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1.0 Indledning og problemformulering 

1.1 Indledning 
En virksomhed kan etableres i selskabsform eller personligt regi. Der kan være fordele og ulemper ved begge 

virksomhedsformer, og man bør derfor tage den enkelte situation i betragtning ved valg af virksomhedsform. 

Der er flere administrative krav ved at drive en virksomhed i selskabsform, da der er en række lovpligtige 

dokumenter, der skal foreligge såsom vedtægter, ejerbog, stiftelsesdokument mv. Der er ligeledes også krav 

om, at der skal offentliggøres en årsrapport, hvilket der ikke er krav om ved en personlig drevet virksomhed. 

 

Stramningerne i virksomhedsordningens reglerne i 2014 har betydet, at flere virksomheder siden er blevet 

omdannet til selskab. Stramningerne indebar, at det fremadrettet ikke var muligt at optage lån i privatregi 

mod sikkerhed i virksomhedens aktiver, i stedet for at trække overskud ud til personlig beskatning. 

Sikkerhedsstillelserne anses herefter som en hævning og dermed en forhøjelse af ejerens personlige indkomst 

svarende til værdien af sikkerhedsstillelsen. Drives der virksomhed i selskabsform, er det dog muligt, at man 

som ejer, kan stille sikkerhed i sine aktier eksempelvis ved optagelse af lån i privat regi. Dette er en af 

fordelene ved at drive virksomhed i selskabsform, efter stramningerne i virksomhedsordningen kom i 2014. 

Samtidig er reglerne for, hvornår der må opspares overskud i virksomheden ændret, idet det ikke længere er 

muligt at opspare overskud, så længe indskudskontoen er negativ. Ved negativ indskudskonto kommer hele 

det skattemæssige overskud til beskatning som personlig indkomst. Først når indskudskontoen er nul eller 

positiv, kan der igen opspares overskud i virksomhedsordningen. En negativ indskudskonto er et udtryk for, 

at der enten er privat gæld i virksomhedsordningen, eller at der er hævet mere, end der er tjent.1  

 

Det kan være et naturligt sted i en virksomheds livscyklus, at de på et tidspunkt ønsker at omdanne til et 

selskab grundet ønsket om yderligere vækst, mindre risiko, signalering mv. Det er derfor muligt, at en 

virksomhed drevet i personligt regi, kan omdannes til et selskab. Omdannelsen kan ske efter to 

omdannelsesmetoder. Enten kan omdannelsen ske skattefrit efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, 

eller det kan ske skattepligtigt efter de almindelige afståelsesbeskatningsregler. På det tidspunkt hvor 

overdragelsen er foretaget fra virksomhed til et selskab, vil virksomheden blive drevet i selskabsform, 

hvilket blandt andet betyder, at beskatningen sker hos selskabet i stedet for ejeren.  

 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse sker der succession i de aktiver og passiver, der overdrages fra den 

personlige virksomhed til selskabet. Det er vigtigt, at man er opmærksom på, at en skattefri 

virksomhedsomdannelse kun kan gennemføres, såfremt bestemte forudsætninger er opfyldt. Derudover 

stilles der også særlige krav til den skattefri metode til selve gennemførelsen af omdannelsen. Hvis disse 

                                                           
1 https://www.ey.com/dk/da/services/tax/country-tax-advisory/artikel-pas-paa-nye-regler-virksomhedsordningen-021014 
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forudsætninger ikke er opfyldt ved omdannelsen, bliver omdannelses anset for værende skattepligtig, med de 

konsekvenser det har. Det er vigtigt at have sig for øje, at den skattefri omdannelsesmetode ikke er skattefri, 

men at der blot er tale om en skatteudskydelse. Denne metode kræver derfor ikke en stor likviditet her og nu, 

men først i fremtiden når anparterne afstås.    

 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse bliver omdannelsen ligestillet med et almindeligt salg til en 

uafhængig tredjemand, hvorfor dette også kaldes for afståelsesprincippet. Virksomhedens aktiver og passiver 

bliver overdraget til selskabet til handelsværdier. Denne omdannelsesmetode har betydning for ejerens 

indkomstopgørelse, da den bliver påvirket af en fortjeneste eller et tab ved afståelsen. Omdannelsesmetoden 

kræver derfor stor likviditet, da den medfører en beskatning her og nu.  

 

Det er helt centralt i forbindelse med en virksomhedsomdannelse fra personlig regi til selskabsregi, at det 

overvejes hvilke konsekvenser en virksomhedsomdannelse har, og hvad ønsket er med omdannelsen. Det 

skal afklares, hvilken betydning en senere afståelse af selskabet har, herunder efterfølgende lønbeskatning, 

konsekvens af hævninger i selskabet (ulovligt aktionærlån), ændring af medarbejderkontrakter, omskødning 

af ejendomme mv. Der bør ligeledes tages stilling til, om en omdannelse kan have uhensigtsmæssigheder. 

 

Afgangsprojektet vil tage udgangspunkt i en fiktiv personlig virksomhed ”Hansen & Jensens Tømrer I/S”, 

hvor ejerne har gået med overvejelserne om en virksomhedsomdannelse. Begge virksomhedsejere er indtil 

nu blevet beskattet efter virksomhedsskatteordningens regler. Som følge af at virksomhedens aktivitet og 

omfanget er vokset de seneste år og dermed forøget risiko. Ejerne har overvejet, om det derfor vil være mere 

hensigtsmæssigt at drive virksomheden i selskabsregi. Ejerne er først blevet opmærksomme på muligheden 

for virksomhedsomdannelse efter balancedagen 31.12.18. 

 

1.2 Introduktion til casevirksomheden 
Hansen & Jensens Tømrer I/S blev stiftet i 2013 af Morten Hansen og Jesper Jensen. Morten er 42 år og 

Jesper er 50 år. De har været venner siden de sammen startede på tømreruddannelsen. Begge har stor passion 

for deres arbejde, og valgte derfor at starte en virksomhed sammen. De besluttede sig for at oprette et 

interessentskab, da de vurderede at have den samme økonomiske formue. Endvidere er de begge ugifte og 

har hver en datter, som ikke deler samme passion som Morten og Jesper, hvorfor der ikke er planer om et 

generationsskifte i fremtiden. Siden de etablererede virksomheden, er både Morten og Jesper blevet beskattet 

efter reglerne i virksomhedsskatteordningen (VSO). Relevante opgørelser vedrørende deres VSO vil indgå 

som bilag.2         

                                                           
2 Bilag 9. 
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Hansen & Jensens Tømrer I/S er en tømrervirksomhed, hvoraf Morten ejer 60% og Jesper ejer de resterende 

40%. Virksomheden er vokset markant de seneste år, og Morten og Jesper har fået flere og mere omfattende 

opgaver, hvilket øger deres økonomiske risiko. Dette har resulteret i et større resultat og balancesum samt en 

virksomhed, som nu har 12 ansatte. Virksomhedens adresse er i Roskilde, hvor den har lokaler til 

administration og værksted, som den selv ejer. Morten bruger også sin private bil erhvervsmæssigt. Ved 

siden af deres tømrervirksomhed har de også en udlejningsejendom, som de købte af overskudslikviditet og 

løbende har sat i stand.  

Som beskrevet er virksomheden vokset markant, hvorfor de går med overvejelse om at etablere sig i en 

selskabskonstruktion. Nu her i april 2019 vil de gerne kende mulighederne for etablering af et selskab. 

Relevante virksomhedstal for opgaven forefindes i bilagene herunder resultatopgørelse, balance mv. Det skal 

bemærkes, at der er taget udgangspunkt i en fiktiv virksomhed samt fiktive regnskabstal. 

1.3 Problemformulering  
Afgangsprojektet har til formål at løse nedenstående hovedspørgsmål, samt de udledte 

undersøgelsesspørgsmål.  

Hvornår vil det være mest fordelagtigt at foretage en virksomhedsomdannelse på baggrund af henholdsvis 

regler om skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse? 

Hovedspørgsmålet vil blive belyst på baggrund af en teoretisk gennemgang af reglerne for henholdsvis den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse og den skattefri virksomhedsomdannelse. Endvidere vil reglerne 

blive belyst ud fra en praktisk anvendelse af reglerne på en fiktiv casevirksomhed. Formålet hermed er, at få 

en bedre forståelse for hvilken virksomhedsomdannelse, der vil være mest fordelagtig for ejerne af 

casevirksomheden. 

1.3.1 Undersøgelsesspørgsmål  
Til at afdække problemformuleringen har vi opstillet nogle undersøgelsesspørgsmål, som kan hjælpe med at 

besvare problemformuleringens hovedspørgsmål.   

1. Hvad er fordelene og ulemperne ved henholdsvis personligejet virksomhed og selskab? 

Delspørgsmål 1 indgår for, at illustrere forskellene på et selskab kontra en personligejet virksomhed. De 

væsentligste forskelle vil blive diskuteret.  

2. Hvilke krav og betingelser er der til en skattepligtig virksomhedsomdannelse? 

3. Hvilke krav og betingelser er der til en skattefri virksomhedsomdannelse? 
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Delspørgsmål 2 og 3 indgår, for at illustrere krav og betingelser for henholdsvis den skattepligtige og 

skattefri metode. De væsentligste forskelle vil blive diskuteret på baggrund af teorien, samt 

konsekvenserne for ejerne.  

4. Hvordan værdiansættes virksomhedens aktiver og passiver i forbindelse med en 

virksomhedsomdannelse? 

Delspørgsmål 4 indgår for, at illustrere teorien bag værdiansættelsen af aktiver og passiver ved en 

virksomhedsomdannelse. I forlængelse heraf inddrages, hvordan selskabets åbningsbalance og 

anparternes skattemæssige anskaffelsessum opgøres. 

5. Hvordan foretages en virksomhedsomdannelse i praksis, og hvilke overvejelser bør man gøre sig 

forinden en virksomhedsomdannelse? 

Delspørgsmål 5 vil tage udgangspunkt i den fiktive casevirksomhed Hansen & Jensens Tømrer I/S, og på 

baggrund af denne, vil der blive foretaget en virksomhedsomdannelse. Viden fra de øvrige 

undersøgelsesspørgsmål benyttes. Der vil blive foretaget alle relevante beregninger, som skal medtages 

for at kunne vurdere, hvilken omdannelsesmetode der vil være mest fordelagtig. 

1.4 Afgrænsning  
Opgaven tager udgangspunkt i en personlig virksomhed, der er omfattet af regnskabsklasse A, som skal 

omdannes til regnskabsklasse B, hvorfor øvrige regnskabsklasser ikke vil blive berørt. Endvidere vil 

projektet tage udgangspunkt i omdannelse af et interessentskab til et anpartsselskab. Omdannelsen af andre 

former for virksomheder og selskaber, vil derfor ikke blive behandlet, herunder blandt andet 

enkeltmandsvirksomheder, kommanditselskaber og iværksætterselskaber.  

Teorien om virksomhedsordningen (VSO) vil ikke blive behandlet, da det forudsættes at læseren allerede har 

kendskab til denne. Teorien vil kun blive beskrevet i det omfang, der er nødvendigt for projektet. Dette gør 

sig ligeledes gældende for teorien om kapitalafkastordningen (KAO).  

Det forudsættes desuden, at læseren har kendskab til teorien om afskrivninger og ejendomsavance. Teorien 

om dette bliver kun inddraget i det omfang, det findes relevant af hensyn til projektet. 

Projektet vil udelukkende omhandle personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark, hvorfor personer, der 

er begrænset eller ikke skattepligtige til Danmark, ikke behandles. Årsagen er, at det kun er personer, der er 

fuldt skattepligtige til Danmark, der kan foretage virksomhedsomdannelse, idet begrænset skattepligtige 

personer ikke bliver beskattet af avancer ved salg af aktier i Danmark.3 Herudover behandles ikke 

udenlandske virksomheder med bopæl eller aktivitet i Danmark. 

                                                           
3 JF. KSL § 2. 
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Øvrige former for omstruktureringer, såsom fusion, aktieombytning, spaltning mv. behandles kun i det 

omfang, der er relevant for projektet. Dette er dog kun relevant, når der er tale om et selskab, hvorfor der alt 

andet lige skal foretages en virksomhedsomdannelse, før øvrige omstruktureringsmuligheder kan benyttes.  

Herudover vil moms ikke blive behandlet. 

Projektet tager udgangspunkt i de gældende love og regler for 2018. 

Vi har afsluttet dataindsamlingen den 30.04.19, hvorfor efterfølgende offentliggjort materiale ikke er 

medtaget. 

1.5 Metodeafsnit 
Dette afsnit vil omhandle den metodiske tilgang for afgangsprojektet. Metode er de fremgangsmåder, som 

benyttes når der indsamles, bearbejdes og sammenfattes information, og hvor resultatet bliver til viden.4 

Valget af fremgangsmåde afhænger af den konkrete problemstilling. Vores problemstilling ligger op til, at 

afgangsprojektet udarbejdes efter den samfundsvidenskabelige metode, hvorved lovgivningen er anvendt 

som den primære kilde. Derudover har vi anvendt relevante kilder i form af lærebøger og domsafgørelser, for 

at belyse væsentlige punkter i afgangsprojektet.    

1.5.1 Undersøgelsesdesign 
Undersøgelsesdesign er betegnelsen for den kombination af fremgangsmåder, der benyttes ved indsamling, 

analyse og tolkning af data. Formålet med undersøgelsesdesignet er, at den dokumentation vi kommer frem 

til, skal besvare undersøgelsens hovedproblemstilling.5 

Afgangsprojektet er et deskriptivt single case studie, idet der kun indgår én enhed (én virksomhed). Ved et 

casestudie kan alle dataindsamlingsteknikker benyttes, herunder primære og sekundære data samt 

kvantitative og kvalitative data, hvilket gør casestudiet til et fleksibelt studie. 

Afgangsprojektet bliver udarbejdet ud fra en deduktiv fremgangsmåde, idet der tages udgangspunkt i 

lovgivning og Den juridiske vejledning, og på baggrund heraf drages en konklusion om en enkelt hændelse 

(fiktiv case). 

Det er vores forventning, at ud fra vores valg af undersøgelsesdesign og metoder, at andre lignende 

undersøgelser vil få samme resultat som vores afgangsprojekt.  

Der vil blive taget udgangspunkt i de gældende regler for en virksomhedsomdannelse for tidspunktet for 

projektets udførelse. Vi har i problemafgrænsningen oplyst pr. hvilken dato, dataindsamlingen er afsluttet. 

                                                           
4 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 15. 
5 Den skinbarlige virkelighed, 5. udgave, s. 99. 
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1.5.2 Dataindsamlingsteknikker 
Valg af dataindsamlingsteknikker bliver styret af afgangsprojektets problemformulering, 

undersøgelsesdesign og overvejelser om, hvordan de indsamlede data skal analyseres. Indsamlingskriterierne 

kan inddeles efter kvantitative og kvalitative data samt primær og sekundær data. 

Til brug for afgangsprojektet har vi anvendt sekundære, kvalitative data i form af love, lærebøger, 

vejledninger fra SKAT mm. Fordelen ved sekundære data er, at de allerede er indsamlet, og man derfor ikke 

selv skal bruge tid og ressourcer på indsamlingen. Det kan dog også være en ulempe, da dataene ikke er 

tilpasset til det konkrete studie, samt at metoden for indsamlingen kan være en anden. 

Vi vurderer, at de inddragne kilder er anvendelige i projektet, samt at disse har en høj grad af reliabilitet og 

validitet. Dog skal vi være kildekritiske, idet der er tale om sekundære data. Kildekritikken er beskrevet i 

afsnit 1.6. 

1.5.3 Analyse og tolkning af data 
Vi har på baggrund af det indhentede materiale, foretaget en teoretisk redegørelse af fordele og ulemper ved 

at drive virksomhed i enten selskabsform eller personligt regi. Vi vurderer, at dette er relevant for forståelsen 

for at kunne vurdere, hvorvidt det overhovedet er nødvendigt at foretage en virksomhedsomdannelse. I den 

forbindelse har vi foretaget en komparativ analyse for at analysere på forskellene mellem 

virksomhedsformerne. Herefter har vi ligeledes foretaget en komparativ analyse af henholdsvis den skattefri 

og skattepligtige omdannelsesmetode. Vi har valgt at tage udgangspunkt i en fiktive case, da en beslutning 

om omdannelse kan afhænge af flere faktorer, hvoraf disse faktorer kan være forskellige fra virksomhed til 

virksomhed. Som konklusion på vores case har vi tolket på hvilken omdannelsesmetode, der vil være mest 

hensigtsmæssigt for netop vores casevirksomhed.  

Projektet er opbygget i afsnit efter vores undersøgelsesspørgsmål. Hvert afsnit i projektet bliver afsluttet med 

en delkonklusion. Disse delkonklusioner samler kort op på undersøgelsesspørgsmålene i afgangsprojektet, 

samt danner grundlag for den endelige konklusion. Vores endelig konklusion på projektet har til formål at 

besvare hovedproblemstillingen. Heri gives en vurdering og tolkning af hvilken omdannelsesmetode, der er 

mest fordelagtig. 

 

1.6 Kildekritik 
I vores projekt har vi anvendt en række forskellige sekundære data. Vi har anvendt følgende; vejledninger og 

domsafgørelser fra LSR, SR, BR, ØLR, VLR og HR, lovstof, lærebøger, vejledninger fra Erhvervsstyrelsen, 

vejledninger fra Beierholm samt websider. 

Vejledninger fra SKAT er et supplement til lovstoffet. Det er SKAT, der foretager vurderingen af, om en 

skattefri omdannelse er foretaget korrekt, hvorfor vi mener, at disse data har en høj grad af reliabilitet og 
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validitet. Dog er SKAT bundet af Den juridiske vejledning, hvorfor man skal være opmærksom på 

ensidigheden i deres vurderinger. Domsafgørelser er med til at forstå lovgivning, og hvordan denne anvendes 

i praksis, hvorfor disse er relevante at inddrage i projektet. 

Lovstoffet danner grundlaget for projektet, hvorfor disse anses som værende den vigtigste data. Idet der er 

tale om en lov, er reliabiliteten og validiteten høj.  

Lærebøgerne har været med til at danne grundlaget for vores kendskab til teorien. Validiteten og 

reliabiliteten anses som værende høj, idet disse har dannet grundlag for vores undervisning. 

Erhvervsstyrelsen har fastlagt en del af de retningslinjer, som gør sig gældende for selskaber og personligejet 

virksomheder. Derfor mener vi, at vejledningerne fra Erhvervsstyrelsen har en høj grad af validitet og 

reliabilitet. Erhvervsstyrelsens vejledninger er gode til at forstå de generelle regler, men man skal være 

opmærksom på, at loven til hver en tid vil være gældende. 

Beierholm fungerer som rådgiver blandt andet indenfor virksomhedsomdannelse, hvorfor vi mener, at 

vejledningerne herfra har en høj grad af validitet og reliabilitet. Dog skal man være opmærksom på, at 

Beierholms vejledninger har kundens perspektiv, idet Beierholm fungerer som rådgiver, og derfor får det til 

at fremstå bedst muligt for kunden, hvorfor dette mindsker reliabiliteten i vejledningerne.  

Ved valg af websider til brug for projektet har vi været opmærksomme på afsenderen, da denne kan have 

betydning for kvaliteten af indholdet. Vi har været kildekritiske i forbindelse med udvælgelsen, og vi mener, 

at de anvendte kilder er pålidelige. 

1.7 Forkortelser 
SSL = Selskabsloven   SEL = Selskabsskatteloven 

SL = Statsskatteloven   VSL = Virksomhedsskatteloven 

PSL = Personskatteloven   EBL = Ejendomsavancebeskatningsloven 

AL = Afskrivningsloven   KGL = Kursgevinstloven 

KAO = Kapitalafkastordningen  VSO = Virksomhedsskatteordningen 

ÅRL = Årsregnskabsloven   KSL = Kildeskatteloven 

ABL = Aktieavancebeskatningsloven  SFL = Skatteforvaltningsloven 

VOL = Virksomhedsomdannelsesloven (Lovbekendtgørelse 2015-08-04 nr. 934 om skattefri 

virksomhedsomdannelse)  

SKAT = Skattestyrelsen. Den 1. juli 2018 blev SKAT erstattet af 7 nye styrelser. 
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1.8 Disposition 
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2.0 Virksomhedsformer 
Der er forskellige måder at drive virksomhed på. Overordnet er der to måder; ved personligejet virksomhed 

eller selskab. Beslutningen om hvilken virksomhedsform der vælges afhænger af mange faktorer, hvorfor det 

er vigtigt at tage udgangspunkt i den specifikke virksomhed.  

I nedenstående afsnit vil der blive gennemgået karakteristika ved personligejet virksomheder og selskaber, 

og herunder vil der blandt andet blive redegjort for de skattemæssige forhold, regnskabsmæssige- og 

administrative krav. 

2.1 Personligejet virksomhed 
En enkeltmandsvirksomhed er en personligejet virksomhed, som kun har en ejer. Denne ejer skal være en 

fysisk person. Et interessentskab er også en personligejet virksomhed, men her skal der mindst være to ejere. 

Disse ejere kan både være fysiske personer og selskaber.6 

Nedenfor vil der blive foretaget en overordnet redegørelse for hæftelse, krav og skattemæssige forhold. Der 

vil blive redegjort for, de afvigelser der måtte være, som er relevante for forståelsen af de enkelte 

virksomhedsformer. 

2.1.1 Opstart af personligejet virksomhed 
I dag er det nemt at etablere en virksomhed i personligt regi. Dette har resulteret i, at der er kommet mange 

flere personligejet virksomheder i Danmark. En personligejet virksomhed etableres blot ved at registrere 

virksomheden på virk.dk. En personligejet virksomhed er ikke et selvstændigt juridisk subjekt, hvorfor 

ejeren vil være den juridiske person. Ved opstart af en personligejet virksomhed, er der ikke krav til indskud 

og kapital, hvorfor ejeren hæfter med hele sin formue, eksempelvis hus og bil. Samtidig vil kreditorerne 

kunne gøre krav hos ejeren, hvis virksomheden ikke overholder sine forpligtelser.  

Ved et interessentskab hæfter ejerne også solidarisk, hvilket betyder at ejerne hæfter for de forpligtigelser, 

som de har indgået i på virksomhedens vegne. Virksomhedens kreditorer kan derfor gå til begge 

interessenter, når de skal opkræve interessenternes forpligtelser.7 Interessenterne kan derefter internt rejse 

krav mod hinanden for den merudgift, der måtte være. Det er derfor vigtigt, at overveje hvem man vælger at 

stifte et interessentskab med, herunder partens private formue. 

2.1.2 Regnskabsmæssige krav 
I en personligejet virksomhed skal der holdes regnskab med udgifter og indtægter efter bogføringslovens 

regler, dog er man ikke forpligtet til at indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen.8 Der skal dog udarbejdes 

                                                           
6 https://startvaekst.virk.dk/sites/default/files/oversigt_virksomhedsformer_3.pdf 
7 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/interessentskab-is  
8 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/enkeltmandsvirksomhed  
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et skatteregnskab for virksomheden ifølge mindstekravsbekendtgørelsens regler.9 Ved et interessentskab 

gælder de samme krav. Dog er der en undtagelse, hvis alle interessenter er selskaber, så har interessentskabet 

pligt til at indsende en årsrapport.10 

Hvis ejerne derimod frivilligt vælger at udarbejde en årsrapport, skal denne laves efter reglerne i 

årsregnskabsloven for regnskabsklasse A. For personligejede virksomheder skal skatteregnskabet udarbejdes 

efter reglerne i enten PSL, KAO eller VSO.  

2.1.3 Skat 
De personlige virksomheder er skattetransparente, hvilket vil sige, at beskatningen som udgangspunkt sker 

hos indehaveren af virksomheden som personlig indkomst, medmindre virksomheden er omfattet af PSL §4, 

stk. 1, nr. 9 og 11. Beskatningen i en personligejet virksomhed kan ske på tre måder; efter personskatteloven, 

reglerne omkring virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Det er frivilligt, hvilken 

beskatningsmetode der bruges, og dette vælges for hvert enkelt år, når selvangivelsen indsendes.  

Nedenfor gennemgås de væsentligste forskelle på de tre ordninger: 

Tabel 1: Forskelle på PSL, KAO og VSO 

 Personskatteloven Kapitalafkastordningen Virksomhedsskatteordningen 

Overført 

overskud 

Det skattemæssige 

overskud i PSL er 

virksomhedens resultat 

før renter og eventuelle 

skattemæssige 

reguleringer.11 Beløbet 

beskattes som 

personlig indkomst. 

Det skattemæssige 

overskud i KAO er 

ligeledes virksomhedens 

resultat før renter. Dette 

bliver ligeledes beskattet 

som personlig indkomst. 

Herudover beregnes et 

kapitalafkast som fradrages 

i den personlige indkomst 

og tillægges i 

kapitalindkomsten.12 Det er 

i denne ordning muligt at 

henlægge max 25% af 

overskuddet til en 

Det skattemæssige overskud i 

VSO er resultat efter renter samt 

eventuelle skattemæssige 

reguleringer.14 Overskuddet bliver 

opdelt i et hævet kapitalafkast og 

et virksomhedsoverskud.15 

Kapitalafkastet fragår den 

personlige indkomst til 

kapitalindkomsten, og 

virksomhedsoverskuddet bliver 

beskattet som personlig indkomst. 

I denne ordning er det muligt at 

foretage opsparing af overskud, 

mod betaling af en aconto skat 

                                                           
9 https://tax.dk/lv-2011-2/lve/E_B_1_1.htm  
10 https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/interessentskab-is 
11 Jf. PSL §. 
12 Jf. VSL §22a, stk. 1-2. 
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konjunkturudligningskonto.
13 

svarende til 

selskabsskatteprocenten.10  

Erhvervsmæs

sige renter 

De erhvervsmæssige 

nettorenter bliver 

fradraget i 

kapitalindkomsten.16 

De erhvervsmæssige 

nettorenter bliver fradraget i 

kapitalindkomsten. Dette 

udligner en del af 

virksomhedsoverskuddet, 

idet kapitalafkastet kan 

modregnes heri. 

De erhvervsmæssige renter 

fradrages i den personlige 

indkomst før beregningen af AM-

bidrag. 

Administrati

on 

Når personskatteloven 

anvendes er der krav til 

bogføring og 

indberetning af 

selvangivelse. Dette er 

minimumskravene når 

man har en 

virksomhed. 

Når KAO anvendes er der 

krav til, at et 

kapitalafkastgrundlag skal 

opgøres. Men der er ikke 

krav om, at privat- og 

virksomhedsøkonomi 

opdeles. 

Herudover er der krav til 

bogføring og indberetning 

af selvangivelse. 

Når VSO anvendes er der 

ligeledes en række administrative 

krav. Der skal både opgøres en 

indskudskonto, mellemregning, et 

kapitalafkastgrundlag og kontoen 

for opsparet overskud.17 

Herudover skal hævningerne ske 

efter hæverækkefølgen.18 

Hertil skal der også laves en 

opdeling af den private og 

virksomhedens økonomi.19 

Herudover er der krav til 

bogføring og indberetning af 

selvangivelse. 

 

Af ovenstående ses det, at der er forskelle på de tre beskatningsformer for personligejet virksomheder. Den 

mest simple metode er beskatning efter PSL, idet der ikke er nogen administrative krav udover 

minimumskravene, som er bogføring og indberetning af selvangivelse. Der opnås en lavere fradragsværdi af 

nettorenterne. Derudover er det heller ikke muligt at opspare overskud eller foretage indkomstudjævning.  
                                                                                                                                                                                                 
14 Grundlæggende skatteret 2018, s. 371, afsnit 3.4. 
15 Grundlæggende skatteret 2018, s. 371, afsnit 3.3. 
13 Grundlæggende skatteret 2018, s. 374, afsnit 3.5. 
16 Jf. PSL §3, stk. 2, pkt. 1. 
17 Grundlæggende skatteret 2018, s. 369, afsnit 3.3. 
18 Grundlæggende skatteret 2018, s. 373, afsnit 3.7. 
19 Grundlæggende skatteret 2018, s. 369, afsnit 3.3. 
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Virksomhedsordningen er den mest komplicerede metode, men denne giver også en række fordele. Det er 

muligt at indkomstudjævne ved at opspare en del af overskuddet og dermed betale en lav aconto skat 

svarende til selskabsskatteprocenten (2018: 22%). Herved udskydes den resterende skattebetaling, hvilket 

skaber mere likviditet i virksomheden, i modsætning til, hvis reglerne i PSL var anvendt. Når det opsparede 

overskud hives ud af virksomheden, beskattes dette fuldt ud. Muligheden for at opspare overskud gør, at 

skatten an optimeres og derved undgå topskat. Dette gøres ved indkomstudjævning, hvilket betyder 

indkomsten udjævnes over flere år. Dette er kun en fordel, hvis virksomhedens overskud ligger omkring 

topskattegrænsen. Fordelen ved indkomstudjævning er, at dette kan skabe bedre likviditet, idet topskatten 

spares. 

Derudover giver denne metode også mulighed for at fradrage de erhvervsmæssige nettorenter i den 

personlige indkomst. Dog medfører VSO også en administrativ byrde, idet man både skal holde styr på 

indskudskonto, kapitalafkastgrundlag, hævninger, mellemregning og opsparet overskud. Selvom 

virksomhedens indkomst ikke ligger over topskattegrænsen, kan det stadigvæk være relevant at anvende 

VSO, idet AM-bidraget på renterne spares, og der kun sker beskatning af hævninger. I VSO er det som 

udgangspunkt ikke muligt at investere i aktier, dog er der enkelte undtagelser. I afgørelse SKM2019.48.LSR 

fandt Landsskatteretten at opsparede midler fra en pensionsordning kunne placeres i VSO og investeres i 

værdipapirer, uden dette blev til en privat hævning. 

Kapitalafkastordningen er en mellemvej mellem PSL og VSO. I denne ordning bliver kapitalafkastet lagt til i 

kapitalindkomsten, og fragår i den personlige indkomst. På den måde giver det en større fradragsværdi. 

Derudover er det også muligt, at opspare i denne ordning dog maksimalt 25% af overskuddet. Denne 

henlæggelse skal indsættes på en særskilt bankkonto, hvorfor opsparingen ikke bliver i virksomheden på 

samme måde som i VSO. Ordningen er ikke så relevant i 2018, idet kapitalafkastsatsen er 0%, og vil give det 

samme som ved anvendelse af PSL, medmindre der henlægges. 

Det ses oftest hos nystartede virksomheder, at de genererer underskud i de første par år. Disse underskud kan 

fradrages i den personlige indkomst, hvilket også giver mulighed for at modregne i eventuel ægtefælles 

personlige indkomst.  

Når hele eller dele af virksomheden afstås skal afskrivningsgrundlagene på samtlige aktiver opgøres, således 

beskatningen kan blive fordelt mellem ejerne. Derfor betyder dette, at hvis der skal optages en ny ejer i 

interessentskabet, skal de nuværende ejere beskattes af den avance, som måtte opstå. Ejerne styrer selv 

hvordan der afskrives, så længe reglerne herfor bliver overholdt, hvorfor afskrivningsgrundlaget skal opgøres 

ved afståelse. 
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Der er således både fordele og ulemper ved de tre beskatningsmetoder. Valget af metode afhænger af 

virksomheden. VSO bør dog udelukkende vælges så længe, at skattebesparelsen samt fordelene man får ud 

af at benytte ordningen overstiger de omkostninger, som administrationen giver. 

2.2 Selskaber – regnskabsklasse B  
Stiftelse af et selskab er en anden mulighed for at starte virksomhed. Et selskab er et selvstændig subjekt i 

modsætning til en personligejet virksomhed. Det betyder, at selskabet er selvstændig skattepligtig, og 

indkomsten beskattes i selskabet og ikke hos ejeren. Dette betyder også, at et selskab er en juridisk person. 

En juridisk person er en retlig enhed, som kan påtage sig rettigheder og forpligtelser ligesom fysiske 

personer.20 Selvom et selskab er et selvstændig subjekt, ses det oftest i praksis at f.eks. banker kræver 

sikkerhed i ejerens private formue, for at opnå større sikkerhed.  

2.2.1 Stiftelse af selskab  
Ifølge selskabsloven skal et selskab have en selskabskapital.21 Størrelsen på selskabskapitalen afhænger af, 

om der er tale om et IVS, ApS eller A/S. Kapitalkravet for et A/S udgør kr. 400.000.21 Kapitalkravet for et 

ApS udgør kr. 50.000.22 Kapitalkravet til ApS er efterfølgende blevet nedsat til kr. 40.000 pr. 15.04.19.23 

Selskabskapitalen kan både indskydes ved kontanter og apportindskud.24 

Jf. SSL § 33 er der ikke krav om, at hele selskabskapitalen skal være indbetalt, medmindre der er tale om 

apportindskud. Dog skal der som minimum indbetales kr. 50.000 ved stiftelsen (ændret til kr. 40.000 

efterfølgende jf. ovenfor). Ikke indbetalt selskabskapital kan kræves indbetalt på anfordring af ledelsen i 

selskabet.25    

Indbetaling af selskabskapital kontant 

Den kontante kapitalindskydelse har ikke nogen skattemæssig betydning for ejeren, da det er skattefrit, og 

dette har heller ingen skattemæssig betydning for selskabet.26 Indskuddet vil udgøre anparternes 

anskaffelsessum, som skal bruges til at beregne den skattemæssige avance på anparterne, når de afstås. 

Datoen for anskaffelsen anparterne er den dag stiftelsesdokumentet underskrives. Stiftelsesdokument og 

vedtægter skal foreligge, når et selskab stiftes.27    

 

 

                                                           
20 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Tingsret_og_ejendomsret/juridisk_person  
21 Jf. SSL § 4. 
22 https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-og-registrering-af-selskaber  
23 Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven § 1. 
24 Jf. SSL §§ 35-38. 
25 Jf. SSL § 33 stk. 2. 
26 Jf. SEL, §13, stk. 1, nr. 1. 
27 Jf. SSL §§ 25,26,28. 
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Indbetaling af selskabskapital som apportindskud 

Et apportindskud betyder, at ejeren indskyder andre værdier end kontanter. Dette har heller ingen 

skattemæssig betydning for ejeren.  Indbetales selskabskapitalen som apportindskud, skal der foreligge en 

vurderingsberetning sammen med stiftelsesdokumentet, som viser, at de indskudte værdier svarer minimum 

til selskabskapitalen.28 Af vurderingsberetningen fremgår også den medtagende gæld. Den endelige værdi, 

der fremgår af vurderingsberetning, vil blive til anparternes skattemæssige anskaffelsessum. Eksempler på 

andre indskudte værdier end kontanter kan være materielle anlægsaktiver, såsom fast ejendom og 

driftsmidler. Et apportindskud kan ikke bestå i pligt til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse jf. 

SSL § 35.    

2.2.2 Regnskabsmæssige krav  
Alle selskaber er som udgangspunkt omfattet af revisionspligt. Selskaber kan blive undtaget fra 

revisionspligten, hvis de ikke overstiger følgende grænser: 4 millioner i balancesum, 8 millioner i omsætning 

samt 12 fuldtidsansatte. Revisionspligten kan undgås, hvis selskabet ikke overstiger to af disse grænser i to 

på hinanden efterfølgende regnskabsår jf. ÅRL § 135. Revisionspligten kan fravælges på den ordinære 

generalforsamling. Det er også muligt at fravælge revisionen fra stiftelsesdatoen, hvis det forventes ikke at 

overstige grænserne. Endvidere skal det fremgå af både stiftelsesdokumentet samt vedtægterne, at selskabet 

ikke skal revideres. 

For alle selskaber er det også et krav at regnskabet offentliggøres til Erhvervsstyrelsen. Årsrapporten skal 

være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsafslutning.29  

Der er forskellige krav til både udformning og præsentation til årsrapporten som indsendes. Disse krav findes 

i Årsregnskabsloven, som er den lov, regnskabet skal udarbejdes efter, medmindre IFRS er valgt. Kravene til 

indholdet af årsrapporten afhænger af, hvilken regnskabsklasse virksomheden er omfattet af. Årsrapporten 

for en virksomhed i regnskabsklasse B skal som minimum indeholde følgende lovpligtige bestanddele: 

resultatopgørelse og balance samt noter, ledelsesberetning, ledelsespåtegning og evt. revisionspåtegning.30 

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B har desuden mulighed for at skjule nettoomsætningen i 

resultatopgørelsen jf. ÅRL §32.    

2.2.3 Skat 
Først og fremmest bliver et selskab skattepligtig, når en skattepligtig aktivitet påbegyndes. Selskabet vil som 

udgangspunkt være skattepligtig, indtil det opløses, og skattepligten forsætter derfor helt til den dag, hvor 

                                                           
28 Jf. SSL § 36. 
29 ÅRL § 138. 
30 https://erhvervsstyrelsen.dk/kravene-til-den-indsendte-aarsrapport  
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selskabet endeligt er opløst.31 Et selskab er et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor selskabets overskud ikke 

beskattes hos ejerne. Selskaber bliver beskattet med 22%. 

Personer bliver beskattet efter globalindkomstprincippet32, hvilket selskaber som udgangspunkt også gør, 

dog er der nogle undtagelser. Hvis et dansk selskab har driftssted eller udlejningsejendom i udlandet, 

benyttes i stedet territorialprincippet. Ved dette princip forstås, at over- eller underskud skal beskattes i det 

land, de vedrører jf. selskabsskatteloven § 8 stk. 2. Der afviges fra dette princip, hvis der vælges international 

sambeskatning.  Derved afviger reglerne for personer og selskaber væsentligt fra hinanden.  

Som beskrevet tidligere udarbejder selskaber deres årsrapport i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. 

På baggrund af årsregnskabet skal der foretages nogle reguleringer, når det skattemæssige årsregnskab skal 

udarbejdes. Det skattemæssige årsregnskab skal opgøres efter reglerne for fuldt skattepligtige personer.33 Der 

findes både permanente forskelle og tidsmæssige forskelle mellem årsregnskabet og det skattemæssige 

årsregnskab.  

De permanente forskelle bliver ej udlignet, hvilket de tidmæssige forskelle bliver over tid. Eksempel på en 

permanent forskel kunne være en repræsentationsudgift, hvor eksempel på en tidmæssig forskel kunne være 

afskrivninger på driftsmidler. Selskaber har også mulighed for at fremføre eventuelle skattemæssige 

underskud, således disse kan modregnes i fremtidige overskud.34 Dog fremgår det i SEL § 12, at 

grundbeløbet ikke må overstige 8,2 mio.35 Hvis dette er tilfældet, kan det underskud, der overstiger 

grundbeløbet, fradrages med 60 pct. i den skattepligtige indkomst.  

Ejeren af selskabet har mulighed for at være ansat, og på den måde modtage løn som almindelig 

lønmodtager. Udover dette kan der også udloddes udbytte af det resterende overskud til ejeren. Beslutning 

om udbetaling af ordinært udbytte må kun træffes på den ordinære generalforsamling på baggrund af 

årsrapporten.36 Udbytte bliver beskattet med 27% af de første kr. 52.900 (2018 sats)37 for enlige og det 

dobbelte, hvis man er gift. Hvis der udloddes mere i udbytte, vil dette blive beskattes med 42%.  

Selskaber kan investere i aktier og låne penge ud, dog ikke til kapitalejer, idet der vil opstå ulovligt 

kapitalejerlån. I en personligejet virksomhed er det ikke muligt at låne penge ud, hvorfor dette kan være en af 

fordelene ved at drive virksomhed i selskabsregi.  

                                                           
31 SEL § 5. 
32 SL § 4 + Den juridiske vejledning C.C.2.1. 
33 SEL § 8. 
34 SEL § 12. 
35 Den juridiske vejledning C.D.2.4.5.3. 
36 Erhvervsstyrelsens vejledning om Udbytte i kapitalselskaber – afsnit 3. 
37 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 – gældende skattesatser for 2018. 
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Hvis et selskab ønsker at udlodde udbytte, skal det ligge indenfor rammerne for, hvad der er økonomisk 

forsvarligt for selskabet. Følgende skal være opfyldt:38 

1. Udbytte skal være forsvarligt   

2. Der skal være frie reserver  

3. Der skal være likviditet til at udbetaling udbytte i selskabet  

Hvis selskabet ønsker endnu en ejer i selskabet, kan dette ske på to måder, enten som salg eller 

kapitaludvidelse. Ved et salg vil ejeren blive beskattet af fortjenesten. Den del af fortjenesten som er under 

kr. 52.900, vil blive beskattet med 27%, resten vil blive beskattet med 42%. Foretages der i stedet en 

kapitaludvidelse, vil denne ikke have en skattemæssig betydning for de nuværende ejere, da de ikke har solgt 

deres anparter. Antallet af deres anparter vil stadig være det samme værd efter kapitaludvidelsen, men vil 

blot udgøre en mindre del af den totale selskabskapital.  

2.2.4 Administrative krav 
Et selskab skal opfylde en række administrative krav. De skal blandt andet følge en række love såsom 

bogføringsloven, selskabsskatteloven og årsregnskabsloven. Hertil er der også en række dokumenter, som 

skal foreligge. Dette er blandt andet en ejerbog, registrering over reelle ejere, legale ejere, stiftelsesdokument 

og vedtægter.39 Derudover er det også et krav, at der i et anpartsselskab er en direktion med minimum én 

direktør. I et aktieselskab er det et krav, at der er en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd.40 

2.3 Delkonklusion 
Den primære forskel på personligejede virksomheder og selskaber er kapitalkravet og hæftelsen. Ved den 

personligejede virksomhed hæfter ejeren med hele sin personlige formue, hvorimod selskabet kun hæfter 

med den indskudte selskabskapital. Dog ses det ofte i praksis at f.eks. banker kræver sikkerhed i ejerens 

private formue, indtil der er opbygget en større egenkapital i selskabet, hvorfor hæftelserne i praksis kan 

være ens.  

Valg af virksomhedsform ved opstart afhænger derfor i betydelig grad af ejerens likviditetsmæssige 

situation, idet det kræver stor likviditet at indskyde selskabskapitalen, samt at drive virksomheden i 

opstartsfasen. 

Virksomheder genererer ofte underskud i opstartsfasen. Underskud bliver behandlet forskelligt ved 

personlige virksomheder og selskaber. Ved virksomheder i personligt regi er der mulighed for at fradrage 

underskud i den personlige indkomst, hvilket også giver mulighed for at modregne i en eventuel ægtefælles 

                                                           
38 Erhvervsstyrelsens vejledning om Udbytte i kapitalselskaber – afsnit 5. 
39 https://www.advodan.dk/erhverv/selskabskonstruktion-og-virksomhedsformer/virksomhedsformer/anpartsselskab/  
40 Jf. SSL §111. 
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personlige indkomst. Ved selskaber kan underskud fremføres og modregnes i eventuel fremtidig positiv 

resultat. 

Hertil kan tilføjes den pågældende virksomheds aktivitet, om der skal investorer med samt forventede 

størrelse har betydning for, hvilken virksomhedsform der vælges. Ofte er det sådan, at jo større 

virksomheden er, jo større er risikoen ved at drive virksomheden. Herudover er der også visse aktiviteter, der 

er forbundet med større risiko end andre. F.eks. er entreprisekontrakter forbundet med meget høj risiko, 

hvorfor det ville være en fordel at drive virksomheden i selskabsform, hvor ejerne kun hæfter med den 

indskudte selskabskapital, mens en cykelhandler ikke har en risikobetonet drift, hvorfor det vil være en 

fordel at drive denne virksomhed i en personligejet virksomhed. Herudover kan det også være en fordel at 

drive virksomhed i selskabsregi, hvis ejerne ønsker at få det så let administrativt som muligt. Det kunne 

blandt andet være, at ejerne får en lønseddel hver måned, i stedet for at der i personlige virksomheder skal 

tages stilling til, hvor meget der skal hæves ud.  

Den administrative byrde ved at drive et selskab er væsentligt større end ved drift en personligejet 

virksomhed. Som tidligere nævnt, er der dog også en forholdsvis stor administrativ byrde ved brug af VSO, 

hvorfor forskellen til den administrative byrde ved at drive selskab ikke er ligeså stor, som den er hvis PSL 

anvendes. 

I sidste ende bliver beskatningen den samme, om du driver personlig virksomhed eller selskab. De 

væsentligste forskelle ligger i hvornår beskatningen opstår, og hvad man kan i de forskellige 

virksomhedsformer.  

For casevirksomheden Hansen & Jensens Tømrer I/S anbefales det, at der omdannes til et selskab, idet 

virksomheden og dennes opgaver har vokset sig en del større, hvilket har øget deres risiko. Antallet af 

medarbejdere er hermed også stigende, hvilket også taler for en omdannelse til et selskab. Det antages, at der 

er en vis likvid beholdning i virksomheden, idet virksomheden har oplevet stor positiv udvikling, som derfor 

kan anvendes til stiftelse af et selskab. Fordelen ved at omdanne til et selskab er, at det vil fjerne Morten og 

Jespers solidariske hæftelse og i stedet give dem begrænset hæftelse. Endvidere vil omdannelsen til et 

selskab også gøre det lettere for ejerne, at sælge virksomheden på længere sigt, idet optagelse af nye ejere er 

lettere at foretage i et selskab, end i en personligejet virksomhed, da det blot er salg af anparter og ikke 

delsalg af samtlige aktiver. 
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3.0 Virksomhedsomdannelse  
Ved omdannelse af en personlig virksomhed til et selskab, er der to forskellige muligheder, som kan 

anvendes. Omdannelsen kan ske efter reglerne om skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse. Ved 

den skattefri metode finder reglerne jf. virksomhedsomdannelsesloven anvendelse, men sker omdannelsen 

som en skattepligtig omdannelse indtræder et afståelsesprincip. Ved den skattepligtige metode bliver skatten 

afregnet på omdannelsestidspunktet, modsat ved den skattefri metode, hvor skatten bliver udskudt til et 

senere tidspunkt. Metoden er således ikke skattefri men blot skatteudskydende. Som oftest er det likviditeten, 

som spiller en stor rolle, da der ved en virksomhedsomdannelse kan opstå store latente skatter. Det er derfor 

vigtigt, at have drøftet dette i en rådgivningssituation. Krav og betingelser til både den skattefri og 

skattepligtige metode vil blive gennemgået i nedenstående afsnit.  

3.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
En skattepligtig virksomhedsomdannelse bliver foretaget på baggrund af afståelsesprincippet, hvor 

overdragelsen af aktiver og forpligtelser sker til handelsværdier.41 Der er en udvidet ligningsfrist på 5 år. Den 

personligejet virksomhed vil anses som ophørt på afståelsestidspunktet, som er den dato hvor overdragelsen 

finder sted. Den solgte virksomhed skal derfor ophørsbeskattes, som når virksomheden sælges til en 

uafhængig tredjemand.42 Når aktiverne overdrages, vil det medføre en beskatning på hvert enkelt aktiv efter 

realisationsprincippet.43  

Ved afståelsesprincippet bruges forskellene mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier til at 

beregne den udskudte skat, som skal betales ved omdannelsen. Derfor skal der ikke afsættes udskudt skat i 

åbningsbalancen, idet dette allerede er betalt ved omdannelsen. De skattemæssige værdier vil svare til 

værdierne i åbningsbalancen. Der er med andre ord tale om et almindeligt salg. 

Overdragelsen medfører de almindelig skattemæssige konsekvenser, såsom ejendomsavance44, genvundne 

afskrivninger45 og avance på oparbejdet goodwill46 og andre immaterielle anlægsaktiver. Den skattepligtige 

metode anvendes oftest, når der ikke er store udskudte skatter på blandt andet goodwill og ejendomme. 

Afståelsesprincippet sker ofte ved apportindskud, hvor den personligejet virksomhed indskydes til et nyt 

selskab eller et allerede eksisterende (skuffeselskab). Hvis der indskydes til et eksisterende selskab, kan dette 

ikke ske med tilbagevirkende kraft. Dette vil blive beskrevet yderligere i et nedenstående afsnit.  

                                                           
41 Jf. SEL § 4, stk. 4. 
42 Grundlæggende skatteret 2018, s. 431 afsnit 2.3.1. 
43 Lærebog om indkomstskat, 17. udgave, s. 841 afsnit 2.3.2. 
44 EBL §§ 4-6. 
45 AL § 21. 
46 AL § 40 stk. 6.  
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3.1.1 Apportindskud  
Et apportindskud er indskud af andre værdier end kontanter. Et apportindskud kan ikke bestå i en forpligtelse 

til at udføre et arbejde eller levere en tjenesteydelse.47 Som tidligere beskrevet skal der udarbejdes en 

vurderingsberetning48, når et selskab bliver stiftet med apportindskud. Endvidere skal der udarbejdes en 

åbningsbalance49, hvoraf skæringsdatoen skal fremgå. Datoen skal ligge efter udløbet af ejerens seneste 

indkomstår.  

3.1.2 Hel- eller delvis omdannelse  
Der er mulighed for selv at beslutte, hvad der skal medtages, hvis der omdannes efter den skattepligtige 

metode, dog skal grenkravet været opfyldt. Dette betyder, at der ikke er krav om, at overdragelsen skal 

omfatte en hel virksomhed, men at der stadig skal være tale om en selvstændig virksomhed. Ved en 

selvstændig virksomhed forstås en virksomhed, der drives for egen risiko og regning, og med det formål at 

generere overskud.50 Der er dog en undtagelse til hovedreglen, hvor at grenkravet ikke behøves at være 

opfyldt. Det kan eksempelvis være, hvis en ejer vælger at udtræde af virksomheden, men køber nogen 

aktiver med ud. 

Ved en hel omdannelse overdrages samtlige af virksomhedens aktiver og forpligtelser, hvorimod der ved en 

delvis omdannelse indskydes nogle enkelte aktiver i et selskab, uden at det er nødvendigt at indskyde det 

hele. Der er kun krav om, at der skal være tale om en hel virksomhed, når der ønskes at omdanne med 

tilbagevirkende kraft. Derfor kan enkeltaktiver godt omdannes, og herved opstår der en delomdannelse. 

Årsagen til at dette er muligt, er, at interessen er mindre for at få afgjort, om der er tale om en virksomhed, 

idet omdannelsen udløser sædvanlige skattemæssige konsekvenser, uanset om der er tale om omdannelse af 

en virksomhed eller enkeltaktiver. På den måde har man derfor mulighed for at drive virksomhed i både 

selskabsform og i personlig regi, og derved stadig kan benytte sig af reglerne for VSO.  

3.1.3 Omdannelse med tilbagevirkende kraft  
Det er muligt at udarbejde en skattepligtig virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft i op til 6 

måneder.51 Således bliver indtægter og udgifter, som er afholdt i op til 6 måneder efter skæringstidspunktet, 

beskattet hos selskabet i stedet for virksomhedsejeren personligt. Den tilbagevirkende kraft medfører, at det 

er værdierne på skæringstidspunkt, som lægges til grund for overdragelsen.52 Eksempelvis hvis man vælger 

skæringsdatoen d. 1.januar, så skal aktiver og passiver opgøres per denne dato, og stiftelsen skal således 

være foretaget senest d. 30. juni.  

                                                           
47 Jf. SSL § 35. 
48 Jf. SSL § 36. 
49 SSL § 36, stk. 3.  
50 Den juridiske vejledning C.C.1.2.1. 
51 SEL § 4, stk. 4. 
52 SEL § 4, stk. 5. 
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Selskabsskatteloven § 4, stk. 4 opstiller følgende betingelser, for at kunne stifte et kapitalselskab med 

skattemæssig tilbagevirkende kraft:  

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

enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er omfattet af bestemmelsen. Deltager et eller flere 

kapitalselskaber i interessentskabskredsen, vil bestemmelsen i § 4, stk. 4, midlertidig ikke kunne 

finde anvendelse. ”53 

 

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

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

en bilforretning og et værksted, kan disse indskydes i hvert sit kapitalselskab, eller ejeren kan vælge 

kun at indskyde den ene virksomhed i et kapitalselskab og beholde den anden i personligt regi. ”54   

 

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

skuffeselskab. Omdannes en virksomhed til et selskab i medfør af Virksomhedsomdannelsesloven, vil 

man derimod kunne anvende et skuffeselskab ved stiftelsen. ”55  

 

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

vedlægges med aktier i kapitalselskabet i samme forhold som ejerforholdet i den personligejet 

virksomhed. Dette krav er ikke til hinder for, at en del af vederlaget til virksomhedsejeren ydes 

eksempelvis i form af en mellemregning med kapitalselskabet. ”56   

    

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

udarbejdede åbningsbalance. ”57 

 

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

typisk kalenderår. Ønskes en virksomhedsomdannelse gennemført med tilbagevirkende kraft, 

eksempelvis i maj måned, kan skæringsdatoen således tidligst være den 1.januar. ”58 

 

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

skæringsdato. Ønskes et kapitalselskabet stiftet med tilbagevirkende kraft til den 1.januar, skal 

stiftelsen dermed være foretaget senest d. 30. juni i samme år. ” 59 

                                                           
53 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave, s. 123. 
54 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave, s. 123-124. 
55 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave, s. 124. 
56 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave, s. 124. 
57 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave, s. 124. 
58 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave, s. 124. 
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8) ”Det er yderligere en betingelse, at ejeren senest en måned efter omdannelse, til SKAT, indsender 

genpart af stiftelsesdokumenterne samt dokumentation for, at selskabet er registreret/anmeldt til 

registrering til Erhvervsstyrelsen. De stiftelsesdokumenter, der skal indsendes, er stiftelsesdokument, 

vedtægter, protokollat for stiftende generalforsamling (hvis dette er afholdt), åbningsbalance, 

vurderingsberetning samt opgørelse over aktierne/anparternes anskaffelsessum. Kravet er begrundet 

i, at man ønsker, at den tilbagevirkende kraft reelt alene er maksimalt 6 måneder. I medfør 

Selskabsskatteloven § 4, stk. 6 kan skatteministeren i særlige tilfælde dispensere fra kravet om, at 

dokumenterne skal indsendes til Skatteforvaltningen senest 1 måned efter stiftelsen. ”60   

Kort opsummeret omhandler ovenstående krav om, at det skal være en personligejet virksomhed, som bliver 

omdannet, hvor alle aktiver og forpligtelser indgår. Der skal omdannes til et nystiftet selskab, da 

skuffeselskab er ej tilladt. Virksomhedsejeren skal modtage samtlige aktier i kapitalselskabet. Såfremt der er 

flere ejere, skal disse fordeles med udgangspunkt i ejerforholdene i den personlige virksomhed. Ydermere 

skal der indsendes den påkrævede dokumentation til SKAT senest en måned efter omdannelsen.  

Det er muligt for alle at omdanne deres personligejet virksomhed, og dette kan foretages på alle tidspunkter 

af året. Der er blot nogle begrænsninger, der skal bemærkes, hvis det ønskes at omdanne med 

tilbagevirkende kraft.      

3.1.4 Stiftertilgodehavende  
Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse har ejeren mulighed for at afsætte et stiftertilgodehavende, i 

stedet for at tegne aktierne eller anparterne til overkurs. Hvis der stiftes med overkurs er denne ikke bunden, 

hvorfor der kan udloddes udbytte heraf. Hvis det hele indskydes som kapital er denne bunden.  

Stiftertilgodehavende kan maksimum svare til de frie reserver i selskabet. Stiftertilgodehavende udarbejdes 

som hovedregel som et gældsbrev mellem virksomheden og ejerne, som oftest forrentes til markedsrenten og 

til kurs 80. Kurstabet skal fordeles på de overtagne aktiver bortset fra likvide midler. Dette resulterer i en 

mindre overdragelsessum på aktiverne, bortset fra de likvide midler, og derved en lavere skattepligtig avance 

på overdragelsestidspunktet. Den efterfølgende kursgevinst som opstår i takt med gældsbrevet afdrages, skal 

beskattes som kapitalindkomst hos stifteren.61 Der er ligeledes fradrag, hvis der opstår kurstab i takt med 

selskabets afdrag.62      

                                                                                                                                                                                                 
59 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave, s. 124-125. 
60 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave, s. 125. 
61 KGL § 12 samt PSL § 4. 
62 KGL § 6. 
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Ejeren har mulighed for at hæve stiftertilgodehavende skattefrit dagen efter virksomhedsoverdragelsen. 

Stiftertilgodehavendet medfører lavere skattemæssig anskaffelsessum for selskabet og derved lavere 

skattemæssige afskrivninger.  

Stiftertilgodehavender anvendes ikke så ofte i praksis længere, idet det tidligere bedre kunne betale sig, da 

personer ikke var skattepligtig af kursgevinster.  

3.1.5 Skat  
En skattepligtig virksomhedsomdannelse bliver opgjort efter afståelsesprincippet, således at virksomheden 

anses for solgt til selskabet. Ved omdannelsen opgøres virksomhedens aktiver og passiver til handelsværdi. 

Omdannelsen sidestilles med et almindeligt salg til en uafhængig tredjepart, hvorfor eventuelle avancer eller 

tab skal beskattes/fradrages hos ejeren i afståelsesåret.63 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse bliver ejeren ligeledes beskattet af genvundne afskrivninger og 

opsparet overskud, såfremt ejeren har anvendt VSO.64 

Hvis der derimod foretages en delomdannelse, er der mulighed for at ejeren kan fortsætte i VSO, og dermed 

undlade at blive beskattet af opsparet overskud, før der udtrædes af VSO.65 

3.1.6 Delkonklusion   
Ved omdannelse efter den skattepligtige metode finder afståelsesprincippet anvendelse. Efter denne metode 

vil ejerne blive beskattet af avancen for de enkelte aktiver. Avancen kan formindskes, hvis der afsættes et 

stiftertilgodehavende i åbningsbalancen. 

Det er muligt at overdrage en virksomhed helt- eller delvist, dog skal grenkravet som udgangspunkt være 

opfyldt. Hvis det ønskes at omdanne med tilbagevirkende kraft, skal man være opmærksom på de 

betingelser, som skal være opfyldt. 

Den skattepligtige metode anvendes oftest, når der ikke er store udskudte skatter på blandt andet goodwill og 

ejendomme. Hvis denne metode vælges, skal man være opmærksom på, at skatten skal betales med det 

samme, hvorfor det skal holdes for øje, at der skal være likviditet til betaling af skatten, som i mange tilfælde 

kan være omfattende. Metoden anvendes derfor ikke særlig ofte, idet denne medfører realisationsbeskatning. 

En virksomhedsomdannelse kan også foretages efter en skattefri metode hvor reglerne i 

virksomhedsomdannelsesloven finder anvendelse. Dette vil blive beskrevet yderligere i nedenstående afsnit. 

 

                                                           
63 PSL §3. 
64 Lærebog om indkomstskat, 17. udgave, side 238, afsnit 3.2.6.4. 
65 Lærebog om indkomstskat, 17. udgave, side 240, afsnit 3.2.6.6. 
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3.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 
Omdannelsen af en personligejet virksomhed til et selskab kan også ske efter reglerne i 

virksomhedsomdannelsesloven. Efter denne lov kan en personligejet virksomhed omdannes til et selskab 

uden nogen form for ophørsbeskatning hos ejeren. Derimod succederer selskabet i virksomhedens 

skattemæssige stilling, hvilket vil sige, at selskabet indtræder i virksomhedens skattemæssige stilling 

vedrørende de aktiver som overdrages. Selskabet indtræder i den personligejet virksomheds anskaffelsespris, 

anskaffelsestidspunkt og anskaffelseshensigt. Anskaffelsestidspunktet er interessant ved overdragelse af en 

ejendom, idet ejendommen skal være anskaffet inden omdannelsestidspunktet. Anskaffelseshensigten er 

interessant, når der er tale om aktiver eller en ejendom, hvis disse er anskaffet med næringshensigt.  

Metoden kaldes en skattefri virksomhedsomdannelse, men er ikke skattefri blot skatteudskydende. Ved 

skattefri virksomhedsomdannelse udskydes beskatningen hos virksomhedsejeren indtil den dag 

aktierne/anparterne afstås. Hertil skal det nævnes, at selskabet indtræder i virksomhedsejerens 

anskaffelsessummer, anskaffelsestidspunkter, anskaffelseshensigt og foretagne afskrivninger vedrørende de 

overdragne aktiver, og de skatter der hviler på virksomhedens aktiver, vil derfor blive beskattet, når selskabet 

afhænder disse.66  

I reglerne i virksomhedsomdannelsesloven er et af hovedprincipperne også, at den skattemæssige 

anskaffelsessum for de modtagne aktier/anparter bliver opgjort efter særlige regler, idet den avance som 

ejeren ikke skal beskattes af ved stiftelsen, bliver fratrukket i den skattemæssige anskaffelsessum for 

aktierne/anparterne.67 

3.2.1 Betingelser for anvendelse af virksomhedsomdannelsesloven (VOL)  
I virksomhedsomdannelsesloven §§ 1-2 er der opstillet en række betingelser, som skal være opfyldt, for at en 

skattefri virksomhedsomdannelse kan finde anvendelse. Overordnet kan det nævnes, at ejerne af den 

personlige virksomhed skal være fuldt skattepligtig til Danmark jf. KSL § 1, på det tidspunkt hvor 

virksomheden omdannes.68 Der er imidlertid ikke krav om, at der skal indhentes forudgående tilladelse fra 

SKAT, til at kunne gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse, det kan dog ske ved et bindende svar. 

Betingelserne nævnt i VOL vil særskilt blive gennemgået i nedenstående afsnit. Betingelserne er listet op i 

punkter nedenfor: 

· Personligejet virksomhed 

· Virksomhedsbegrebet 

o Aktier 

                                                           
66 Generationsskifte og omstrukturering, 5. udgave, side 126, afsnit 6.3.1. 
67 Lærebog om indkomstskat, side 846, afsnit 3.2. 
68 VOL § 2, stk. 1, nr. 1. 
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o Blandet benyttet aktiver 

o Fast ejendom 

o Midler fra lån 

o Beløb hensat til senere faktisk hævning 

o Flere virksomheder 

o Konto for opsparet overskud 

· Skuffeselskab i forbindelse med omdannelse 

· Vederlag for virksomheden 

· Anskaffelsessum/indskudskonto 

· Stiftelse med tilbagevirkende kraft 

· Udskudt skat 

· Flere ejere 

· Dokumenter i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse 

Hvis alle betingelserne ikke er opfyldt, vil det ikke medføre, at omdannelsen bortfalder, men blot at 

virksomhedsomdannelsen bliver skattepligtig i stedet for skattefri.69 Det er dog muligt at omgøre dette, 

såfremt betingelserne i skatteforvaltningslovens §29 er opfyldt. Betingelserne er blandt andet, at det skal 

have utilsigtede skattemæssige virkninger for ejerne, at det ikke må have haft til hensyn at spare eller 

udskyde skatter, og dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne. Når selskabsstiftelsen 

imidlertid er registreret hos Erhvervsstyrelsen, er omdannelsen således selskabsretligt gennemført og kan 

ikke omgøres, hvilket medfører, at aktiverne er indskudt i selskabet, og selskabsstiftelsen er dermed en 

realitet. Denne disposition, at virksomheden er indskudt i et selskab, kan derfor ikke omgøres.70  

Praksis viser dog, at i nogle situationer kan omgørelsesinstituttet anvendes til, at få rettet op på manglende 

opfyldelse af betingelserne i VOL. Hertil kan henvises til SKM2003.547LR, som omhandler en skattefri 

virksomhedsomdannelse, som ikke levede op til alle betingelserne, eftersom ikke alle aktiver var med i 

omdannelsen. Dette betød, at kravet om en hel indskudt virksomhed ikke var opfyldt. Afgørelsen endte dog 

med, at der blev givet tilladelse til, at de manglende aktiver kunne indskydes efterfølgende. Dette medførte 

også, at vederlaget og dermed anskaffelsessummen på anparterne skulle omgøres. Ydermere betød det også 

en stigning i egenkapitalen, da overkursen blev større.  

I praksis ses det, at der er en vid fortolkning af muligheden for, at opnå tilladelse til omgørelse af en 

virksomhedsomdannelse efter skatteforvaltningslovens §29. Generelt er det dog svært at få omgørelse fra 

SKAT. 

                                                           
69 SKM2017.238 BR. 
70 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave s. 128. 
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Manglende opfyldelse af virksomhedsomdannelseslovens regler har normalt store konsekvenser, idet 

omdannelsen bliver skattepligtig.71  

Eftersom en virksomhedsomdannelse, hvor betingelserne i VOL ikke er opfyldt, vil blive anset som en 

skattepligtig omdannelse, er det væsentligt at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål, som der måtte være i 

relation til loven, inden den skattefri virksomhedsomdannelsen foretages. Det er muligt at ansøge om et 

bindende ligningssvar hos SKAT i disse tvivlstilfælde jf. Skatteforvaltningsloven § 21.  

Der er mulighed for at opnå dispensation, jf. VOL § 2, stk. 4, hvis man ved en fejl har omdannet med negativ 

indskudskonto eller negativ anskaffelsessum før modregning af opsparet overskud. Det er dog en betingelse, 

at udligningen sker senest 1 måned efter, man har opnået tilladelse til dispensation. Udligningen kan ske 

uden skattemæssige konsekvenser for ejerne eller selskabet. For ejeren vil udligningen af den negative 

anskaffelsessum medføre, at den skattemæssige anskaffelsessum bliver forøget med det beløb, der indbetales 

til selskabet.  

3.2.2 Personligejet virksomhed 
Det er en betingelse, at der er tale om en personligejet virksomhed, før man kan anvende reglerne i 

virksomhedsomdannelsesloven.72 Reglerne gælder for alle personligt ejede virksomheder, men med særlige 

betingelser for interessentskaber.  

Et interessentskab kan kun omdannes efter reglerne i VOL, såfremt alle interessenter er fysiske personer. 

Såfremt et eller flere af interessenterne er selskaber eller andre juridiske enheder, er det ikke muligt at lave 

en skattefri virksomhedsomdannelse.73  

Virksomheder, som fremgår af PSL §4, stk. 1, nr. 9 og 11, kan ikke omdannes efter reglerne om skattefri 

virksomhedsomdannelse74, idet disse ikke betragtes som erhvervsmæssige virksomheder. I denne paragraf 

fremgår det blandt andet, at dette kan være, når der er flere end 10 ejere, og den skattepligtige ikke i 

væsentligt omfang deltager i virksomhedens drift.  

Et krav til om en virksomhed kan omdannes efter den skattefri metode er, at der skal være tale om en 

erhvervsmæssig virksomhed. Her gør de almindelige betragtninger omkring en erhvervsmæssig virksomhed 

herunder rentabilitet og intensitet sig gældende. Der er tale om en konkret vurdering i hver enkelt sag.  

Begrebet selvstændig erhvervsmæssig virksomhed har betydning for, hvornår det er muligt at fradrage 

udgifter, som er afholdt i årets løb. Man kan fradrage driftsomkostninger, som har været med til at erhverve, 

                                                           
71 Generationsskifte og omstrukturering, 5. udgave, s. 173-178. 
72 Jf. VOL §1, stk. 1, 1. pkt. 
73 Jf. VOL §2, stk. 2. 
74 Jf. VOL §1, stk. 3. 
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sikre og vedligeholde indkomsten.75 Såfremt der ikke er tale om en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, 

vil der ske en begrænsning i fradragsretten.  

Skattelovgivningen indeholder ikke en definition på begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed. En 

selvstændig erhvervsmæssig virksomhed er karakteriseret ved en virksomhed, hvor der for egen regning og 

risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter, med formålet om at opnå et økonomisk overskud.  

I den forbindelse skal det nævnes, at der ikke må være tale om en hobbyvirksomhed, idet denne ikke drives 

med formålet om at opnå et økonomisk overskud. En hobbyvirksomhed har primært private formål. Disse 

private formål kunne for eksempel være ridning, sejlads mv. Dog kan der også være tale om en 

hobbyvirksomhed, ved en virksomhed, som ikke har præg af fritidsinteresser, men som ikke opfylder 

kravene om at være erhvervsmæssig virksomhed, herunder kravet om rentabilitet. 

Det kan være svært at skelne mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Nogen af de 

afgørende betragtninger er, hvor intenst virksomheden drives, samt om der foretages rentabilitet betragtning 

af virksomheden.  

Rentabilitetskriteriet indebærer, at der stilles krav om overskud på den primære drift, en rimelig forrentning 

af den investerede kapital samt en rimelig driftsherreløn, såfremt der ydes en arbejdsindsats i virksomheden. 

Dog udelukker kriteriet ikke, at virksomheden kan være erhvervsmæssig, selvom der er underskud i en 

periode. Eksempelvis hvis en virksomhed har underskud i opstartsfasen eller på grund af dårlig konjunktur. 

Der skal blot være udsigt til, at virksomheden kan blive rentabel i fremtiden.76 

Intensitetskravet omhandler, at der ifølge retspraksis bliver stillet en betingelse for, at omsætningen skal have 

en vis størrelse, hvis virksomheden skal kunne anses for erhvervsmæssig. Der kan i nogle tilfælde være 

manglende intensitet som følge af, at virksomheden endnu ikke har opnået en vis afsætning. Dette kan 

skyldes, at virksomheden er i en opstartsfase. Hvis intensitetskravet derfor ikke er opfyldt, er det afgørende, 

at virksomheden bliver drevet med henblik på rentabel drift.77 

3.2.3 Virksomhedsbegrebet 
Virksomhedsbegrebet omhandler, at der skal være tale om en samlet virksomhed, og virksomheden skal 

være erhvervsmæssig, før man kan anvende reglerne i virksomhedsomdannelsesloven.78 

Virksomhedsomdannelsesloven kan derfor ikke finde anvendelse på overdragelse af enkeltaktiver til et 

selskab. Denne betingelse kan skabe problemer i praksis, i forhold til en lang række aktiver og passiver, som 

enten skal indgå i virksomhedsomdannelsen eller ej.  

                                                           
75 Jf. SL § 6, stk. 1, litra a. 
76 Den juridiske vejledning C.C.1.3.1. 
77 Den juridiske vejledning C.C.1.3.1. 
78 Jf. VOL §, stk. 1, 1. pkt. 
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Nedenfor vil blive gennemgået en række aktiver, hvor der i praksis kan opstå problemer ved vurderingen af, 

om de skal medtages i omdannelsen eller ej. I virksomhedsomdannelsesloven gælder det for ejere, som har 

anvendt VSO, at alle de aktiver som har indgået i VSO, skal medtages i omdannelsen.79 

3.2.3.1 Aktier 

Aktier kan ikke indgå i VSO, men hvis virksomhedsejeren ejer aktier privat, gælder det som oftest, at disse 

ikke skal indgå i omdannelsen. For aktier er det gældende, at de skal have en tilknytning til virksomheden, 

før at disse kan indgå i omdannelsen.80 Det vil sige, at aktierne skal kunne være med til at opretholde 

forretningsgrundlaget for virksomheden, før de kan medtages. Ofte vil en aktiebeholdning ikke have en 

sådan relation til den erhvervsmæssige virksomhed, at den skal inddrages.81 For aktier som ikke skal indgå i 

virksomhedsomdannelsen, fordi de ikke har en tilknytning til virksomheden, gælder det, at de enten skal 

sælges eller udligne en eventuel negativ indskudskonto, inden omdannelsen bliver foretaget. 

Det beror i praksis på en konkret vurdering, hvorvidt aktierne har den fornødne tilknytning til at kunne indgå 

i virksomhedsomdannelsen. Hertil kan henvises til SKM2001.633.LSR, hvor henholdsvis ligningsrådet og 

landsskatteretten var uenige om, hvorvidt en aktiepost skulle indgå i virksomhedsomdannelsen, før at der var 

tale om en hel virksomhed. Afgørelsen blev, at aktierne skulle indgå med det argument, at besiddelsen af 

aktierne havde betydning for forretningsgrundlaget for virksomheden.  

Aktier som ikke kan indgå i VSO, men som skal indgå i virksomhedsomdannelsen med det argument, at de 

er med til at opretholde forretningsgrundlaget, vil medføre en eventuel avancebeskatning hos ejerne, som 

bliver sidestillet med et salg.     

3.2.3.2 Blandet benyttede aktiver 

Såfremt der er blandet benyttede aktiver i den personlige virksomhed, som ønskes omdannet, skal disse som 

udgangspunkt indgå i omdannelsen.82 Hvis virksomheden anvender virksomhedsordningen, kan blandet 

benyttede aktiver indgå i omdannelsen efter en konkret vurdering af, om aktivet er en del af virksomheden. 

Der er dog en undtagelse til blandet benyttet ejendom, hvor ejeren frit kan vælge, om ejendommen skal indgå 

i omdannelsen eller ej.83  

Såfremt en privat bil benyttes erhvervsmæssigt, skal der sondres mellem om ejeren godtgøres efter 

Skatterådets satser eller efter refusionsmetoden, før det kan vurderes, om denne skal medtages i omdannelsen 

eller ej. Hvis ejeren bliver godtgjort efter Skatterådets satser, bliver bilen i privat regi, mens bilen skal med i 

                                                           
79 Generationsskifte og omstrukturering, 5. udgave, side 132, afsnit 6.3.2.2. 
80 ”Aktier er med få undtagelser heller ikke omfattet af Virksomhedsskatteordningen, jf. VSL §1, stk. 2.” Generationsskifte og 
omstrukturering, 5.udgave s. 139. 
81 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave s. 139. 
82 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2. 
83 SKM2001.638LR. 
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omdannelsen, hvis refusionsmetoden er anvendt.84 Hvis den private bil indskydes, medfører dette, at ejeren 

skal beskattes af fri bil, medmindre der udelukkende køres erhvervsmæssigt i bilen.85 

Herudover har ejeren mulighed for, hvis der tidligere er benyttet VSO, at modregne den private andel af det 

indskudte blandet benyttede aktiv i en eventuel negativ indskudskonto. Dette er også gældende, selvom der 

er tale om et aktiv, der ikke kan indgå i virksomhedsordningen.86 

Bliver der indskudt private andele i omdannelsen, kan dette medføre beskatning hos ejeren. Dette kunne 

f.eks. være indskydelse af aktier, hvor man sidestiller indskydelsen med et salg, som der derved kan opstå en 

skattepligtig avance af.  

3.2.3.3 Fast ejendom 

Som beskrevet i overstående, skal der indskydes en hel virksomhed, hvis reglerne om skattefri 

virksomhedsomdannelse skal anvendes. Derfor kan der oftest opstå et spørgsmål om ejendomme, og 

hvorvidt disse ønskes medtaget. Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2 kan ejeren bestemme, om en ejendom som 

anvendes helt eller delvis i virksomheden, skal indgå i omdannelsen og derved overdrages til selskabet, eller 

om den skal holdes udenfor i privat regi.  

Vælger ejeren at holde ejendommen udenfor omdannelsen, skal man være særlig opmærksom på VOL § 2, 

stk. 1, nr.5, da denne har betydning for anparternes anskaffelsessum. I nedenstående beskrives nogle 

scenarier, som taler for at medtage en ejendom, samt hvad der taler for at holde ejendommen udenfor 

omdannelsen.   

Der kan argumenteres for, at en beboelsesejendom, som tidligere har været beboet af ejeren, skal holdes uden 

for omdannelsen. Hvis ejeren har beboet ejendommen, vil den være omfattet af parcelhusreglen, dog er det 

kun gældende såfremt: 

· ”Ejendommens samlede grundareal er mindre en 1400 kvm eller 

· At der ifølge offentlig myndighedsbestemmelse ikke kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse 

· Udstykning ifølge erklæring fra told- og skatteforvaltningen vil medføre værdiforringelse på mere 

end 20 pct. af restarealet eller den bestående bebyggelse. ”87  

Således vil ejendommen stadig kunne sælges skattefrit, hvis den holdes uden for omdannelsen.  

Hvis ejeren i stedet vælger at medtage ejendommen i omdannelsen anses det som et salg. Det faktum at 

ejeren selv har beboet ejendommen, vil blive nulstillet, hvorfor et eventuelt fremtidigt salg vil blive 

skattepligtigt, da ejendommen ikke længere er omfattet af parcelhusreglen.  
                                                           
84 Jf. Den Juridiske vejledning C.C.7.2.2. 
85 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234830  
86 Generationsskifte og omstrukturering, 5. udgave, side 142, 4. afsnit. 
87 EBL § 8, stk. 1. 
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Det er dog vigtigt at være opmærksom på, om der er mere end én ejendom, eftersom man kan modregne tab 

på beboelsesejendom i fortjenester på andre ejendomme, og så er situationen selvfølgelig en anden. Det er 

nemlig ikke muligt at modregne et tab i den personlige beskatning men kun i andre ejendomsavancer. Der 

kan heller ikke succederes i tab. Dette er derfor vigtigt at holde sig for øje, når det skal besluttes, hvorvidt 

ejendommen skal medtages eller ej, da dette kan have den afgørende betydning. 

Et andet faktum der skal overvejes, i forbindelse med en ejendom er, at hvis den medtages har den også 

indflydelse på den latente skat og eventuel anskaffelsessummen på anparterne. Hvis en ejendom ikke 

medtages, opstår der naturligvis ikke beskatning af ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Dette 

sænker den latente skat.  

Værdien af anparternes anskaffelsessum bliver ikke forhøjet med ejendommens værdi, hvis den ikke 

medtages. Modsætningsvist formindskes anparternes anskaffelsessum heller ikke med gælden der vedrører 

ejendommen. Hvis ejendommen ikke medtages, har dette også en betydning for beregningen af goodwillen. 

Årsagen til dette er, at den beregnede goodwill skal vise den forrentning, der sker af aktiverne i 

virksomheden. Det vil sige, at hvis aktiverne ændres i virksomheden, medfører dette en ændring i 

forretningen og derved ligeledes i goodwillen. 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at det er en subjektiv vurdering af, hvorvidt en eller flere 

ejendomme skal medtages i den pågældende omdannelse, idet der er flere aspekter, som kan påvirke 

beslutningen.  

3.2.3.4 Midler fra lån 

Før lovændringen i virksomhedsomdannelsesloven i 199988 var det muligt, at erlægge maksimalt 25% af det 

samlede vederlag ved virksomhedsomdannelse i kontanter og resten i aktier/anparter. Derfor optog 

virksomhedsejeren ofte kort før virksomhedsomdannelsen et lån, hvorefter låneprovenuet blev holdt udenfor 

omdannelsen, men gældsforpligtelsen blev indskudt. Herefter udlåner virksomhedsejer et beløb svarende til 

gældsforpligtelsen til selskabet, således gælden kan indfris. Derved opstår der et tilgodehavende mellem 

selskab og ejer, som kan hæves skattefrit.89  

Dette kan stadig gennemføres i praksis i dag, dog er der blevet indført en bestemmelse for at forhindre 

misbrug af modellen. Denne bestemmelse er beskrevet i VOL § 2, stk. 1, nr. 5, hvor denne beskriver kravet 

om, at aktiernes anskaffelsessum samt indskudskonto ikke må være negativ ved reglerne om skattefri 

omdannelse.90 Dog må man gerne have negativ anskaffelsessum, hvis man har anvendt VSO, eller hvis den 

negative anskaffelsessum udlignes inden omdannelsen. Bestemmelsen medfører, at anparternes 

                                                           
88 VOL § 2, stk. 1, nr. 2, i lovforslag nr. 147 1998-99. 
89 Generationsskifte og omstrukturering, 5. udgave, side 145, afsnit 6.3.2.4.4. 
90 Generationsskifte og omstrukturering, 5. udgave, side 145-146, afsnit 6.3.2.4.4. 
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anskaffelsessum bliver negativ, såfremt låneprovenuet ikke medtages. Negativ anskaffelsessum samt negativ 

indskudskonto vil blive behandlet i afsnit 3.2.6.   

3.2.3.5 Beløb hensat til senere faktisk hævning 

Ejeren af en virksomhed, der anvender bestemmelserne om virksomhedsskatteordningen, kan selv vælge, om 

hele eller en del af beløbet hensat til senere faktisk hævning og beløb på mellemregningskontoen, skal medgå 

i omdannelsen eller holdes udenfor.91 Denne bestemmelse er en undtagelse til hovedreglen om, at alle aktiver 

og passiver skal medtages i omdannelsen. Årsagen til dette er, at beløb hensat til senere hævning betragtes 

som en del af privatøkonomien og ikke en del af virksomhedsøkonomien, da det allerede er beskattet. 

Vælges det at holde beløbene udenfor virksomhedsomdannelsen, kan disse medtages som et 

”stiftertilgodehavende” i åbningsbalancen, med det krav, at beløbet er hævet inden stiftelsestidspunktet. 

Disse beløb kan hæves skattefrit, idet beløbene tidligere er blevet beskattet.92  

Hvis beløbet ikke hæves inden stiftelsestidspunktet, skal det indgå i selskabets egenkapital, og herefter kan 

beløbet udloddes som udbytte til ejeren. Dette har ingen skattemæssig betydning for selskabet, men ejeren 

bliver skattepligtig af udbyttet op til 42%. 

Hvis ejeren hæver mere end det indestående på kontoen for hensat til senere hævning og mellemregningen, 

bliver de overskydende hævninger anset som værende sket i selskabet. 

Vælges det derimod at medtage beløbene i omdannelsen, indgår disse i selskabets egenkapital, og hermed vil 

aktierne/anparternes anskaffelsessum blive tilsvarende forhøjet. Idet beløbet indgår i egenkapitalen, kan det 

herefter udloddes som udbytte til ejeren. Dette vil betyde, at beløbet bliver skattepligtigt med op til 42%.93 

Hvorvidt ejeren vælger at hæve beløbet inden stiftelsestidspunktet, vil afhænge af, om det ønskes at have 

pengene ud med det samme, eller om det ønskes at have en mindre fortjeneste på afståelsen på længere sigt, 

idet anskaffelsessummen vil være tilsvarende højere. Beløbet kan også hæves inden omdannelsen og 

indskydes efterfølgende på en almindelig mellemregning.  

I forlængelse heraf skal det nævnes, at det er muligt at udligne en negativ indskudskonto ved hjælp af konto 

for hensættelse til senere hævninger samt mellemregningskonto, idet disse er en del af privatøkonomien, og 

idet der er tale om allerede beskattede midler. 

3.2.3.6 Flere virksomheder 

Såfremt ejeren driver flere virksomheder, f.eks. en tøjforretning og et landbrug, kan ejeren enten vælge at 

omdanne virksomhederne til to selskaber, eller at omdanne den ene virksomhed til et selskab og beholde den 

                                                           
91 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 3. pkt. 
92 Generationsskifte og omstrukturering, 5. udgave, side 146, afsnit 6.3.2.4.5. 
93 Den juridiske vejledning C.C.5.2.14.1. 
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anden i personligt regi. Her kan ejeren ikke vilkårligt placere aktiver og passiver, der relaterer sig til de 

omdannede virksomheder i de nye selskaber, jf. kravet i VOL § 2, stk. 1, nr. 2.  

Har ejeren anvendt VSO før omdannelsen, tager man udgangspunkt i de tidligere aflagte årsrapporter, for at 

vurdere, hvilke aktiver og passiver der tilhører virksomhederne. Her kan der henvises til afgørelsen 

SKM2007.664HR, hvor der blev drevet erhvervsmæssig virksomhed med udlejningsejendom og 

tandlægevirksomhed. Her blev tandlægevirksomheden omdannet efter reglerne om skattefri omdannelse, 

hvor den likvide beholdning og obligationsbeholdning blev holdt udenfor omdannelsen. Skatteankenævnet 

fandt, at obligationsbeholdningen og den likvide beholdning havde en sådan nær tilknytning til 

tandlægevirksomheden, at disse ikke kunne ude holdes af omdannelsen. Skattemyndighederne fandt derfor, 

at kravet om, at der skal omdannes som en samlet virksomhed, ikke var overholdt, hvorfor omdannelsen blev 

skattepligtig. 

3.2.3.7 Konto for opsparet overskud  

Der kan være opsparet noget af virksomhedens overskud, hvis virksomhedsejeren har anvendt VSO i året 

forud for omdannelsen. Dette er løbende blevet beskattet med den aktuelle selskabsskattesats (2018: 22%). 

Såfremt hele virksomheden skal omdannes efter reglerne om en skattefri virksomhedsomdannelse, skal det 

opsparede overskud hæves forinden, hvilket vil udløse beskatning hos virksomhedsejeren.  

Virksomhedsejeren kan dog vælge at nedsætte aktiernes/anparternes anskaffelsessum med beløbet på 

kontoen for opsparet overskud efter skat.94 Vælges det derimod ikke at nedsætte aktierne/anparternes 

anskaffelsessum, medregnes beløbet på konto for opsparet overskud plus virksomhedsskatten til ejerens 

personlige indkomst i omdannelsesåret.95 

3.2.4 Skuffeselskab i forbindelse med omdannelse  
Når en personligejet virksomhed skal omdannes til et selskab, kan selskabsstiftelsen som tidligere nævnt 

enten ske til et nystiftet selskab eller til et skuffeselskab. Sker en omdannelse til et nystiftet selskab, finder 

reglerne om stiftelse ved apportindskud anvendelse. Vælges et skuffeselskab vil omdannelsen blive 

gennemført ved, at virksomheden overdrages til selskabet. Ved denne metode er det ikke nødvendigt, at der 

udstedes ejerandele, idet vederlaget for virksomheden anses for ydet ved, at aktierne eller anparterne i det 

allerede eksisterende selskab forøges i værdi.96  

Selskabsloven § 42 medfører, at overdragelser fra en aktionær inden for en periode på 24 måneder efter, at 

aktieselskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen, skal godkendes af det centrale ledelsesorgan, kun hvis 

vederlaget mindst svarer til 1/10 af indskudskapitalen.97 Der skal udarbejdes en overtagelsesbalance. Denne 

                                                           
94 Jf. VSL, §16, stk. 1. 
95 Jf. VSL, §16, stk. 1. 
96 VOL § 2, stk. 1, nr. 3. 
97 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave s. 136 afsnit 6.3.2.3. 
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svarer til åbningsbalancen ved en nystiftelse af et selskab ved apportindskud. Ligeledes skal der udarbejdes 

en vurderingsberetning.98 I virksomhedsomdannelsesloven § 1, stk. 2 fremgår en række særlige betingelser, 

hvis man ønsker at omdanne ved hjælp af et skuffeselskab. Betingelser er oplistet nedenfor.99  

· Selskabet skal være stiftet senest på tidspunktet for omdannelsen. Eksempelvis gennemføres en 

omdannelse den 1. maj med omdannelsesdato den 1. januar samme år, er kravet at skuffeselskabet er 

stiftet den 1. januar.  

· Skuffeselskabet må ikke have drevet erhvervsmæssig aktivitet før omdannelsestidspunktet.    

· Egenkapitalen vedrørende stiftelsen skal henstå som et ubehæftet kontant indestående i et 

pengeinstitut. 

· Ejeren af den personligejet virksomhed skal eje hele aktiekapitalen i selskabet på tidspunktet for 

overdragelsen. Hvis der er flere ejere på overdragelsestidspunktet, skal de eje samme forhold som i 

den personligejet virksomhed. 

Det er væsentligt at bemærke, at hvis der anvendes et skuffeselskab ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse, vil virksomhedsejernes skattemæssige anskaffelsestidspunkt for aktierne i relation 

til ABL, være tidspunktet for overdragelsen af virksomheden til selskabet jf. VOL § 4, stk. 3, og derved ikke 

tidspunktet for erhvervelses aktierne i skuffeselskabet. 

Anvendelse af skuffeselskaber ses dog sjældent i praksis, idet det i dag er nemt at etablere et selskab. Dette 

kræver primært blot en registrering på virk.dk. 

3.2.5 Vederlag for virksomheden 
Som tidligere beskrevet kunne virksomhedsejere førhen få op til 25% af vederlaget i kontanter, hvoraf de 

resterende 75% af vederlaget skulle bestå i aktier/anparter. Ved lovændringen i 

virksomhedsomdannelsesloven i 1999100 ville man forhindre, at virksomhedsejer fik et tilgodehavende hos 

selskabet, som senere kunne trækkes ud skattefrit. Bestemmelsen i VOL § 2, stk. 1, nr. 3 blev derfor indført, 

hvor det fremgår, at hele vederlaget skal erlægges i aktier/anparter, således virksomhedsejeren ikke længere 

kan få en del af vederlaget i form af en mellemregning med selskabet.   

Et andet spørgsmål er hvorvidt virksomhedsejeren ved indskud af et blandet benyttet aktiv, for eksempel kan 

en ejendom få et stiftertilgodehavende for den del af vederlaget, som vedrører den private del af det 

indskudte aktiv. Det spørgsmål blev behandlet i SKM2009.481VLR, jf. afgørelsen er det muligt at få et 

kontant vederlag for værdien af den private andel af det blandet benyttet aktiv.  

                                                           
98 Jf. SSL §§ 36 og 37. 
99 VOL § 1, stk. 2. 
100 VOL § 2, stk. 1, nr. 3, i lovforslag nr. 147 1998-99. 
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Hvis ejeren har anvendt VSO, skal vederlag for værdien af indskuddet overstige en eventuelt negativ 

indskudskonto, før det ville være muligt at opnå vederlaget kontant. Det der er væsentligt at bemærke ved 

dommen er, at i en situation, hvor et blandet benyttet aktiv indskydes, har ejeren mulighed for – på den del af 

vederlaget som vedrører den private andel af det indskudte aktiv – at modtage vederlaget som en fordring på 

selskabet.101 

Det er også muligt at forhøje anparternes anskaffelsessum i stedet for at modtage et kontant vederlag.   

Det skal bemærkes, at bestemmelsen i VOL § 2, stk. 1, nr. 3 ikke forhindrer, at kapitalselskabet stiftes med 

en overkurs, således at aktie-/anpartskapitalen udgør henholdsvis kr. 400.000/kr. 50.000102. Det pålydende af 

de ejerandele, som ydes som vederlag, skal svare til den samlede kapital. Dette hindrer derved, at 

virksomhedsejeren ved stiftelsen af kapitalselskabet medtager en person, der ikke tidligere har været medejer 

af virksomheden. Det er altså ikke muligt at gennemføre en virksomhedsomdannelse, hvor ejeren medtager 

eksempelvis en medarbejder eller andre, såfremt vedkommende ikke var medejer forinden omdannelsen.  

Hvis ejeren ønsker, at der indtræder en ny person i ejerkredsen af selskabet, kan dette ske ved en 

efterfølgende kapitalforhøjelse i selskabet eller ved et salg af ejerandele.103 Salget af ejerandele vil dog 

udløse en forholdsmæssig del af den skat, som er blevet udskudt ved omdannelsen, hvorfor en udvidelse af 

ejerkredsen kort tid efter omdannelsen som oftest foretages ved en kapitalforhøjelse i selskabet.    

Hvis ejeren i stedet ønsker at overdrage ejerandele til eksempelvis familie eller medarbejdere, kan dette dog 

ske uden beskatning, hvis betingelserne i aktieavancebeskatningsloven §§ 34-35 samt kildeskattelovens § 26 

B, stk. 2 er opfyldt. 

I praksis ses det ofte, at der opstår problemer, når ægtefæller omdanner deres personlige virksomhed i 

forhold til ejerfordeling. Problemet opstår i, at når selskabet etableres, er det kun en af ægtefællerne, der 

kommer til at eje selskabet. Dette opfylder ikke betingelsen om, at ejerandelene i den personlige virksomhed 

skal afspejle ejerandelene i det nystiftede selskab. 

3.2.6 Anskaffelsessum/indskudskonto 
Anparternes anskaffelsessum opgøres efter virksomhedsomdannelsesloven. Værdiansættelsen af de aktiver 

og passiver der indgår i opgørelsen, vil blive gennemgået i afsnittet om værdiansættelse. 

Der findes 3 krav til anskaffelsessummen alt afhængig af, om ejeren benytter sig af VSO, og hvor mange 

virksomheder ejeren har. 

                                                           
101 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave s. 149. 
102 Lovforslag om kapitalnedsættelse for ApS’er til kr. 40.000 er vedtaget d. 15.04.2019. 
103 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave s. 150. 
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· Hvis ejeren ikke har anvendt VSO i året forud for omdannelsen, er det et krav, at der ikke er en 

negativ anskaffelsessum.104 Hvis anskaffelsessummen er negativ, skal denne udlignes. Udligningen 

sker ved, at ejeren indbetaler beløbet, der skal udlignes til selskabet, hvorved anskaffelsessummen 

stiger tilsvarende. Anskaffelsessummen skal som minimum have en værdi på nul. 

· Hvis ejeren derimod har anvendt VSO i året forud for omdannelsen, og ejeren kun driver én 

virksomhed, eller såfremt der drives flere, og alle bliver omdannet, er det et krav, at der ikke må 

være negativ indskudskonto ved omdannelsen.105 En negativ indskudskonto skal udlignes før 

omdannelse finder sted.  

· Hvis ejeren har anvendt VSO i året forud for omdannelsen, ejer flere virksomheder og ikke alle 

virksomheder omdannes til et selskab, er det et krav, at hverken indskudskonto eller anskaffelsessum 

er negativ.106 Hvis dette er tilfældet, skal de begge udlignes, før der kan foretages en omdannelse 

efter reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Hvis anskaffelsessummen først bliver negativ 

efter, at en andel af det opsparede overskud nedsætter anskaffelsessummen, anses betingelsen i VOL 

§ 2, stk. 1, nr. 5 alligevel for værende opfyldt.107 

Som beskrevet tidligere er det muligt at søge dispensation, hvis det efterfølgende viser sig, at kravet i VOL § 

2, stk. 1, nr. 5 ikke er opfyldt. 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor ikke alle aktiver og passiver i VSO overføres til selskabet, 

skal vederlaget for den afståede virksomhed indgå i VSO. De erhvervede aktier/anparter anses som værende 

for overført fra VSO til privatøkonomien ved begyndelsen af omdannelsesåret, jf. VSL § 16a. Ved 

begyndelsen af omdannelsesåret skal et beløb svarende til kontantværdien af vederlaget, jf. VOL § 2, stk. 1, 

nr. 3, flyttes fra indskudskontoen til mellemregningskontoen, uden at der først skal hæves et beløb jf. VSL § 

5, stk. 1. Dette medfører ofte, at indskudskontoen bliver negativ, og der således ikke efterfølgende kan 

opspares i VSO. I praksis sker det ofte, at der efterfølgende alligevel bliver opsparet, hvilket ikke er muligt 

med en negativ indskudskonto.  

3.2.7 Stiftelse med tilbagevirkende kraft 
En skattefri virksomhedsomdannelsen kan foretages med 6 måneders skattemæssigt tilbagevirkende kraft.108 

Omdannelsen skal derfor finde sted senest 6 måneder efter statusdagen for sidst aflagte årsregnskab i den 

personligejet virksomhed. F.eks. hvis virksomheden har 31. december som statusdag, er fristen for 

omdannelsen senest d. 30. juni året efter.  

                                                           
104 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5. 
105 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5. 
106 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5. 
107 Den juridiske vejledning C.C.7.2.2. 
108 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 6. 
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Indtægter og udgifter, der har været i virksomheden fra omdannelsesdagen frem til stiftelsen af selskabet, 

skal henføres til selskabet. Værdiansættelsen af de aktiver og passiver der overdrages, skal ligeledes opgøres 

pr. omdannelsesdagen. 

Bestemmelserne om tilbagevirkende kraft svarer til bestemmelserne under den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse, hvorfor der henvises til dette afsnit for uddybende beskrivelse. 

3.2.8 Udskudt skat 
Den skat der udskydes i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, skal hensættes i 

åbningsbalancen, der udarbejdes i forbindelse med omdannelsen.109  

Denne bestemmelse er gældende med det formål, at åbningsbalancen skal give et retvisende billede af 

selskabets aktiver og passiver, herunder skatteforpligtelser.110 

3.2.9 Flere ejere 
Ved ændringen i virksomhedsomdannelsesloven i 1999 var et af hovedformålene at gøre det lettere for 

interessentskaber at blive omdannet efter denne lov. Der opstilles dog stadig nogle særlige betingelser for, at 

en virksomhed med flere ejere kan omdannes i henhold til loven.  

En grundlæggende betingelse fremgår af VOL § 1, stk. 1, nr. 1, hvori det fremgår, at det gælder, at alle 

interessenter skal være fysiske personer, før at VOL kan benyttes. Dette medfører, at hvis der i et 

interessentskab indgår juridiske personer – dvs. selskaber – i interessentskabskredsen, kan det ikke omdannes 

til et kapitalselskab, uden at det udløser beskatning. Derudover skal alle interessenter benytte sig af den 

skattefri omdannelsesmetode samt have samme regnskabsår, før at reglerne i VOL kan anvendes.111 Ejerne 

skal vederlægges med anparter/aktier svarende til samme ejerfordeling, som der var i interessentskabet.112 

Dette betyder, at der ikke må ske ændring af ejerforholdene ved omdannelsen. 

Ligeledes ved lovændringen i 1999 blev kravet om, at alle interessenter skulle have samme 

afskrivningsgrundlag ophævet.113 I stedet indsatte man kravet i VOL § 2, stk. 3, der omhandler, at hvis 

interessenterne ikke har foretaget lige store afskrivninger, skal der ske en udligning af den skatteforpligtelse, 

som hver ejer medfører til selskabet. Kravet er begrundet i, at selskabet succederer i interessenternes 

afskrivningsgrundlag, så vil den ejer, som har foretaget forholdsmæssigt større afskrivninger end øvrige 

ejere, dermed tilføre selskabet en større udskudt skat.114 

                                                           
109 Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 7. 
110 Jf. ÅRL §11. 
111 Jf. VOL § 2, stk. 2, nr.1+2. 
112 Jf. VOL § 2, stk. 2, nr. 3. 
113 Generationsskifte og omstrukturering, 5.udgave s. 158. 
114 Generationsskifte og omstrukturering, 5. udgave s. 158. 
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I forlængelse heraf skal der udarbejdes en opgørelse, hvor den beregnede skat af den samlede skattepligtige 

fortjeneste, som ville være konstateret ved et sædvanlig salg jf. § 4, stk. 2, 3. pkt., fordeler sig på de enkelte 

ejere.115 Hvis den beregnede skat ikke fordeler sig efter deres ejerandele, skal der ske en udligning i 

forbindelse med stiftelsen, ved at interessenten, der har foretaget de største afskrivninger, indbetaler 

forskellen til selskabet. Indbetalingen til selskabet skal medtages som et aktiv i åbningsbalancen og skal være 

foretaget forud for omdannelsestidspunktet. Indbetalingen får ikke skattemæssige konsekvenser for hverken 

selskab eller interessenten der indbetaler. Beløbet bliver tillagt aktiernes anskaffelsessum opgjort efter VOL 

§ 4.  

Det er SKAT, der skal vurdere om betingelserne i VOL er opfyldt116 samt foretager en ansættelse af 

anskaffelsessummen for aktierne. Såfremt SKATs ansættelse resulterer i at VOL § 2, stk. 1, nr. 5 ikke er 

opfyldt, kan lovens regler stadig anvendes, dog skal virksomhedsejeren udligne en eventuel negativ 

anskaffelsessum eller indskudskonto, ved at indbetale til selskabet senest 1 måned efter, at SKAT har 

meddelt at betingelserne VOL § 2, stk. 1, nr. 5 ikke er opfyldt. Vurderer SKAT, at lovens betingelser ikke er 

opfyldt, kan omdannelsen blive skattepligtig. Som tidligere beskrevet er det muligt at omgøre dette. 

3.2.10 Dokumenter i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse 
Som tidligere beskrevet skal der udarbejdes en åbningsbalance til stiftelsesdokumentet.117 Datoen for denne 

åbningsbalance skal være omdannelsesdatoen, hvilket er den første dag efter statusdagen for det sidste 

årsregnskab i den personlige virksomhed. Dette vil i de fleste tilfælde være den 1. januar. Endvidere skal det 

første regnskabsår som udgangspunkt udgøre 12 måneder,118 hvis der er tale om et nystiftet selskab.  

Hvis det er tilfældet, at omdannelsen sker ved hjælp af et skuffeselskab, er de 12 måneder gældende fra 

omdannelsesdatoen, dog må regnskabsperioden maksimalt udgøre 18 måneder.  

Stiftelsen skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at stiftelsesdokumentet er blevet 

underskrevet. Herudover skal opgørelse af anparterne/aktiernes anskaffelsessum samt stiftelsesdokument, 

vedtægter og ejerbog fremsendes til SKAT senest en måned efter stiftelsesdagen. Hvis dette ikke overholdes, 

anses stiftelsen for bortfaldet. 

3.2.11 Skat 

3.2.11.1 Skattemæssige forhold for virksomhedsejer 

Ved den skattefri virksomhedsomdannelse skal virksomhedsejeren ikke betale skatten nu og her119, som 

normalt var blevet udløst, hvis reglerne for den skattepligtig virksomhedsomdannelse var blevet anvendt. 

                                                           
115 Jf. VOL § 2, stk. 3. 
116 Jf. VOL § 4, stk. 5. 
117 Jf. SSL § 36, stk. 3. 
118 Jf. VOL § 3, stk. 2. 
119 Jf. VOL § 4, stk. 1. 
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Hverken i form af avancebeskatning, beskatning af genvundne afskrivninger eller opsparet overskud. Skatten 

udskydes til den dag, hvor aktierne/anparterne afstås eller selskabet opløses. Fortjeneste og tab på aktiver og 

passiver, som indgår i virksomheden, udløser derfor ikke beskatning.  

Såfremt der indskydes et blandet benyttet aktiv, kommer den private andel til beskatning hos 

virksomhedsejeren. F.eks. hvis en blandet benyttet ejendom indskydes, vil den avance/tab, som vedrører den 

private del, komme til beskatning hos virksomhedsejeren efter ejendomsavancebeskatningsloven. Dog er der 

den undtagelse, at hvis ejendommen har været beboet privat, vil afståelsen være skattefri.120 

Der skal udarbejdes en opgørelse over den udskudte skatteforpligtelse, der hviler på de aktiver og passiver, 

der indgår i omdannelsen. Opgørelsen skal ske efter betingelser i VOL § 4, stk. 2, således at ejeren vil 

erhverve sine aktier/anparter til den værdi, der svarer til de skattemæssige værdier af virksomhedens aktiver 

og passiver på omdannelsestidspunktet. Denne værdi vil svare til det kontante beløb, som ville være opnået 

ved et almindelig salg (dvs. handelsværdien) med fradrag for den skattepligtige fortjeneste.  

Opgørelsen af de skattemæssige værdier skal som udgangspunkt ske aktiv for aktiv, således et forventet tab 

ved overdragelsen ikke modregnes i en forventet fortjeneste på et andet aktiv. Aktierne anses for værende 

erhvervet på stiftelsestidspunktet og ikke omdannelsestidspunktet, hvorfor værdiansættelsestidspunkt og 

erhvervelsestidspunkt ikke er det samme.  

Jf. VOL § 4, stk. 2, 2. pkt. skal den udskudte skat hensættes i åbningsbalancen, men ikke medtages i 

opgørelsen af aktiernes anskaffelsessum. 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse bliver anparterne omfattet af ”holdingreglen”. Denne regel 

medfører, at anparterne ikke må sælges indenfor 3 år fra omdannelsesdatoen.121 Hvis dette sker, vil 

omdannelsen blive skattepligtig. Denne regel gælder kun for selskaber, og reglen er gældende, idet 

beskatningen kan udskydes yderligere, såfremt der indsættes et holdingselskab mellem det solgte selskab og 

ejeren. Såfremt der ikke var indsat et holdingselskab, ville det udløse beskatning hos ejeren, i det øjeblik 

anparterne afhændes.  

Der er set eksempler i praksis på, at folk bliver nødt til at tage et selskab med i graven grundet en skattefri 

omdannelse, da der ikke har været etableret et holdingselskab. Dette skyldes, at der ved omdannelsen har 

været en stor negativ anskaffelsessum. I den forbindelse besluttes det ofte at oprette et holdingselskab, 

således at den negative anskaffelsessum ikke kommer til beskatning, før holdingselskabet afstås. 

Holdingselskaber er ofte lettere at holde i live. Disse holdingselskaber bliver ofte overdraget i generationer. 

                                                           
120 Jf. EBL § 8. 
121 Generationsskifte og omstrukturering, 5. udgave, s. 167. 
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3.2.11.2 Skattemæssige forhold for selskabet 

3.2.11.2.1 Succesionsprincippet 

Virksomhedsomdannelsesloven bygger på succesionsprincippet, hvilket vil sige, at selskabet indtræder i den 

personligejet virksomheds skattemæssige stilling i forhold til de aktiver og passiver, der indgår i 

omdannelsen.  

Selskabet indtræder i virksomhedsejerens erhvervelsestidspunkt og anskaffelsessummer for de aktiver og 

passiver, som indgår i omdannelsen.122 Endvidere indtræder selskabet også i virksomhedens skattemæssige 

afskrivninger og nedskrivninger. Hermed overtager selskabet den latente skat, som hviler på aktiverne og 

passiverne. Denne kommer til beskatning, når selskabet afhænder aktierne.  

Selskabet succederer udelukkende i virksomhedens driftsrelaterede aktiver. Jf. SKM2006.280SR blev en 

privatbenyttet bil indskudt i omdannelsen for at nedbringe den negative indskudskonto. Dommen blev, at 

bilen ikke var omfattet af succesionsprincippet i §6, idet det blev vurderet, at det ikke var en del af 

virksomhedens drift. 

Personer er som udgangspunkt ikke skattepligtige af gevinster eller har fradrag for tab på gæld. Herudover er 

personer som udgangspunkt skattepligtige af gevinst og har fradrag for tab på fordringer, dog med 

undtagelsen, at de skal være anskaffet før 2010. Selskabet overtager disse med den aktuelle kursværdi for 

omdannelsesdatoen i forbindelse med en omdannelsen. 123 Selskabet har som udgangspunkt fradrag for sådan 

et tab jf. KGL, hvorfor bestemmelsen er indsat for at forhindre, at de ikke-fradragsberettigede tab for ejeren 

bliver fradragsberettiget grundet virksomhedsomdannelsen. 

Selskabet skal benytte samme principper, som virksomhedsejeren hidtil har benyttet i virksomheden. 

Eksempelvis skal realisationsprincippet efter kursgevinstloven ved opgørelse af kursgevinster- og tab 

anvendes af selskabet, såfremt virksomhedsejeren hidtil har benyttet dette princip. Selskabet kan derfor ikke 

overgå til lagerprincippet.124 

3.2.11.2.2 Underskud 

Eventuelle underskud fra før omdannelsen fra den personligejet virksomhed kan ikke overføres til selskabet 

og derfor ikke fradrages i selskabets indkomst.125 I stedet vil virksomhedsejeren have mulighed for, at 

fremføre underskud fra før omdannelsen i egen personlig indkomst.  

                                                           
122 Jf. VOL § 6. 
123 Jf. VOL § 6, stk. 1, 3. pkt. 
124 Jf. VOL § 6, stk. 3. 
125 Jf. VOL § 8, stk. 1. 
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3.2.12 Delkonklusion 
Den skattefri virksomhedsomdannelse bygger på succesionsprincippet, hvilket vil sige, at selskabet indtræder 

i den personligejede virksomheds stilling. Ved denne metode udskydes skatten til det tidspunkt, hvor ejeren 

afstår aktierne/anparterne eller når selskabet opløses.  

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt for at kunne anvende den skattefri metode. Disse 

betingelser fremgår af virksomhedsomdannelseslovens §§1-2.  

Hvis betingelserne ikke opfyldes, bliver omdannelsen skattepligtig, dog er der nogle undtagelser, hvor der 

kan søges om omgørelse. Det er derfor vigtigt, at man får afklaret alle tvivlsspørgsmål, der kunne være om, 

hvorvidt lovens betingelser er opfyldt.  

Denne omdannelsesmetode bruges oftest fremfor den skattepligtige, idet metoden udskyder skatten, hvorfor 

det ikke er nødvendigt at have stor likviditet til rådighed på omdannelsestidspunktet. 

3.3 Sammenligning af skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse 
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at den primære forskel på de to omdannelsesmetoder er, 

hvornår skatten forfalder til betaling. Den skattepligtige metode udløser beskatning ved omdannelsen, mens 

den skattefri metode udskyder skatten, til aktierne/anparterne afstås.  

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse kan omdannes til et nystiftet selskab og et skuffeselskab. Hvis et 

skuffeselskab ønskes anvendt, kan omdannelsen ikke foretages med tilbagevirkende kraft. Derimod kan man 

ved den skattefri metode omdanne til et nystiftet selskab og et skuffeselskab, med den betingelse af at 

skuffeselskabet er jomfrueligt. Begge kan foretages med tilbagevirkende kraft dog max 6 måneder efter 

balancedagen. 

Det er et krav, at der omdannes en hel virksomhed ved brug af den skattefri metode. Der er nogle undtagelser 

til denne betingelse, bl.a. fast ejendom. Jf. VOL § 2, stk. 2 kan ejeren bestemme, hvorvidt en ejendom der er 

benyttet helt eller delvist i virksomheden, skal medtages i omdannelsen. Ved den skattepligtige metode er det 

muligt at overdrage enkeltaktiver, dog skal grenkravet være opfyldt. Dette giver virksomhedsejeren 

mulighed for at lade noget af den personlige virksomhed blive i virksomhedsskatteordningen, og på den 

måde udskyde beskatningen af blandt andet opsparet overskud.   

Ved den skattepligtige metode er det muligt at afsætte et stiftertilgodehavende i åbningsbalancen ved 

omdannelsen, og derved nedsætte skatten. Stiftertilgodehavendet kan herefter hæves skattefrit. Denne 

mulighed er der ikke ved den skattefri metode, idet hele vederlaget skal erlægges i aktier/anparter til den 

pålydende værdi. En undtagelse hertil er, hvis der indskydes et blandet benyttet aktiv i omdannelsen, kan 

ejeren få et stiftertilgodehavende, for den del der vedrører den private del af aktivet.  
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4.0 Værdiansættelse 
Til opgørelsen af den skat, som opstår ved en virksomhedsomdannelse, skal aktiverne værdiansættes, således 

den skattemæssige fortjeneste kan fastsættes. Derfor spiller værdiansættelsen en stor rolle, da den er med til 

at bestemme skattens størrelse. SKAT har mindre fokus på værdiansættelsen ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Dette skyldes, at skatten bliver udskudt, hvorfor fokus først opstår når 

virksomheden afstås, og skatten derfor forfalder til betaling.  

I nedenstående afsnit vil de enkelte aktiver og passiver blive gennemgået, således det giver en forståelse for, 

hvordan de bliver værdiansat ved omdannelsen. Det kan siges, at der overordnet er tre forskellige 

værdiansættelser, der skal foretages ved en omdannelse. Det omfatter værdiansættelse af:  

- Den regnskabsmæssige åbningsbalance  

- De skattemæssige anskaffelsessummer  

- Anparternes anskaffelsessum  

Værdiansættelsen af anparternes anskaffelsessum er kun relevant, hvis den omdannes efter den skattefri 

metode.  

Anparternes anskaffelsessum bliver opgjort efter VOL § 4, stk. 2:  

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

den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen. ” 126 

Som det fremgår af ovenstående, bliver aktiver og passiver i anparternes anskaffelsessum opgjort til 

handelsværdi fratrukket den skattepligtige avance. Summen af passiver fratrækkes summen af aktiver, 

hvorefter man får værdien af anparternes anskaffelsessum. Der er en række betingelser for, hvorvidt 

anparternes anskaffelsessum må være negativ. Se afsnit 5.3.5.   

Som udgangspunkt skal alle aktiver værdiansættes til handelsværdi. Dog kan der være enkelte undtagelser, 

som vil blive inddraget i nedenstående.  

4.1 Fast ejendom 
Som tidligere beskrevet har virksomhedsejeren mulighed for selv at vælge, hvorvidt ejendommen skal 

medtages i virksomhedsomdannelsen. Vælges det at medtage ejendommen i omdannelsen, vil den som 

udgangspunkt blive fastsat til handelsværdi i åbningsbalancen. Ved opgørelse af anparternes anskaffelsessum 

bliver ejendommen indregnet til handelsværdi fratrukket skattemæssig fortjeneste.  

Selvom ejendommen overdrages til samme ejer, skal salget stadig ske på lige fod, som hvis den blev solgt til 

en tredjemand. Dette betyder, at overdragelsesprisen skal følge armslængdeprincippet.  
                                                           
126 VOL § 4, stk. 2. 
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Ved fast ejendom kan handelsværdien opgøres på forskellige måder. Disse forklares nedenfor. 

4.1.1 Ejendomsvurdering 
Ved fast ejendom kan handelsværdien sættes til den seneste offentlige ejendomsvurdering. Dette er også den 

værdi, der benyttes i åbningsbalancen. I de fleste tilfælde vil ejendomsvurderingen ikke afvige væsentligt fra 

handelsværdien. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at den offentlige ejendomsvurdering er blevet 

suspenderet,127 og at der derfor ikke er foretaget ny ejendomsvurdering siden 2012. Dette kan være en 

ulempe, idet den seneste ejendomsvurdering derfor kan afvige væsentligt fra handelsværdien, idet værdierne 

på ejendomsmarkedet er steget markant siden 2012. Desuden kan forbedringer også være med til at 

ejendomsværdien er steget. 

Når der er tale om særlige omstændigheder, kan den offentlige ejendomsvurdering ikke benyttes, 

eksempelvis når der er tale om belåning i ejendomme. 

4.1.2 Valuarvurdering/ekstern vurdering 
I stedet for at anvende den offentlige ejendomsvurdering kan der anvendes en valuarvurdering. 

Valuarvurderingen foretages af en uafhængig tredjemand i form af en valuar eller mægler. Denne værdi kan 

ligeledes ligge til grund for ejendommens handelsværdi. Der kan argumenteres for, at dette vil være den mest 

præcise metode at anvende, da man har mulighed for at få taget valuarvurderingen på 

omdannelsestidspunktet, og værdien derfor vil ligge sig tæt op ad markedsværdien. Ulempen ved denne 

værdiansættelsesmetode er, at det er omkostningsfuld, da der skal benyttes en mægler eller valuar.  

SKAT er ikke bundet af vurderinger lavet af en uafhængig tredjemand, og de har ret til at fastsætte en anden 

værdi, hvis de mener, at vurderingen ikke er korrekt. SKAT ligger dog kun fokus på værdiansættelsen ved en 

skattepligtig omdannelse. 

4.1.3 Blandet benyttet ejendom 
Ved blandet benyttede ejendomme forstås ejendomme, der både tjener til bolig for ejeren og benyttes til 

erhvervsmæssig virksomhed i et væsentligt omfang, samt at ejendommen minimum indeholder en eller to 

selvstændige lejligheder.128 Blandet benyttede ejendomme skal enten udelades eller medtages fuldt ud i 

omdannelsen. Såfremt ejendommen indgår i omdannelsen, og den opfylder parcelhusreglen, er der ikke 

succesionsgrundlag på den del af ejendommen, der er benyttet til privatbolig.129 Dette medfører altså, at 

værdien af ejerboligen indgår til handelsværdi både i aktiernes anskaffelsessum, i åbningsbalancen samt den 

skattemæssige værdi af ejendommen. Derfor er det vigtigt, at kunne dokumentere en blandet benyttet 

ejendoms værdi. På baggrund af de faktiske foretagne erhvervsmæssige afskrivninger kontra de maksimale 

                                                           
127 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242217  
128 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2048566  
129 Jf. EBL § 9. 
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afskrivninger, hvis hele ejendommen havde været erhvervsmæssig, bliver den del selskabet succederer i 

beregnet.  

Såfremt man vælger at tage hele ejendommen med i omdannelsen, og den private del herefter benyttes som 

beboelse, skal man være opmærksom på at beskatning af fri bolig, kan blive aktuelt for selskabsejeren.130 

Dette vil være aktuelt for selskabsejeren, hvis den private andel ikke udlejes, idet den så vil stå til rådighed 

for ejeren. 

Når man tager beslutningen om, om man ønsker at medtage sin blandet benyttet ejendom i omdannelsen, bør 

man have for øje, at skattefriheden på beboelsesdelen vil frafalde, når denne medtages i 

virksomhedsomdannelsen. Værdien af den private del af ejendommen skal afsættes i åbningsbalancen som 

en gæld til ejeren. 

Nedenfor opstilles et eksempel, der viser opgørelsen af succesionsgrundlaget for en blandet benyttet 

ejendom. 

Eksemplet tager udgangspunkt i en ejendom, som er anskaffet i år 2016, og som er anskaffet til en værdi på 

kr. 3.000.000, og hvoraf grundværdien udgør kr. 600.000. Ejendommen har i 2016 været anvendt 60% 

erhvervsmæssigt og 40% privat. I 2017 er fordelingen ændret til 70% erhvervsmæssigt og 30% privat. 

Handelsværdien er sat til at være kr. 4.000.000 

Eksempel på beregning af succesionsgrundlag for en 
blandet benyttet ejendom131 

Anskaffelsessum 2016 3.000.000 

Grundværdi  600.000 

Afskrivningsberettiget del 2.400.000 

Handelspris for ejendommen 4.000.000 

Maks afskrivninger 2016, 4% 96.000 

Maks afskrivninger 2017, 4% 96.000 

I alt 192.000 

Faktiske afskrivninger 2016, 60% 57.600 

Faktiske afskrivninger 2017, 70% 67.200 

I alt 124.800 

                                                           
130 Den juridiske vejledning C.A.5.13.1.2.1.   
131 Den juridiske vejledning C.C.2.4.4.6. 
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Erhvervsmæssig andel (124.800/192.000) 65,00% 

Privat andel, residual 35,00% 

Afskrivningsgrundlag(65%*(2.400.000-

192.000) 1.435.200 

Handelsværdi for privat andel, 35% af 

4.000.000 1.400.000 

Selskabets afskrivningsgrundlag 2.835.200 
 

Den beregnede handelsværdi på kr. 1.400.000 skal derfor afsættes i åbningsbalancen som gæld til ejeren. 

4.1.4 Afskrivningsberettiget ejendom 
Hvis ejendommen er afskrivningsberettiget, skal der udarbejdes to opgørelser. Ejendomsavancen og de 

genvundne afskrivninger skal nemlig opgøres, før ejendommen kan indgå i omdannelsen. Opgørelserne skal 

udarbejdes efter samme metode, uafhængigt om der anvendes den skattefri eller skattepligtige metode.  

4.1.4.1 Ejendomsavance 

Ejendomsavanceloven indeholder bestemmelser for, hvordan ejendomsavancen skal opgøres.132 Som 

udgangspunkt er alt skattepligtig, medmindre andet er bevist, jf. EBL § 1, stk. 1.  

Avancen opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen 

opgøres efter bestemmelserne i EBL § 4, stk. 2 eller 3, og afståelsessummen opgøres efter bestemmelserne i 

EBL § 4, stk. 4. Endvidere skal der også tages højde for eventuelle reguleringer, der kan forekomme efter 

EBL § 5 eller § 5A. 

Når anskaffelsessummen på ejendommen skal opgøres, sondres der mellem om ejendommen er anskaffet før 

den 19. maj 1993. Hvis ejendommen er anskaffet efter denne dato, anvendes den faktiske anskaffelsessum. 

Hvis ejendommen er anskaffet før denne dato, kan sælgeren vælge en af nedenstående værdier som 

alternativ: 

· ”Den faktiske anskaffelsessum med tillæg af pristalsregulering”133 

· ”Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med tillæg af 10%”134 

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

fra denne værdi til ejendomsværdien pr. 1. januar 1996”135 

                                                           
132 Jf. EBL § 1. 
133 Vejledning om Salg af fast ejendom, udgivet af Beierholm, 2018, side 12. 
134 Vejledning om Salg af fast ejendom, udgivet af Beierholm, 2018, side 12. 
135 Vejledning om Salg af fast ejendom, udgivet af Beierholm, 2018, side 12. 
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· ”Ejendomsværdien pr. 19. maj 1993 ved gennemført § 4B-vurdering. ”136 

Ejeren kan ved tidspunktet for opgørelsen af ejendomsavancen frit vælge mellem ovenstående værdier. 

4.1.4.2 Genvundne afskrivninger 

Reglerne i afskrivningsloven anvendes til opgørelse af de genvundne afskrivninger.137 De genvundne 

afskrivninger opgøres som forskellen mellem salgssummen og den nedskrevne værdi af ejendommen. 

Afskrivninger vedrørende ejendommen bliver løbende fratrukket i anskaffelsessummen i den skattepligtige 

indkomst. Afskrivninger bliver foretaget på baggrund af forventningen til værdiforringelsen på ejendommen. 

Genvundne afskrivninger er et udtryk for, om de skattemæssige afskrivninger svarer til den reelle 

værdinedgang, der har været. Det vil sige, om der har været afskrevet mere eller mindre end den egentlige 

værdinedgang.138 

Hvis salgssummen overstiger den nedskrevne værdi, er det et udtryk for, at de skattemæssige afskrivninger 

der har været foretaget, har været større end den faktiske værdiforringelse. I dette tilfælde er der en 

fortjeneste i form af de genvundne afskrivninger.139 Hvis salgssummen derimod er mindre end den 

nedskrevne værdi, betyder det, at afskrivningerne ikke har passet til den reelle værdiforringelse, og derfor 

realiseres et tab ved afståelsen.140 Hertil skal det bemærkes, at der kan ikke succederes i tab. 

Beskatning af genvundne afskrivninger eller fradrag for tab medtages i den skattepligtige indkomst og sker i 

det år, hvor aktivet afstås. Herved skal forstås det år, hvor den endelige og bindende aftale indgås. De 

genvundne afskrivninger kan højst blive beskattet med de totale foretagne skattemæssige afskrivninger.141  

Der er særlige regler omkring opgørelse af genvundne afskrivninger på eksempelvis en blandet benyttet 

ejendom. Den del af afståelsessummen som skal indgå i beregningen, bliver fastsat ud fra en 

gennemsnitsberegning, hvor det vurderes hvor meget af anskaffelsessummen der i ejertiden har været 

anvendt til et afskrivningsberettiget formål. 142  

Herefter beregnes de genvundne afskrivninger som forskellen henholdsvis mellem den gennemsnitlige 

afståelsessum og den gennemsnitlige anskaffelsessum fratrukket foretagne afskrivninger. Ligesom i 

ovenstående kan der også være ikke-genvundne afskrivninger og tab.143 

                                                           
136 Vejledning om Salg af fast ejendom, udgivet af Beierholm, 2018, side 12. 
137 Jf. AL § 21. 
138 Lærebog om indkomstskat, 17. udgave s. 536. 
139 Jf. AL § 21, stk. 2. 
140 Jf. AL § 21, stk. 3. 
141 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2083989  
142 Vejledning om Salg af fast ejendom, udgivet af Beierholm, 2018. 
143 Vejledning om Salg af fast ejendom, udgivet af Beierholm, 2018. 
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4.2 Goodwill 
Begrebet immaterielle rettigheder dækker over en række ikke-fysiske formuegoder. Det karakteristiske ved 

de immaterielle rettigheder er deres uhåndgribelige karakter, og kan derfor ikke gøres til genstand for en 

fysisk berøring eller iagttagelse. Immaterielle rettigheder kan være goodwill, knowhow, patenter mv.  

Når en personligejet virksomhed skal omdannes til et selskab, vil det altid kræve, at der foretages en 

beregning af goodwill. Goodwill er et udtryk for virksomhedens evne til at genere overskud.  

Goodwill kan ses på ud fra et regnskabsmæssigt og skattemæssigt perspektiv. Hvis man ser på goodwill 

regnskabsmæssigt, bliver goodwill defineret som forskellen mellem kostprisen for virksomheden og den 

bogførte værdi af virksomhedens aktiver og forpligtelser på overdragelsestidspunktet. Det vil sige, at det er 

den merværdi, som betales for virksomheden, udover de synlige aktiver og forpligtelser, der er i 

virksomheden. Ser man i stedet goodwill ud fra et skattemæssigt perspektiv, er det defineret som værende 

knyttet til kundekredse, forretningsforbindelser og lignende.144  

Som hovedregel skal goodwill også fastsættes til handelsværdien i åbningsbalancen ligesom de øvrige 

aktiver. Det kan dog være svært at fastsætte en handelsværdi på goodwill, eftersom det ikke er fysisk tilstede. 

I nogle brancher kan der være en fast kutyme for, hvordan goodwillen værdiansættes, når en virksomhed skal 

omdannes. Disse kutymer kan danne et grundlag for, hvordan værdiansættelsen af handelsværdien skal 

foretages.145 Eksempelvis kan kutymen være, at goodwill er opgjort på baggrund af bruttoomsætning.  

Hvis der ikke findes en fast kutyme indenfor branchen, kan beregningsmodellen i TSS-cirkulære 2000-10 

benyttes. Dette er en standardiseret beregning til at værdiansætte goodwill. Man skal være opmærksom på, at 

i nogle tilfælde kan modellen være mindre anvendelig, hvorfor der i disse situationer skal reguleres i 

resultatet, således den endelig værdiansættelse svarer til den pris, som en uafhængig tredjepart må forventes 

at ville betale under de foreliggende omstændigheder.146 

Anvendes beregningsmodellen i TSS-cirkulære 2000-10 skal der tages stilling til, om der er nogle 

omstændigheder, som der skal tages højde for, samt om beregningen af værdiansættelsen på goodwillen 

giver et retvisende billede af værdien. Nedenfor er oplistet nogle eksempler, som kan være nødvendige at 

tage stilling til ved beregningen af værdiansættelsen på goodwill:  

- Virksomhedens indtjening har de seneste år været påvirket af store engangsindtægter- eller udgifter  

- Forventninger for fremtiden – skal være velbegrundet f.eks. i form af indgåede aftaler om levering af 

fremtidige ydelser  

                                                           
144 Lærebog om indkomstskat, 17.udgave s. 614. 
145 Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.2. 
146 Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.2. 
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- Hvis bestemte indehavere/medarbejdere har stor indflydelse på indtjening og disse ikke følger med 

virksomheden ved omdannelsen  

- Beregningsmodellen vil være mindre anvendelig, hvis virksomhedens indtjening afhænger af en eller 

få store kunder. Der bør foretages et nedslag som et udtryk for usikkerheden, der kan være forbundet 

med dette 

Hvis man anvender beregningsmodellen tages der udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat for 

de seneste tre regnskabsår. Resultat skal være opgjort efter Årsregnskabsloven, og hvis dette ikke er 

tilfældet, er det i stedet muligt at tage udgangspunkt i den skattepligtige indkomst for de seneste tre 

indkomstår.  

Der skal afsættes skat af goodwill, hvilket kan have stor betydning for, hvorvidt der skal foretages en 

skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse, idet der ofte opstår store latente skatter på goodwill. 

4.2.1 Regulering 
Jf. TSS-cirkulære 2000-10 skal der foretages nogle korrektioner, hvis resultat før skat anvendes i 

beregningen.147 

- ”Minus ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejderende ægtefælle  

- Minus finansielle indtægter 

- Plus finansielle udgifter  

- Plus/minus eventuelle ekstraordinære poster i henhold til Årsregnskabsloven  

- Plus afskrivninger”  

Hvis der i stedet tages udgangspunkt i de skattepligtige indkomster, skal der korrigeres for følgende. 148 

- ”Minus medarbejderen ægtefælle 

- Minus finansielle indtægter  

- Plus finansielle udgifter  

- Plus investeringsfondshenlæggelser  

- Plus forskudsafskrivninger  

- Plus/minus andre skatterelevante driftsmæssige poster  

- Plus afskrivninger på tilkøbt goodwill” 

Værdien af goodwill skal beregnes på baggrund af virksomhedens primære drift. Uafhængig af om der 

anvendes resultat før skat eller skattepligtige indkomster til beregningen, skal der korrigeres for ikke 

udgiftsført løn til eventuel medarbejderende ægtefælle, idet beløbet træder i stedet for en eventuel 

                                                           
147 https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338 – afsnit 3.2 regulering i de enkelte år. 
148 https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338 – afsnit 3.2 regulering i de enkelte år. 
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lønudgift.149 Endvidere skal der korrigeres for finansielle indtægter samt udgifter, da ejerens finansiering af 

virksomheden ikke skal have påvirkning på virksomhedens goodwill. Anvendes skattepligtige indkomster til 

beregningen, bliver der ligeledes reguleret for rent skattemæssige dispositioner, idet disse ikke anses at have 

sammenhæng med virksomhedens goodwill.150    

4.2.2 Vægtet gennemsnit af resultatet 
Efter reguleringerne er foretaget, skal der foretages en vægtning af resultatet fra de seneste tre år. Disse tre år 

vægtes forskelligt, idet modellen antager, at det seneste år er mere retvisende end det ældste år på 

omdannelsestidspunktet. Beregningen som medtages i værdiansættelsen af goodwill, tager udgangspunkt i en 

gennemsnitsbetragtning af vægtningen for de tre år. Det korrigerede resultat for tredjesidste år ganges med 

et, det korrigerede resultat for andet sidste år ganges med to og det korrigerede resultat for sidste regnskabsår 

ganges med tre. Herefter divideres det samlede resultat med seks for at få det gennemsnitlige resultat.151 

4.2.3 Korrektion for udviklingstendens  
Næste skridt ved værdiansættelsen af goodwillen er, at den resultatmæssige udvikling skal tages i 

betragtning, idet at der skal beregnes et tillæg/fradrag for udviklingstendensen i resultatet, hvis denne har 

været konstant negativ eller positiv inden for de tre år. Beregningen af dette tillæg tager udgangspunkt i den 

udvikling, der har været i resultatet fra det tredjesidste regnskabsår før overdragelsen til det sidste år før 

overdragelsen. Herefter divideres den samlede udvikling for perioden med to for at finde gennemsnittet af 

udviklingen. Dette beregnede tillæg tillægges eller fratrækkes den vægtede gennemsnitsindtjening.152 

4.2.4 Driftsherreløn 
Efter beregning og indregning af udviklingstendens samt gennemsnitlig indtjening, skal driftsherrelønnen 

fratrækkes. Driftsherrelønnen anses typisk for værende et passende vederlag for ejerens arbejdsindsats i 

virksomheden.  

Regulering af driftsherreløn skal kun foretages, når der skal værdiansættes goodwill i en personligejet 

virksomhed. Driftsherrelønnen skal som minimum udgøre halvdelen af summen af den gennemsnitlige 

indtjening samt udviklingstendens. Denne kan dog som minimum udgøre 250.000 kr. og maksimalt udgøre 

1.000.000 kr.153 Såfremt resultatet efter reducering med driftsherrelønnen udgør 0 eller er negativt, antages 

værdien på goodwill at være 0.  

Når der er tale om interessentskaber, skal der reguleres for alle interessenterne, dog kun hvis de lægger deres 

hovedarbejdsindsats i virksomheden. Dette vurderes på baggrund af antallet af arbejdstimer, interessenten 

                                                           
149 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119 – C.C.6.4.1.2. 
150 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119 – C.C.6.4.1.2. 
151 Jf. TSS-cirkulære 2000-10, pkt. 3.3. 
152 Jf. TSS-cirkulære 2000-10, pkt. 3.4. 
153 Jf. TSS-cirkulære 2000-10, pkt. 3.5. 
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har haft i virksomheden. For interessentskaber sker beregningen for hver deltager for sig. I beregningen 

indgår interessenternes regulerede regnskabsmæssige resultat eller skattepligtige indtægt vedrørende 

virksomheden. Når udviklingstendensen skal findes, lægges interessenternes regulerede 

resultater/skattepligtige indkomster sammen. Dernæst bliver resultatet delt ud på hver interessent, og 

driftsherrelønnen bliver herefter beregnet, for de interessenter der yder en væsentlig arbejdsindsats.154 

4.2.5 Forrentning af virksomhedens aktiver  
Næste skridt er, at der skal fratrækkes en forrentning af alle aktiver i den seneste balance forud for 

overdragelsen, dvs. kun de aktiver der indgår i virksomhedens primære drift. Derfor skal der reguleres for 

eventuelt driftsfremmede aktiver, såsom obligationer og pantebreve. Når opgørelsen af de aktiver som skal 

forrentes udarbejdes, skal der foretages en konkret vurdering om, hvorvidt aktiverne er driftsfremmede.155 

Forretningen på aktiverne fastsættes til den gældende kapitalafkastsats på overdragelsestidspunktet med et 

tillæg på 3 pct. Kapitalafkastsatsen udgør 0 pct. for indkomståret 2018156, hvorfor forrentningen vil udgøre 3 

pct. i 2018.157 

4.2.6 Kapitalisering 
Sidste skridt ved værdiansættelse af goodwillen er, at man skal gange med en fastsat kapitaliseringsfaktor. 

”Kapitaliseringsfaktoren viser forholdet mellem det forventede årlige afkast i form af en forrentningsprocent 

og goodwillens forventede levetid som udtryk for, i hvor mange år man forventer et afkast på den erhvervede 

goodwill. ”158 Forretningsprocenten er fastsat til den gældende kapitalafkastsats med et tillæg på 8 pct.159 

Som nævnt ovenfor, er den gældende kapitalafkastsats i 2018 0%, hvorfor den samlede rente vil udgøre 8% i 

2018. Goodwillens levetid kan variere, og kapitaliseringsfaktoren skal tilpasses til denne. Når man fastsætter 

levetiden for goodwill, skal der argumenteres for den valgte levetid. Dette kunne f.eks. være levetiden for et 

brand, et patent eller lignende. Såfremt der ikke kan argumenteres for en levetid vælges 7 år. 

4.3 Driftsmidler 
Driftsmidlerne i den personligejet virksomhed skal indregnes i selskabets åbningsbalance til handelsværdi. 

Handelsværdien skal fastsættes af en uafhængig tredjemand, dog sker det ofte i praksis, at den skattemæssige 

værdi accepteres som handelsværdi. Driftsmidlerne skal indgå i selskabet med den skattemæssige saldoværdi 

fra den personligejet virksomhed. Ved opgørelse af anparternes anskaffelsessum indregnes driftsmidlerne til 

handelsværdien fratrukket skattepligtig fortjeneste.160 

                                                           
154 Jf. Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.2 
155 Jf. Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.2. 
156 https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/virksomhedsskatteloven  
157 Jf. Den juridiske vejledning C.C.6.4.1.2. 
158 Jf. TSS-cirkulære 2000-10, pkt. 3.7. 
159 Jf. VSL § 9. 
160 Jf. Den juridisk vejledning C.C.7.2.5. 
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Såfremt den skattemæssige værdi på omdannelsestidspunktet er højere end handelsværdien, sker der ikke 

tillæg til handelsværdien for det forventede tab. Dette kan eksempelvis være, når der ikke er foretaget 

afskrivninger og nedskrivninger, der svarer til værdiforringelsen. Der kan i sådan et tilfælde maksimalt opnås 

en anskaffelsessum for aktierne/anparterne, der svarer til handelsværdien på virksomhedens aktiver og 

passiver.161 

4.4 Værdipapirer 
Værdipapirer skal indregnes til handelsværdi. Dette er forholdsvis nemt at opgøre, når der er tale om 

børsnoterede aktier. Unoterede aktiers handelsværdi kan være svær at opgøre, hvis de ikke er købt for nylig. 

Som det fremgår af TSS Cirkulære 2000-09 er udgangspunktet, at der anvendes et substansprincip til 

værdiansættelsen, hvor unoterede værdipapirer opgøres på grundlag af deres indre værdi ifølge seneste 

aflagte årsregnskab. Dog skal der reguleres for følgende; Fast ejendom, associerede og tilknyttede 

virksomheder, goodwill og andre immaterielle aktiver, udskudt skat samt eventuel bogført værdi af egne 

aktier. Fast ejendom reguleres til værdien på seneste offentlige ejendomsvurdering med tillæg af eventuelle 

ombygningsudgifter, som ikke indgår i vurderingen. Associerede og tilknyttede virksomheder reguleres til 

værdien opgjort efter hjælpereglen. Goodwill fastsættes på baggrund af TSS-cirkulære 2000-10 og til sidst 

reguleres udskudt skat i henhold til ovenstående ændringer.162 

Ved opgørelse af anparternes anskaffelsessum indregnes værdipapirer ligeledes som handelsværdien 

fratrukket skattepligtig fortjeneste. Den skattemæssige værdi fra den personligejet virksomhed føres over til 

selskabet. Som tidligere nævnt kan aktier kun indgå i omdannelsen, når disse er en del af virksomhedens 

drift.  

4.5 Omsætningsaktiver 
Når en virksomhed skal omdannes, indgår der en række omsætningsaktiver, der skal værdiansættes. 

Nedenfor vil der blive redegjort for de mest typiske omsætningsaktiver. 

4.5.1 Varelager 
Varelager skal indgå i åbningsbalancen til handelsværdi ligesom de fleste andre aktiver. Hvis der er tale om 

en handelsvirksomhed, vil der indgå et varelager i omdannelsen. Handelsværdien kan indregnes på 

forskellige måder; dagspris, indkøbspris eller fremstillingspris.  

Ved dagsprisen forstås indkøbsprisen på statustidspunktet, der i praksis ville svare til genanskaffelsesprisen 

på dette tidspunkt.  

                                                           
161 Jf. Den juridiske vejledning C.C.7.2.5. 
162 Jf. TSS-Cirkulære 2000-09. 
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Ved indkøbsprisen forstås den faktiske pris med tillæg af fragt, told og eventuelle punktafgifter. 

Fradragsberettiget moms skal ikke regnes med i indkøbsprisen.163  

Til sidst kan varelageret også opgøres til fremstillingsprisen. Fremstillingsprisen opgøres på baggrund af de 

faktiske produktionsomkostninger, som relaterer sig direkte til fremstillingen af varer.164 Det er heri muligt at 

indregne IPO. 

Den skattemæssige værdi på varelageret fra den personligejet virksomhed indgår i den skattemæssige åbning 

af selskabet. Det kan forekomme, at der er varer på lageret, som er beskadiget, defekt eller lignende. Disse 

varer betegnes som ukurante varer. Hvis der er tale om ukurans, er der mulighed for at nedskrive varelagerets 

skattemæssige værdi. Nedskrivningen skal kompensere for nedgangen i værdien, dvs. den forskel der er på 

den værdi, der står skattemæssigt i regnskabet, og den genanskaffelsespris der ville være på varerne ved årets 

afslutning. Nedskrivningen kan fradrages med 50% det første år, 75% det andet år og 100% det tredje år. Når 

der nedskrives, skal nedskrivningen kunne dokumenteres, før der kan opnås fradrag.165  

Her kan der henvises til afgørelse SKM2010.722.BR, hvor en virksomhed der importerede og solgte DVD-

film fra USA, men idet ophavsretsloven blev ændret i år 2003, ville det herefter være ulovligt at videresælge 

DVD’er. Dette resulterede i, at virksomheden smed sit lager med DVD-film ud, men i mangel på 

dokumentation for varelagerets tidligere eksistens og oprindelige værdi, kunne tabets størrelse ikke 

dokumenteres, hvorfor nedskrivning og hermed tabsfradrag blev nægtet.166 

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på eventuelle nedskrivninger, når varelagerets værdi skal opgøres i 

forbindelse med omdannelsen. Varelageret indregnes til handelsværdien fratrukket den skattemæssige 

fortjeneste i opgørelsen af anparternes/aktiernes anskaffelsessum, hvilket svarer til den bogførte 

skattemæssige værdi. 

4.5.2 Debitorer  
Debitorer skal indregnes til handelsværdi i åbningsbalancen for selskabet. I opgørelsen af anparternes 

skattemæssige anskaffelsessum medtages debitorerne til handelsværdi fratrukket den skattemæssige 

fortjeneste, hvilket svarer til den skattemæssige bogførte værdi.167  

Som udgangspunkt vil der ikke være forskel på den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi på 

debitorerne. Den forskel der kan opstå er, hvis den regnskabsmæssige værdi er blevet nedskrevet med et 

forventet tab. Ved den skattemæssige værdi kan der først opnås skattemæssigt fradrag for tabet på 

                                                           
163 Jf. VLL § 1, stk. 2. 
164 Jf. VLL § 1, stk. 1, nr. 3. 
165 Jf. Den juridiske vejledning C.C.2.3.1.6.2. 
166 Jf. Den juridiske vejledning C.C.2.3.1.6.2. 
167 Jf. Den juridiske vejledning C.C.7.2.5. 
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debitorerne, når dette er konstateret og kan opgøres præcist.168 Undtagelsen er, hvis der for eksempel er tale 

om en debitor, der er gået konkurs, så kan der gives fradrag for dette i forhold til konkursdekretet. Idet der 

kan være undtagelser, skal der derfor foretages en konkret vurdering af de enkelte debitorer, før der kan 

gives skattemæssigt fradrag herfor.  

Der kan henvises til SKM2013.574.BR, hvor en virksomhed blev nægtet fradrag for tab på debitorer. 

Årsagen var, at der ikke var dokumentation for, at tabet var et reelt og konkret tabt for virksomheden. På 

baggrund heraf kan det derfor ses, at dokumentation for tab kan være essentiel i forhold til at opnå fradraget.  

4.5.3 Igangværende arbejder  
Virksomheder der har igangværende arbejder, skal indregne dette til handelsværdi i åbningsbalancen. I 

opgørelsen af anparternes anskaffelsessum skal igangværende arbejder indgå til handelsværdi fratrukket den 

skattepligtige fortjeneste.169 Som oftest vil dette svarer til den skattemæssige værdi, der skal indregnes ved 

åbningen. Handelsværdien af de igangværende arbejder skal svare til salgsprisen. Den skattemæssige værdi 

skal svare til de omkostninger, som er medgået. Dette kan illustreres således: En murer sælger sine timer til 

kr. 1.000 i timen, hvilket derfor vil være handelsværdien. Mureren koster selskabet kr. 500 i timen. Denne 

omkostning vil derfor svare til den skattemæssige værdi.  

4.5.4 Forudbetalte omkostninger 
Forudbetalte omkostninger indgår både i åbningsbalancen samt i opgørelsen af anparternes anskaffelsessum 

til handelsværdien. Handelsværdien bliver i dette tilfælde sidestillet med den regnskabsmæssige værdi. 

Skattemæssigt har de forudbetalte omkostninger ikke nogen betydning, før de bliver driftsført, idet det først 

sker i den periode de vedrører.  

4.5.5 Likvide beholdninger  
De likvide beholdninger indgår i åbningsbalancen til handelsværdien, hvilket er den værdi, der er 

indestående på kontoen. Denne værdi anvendes også i opgørelsen af anparternes anskaffelsessum og 

skattemæssige åbning.  

4.6 Gæld 
Gæld skal indregnes til kursværdien i både åbningsbalancen og den skattemæssige åbning. Gælden skal 

modregnes i aktiverne ved opgørelsen af anparternes anskaffelsessum. Alt gæld bliver værdiansat efter denne 

metode. Hvis ejeren har personlige restskatter på omdannelsestidspunktet, kan disse ikke indgå som et passiv 

i åbningsbalance, da dette vil blive anset som et stiftertilgodehavende.170  

                                                           
168 Jf. SL §§ 4-6. 
169 Jf. Den juridiske vejledning C.C.7.2.5. 
170 Jf. Den juridiske vejledning C.C.7.2.5. 
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4.7 Udskudt skat 
Ved anvendelse af virksomhedsomdannelsesloven skal der afsættes udskudt skat i åbningsbalancen, idet 

dette er et udtryk for den skat, der påhviler selskabet. Den udskudte skat beregnes som forskellen mellem den 

regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi ganget med den aktuelle selskabsskattesats (22%). 

Hertil kan det nævnes, at goodwill kun indgår i åbningsbalancen og denne har derved ingen skattemæssig 

værdi, hvorfor der tidligere ikke blev afsat udskudt skat af goodwill. Denne skal heller ikke medregnes i 

opgørelsen af den skattemæssige anskaffelsessum på aktierne/anparterne.  

Efter ændringen i årsregnskabsloven fremgår det heraf, at der skal beregnes og afsættes udskudt skat i 

åbningsbalancen af den goodwill, som opstår i forbindelse med skattefri virksomhedsomdannelse. Jf. ÅRL § 

47 fremgår det, at hensatte forpligtelser, som udskudt skat karakteriseres som i ÅRL, skal indregnes, når det 

er besluttet at omstrukturere. Som følge heraf skal der indregnes udskudt skat på goodwill i forbindelse med 

en virksomhedsomdannelse, da det må det lægges til grund, at der er sket beslutning om omstrukturering.  

Følgende citat indgår i Beierholms publikation ”Den nye årsregnskabslov – Guide til implementering i 2015 

og 2016”: 

”Det fremgår desuden af lovbemærkningerne, at udskudt skat skal indregnes efter reglerne i ÅRL § 47, som 

er baseret på ”IAS 12 Income taxes”. Det er dog tilladt ved stiftelse at fravige IAS 12 og dermed indregne 

udskudt skat på goodwill, hvor en sådan fravigelse er forudsat i anden lovgivning, f.eks. som betingelse i 

virksomhedsomdannelsesloven i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse. ”171 

Dette citat ligger op til, at der skal indregnes udskudt skat af goodwill. På baggrund af citatet og 

årsregnskabslovens § 47 må det derfor konkluderes, at der skal indregnes udskudt skat af goodwill i 

åbningsbalancen, når der foretages en virksomhedsomdannelse. 

4.8 Delkonklusion 
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at værdiansættelsen er den samme for henholdsvis den 

skattepligtige og skattefri metode, hvorfor skatten vil være den samme. Værdiansættelsen af aktiver og 

passiver er derfor vigtigt, da de er med til at bestemme, den skat der skal betales/udskydes, men det er altså 

ikke værdiansættelsen, der er afgørende for hvilken omdannelsesmetode, der skal anvendes. Men 

værdiansættelsen er stadig essentiel, da selskabets åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum bliver 

opgjort på baggrund af værdiansættelsen af de enkelte aktiver og passiver. Ved opgørelse af åbningsbalancen 

indregnes aktiverne til handelsværdi og alt gæld til kursværdi. SKAT har større fokus på værdiansættelsen 

ved en skattepligtig omdannelse fremfor en skattefri. Det skyldes, at skatten skal betales med det samme ved 

den skattepligtige metode.  

                                                           
171 Den nye årsregnskabslov – Guide til implementering i 2015 og 2016, side 66. 
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Hvis handelsværdien på omdannelsestidspunktet er mindre end den skattemæssige bogførte værdi, sker der 

ikke tillæg til handelsværdien for det forventede tab. Dette kunne eksempelvis være i tilfælde af, at der ikke 

er foretaget afskrivninger svarende til den reelle værdiforringelse. Idet der ikke sker tillæg til handelsværdien 

betyder det, at der ikke kan opnås en højere anskaffelsessum for anparterne, end den der svarer til 

handelsværdien af aktivet.172 Der kan ikke succederes i tab. 

Som gennemgået i ovenstående afsnit kan det især være svært at værdiansætte goodwill, da det ikke er fysisk 

tilstede. Værdiansættelsen af goodwill skal svare til den pris, en uafhængig tredjepart må forventes at ville 

betale under foreliggende forudsætninger for virksomheden. Hvis en branche ikke har en fast kutyme, som 

kan danne grundlag for værdiansættelsen, kan beregningsmodellen i TSS-cirkulære 2000-10 anvendes. 

Værdiansættelsen af aktiver og passiver har betydning for den udskudte skat. Udskudt skat skal afsættes i 

åbningsbalancen, men skal ikke medtages i opgørelsen af anparternes anskaffelsessum. I den skattefri 

metode skal der afsættes udskudt skat af goodwill. 

 

5.0 Virksomhedsomdannelse af Hansen & Jensens Tømrer I/S 
Morten og Jesper går med overvejelser om, at omdanne deres interessentskab til et selskab. Vi har 

gennemgået afsnit 2 med Morten og Jesper omkring forskellene mellem personligejet virksomhed og 

selskab. De har fortalt, at de ligger stor vægt på muligheden for den begrænsede hæftelse, eftersom deres 

virksomhed er vokset de seneste år, og det medfører en større solidarisk hæftelse for dem. Vi har oplyst dem, 

at hvis de ønsker den begrænsede hæftelse, medfører det flere administrative krav. Morten og Jesper har 

besluttet sig for at omdanne til et selskab, da de vægter den begrænsede hæftelse højest.  

Morten og Jesper kender ikke til de forskellige metoder indenfor virksomhedsomdannelse eller betingelserne 

herfor, hvorfor den skat som vil opstå i forbindelse med omdannelsen skal beregnes først. 

På baggrund af den beregnede skat vurderes det sammen med Morten og Jesper, hvilken metode der er mest 

hensigtsmæssig for deres virksomhed.  

Relevante regnskabsoplysninger er medtaget i bilagene, og vi vil henvise til disse undervejs. Omdannelsen 

sker på baggrund af virksomhedens årsrapport for 2018. 

5.1 Værdiansættelse af goodwill for Hansen & Jensens Tømrer I/S 
Som det første ved en virksomhedsomdannelse skal man værdiansætte goodwillen. Vi kender ikke til en 

særlig kutyme for værdiansættelse af goodwill i håndværkerbranchen, hvorfor vi anvender TSS-cirkulæret af 

2010, som er gennemgået i afsnit 4.2. Goodwill for interessentskaber skal værdiansættes for hver deltager for 
                                                           
172 Jf. Den juridiske vejledning C.C.7.2.5. 
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sig. Der skal dog kun foretages værdiansættelse hver for sig, hvis interessenterne har lagt forskellig 

arbejdsindsats i virksomheden eller har afskrevet forskelligt.  

I dette tilfælde er goodwillen værdiansat samlet for begge interessenter, da begge interessenter har lagt 

samme arbejdsindsats i virksomheden, samt har afskrevet lige meget. Goodwillen for Hansen & Jensens 

Tømrer I/S er værdiansat nedenfor.173 

Tabel 2: Opgørelse af goodwill med ejendomme efter TSS 2000-10 

2016  2017  2018  
Virksomhedens skattemæssige resultat 1.429.576    1.586.141    2.090.452    
Renteindtægter -22.358    -17.568    -25.839    
Renteudgifter 71.050    57.283    85.715    
Reguleret indkomst 1.478.268    1.625.856    2.150.328    

Vægtning 1    2    3    

Vægtet indkomst 1.478.268    3.251.712    6.450.984    
  

11.180.964    

Gennemsnitlig indtjening - divideret med 6 1.863.494    
Udviklingstendens 336.030    

2.199.524    

Heraf driftsherreløn 50% (mellem 250tkr - 1.000tkr pr. interessent) -1.099.762    
  

1.099.762    
Forrentning af virksomhedens aktiver (ekskl. Goodwill, likvider & værdipapirer) 
Kapitalafkastsats (VSL§9) + 3% 3% 8.458.250    -253.748    

  
Rest til forrentning af goodwill 846.015    

Kapitalisering Faktor År 
Kapitalafkastsats (VSL§9) + 8% 8% 7    2.394.222    
 

På baggrund af Hansen & Jensens Tømrer I/S gode omdømme, samt kompleksitet i deres ydelser er 

goodwillens levetid fastsat til 7 år. Reguleringerne, som er foretaget i værdiansættelsen, er gennemgået i 

afsnit 4.2. Idet Morten og Jesper ikke har samme ejerandele, skal goodwillen fordeles forholdsmæssigt 

mellem dem, for at kunne opgøre skatten der vil opstå i forbindelse med omdannelsen. Mortens andel af 

goodwillen er derfor kr. 1.436.533 og Jespers er kr. 957.689. 

                                                           
173 Bilag 1. 
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5.2 Skat i forbindelse med omdannelse af Hansen & Jensens Tømrer I/S 
Som beskrevet tidligere, skal den latente skat beregnes, som enten vil komme til beskatning nu, eller vil blive 

udskudt til et senere tidspunkt, alt efter hvilken metode der anvendes. Skatten er beregnet på baggrund af de 

værdiansættelsesprincipper, som er beskrevet i afsnit 4.0. Principperne er de samme uafhængig af, hvilken 

metode der anvendes. Skatteberegningen er afgørende for, hvilken metode der vælges. 

Handelsværdier og skattemæssige værdier på aktiver og passiver fremgår af bilag 5 og 6. Beregningerne af 

fortjeneste og tab fremgår ligeledes af bilagene. Skatten findes ved at fratrække den skattemæssige værdi fra 

handelsværdien. 

Eksempelvis kan det være produktionsanlæg og maskiner, som har en handelsværdi på kr. 1.000.000, men er 

afskrevet skattemæssigt til kr. 375.000, hvorfor der opstår en fortjeneste på kr. 625.000, som er den gevinst, 

der kommer til beskatning i forbindelse med omdannelsen. 

Skatten er opgjort nedenfor174 

Tabel 3:Beregning af latent skat med ejendomme 

Note Morten Jesper I alt 
Ejerandel 60% 40% 100% 
Goodwill 1.436.533 957.689 2.394.222 

1 Genvundne afskrivninger og ejendomsavance 2.328.000 1.552.000 3.880.000 
2 Handelsværdi produktionsanlæg og maskiner 600.000 400.000 1.000.000 
2 Skattemæssig saldo for produktionsanlæg og maskiner -225.000 -150.000 -375.000 
3 Handelsværdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar 360.000 240.000 600.000 

3 
Skattemæssig saldo for andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar -106.875 -71.250 -178.125 

4 Handelsværdi råvarer og hjælpematerialer 28.830 19.220 48.050 
4 Skattemæssig saldo for råvarer og hjælpematerialer -32.991 -21.994 -54.985 
5 Handelsværdi debitorer 756.000 504.000 1.260.000 
5 Skattemæssig saldo for debitorer -840.000 -560.000 -1.400.000 
6 Handelsværdi igangværende arbejder 480.300 320.200 800.500 
6 Skattemæssig saldo for igangværende arbejder -597.000 -398.000 -995.000 

Fortjeneste 4.187.797 2.791.865 6.979.662 

Skattebyrde, 56,00% 2.345.167 1.563.444 3.908.611 
 

Skattesatsen er 52,02%, som er det skrå skatteloft i 2018.175 Dette er dog uden AM-bidrag, hvorfor 

skatteprocenten bliver ca. 56% inkl. AM-bidrag. Som beregnet i ovenstående er den samlede skat kr. 

                                                           
174 Bilag 6. 
175 https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/personskatteloven 
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3.908.611, fordelt med kr. 2.345.167 på Morten og kr. 1.563.444 på Jesper. Hvis den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse vælges, bliver Morten og Jesper beskattet med disse beløb som personlig indkomst 

her og nu. Hvis den skattefri virksomhedsomdannelse derimod vælges, bliver beskatningen udskudt, til det 

tidspunkt hvor de afstår anparterne i selskabet. Det kan have betydning for skatten, hvis ejernes 

afskrivningsforløb ikke er ens. Dette vil blive gennemgået senere. 

Som beskrevet tidligere, er det muligt at holde ejendomme uden for omdannelsen, da de kan anses som en 

selvstændig virksomhed. Hvis ejendommene ikke tages med, kan dette nedbringe den beregnede latente skat.  

Tabel 4: Beregning af latent skat uden ejendomme 

Note Morten Jesper I alt 
Ejerandel 60% 40% 100% 
Goodwill 1.716.703 1.144.469 2.861.172 

2 Handelsværdi produktionsanlæg og maskiner 600.000 400.000 1.000.000 
2 Skattemæssig saldo for produktionsanlæg og maskiner -225.000 -150.000 -375.000 
3 Handelsværdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar 360.000 240.000 600.000 

3 
Skattemæssig saldo for andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar -106.875 -71.250 -178.125 

4 Handelsværdi råvarer og hjælpematerialer 28.830 19.220 48.050 
4 Skattemæssig saldo for råvarer og hjælpematerialer -32.991 -21.994 -54.985 
5 Handelsværdi debitorer 756.000 504.000 1.260.000 
5 Skattemæssig saldo for debitorer -840.000 -560.000 -1.400.000 
6 Handelsværdi igangværende arbejder 480.300 320.200 800.500 
6 Skattemæssig saldo for igangværende arbejder -597.000 -398.000 -995.000 

Fortjeneste 2.139.967 1.426.645 3.566.612 

Skattebyrde, 22% 470.793 313.862 784.655 
 

Det forudsættes at VSO opretholdes, hvis ejendommene holdes udenfor, hvorfor der er regnet med en 

skattesats på 22%. Som det ses i ovenstående beregning176 er der stor forskel i den latente skat, når 

ejendommene holdes udenfor omdannelsen. Den samlede skat udgør kr. 784.655, fordelt med kr. 470.793. på 

Morten og kr. 313.862 på Jesper. 

Morten og Jesper anser sig begge for at have en normal formue, hvorfor de ikke har likviditet til at betale den 

store latente skat her og nu, som er blevet opgjort ovenfor. Vi har gjort dem opmærksomme på, at skatten 

blot bliver udskudt til et senere tidspunkt, og at de ikke slipper for at betale. De forventer, at Hansen & 

Jensens Tømrer I/S vil generere store overskud fremadrettet, og at de derfor forventer at have bedre likviditet 

til at betale skatten i fremtiden. De har derfor besluttet, at medtage begge ejendomme i omdannelsen, idet 

                                                           
176 Bilag 7. 
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skatten alligevel skal betales før eller siden.  Ydermere undgår de at hæfte solidarisk, hvilket de ligger stor 

vægt på. 

Morten og Jesper har hørt, at der er mulighed for et stiftertilgodehavende, hvis man vælger og omdanne efter 

den skattepligtige metode. De ønsker at kende mere til anvendelsen af dette, inden de tager beslutningen, da 

de har hørt, at det kan være med til at betale en del af eller hele den latente skat.  

Det er muligt at få den frie egenkapital i selskabet som stiftertilgodehavende, som kan hæves efter 

omdannelsen og dermed være med til at betale noget af skatten. Hansen & Jensens Tømrer I/S har en fri 

egenkapital på kr. 9.759.675.177 Stiftertilgodehavendet kan dog max blive kr. 9.709.675, idet der er et 

kapitalkrav på kr. 50.000 til stiftelse af et anpartsselskab. Jf. nedenstående er fordelingen af de kr. 9.709.675 

henholdsvis kr. 5.825.805 til Morten og kr. 3.883.870 til Jesper. Disse beløb er som udgangspunkt skattefrie 

for Morten og Jesper, men der sker beskatning af kursgevinsten, når gældsbrevet indfries. Dette bliver 

beskattet som kapitalindkomst til max 42% plus kirkeskat. Stiftertilgodehavende ses derfor ikke længere så 

ofte i praksis, fordi kursgevinsten ved indfrielse af gældsbrevet er skattepligtig. 

Hvis man vælger at afsætte et stiftertilgodehavende, vil afståelsessummerne på aktiverne mindskes, hvilket 

vil medføre en mindre skat. Derudover vil det betyde, at selskabet får en mindre skattemæssig 

anskaffelsessum og dermed mindre fremtidige skattemæssige afskrivninger. Kursnedslaget for henholdsvis 

Morten og Jespers gældsbrev er opgjort nedenfor: 

Gældsbrev Morten 
Gældsbrev kurs 100 5.825.805 
Kursnedslag 1.165.161 
Gældsbrev kurs 80 4.660.644 

Gældsbrev Jesper 
Gældsbrev kurs 100 3.883.870 
Kursnedslag 776.774 
Gældsbrev kurs 80 3.107.096 

 

I ovenstående er kursnedslaget fordelt med henholdsvis kr. 1.165.161 på Morten og kr. 776.774 på Jesper. 

Kursnedslaget bliver fordelt forholdsmæssigt mellem virksomhedens aktiver. Fordelingen kan ses nedenfor. 

 

 

 

                                                           
177 Side 69. 
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Tabel 5: Fordeling af kursnedslag aktiver for Morten 

Regulering Morten 

  
Handelsværdi for 
kursnedslag Kursnedslag 

Handelsværdi efter 
kursnedslag 

Goodwill(oparbejdet) 1.436.533 -149.160 1.287.374 
Ejendom 3.300.000 -342.649 2.957.351 
Udlejningsejendom 4.200.000 -436.099 3.763.901 
Produktionsanlæg og maskiner 600.000 -62.300 537.700 
Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar 360.000 -37.380 322.620 
Andre værdipapirer og kapitalandele 25.200 -2.617 22.583 
Råvarer og hjælpematerialer 28.830 -2.994 25.836 
Varer under fremstilling 5.580 -579 5.001 
Forudbetaling for varer 23.040 -2.392 20.648 
Debitorer 756.000 -78.498 677.502 
Igangværende arbejder 480.300 -49.871 430.429 
Periodeafgrænsninger 6.000 -623 5.377 
Værdipapirer 501.600 0 501.600 
Likvide beholdning  210.000 0 210.000 
I alt 10.496.550 -1.165.161 10.767.922 
 

Tabel 6: Fordeling af kursnedslag aktiver for Jesper 

Regulering Jesper 

  
Handelsværdi for 
kursnedslag Kursnedslag 

Handelsværdi efter 
kursnedslag 

Goodwill(oparbejdet) 957.689 -99.440 858.249 
Ejendom 2.200.000 -228.433 1.971.567 
Udlejningsejendom 2.800.000 -290.733 2.509.267 
Produktionsanlæg og maskiner 400.000 -41.533 358.467 
Andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar 240.000 -24.920 215.080 
Andre værdipapirer og kapitalandele 16.800 -1.744 15.056 
Råvarer og hjælpematerialer 19.220 -1.996 17.224 
Varer under fremstilling 3.720 -386 3.334 
Forudbetaling for varer 15.360 -1.595 13.765 
Debitorer 504.000 -52.332 451.668 
Igangværende arbejder 320.200 -33.247 286.953 
Periodeafgrænsninger 4.000 -415 3.585 
Værdipapirer 334.400 0 334.400 
Likvide beholdning  140.000 0 140.000 
I alt 6.997.700 -776.774 7.178.615 
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Nedenfor er skatten beregnet med de regulerede handelsværdier178, for at vise forskellen i den beregnede skat 

i forhold til den tidligere beregnede. 

Tabel 7: Beregning af latent skat efter kursnedslag 

Note Morten Jesper I alt 
Ejerandel 60% 40% 100% 
Goodwill 1.287.374 858.249 2.145.623 

1 Genvundne afskrivninger og ejendomsavance 1.549.252 1.032.835 2.582.087 
2 Handelsværdi produktionsanlæg og maskiner 537.700 358.467 896.167 
2 Skattemæssig saldo for produktionsanlæg og maskiner -225.000 -150.000 -375.000 
3 Handelsværdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar 322.620 215.080 537.700 

3 
Skattemæssig saldo for andre anlæg, driftsmateriel og 
inventar -106.875 -71.250 -178.125 

4 Handelsværdi råvarer og hjælpematerialer 25.836 17.224 43.061 
4 Skattemæssig saldo for råvarer og hjælpematerialer -32.991 -21.994 -54.985 
5 Handelsværdi debitorer 677.502 451.668 1.129.170 
5 Skattemæssig saldo for debitorer -840.000 -560.000 -1.400.000 
6 Handelsværdi igangværende arbejder 430.429 286.953 717.382 
6 Skattemæssig saldo for igangværende arbejder -597.000 -398.000 -995.000 

Handelsværdi af andre værdipapirer og kapitalandele 22.583 15.056 37.639 
Skattemæssig værdi af andre værdipapirer og kapitalandele -25.200 -16.800 -42.000 
Handelsværdi af varer under fremstilling 5.001 3.334 8.334 
Skattemæssig værdi af varer under fremstilling -5.580 -3.720 -9.300 
Handelsværdi af forudbetalinger for varer 20.648 13.765 34.413 
Skattemæssig værdi af forudbetalinger for varer -23.040 -15.360 -38.400 
Handelsværdi af periodeafgrænsningsposter 5.377 3.585 8.962 
Skattemæssig værdi af periodeafgrænsningsposter -6.000 -4.000 -10.000 

Fortjeneste 3.022.636 2.015.091 5.037.727 

Skattebyrde, 56,00% 1.692.676 1.128.451 2.821.127 
 

Forskellen på skatten ved den skattepligtige metode før og efter reguleringen for kursnedslag udgør kr. 

1.087.484, fordelt med kr. 434.993 på Jesper og kr. 652.490 til Morten. Stiftertilgodehavendet gør det muligt 

for Morten af få finansieret hele skatten på kr. 1.692.676, idet han kan få et stiftertilgodehavende på kr. 

4.660.644. Jesper kan ligeledes få finansieret hele skatten på kr. 1.128.451, idet han kan få et 

stiftertilgodehavende på kr. 3.107.096.  

Efter gennemgangen af ovenstående med Morten og Jesper har de besluttet sig for, at omdannelsen skal ske 

efter den skattefri omdannelsesmetode, hvor skattebetalingen udskydes. Beslutningen er taget på baggrund af 

selskabets nuværende likviditetsmæssige situation. Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke likvide midler 
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til, at udbetale stiftertilgodehavender til Morten og Jesper på i alt kr. 7.767.740. En mulig løsning på 

selskabets likviditetsmæssige situation kunne være belåning i ejendommene. Dog er det nok ikke muligt at 

låne tilstrækkeligt, idet selskabet i forvejen har et lån i ejendommene på t. DKK 4.500. 

5.3 Virksomhedsomdannelse af Hansen og Jensens Tømrer I/S  
Der er, som nævnt tidligere, en række betingelser, som skal være opfyldt, hvis man ønsker at foretage en 

skattefri virksomhedsomdannelse. Vi vil gennemgå disse betingelser med Morten og Jesper, og vurdere 

hvorvidt, det er muligt at foretage en skattefri omdannelse for Hansen og Jensens Tømrer I/S.  

Da virksomheden er et interessentskab, er det en betingelse, at alle ejere er fysiske personer. Morten og 

Jesper er begge fysiske personer og er begge fuldt skattepligtige til Danmark. Kalenderåret anvendes som 

regnskabsperiode for dem begge. 

5.3.1 Betingelser for omdannelsen  
Det er en betingelse, at der skal indskydes en hel virksomhed, og det er derfor ikke tilladt kun at indskyde 

dele af en virksomhed. Vi har gennemgået balancen179, hvoraf der fremgår nogle aktiver, som giver nogle 

problematikker i forhold til, at der skal indskydes en hel virksomhed. Disse vil blive gennemgået i 

nedenstående.  

5.3.1.1 Ejendomme 

Det er muligt at udelade ejendomme fra omdannelse, da disse anses for værende en selvstændig virksomhed. 

Muligheden er diskuteret med Morten og Jesper, og de har besluttet at medtage begge ejendomme i 

virksomhedsomdannelsen. På den måde undgår de den solidariske hæftelse, og samtidig får de samlet 

skatten, fremfor at have to store skatter liggende i to virksomheder. Det er vigtigt, at Morten og Jesper også 

har med i overvejelserne, at hvis de vælger at udlade udlejningsejendommen fra omdannelsen, kan deres 

driftsselskab muligvis være nemmere at sælge i fremtiden. I stedet kan Morten og Jesper lade 

udlejningsejendommen blive i VSO og selv stå for udlejningen. Der er ikke særlig stor risiko behæftet med 

ejendomme, hvis disse holdes uden for omdannelsen så længe, at lejeren betaler huslejen. Morten og Jesper 

foretrækker at have det hele samlet, for at gøre det administrativt lettere for dem.   

Der er blevet indhentet godkendelse fra kreditinstitut til ændring af debitor i forbindelse med omdannelsen.  

5.3.1.2 Aktier og anparter  

Morten og Jesper ejer 2 forskellige slags aktier/anparter. Morten og Jesper ejer en andel af Andersens Byg. 

Ejerandelen giver dem muligheden for at indkøbe materialer til fordelagtige priser samt gode kredittider. Her 

kan der henvises til SKM2001.633.LSR, hvorfor vi vurderer, at ejerandelen skal medtages i omdannelsen, 

idet den har afgørende betydning for virksomheden. Derimod kan virksomhedens investeringsbeviser ikke 
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indgå i omdannelsen, hvorfor de skal sælges inden omdannelsesdatoen. Dette er ikke en betingelse, at de skal 

være solgt på seneste balancedag. Salget af investeringsbeviser medfører øget likvid beholdning, samt 

eventuelle avancer skal beskattes. 

5.3.1.3 Blandet benyttet bil  

Idet Morten bruger sin bil både privat og erhvervsmæssigt, har han fået godtgjort de faktiske omkostninger, 

der har været i forbindelse hermed. Bilen skal derfor indgå i omdannelsen, før at der er tale om en hel 

virksomhed. Dette har ikke nogen skattemæssig betydning for Morten, men det kan i stedet være med til at 

udligne hans indskudskonto. Det vil først få en skattemæssig betydning efter omdannelsen, idet Morten skal 

beskattes af fri bil. 

Det ses oftest i praksis, at en blandet benyttet bil som holdes udenfor VSO, bliver glemt ved omdannelsen. 

Som udgangspunkt medfører dette, at omdannelsen bliver skattepligtig i stedet for skattefri. Med henvisning 

til SKM2003.547.LR, er det dog muligt med en omgørelse, så reglerne ved en skattefri metode stadig kan 

anvendes. Forudsætningen er dog, at det skyldes en forglemmelse, og at der ikke er tale om en bevidst fejl.  

5.3.1.4 VSO  

Indtil nu har Morten og Jesper begge anvendt VSO. Ved en skattefri omdannelse er der særlige regler, der 

skal tages stilling til, når der tidligere er anvendt VSO. Indskudskontoen må ikke være negativ ved 

omdannelsen og skal derfor være udlignet inden. Det er frivilligt, om man vil medtage 

mellemregningskontoen og beløb hensat til senere hævning i omdannelsen. Morten har en negativ 

indskudskonto på i alt kr. 125.000 jf. bilag 9, som skal udlignes. Han kan vælge at udligne den negative 

saldo med indskydelse af hans private bil. Tredjemand har vurderet, at bilen er kr. 100.000 værd, hvorfor 

denne ikke kan dække hele den negative indskudskonto. De resterende kr. 25.000 skal han derfor indskyde 

fra privaten til virksomheden, før at det er muligt at anvende den skattefri metode. Indskydelsen har ikke 

nogle skattemæssig betydning, da det sker af allerede beskattede midler. Indskydelsen har derimod betydning 

for anparternes anskaffelsessum, da bilens handelsværdi skal indgå som et aktiv i åbningsbalancen, hvilket 

forhøjer anparternes anskaffelsessum.  

Ingen af ejerne har indestående på mellemregningskontoen, hvorfor dette ikke er relevant at se på. Dog har 

Morten i forbindelse med udligningen af kapitalkonti et beløb hensat til senere hævning. Dette beløb skal 

indgå som et passiv i åbningsbalancen, hvis det ikke hæves inden. 

5.3.1.5 Selskabet 

Det er muligt at anvende et skuffeselskab i omdannelsen. Dette kræver dog, at skuffeselskabet er jomfrueligt, 

hvilket betyder at der ikke må have været noget aktivitet i selskabet tidligere. Morten og Jesper har ikke 

tidligere stiftet et skuffeselskab, hvorfor der skal stiftes et nyt selskab i forbindelse med omdannelsen af 

virksomheden. Et skuffeselskab kan dog også overtages fra en advokat. Dog ses brugen af skuffeselskaber 
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ikke særlig ofte i praksis, idet stiftelse af selskaber er blevet ret uproblematisk. Hansen & Jensen Tømrer I/S 

har kalenderåret som regnskabsår, hvilket betyder, at den skattefri omdannelse skal ske senest den 30.06. 

Omdannelsen sker pr. 01.04.2019 med tilbagevirkende kraft til skæringsdatoen d. 01.01.2019. 

5.3.2 Udligning af udskudt skat 
Den udskudte skat der opstår ved en virksomhedsomdannelse, skal fordeles ud fra ejerforholdene. Dette 

betyder, at hvis ejerne ikke har foretaget lige store afskrivninger, skal der ske udligning heraf. Dette skal ske, 

da det ellers vil betyde, at den ejer, der har foretaget forholdsmæssigt større afskrivninger end den anden 

ejer, vil påføre selskabet en større udskudt skat. Jf. VOL § 2, stk. 3 skal der derfor udarbejdes en opgørelse, 

der viser fordelingen af den skattemæssige fortjeneste mellem ejerne, som ville opstå ved et almindeligt salg. 

Hvis den beregnede skat ikke fordeler sig i samme forhold som deres ejerandele, skal der ved stiftelsen ske 

udligning af den ejer, der har foretaget forholdsmæssigt større afskrivninger end den anden. Denne ejer skal 

indbetale forskellen til selskabet.180 I bilag 4 ses det, at Morten og Jespers skattemæssige afskrivninger er 

ens. Nedenfor er der udarbejdet et eksempel på, hvordan det skal behandles, hvis interessenterne har 

foretaget uens afskrivninger.  

Eksemplet tager udgangspunkt i nedenstående uens afskrivningsforløb:  

· Produktionsanlæg og maskiner: 

o Jespers saldo udgør kr. 175.000 

o Mortens saldo udgør kr. 200.000 

· Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 

o Jespers saldo udgør kr. 58.125 

o Mortens saldo udgør kr. 120.000 

Opgørelsen ses nedenfor: 

Tabel 8: Udligning af uens afskrivningsforløb 

  Interessent   
Tekst Morten Jesper I alt 
Ejerandel 60% 40% 100% 
Genvundne afskrivninger og ejendomsavance 2.328.000    1.552.000    3.880.000 
Handelsværdi, driftsmidler 360.000    240.000    600.000    
Skattemæssig saldo -120.000    -58.125    -178.125    
Handelsværdi, produktionsanlæg maskiner 600.000    400.000    1.000.000    
Skattemæssig saldo -225.000    -150.000    -375.000    
Handelsværdi, råvarer og hjælpematerialer 28.830    19.220    48.050    
Skattemæssig saldo -32.991    -21.994    -54.985    
Handelsværdi, debitorer 756.000    504.000    1.260.000    
                                                           
180 Generationsskifte og omstrukturering, 5. udgave s. 158. 
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Skattemæssig saldo -840.000    -560.000    -1.400.000    
Handelsværdi, igangværende arbejder 480.300    320.200    800.500    
Skattemæssig saldo -597.000    -398.000    -995.000    
I alt 2.738.139    1.847.301    4.585.440    
Udskudt skat*-22% 602.391    406.406    1.008.797    
Andel af udskudt skat af driftsmidlernes 13,23% 13,39%   
Udligningsandel 0,16%   
Udligningsbeløb 0    4.813    4.813    
      
Ny skattebyrde 602.391    401.594    1.003.984    
Ny procentmæssig andel af handelsværdi 13,23% 13,23%   
 

Ifølge eksemplet har Jesper afskrevet forholdsmæssigt mere end Morten, hvorfor Jesper skal udligne kr. 

4.813, som skal indbetales til selskabet i forbindelse med stiftelsen. Denne indbetaling medtages som et aktiv 

i åbningsbalancen, og desuden tillægges anparternes anskaffelsessum. Denne indbetaling har ingen 

skattemæssige konsekvenser for selskabet eller Jesper. Indbetalingen har heller ingen betydning for 

udligning af kapitalkonti, idet det sker efter balancedagen. 

5.3.3 Udligning af kapitalkonti 
Før man kan omdanne en interessentvirksomhed efter den skattefri metode, skal der ske udligning af 

kapitalkonti.181 Denne udligning skal derfor ske for Morten og Jespers kapitalkonti, før Hansen & Jensens 

Tømrer I/S kan omdannes. Udligningen foretages for at sikre, at fordelingen af ejerforholdene forbliver de 

samme som i den personligejet virksomhed. Egenkapitalen i Hansen & Jensens Tømrer I/S skal derfor være 

fordelt 60/40 på omdannelsestidspunktet. 

Udligningen af kapitalkonti er sidste skridt inden omdannelsen finder sted, idet øvrige reguleringer og 

udligninger kan have betydning for udligning af kapitalkonti. 

Tabel 9: Opgørelse af fordeling af egenkapital 

 Morten Jesper I alt 

Ejerandel 60% 40% 100% 

Egenkapital ultimo 260.162 139.088 399.250 

Andel af egenkapital ultimo 65,16% 34,84% 100% 

Skævdeling af egenkapital ultimo 5,16% -5,16% 0% 

 
                                                           
181 Jf. VOL §2, stk. 3. 
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Som det ses ovenfor, er der en skævfordeling i egenkapitalen, hvorfor der skal ske udligning heraf. 

Opgørelse over udligning af ejerandele ses nedenfor: 

Tabel 10: Udligning af kapitalkonti 

    Interessent   
  Tekst  Morten Jesper I alt 
1     Ejerandel 60% 40% 100% 
          
2     Egenkapital primo -58.486    69.382    10.896    
3      + Årets overskud 1.254.271    836.181    2.090.452    
4      - Årets hævning  -935.623    -766.475    -1.702.098    
          
5     Egenkapital ultimo (2+3+4) 260.162    139.088    399.250    
6     Andel af egenkapital (5/5) 65,16% 34,84%   
7     Skævdeling af egenkapital (6-1) 5,16% -5,16% 0,00% 

8     
Morten hensætter til senere hævning 
og reducerer egenkapital -121.074        

9     
Jesper overfører til selskabet og 
modposterer kapitalkonto   121.074      

10     Kapitalkonti herefter (5+8 el 9) 139.088    260.162    399.250    
11     Alternativ (kombination) -20.612    20.612      
12     Kapitalkonti herefter (5+11) 239.550    159.700    399.250    

 

Som det ses i tabellen er der tre måder at udligne kapitalkonti på: 

1. Morten har mulighed for, at hensætte et beløb til senere hævning på kr. 121.074 for at udligne 

forskellen. Når Morten foretager en hævning mindskes hans egenkapital og derved udlignes 

forskellen. Hævningen bliver beskattet som personlig indkomst. 

2. Jesper indskyder kr. 121.074 for at udligne forskellen og sikre lige kapitalandele. Dette indskud vil 

ikke have nogen skattemæssig betydning for Jesper. 

3. En kombination af de to ovenstående. Morten og Jesper mødes på halvvejen og henholdsvis hæver 

og indskyder kr. 20.612 og dermed ender på samme ejerandel. 

Alternativt kan der dog også ændres på ejerandelene, således at Morten kommer til at eje 65% og Jesper 

35%. Morten og Jesper ønsker at benytte sig af tredje alternativ, som følge af at det er den mulighed der 

passer bedst på deres nuværende økonomiske situation. Det vil sige, at Morten skal hæve 20.612 kr., mens 

Jesper skal indskyde 20.612 kr. i perioden mellem balancedagen 31.12.18 og omdannelsestidspunktet 

01.04.19. Jesper skal indbetale beløbet til selskabet inden omdannelsen finder sted, og hensættelsen skal 

foretages i forbindelse med udarbejdelse af Mortens selvangivelse. Tilgodehavendet hos Jesper samt det 
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skyldige beløb til Morten skal indgå i selskabets åbningsbalance. Dette betyder, at dette ikke har betydning 

for anparternes anskaffelsessum, idet tilgodehavendet og den skyldige post udligner hinanden.  

Det er muligt at omdanne efter virksomhedsomdannelseslovens regler, idet der er foretaget udligning af 

kapitalkonti.  

5.3.4 Virksomhedsomdannelse af Hansen & Jensens Tømrer I/S 
Der er udarbejdet en åbningsbalance for Hansen & Jensens Tømrer I/S i forbindelse med 

virksomhedsomdannelsen. Åbningsbalancen er udarbejdet efter værdiansættelsesprincipperne, som er 

gennemgået i afsnit 4.0. 

Tabel 11: Opgørelse af selskabets åbningsbalance 

  
Personligt regnskab 

pr. 31.12.18 

Skattemæssige 
værdier personligt 

regnskab pr. 
31.12.18 

Selskabets 
åbningsbalance pr. 

01.01.19 
  Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver 
Bygninger 5.500.000      8.530.000    12.500.000      
Driftsmidler 250.000      178.125    600.000      
Produktionsanlæg og maskiner 500.000      375.000    1.000.000      
Andre værdipapirer og 
kapitalandele 42.000      42.000    42.000      
Råvarer og hjælpematerialer 48.050      54.985    48.050      
Varer under fremstilling 9.300      9.300    9.300      
Forudbetalinger for varer 38.400      38.400    38.400      
Igangværende arbejder for 
fremmed regning 800.500      995.000    800.500      
Debitorer 1.260.000    1.400.000    1.260.000      
Periodeafgrænsningsposter 10.000      10.000    10.000      
Negativ indskudskonto 0      125.000    125.000      
Tilgodehavende Jesper 0      20.612    20.612      
Værdipapirer 836.000    -836.000    0    0      
Likvider 350.000    836.000    1.186.000    1.186.000      
Goodwill 0      0    2.676.549      
          
Prioritetsgæld (bygning)   4.500.000    4.500.000      4.500.000    
Feriepengeforpligtelse   105.000    105.000      105.000    
A-skat og AM-bidrag   150.000    150.000      150.000    
Skyldig moms   540.000    540.000      540.000    
Varekreditorer   3.950.000    3.950.000      3.950.000    
Gæld til Morten   0    20.612      20.612    
Udskudt skat   0    0      1.008.797    
Egenkapital   399.250          9.759.675    
I alt 9.644.250    9.644.250        20.034.084    20.034.084    
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Tabel 12: Opgørelse af anparternes anskaffelsessum samt successionsgrundlag 

  Successionsgrundlag pr. 1.1.19 
Anparternes 

anskaffelsessum 
  Aktiver Passiver Aktiver Passiver 
Bygninger 8.530.000      8.530.000      
Driftsmidler 178.125      178.125      
Produktionsanlæg og maskiner 375.000      375.000      
Andre værdipapirer og kapitalandele 42.000      42.000      
Råvarer og hjælpematerialer 54.985      54.985      
Varer under fremstilling 9.300      9.300      
Forudbetalinger for varer 38.400      38.400      
Igangværende arbejder for fremmed regning 995.000      995.000      
Debitorer 1.400.000      1.400.000      
Periodeafgrænsningsposter 10.000      10.000      
Negativ indskudskonto     125.000      
Tilgodehavende Jesper     25.425      
Værdipapirer 0      0      
Likvider 0      0      
Goodwill 0      0      
        
Prioritetsgæld (bygning)   4.500.000    4.500.000    
Feriepengeforpligtelse   105.000    105.000    
A-skat og AM-bidrag   150.000    150.000    
Skyldig moms   540.000    540.000    
Varekreditorer   3.950.000    3.950.000    
Gæld til Morten     20.612    
Udskudt skat       
Egenkapital         
    
Anparternes anskaffelsessum før 
modregning af opsparet overskud:       2.512.810    
 

Egenkapital: 
Selskabskapital 50.000 
Overkurs 9.709.675 
Egenkapital i alt 9.759.675 

Stiftelseskurs, nom. 19.419 
 

Hansen & Jensens Tømrer I/S skal omdannes til et anpartsselskab. Kapitalkravet til et ApS er 50.000 kr., da 

det er besluttet at omdanne pr. 01.04.19 med tilbagevirkende kraft til 01.01.19. Jf. ovenstående opgørelse er 

selskabskapitalen 50.000 kr., mens de resterende kr. 9.709.675 er overkurs.  
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5.3.5 Fordeling af anparter efter ejerforhold 
Som det ses af ovenstående opgørelse, udgør anparternes anskaffelsessum kr. 2.512.810, som skal fordeles 

mellem interessenterne. Da der er tale om et interessentskab, skal anparterne fordeles efter ejerforhold, som i 

dette tilfælde er 60/40. Når anparterne er fordelt, skal opsparet overskud fra VSO modregnes heri. 

Opgørelsen af fordelingen af anparternes anskaffelsessum ses nedenfor: 

Tabel 13: Fordeling af anparternes anskaffelsessum 

Morten Jesper 
60% 40% 

Anskaffelsessum 2.512.810    
Fordelt anskaffelsessum før modregning af opsparet overskud 1.507.686 1.005.124 
Modregning af opsparet overskud (netto) -1.991.512 -1.327.675 
Anskaffelsessum efter modregning af opsparet overskud   -483.826 -322.551 
 

Både Morten og Jesper har negativ anskaffelsessum efter modregning af opsparet overskud, men da de begge 

har anvendt VSO i året forud for omdannelsen og begge kun driver en virksomhed, er det ikke et problem 

med negativ anskaffelsessum.182183  

En negativ anskaffelsessum bliver lagt oveni salgssummen, frem for at blive fratrukket, hvis der havde været 

tale om en positiv anskaffelsessum. I praksis betyder det, at ved afståelsen af anparterne, bliver fortjenesten 

større end anskaffelsessummen, og dermed medfører dette en større beskatning.  

5.4 Delkonklusion på casen 
Morten og Jesper har besluttet at omdanne Hansen & Jensens Tømrer I/S efter reglerne om skattefri 

virksomhedsomdannelse. Beslutningen er taget på baggrund af den beregnede latente skat sammenholdt med 

deres økonomiske forhold. Som beskrevet i casen, er det muligt at nedsætte skatten med et kursnedslag, 

såfremt der omdannes efter den skattepligtige metode. Der er blevet opgjort et stort stiftertilgodehavende, 

grundet de store frie reserver. Stiftertilgodehavendet kan dække hele den latente skat. Dog gør selskabets 

likviditetsmæssige situation, at det ikke er muligt at udbetale stiftertilgodehavendet til Morten og Jesper, 

hvorfor dette taler for at vælge den skattefri metode. Hertil skal det nævnes, at Morten og Jesper bliver 

skattepligtig af kursgevinsten ved indfrielse af stiftertilgodehavendet. Dette bliver beskattet som 

kapitalindkomst med op til 42% plus kirkeskat. 

Der er to yderligere betingelser, når der er tale om omdannelse af et interessentskab. Først og fremmest skal 

der ske udligning af kapitalkonti, således at egenkapitalen afspejler ejerforholdene. Derudover skal der 

                                                           
182 Generationsskifte og omstrukturering, 5. udgave s. 152-153. 
183 Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 5. 
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udlignes for eventuel forskellige afskrivningsforløb for at sikre korrekt beskatning, således at skattebyrden 

bliver fordelt efter ejerforholdene. 

 

6.0 Konklusion 
Man bør kende til forskellene på en personligejet virksomhed og et selskab, før man vælger hvilken 

virksomhedstype, man vil omdanne til, eller om det i det hele taget er nødvendigt at omdanne. 

En af de væsentligste forskelle ved at drive en personligejet virksomhed og et selskab er, at der stilles 

kapitalkrav til stiftelse af et selskab. Hæftelsen i en personligejet virksomhed er solidarisk, hvorfor man 

hæfter med hele sin personlige formue.  I et selskab hæfter man kun med den indskudte kapital. Dog kan 

f.eks. banker kræve, at der bliver stillet sikkerhed i ejerens private bil, hus eller lignende, hvis det er et 

nystiftet selskab, der ønsker og låne penge. 

Valget af virksomhedsform afhænger ofte af, hvor høj økonomisk risiko der er forbundet med virksomheden. 

Hvis virksomheden er forbundet med høj økonomisk risiko, kan denne med fordel drives i selskabsform, 

hvorimod en personligejet virksomhed kan være fordelagtig ved en mindre risikobetonet drift. En fordel ved 

en personligejet virksomhed er, at der er færre administrative krav. Ved anvendelse af VSO er der dog nogle 

flere administrative krav i forhold til beskatning efter personskatteloven.  

I et selskab er der derimod en del flere administrative krav, blandt andet skal der indsendes en årsrapport til 

Erhvervsstyrelsen som bliver offentliggjort. Valget afhænger også af, hvad man kan i de forskellige 

virksomhedsformer. Virksomheder drevet i personligt regi må virksomhedsejer godt hæve penge ud af 

virksomheden. Dette er ikke tilfældet i et selskab, da der herved vil opstå ulovligt kapitalejerlån. Der må godt 

være en mellemregning med kapitalejer, men der må aldrig være et tilgodehavende i selskabet hos 

kapitalejeren. I selskaber er det tilladt at udlåne penge til eksempelvis en ven, hvilket ikke er en mulighed i 

virksomheder i personligt regi. 

Der er ikke altid en rigtig beslutning, når det kommer til valg af virksomhedsform. Man bør altid tage den 

enkelte virksomhed i betragtning, da det beror på en konkret vurdering. 

Har man besluttet sig for at omdanne sin virksomhed til et selskab, så findes der to omdannelsesmetoder; 

skattefri og skattepligtig. Når man skal beslutte sig for, hvilken metode der skal anvendes, skal ejernes 

private forhold samt lovgivning tages i betragtning. 

Ejernes likviditetsmæssige situation spiller en stor rolle, når der skal vælges omdannelsesmetode. Den 

skattepligtige bygger på et afståelsesprincip, som betyder, at man bliver beskattet ved omdannelsen. Den 

skattepligtige metode bruges derfor primært, når skatten har en ubetydelig størrelse. Den skattefri metode 
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bygger på et successionsprincip, som betyder, at selskabet indtræder i den personlige virksomheds 

skattemæssige situation. Ved den skattefri metode udskydes skatten, og denne metode anvendes derfor 

primært, når skatten er af betydelig størrelse. 

Der er en række krav, der skal være opfyldt, før man kan omdanne sin virksomhed efter henholdsvis den 

skattefri og skattepligtige metode. 

Man skal være opmærksom på kravene for tidspunktet for omdannelsen. Ved den skattefri kan man kun 

omdanne op til 6 måneder efter balancedagen, mens man ved den skattepligtige metode har mulighed for at 

omdanne på alle tidspunkter af året. 

Der er forskel på vederlæggelsen i de to metoder. Det er muligt at få et stiftertilgodehavende som en del af 

vederlæggelsen i den skattepligtige metode. Hertil modtager ejerne også anparterne i det omdannede selskab. 

Dog er det kun muligt, at modtage vederlæggelse i anparter ved den skattefri metode. 

Værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og passiver er den samme i begge metoder. Dette giver mulighed 

for at beregne den latente skat, der opstår i forbindelse med virksomhedsomdannelsen, inden den sker. På 

baggrund heraf vælges hvilken metode, der er mest fordelagtig i den givne situation. 

Der skal udarbejdes en åbningsbalance samt opgørelse af anparternes anskaffelsessum. Der er heller ikke her 

forskel i værdiansættelsesprincipperne mellem de to metoder. Derfor er værdiansættelsen vigtig til brug for 

beregning af den korrekte skat, som vil opstå ved omdannelsen. SKATs primære fokus ligger på 

værdiansættelsen ved skattepligtige omdannelser, da skatten forfalder til betaling med det samme. 

Virksomhedens aktiver er ofte lette at værdiansætte, dog kan værdiansættelse af goodwill til handelsværdi 

godt være svær at foretage i praksis. Goodwillen kan derfor med fordel værdiansættes ud fra SKATs TSS 

cirkulære 2000-10. Tidligere skulle der ikke afsættes udskudt skat af goodwill. Dog har lovændringer gjort, 

at der nu skal afsættes udskudt skat af goodwillen i den skattefri metode, for at opnå et retvisende billede jf. 

ÅRL § 47 og VOL § 2 stk. 1, nr. 8. 

Den fiktive case tager udgangspunkt i Hansen & Jensens Tømrer I/S som ejes af Morten og Jesper, som 

ønsker at omdanne deres virksomhed. De havde hverken kendskab til forskellene på virksomhedsformerne 

samt to de virksomhedsomdannelsesmetoder. Forskellene mellem virksomhedsformerne er derfor blevet 

diskuteret med Morten og Jesper samt forskellene på de to omdannelsesmetoder. Herefter er skatten, der vil 

opstå i forbindelse med virksomhedsomdannelsen blevet opgjort. Grundet Morten og Jespers økonomiske 

forhold, vælger de at omdanne efter den skattefri metode, da den opgjorte skat udgør kr. 3.908.611. 

Muligheden for stiftertilgodehavende ved den skattepligtige metode blev også taget i betragtning. Selvom 

stiftertilgodehavendet udgjorde hele den latente skat, havde selskabet ikke likviditet til at udbetale 
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stiftertilgodehavendet til Morten og Jesper, hvorfor valget om at omdanne efter den skattefri metode 

fastholdes. 

Ved omdannelse af interessentskaber er der nogle særlige regler, der skal opfyldes ved anvendelse af 

virksomhedsomdannelsesloven. Kapitalkonti skal udlignes, således de afspejler ejerforholdene. Uens 

afskrivningsforløb skal ligeledes udlignes, så den ene interessent ikke har en for lille skattebyrde, fordi den 

anden påtager sig en større skattebyrde. Morten og Jesper har foretaget lige store afskrivninger, hvorfor der 

ikke skal ske udligning af afskrivningsgrundlag. Der skal derfor kun afsættes et tilgodehavende hos Jesper og 

en gæld til Morten i åbningsbalancen i forbindelse med udligningen af kapitalkonti. Mortens hensættelse til 

senere hævning har en skattemæssig betydning. 

Selskabet overtager den personligejet virksomheds skattemæssige saldi, idet den skattefri metode bygger på 

et successionsprincip. Den udskudte skat der er opstået i forbindelse med omdannelsen, afregnes først den 

dag, hvor anparterne afstås.  

Omdannelsen kan altså ske efter to metoder, den skattefri eller den skattepligtige. Værdiansættelses-

principperne er ikke afgørende for, hvilken omdannelsesmetode der vælges, idet principperne er de samme 

ved begge metoder. Forskellen ligger i, hvornår skatten bliver afregnet. Ved den skattepligtige metode skal 

skatten afregnes med det samme, idet der sker et salg (afståelsesprincip). Ved den skattefri metode udskydes 

skatten til den dag anparterne afstås (successionsprincip).  

Det kan konkluderes, at vurderingen af hvilken virksomhedsomdannelsesmetode, der vil være mest 

fordelagtig, beror på en konkret vurdering af virksomheden samt størrelsen på den udskudte skat, der opstår 

ved omdannelsen. Hvis den udskudte skat er stor, vil det i det fleste tilfælde være en fordel at omdanne efter 

den skattefri metode. Det skal ligeledes vurderes, om det overhovedet er nødvendigt med en omdannelse 

eller om omdannelsen kan have uhensigtsmæssigheder.  

Grunden til, at valget af omdannelsesmetode beror på en konkret vurdering af virksomheden skyldes, at det 

først og fremmest skal drøftes med ejerne, hvorfor de ønsker at foretage en virksomhedsomdannelse. 

Drøftelsen kan blandt andet tage udgangspunkt i, om der er en økonomiske risiko ved at drive virksomhed i 

personligt regi frem for i selskabsform. Andre forhold, der blandt andet kan drøftes med ejerne, er udbetaling 

til ejerne i form af løn ved en lønseddel eller blot hævninger løbende, udlån, administrative krav ved at drive 

selskab og aktier i virksomheden.    
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7.0 Perspektivering 
Efter en virksomhed er blevet omdannet til et selskab, er det oplagt at foretage en aktieombytning for at opnå 

en holdingstruktur. Aktieombytning er en meget anvendt omstruktureringsmodel, som anvendes i forbindelse 

med planlægning af generationsskifter og etablering af en koncern på en optimal måde. Formålet med en 

aktieombytning kan blandt andet være, at der etableres en moder/datterstruktur, hvilket giver mulighed for at 

opspare kapital fra driften i holdingselskabet uden driftsrisiko. Likviditeten fra driftsselskabet kommer 

ligeledes i sikkerhed overfor driftsselskabets kreditorer. Ligeledes giver det mulighed for at ”slanke” 

balancen i datterselskabet, således det er billigere for tredjemand at købe sig ind i datterselskabet.184 

Holdingselskabet kan sælge aktierne i datterselskabet skattefrit, hvis de ejer mindst 10% af aktierne, jf. ABL 

§ 8. 

Ved en aktieombytning bytter aktionæren í driftsselskabet sine anparter til holdingselskabet for at modtage 

anparterne i holdingselskabet. Der er mange muligheder for at omstrukturere et selskab, hvilket ikke er 

muligt for en personligejet virksomhed. Omstruktureringsmulighederne kan anvendes efter en 

virksomhedsomdannelse. Disse omstruktureringsmuligheder kan ligeledes være fusion og spaltning. 

Hansen & Jensens Tømrer ApS kan foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse for at opnå en 

holdingstruktur. Her opstår der et 3-årigt holdingkrav, hvilket betyder, at anparterne ikke må sælges indenfor 

de første 3 år.185 Aktieombytningen foretages typisk efter reglerne i ABL §36, hvilket medfører, at der ikke 

udløses beskatning på ombytningstidspunktet, men først når aktierne i holdingselskabets afstås, likvideres 

eller går konkurs.186  

Udbytter fra driftsselskabet til holdingselskaberne er skattefrit. Udbyttet bliver først beskattet, når det 

udloddes fra holdingselskabet til ejerne. Udbyttet bliver beskattet hos ejerne som aktieindkomst med 27% af 

de første 52.900 kr. Udloddes der mere i udbytte beskattes ejerne med 42%. 

Ulempen ved holdingstrukturen er, at der nu også skal udarbejdes årsrapport for holdingselskabet.  

Morten og Jans negative anskaffelsessummer bliver flyttet til det nye holdingselskab. Endvidere medfører 

aktieombytningen også, at drift- og holdingselskab nu skal sambeskattes.  Såfremt Morten og Jesper vælger 

at lave en aktieombytning, kommer strukturen til at se ud som vist nedenfor: 

                                                           
184 Generationsskifte og omstrukturering, 5. udgave, side 195. 
185 PowerPoint fra undervisningen ”Plancher 3-b-aktieombytning-2018”. 
186 Generationsskifte og omstrukturering, 5. udgave, side 196. 
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Efter aktieombytningen kan Morten og Jesper foretage en spaltning af holdingselskabet, således at de får 

hver deres holdingselskab. Spaltningen af holdingselskabet vil ikke medføre brud på det 3-årige holdingkrav, 

idet der ikke sker et salg. Ved en spaltning opdeles selskabets aktiviteter som overgår til et eller flere andre 

selskaber. Som vederlag for dette vil aktionærerne i det oprindelige selskab (indskydende selskab) modtage 

vederlag i form af aktier/anparter i det modtagende selskab. 

Morten og Jesper opnår dermed bestemmende indflydelse over hver deres holdingselskab. Fordelen ved at 

spalte det fælles holdingselskab er, at den ene ejer nemt kan vælge at sælge sine anparter i driftsselskabet. 

Sådan et salg må først ske efter, det 3-årige holdingkrav er udløbet. Mortens holdingselskab MH Holding 

ApS får bestemmende indflydelse i driftsselskabet, og hermed opstår der sambeskatning mellem MH 

Holding ApS og Hansen og Jensens Tømrer ApS. Såfremt der foretages en spaltning af Hansen og Jensens 

Tømrer Holding ApS, vil strukturen se ud som nedenfor: 
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9.0 Bilag 
9.1 Bilag 1 – Resultatopgørelse Hansen & Jensens Tømrer I/S 

DKK 2018 2017 2016 

Resultat før renter 2.150.328 1.625.856 1.478.268 

Renteindtægter 25.839 17.568 22.358 

Renteudgifter -85.715 -57.283 -71.050 

Resultat før skat 2.090.452 1.586.141 1.429.576 
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9.2 Bilag 2 – Balance Hansen & Jensens Tømrer I/S 
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9.3 Bilag 3 – Regnskabsmæssige noter 
9.3.1 Note 1 - Materielle anlægsaktiver 
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9.3.2 Note 2 – Værdipapirer 

Beløb i DKK 
Nominel 

beholdning   Kostpris   
Kursværdi 

31.12.18 
Investeringsbeviser 
NYIDA 2.500 401.250 429.045 
(DK0010297118) 
DKIGIADKKH 1.805 397.479 406.955 
(DK0016248222) 
I alt 4.305   798.729   836.000 

Beløb i DKK 
Nominel 

beholdning   Kostpris   
Kursværdi 

31.12.18 

Unoterede aktier 

Andersens Byg 25.000 42.000 42.000 

I alt 25.000   42.000   42.000 
 

9.3.3 Note 3 – Egenkapital, Morten Hansen 

31.12.18 
Årets resultat 1.254.271 

Kontante overførsler til indehaver  -956.235 

Samlet ændring i egenkapital         298.036 

Egenkapital pr. 31.12.17         -58.486 

Egenkapital pr. 31.12.18         239.550 
 

9.3.4 Note 3 – Egenkapital, Jesper Jensen 
 

Egenkapital, Jesper Jensen 
31.12.18 

Årets resultat 836.181 
Kontante overførsler til indehaver  -745.863 

Samlet ændring i egenkapital         90.318 
Egenkapital pr. 31.12.17         69.382 
Egenkapital pr. 31.12.18         159.700 
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9.4 Bilag 4 – Skattemæssige noter 
9.4.1 Note 1 – Produktionsanlæg og maskiner 
Produktionsanlæg og maskiner 
Saldo pr. 31.12.17         300.000 
Salg i året 0 
Årets afgang som følge af tabsfradrag 0 
Tilgang i året         200.000 
Afskrivningsberettiget værdi 500.000 
Afskrivning 25% 125.000 
Saldo pr. 31.12.18         375.000 

Jesper og Morten har foretaget lige store afskrivninger pr. 31.12.18. 
 

9.4.2 Note 2 – Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Saldo pr. 31.12.18         250.000 
Salg i året -110.000 
Årets afgang som følge af tabsfradrag -2.500 
Tilgang i året         100.000 
Afskrivningsberettiget værdi         237.500 
Afskrivning, 25%         59.375 

Saldo pr. 31.12.18         178.125 

Opgørelse over tabsfradrag 
Anskaffelsessum -200.000 
Faktiske afskrivninger 87.500 
Salgssum -112.500 

Saldoværdi pr. 31.12.18 110.000 

Fradragsberettiget tab -2.500 

Jesper og Morten har foretaget lige store afskrivninger pr. 31.12.18. 
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9.4.3 Note 3 – Skattemæssige afskrivninger på bygninger 

 

 

9.4.4 Note 4 - Varelager 
Varelager - Råvarer og hjælpematerialer 2018 

DKK 
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18 48.050 
Tilbageførsel af regnskabsmæssig nedskrivning 6.935 

Skattemæssig værdi pr. 31.12.18       54.985 
 

9.4.5 Note 5 – Debitorer 

Debitorer 

Regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.18 1.260.000 

Tilbageførsel af regnskabsmæssig nedskrivning 140.000 

Skattemæssig værdi pr. 31.12.18       1.400.000 
 

9.4.6 Note 6 – Igangværende arbejder 
Igangværende arbejder 
Regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.18 800.500 
Skattemæssig værdi pr. 31.12.18       995.000 
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9.5 Bilag 5 - Handelsværdier Hansen & Jensens Tømrer I/S 
Handelsværdier Hansen & Jensens Tømrer I/S 

Handelsværdier 

Goodwill 0 

Ejendom 5.500.000 

Udlejning 7.000.000 

Produktionsanlæg og maskiner 1.000.000 

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar (inkl. Privat bil) 600.000 

Værdipapirer 836.000 
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9.6 Bilag 6 – Noter til beregning af latent skat (alle aktiver) 
9.6.1 Note 1 – Ejendomme 
Ejendom 
1. Salgssum             

Salgssum 5.500.000 

Kontant salgssum 5.500.000 
Fordeling 

Grundværdi 500.000 500.000 
Bygninger 5.000.000 5.000.000 

Fordelt salgssum         5.500.000 5.500.000 
 

2. Genvundne afskrivninger 
Ansk.sum Straksfradrag Afskr.grl. Afskr. Nedskreven værdi 

Ansk.sum - år 3.500.000 0 3.500.000 840.000 2.660.000 

I alt 3.500.000 0 3.500.000 840.000 2.660.000 

Salgssum 5.000.000 
Nedskreven værdi         2.660.000 

Avance/tabsfradrag         2.340.000 

Genv. afskr. (avance - dog maksimalt afskr. i alt) 840.000 
Ej genv. afskr. 0 
Tabsfradrag 0 

3. Indgangsværdi            
Anskaffelsessum - faktiske 
Kontant ansk.sum - 2012 4.000.000 

4. Anskaffelsessum            
Valgt ansk. sum - ikke landbrug  4.000.000 
10.000 kr. fast tillæg (2012-2017) 60.000 

Anskaffelsessum         4.060.000 

5. Ejendomsavance           

Salgssum 5.500.000 
Anskaffelsessum         4.060.000 

Avance før bundfradrag 1.440.000 

Skattepligtig avance - EBL       1.440.000 

Genvundne afskrivninger - AL (avance - dog maksimalt afskr. i alt) 840.000 
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Udlejningsejendom 
1. Salgssum           

Salgssum 7.000.000 

Kontant salgssum 7.000.000 

Fordeling 
Grundværdi 750.000 750.000 
Bygninger 6.250.000 6.250.000 

Fordelt salgssum       7.000.000 7.000.000 

2. Genvundne afskrivninger           
Ansk.sum Straksfradrag Afskr.grl. Afskr. Nedskreven værdi 

Ansk.sum - år 5.250.000 0 5.250.000 630.000 4.620.000 

I alt 5.250.000 0 5.250.000 630.000 4.620.000 

Salgssum 6.250.000 
Nedskreven værdi         4.620.000 
Avance/tabsfradrag         1.630.000 

Genv. afskr. (avance - dog maksimalt afskr. i alt) 630.000 
Ej genv. afskr. 0 
Tabsfradrag 0 

3. Indgangsværdi            
Anskaffelsessum - faktiske 
Kontant ansk.sum - 2015 6.000.000 

4. Anskaffelsessum            
Valgt ansk.sum - ikke landbrug  6.000.000 
10.000 kr. fast tillæg (2015-2017) 30.000 

Anskaffelsessum         6.030.000 

5. Ejendomsavance           

Salgssum 7.000.000 
Anskaffelsessum         6.030.000 

Avance før bundfradrag 970.000 

Skattepligtig avance - EBL       970.000 
Genvundne afskrivninger - AL (avance - dog maksimalt afskr. i alt) 630.000 
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9.6.2 Note 2 – Produktionsanlæg og maskiner 
Produktionsanlæg og maskiner 
Handelsværdi 1.000.000 
Skattemæssige saldoværdi -375.000 

625.000 
9.6.3 Note 3 – Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Handelsværdi 600.000 
Skattemæssige saldoværdi -178.125 

421.875 
9.6.4 Note 4 – Råvarer og hjælpematerialer 
Råvarer og hjælpematerialer 
Regnskabsmæssig værdi 48.050 
Skattemæssig værdi -54.985 

-6.935 
9.6.5 Note 5 – Debitorer 
Debitorer 
Regnskabsmæssig værdi 1.260.000 
Skattemæssig værdi -1.400.000 

-140.000 
9.6.6 Note 6 – Igangværende arbejder 
Note 6 - Igangværende arbejder 
Regnskabsmæssig værdi 800.500 
Skattemæssig værdi -995.000 

-194.500 
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9.7 Bilag 7 – Noter til beregning af latent skat uden ejendomme 
9.7.1 Note 1 – Goodwill 

2016  2017  2018  

Virksomhedens skattemæssige resultat 1.429.576    1.586.141    2.090.452    

Renteindtægter -22.358    -17.568    -25.839    

Renteudgifter 71.050    57.283    85.715    

Reguleret indkomst 1.478.268    1.625.856    2.150.328    

Vægtning 1    2    3    

Vægtet indkomst 1.478.268    3.251.712    6.450.984    
  

11.180.964    

Gennemsnitlig indtjening - divideret med 6 1.863.494    

Udviklingstendens 336.030    

2.199.524    

Heraf driftsherreløn 50% (mellem 250tkr - 1.000tkr pr. interessent) -1.099.762    
  

1.099.762    

Forrentning af virksomhedens aktiver (ekskl. Goodwill, likvider & ejendom) 

Kapitalafkastsats (VSL§9) + 3% 3% 2.958.250    -88.748    
  

Rest til forrentning af goodwill 1.011.015    

Kapitalisering Faktor År 

Kapitalafkastsats (VSL§9) + 8% 8% 7    2.861.172    
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9.7.2 Note 2 – Produktionsanlæg og maskiner 
Produktionsanlæg og maskiner 
Handelsværdi 1.000.000 
Skattemæssig saldoværdi -375.000 

625.000 
 
9.7.3 Note 3 – Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Andre anlæg, driftsmidler og inventar 
Handelsværdi 600.000 
Skattemæssig saldoværdi -178.125 

421.875 
 
9.7.4 Note 4 – Råvarer og hjælpematerialer 
Råvarer og hjælpematerialer 
Regnskabsmæssig værdi 48.050 
Skattemæssig værdi -54.985 

-6.935 
 

9.7.5 Note 5 – Debitorer 
Debitorer 
Regnskabsmæssig værdi 1.260.000 
Skattemæssig værdi -1.400.000 

-140.000 
 

9.7.6 Note 6 – Igangværende arbejder 
Igangværende arbejder 
Regnskabsmæssig værdi 800.500 
Skattemæssig værdi -995.000 

-194.500 
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9.8 Bilag 8 – Noter til beregning af latent skat alle aktiver – kursnedslag 
9.8.1 Note 1 – Ejendomme 
Ejendom 
1. Salgssum           

Salgssum 4.928.918 

Kontant salgssum 4.928.918 

Fordeling 
Grundværdi 500.000 448.083 
Bygninger 5.000.000 4.480.835 

Fordelt salgssum       5.500.000 4.928.918 

2. Genvundne afskrivninger           
Ansk.sum Straksfradrag Afskr.grl. Afskr. Nedskreven værdi 

Ansk.sum - år 3.500.000 0 3.500.000 840.000 2.660.000 

I alt 3.500.000 0 3.500.000 840.000 2.660.000 

Salgssum 4.480.835 
Nedskreven værdi         2.660.000 
Avance/tabsfradrag         1.820.835 

Genv. afskr. (avance - dog maksimalt afskr. i alt) 840.000 
Ej genv. afskr. 0 
Tabsfradrag 0 

3. Indgangsværdi            
Anskaffelsessum - faktiske 
Kontant ansk.sum - 2012 4.000.000 

4. Anskaffelsessum            
Valgt ansk. sum - ikke landbrug  4.000.000 
10.000 kr. fast tillæg (2012-2017) 60.000 

Anskaffelsessum         4.060.000 

5. Ejendomsavance           

Salgssum 4.928.918 
Anskaffelsessum         4.060.000 

Avance før bundfradrag 868.918 

Skattepligtig avance - EBL       868.918 
Genvundne afskrivninger - AL (avance - dog maksimalt afskr. i alt) 840.000 
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Udlejningsejendom 
1. Salgssum           

Salgssum 6.273.169 

Kontant salgssum 6.273.169 

Fordeling 
Grundværdi 750.000 672.125 
Bygninger 6.250.000 5.601.043 

Fordelt salgssum       7.000.000 6.273.169 

2. Genvundne afskrivninger           
Ansk.sum Straksfradrag Afskr.grl. Afskr. Nedskreven værdi 

Ansk.sum - år 5.250.000 0 5.250.000 630.000 4.620.000 

I alt 5.250.000 0 5.250.000 630.000 4.620.000 

Salgssum 5.601.043 
Nedskreven værdi         4.620.000 
Avance/tabsfradrag         981.043 

Genv. afskr. (avance - dog maksimalt afskr. i alt) 630.000 
Ej genv. afskr. 0 
Tabsfradrag 0 

3. Indgangværdi            
Anskaffelsessum - faktiske 
Kontant ansk.sum - 2015 6.000.000 

4. Anskaffelsessum            
Valgt ansk. sum - ikke landbrug  6.000.000 
10.000 kr. fast tillæg (2015-2017) 30.000 

Anskaffelsessum         6.030.000 

5. Ejendomsavance           

Salgssum 6.273.169 
Anskaffelsessum         6.030.000 

Avance før bundfradrag 243.169 

Skattepligtig avance - EBL       243.169 
Genvundne afskrivninger - AL (avance - dog maksimalt afskr. i alt) 630.000 
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9.8.2 Note 2 – Produktionsanlæg og maskiner 
Produktionsanlæg og maskiner 
Handelsværdi 896.167 
Skattemæssige saldoværdi -375.000 

521.167 
 

9.8.3 Note 3 – Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
Andre anlæg, driftsmidler og inventar 
Handelsværdi 537.700 
Skattemæssige saldoværdi -178.125 

359.575 
 

9.8.4 Note 4 – Råvarer og hjælpematerialer 
Råvarer og hjælpematerialer 
Regnskabsmæssig værdi 43.061 
Skattemæssig værdi -54.985 

-11.924 
 

9.8.5 Note 5 – Debitorer 
Debitorer 
Regnskabsmæssig værdi 1.129.170 
Skattemæssig værdi -1.400.000 

-270.830 
 

9.8.6 Note 6 – Igangværende arbejder 
Igangværende arbejder 
Regnskabsmæssig værdi 717.382 
Skattemæssig værdi -995.000 

-277.618 
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9.9 Bilag 9 – Oplysninger om VSO 
 

Opsparet overskud Morten 
Brutto Netto 

Opsparet overskud ultimo 
2018 2.624.779 1.991.512 
Fordeling 
25% virksomhedsskat 456.832 342.624 
24,5% virksomhedsskat 689.532 520.597 
23,5% virksomhedsskat 710.635 529.423 
22% virksomhedsskat 767.780 598.869 

2.624.779 1.991.512 

Opsparet overskud Jesper 
Brutto Netto 

Opsparet overskud ultimo 
2018 1.749.853 1.327.675 
Fordeling 
25% virksomhedsskat 304.555 228.416 
24,5% virksomhedsskat 459.688 347.064 
23,5% virksomhedsskat 473.757 352.949 
22% virksomhedsskat 511.853 399.246 

1.749.853 1.327.675 

Indskudskonto Morten       -125.000 

Indskudskonto Jesper       86.530 
 


