes efter 

de almindelige avancebeskatningsregler9. Avance på værdipapirer beskattes som aktieindkomst, 

ejendomsavance som kapitalindkomst og øvrige avancer som personlig indkomst.  Hvis der sker en 

delvis omdannelse og den resterende personlige virksomhed fortsat anvender VSO vil 

kapitalindkomsten på ejendomsavancen dog blive medtages i den personlige indkomst pga. 

fordelen herom i VSL.  

Avancen opnået ved afståelse af goodwill beskattes, som alle andre aktiver, ved forskellen mellem 

anskaffelsessum fratrukket afskrivninger efter AL § 40 stk. 2 og afståelsessummen. Ved oparbejdet 

goodwill er der ingen anskaffelsessum, hvorfor der i mange tilfælde sker en stor beskatning heraf, 

og beskattes som personlig indkomst. 

                                                      
9 Grundlæggende skatteret 2017, Karnov Group, side 548 afsnit 2.1.4. 
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Avancen ved den opgjorte skattepligtige indkomst i forbindelse med afståelsen af fast ejendom 

beskattes som kapitalindkomst10. Er der foretaget afskrivninger på ejendommen efter AL § 14, skal 

disse genvundne afskrivninger medtages i den skattepligtige indkomst jf. AL §21 stk. 1.  

Hvis virksomhedsindehaveren har anvendt VSO i den personlige virksomhed, og over tid har 

opsparet overskud, vil der i forbindelse med afståelsen af hele virksomheden ske beskatning af 

dette. Det vil sige, at der foretages en endelig beskatning af de opsparede overskud før skat. Den 

hermed ikke tidligere beskattede indkomst, beskattes som personlig indkomst i afståelsesåret med 

den for året gældende skattesats jf. VSL § 15 stk. 1. Da der i opsparingsårene er betalt en foreløbig 

skat, fratrækkes den faktisk betalte skat i slutskatten for afståelsesåret. Dog kan der ved en fuld 

afståelse og ophør af VSO beskattes i året efter ophøret jf. VSL § 15b 

Hvis omdannelsen foretages med en delvis afståelse, kan den resterende virksomhed bibeholdes 

og virksomhedsindehaveren kan fortsætte sin status som værende selvstændig erhvervsdrivende. 

På denne måde kan indehaveren udskyde skatten for den andel af virksomheden, der bibeholdes i 

privat regi og videreføres efter reglerne i VSL.   

6.4 Berigtigelse 

Ved omdannelsen skal indehaveren modtage et vederlag for dennes indskud i selskabet. 

 

Oftest modtages vederlaget i form af anparter eller aktier i selskabet. Virksomheds-indehaveren 

får på denne måde ikke udbetalt noget af avancen i kontanter, hvilket kræver, at der er likvider 

nok i privatøkonomien til betaling af den forfaldne skat i privat regi, som følge af afståelsen. Er der 

                                                      
10 https://tax.dk/skat/ejendomsavancebeskatning.htm 
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vederlag udover anskaffelsessummen kan virksomhedsoverdrageren modtage dette i forskellige 

former.  

Vederlaget, som er forskellen mellem den stiftede selskabskapital og værdien af den indskudte 

virksomhed, kan blive i selskabet som en bundet overkurs på egenkapitalen.  

Kontanter modtaget som vederlag kan afregnes via en mellemregningskonto i selskabet, som 

løbende kan hæves skattefrit eller blive afregnet med det samme i forbindelse med omdannelsen. 

Vederlaget kan også modtages som et stiftertilgodehavende i form at et gælds- eller pantebrev, 

som skattefrit kan udbetales efter den nedskrevne og gældende afdragsprofil. Et stifter-

tilgodehavende giver mulighed for, at lade likvider stå i selskabet, og herfra kunne afregne den 

personlige skat herfra som forfalder efter afståelsen, da selve skatten ikke kan stå som et passiv i 

selskabets åbningsbalance.  Når der udstedes et stiftertilgodehavende ved omdannelsen, kan det 

ske med et kursnedslag. Da afståelsen foregår mellem to interesseforbundne parter, kan 

kursnedslaget ikke sættes mindre end kurs 80 jf. retspraksis11. Kursnedslaget fordeles på 

aktivernes værdier med undtagelse af likvider. På denne måde bliver selskabets 

afskrivningsgrundlag på aktiverne mindre. Til gengæld bliver kapitalejerens anskaffelsessum af 

anparterne eller aktierne mindre, og dermed reduceres skattebetalingen. I takt med, at der 

afvikles på stiftertilgodehavendet, hvor hovedstolen kan hæves skattefrit, vil der ske beskatning af 

kursgevinsten efter KGL § 14 stk. 1. Kriteriet for at kunne opnå dette kursnedslag forudsætter, at 

der er lavet en aftale om rente- og afdragsvilkår. Hvis der ikke foreligger en sådan aftale, anses det 

for at være et anfordringstilgodehavende, som skal indregnes til kurs 100. 

Uanset i hvilken form virksomhedsomdanneren modtager vederlag, så skal fordringen 

kontantomregnes jf. hhv. AL § 45 og EBL § 4. Fælles for alle vederlagstyper er, at det skal efterlade 

selskabskapitalen intakt. Der kan således ikke vederlægges mere end differencen mellem 

handelsværdien for den indskudte virksomhed og kapitalkravet for selskabet, som er for et ApS 

mindst 50.000 kr. og for et A/S mindst 400.000.   

                                                      
11 Skats juridiske vejledning C.C.7.1.1 Regler om afståelse til handelsværdier 
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6.5 Ophørspension 

I forbindelse med at en virksomhedsindehaver afstår sin virksomhed, herunder ved en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse, er der mulighed for at indehaveren kan indbetale en ellers 

skattepligtig fortjeneste ved afståelsen på en pensionsordning jf. PBL 15a12. Uden at gå komme 

nærmere ind på typerne af pensionstyperne, er det kun pensioner med løbende udbetalinger, 

såsom livrente eller ratepension jf. PBL § 15A stk. 5. Dog er der en række øvrige betingelser der 

skal være opfyldt, for at kunne anvende denne mulighed.  

Jf. PBL § 15A stk. 1 skal vedkommende være fyldt 55 år inden afståelsen. Vedkommende skal 

indenfor for de seneste 15 år fra forud for det indkomstår hvori pensionsordningen oprettes, have 

været selvstændig erhvervsdrivende eller hovedaktionær i et selskab der driver erhvervsmæssig 

virksomhed jf. PBL § 15A stk. 2. Er der i overvejende grad (over 50%) tale om udlejning af fast 

ejendom, besiddelse af kontanter eller værdipapirer (såkaldte pengetanke), vil det ikke anses som 

en erhvervsmæssig virksomhed.    

Indehaveren kan højst indbetalt 2.803.900 kr. (2019 niveau) til pensionsordningen fra 

virksomheden. Indbetalingen kan dog ikke overstige fortjenesten ved afståelsen. Beløbet der 

indbetales fradrages i den personlige indkomst jf. PSL §3 stk. 2 nr. 3. Vælges der ikke at blive 

indbetalt op til grænsen for det størst mulige indbetalingsbeløb, kan indehaveren henover en 10 

årig periode herefter vælge at få fradrag helt eller delvist op til det samlede beløb udgør 2.803.900 

kr. eller max. fortjenesten ved afståelse.  

6.6 Fordele og ulemper ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Da der ved en skattepligt virksomhedsomdannelse forfalder afståelsesbeskatning, kan det have 

store økonomiske konsekvenser for omdanneren. Men der er altid både fordele og ulemper ved at 

foretage en omdannelse efter afståelsesprincippet. Det er derfor vigtigt at se på disse fordele og 

ulemper inden gennemførelsen af en virksomhedsomdannelse.  

 

 

                                                      
12 Grundlæggende skatteret 2017 side 447 linje 1. 
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Fordele: 

- Der kan udstedes et stiftertilgodehavende, som en del af vederlaget til 

virksomhedsomdanneren. Omdanneren binder på den måde ikke hele sin avance i 

selskabets egenkapital og selskabet tømmes ikke for likvider.  

- Der er valgfrihed til kun at omdanne en del af den personlige virksomhed, og dermed 

bibeholde evt. anvendelse af VSO. 

- Det skattemæssige grundlag i selskabet bliver så stort som muligt, da aktiverne indregnes 

til handelsværdi, hvilket typisk er højere end den bogførte værdi. I selskabet opnås der 

derfor det størst mulige afskrivningsgrundlag. (Kun fordel for selskabet) 

- Tidligere fremført underskud i den personlige virksomhed, modregnes i avancen ved 

omdannelsen og på den måde reducere skattebetalingen. 

- Omdannelsen kan gennemføres når som helst. 

- Der er mulighed for at indbetale på en ophørspension og på den måde opnå fradrag i 

fortjenesten af virksomheden i den personlige indkomst. 

- Omdanneren kan opnå et stiftertilgodehavende, som kan hæves skattefrit. 

Ulemper: 

- Stort oparbejdet goodwill medfører stor beskatning for virksomhedsomdanneren. 

- Store genvundne afskrivninger medfører en stor avance og stor beskatning heraf.    

- Opsparet overskud skal beskattes ved omdannelsen, og forholdsmæssigt ved 

delomdannelse.  

- Som følge af at selskabet opnår det størst mulige afskrivningsgrundlag, vil omdanneren 

dermed opnå den størst mulige avance og dermed beskatning heraf.  

- Indbetaling på ophørspension medfører mindre likviditet både i selskabet og i privat regi.  

Med ovenstående fordele og ulemper for øje, skal der altid ses specifikt på det enkelte tilfælde og 

den konkrete virksomhed, da ikke to er ens. Hvis ulemperne vægter højest, og medfører store 

økonomiske konsekvenser for omdanneren, vil det være en god ide at overveje, om omdannelsen 

kan og skal foretages som en skattefri omdannelse i stedet, eller alternativt se nærmere på, om 

den som skattepligtig kan gennemføres på andre måder.  
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Da der ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse er valgfrihed i forhold til hvilke aktiver og 

passiver der ønskes omdannet, kan det overvejes hvorvidt det vil være muligt at gennemføre en 

skattepligtig omdannelse med så lidt afståelsesskat som muligt ved at ”justere” på 

sammensætningen af de omdannelse og ikke omdannede aktiver og passiver, altså holde nogle 

aktiver der medfører stor avance og dermed beskatning, ude af omdannelsen. Dog skal aktiver og 

passiver, der er i direkte tilknytning til hinanden følges ad enten udenfor eller med i omdannelsen. 

Samtidig skal det give mening i fremtidens aktivitet i henholdsvis selskabet og den fortsatte 

personlige virksomhed.  

Det kræver beregninger af de forskellige muligheder og der kan ikke entydigt gives et svar på, hvad 

der er mest fordelagtigt før disse er foretaget og virksomhedsindehaveren har opvejet de fordele 

og ulemper der følger med.   

6.7 Delkonklusion 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse er som hovedregel forbundet med den ulempe, at der 

skal betales afståelsesbeskatning af hele avancen af den omdannede virksomhed. Metoden ses 

derfor oftest anvendelse i tilfælde, hvor omdannelsen ikke udløser en væsentlig beskatning. Det 

kan være i perioder, hvor der har været mindre gode resultater i virksomheden så den beregnede 

goodwill ikke bliver så høj eller hvis der har været fremført underskud i den personlige 

virksomhed, som kan modregnes i avancen ved afståelsen. Metoden ses også anvendt i tilfælde 

hvor der i den private virksomhed er anvendt VSO og hvor det opsparede overskud heri ikke 

udløser en væsentlig beskatning.  

For at spare afståelsesbeskatning her og nu kan muligheden for indbetaling på ophørspension 

også anvendes, men dette kræver at der ikke er behov for den likviditet hverken i selskab eller 

personligt regi, som bliver bundet på pensionsopsparingen.   

En væsentligt beskatning afhænger af omdannerens privat økonomi. Der kan derfor ikke gives et 

entydigt svar på om det er rigtigt at gennemføre en virksomhedsomdannelse som en skattepligtig 

omdannelse, men der kan foretages beregninger af de mulige scenarier til fremlæggelse for 

virksomhedsindehaveren, som er den endelige beslutningstager. 
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7 Skattefri virksomhedsomdannelse 

Alternativet til den skattepligtige virksomhedsomdannelse efter afståelsesprincippet, er den 

skattefrie omdannelse foretaget efter reglerne i VOL. Den personlige virksomhed bliver, ligesom 

ved den skattepligtige omdannelse, indskudt i selskabet som apportindskud og omdannet til 

anparter eller aktier i selskabet. 

Selvom det hedder en skattefri omdannelse betyder det ikke, at der ikke skal betales skat. Det 

betyder blot, at den er skattefri på selve omdannelsestidspunktet, men at skattebetalingen 

udskydes, og forfalder den dag virksomhedsomdanneren afstår sine anparter eller aktier i 

selskabet enten ved et salg eller andet ophør.  

7.1 Krav og betingelser 

Der er i VOL § 1 og 2 nævnt hvilke krav der er i forbindelse med en skattefri virksomheds-

omdannelse og hvilke betingelser der skal være opfyldt. Er betingelserne og kravene ikke opfyldt, 

vil virksomhedsomdannelsen af skattestyrelsen kræves skattepligtig. Det kan have meget store 

konsekvenser for omdanneren, da man ofte vælger en skattefri virksomhedsomdannelse fordi en 

skattepligtig er forbundet med store afståelses beskatninger.  
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7.1.1 Det overtagne selskab 

Det overtagne selskab skal være et nystiftet eller et jomfrueligt selskab. Et jomfrueligt selskab vil 

sige, et allerede stiftet selskab, hvor der ikke tidligere har været aktivitet og selskabskapitalen er 

intakt.  

7.1.2 Erhvervsmæssig virksomhed 

Virksomheden der omdannes skal betragtes som en selvstændig erhvervsvirksomhed. Der kan 

således ikke omdannes en hobbyvirksomhed eller en virksomhed som kan sidestilles med et 

arbejdstagerforhold jf. skattestyrelsens definition af en selvstændig erhvervsvirksomhed13. 

7.1.3 Fuld skattepligt i Danmark 

Virksomhedsindehaveren skal på omdannelsestidspunktet være fuld skattepligtig til Danmark jf. 

KSL § 1.  

7.1.4 Hel- eller delomdannelse 

Der kan som ved en skattepligtig omdannelse også ved en skattefri omdannelse foretages en 

delomdannelse, dog ikke med den samme valgfrihed.  

I en skattefri virksomhedsomdannelse kan kun der foretages en delomdannelse jf. VOL § 2 stk. 1 

nr. 2. Der er således kun ejendomme i den personlige virksomhed, som han holdes ude af 

omdannelsen, da ejendomme betragtes som en selvstændig virksomhed for sig selv.  

Udover ejendomme kan mellemregningskontoen med virksomhedsindehaveren vælges, at holdes 

udenfor omdannelsen. Ligesådan kan beløb hensat til senere hævning vælges, at holdes udenfor. 

Hvis mellemregning og hensat til senere hævning holdes udenfor omdannelsen, skal de fulde 

beløb være udbetalt inden omdannelsestidspunktet. Da pengene allerede er beskattet, kan 

pengene hæves skattefri for indehaveren.  

Alt hvad der indgår i virksomhedsomdannelsen, skal bindes i selskabets egenkapital, enten som 

selskabskapital eller som overkurs.  

                                                      
13 D.A.3.1.3 Definition: Selvstændig virksomhed: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1977967 
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7.1.5 Omdannerens vederlag 

Hele vederlaget for den omdannede virksomhed skal af omdanneren modtages i form af aktier 

eller anparter i selskabet jf. VOL § 2 stk. 1 nr. 3. Ejeren af selskabet skal således eje 100% heraf.  

Der kan ikke udstedes et tilgodehavende i en skattefri virksomhedsomdannelse til omdanneren 

som der kan i en skattepligtig omdannelse.  

7.1.6 Negativ indskudskonto 

Hvis der i VSO er en negativ indskudskonto, skal denne være udlignet, det vil sige, at mindst den 

negative saldo skal være indbetalt eller udlignet på anden vis jf. VSL § 16 a stk. 4. En udligning kan 

foregå ved yderlig indskydelse af private eller den private andel af blandet benyttede aktiver.  

Udover aktiver, kan en negativ indskudskonto også udlignes såfremt der er opsparet overskud i 

VSO. Ved anvendelse af det opsparede overskud sidestilles det med kontanter, og indehaveren vil 

derfor blive beskattet af det opsparede overskud der anvendes til indskud på indskudskontoen. 

Der er som bekendt betalt aconto skat af beløbet, hvilket fratrækkes i slutskatten beregnet at det 

anvendte opsparede overskud.   

Uanset hvordan den negative saldo udlignes, skal det ske inden tidspunktet for omdannelsen. Hvis 

dette ikke sker, kan omdannelsen ikke foretages som en skattefri omdannelse jf. VOL § 2 stk. 1 nr. 

5, og vil blive gjort skattepligtig. Dog kan skattestyrelsen give dispensation jf. VOL § 2 stk. 4.  

7.1.7 Tilbagevirkende kraft 

Ligesom en skattepligtig virksomhedsomdannelse, kan en skattefri omdannelse også ske med 

tilbagevirkende kraft. Det er et krav, at omdannelsen foretages senest 6 måneder efter 

omdannelsesdatoen jf. VOL § 2 stk. 1 nr. 6. Omdannelsesdatoen er skæringsdatoen hvorpå 

åbningsbalancen for selskabet er udarbejdet jf. VOL § 3. Typisk har en personlig ejet virksomhed 

kalenderår som regnskabsår, og omdannelsesdatoen er i dette tilfælde den 1. januar og 

virksomhedsomdannelsen skal senest ske den 30. juni.   
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Når der foretages en skattefri virksomhedsomdannelse, kræves det jf. VOL § 2 stk. 1 nr. 7, at der til 

Skattestyrelsen skal ske anmeldelse herom senest 1 måned efter omdannelsen. Anmeldelsen skal 

indeholde følgende: 

 

Selvom de tidligere nævnte krav ikke er opfyldt, kan Skattestyrelsen give tilladelse til alligevel at 

gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse jf. VOL § 2 stk. 4. I så fald, skal en evt. negativ 

anskaffelsessum eller negativ indskudskonto indbetales senest 1 måned efter meddelelse herom. 

Hvis Skattestyrelsen ikke giver denne tilladelse, vil omdannelsen alligevel blive skattepligtig.  

7.1.8 Meddelelse til skattestyrelsen 

Ejeren skal til skattestyrelsen jf. VOL § 2 stk. 2 nr. 7 indsende meddelelse om den skattefri 

virksomhedsomdannelse. Meddelelsen skal indsendes senest 1 måned efter 

omdannelsestidspunktet. Sammen med denne meddelelse skal indsendes en kopi af de 

udarbejdede stiftelsesdokumenter, en opgørelse over aktiernes/anparternes anskaffelsessum, 

åbningsbalancen samt dokumentation for anmeldelsen af selskabet til Erhvervsstyrelsen.  

7.1.9 Åbningsbalance 

Der skal ved omdannelsen udarbejdes en åbningsbalance for selskabet. Denne åbningsbalance 

indeholder de regnskabsmæssige værdier af de omdannede aktiver og passiver samt den 

beregnede goodwill.  

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal der i denne åbningsbalance hensættes en udskudt 

skat, som beregnes på baggrund af forskellen mellem de regnskabsmæssige værdier og de 

skattemæssige værdier jf. VOL § 2stk. 1 nr. 8.   
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7.2 Succession 

En skattefri virksomhedsomdannelse sker efter successionsprincippet jf. VOL § 6 stk. 1.  

Ved succession forstås, at der for virksomhedsoverdrageren ikke beskattes i forbindelse med 

virksomhedsomdannelsen, som der gør ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse, men 

beskatningen udskydes. Selskabet indtræder således i virksomhedsoverdragerens skattemæssige 

stilling med hensyn til de overdragede aktivers og passivers anskaffelsessum, -tidspunkt, -hensigt 

og foretagne afskrivninger.  

I selskabet vil aktiverne og passiverne betragtes som værende anskaffet på det tidspunkt, som de 

er anskaffet i den personlige virksomhed, og til den pris de oprindeligt er anskaffet. Af- og 

nedskrivninger betragtes ligeledes at være foretaget af selskabet.  

Hensigten med aktiverne og passiverne overtages også af selskabet jf. VOL § 6 stk. 2. Det vil sige, 

hvis der er sket erhvervelse med spekulation til hensigt, skal selskabet videreføre denne hensigt.  

7.3 Underskud 

I tilfælde hvor den personlige virksomhed har fremført tidligere underskud til senere anvendelse, 

kan disse ikke overdrages til selskabet jf. VOL § 8 stk. 1. Dette vil være et skatteaktiv i privat regi, 

der går tabt ved en skattefri virksomhedsomdannelse.  

7.4 Udskudt skat 

Som nævnt i afsnittet om ”åbningsbalance”, skal der afsættes udskudt skat. Den udskudte skat er 

konsekvensen af successionen, forstået på den måde, at det er den skat der ville have været 

forfaldet til betaling på omdannelsestidspunktet, hvis omdannelsen var foretaget skattepligtig.  

Jf. VOL § 2 stk. 1 nr. 8, skal der beregnes skat af forskellen mellem den bogførte værdi og den 

skattemæssige værdi af de overdragne aktiver og passiver efter de gældende skattesatser i  

SEL § 17 stk. 1 i det år i fremtiden, hvor skatten forventes at blive afregnet. Som loven ser ud i dag 

er skattesatsen fra 2016 og fremefter 22%.  

Udover forskellen på værdierne af de overdragne aktiver og passiver, skal der også afsættes 

udskudt skat af det beregnede goodwill, da dette er en latent fortjeneste for omdannerens. 

Fortjenesten ville have udlæst beskatning hvis omdannelsen var foretaget skattepligtig.  
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Den udskudte skat er ikke et skattemæssigt passiv, og skal derfor ikke indgå i opgørelsen af den 

skattemæssige anskaffelsessum for anparterne eller aktierne i selskabet, men vil indgå i 

åbningsbalancen for selskabet som et passiv.  

Er der indgået en ejendom i virksomhedsomdannelsen, som i den private virksomhed har været 

afskrevet, vil disse afskrivninger indgå i grundlaget for beregningen af udskudt skat som 

genvundne afskrivninger.   

7.5 Anparternes eller aktiernes anskaffelsessum 

De anparter eller aktier som omdanneren erhverver i forbindelse med omdannelsen erhverves til 

den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen jf. VOL § 4 

stk. 2.  

Principperne som anvendes til at beregne anskaffelsessummen for de aktiver og passiver, der 

indgår i omdannelsen, er som hovedregel de samme som i den skattepligtige omdannelse, som 

beskrevet i afsnit 6.2. Der er dog en afvigelse herfra, hvad angår blandede driftsmidler.  

Ved omdannelse af blandet benyttede aktiver skal den private andel af aktivet overdrages til 

selskabet, så det bliver 100% erhvervsmæssig.  

På grund af successionsprincippet, overtager selskabet den skattemæssige stilling fra den 

personlige virksomhed. Den privat benyttede andel af aktivet er ikke omfattet af VOL, fordi der 

ikke er tale om en overdragelse, og ved omdannelsen anses den private del af aktivet som afstået 

til selskabet. Derfor er det kun den erhvervsmæssige andel af aktivet som selskabet succederer i 

ved omdannelsen. De hidtil foretagne afskrivninger skal derfor fordeles forholdsmæssige efter den 

faktiske fordeling af privat og erhvervsmæssige anvendelse. Der tages udgangspunkt i den 

nedskrevne skattemæssige værdi, som korrigeres efter, hvor stor andel der har været anvendt i 

privat regi henover tid. Dertil lægges den privat anvendte %-del af handelsværdien af aktivet på 

omdannelsesdagen.  
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Regnestykket vil som et eksempel se ud som følgende:    

 

Det er en fordel at opnå så høj anskaffelsessum som mulig, da det er den, der danner grundlag for 

beregningen af avancen den da anparterne elle aktierne i selskabet sælges. Jo højere 

anskaffelsessum, jo lavere avance og dermed avancebeskatning. Avancen indgår i den 

skattepligtige indkomst jf. ABL § 1. 

7.6 Opsparet overskud 

Det kan, som nævnt, vælges at lade det opsparede overskud fra VSO falde til beskatning. 

Overskuddet vil i så fald blive beskattet i forbindelse med udgangen af det sidste indkomstår for 

den personlige virksomhed. Da der allerede i opsparingsårene er betalt en foreløbig skat, vil denne 

foreløbige skat fratrækkes slutskatten i året hvor det opsparede overskud beskattet. Beløbet kan 

helt eller delvist anvendes til udligning af en evt. negativ indskudskonto.  

Det opsparede overskud kan også vælges at skulle indgå i virksomhedsomdannelsen helt eller 

delvist. På denne måde vil den endelige beskatning heraf blive udskudt, som den blev i VSO også. 

Vælges der at lade det opsparede overskud indgå i omdannelsen delvis, tages det ældste 

opsparede først.  
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Da opsparet overskud kan være forbundet med forholdsvis store skattebetalinger ved den 

endelige beskatning, vil denne i mange tilfælde indgå i omdannelsen.   

Foretages der en delomdannelse, vil det opsparede overskud hhv. omdannes og beskattes 

forholdsmæssigt jf. VSL § 16a stk. 1. Fordelingen til brug for dette skal findes i 

kapitalafkastgrundlaget. Der skal foretages en beregning af, hvor stor en andel af 

kapitalafkastgrundlaget, der knytter sig til aktiver og passiver, der hhv. omdannes og ikke 

omdannes, og denne fordeling i % vil anvendes på saldoen for opsparet overskud.  

 

Ved indskydelse af opsparede overskud i en skattefri virksomhedsomdannelsen vil anparternes / 

aktiernes anskaffelsessum nedsættes jf. VSL § 16 stk. 1 og § 16a stk. 3. Nedsættelsen af 

anskaffelsessummen svarer til beløbet for opsparet overskud ekskl. virksomhedsskat, der indgår i 

omdannelsen.    

7.7 Hensat til senere hævning 

Er der i VSO hensat beløb til senere hævning, er der jf. VOL § 2 stk. 1 nr. 2 valgfrihed om hele eller 

dele af beløbet skal indgå i omdannelsen eller udelades. Hvis beløbet indgår i omdannelsen vil 

dette blive bundet på selskabets egenkapital. Hvis beløbet holdes udenfor omdannelsen vil det 

indgå i selskabets åbningsbalance som en gældspost. Beløbet skal dog være hævet til 

privatøkonomien inden omdannelsen finder sted. Hvis udbetalingen inden tidsfristen ikke 

overholdes vil det blive bundet i selskabets egenkapital som en del af overkursen. 
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7.8 Negativ anskaffelsessum 

I forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, kan anparternes / aktiernes 

anskaffelsessum kun blive negativ, hvis der i den personlige virksomhed er anvendt VSO. 

En negativ anskaffelsessum kan opstå i tilfælde, hvor der er foretaget store afskrivninger.  

Hvis der er en negativ anskaffelsessum vil den numeriske værdi svarende hertil, blive tillagt 

ejerens afståelsessum den dag denne sælger hele eller dele af sine anparter / aktier i selskabet. 

Dette skyldes, at en negativ anskaffelsessum svarer til en form for skattemæssigt fradrag, der er 

givet på omdannelsestidspunktet, og dette skal modregnes ved afståelsen.  

 

En negativ anskaffelsessum kan også opstå som følge af indskud af opsparede overskud, da det 

opsparede overskud som nævnt nedsætter anskaffelsessummen på omdannelsestidspunktet.  

Hvis virksomhedsindehaveren har flere virksomheder, er det et krav at alle virksomheder indgår i 

den skattefri virksomhedsomdannelse, hvis anskaffelsessummen er negativ jf. VOL § 2 stk. 1 nr. 5. 

Dette gælder også i tilfælde, hvor der er en ejendom i virksomheden, som ellers kunne være holdt 

udenfor omdannelsen. Ligesom ved negativ indskudskonto, kan en negativ anskaffelsessum 

udlignes senest 1 måned efter, at skattestyrelsen har givet meddelelse herom jf. VOL § 2 stk. 4.  

Kravet til omdannelse af hele virksomheden eller alle indehaverens virksomheder gælder dog ikke 

i tilfælde hvor den negative anskaffelsessum opstår efter medtagelse af opsparet overskud.  
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7.9 Fordele og ulemper ved skattefri virksomhedsomdannelse  

Det altoverskyggende argument for virksomhedsindehavere ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse er at den er skattefri. Og det lyder umiddelbart også som en ubetinget 

fordel, men som de foregående afsnit viser, så er det ikke en helt skattefri, men blot en 

skatteudskydende omdannelse. Det er derfor vigtigt at have for øje, at der også kan være nogle 

ulemper forbundet hermed.  

Fordele: 

- Ingen beskatning på omdannelsestidspunktet. 

- Likviditeten bliver i selskabet og kan her anvendes til reinvestering og udvidelse af 

aktiviteten heri. 

- Kan gennemføres uden tilladelse fra Skattestyrelsen. 

- Mulighed for at opsparet overskud i VSO kan nedsætte anparternes anskaffelsessum. 

Ulemper: 

- Hvis der foretages en fejl i omdannelsen, så den ikke overholder VOL vil den blive 

skattepligtig.  

- Eventuel fremført underskud i personlig virksomhed tabes.  

- Hele værdien af den personlige virksomhed bindes på selskabets egenkapital. 

- Lavere afskrivningsgrundlag pga. succession (Kun ulempe for selskabet). 

- Indehaveren kan ikke få likvider ud i privat økonomien i forbindelse med omdannelsen.  

7.10 Delkonklusion  

Som ved den skattepligtige omdannelse er der både fordele og ulemper, som skal tages med i 

overvejelserne inden gennemførelsen af omdannelsen.  

I modsætning til den skattepligtige omdannelse, hvor der betales afståelsesskat, bliver skatten ved 

en skattefri omdannelse udskudt til omdanneren på et senere tidspunkt afstår aktierne eller 

anparterne i det overtagne selskab. Til brug for denne senere beskatning, beregnes aktiernes eller 

anparternes anskaffelsessum. Det er en fordel, at anskaffelsessummen er så høj som muligt, da 

det er denne der danner grundlag for beregningen af avancen ved et senere salg. 
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Gennemførelsen af den skattefri omdannelse foretages efter VOL og betingelserne for at kunne 

anvende denne er, at indehaveren der er fulskattepligtig til Danmark, kan omdanne sin 

erhvervsmæssige virksomhed til et nystiftet selskab. Hele virksomheden skal som udgangspunkt 

omdannes, med undtagelse af ejendom, mellemregning og hensættelse til senere hævning. Hele 

vederlaget herfor skal i selskabet ejes af omdanneren, bindes på selskabets egenkapital og skal ske 

senest 6 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen.  

Hvis ikke betingelserne er opfyldt kan Skattestyrelsen omstøde omdannelsen, og denne vil i stedet 

blive skattepligtig. Det vil derfor være en god ide, i tilfælde af tvivl, at anmode Skattestyrelsen om 

et bindende svar på den konkrete omdannelse. Det kan have store konsekvenser for omdanneren 

hvis omdannelsens skattefrihed omstødes, da konsekvensen heraf vil blive at den vil blive gjort 

skattepligtig.  

En skattefri omdannelse er en god idé i tilfælde, hvor der er store latente skatter, som oftest 

udløses af store oparbejdede goodwill, ejendomsavance, genvundne afskrivninger, samt i tilfælde 

hvor omdanneren i VSO har opsparet store overskud, som vil falde til beskatning, hvis ikke VSO 

videreføres.   
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8 Virksomhedsomdannelse af Malermester Peter Mogensen 

For at kunne rådgive Peter Mogensen omkring de to omdannelsesmetoders konsekvenser, er vi 

nødt til at se på, hvordan de vil se ud beskatningsmæssigt. Det spiller en stor rolle, hvor meget en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse vil koste i beskatning på omdannelsestidspunktet, og det 

kan være meget forskelligt fra person til person, hvor meget afståelsesbeskatning der kan og vil 

betales på omdannelsestidspunktet.  

Peter kan, uanset hvilken metode der anvendes, foretage omdannelsen med tilbagevirkende kraft, 

da den foretages i marts 2019, altså indenfor 6 måneder efter den personlige virksomheds sidste 

regnskabsperiode, som var 31. december 2018.  

Det nystiftede selskab har Peter besluttet skal være et ApS. Selskabet bliver derfor stiftet med en 

selskabskapital på 50.000 kr., hvor Peter kommer til at eje 100% af kapitalen, da han stadig ønsker 

selv at drive det videre foreløbigt, uanset hvilken omdannelsesmetode der vælges gennemført.  

8.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse af Malermester Peter Mogensen  

Den skattepligtige omdannelse skal, som nævnt foretages efter afståelsesprincippet, og alle 

aktiver og passiver, der ønskes omdannet, skal derfor værdiansættes efter reglerne som beskrevet 

i afsnit 6.2 ”værdiansættelse” i en skattepligtig virksomhedsomdannelse.  

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse, har Peter mulighed for at vælge, hvilke aktiver og 

passiver, han ønsker skal indgå i omdannelsen. Dog skal gældsforpligtelser, der knytter sig direkte 

til et aktiv følge aktivet.  

Da Peter har en ejendom, der udlejes til beboelse, ønsker han holde denne udenfor omdannelsen, 

fordi han påtænker selv at flytte ind i boligen på et senere tidspunkt. Dette vil være at anbefale af 

to årsager. For det første vil Peter kunne videreføre sin VSO, så længe han har 

udlejningsejendommen som en selvstændig virksomhed, og vil derfor kunne undlade at betale 

skat af en andel af det opsparede overskud, som udlejningsejendommen repræsenterer, samt 

undlade beskatningen af den fortjeneste for ejendommen, der ellers ville opnås i forbindelse med 
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omdannelsen. For det andet er der den mulighed jf. EBL § 8 stk. 1, at hvis ejendommen har tjent til 

bolig for Peter privat i en periode, vil ejendommen senere kunne sælges skattefrit14. 

8.1.1 Goodwill: 

I forbindelsen med omdannelsen beregnes merværdien af den personlige virksomhed, som det 

goodwill selskabet kommer til at overtage. Goodwillberegningen er foretaget efter 

Skattestyrelsens cirkulære 2000-1015, da der ikke foreligger en egentlig markedsværdi herpå.  

I beregningen af goodwill tages der først og fremmest udgangspunkt i den personlige virksomheds 

regnskabsmæssige resultater de sidste 3 år, ved at foretage et vægtet gennemsnit heraf. Da 

udlejningsejendommen ikke omdannes, skal denne heller ikke indgå i goodwillberegningen. Det er 

vist på nedenstående beregning, med hvilke beløb udlejningsejendommen har bidraget de 

samlede resultater i de sidste 3 år, samt med hvor stor en del af aktivsummen denne udgør. 

Goodwill beregningen er derfor baseret på hele virksomheden fratrukket den ikke omdannede 

ejendom.   

 

Værdien af goodwill afhænger af virksomhedens udvikling i det seneste år. Hvis der er en lineær 

positiv eller negativ tendens i udviklingen af resultaterne, tages der højde for denne. Der anvendes 

                                                      
14 Læren om indkomstskat side 517 sidste afsnit. 
15 Cirkulære til beregning af goodwill: https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338
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gennemsnittet heraf. Ved en positiv udviklingstendens lægges det til i beregningen, og fratrækkes 

hvis der er en lineær negativ udviklingstendens da det i få fald forventes at den lineære udvikling 

fortsætter herefter.  

I Peter Mogensens personlige virksomhed er der ikke en lineær udvikling pga. den svingende 

indkomst, og der indregnes derfor 0 kr. i udviklingstendens.  

Da det er en personlig ejet virksomhed, er der før årets resultat ikke hævet løn ud til Peter. For at 

kunne overføre værdien af goodwill til selskabet, hvor der skal foretages lønudbetaling til Peter 

fremover, afsættes der driftsherreløn, hvilket skal afspejle Peters løn for det stykke arbejde han 

udfører i forbindelse med at drive virksomheden. Der beregnes som udgangspunkt 50% af det 

beregnede gennemsnitlige overskud jf. cirkulæret. Dog kan der som minimum afsættes 250.000 

kr. og max. 1.000.000.   

Der er således i Peters virksomhed beregnet 385.828 kr. i driftsherreløn, som fratrækkes i 

beregningen.  

 

Udover indtjeningen har virksomheden også aktiver, som skal medtages i beregningen. Da 

aktiverne, bortset fra likvide midler, anses for at være investeret kapital, må disse forventes at 

kunne forrentes. Til forrentning heraf anvendes kapitalafkastsatsen angivet i VSL § 9 + 3%, hvilket 

for 2018 er 3%, da kapitalafkastsatsen er 0%. Der beregnes således 3% af aktivmassen, som 

herefter fratrækkes i grundlaget til beregning af goodwill. Da udlejningsejendommen ikke indgår i 

omdannelsen tages denne ud af aktivmassen. 
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Der skal foretages en retvisende vurdering af, hvor lang levetid det beregnede goodwill forventes 

at have, dvs. hvor mange år herefter dette kan afskrives over. Restværdien jf. ovenstående 

346.052 kr. skal derfor kapitaliseres i forhold hertil. Kapitaliseringen vil sige, at der skal beregnes 

en forventet fremtidsværdi af Peters virksomhed, baseret på et forventet kommende afkast, af det 

ovenstående grundlag henover den forventede levetid. Som rentesats anvendes 

kapitalafkastgrundlaget angivet i VSL § 9 + 8%. Skattestyrelsens har foretaget beregning af 

kapitaliseringsfaktoren i forskellige konstellationer16.  

Peter har vurderet, at den beregnede goodwill vil have en levetid på 7 år. Vurderingen er baseret 

på, at virksomheden har mange faste kunder, såsom andre erhvervsdrivende malere, der handler i 

malervareudsalgsbutikken, samt en del faste kunder i malervirksomheden, såsom bygherrer på 

forskellige løbende projekter, der anvender Peter som underleverandør.  

Ifølge skattestyrelsen fastsættelse af kapitaliseringsfaktoren i forhold til levetid og rentesats er 

denne for Peters virksomhed beregnet til 2,83%. Det giver en samlet værdiansættelse af Peters 

personlige virksomhed på 979.326 kr. 

 

Da den overdragene goodwill kun er baseret på den oparbejdede goodwill af Peters virksomhed, 

vil Peters blive beskattet af det fulde beløb. Avancen beskattes som personlig indkomst jf. PSL § 3 

stk. 117.  

                                                      
16 Kapitaliseringsfaktor: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119. 
17 Grundlæggende skatteret 2017 10. udgave fra Karnov Group – side 379 afsnit 2.3 Beskatning, 2. pkt. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119
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Beregning af skatten som det beregnede goodwill udløser, vil ske senere i afsnittet 

”Afståelsesbeskatning”. 

8.1.2 Aktivernes og passivernes handelsværdier og avancer heraf 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse skal alle omdannede aktiver og passiver afstås til 

handelsværdier, svarende til salg til 3. mand efter armslængdeprincippet. 

Peter har som nævnt, valgt at hele virksomheden skal indgå i omdannelsen.  

Ejendom 

Handelsværdi: 

Da der i de senere år har været fejl i Skattestyrelsens offentlige ejendomsvurderinger kan denne 

for Peters butiksejendom ikke lægge til grund for afståelsessummen heraf, da den ikke vil give et 

retvisende billede. Derfor skal denne vurderes til forventet handelspris.  

Da Peter har valgt at beholde udlejningsejendommen i privat regi, er det kun butiksejendommen, 

der skal foretages en vurdering på. Denne er vurderet af en uvildig ejendomsmægler som 

vurderingsmand.  

Ejendommen er vurderet til en markedspris på 1.500.000 kr. 

Genvundne afskrivninger: 

De genvundne afskrivninger på butiksejendommen afspejler det samlede fradrag, som Peter 

løbende henover indkomstårene, skattemæssigt har fået i form af afskrivninger. Der kan højst 

beskattes af værdien af de genvundne afskrivninger jf. AL § 21 stk. 2. Hvis avancen på 

ejendommen er større end de foretagne afskrivninger der bliver beskattet. I tilfælde af, at avancen 

er mindre end de foretagne afskrivninger vil det betyde, at der er lidt et faktisk tab på 

ejendommen, hvorfor alle de foretagne afskrivninger ikke skal genbeskattes. Det er således det 

mindste af de to beløb; foretagne afskrivninger og avancen, der skal beskattes som genvundne 

afskrivninger. 
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Den overdragene butiksejendom er en erhvervsmæssige ejendom, og er derfor afskrevet med 4% 

pr. år siden anskaffelsestidspunktet jf. AL § 14 stk. 1. Der er siden anskaffelsen i alt foretaget et 

skattemæssigt tab på ejendommen i form af afskrivninger på 437.428 kr.  

 

Der er ifølge ovenstående beregning for Peters ejendom modtaget et fradrag for en 

værdiforringelse af ejendommen, som ifølge handelsværdien ikke har lidt et værditab. Dette 

fradrag skal derfor betales tilbage igen i form af genvundne afskrivninger.  

Beløbet for de genvundne afskrivninger, 437.428 kr. forfalder til beskatning som personlig 

indkomst ved afståelsen, og vil blive behandlet senere i afsnittet ”Afståelsesbeskatning”. 

Ejendomsavance: 

Der skal for ejendommen også beregnes en ejendomsavance, som skal beskattes ved afståelsen. 

Avancen for butiksejendommen opgøres efter EBL § 4 stk. 1 som forskellen mellem 

afståelsessummen og anskaffelsessummen.  

Da Peter har anskaffet ejendommen efter 19. maj 1993 tillægges anskaffelsessummen 10.000 kr. 

pr. år jf. EBL § 5 stk. 1, hvilket resulterer i et tillæg på 60.000 kr. Der er ikke foretaget forbedringer 

på ejendommen, hvorfor der ikke vil ske tillæg herfor.  
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Da de genvundne afskrivninger beskattes særskilt, skal disse fratrækkes i ejendomsavance-

opgørelsen jf. EBL § 5 stk. 4. Hvis de ikke fratrækkes i avanceopgørelsen, ville konsekvensen være, 

at Peter ville blive beskattet dobbelt af beløbet.   

For butiksejendommen vil der udover 437.428 kr. i genvundne afskrivninger yderligere ske 

beskatning af ejendomsavancen på 666.118 kr. 

Ejendomsavancen vil blive beskattet som personlig indkomst, da Peter i den personlige 

virksomhed anvender reglerne i VSL. Beregning af skatten foretages senere i afsnittet 

”Afståelsesbeskatning”. 

Driftsmidler 

Driftsmidlerne består af biler, blandemaskine samt inventar i malervareforretningen. Vi som 

revisorer har foretaget en vurdering heraf på baggrund af markedsværdier blandt andet ved hjælp 

af bilbasen. Driftsmidlerne er vurderet til en samlet handelspris på 270.000 kr. 

Beregningen af avancen foretages som forskellen af handelsværdien fratrukket den nedskrevne 

skattemæssige værdi på 136.083 kr. Der opnås herefter en avance på 133.917 kr. Avancen 

beskattes som personlig indkomst.  

Beregning heraf foretages senere i afsnit 8.1.7 ”Afståelsesbeskatning”. 



Skattepligtig omdannelse af Malermester Peter Mogensen 
 

SIDE 54 

Varelager 

Det vurderes, at varelagerets bogførte værdi i Peters virksomhed svarer til handelsværdien. Der er 

ingen varer der skal nedskrives pga. holdbarhed eller ukurans. 

Varelageret derfor indgår i omdannelsen til 120.000 kr. Da bogført værdi og handelsværdi er 

identiske, er der ingen avance heraf der falder til beskatning. 

Øvrige aktiver 

De øvrige aktiver i Peters virksomhed består af debitorer, øvrige tilgodehavender og likvider. Alle 3 

typer aktiver skal indgå til den bogførte værdi. Det vurderes ikke at være usikkerhed omkring 

hvorvidt virksomheden modtager penge for tilgodehavender.  

De øvrige aktiver indgår til følgende værdier: 

 

Som ved varelageret er der ingen avancer herpå, da de indgår til handelsværdi svarende til den 

bogførte værdi. 

Gældsposter 

Gældsposterne indgår i omdannelse til kursværdi. I Peters virksomhed er der ingen gæld, der har 

afvigelser mellem kursværdi og den bogførte værdi. Realkreditgælden vedrørende 

udlejningsejendommen udtages da den ikke indgår i omdannelsen. 

Gældsposterne indgår derfor til følgende værdier: 
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Heller ikke her er der for Peter hverken tab eller avancer. 

8.1.3 Selskabets åbningsbalance 

Åbningsbalancen vil i en skattepligtig omdannelse indeholde handelsværdierne, den valgte 

bundne selskabskapital og et eventuelt stiftertilgodehavende.  

Peter har valgt, at hvis omdannelsen skal gennemføres som en skattepligtig omdannelse, skal han 

have mulighed for at trække penge ud af selskabet til betaling af afståelsesskatten, i stedet for at 

binde hele værdien for den personlige virksomhed i selskabets egenkapital. Der bliver derfor kun 

bundet mindstekravet for selskabskapital for et ApS, nemlig 50.000 kr. jf. SL § 4 stk. 2. Peter opnår 

på baggrund heraf et stiftertilgodehavende på 3.048.789 kr. som er forskellen mellem aktiverne, 

gælden og den bundne selskabskapital. 

Peter ønsker, at kunne hæve sit tilgodehavende når han har behov herfor, naturligvis i takt med at 

selskabet kan forsvare dette likviditetsmæssigt og samtidig kunne overholde going concern-

princippet. Derfor er det lavet som en anfordringstilgodehavende, hvorfor der ikke er mulighed for 

at foretage et kursnedslag herpå. Havde Peter lavet et gældsbrev kunne pengene kun udbetales 

efter den i dette gældende afdragsprofil over en vis løbetid, og dette kunne nedskrives til kurs 80 

jf. restpraksis18. Hvis gældsbrevet var nedskrevet med et givent kursnedslaget ville Peter her og nu 

kun blive beskattet af kursværdien, men vil blive beskattet forholdsmæssigt af kursnedslaget i takt 

med udbetalingen. Men denne økonomiske fordel ønsker Peter ikke få, til forhold for at binde sit 

tilgodehavende i selskabet. 

  

                                                      
18 Regler om afståelse til handelsværdier (afståelsesprincippet): https://skat.dk/skat.aspx?oid=2110602 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2110602
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Åbningsbalancen vil derfor se ud som følgende: 

 

8.1.4 Anparternes anskaffelsessum 

Anparternes anskaffelsessum i Malermester Mogensen ApS ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse er 50.000 kr. svarende til selskabskapitalen. Grunden hertil, er som 

nævnt, at Peter ikke ønskede at binde en overkurs i selskabets egenkapital.  

8.1.5 Peter Mogensens opsparede overskud 

Da Peter har valgt at udlejningsejendommen skal holdes udenfor virksomhedsomdannelsen, skal 

hans opsparede overskud til beskatning beregnes forholdsmæssigt. Der skal foretages en 

beregning af, hvor stor en andel af kapitalafkastgrundlaget ultimo 2018 udlejningsejendommen 

udgør.  
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Det fulde opsparede overskud inkl. virksomhedsskat udgør 566.752 kr. jf. bilag 3. Da 

udlejningsejendommen, som fortsætter i privat regi, og dermed videreføres i VSO, udgør 34% af 

kapitalafkastgrundlaget, vil 34% af det opsparede overskud ligeledes videreføres i Peters VSO. Der 

falder derfor kun 66% af det opsparede overskud til beskatning ved omdannelsen svarende til 

374.056 kr.  

Beløbet beskattes som enhver andet overskud af virksomhed, som personlig indkomst efter 

reglerne i VSL.  Det er blot et almindeligt virksomhedsoverskud fra tidligere år, som ikke er blevet 

fuldt ud beskattet i de tidligere indkomståret. 

Da der i opsparingsårene er betalt en foreløbig skat på i alt 135.045 kr. jf. bilag 3, vil denne 

ligeledes forholdsmæssigt med 66% fratrækkes den endelige skat svarende til 89.130 kr. 

Beregning heraf foretages senere i afsnit 8.1.7 ”Afståelsesbeskatning”.  

8.1.6 Peter Mogensens hensættelse til senere hævning 

Peter har ligeledes i VSO opsparet en saldo for hensættelse til senere hævning på 232.368 kr. 

Saldoen er allerede beskattede midler, da saldoen er opstået ved, at der i skatteberegningen i 

opsparingsårene er lavet en forøgelse af Peters indkomst i forhold til den faktiske indkomst. Der 

er, af den teknisk forøgede indkomst foretaget beskatning op til topskattegrænsen. Dette er gjort 

for at Peter i de efterfølgende år, har kunne hæve saldoen skattefrit, og undgå helt eller delvist at 

betale topskat i de efterfølgende år, hvor hans indkomst ville overstige topskattegrænsen.  

Selvom Peter fortsætter med anvendelse af reglerne i VSL i forbindelse med bibeholdelsen af 

udlejningsejendommen i privat regi, kan han dog vælge at hæve hele saldoen han har hensat til 
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senere hævning i forbindelse med omdannelsen. Det vil være en fordel af gøre det på denne 

måde, da det vil nedsætte afståelsesbeskatningen.  

Peter hæver i forbindelse med omdannelsen hele saldoen på 232.368 kr.  

8.1.7 Afståelsesbeskatningen 

For at kunne rådgive Peter omkring hvilken omdannelsesmetode, der vil være mest relevant for 

ham, skal vi finde ud af hvad den skattemæssige konsekvens vil være for Peter i forbindelse med 

en skattepligtig omdannelse. Skatteberegningen foretages som hovedregel udgangspunkt 

forskellen mellem de opgjorte handelsværdier og de bogførte skattemæssige værdier, som er 

beregnet i de foregående afsnit.  

I omdannelsen af Peters virksomhed, var der som nævnt ingen tab eller fortjeneste på 

omsætningsaktiverne, ligesom der heller ikke var for gældsposterne, da disse anses for at være 

identisk med de bogførte værdier.  

Der skal derfor kun beregnes skat af fortjenesterne af det beregnede goodwill fra Peters 

personlige virksomhed, butiksejendommen samt driftsmidlerne. Fortjenesterne er i de foregående 

afsnit beregnet. Da Peter i den personlige virksomhed har anvendt VSO vil ejendomsavancen blive 

beskattet som personlig indkomst, ligesom avancerne for goodwill og driftsmidlerne.  

Da afståelsen forfalder til beskatning i 2019 anvendes de gældende satser herfor. Da Peters øvrige 

indkomst for 2019 ikke på nuværende tidspunkt kendes, antages det, at hele afståelses-

beskatningen skal beregnes over topskattegrænsen på 513.400 kr.  Skatteberegningen for den 

skattepligtige omdannelse vil se ud som følgende: 
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Som konsekvens af en skattepligtig virksomhedsomdannelse af Peters personlige virksomhed, hvor 

udlejningsejendommen holdes udenfor omdannelsen vil Peter i forbindelse med afståelsen skulle 

betale 1.213.114 kr. i skat af den fortjeneste som omdannelsen medfører. 

8.1.8 Delkonklusion 

Da betalingen af afståelsesskatten skal foretages af private midler kræver denne omdannelse at 

Peter har denne mulighed.  

Peter har et tilgodehavende fra selskabet på 3.048.789. kr., men dette kan ikke udbetales 

hurtigere end selskabet stadig kan overholde sine økonomiske forpligtelser og svare enhver sit 

samt overholde going concern princippet. Der er på omdannelsestidspunktet ingen indikation af, 

at det vil være en mulighed for Peter at kunne bruge sit stiftertilgodehavende til betaling af 

skatten. 

Det kan kun anbefales, at Peter lader udlejningsejendommen blive i privat regi. Fordelene ligger i 

besparelse af ejendomsavancebeskatning, som skulle betales ved afståelse af anparterne i 
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selskabet samt videreførelse af VSO der medfører at 34% af det opsparede overskud videreføres 

og giver en besparelse på ca. 46.000 kr. i afståelsesskatten. Derudover giver det en stor fordel, at 

Peter kan anvende ejendomme til egen beboelse og herefter sælge den skattefrit.    

Rådgivningen til Peter vil være følgende: I fald at han stadig ønsker at foretage omdannelsen som 

en skattepligtig omdannelse, kan han udover udlejningsejendommen også undlade at lade 

butiksejendommen indgå i omdannelsen for at minimere skattebetalingen. Afståelseskatten vil i 

dette tilfælde blive reduceret med skatten af ejendomsavancen og de genvundne afskrivninger på 

butiksejendommen.  

Herudover vil andelen af begge ejendommenes påvirkning af kapitalafkastgrundlaget øges til 65%, 

hvorfor kun 35% af det opsparede overskud falder til beskatning. Denne alternative løsning vil 

medføre en skattebetaling på ca. 500.000 kr. svarende til en besparelse på ca. 713.000 kr.  

I tilfælde af, at Peter vælger også at holde butiksejendommen ude af omdannelsen, vil han i privat 

regi skulle udleje ejendommen på markedsvilkår til selskabet, hvilket i hans personlige 

indkomstopgørelse vil blive beskattet som personlig indkomst, så længe han anvender reglerne i 

VSL. 
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8.2 Skattefri virksomhedsomdannelse af Malermester Peter Mogensen  

En af betingelserne for at kunne gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse er at hele den 

personlige virksomhed omdannes, dog med den undtagelse, at ejendomme kan holdes uden for.  

Selvom der ikke falder skat til betaling i forbindelse med omdannelsen, er det vigtigt at have fokus 

på hvordan beskatningen kommer til at se ud i fremtiden. Alene med hensyn til Peters tanker om, 

at anvende udlejningsejendommen til egen bolig senere, vil det klart anbefales, at holde denne 

ejendom ude af omdannelsen, som den også blev i afsnittet om den skattepligtige omdannelse.  

8.2.1 Goodwill 

Selvom der sker en direkte overdragelse, og ikke en afståelse, af den personlige virksomhed i en 

skattefri virksomhedsomdannelse, skal der stadig beregnes en værdi af virksomhedens merværdi. 

Derfor skal der foretages en beregning af goodwill, hvilken vil være identisk med den, som er 

foretaget i den skattepligtige omdannelse. Uanset om virksomheden overdrages til selskabet 

skattefrit eller efter afståelsesprincippet, så vil værdien af den personlige virksomhed være den 

samme.  

Goodwill beregnes som ved den skattepligtige omdannelse, nemlig efter Skattestyrelsens 

cirkulære 2000-10. Baggrunden for beregningen er stadig, at den beregnede goodwill forventes at 

kunne afskrives over 7 år på baggrund af Peters vurdering som beskrevet i afsnit 8.1.1 ”Goodwill” 

under den skattepligtige omdannelse. Renten og kapitaliseringsfaktoren er derfor uændret. 

Goodwill for virksomheden er beregnet til 979.326 kr. jf. beregningen i bilag 4. 

8.2.2 Successionsprincippet 

Som led i at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse medfører det at selskabet 

succederer i den personlige virksomheds skattemæssige stilling. Det er det der ligger til grund for 

skattefriheden, da succession indebærer at omdanneren ikke bliver beskattes af afståelsen af den 

personlige virksomhed, men udskyder skatten. I stedet indtræder selskabet i den personlige 

virksomheds skattemæssige stilling hvad angår formål, anskaffelsestidspunkter og 

anskaffelsessummer.  
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Malermester Mogensen ApS indtræder således i Peters personlige virksomheds skattemæssige 

stilling, hvorfor det ses, at den skattemæssige værdi 31/12-2018 i den personlige virksomhed er 

identisk med den skattemæssige værdi 1/1-2019 i selskabet.  

8.2.3 Udskudt skat 

Den udskudte skat i omdannelsen af Peters virksomhed opgøres på baggrund af avancerne af de 

omdannede aktiver, svarende til handelsværdierne fratrukket de succederede skattemæssige 

værdier.  

 

Beløbet udgør som ovenfor 487.694 kr. svarende til 22% af den samlede avance, som ville være 

opnået ved en afståelse af virksomheden. Da det er selskabets udskudte skat, beregnes den 

udskudte skat med den gældende selskabsskatteprocent jf. SEL § 17 stk. 1. Den udskudt skat 

svarer derfor til den skat som selskabet skal betale hvis de anførte aktiver bliver solgt pr. 1. januar 

2019 til de ovenstående handelsværdier.   

8.2.4 Opsparet overskud 

Da Peter ikke har ladet udlejningsejendommen indgå i virksomhedsomdannelsen viderefører han 

anvendelsen af VSL i sin bibeholdte private virksomhed. Derfor viderefører han ligeledes den andel 

af det opsparede overskud, som ejendommen har bidraget med til kapitalafkastgrundlaget, som 

nævnt i ovenstående afsnit 8.1.5 ”Peter Mogensens opsparede overskud”.  

Peter kan derfor videreføre 34% af det opsparede overskud svarende til 192.696 kr. inkl. 

virksomhedsskat i den fortsat anvendte VSO. De 66% af det opsparede overskud han har ladet 

indgår i omdannelsen, skal jf. VSL § 10 stk. 5 indgå med de ældste opsparede overskud først. 
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8.2.5 Hensat til senere hævning  

Da Peter har valgt, at beløbet hensat til senere hævning i hans VSO skal ikke skal indgå i 

omdannelse, er dette afsat som en kortfristet gældspost med 232.368 kr. Peter skal blot hæve 

beløbet inden omdannelsestidspunktet for at undgå at dette bliver bundet på selskabets 

egenkapital. 

8.2.6 Selskabets åbningsbalance 

Åbningsbalancen for Malermester Mogensen ApS i forbindelse med den skattefrie omdannelse er 

næsten identisk med den vi så i den skattepligtige omdannelse. Dog er det ikke muligt i den 

skattefri omdannelse, at indregne stiftertilgodehavende. Den merværdi af den personlige 

virksomhed som i den skattepligtige omdannelse kommer til udtryk som stiftertilgodehavende til 

Peter på 3.048.789 kr. vil i den skattefrie omdannelse skulle fordeles som en overkurs på 

selskabets egenkapital og som udskudt skat.  

Den beregnede udskudt skat medtages i åbningsbalancen for at give det mest retvisende billede af 

selskabets aktiver, forpligtelser og egenkapital19. 

Den udskudte skat i Malermester Mogensen ApS beregnes som forskellen mellem 

handelsværdierne og de skattemæssige værdier på goodwill og driftsmidler samt fortjenesten på 

den omdannede butiksejendom samt de genvundne afskrivninger. Da der ikke er nogen avance på 

de øvrige aktiver i balancen, vil disse indgå i beregningen med 0 kr.  

Grundlaget for beskatningen bliver således, på baggrund af de tidligere beregninger af goodwill, 

ejendomsavance på butiksejendommen og genvundne afskrivninger herpå, til 2.216.789 kr. Den 

udskudte skat beregnet i ovenstående afsnit og derfor i Malermester Mogensen ApS og afsættes i 

åbningsbalancen med 487.694 kr.  

Beløbet for hensat til senere hævning indgår som en kortfristet gældspost med 232.368 kr. da 

Peter har valgt at hæve pengene skattefrit ud til privatøkonomien. 

                                                      
19 Udskudt skat i skattefri virksomhedsomdannelse: https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2047507 

https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=2047507
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Det resterende beløb 2.328.727 kr. er ved den skattefrie omdannelse merværdien for den 

personlige virksomhed og dermed en overkurs i selskabet da hele vederlaget skal ydes i form af 

aktier eller anparter jf. VOL § 2 stk. 1 nr. 3. 
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8.2.7 Anparternes anskaffelsessum 

Hvor anparternes anskaffelsessum i den skattepligtige virksomhedsomdannelse var identisk med 

selskabskapitalen på 50.000 kr., så ser det helt anderledes ud i den skattefri omdannelse. 

Anparternes anskaffelsessum i Malermester Mogensen ApS skal opgøres efter VOL § 4 stk. 2. 

Anparternes anskaffelsessum opgøres derfor til de kontantværdier som ved et sædvanligt salg af 

den personlige virksomhed (handelsværdierne for aktiverne og passiverne) med fradrag af den 

skattepligtige fortjeneste.  

 

Som udgangspunkt, er den skattemæssige værdi for de enkelte aktiver og passiver i Peters 

personlige virksomhed identisk med anskaffelsessummen i Malermester Mogensen ApS. Årsagen 

hertil er at den fortjeneste der fratrækkes handelsværdien som regel er forskellen mellem denne 

og den skattemæssige værdi20.  

På omsætningsaktiverne og gældsposterne er der, som tidligere beskrevet ingen tab eller 

fortjeneste, da disse er indregnes til kurs 100.  

Da der ved omdannelsen kun er omdannet den oparbejdede goodwill fra Peters personlige 

virksomhed, vil der være en fortjeneste herpå på det fulde beløb, nemlig 979.326 kr. og 

anskaffelsessummen er derfor 0 kr. 

                                                      
20 Opgørelse af anskaffelsessummen for aktiver og passiver ved den skattefrie omdannelse: 
https://skat.dk/skat.aspx?oID=2047510&chk=215961 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=2047510&chk=215961
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På driftsmidlerne er der en fortjeneste svarende til forskellen mellem handelsværdien og den 

skattemæssige værdi, hvilket medføre at der opnås en anskaffelsessum svarende til den 

skattemæssige værdi. 

På butiksejendommen består fortjenesten af genvundne afskrivninger samt ejendomsavancen 

opgjort efter EBL. Disse er for butiksejendommen opgjort tidligere i opgaven i afsnit 8.1.2 

”Aktivernes og passivernes handelsværdier og avancer”, til genvundne afskrivninger til 437.428 kr. 

og ejendomsavance til 666.118 kr. En samlet fortjeneste på 1.103.546 kr. hvilket giver en 

anskaffelsessum på 396.454 kr.  

Når ovenstående er beregnet fremkommer den skattemæssige anskaffelsessum som aktiverne 

fratrukket passiverne. Dette giver en anskaffelsessum på 882.000 kr.  

Da Peter har anvendt VSL i den personlige virksomhed og herigennem opsparet overskud, vil dette 

beløb nedsætte anparternes anskaffelsessum jf. VSL § 16 stk. 1. Da ikke udlejningsvirksomheden 

indgår i virksomhedsomdannelsen, vil der kun være en forholdsmæssig andel af det opsparede 

overskud, der skal anvendes til at nedsætte anparternes anskaffelsessum. Den procentvise andel 

opgøres efter ejendommens bidrag til kapitalafkastgrundlaget ultimo 2018 jf. VSL § 16a stk. 3. 

Andelen er som tidligere nævnt opgjort til 34%, hvorfor der i omdannelsen kan anvendes 66% af 

det opsparede overskud ekskl. virksomhedsskat. Beløbet udgør 284.927 kr.  

Opgørelsen af anparternes anskaffelsessum ser herefter ud som følger og udgør i alt 597.073 kr. 
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Anparternes anskaffelsessum skal anvendes i fremtiden til at beregne avancen når Peter sælger 

anparterne. Han kan sælge dem alle på en gang, men kan også vælge at sælge dem delvis. 

Avanceberegningen i forbindelse med sælges vil foretages forholdsmæssige på antallet af anparter 

og vil blive beskattet som aktieindkomst til 27%/42% (2019 niveau).  

8.2.8 Delkonklusion 

Ved gennemførelse af den skattefri virksomhedsomdannelse vil Peter ikke skulle betale skat i 

forbindelse med omdannelsen. Malermester Mogensen ApS succederer i Peters skattemæssige 

stilling, hvilket på omdannelsestidspunktet betyder, at der er en udskudt skat på 487.694 kr.  

Peter har ikke et stiftertilgodehavende fra selskabet som han ville have ved den skattepligtige 

omdannelse, da hele værdien er bundet i selskabskapitalen som udgør 2.378.727 kr. Dette 

medfører dog også, at anskaffelsessummen i den skattefri omdannelse bliver højere end i den 

skattepligtige, hvilket betyder at hans avance ved afståelse af anparterne i selskabet vil blive 

mindre til den tid.  
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Peter kan ved den skattefri omdannelse også vælge at lade butiksejendommen blive ude af 

omdannelsen. Det vil ikke være at anbefale at holde ejendommen i privat regi, da Peter løbende 

vil blive beskattet af markedslejen som selskabet skal betales. At holde ejendommen ude af 

omdannelsen vil ikke give nogen påvirkning af anparternes anskaffelsessum da denne netto kun 

påvirkes med ca. 3.500 kr. Ejendomsavancen ved et senere salg af ejendommen vil udløses i privat 

regi. Der er således ingen økonomisk fordel ved at holde ejendommen ude af omdannelsen. 

Samtidig vil selskabet for en evt. senere køber være mindre attraktivt, hvis ejendommen der 

bidrager til noget af omsætningen ved malervareudsalg ikke følger med i købet.  

Endvidere kan det tilrådes Peter, kun at lade det opsparede overskud nedsætte anparternes 

anskaffelsessum med 66% som er den omdannede andel. Han kunne have ladet hele det 

opsparede overskud indgå som en nedsættelse, men det vil være en fordel at bibeholde så høj 

anskaffelsessum på anparterne som mulig. Samtidig er det en fordel, at bibeholde så stor en andel 

af den foreløbige skattebetaling der knytter sig de 34% af det opsparede overskud der videreføres 

i VSO, så Peter har den mulighed at kunne drage fordel af denne i de efterfølgende år, på den 

måde at han kan nedsætte sin personlige skattebetaling med anvendelse af de acontobetalinger 

som virksomhedsskatten udgør i det opsparede overskud.  
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9 Generationsskifte af Malermester Mogensen ApS 

Når Peter Mogensen har omdannet sin personlige virksomhed til selskab kan han begynde at se på 

hvilke muligheder der er i hans tilfælde for et eventuelt generationsskifte i fremtiden. Da han 

ønsker at det er hans børn der skal overtage selskabet en dag, er det mulighederne herfor, der i de 

følgende afsnit vil blive fokuseret på.  

Der vil i Peters tilfælde være tale om følgende muligheder: 

 

9.1 Overdragelse med succession 

Ifølge ABL § 34 kan en selskabsejer der stadig er i live overdrage aktier eller anparter i selskabet til 

en nærmere afgrænset personkreds med succession. Den nærmere afgrænsede personkreds jf. 

ABL § 34 stk. 1 nr. 1 børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller 

samlever. Erhververen skal have bopæl i Danmark jf. KSL § 1.  

Herudover er der følgende betingelser for at kunne overdrage aktierne eller anparterne med 

succession21: 

 

                                                      
21 Generationsskifte og omstrukturering side 75-79.  
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Aktier efter ABL §19, er kort fortalt aktier der er udstedt af et investeringsselskab. 

Pengetanksreglen er nævnt i ABL § 34 stk. 6 og betyder, at selskabs aktivitet ikke i overvejende 

grad (over 50%) de sidste 3 år må have bestået af udlejning af ejendom eller besiddelse af 

kontanter, værdipapirer eller lign.   

I Peter Mogensens situation overholdes alle betingelserne for at kunne gennemføre overdragelsen 

med succession. Peters ønskescenarie er, at begge børn skal overtage på lige fod. Ved denne 

metode vil overdragelsen i fremtiden kunne ende med at se ud som følgende: 

 

Overdragelsen kan foretages på en gang, men kan også foretages i deloverdragelser. Dog jf. 

ovenstående skal hver deloverdragelse udgøre mindst 1% af selskabskapitalen.  

For Peter vil det betyde, at han afstår anparterne skattefrit, da der ikke vil konstateres et tab i 

forbindelse med afståelsen.  

For børnene betyder, det at de overtager den skattemæssige stilling, der påhviler anparterne hvad 

angår anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og hensigt, dvs. den skattemæssige stilling der 

påhviler de enkelte aktier og passiver i selskabet.  
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Afregning af de overdragede anparter: 

Overdragelsen af de pågældende anparter kan afregnes på forskellige måder. 

 

Da det er sjældent at erhverver har mulighed for at betale summen kontant, ses det oftest som et 

gældsbrev som kan afbetales løbende, som en gave i tilfælde af, at det er overdraget fra forældre 

til barn eller som en kombination af disse.  

Ved udstedelse af gældsbrevet skal anparterne værdiansættes efter Skattestyrelsens cirkulære 

2000-922, da der er tale om en overdragelse mellem interesseforbundne parter. Værdien ligger til 

grund for hovedstolen på gældsbrevet, gavebeløbet eller en kombination af disse.  

Gives anparterne eller dele af anparterne som gave, skal Peter være opmærksom på gaveafgift jf. 

BAL § 23a, som i 2019 er 6% og falder til 5% fra 2020 og fremover. Dog er der et grundbeløb på 

65.700 kr. i 2019, som kan modtages uden betaling af gaveafgift.   

Fordelen ved at lave en kombination af gave og gældsbrev er, at gavebeløbet kan nedsættes for 

helt eller delvist at kunne undlade at betale gaveafgiften. Der er den mulighed, at Peter hvert år 

kan give en gave til hver af sine børn, svarende til grundbeløbet, hvilket kan afdrage på 

gældsbrevene. Der kan være lang vej, hvis gældsbrevene kun skal afregnes ved løbende 

gavebeløb, men derfor kan det være en fordelagtig mulighed for børnene, da afdragene bliver 

foretaget med skattefrie midler. Udbyttet til udbytteskat på 27% kan også anvendes til at afdrage 

på gældsbrevene.  

                                                      
22 Værdiansættelse af unoterede aktier og anparter: https://skat.dk/skat.aspx?oid=82336 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=82336
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9.2 Skattepligtig overdragelse 

Ved en skattepligtig overdragelse af Malermester Mogensen ApS vil Peter blive beskattet af 

avancen i forbindelse med afståelsen. Avancen beskattes hos Peter som aktieindkomst til 27% og 

til 42% for beløb der ligger over den gældende progressionsgrænse, som i 2019 er 54.000 kr.  

Avancen opgøres som hovedregel ud fra handelsværdierne, men da det ikke antages at denne 

kendes på overdragelsestidspunktet anvendes Skattestyrelsens cirkulære 2000-09, da der er tale 

om interesseforbundne parter.  

9.3 Aktieombytning 

En aktieombytning kan foretages både som en skattefri og skattepligtig. Metoden betyder i 

praksis, at et selskab erhverver en andel eller alle anparterne/aktierne i et andet selskab.  

Som udgangspunkt er aktieombytningen skattepligtig for anpartshaveren eller aktionæren i det 

selskab hvis anparter/aktier, der bliver ombyttet. Dog kan aktieombytningen gøres skattefri  

jf. ABL § 36. Det forudsætter, at det erhvervende selskab opnår flertallet af stemmerne i det 

erhvervede selskab, og at anparterne eller aktierne i det erhvervede selskab ikke afstås i perioden 

3 år efter ombytningstidspunktet, kaldet ”3-årige holding-krav”.  

I Peters tilfælde vil han kunne lave en skattefri aktieombytning, da det er ham selv der kommer til 

at eje 100% af anparterne både før og efter aktieombytningen og han forventer ikke at skulle afstå 

anparterne inden for de næste 3 år. I så fald, vil den blive gjort skattepligtig på 

afståelsestidspunktet.  
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Aktieombytningen vil i Peters tilfælde se ud som følgende: 

 

Ved aktieombytningen modtager Peter Mogensen udelukkende vederlag i form af anparter i  

PM Holding ApS. 3 år efter aktieombytningen kan holdingselskabet afstå anparterne i Malermester 

Mogensen ApS skattefrit så længe de er at betragte som koncernselskabsaktier (bestemmende 

indflydelse, over 50% af stemmerne) eller som datterselskabsaktier (ejerandel på mindst 10% af 

anpartskapitalen) jf. ABL § 8. 

Anparterne kan efter 3 år afstås til børnene i det omfang og tempo, som det er økonomisk muligt.   

9.3.1 A/B modellen 

A/B modellen er en metode, der kan anvendes efter en foretaget aktieombytning til at afstå 

andele af anparterne/aktierne i driftsselskabet. A/B modellen går ud på, at der i driftsselskabet 

foretages en opdeling af selskabskapitalen i A- og B-anparter/aktier. B-anparterne/aktierne kan 

være et resultat af en kapitalforhøjelse som sker i takt med at erhververen erhverver disse23.  

Erhverver stifter et holdingselskab og erhverver via dette B-anparterne/aktierne i driftsselskabet 

til kurs 100. Den oprindelige kapitalejer bibeholder ejerskabet af A-anparterne/aktierne. Der vil i 

den forbindelse blive tillagt A-anparterne/aktierne en forlods udbytteret. Forlods udbytteretten 

betyder, at den oprindelige kapitalejer har ret til udbytte, som den eneste, indtil handelsværdien 

for B-anparterne/aktierne fratrukket den nominelle selskabskapital er udloddet. Når dette er 

opfyldt, er der ikke forskel på A- og B-anparterne/aktierne når det gælder udbytte, men der kan 

                                                      
23 https://www.ret-raad.dk/blog/wivi-larsen-2016-04-19-populaere-modeller-til-jer-der-vil-saelge-eller-
koebe-virksomhed 

https://www.ret-raad.dk/blog/wivi-larsen-2016-04-19-populaere-modeller-til-jer-der-vil-saelge-eller-koebe-virksomhed
https://www.ret-raad.dk/blog/wivi-larsen-2016-04-19-populaere-modeller-til-jer-der-vil-saelge-eller-koebe-virksomhed
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stadig være forskel i stemmeretten. Det kræver derfor ingen finansiering fra den eller de nye 

kapitalejere.  

Man skal være opmærksom på, at det 3-årige holding-krav er også gældende ved denne model. 

I Peters tilfælde vil modellen kunne se ud som følgende: 

 

Anvender Peter denne model kan han f.eks. lade Andreas og Amalie indtræde med 25% ejerandel 

hver i Malermester Mogensen ApS via deres holdingselskaber. Handelsværdien for Malermester 

Mogensen ApS skal gøres op, og Peters Holding selskab vil herefter modtage udbytte for dette 

beløb henover de kommende år. Udbetaling af udbytte forudsætter naturligvis at det er i 

overensstemmelse med selskabets regnskab de pågældende år. Når forlods udbytte retten for PM 

Holding ApS er indfriet kan AM 1 Holding ApS og AM 2 Holding ApS modtage udbytte på lige fod 

med PM Holding ApS, med deres respektive andele.  

På denne måde er der ingen finansieringskrav for Amalie og Andreas udover den kapital de har 

stiftet deres holdingselskaber for.     

9.4 Delkonklusion 

Hvis Peter i fremtiden skal gennemføre et generationsskifte af Malermester Mogensen ApS til sine 

børn kan han vælge flere løsninger.  

Muligheden for en direkte overdragelse eller deloverdragelse af anparterne kan ske skattefrit med 

succession, hvor Peter ikke opnår en gevinst ved afståelsen. En direkte overdragelse eller 

deloverdragelse kan også ske efter afståelsesprincippet hvor Peter vil blive beskattet af 
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fortjenesten. Fælles for dem begge er at det for Peters børn ikke nødvendigvis kræver kontant 

betaling, da beløbet kan afvikles via gældsbrev og løbende gaver. Det kan være en løsning, at gøre 

det på denne måde i tilfælde af, at Amalie ikke ønsker at træde ind i selskabet, men hun i stedet vil 

få gave eller løbende gaver på ligefor med Andreas, som blot anvender gaverne til afdrag på 

gældsbrev for anskaffelse af anparterne. 

Peter kan også vælge, at foretage en aktieombytning, hvor han stifter et holdingselskab og 

ombytter sine anparter i Malermester Mogensen ApS til anparter i holdingselskabet. Dette skal 

foretages mindst 3 år før han forventer at afstå anparterne pga. holding-kravet. Aktieombytningen 

kan anvendes til at foretage et generationsskifte via A/B modellen, hvor Amalie og Andreas har 

muligheden for at få anparter i Malermester Mogensen ApS uden kapitalkrav hertil, men mod at 

Peters Holding selskab får forlods udbytte. Aktieombytningen kan også anvendes til at afstå 

anparterne i Malermester Mogensen ApS til en evt. 3. mand, hvor anparterne kan afstås skattefrit 

da der er tale om afståelse af koncernselskabsaktier.   

Der er ikke en entydig løsning på hvad Peter skal gøre, da det udelukkende er en vurdering af 

hvorvidt børnene ønsker at overtage selskabet, og i så fald hvordan. 
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10 Konklusion 

Da opgaven er en rådgivningsopgave, når opgaven ikke et endegyldigt svar, men belyser 

baggrunden for rådgivningen til Peter Mogensen. Igennem opgaven er der belyst forhold man skal 

have for øje inden beslutningen om en virksomhedsomdannelse, herunder hvilke områder der er 

relevante for Peter at have for øje. Endvidere er der belyst, hvordan virksomhedsomdannelsen af 

Peters virksomhed kan gennemføres samt hvilke muligheder der er for at han senere kan foretage 

det generationsskifte han ønsker. Det er på baggrund af denne opgavebesvarelse op til Peter, at 

foretage de endelige valg til hvordan han ønsker at foretage omdannelsen og forberede sig på et 

eventuelt senere generationsskifte til sine 2 børn. 

Inden Peter går i gang med omdannelsen, er det vigtigt at han holder sig for øje, at der er nogle 

forhold, herunder de skattemæssige, han skal overveje inden han tager beslutning om, hvordan 

han vil gennemføre processen frem til det ønskede generationsskifte. En virksomhedsomdannelse 

vil i første omgang betyde, at han skal underlægges krav i forhold til at drive virksomheden som et 

selskab. Det vil medføre yderligere administrativt arbejde da Peter skal behandles som ansat i 

selskabet, hvad angår løn, og samtidig skal han give afkald på muligheden for at hæve likvider 

direkte til privatøkonomien. Derudover skal der aflægges regnskab, som skal indberettes til 

Erhvervsstyrelsen, hvilket vil betyde yderligere omkostninger til revisor. Skattemæssigt vil det have 

den konsekvens, at hvis Peter skal have udbetalt andet end løn vil det ske som udbytte til 

27%/42% i skat i stedet for ca. 56%. Fordelen ved at Peter kommer til at drive virksomheden i 

selskabsform, er at han selv styrer hvor meget løn han får og kan styre det i forhold til topskat.  

Derudover er det vigtigt, at Peter gør sig tanker omkring hvordan det kommende selskab skal se 

ud. Peter skal overveje om selskabet er attraktivt efter omdannelsen. Han skal tage en vurdering 

af, hvorvidt sammensætningen, med malervirksomhed, malervareudsalg samt en bi-aktivitet med 

udlejning af beboelsesejendom, vil have fremtidsudsigter i den nuværende form og konstellation. 

Da Peters børn på hver deres måde har en interesse i faget, Andreas som malerlærling og Amalie 

med interesse for kreativitet, vurderer Peter, at virksomheden både med butik og malerarbejde vil 

give anledning til et generationsskifte. Udlejningsejendommen er mere et personligt projekt for 
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Peter, da han påtænker, at denne skal blive en fremtidig privat bolig for familien, derfor vil det 

give mest mening at holde denne udenfor omdannelsen.  

De to måder af gennemføre en omdannelse på, den skattepligtig og skattefrie, er gennemgået i 

løbet af opgaven og der er foretaget beregninger af konsekvenserne for Peters virksomhed. 

Beregninger skal give Peter et grundlag at foretage sin beslutning ud fra.   

Den skattepligtige har som udgangspunkt en ulempe, der i mange tilfælde kan være altafgørende, 

at der skal betales af avancen af hele eller dele af den omdannede personlige virksomheden. 

Fordelen er dog, at der frit kan vælges, hvor meget af virksomheden der omdannes. Det skal 

naturligvis give mening i forhold til den videreførte aktivitet. En fordel ved den skattepligtige 

metode er også, at omdanneren kan opnå stiftertilgodehavende, som kan anvendes til betaling af 

skatten såfremt der er likvider nok i selskabet hertil. En fordel er også, at der kan indbetales op til 

ca. 2.800.000 kr. på en ophørspension for indehaveren og dermed opnå en besparelse af skatten. 

Igen er der forudsat, at der er likvider nok. Det er meget individuelt, hvor store fordelene og 

ulemperne vægter, og disse skal opvejes mod hinanden. Er der likvider nok til at foretage 

beskatningen i privatøkonomien, er der store fremførte underskud eller påtænker omdanneren at 

afstå hele selskabet indenfor kort tid, så kan det være en fordel at anvende denne metode.  

Fordelen ved den skattefri omdannelse, skattefriheden på omdannelsestidspunktet, er for mange 

utrolig attraktivt. Men metoden er også forbundet med krav og risici. Omdannelsen kræver en del 

omhu, da en fejl heri eller manglende overholdelse af kravene i VOL, vil medføre skattepligt. 

Modsat den skattepligtige, er der ikke mulighed for at omdanneren kan få likviditet ud til 

privatøkonomien, da alle værdier bliver bundet i selskabet. Det er en fordel at anvende den 

skattefrie metode, hvis der ikke er likviditet til at afholde afståelsesskatten, eller hvis der ikke er 

fremførte underskud, som ellers vil gå tabt ved denne metode. Hvis omdanneren ikke påtænker, 

at afstå selskabet foreløbig eller at afstå disse lidt ad gangen, er denne metode også en fordel da 

skatten falder i takt hermed.  

For Peters vedkommende er der ved en skattepligtig omdannelse en stor afståelsesskat på 

1.213.114 kr. når han omdanner virksomheden bortset fra udlejningsejendommen. Denne løsning 

vil kræve et stort kapitalkrav fra privatøkonomien da selskabet ikke kan bære udbetaling af 

beløbet taget fra stiftertilgodehavendet på 3.048.789 kr. Det vil for selskabets fortsatte drift ikke 
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være attraktivt at foretage en delomdannelse af aktiviteten for at opnå en skattebesparelse, men 

Peter kan overveje, om han ønsker at holde butiksejendommen i privat regi og reducere skatte til 

ca. 500.000 kr. Ulempen heri vil så være, at den fremtidige avance ved salg af ejendommen 

kommer til at ligge i privat regi, så besparelsen foreligger kun på omdannelsestidspunktet.  

Anvender Peter derimod den skattefri omdannelse, vil han på omdannelsestidspunktet ikke skulle 

betale skat. Han opnår dog heller ikke et stiftertilgodehavende, men kun beløbet han i VSO har 

hensat til senere hævning på 232.368 kr. Beløbet skal hæves inden omdannelsestidspunktet. Da 

alle værdier bliver bundet i selskabet opnås en anskaffelsessum på anparterne på 882.000 kr., der 

er væsentlig højere end ved den skattepligtige på 50.000 kr. Anskaffelsessummen ligger til grund 

for beregningen af avancen når han afstår anparterne i selskabet. Der kan ikke gives et svar på, 

hvad avancen og dermed skatten vil blive i fremtiden, da vi ikke kender den fremtidige 

handelsværdi eller Peters skatteforhold. Avancen beskattes som aktieindkomst ved afståelsen. 

Peter kan vælge, at anvende 66% af det opsparede overskud på 284.927 kr. til at nedsætte 

anskaffelsessummen, som vil medføre en større avance ved afståelsen. Anvender han ikke 

overskuddet vil beløbet falde til beskatning på omdannelsestidspunktet. Det kræver dog at der er 

likviditet til betaling af skatten. Peter kan med fordel anvende sit tilgodehavende fra hensættelsen 

til senere hævning til betaling heraf. Det er Peters beslutning på baggrund at de foretagende 

beregninger og opgørelser.  

Til Peter vil min bedste rådgivning være, at han skal foretage den skattefrie metode, da han ikke 

på nuværende tidspunkt har likviditet til at afholde skatten, som den skattepligtige metode 

udløser. Hans fremtidsplaner om at generationsskifte lægger også op til at anvende den skattefrie 

metode, da der går nogle år før børnene vil skulle indtræde i selskabet, og han har mulighed for at 

afstå anparterne i det tempo, som han vurdere som passende til den tid, både i forhold til sin egen 

deltagelse i driften, men også i forhold hvor langt hans økonomi rækker på de pågældende 

tidspunkter.  

Når Peter kommer til tidspunktet for generationsskifte, er det igen en vurdering af, i hvilket tempo 

og omfang han og børnene ønsker det. I hans situation er der 3 modeller, der er relevante; 

skattefri eller skattepligtig overdragelse med succession eller en aktieombytning med 

efterfølgende opdeling i A og B anparter.  
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Ved den skattepligtige overdragelse af anparterne vil Peter blive beskattet af afståelsen som 

aktieindkomst af avancen, beregnet ud fra handelsværdier, hvorimod hvis han anvender 

overdragelse med succession vil børnene succederer i den skattemæssige stilling. Vederlaget 

herfor er dog identisk uanset hvilken metode han vælger, og kan modtages som kontanter, 

gældsbrev eller mod at give børnene pengebeløb som gave, som modregnes i beløbet. Det er ikke 

sandsynligt at der kan foretages betaling kontant da beløbet skal være til handelspris. Gældsbrev 

vil være det mest sandsynlige, angivet med en afdragsprofil, som vil være realistisk for børnene. 

Som afdrag herpå kan Peter give børnene en gave svarende til beløbsgrænsen for gaver uden 

betaling af gaveafgift som i 2019 er på 65.700 kr. Der kan være langt op til handelsprisen med 

dette afdrag, så jeg vil anbefale at der foretages afbetaling på herudover, enten i form af kontant 

betaling eller i forbindelse med at der udloddes udbytte til børnene, som er anpartshavere, hvis 

denne metode vælges.  

Alternativt kan Peter vælge at foretage en aktieombytning, hvor han stifter et holdingselskab, hvor 

han ombytter sine anparter i Malermester Mogensen ApS med anparter i holdingselskabet. 

Anparterne i driftsselskabet opdeles i A-anparter som ejes af Peters holdingselskab, og B-anparter 

som børnenes holdingselskab overtager. B-anparterne vil udgøre den andel som børnenes 

holdingselskaber vil købe. Det vil betyde at Peters holdingselskab afstår anparterne skattefrit og 

købet heraf kræver ingen likviditet hverken for Peters eller børnenes privatøkonomi, da købet af 

anparterne afregnes ved at Peters holdingselskab får et forlods udbytte svarende til 

handelsværdien. Når dette beløb er indfriet, vil de alle 3 eje anparter på lige fod, dog med 

undtagelse af stemmeretten som er uafhængig af ejerandelen.  

Forudsat at det går som Peter ønsker og begge børn skal indgå i ejerkredsen, vil det økonomisk set 

være at anbefale, at Peter gennemfører en skattefri virksomheds-omdannelse, og efterfølgende 

foretage en aktieombytning. Herigennem kan hans børn via B-anparter indtræde i ejerkredsen 

over tid. Dette vil give den likviditetsmæssige bedste løsning. 
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