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1. Introduktion 

1.1 Indledning og problemidentifikation 

Som iværksætter skal man ved opstart af firma overveje hvordan man ønsker at drive sin virksomhed. 

Mange vælger at starte op ved at drive sin virksomhed i personligt regi. Fordelene ved dette er blandt 

andet, at der ikke er noget kapitalkrav samt man undgår omkostninger til stiftelse, revisor mm.. Endvidere 

har man mulighed for at modregne et eventuelt underskud i den personlige indkomst. Med vækst kommer 

ofte øgede risici i form af fx øgede udeståender hos kreditorer og lignede. I takt med at ens virksomhed 

vokser, kan det give mening at revurdere den oprindelige plan for virksomheden, og overveje mulighederne 

for at drive virksomheden i selskabsregi. Ved at drive virksomheden i selskabsregi begrænser man blandt 

andet tabet ved en eventuel konkurs, da man kun hæfter for selskabskapitalen.  

Når man ønsker at skifte til selskabsregi kan dette gøres ved enten en skattepligtig virksomhedsomdannelse 

eller en skattefri virksomhedsomdannelse. Her kan man som fagkyndig rådgiver komme på banen idet der 

forelægger mange overvejelser forud for en omdannelse samt faldgrupper som virksomhedsejer ikke 

nødvendigvis er klar over. Først bør bevæggrunden for omdannelsen gennemgås med kunden, og denne 

kan både være alt fra forberedelse til generationsskifte til almindelig risikobegrænsning. Herefter skal det 

likviditetsmæssige perspektiv gennemgås med kunden. Ved en skattepligtig omdannelse sker beskatning af 

avancen fra salget med det samme, hvilket kan være et væsentligt beløb, hvorimod ved en skattefri 

omdannelse udskydes beskatningen til et senere tidspunkt. Ved at foretage konsekvensberegninger, og 

opstille fordele og ulemper ved de to metoder, kan man inddrage virksomhedsejeren i 

beslutningsprocessen, og samtidig hjælpe til at denne foretager beslutningen på et oplyst grundlag.   

Ønsker virksomhedsejeren efter omdannelse at risikobegrænse yderligere eller går med tankerne om at 

udvide forretningen med flere selskaber kan det være en idé at oprette en holdingselskabsstruktur. Dette 

kan gennemføres ved en aktieombytning, og dette kan, ligesom ved en virksomhedsomdannelse, 

gennemføres efter både en skattepligtig eller skattefri metode. Man bør igen, som rådgiver, forsøge at 

inddrage ejer så meget som muligt ved at tilbyde diverse alternative muligheder for ejeren at vælge 

imellem.  

1.2 Formål  

Hovedformålet med denne opgave er at opnå en fagkyndighed inden for området; virksomheds-

omdannelse og aktieombytning, som jeg kan anvende ved rådgivning af kunder i forbindelse med mit 

arbejde som revisor.  



Line Boye Nielsen  Afgangsprojekt – HD-R Copenhagen Business School
 Virksomhedsomdannelse 

 6 

For at opnå dette vil jeg redegøre for teorien bag og hvilke overvejelser man bør gøre sig forud for en 

virksomhedsomdannelse samt etablering af en holdingselskabsstruktur. Jeg vil efterprøve teorien ved at 

illustrere og gennemføre en omdannelse for casevirksomheden Københavns Tømrerfirma v/Anders 

Andersen og herefter en aktieombytning.  

Dette vil jeg søge at opnå ved at løse nedenstående problemformulering samt de heraf afledte 

undersøgelsesspørgsmål.    

1.3 Problemstilling 

I denne opgave vil der blive taget udgangspunkt i en personligt drevet virksomhed, der tidligere har 

anvendt virksomhedsordningen. Virksomhedsejer ønsker at omdanne sin virksomhed til et selskab, for 

derefter ved hjælp af aktieombytning at opnå en holdingselskabsstruktur. 

1.3.1 Problemformulering  

Opgaven vil således tage udgangspunkt i følgende problemformulering: 

Hvordan omdannes en personligt ejet virksomhed under virksomhedsordningen til et selskab via henholdsvis 

den skattepligtige og skattefri metode? Og hvordan opnås derefter en holdingselskabsstruktur ved hjælp af 

aktieombytning? 

 

For at besvare problemformuleringen findes det nødvendigt at undersøge de væsentligste regler og 

elementer inden for virksomhedsomdannelse samt aktieombytning. Til brug for det teoretiske grundlag i 

opgaven er følgende undersøgelsesspørgsmål opstillet:  

- Hvorfor omdanne fra personlig virksomhed til et selskab?  

- Hvad er forskellen på en skattepligtig og skattefri omdannelse?  

- Hvordan værdiansættes virksomhedens aktiver og passiver ved omdannelse, herunder anparternes 

anskaffelsessum?  

- Hvad er de skattemæssige konsekvenser ved de to metoder og hvilket alternativ er det mest 

fordelagtige for virksomhedsejer?   

- Hvilke typiske fejl sker der ved virksomhedsomdannelser? 

- Hvordan oprettes holdingselskabsstruktur og hvad er fordelene og ulemperne herved?  

Disse spørgsmål vil i opgaven blive besvaret i den opstillede rækkefølge.  
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1.4 Målgruppe 

Opgaven er tiltænkt personer med et grundlæggende kendskab til regnskab og skat. Eksempelvis jurister, 

revisorer samt øvrige rådgivere, der må antages at kunne få et fagligt udbytte til brug ved rådgivning af 

selvstændige erhvervsdrivende. Det forudsættes på baggrund heraf, at læseren har et vidst kendskab til de 

grundlæggende fagbegreber inden for skatteret og regnskab idet disse ikke vil blive beskrevet i detaljer.  

På trods af at det forudsættes at målgruppen er regnskabskyndig, behøver denne ikke nødvendigvis at have 

kendskab til eller have udført en virksomhedsomdannelse. Målsætningen med afgangsprojektet er som 

beskrevet ovenfor, at belyse emnet således, at målgruppen vil få en forståelse for virksomhedsomdannelse.  

1.5 Afgrænsning 

Af hensyn til afgangsprojektet omfang finder jeg det nødvendigt at foretage en række afgrænsninger, der 

vil blive listet op i det følgende. Dette gøres med henblik på at styrke validiteten samt undgå at 

afgangsprojektet vil blive en overfladisk behandling af flere emner da hensigten med projektet er en mere 

dybdegående behandling af emnet virksomhedsomdannelse og aktieombytning.  

Der vil i dette afgangsprojekt blive afgrænset fra omdannelse af interessentskaber, kommanditselskaber, 

partnerselskab, iværksætterselskaber samt dødsboer og andre former for selskaber, herunder 

aktieselskaber. Aktieselskaber vil udelukkende blive nævnt i forbindelse med teoretisk gennemgang af 

selskabsformer. Der afgrænses derfor udelukkende til behandling af en omdannelse af en personligt ejet 

virksomhed til et anpartsselskab.  

Der afgrænses endvidere fra behandling af omdannelser af personligt ejet virksomheder, der tidligere har 

været drevet under kapitalafkastordning eller personskatteloven. Dette på baggrund af afgangsprojektets 

størrelse samt at den casevirksomhed, der er anvendt i dette afgangsprojekt anvender virksomheds-

ordningen. Dog vil reglerne om virksomhedsordningen ikke blive beskrevet yderligere idet formålet med 

dette projekt er, at belyse reglerne om virksomhedsomdannelse samt aktieombytning.  

Personskattelovens regler vil alene blive behandlet i det omfang, det findes relevant i forbindelse med de 

skattemæssige konsekvenser for virksomhedens ejer. 

Det forudsættes i denne opgave at virksomhedsejer er fuld skattepligtig til Danmark og er ugift. Der 

afgrænses derfor fra reglerne om personer med begrænset skattepligt, lovgivning ved ægtefæller samt 

lovgivning vedrørende udenlandske virksomheder med bopæl eller aktivitet i Danmark.  
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Der afgrænses i opgaven fra behandling af emner som tilførsel af aktiver, fusion og spaltning. Der 

afgrænses endvidere fra behandling af emnet generationsskifte.  

Til brug for opgaven vil der blive foretaget opstilling af virksomhedens aktiver og passiver. Der afgrænses i 

forbindelse hermed fra reglerne i årsregnskabsloven. 

Endeligt opstilles der i forbindelse med behandling af casevirksomheden diverse forudsætninger, hvortil 

der afgrænses.  

Der vil i opgaven blive taget udgangspunkt i gældende lovgivning pr. 31. december 2018.  

1.6 Metode 

Jeg har i dette afgangsprojekt valgt at anvende metoden; Deduktion. Ved deduktion forstås at man tager 

udgangspunkt i kendte teorier og efterprøver disse på et specifikt problem. Jeg har valgt denne metode 

idet jeg ønsker at anvende og eftervise bestemte teorier fra undervisning på en specifik virksomhed. 

Opgaven vil blive struktureret således:  

Afsnit 1: Indledning 

Afsnit 2: Personlig virksomhed contra selskab 

Afsnit 3: Virksomhedsomdannelse 

Skattepligtig 

virksomhedsomdannelse 

Skattefri 

virksomhedsomdannelse 

Afsnit 4: Værdiansættelse 

Afsnit 5: Casevirksomhed 

Skattepligtig omdannelse af 

casevirksomhed 

Skattefri omdannelse af 

casevirksomhed 

Afsnit 6: Typiske fejl ved virksomhedsomdannelser 

Afsnit 7: Aktieombytning 

Afsnit 8: Konklusion 

 

Jeg vil i projektet anvende sekundære data i form af lovgivning, cirkulærer, bekendtgørelser samt 

faglitteratur til brug for belysning af undersøgelsesspørgsmål og til den teoretiske gennemgang af emnerne 

virksomhedsomdannelse og aktieombytning.  
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Foruden den teoretiske tilgang vil jeg understøtte opgaven med en praktisk tilgang med udgangspunkt i en 

casevirksomhed. Der vil her blive foretaget beregninger og analyser, der endeligt skal ligge til grund for valg 

af omdannelsesform samt konklusion.   

1.7 Kildekritik 

Der er til denne opgave indhentet relevant litteratur til brug for opgavens udformning. Anvendte kilder 

udgøres af lovgivninger, cirkulærer og vejledninger fra SKAT, domme, faglitteratur og bekendtgørelser. 

Anvendte kilder er udvalgt med fokus på kildernes validitet og reliabilitet. Der er her blandt andet fokuseret 

på kildernes titel, udgivelsesår, forlag samt forfatter. 

Lovgivninger er hentet fra retinformation.dk samt cirkulærer og vejledninger fra SKAT er hentet fra skat.dk, 

hvilket begge to vurderes at være pålidelige kilder. Litteratur fra bøger er hentet fra anvendt 

undervisningsmateriale, der er anskaffet i forbindelse med faget erhvervsbeskatning.  

Den anvendte casevirksomhed er en fiktiv virksomhed. Alt materiale vedrørende casevirksomheden er 

udarbejdet efter egen tilvirkning.  

Alle anvendte kilder er af nyere dato og vurderes alle at være pålidelige samt opdateret. For overblik over 

anvendte kilder henvises der til litteraturlisten.  
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2. Personligt ejet virksomhed kontra selskabsform  
Når man ejer en virksomhed har man mulighed for enten at drive den i personligt regi eller i selskabsregi. 

Der kan være fordele og ulemper ved at drive den i personligt regi frem for selskabsregi og omvendt. Valg 

af virksomhedsform kan afhænge af mange forskellige faktorer, men i de fleste situationer gøres det ud fra 

en risikobetragtning. Jeg vil i dette afsnit redegøre for forskellen mellem de to måder og hvilke fordele og 

ulemper, der kan være ved begge. Herudover vil jeg også komme ind på hvorledes man stifter et selskab. 

2.1 Personligt ejet virksomhed  

En personligt ejet virksomhed til typisk være en enkeltmandsvirksomhed, et I/S eller en personligt ejet 

mindre virksomhed (PMV). Såfremt ens omsætning overstiger DKK 50.000 inden for en periode på 12 

måneder er man forpligtet til at registrere sig som en enkeltmandsvirksomhed1. Overstiger ens omsætning 

ikke de DKK 50.000 inden for en periode på 12 måneder er det frivilligt om man ønsker at lade sig registrere 

som en personligt ejet mindre virksomhed. Det er her vigtigt at tage med i betragtningen om det er en 

hobbyvirksomhed eller en erhvervsmæssig virksomhed du driver, idet forskellige skattemæssige forhold gør 

sig gældende. Jeg vil i denne opgave ikke komme nærmere ind på betragtningen mellem en 

erhvervsmæssig virksomhed og en hobbyvirksomhed, idet forudsættes at der er tale om en 

erhvervsmæssig virksomhed forud for en virksomhedsomdannelse.  

Når man ejer sin virksomhed i personligt regi vil det sige, at man hæfter fuldstændigt og personligt for 

virksomhedens gæld2. Virksomhedsejeren og virksomheden anses altså for at være én juridisk enhed, 

hvilket vil sige, at virksomhedsejer hæfter med alt hvad han ejer og har. Dette må anses for at være en af 

ulemperne ved at drive sin virksomhed i personligt regi, da man som virksomhed typisk har flere og 

betydelige kreditorer, hvortil der er knyttet en større risiko.  

Det samme gør sig gældende ved indtægter, hvor virksomhedsejeren bliver beskattet af virksomhedens 

resultat efter de almindelige regler for beskatning af private personer. Som bekendt beskattes private 

personer væsentligt højere end selskaber med en skatteprocent på op til 56,5%3 i 2019 mod 22% for 

selskaber. Dog har man som ejer af en virksomhed drevet i personligt regi mulighed for, at anvende 

virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen i forbindelse med beskatningen af 

virksomhedens overskud. Disse ordninger giver virksomhedsejere mulighed for bl.a. at udjævne svingende 

indkomster, optimere til topskattegrænsen, fratrække renteudgifter i personlig indkomst og ved store 

formuer fratrække kapitalafkast i personlig indkomst4. Alt afhængig af hvilken ordning man vælger.  

                                                           
1
 https://erhvervsstyrelsen.dk/personligt-ejede-virksomheder  

2
 Generationsskifte og omstrukturering – Det skatteretlige grundlag, s. 24 

3
 https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-2019 

4
 Grundlæggende skatteret – 2018, s. 367 og s. 373. 

https://erhvervsstyrelsen.dk/personligt-ejede-virksomheder
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-2019
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Opstartsvirksomheder er typisk drevet i personligt regi og en af fordelene herved er nemlig, at det er enkelt 

og gratis at starte op, da en personligt ejet virksomhed ikke kræver et kapitalindskud ved opstart. Indtil 

man har fået gang i sin virksomhed, er det i mange tilfælde altså en klar fordel at drive sin virksomhed i 

personligt regi. En anden fordel ved at drive sin virksomhed i personligt regi er, at såfremt virksomheden 

kører med underskud, har man mulighed for at fratrække dette i sin personlige indkomst.  

Samtidig har virksomhedsejer også mulighed for at foretage private hævninger i virksomheden. Der gælder 

dog særlige regler i forhold til hæverækkefølge ved anvendelse af VSO.  

Der er endvidere heller ikke krav om revision og indberetning af årsrapport til erhvervsstyrelsen, hvilket 

ofte også kan være en omkostningstung post. 

2.2 Virksomhed i selskabsform  

Når man driver sin virksomhed i selskabsform, kan man typisk drive den efter to forskellige former for 

selskab; Anpartsselskab og aktieselskab. Når man driver sin virksomhed i selskabsregi hæfter man 

begrænset, hvilket vil sige, at står man i den uheldige situation at ens virksomhed er gået konkurs hæfter 

man udelukkende for den indskudte anparts-/aktiekapital, og derved ikke for virksomhedens forpligtelser 

over for tredjemand5 som man gør ved en personligt ejet virksomhed. Det ses dog i mange tilfælde at 

virksomhedsejer stiller en personlig kaution som garanti for lån ydet af pengeinstitutter, hvilket udligner 

denne fordel.  

En anden begrundelse for at omdanne sin virksomhed til et selskab er, at hvis man går med overvejelser om 

et nærliggende generationsskifte, kan dette lette processen herfor. 

Der er som sagt to primære selskabsformer som jeg kort vil beskrive nedenfor. Herudover vil jeg kort 

beskrive en ny selskabsform, der blev vedtaget ved lov nr. 616 af 12. juni 2013 med ikrafttrædelse pr. 1. 

januar 2014; Iværksætterselskab.  

2.2.1 Iværksætterselskab  

Denne selskabsform er som navnet antyder specielt velegnet for iværksættere eller andre nystartende 

personer uden stor likviditet da det særlige ved iværksætterselskaber er, at man ved opstart kun skal 

indbetale DKK 1 i selskabskapital. Reglerne giver virksomhedsejer mulighed for gennem fremtidige 

overskud at opbygge selskabskapitalen på DKK 50.000 via en særlig reserve. Når man registrerer et 

iværksætterselskab er man jf. §357b i SL forpligtet til at binde 25% af selskabets overskud på denne reserve 

indtil man har opbygget den samlede kapital på DKK 50.000.  

                                                           
5
 Jf. selskabslovens §1, stk. 2  
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Øvrige regler for iværksætterselskaber er de samme som gør sig gældende for anpartsselskaber jf. §357a i 

SL.  

2.2.2 Anpartsselskab  

Definitionen på et anpartsselskab lyder således jf. §5, afsnit 2 i SL: ”Et kapitalselskab, hvor kapitalejernes 

indskudskapital er fordelt på anparter. Anpartsselskaber kan ikke udbyde deres kapitalandele til 

offentligheden, jf. § 1, stk. 3. Kapitalejerne hæfter alene med deres indskud i selskabet.”.  

Anpartsselskaber skal jf. §4, stk. 2 i SL have en selskabskapital svarende til minimum DKK 50.000. 

Kapitalejer hæfter, som beskrevet i definitionen ovenfor, kun begrænset med sit indskud i selskabet. Denne 

kapital skal indskydes i form af kontanter eller andre værdier fx i form af et apportindskud. Jeg vil komme 

nærmere ind på dette under punktet ”2.3 Stiftelse af selskab”.  

Netop ovenstående punkt om risikobegrænsning er en af de primære fordele ved at omdanne. Dette er 

også en af de primære årsager til, at virksomhedsejere vælger at omdanne deres virksomhed til et selskab i 

takt med at deres virksomhed vokser. En voksende virksomhed medfører ofte større risici, og dette er en 

mulighed for at begrænse risiciene fra virksomhedens drift.  

Et anpartsselskab kan have 1 eller flere ejere. Der er ikke noget loft for hvor mange ejere, der kan være af 

et anpartsselskab.  

Som et selskab skal man have en direktion og evt. enten et tilsynsråd eller en bestyrelse. Et tilsynsråd eller 

en bestyrelse er ikke et lovkrav for anpartsselskaber. Herudover skal der udarbejdes vedtægter, 

stiftelsesdokument, ejerbog og afholdes generalforsamlinger. Ved større beslutninger skal ledelsen have 

flertallet af stemmerne ved generalforsamlingen. Såfremt der er en bestyrelse, skal der også udarbejdes en 

forretningsorden. Det er altså administrativt tungere at drive et kapitalselskab. Dog kan man sige at alle 

formalia kun skal udarbejdes ved stiftelser og ved ændringer, såfremt disse opstår.  

 

Virksomheder omfattet af § 3 i Årsregnskabsloven skal årligt udarbejde årsrapport efter denne lov til 

indberetning til Erhvervsstyrelsen. Selskaber i regnskabsklasse B, C og D har jf. ÅRL § 135, stk. 1 som 

udgangspunkt revisionspligt. Der er dog en undtagelse for selskaber i regnskabsklasse B, der giver lov til at 

fravige revision af årsrapporten såfremt selskabet i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af 

følgende grænser:  

- En balancesum på 4 mio. kr., 

- en nettoomsætning på 8 mio. kr., 

- et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.  
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Jeg vil i denne opgave ikke komme yderligere ind på størrelsesgrænserne for valg af regnskabsklasse eller 

byggeklodsmodellen.  

Et selskab beskattes efter reglerne i selskabsloven og beskattes i 2018 med 22 % af dens skattepligtige 

indkomst6.  Ligesom man i personligt regi har mulighed for, at fratrække et underskud i sin personlige 

indkomst, har man i selskabsform mulighed for at fremføre et evt. underskud til modregning i fremtidige 

overskud. Det understreges at selskabet og kapitalejer er to adskilte skattesubjekter, og at kapitalejer 

derved ikke længere har mulighed for at fratrække underskuddet i sin personlige indkomst.  

Det kan være en fordel som selskab at gøre brug af en såkaldt ”holdingselskabsstruktur”. Dette er en 

struktur, hvor et holdingselskab ejer driftsselskabet/driftsselskaberne, og ultimativt ejes af 

virksomhedsejer. Driftsselskaberne har mulighed for skattefrit at udlodde udbytte til holdingselskabet, og 

man har på den måde mulighed for at samle alle midler i ét selskab. Der er flere fordele som jeg vil komme 

nærmere ind på under punktet ”7. Aktieombytning”.  

2.2.3 Aktieselskab  

I lighed med et anpartsselskab er definitionen herpå oplistet i selskabsloven. Definitionen på et 

aktieselskaber lyder således jf. §5, afsnit 1 i SL: ”Et kapitalselskab, herunder et partnerselskab, hvor 

kapitalejernes indskudskapital er fordelt på aktier. Aktier kan udbydes til offentligheden. Kapitalejerne 

hæfter alene med deres indskud i selskabet.”.  

Aktieselskab adskiller sig ikke væsentligt fra et anpartsselskab. Væsentligste forskelle er 

minimumsselskabskapital samt krav om bestyrelse eller tilsynsråd, herunder hvem der er øverste 

ledelsesorgan.  

Ved lov nr. 675 af 29/05/2018 med ikrafttrædelse 1. juli 2018 ændredes selskabslovens §4, stk. 2 til at 

aktieselskaber skulle have en selskabskapital svarende til minimum DKK 400.000 mod tidligere DKK 

500.000. Ejerene i aktieselskaber hæfter alene med deres indskud i selskabet.  

Modsat for anpartsselskaber er det et lovkrav for aktieselskaber, at der både sidder en direktion og enten 

en bestyrelse eller et tilsynsråd. Bestyrelsen eller tilsynsrådet skal jf. SL § 111, stk. 2 udgøres af minimum 3 

personer, hvoraf flertallet ikke må være en del af direktionen. Bestyrelsens rolle er, at varetage den 

overordnede og strategiske ledelse imens direktionen varetager den daglige ledelse af virksomheden. 

Tilsynsrådets rolle er knap så omfangsrig og går primært ud på at påse at direktionen overholder 

lovgivninger, interne kontroller og i øvrigt opfylder sin opgave.  

                                                           
6
 Den juridiske vejledning 2019-1,  C.D.10.1.2 Skatteprocenter, SKAT  
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Udadtil kan et aktieselskab fremstå mere gunstig i forhold til anpartsselskab grundet den større 

kapitalbinding. Dette kunne anses som en fordel ved udbudsopgaver eller lignende.  

Fælles for alle selskaber er, at det er ulovligt jf. Selskabslovens §210 at stille midler til rådighed, yde lån eller 

stiller sikkerhed for kapitalejerne. Såfremt dette sker vil kapitalejer blive pålagt væsentlige bøder.  

Som opsummering har jeg udarbejdet nedenstående oversigt for at simplificere overblikket over 

forskellene ved at drive sin virksomhed henholdsvis personligt regi og selskabsregi.  

 Personligt regi Selskabsregi 

Hæftning  Ubegrænset og personlig 

hæftelse. 

Begrænset hæftelse i form af 

indskudte selskabskapital. 

Beskatning Virksomhedens overskud og 

underskud tillægges eller 

modregnes i virksomhedsejerens 

personlige indkomst.  

Selskabet beskattes særskilt med 

sin egen skattepligtige indkomst. 

Selskaber beskattes efter 

Selskabsskatteloven. Eventuelt 

underskud kan fremføres til 

modregning i fremtidige 

overskud. 

Kapitalkrav  Ingen kapitalkrav.  Anpartsselskaber: DKK 50.000  

Aktieselskaber: DKK 400.000  

Iværksætterselskab: DKK 1 

Revisionspligt  Ingen revisionspligt.  Revisionspligt, dog med 

undtagelse af ÅRL §135, stk. 1-2.  

Lån til ejer/anpartshaver Det er lovligt at foretage 

hævninger i virksomheden.  

Det er ulovligt at foretage 

hævninger, der udløser en gæld 

til selskabet.  

Kilde: Egen tilvirkning 

Dette leder os videre til næste afsnit, der vedrører hvorledes man så opretter et selskab såfremt man 

ønsker at drive sin virksomhed i selskabsregi.  

2.3 Stiftelse af et selskab 
Ved virksomhedsomdannelse og aktieombytning skal der stiftes et selskab. Stiftelse af et selskab kan ske på 

to forskellige måder; Kontant indskud eller apportindskud. Reglerne for stiftelse af kapitalselskaber findes i 
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selskabslovens kapitel 3. SKAT har på baggrund heraf udarbejdet en juridisk vejledning, hvor det 

selskabsretlige grundlag for stiftelse af aktie- og anpartsselskaber gennemgås under punkt C.D.1.4.47.  

2.3.1 Apportindskud  

Når en stiftelse sker ved indskud af en personligt ejet virksomhed kaldes dette også for stiftelse ved 

apportindskud, og bliver reguleret af reglerne i Selskabslovens §§35-38.  

Ved stiftelse af et selskab skal der udarbejdes stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog og ved stiftelse ved 

apportindskud en vurderingsberetning jf. selskabslovens § 36, stk. 1. En vurderingsberetning skal 

udarbejdes af en uafhængig tredjemand og skal udarbejdes senest 4 uger før underskrivelsesdatoen. 

Overskrides dette skal der udarbejdes en ny jf. SL §§36, stk. 2 og 37, stk. 1.  

 

Vurderingsberetningen skal indeholde følgende jf. SL § 36, stk. 1-3:  

1. Beskrivelse af hvert indskud 

2. Oplysning om den anvendte fremgangsmåde  

3. Angivelse af det vederlag, som er fastsat for overtagelsen  

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

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

overkurs 

5. Åbningsbalance.  

Åbningsbalancen skal udarbejdes efter samme regelsæt som selskabet aflægger årsrapport efter. 

Åbningsbalancen må endvidere ikke indeholde forbehold, og endeligt skal denne have en erklæring om 

revision, såfremt kapitalselskabet er revisionspligtigt.  

Der er dog mulighed for at fravige kravet om udarbejdelse af en vurderingsberetning ved stiftelse ved 

apportindskud jf. SL § 38, stk. 1. Dette gælder i følgende situationer:  

1. Ved indskud af aktiver og passiver målt til dagsværdi som er præsenteret i individuelt årsregnskab 

udarbejdet i overensstemmelse med ÅRL eller IFRS for det forudgående regnskabsår 

2. Ved indskud af værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, som optages til gennemsnitskurs 

som de er blevet handlet på regulerede markeder indenfor de seneste 4 uger op til 

underskrivelsesdatoen for stiftelsesdokumentet 

                                                           
7
 Den juridiske vejledning 2019-1, SKAT 
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Stiftelsen sker som udgangspunkt rent selskabsretlig på datoen for underskrivelse af stiftelsesdokumentet, 

men har også mulighed for at blive stiftet fra et fremtidigt tidspunkt. Dette kan ved apportindskud 

maksimalt være to uger fra underskriftsdato jf. SL § 40, stk. 5. Dette er endvidere svarende til 

anmeldelsesfristen hos Erhvervsstyrelsen. Registreres stiftelsen ikke indenfor de to uger vil stiftelsen være 

anset som annulleret jf. SL § 40, stk. 1.   

Modsat selskabsretligt har man rent skatteretligt mulighed for at stifte selskabet med tilbagevirkende kraft. 

Dette vil blive gennemgået nærmere under afsnittet om virksomhedsomdannelse.  

2.3.2 Kontant indskud  

Har man ikke en personligt ejet virksomhed eller andre aktiver og passiver man kan indskyde i et selskab 

eller ønsker man blot ikke at gøre det på ovenstående måde, har man ligeledes mulighed for at stifte et 

selskab med et kontant indskud. Denne metode er knap så omstændelig idet den ikke kræver en uvildig 

vurderingsmand til vurderingsberetning samt revision af en eventuel åbningsbalance mm. Til gengæld 

kræver den en god likviditet idet man selv skal indbetale selskabskapitalen, som i ovenstående metode 

ellers ville blive skudt ind i selskabet.  

Ejer man en personligt ejet virksomhed har man efterfølgende mulighed for at sælge virksomhedens aktiver 

til selskabet. Gøres dette indenfor en periode på 24 måneder efter stiftelse ved kontant indskud skal dette 

godkendes af det centrale ledelsesorgan i selskabet, hvilket vil sige bestyrelsen eller direktionen, alt 

afhængig af hvilken ledelsesstruktur, der er i selskabet. Er selskabet et aktieselskab er det vigtigt at huske, 

at der ved overdragelsen skal udarbejdes en vurderingsberetning jf. SL § 43, stk. 1. Dette er ikke gældende 

for anpartsselskaber.  

Forskelligt fra stiftelse ved apportindskud har man ved kontantstiftelse mulighed for at stifte med 

retsvirkning fra et fremtidigt tidspunkt på op til 12 måneder efter underskriftsdatoen jf. selskabslovens § 

40, stk. 4.  

Anmeldelsesfristen til Erhvervsstyrelsen på maksimalt to uger efter dato for underskrivelse af 

stiftelsesdokument er ligeledes gældende ved kontantstiftelse.  

2.4 Delkonklusion  
Det er ovenfor belyst, at der er flere forskellige måder at drive sin virksomhed på, heraf i hovedtræk enten i 

personligt regi eller i selskabsregi. Det er helt op til den enkelte virksomhedsejer at bestemme hvordan 

denne ønsker at drive sin virksomhed på. Der kan være fordele og ulemper ved begge dele; ud fra en 

risikobetragtning må det anses at være mest fordelagtigt at drive sin virksomhed i selskabsregi idet man 

kun hæfter begrænset imod en fuldstændig og personlig hæftning ved personligt regi. Mangler man 
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derimod likviditet ved opstart vil det være en fordel, at drive sin virksomhed i personligt regi idet der ikke 

kræves nogen startkapital som ved selskaber.   

Ønsker man fx at drive sin virksomhed videre i selskabsform skal der foretages en virksomhedsomdannelse, 

og i forbindelse hermed skal der stiftes et selskab. Et selskab kan stiftes ved to metoder; kontant indskud 

eller apportindskud. Førstnævnte metode kræver stor likviditet idet man selv betaler indskuddet til 

selskabskapitalen, hvorimod man ved stiftelse ved apportindskud anvender sin personligt ejet virksomhed 

som indskud til selskabskapitalen. Det er vigtigt, at man har styr på de mange dokumentationskrav samt 

frister for registrering hos Erhvervsstyrelsen, udarbejdelse af vurderingsberetning mm., da det ellers kan 

resultere i en annullering af stiftelsen. Dette kan man som rådgiver bistå med. Man kan som rådgiver 

endvidere bistå ved udarbejdelse af vurderingsberetninger, åbningsbalancer, registrering af selskab etc.   
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3. Virksomhedsomdannelse  
Dette kapitel vil omhandle virksomhedsomdannelse og teorien bag. Som tidligere nævnt findes der to 

måder at foretage en virksomhedsomdannelse på; Ved en skattepligtig (Afståelsesprincippet) eller en 

skattefri (Succesionsprincippet) virksomhedsomdannelse. Den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil 

blive gennemgået herunder og efterfulgt af gennemgang af skattefri virksomhedsomdannelse.  

3.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse  
Såfremt reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse ikke anvendes vil en overdannelse af en virksomhed 

til et selskab anses som et salg, og dermed være skattepligtig. Dette vil udløse en beskatning hos 

virksomhedsejer. Virksomhedsejerens gevinst af salget vil blive beskattet som personlig indkomst, herunder 

vil der ligeledes ske beskatning af evt. genvundne afskrivninger og – forudsat at 

virksomhedsskatteordningen tidligere har været anvendt – beskatning af et evt. opsparet overskud. Dette 

udløser som oftest en væsentlig beskatning, hvorfor man i langt større omfang ser, at hvis betingelserne i 

virksomhedsomdannelsesloven er opfyldt, vælger de fleste at udskyde beskatningen til et senere tidspunkt 

ved brug af en skattefri virksomhedsomdannelse.  

 

Dog kan det i nogle tilfælde give god mening, at benytte sig af en skattepligtig virksomhedsomdannelse. 

Eksempelvis ved et tab eller i situationer hvor omdannelsen kun udløser en beskeden beskatning. Har 

virksomhedsejer et personligt underskud bør denne metode overvejes idet man har mulighed for at 

modregne underskuddet i den skattepligtige avance.  Flere fordele ved at foretage en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse er, at denne kan foretages på alle tidspunkter af året, man har mulighed for selv 

at bestemme hvilke aktiver, der skal overdrages, mulighed for kun at indskyde enkelte aktiver i 

omdannelsen, samt at der kan ses bort fra de mange øvrige betingelser, der skal opfyldes før brugen af lov 

om skattefri virksomhedsomdannelse. Så ønsker man at beholde nogle enkelte dele af sin virksomhed i 

personligt regi er dette altså den mest fordelagtige metode da dette ikke er muligt ved øvrige metoder. 

Undtaget ved fast ejendom. Dette vil blive gennemgået senere.  

Som nævnt ovenfor kan en skattepligtig omdannelse gennemføres på alle tidspunkter af regnskabsåret. Det 

fundamentale princip i skatteretten er således også, at de skattemæssige konsekvenser indtræder ved 

stiftelse/overdragelse, men der findes dog to metoder at fravige fra dette princip; skattefri 

virksomhedsomdannelse og ved en skattepligtig omdannelse med skattemæssig tilbagevirkende kraft.  
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Stiftelse med skattemæssig tilbagevirkende kraft  

Som hovedregel jf. § 4, stk. 1 i Selskabsskatteloven vil alle virksomhedens indtægter og omkostninger op til 

stiftelsestidspunktet af selskabet blive beskattet/komme til fradrag hos virksomhedsejeren og efter 

stiftelsestidspunktet herefter blive henført til selskabet.  

Alligevel har man ved selskabsskattelovens § 4, stk. 4 og 5 givet mulighed for, at stifte et selskab med 

skattemæssig tilbagevirkende kraft. Dette vil sige, at man har mulighed for at stifte et selskab med op til 6 

måneders tilbagevirkende kraft, sådan at alle indtægter og udgifter som er afholdt op til 6 måneder før 

stiftelsestidspunktet vil blive henført til selskabet i stedet for til personlig beskatning hos virksomhedsejer.  

Såfremt man ønsker at stifte selskab med skattemæssig tilbagevirkende kraft gør det sig ligeledes 

gældende, at det er værdierne på skæringstidspunktet, der kommer til at lægge til grund for overdragelsen. 

Eksempel: 

Stiftes et selskab pr. 1. maj 2019 med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2019 er det således aktivernes og 

passivernes værdi pr. 1. januar 2019, der anvendes ved stiftelsen. 

Ved virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft tales der om 3 forskellige ”virkninger”; 

Selskabsretlig virkning, regnskabsmæssig virkning og skatteretlig virkning.  

Ved selskabsretlig virkning forstås datoen for stiftelsesdokumentets underskrift og er det tidspunkt hvorpå 

kapitalselskabet anses som værende stiftet. Det skal bemærkes, at for aktieselskaber gælder lidt mere 

omfattende regler da en stiftelse af et aktieselskab foregår i lidt forskellige tempi, men et anpartsselskab 

anses for stiftet på datoen for stiftelsesdokumentets underskrift.  

Ved regnskabsmæssig virkning forstås skæringsdatoen for selskabets aktivers og passivers værdi, der ligger 

til grund ved omdannelsen. Eksempelvis hvis et selskab stiftes ved tilbagevirkende kraft kan den 

regnskabsmæssige virkning fx være pr. 1. januar og den selskabsretlige først d. 23. april.  

Den skatteretlige virkning er sammenfaldende med datoen for den stiftelsesdokumentets underskrivelse, 

dvs. for datoen for selskabsretlig virkning. Dette gør også gældende ved stiftelse med tilbagevirkende 

kraft8.  

For at gøre brug af stiftelse med tilbagevirkende kraft skal en række betingelser være opfyldt. Disse er 

oplistet i SEL § 4, stk. 4 og 5. Selskabsskattelovens § 4, stk. 5 vedrører stiftelse af datterselskaber ved 

indskydelse af en virksomhed, og eftersom jeg har afgrænset mig fra tilførsel af aktiver, vil dette ikke blive 

gennemgået.  

                                                           
8
 Generationsskifte og omstrukturering, side 123 
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Selskabsskattelovens § 4, stk. 4 oplister følgende betingelser:  

1. Der skal være tale om en personligt ejet virksomhed, som skal omdannes. Dette betyder at såfremt 

et interessentskab ejes af et eller flere selskaber kan §4, stk. 4 ikke finde anvendelse.  

2. Det er ikke muligt at indskyde enkeltaktiver. Det er et krav, at det er en samlet virksomhed, der 

bliver overdraget. Dog hvis virksomhedsejer ejer flere forskellige virksomheder er ejeren ikke 

forpligtet til at indskyde alle virksomhederne, men kan vælge evt. at beholde den ene i personligt 

regi.  

3. Virksomheden skal overdrages til et nystiftet kapitalselskab. Der kan altså ikke anvendes et 

skuffeselskab.  

4. Virksomhedsejer skal modtage samtlige anparter i selskabet. I de tilfælde hvor der er flere ejere af 

den personligt ejet virksomhed skal ejerne vedlægges med anparter i sammen omfang som 

ejerforholdene er i personligt ejede virksomhed.  

5. Selskabets regnskabsår skal løbe i umiddelbar forlængelse af skæringsdatoen for den med stiftelsen 

udarbejdede åbningsbalance.   

6. Skæringsdatoen for åbningsbalancen kan tidligst løbe i umiddelbar forlængelse af virksomhedens 

sidste normale regnskabsår.  

7. Stiftelsen af selskabet skal finde sted senest 6 måneder efter den valgte skæringsdato  

8. Endeligt er det en betingelse at selskabets stiftelse er registreret hos SKAT seneste 1 måned efter 

omdannelsen. Ved registreringen skal der sendes en kopi af stiftelsesdokumentet, vedtægter, 

protokollat, åbningsbalance, vurderingsberetning samt opgørelse over anparternes 

anskaffelsessum. SKAT har mulighed for jf. § 4, stk. 6 i selskabsskatteloven at give kompensation fra 

kravet om indsendelse af stiftelsesdokumenter senest 1 måned efter omdannelsen.  

Er ovenstående betingelser opfyldt har man således mulighed for, at stifte sit selskab med op til 6 

måneders skattemæssig tilbagevirkende kraft. Det skal bemærkes, at skæringsdatoen for omdannelsen 

altså ikke nødvendigvis skal lægge i forlængelse af virksomhedens sidste normale regnskabsår9.  

Endvidere skal det bemærkes at den tilbagevirkende kraft udelukkende har en skatteretlig betydning og 

altså ikke en selskabsretlig betydning. Eksempelvis vil selskabet først hæfte for virksomhedens kreditorer på 

stiftelsestidspunktet og ikke på skæringstidspunktet.  

Reglerne om stiftelse med skattemæssigt tilbagevirkende kraft kan anvendes både med en skattepligtig og 

en skattefri virksomhedsomdannelse. 
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Vederlag for virksomheden  

Det er op til virksomhedsejeren selv om denne ønsker at modtage sit vederlag for virksomheden i aktier 

eller som en blanding af aktier og kontanter. Uanset valg af vederlag vil der ske beskatning af den værdi du 

modtager som betaling for virksomheden. 

Beskatning  

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse bliver virksomhedsejer beskattet af avancen på salget. 

Avancen bliver beskattet som henholdsvis personlig indkomst og/eller kapitalindkomst jf. PSL § 3, stk. 1 og 

§ 4, stk. 1 alt efter hvilken salgs avance, der er tale om. Ejendomsavance beskattes som kapitalindkomst jf. 

PSL § 4, stk. 1, punkt 11, hvorimod genvundne afskrivninger og øvrige avancer beskattes som personlig 

indkomst jf. PSL § 3, stk. 1.   
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3.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 
Som en modsætning til den skattepligtige virksomhedsomdannelse har man mulighed for, at foretage en 

skattefri virksomhedsomdannelse. Denne finder anvendelse i reglerne i lov om skattefri 

virksomhedsomdannelse. Denne giver mulighed for at overdrage sin personligt ejet virksomhed til et 

nystiftet selskab med skattemæssig succession. Heraf kommer også successionsprincippet, hvilket en 

skattefri virksomhedsomdannelse også betegnes.  

Fordelen ved en skattefri virksomhedsomdannelse er, at man har mulighed for at udskyde betaling af 

latente skatter. De udløste beskatninger, der kan være i forbindelse med en almindelig skattepligtig 

omdannelse kan i nogle tilfælde være af en sådan størrelse, at det likviditetsmæssigt ikke er muligt for 

virksomhedsejeren at foretage omdannelsen. Derfor indførte man i 1983 virksomhedsomdannelsesloven10, 

der skulle give virksomhedsejere mulighed for, at udskyde skattebetalingen indtil det tidspunkt, hvor 

selskabet afstås eller hvis selskabet opløses. Man har dog mulighed for, at overdrage med succession igen i 

fremtiden, eksempelvis ved en skattefri aktieombytning. Dette vil blive behandlet yderligere under afsnit 

om aktieombytning.  

I 1999 foretog man en væsentlig ændring af loven. Herunder var de 4 væsentligste ting11:  

- At hele vederlaget skal erlægges i aktier/anparter  

- At det skulle være én samlet virksomhed, der skulle indskydes. Man forhindrede herved mulighed 

for kun at indskyde enkelte aktiver. Dog undtaget fast ejendom.  

- At gøre det nemmere for interessentskaber at omdanne efter skattefri virksomhedsomdannelse 

- At en fast ejendom ansås at udgøre en selvstændig virksomhed i sig selv  

Ovenstående ændringer blev foretaget med henblik på henholdsvis at forhindre ejer i at opnå et skattefrit 

tilgodehavende i selskabet idet man tidligere havde mulighed for at få et tilgodehavende via mellemregning 

på op til 25 % af salgssummen, der herefter kunne hæves skattefrit. Derfor besluttede man, at vederlaget 

udelukkende skulle bestå af aktier eller anparter i selskabet. Endvidere besluttede man, at der skulle være 

tale om én samlet virksomhed ved omdannelsen da man forinden ændringen havde mulighed for fx at 

udlade debitorer i omdannelsen. Herudover skulle denne lovændring gøre det nemmere for 

interessentskaber at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse. Eftersom jeg har afgrænset mig fra 

omdannelse af interessentskaber vil dette ikke blive uddybet yderligere.  

Endelig skulle denne lovændring gøre det muligt, at fast ejendom i sig selv kunne udgøre en selvstændig 
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virksomhed, hvilket gjorde det muligt for virksomheder med udlejning af ejendom at omdanne efter lov om 

skattefri virksomhedsomdannelse.  

Seneste version af virksomhedsomdannelsesloven er lovbekendtgørelse nr. 934 af 4. august 2015.  

For at kunne foretage en skattefri virksomhedsomdannelse er der i Virksomhedsomdannelsesloven opstillet 

en række betingelser, der skal være opfyldte før man kan anvende denne mulighed. Det er dog ikke en 

betingelse, at der skal indhentes en godkendelse fra SKAT forud for omdannelsen.  

Betingelserne er oplistet i virksomhedsomdannelseslovens §§ 1-2, og er som følger: 

1. Der skal være tale om en personligt ejet virksomhed. Dette gælder for alle typer virksomheder 

drevet i personligt regi, herunder enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, 

kommanditselskaber og partnerselskaber.  

2. Ejeren er fuldt skattepligtig til Danmark  

3. Der skal være tale om én samlet virksomhed 

4. Virksomheden skal være af erhvervsmæssig karakter. Eksempler på sager, hvor der blev stillet tvivl 

til om hvorvidt der var tale om en erhvervsmæssig virksomhed er: TfS 1997.551 LSR og TfS 

2000.958 LSR. 

5. Virksomhedsdriften må ikke være ophørt på stiftelsestidspunktet, se hertil SKM2003.517LSR.  

6. Hele vederlaget ydes i form af aktier eller anparter  

7. Anparternes anskaffelsessum ikke er negativ 

8. Omdannelse finder senest sted 6 måneder efter skæringsdato 

9. Ejeren skal senest 1 måned efter omdannelsen have indsendt påkrævede dokumenter  

10. At der i åbningsbalancen er foretaget hensættelse til udskudt skat  

Gennemføres en skattefri omdannelse uden opfyldelse af samtlige ovenstående betingelser, vil dette 

medføre at omdannelsen i stedet vil overgå til en skattepligtig omdannelse.  

Én samlet virksomhed 

En betingelse for gennemførelse af en skattefri virksomhedsomdannelse er, som nævnt ovenfor, at der skal 

være tale om én samlet virksomhed. Dette kan i praksis give anledning til udfordringer, især i forhold til 

afgrænsning. Nedenfor er gennemgået problemstillingerne ved udvalgte poster, der som regel kan give 

udfordringer.  

Midler fra lån  

Årsagen til at man i 1999 foretog ændringen om, at der skal være tale om én samlet virksomhed er, at man 
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oplevede en situation, hvor en virksomhedsejer optog et nyt lån og ved omdannelsen kun indskød 

gældsdelen og udelod provenuet i privat regi for herefter at låne det fulde beløb til selskabet, der nu havde 

gældsforpligtelsen. På denne måde kunne selskabet tilbagebetale gælden med det samme og 

virksomhedsejeren ville have et tilgodehavende i selskabet som denne kunne hæve skattefrit12. I denne sag 

fandt Ligningsrådet på daværende tidspunkt, at man godt kunne gennemføre omdannelse på trods af at 

samtlige aktiver og passiver ikke blev skudt ind i selskabet. Dette ønskede man naturligvis at komme til livs, 

hvorfor man tilføjede krav om én samlet virksomhed ved lovændringen i 1999 i 

virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 2. 

Blandede benyttet aktiver 

Som udgangspunkt skal alle aktiver og passiver medtages i omdannelsen da det jf. § 2, stk. 1, nr. 2 i 

Virksomhedsomdannelsesloven er en betingelse før man kan anvende reglerne om skattefri omdannelse. 

Dette gør sig også gældende for aktiver, der benyttes både privat og i virksomheden, eksempelvis en bil. 

Denne skal altså som udgangspunkt medtages. Særlige regler gør sig gældende, hvis man tidligere har 

anvendt virksomhedsordningen. Se under punkt ”Særlig forhold ved virksomhedsordningen” for 

gennemgang heraf.  

Fast ejendom  

Særligt for aktivet fast ejendom er, at for dette aktiv er det op til ejeren alene om denne ønsker at medtage 

det i omdannelsen.  Det er altså ikke et krav at fast ejendom skal medtages i en omdannelse. Dette skyldes 

at virksomhedsejer ofte ønsker, at beholde sin ejendom i personligt regi eller at indskyde den i et særligt 

selskab. Dette punkt blev i forbindelse med lovændringen i 1999 klargjort i Virksomhedsomdannelseslovens 

§ 2, stk. 1, nr. 2, hvor det blev tilføjet at virksomhedsejer har mulighed for selv at afgøre om en ejendom, 

der helt eller delvist blev anvendt i forbindelse med virksomheden, skulle medtages. Udlejning af fast 

ejendom anses som hovedregel som en erhvervsmæssig virksomhed13, hvorfor det er muligt at indskyde sin 

ejendom i et særskilt selskab. Man skal dog være opmærksom på i den henseende, at vælger man at 

indskyde driften og ejendommen i hver sit selskab, for herefter at udleje ejendommen til virksomheden, 

kan der opstå tvivlsspørgsmål om hvorvidt der er tale om en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller 

om der er tale om et enkeltaktiv. Hvis det vurderes at der er tale om indskydelse af et enkeltaktiv vil 

omdannelsen blive skattepligtig idet betingelserne for anvendelse af skattefri omdannelse ikke længere er 

opfyldt.  
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Igen dukker endnu et afgrænsningsspørgsmål op. Fx hvis en person ejer flere ejendomme kan det 

diskuteres om hvorvidt hver ejendom udgør sin egen selvstændige erhvervsmæssige virksomhed eller om 

alle ejendommene skal ses som én samlet. Dette har ligningsrådet forsøgt, at formulere i afgørelsen af 

SKM2001.287LR, hvor man fandt, at man ikke behøvede at indskyde samtlige ejendomme i det samme 

selskab, men at man selv kunne vælge at indskyde enkelte ejendomme og holde andre udenfor. Et andet 

eksempel på dette er TfS 1985.702 SD, hvor man ligeledes fandt at den ene ud af 10 udlejningsejendomme i 

sig selv udgjorde en erhvervsmæssig virksomhed efter regler i virksomhedsomdannelsesloven, og man 

herefter kunne omdanne denne skattefrit. Det afgørende er altså om hvorvidt den enkelte ejendom i sig 

selv kan udgøre en erhvervsmæssig virksomhed eller ej. Der er forskel fra lovgivning til lovgivning om 

hvornår der er tale om en erhvervsmæssige virksomhed, men virksomhedsomdannelsesloven anser som 

udgangspunkt udlejningsejendomme som en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, hvilket er vigtigst i 

denne forbindelse.  

Aktier  

Det er som udgangspunkt ikke et krav at en virksomhedsejers aktiebeholdninger skal inddrages i 

virksomhedsomdannelser14. Dette er fordi, at man vurderer at aktiebeholdninger ikke udgør nogen relativ 

del af den erhvervsmæssige virksomhed. Der kan være brancher, hvor en aktiebeholdning har en relation til 

den erhvervsmæssige virksomhed. Et eksempel på dette kan være i detailbranchen, hvor virksomhedsejer 

har tilkøbt sig aktier i en kæde for til gengæld at kunne benytte kædens navn. Afgørende for om en 

aktiebeholdning skal medtages er altså, at den har en form for tilknytning til virksomhedens eksistens.  

Beløb hensat til senere faktisk hævning  

Ligesom ved fast ejendom er der endnu en undtagelse til kravet om at samtlige aktiver og passiver 

medtages i omdannelsen. Denne undtagelse forudsætter, at man har benyttet sig af virksomhedsordningen 

forud for omdannelsen og gælder for beløb hensat til senere faktisk hævning. Virksomhedsejer har 

mulighed for selv at bestemme om man ønsker at medtage dette tilgodehavende. Det samme gør sig 

gældende for indestående på mellemregningen. Grunden til at virksomhedsejeren har mulighed for, at 

holde disse udenfor omdannelsen er, at beløb hensat til senere faktisk hævning allerede er beskattet i det 

år hvor det overføres og kan hæves skattefrit. Det vurderes derfor, at dette tilgodehavende skal ses som 

ejerens private økonomi, og ikke som en del af virksomhedens økonomi. Virksomhedsejeren har ligeledes 

mulighed for at trække et indestående på mellemregning ud skattefrit. Ønsker virksomhedsejeren at holde 

disse beløb uden for omdannelsen er det et krav, at disse er udbetalt inden omdannelsen finder sted. 
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Ønsker ejeren at medtage beløbene, indgår disse i egenkapitalen i åbningsbalancen, og aktiernes værdi 

stiger med en tilsvarende værdi. 

Udskudt skat  

I den til omdannelsen udarbejdede åbningsbalance skal der jf. § 2, stk. 1, nr. 8 i 

virksomhedsomdannelsesloven hensættes et beløb svarende til den skat, der forventes afregnet i 

fremtiden. Denne udskudte skat skal hensættes efter anerkendte danske regnskabsstandarder.  

Frem til lovændringen i 1999 havde virksomhedsejeren mulighed for at vælge om denne ønskede at 

indregne det eller blot oplyse det i en note. Med henblik på at imødekomme kravet fra Årsregnskabsloven 

om retvisende billede blev dette medtaget i virksomhedsomdannelsesloven.  

Stiftelse med tilbagevirkende kraft  

Ligesom ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse har man ved en skattefri virksomhedsomdannelse 

mulighed for at stifte med tilbagevirkede kraft. Der henvises til afsnittet om stiftelse med tilbagevirkende 

kraft under skattepligtig omdannelse idet processen er identisk for begge metoder.  

Særlige forhold ved virksomhedsordningen  

Som beskrevet ovenfor er et af de særlige forhold ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor 

virksomhedsordningen er anvendt i året forud for omdannelsen, at der ikke må være en negativ 

indskudskonto ved tidspunktet for omdannelsen. Ved en indskudskonto forstås en konto, der indeholder 

virksomhedsejerens indskud og hævninger i virksomheden. Er en indskudskonto negativ er det et udtryk for 

at virksomhedsejer har lånt penge af virksomheden.   

Ved vurdering af hvilke aktiver og passiver, der skal medtages ved omdannelsen tages som regel 

udgangspunkt i tidligere årsrapporter samt indkomstopgørelser. Har man tidligere benyttet sig af 

virksomhedsordningen er det som udgangspunkt de samme aktiver og passiver, der var medtaget under 

den ordning, der skal overdrages til selskabet i forbindelse med omdannelsen. Der kan i nogle tilfælde 

medtages yderligere aktiver selvom de ikke tidligere har været medtaget under VSO. Der er her tale om 

blandet benyttede aktiver. Disse kan efter konkret vurdering være nødt til at skulle indgå i omdannelsen. 

Eksempel på dette er SKM2003.574LR, hvor det blev vurderet at man ikke levede op til betingelsen for 

skattefri omdannelse om, at der skulle være tale om overdragelse af en samlet virksomhed. Man vurderede 

i denne sag, at virksomhedsejerens bil skulle medtages i omdannelsen, på trods af at den ikke indgik i VSO, 

før at lov om skattefri omdannelse kunne finde anvendelse.  

Som nævnt ovenfor må man ved en skattefri omdannelse ikke have en negativ indskudskonto. Dette kan 

ved en indskydelse af et blandet benyttet aktiv udlignes eller reduceres med den private del. Frem til 2004 
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havde man mulighed for, at regulere indskudskontoen med værdien af den private del når man indskød et 

blandet benyttet aktiv, og derved nedbringe eller helt udligne en evt. negativ indskudskonto. Dette blev i 

2004 ændret med den begrundelse, at man ikke skulle kunne reducere en negativ indskudskonto i 

forbindelse med en omdannelse med en værdi, der normalt heller ikke ville kunne indgå i 

virksomhedsordningen jf. Virksomhedsskattelovens § 1, stk. 3. Dette blev i midlertidigt ændret tilbage efter 

afgørelsen i sag SKM2005.98LSR, hvor man fandt at man godt kunne reducere en negativ indskudskonto 

med den private værdi, og herved gennemføre den skattefri omdannelse.  

Dette er efterfølgende blevet accepteret af Skatteministeriet og ligger til grund for praksis i dag.   

Omdannelse ved brug af skuffeselskab 

Som nævnt under afsnit ”2.3 Stiftelse af selskab” vedr. stiftelse af et selskab er der to måder at stifte et 

selskab på: 

1. Stiftelse af et selskab ved apportindskud ved selskabslovens regler  

2. Stiftelse af et selskab ved kontant indskud (skuffeselskab15)  

Sidstnævnte mulighed kræver jf. VOL § 1, stk. 2 ved en skattefri omdannelse følgende:  

1. At selskabet er stiftet senest på omdannelsesdatoen 

2. At selskabet frem til omdannelsesdatoen ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed  

3. At selskabets egenkapital fra stiftelsen og frem til omdannelsesdatoen har været indsat som et 

ubehæftet tilgodehavende i en bank eller lignende.   

4. At ejer på omdannelsesdatoen ejer den fulde aktie- eller anpartskapital i selskabet. Såfremt der er 

flere ejer skal disse eje forholdsmæssigt selskabet som de gør i den personligt ejet virksomheden.  

Disse krav er reguleret jf. § 1, stk. 2 i Virksomhedsomdannelsesloven. Der blev til denne paragraf ligeledes i 

forbindelse med lovændringen i 1999 tilføjet og understreget, at selskabets egenkapital fra stiftelsen og 

frem til omdannelsesdatoen skal være indsat som et ubehæftet tilgodehavende i en bank eller lignende16. 

Dette som følge af flere sager, hvortil dette var blevet udnyttet. Eksempelvis TfS 1998.701 LSR, hvor man 

ønskede at omdanne sin virksomhed ved brug af et skuffeselskab efter reglerne i lov om skattefri 

omdannelse. Man fandt i denne sag, at på trods af at den ene anpartshaver havde haft et ulovligt 

anpartshaverlån i selskabet imellem stiftelsen og omdannelsesdatoen, at omdannelse kunne ske i medfør 
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af virksomhedsomdannelsesloven. Man ændrede herefter lovgivningen således at man sikrede sig, at 

selskabets egenkapital frem til omdannelsesdatoen ikke kunne blive udsat for nogen form for risiko.  

Det er ved en overdragelse af virksomheden til selskabet ikke nødvendigt at udstede nye anparter/aktier, 

men det er et krav at værdien af anparterne/aktierne stiger17. I forbindelse med overdragelsen skal denne 

godkendes af det centrale ledelsesorgan i selskabet såfremt overdragelsen sker fra en allerede eksisterende 

aktionær, inden for periode på 24 måneder efter stiftelsen og vederlaget svarere til minimum 1/10 af den 

eksisterende kapital jf. § 42a, stk. 1 i selskabsloven. Er dette tilfældet skal der udarbejdes en 

overtagelsesbalance og en vurderingsberetning, der er i overensstemmelse med §§ 36 og 37 jf. 

selskabsloven.  

Ønsker man at omdanne ved brug af et skuffeselskab skal det bemærkes, at det skattemæssige 

anskaffelsestidspunkt for ejeren ikke er ved tidspunktet for erhvervelsen af anparterne i selskabet, men 

først ved omdannelsestidspunktet jf. virksomhedsomdannelsesloven § 4, stk. 3.  

Vederlag for virksomheden  

I forbindelse med lovændringen i 1999 var en af de væsentligste ændringer, at man ikke længere skulle 

kunne modtage 25 % af vederlaget i form af en mellemregning, og de resterende 75 % i form af aktier som 

tidligere muligt. Ved denne metode kunne ejeren både opnå en skattefri omdannelse samt et 

tilgodehavende svarende til 25 % af salgssummen, der kunne hæves skattefrit med det samme. Dette 

ønskede man at komme til livs og man besluttede derfor i forbindelse med lovændringen, at man fremover 

kun kunne modtage vederlag for virksomheden i form af aktier.  

Ingen hovedregel uden undtagelser, og ved sag SKM2009.481LR blev det besluttet at man har mulighed for 

at modtage en fordring som vederlag for virksomheden. Sag SKM2009.481LR i korte træk:  

Den erhvervsmæssige del af en ejendom indgik allerede i virksomhedsordningen, og i denne sag havde ejer 

valgt at indskyde hele ejendommen i forbindelse med omdannelsen. Af den private værdi blev dele af 

værdien brugt til at nedbringe en negativ indskudskonto, og den resterende del af værdien blev opgjort 

som et tilgodehavende i selskabet således at ejeren ikke modtog aktier for den værdi. Dette blev af SKAT 

vurderet som et stiftertilgodehavende, hvilket er i uoverensstemmelse med § 2, stk. 1, nr. 3 i 

virksomhedsomdannelsesloven, og at anskaffelsessummen skulle forhøjes med værdien. Landsretten fandt 

derefter at dette ikke var tilfældet da den private værdi ikke var en del af virksomheden forud for 

omdannelsen, og med denne dom vurderede at det er muligt at modtage et tilgodehavende på selskabet 

for den private del ved indskydelse af et blandet benyttet aktiv som vederlag.  

                                                           
17

 Cirkulære nr. 207 af 23. december 1999 og Virksomhedsomdannelsesloven §2, stk. 1, nr. 3 
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Det er endvidere ikke muligt at medtage nye ejere i forbindelse med omdannelsen idet jf. § 2, stk. 1, nr. 4 

kræver at værdien af ejerandele der gives som vederlag for virksomheden skal være svarende til 

selskabskapitalen. Såfremt man ønsker at medtage flere ejere kan dette gøres ved en kapitalforhøjelse eller 

ved salg af andele. Sidstnævnte vil dog medføre en beskatning svarende til den forholdsmæssige andel af 

den udskudte skat som de frasolgte ejerandele udgør.  

Successionsprincippet  

Som indledningsvist nævnt er det særlige ved anvendelse af virksomhedsomdannelsesloven at denne giver 

mulighed for at overdrage sin personligt ejet virksomhed til et nystiftet selskab med skattemæssig 

succession. Ved successionsprincippet forstås at selskabet indtræder i virksomhedens skattemæssige 

stilling i forhold til de overdragede aktiver og passiver. Dette er endvidere skrevet ind i VOL § 6, stk. 1, der 

lyder som følgende: ”Aktiver og passiver, der overtages i forbindelse med omdannelsen, behandles ved 

opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst, som om de var erhvervet af dette på de tidspunkter, hvor 

de er erhvervet af den hidtidige ejer, og for de anskaffelsessummer, hvortil aktiverne og passiverne er 

erhvervet af denne, jf. dog § 5. Eventuelle skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger, som den hidtidige 

ejer har foretaget, anses for foretaget af selskabet i de pågældende indkomstår...”.  

Det vil altså sige at selskabet succederer i både anskaffelsestidspunkt, skattemæssige af- og nedskrivninger 

samt anskaffelsessum på de driftsrelaterede aktiver, hvilket også kan beskrives som at selskabet overtager 

den udskudte skat, der påhviler aktiverne, og som vil udløse beskatning når disse bliver solgt eller afhændet 

på anden vis.  

Gæld og fordringer overdrages til kursværdien for omdannelsesdatoen idet fradragsreglerne for en privat 

person og et selskab er forskellige. Man har som privat person ikke mulighed for at fradrage et eventuelt 

tab på gæld eller en fordring ligesom selskaber har, hvorfor man har indsat denne bestemmelse for at 

forhindre at man overdrog et ellers ikke-fradragsberettiget tab, der efterfølgende kunne fradrages af 

selskabet. Dette er en undtagelse til successionsprincippet, og følger af VOL § 6, stk. 3.   

Beskatning 

En omdannelse efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse fører som udgangspunkt ikke til 

beskatning ved omdannelse jf. VOL § 4, stk. 1. Idet man ved anvendelse af denne lov udskyder og ikke 

eliminerer beskatningen vil denne fortjeneste eller tab fratrækkes i aktierne eller anparternes 

anskaffelsessum således at når virksomhedsejer en dag afstår aktierne/anparterne vil der være en 

tilsvarende større avance, som da vil komme til beskatning.  
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3.3 Delkonklusion 
Ønsker man at foretage en omdannelse af sin virksomhed kan man gøre dette efter to metoder. Man kan 

omdanne efter den skattepligtige metode eller den skattefrie metode.  

En skattepligtig virksomhedsomdannelse sidestilles med et salg til en uafhængig tredjemand, hvorfor dette 

vil udløse en beskatning hos virksomhedsejer. Virksomhedsejer vil blive beskattet af gevinsten af salget. Er 

der en ejendom tilknyttet salget vil ejeren ligeledes blive beskattet af genvundne afskrivninger samt evt. 

ejendomsavance. Har virksomhedsejeren tidligere anvendt virksomhedsordningen vil et eventuelt opsparet 

overskud tillige blive beskattet ved salg. Dette kan løbe op i en ganske stor beskatning for virksomhedsejer, 

hvorfor denne metode ikke altid er den mest fordelagtige. Udløser salget derimod kun en beskeden 

beskatning, eller har ejer et personligt underskud der kan modregnes avancen, kan det være en fordel at 

anvende denne metode, da der kan ses bort fra en lang række betingelser, der skal være opfyldt forud for 

anvendelse af den skattefrie metode. At man bliver beskattet er selvfølgelig den væsentligste ulempe ved 

den skattepligtige metode, men fordelene er også mange. Ved denne metode kan man fx selv bestemme 

hvilke aktiver der skal medtages i det nye selskabs åbningsbalance, og man har også mulighed for selv at 

bestemme hvornår på året man ønsker at foretage sin omdannelse.  

Hovedregelen i selskabsskattelovens § 4, stk. 1 lyder at alle virksomhedens indtægter og omkostninger 

frem til selskabets stiftelsesdato tilfalder til personlig beskatning hos virksomhedsejeren. Dette kan 

undviges ved at gøre brug af reglerne i SEL § 4, stk. 4 og 5, der tillader stiftelse med skattemæssigt 

tilbagevirkende kraft. Dette betyder man har mulighed for at henføre indtægter og omkostninger fra 

virksomheden til selskabet i stedet for til beskatning hos virksomhedsejer. Man kan maksimalt stifte med 

op til 6 måneders tilbagevirkende kraft, og det skal tidligst ligge i forlængelse af sidste års aflagte 

årsrapport. Muligheden for at stifte med skattemæssigt tilbagevirkende kraft gør sig også gældende ved en 

skattefri virksomhedsomdannelse.  

Som vederlag for virksomheden ved en skattepligtig omdannelse kan virksomhedsejeren selv vælge om 

denne ønsker at modtage vederlaget i aktier/anparter eller en blanding mellem aktier/anparter og 

kontanter.  

Udløser en omdannelse en så stor beskatning, at man måske ikke har mulighed for at løfte denne, eller af 

anden grund ønsker at udskyde beskatningen til et senere tidspunkt, kan man gøre brug af reglerne i 

virksomhedsomdannelsesloven. Denne lov giver mulighed for omdannelse med skattemæssig succession. 

Dette betyder, at det nystiftede selskab indtræder i virksomhedsejerens skattemæssige stilling med det til 

følge at beskatningen udskydes til et senere tidspunkt når selskabet afstår aktierne/anparterne.  
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Den største fordel er som bekendt, at man ikke behøver at betale den, i mange tilfælde, væsentlige skat, 

der påhviler en sædvanlig skattepligtig omdannelse, men den største ulempe er dog også at en lang række 

krav skal opfyldes før at disse regler kan anvendes. Disse krav er oplistet i virksomhedsomdannelseslovens 

§§ 1-2. Samtlige krav skal opfyldes, men det væsentligste krav, så at sige, er at der skal være tale om én 

samlet virksomhed. Dette kan i praksis give anledning til en del problematikker da det ikke altid er tydeligt 

hvor grænsen går. Herunder gælder også et virksomhedsbegreb, der skal være opfyldt. Dette er særligt i 

situationer, hvor ejer vælger at splitte drift og ejendom ud i to særskilte selskaber. I relation til 

virksomhedsomdannelsesloven anses udlejning af ejendom som en selvstændig erhvervsmæssig 

virksomhed, men øvrige lovgivninger gør ikke nødvendigvis.  

Har man forud for omdannelsen anvendt virksomhedsordningen gælder særlige regler. Har man fx en 

negativ indskudskonto skal denne være udlignet ved omdannelsestidspunktet for at kunne gøre brug af 

reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. Dette kan blandt andet ske ved indskydelse af den private andel 

af et blandet benyttet aktiv.  

Vederlaget for virksomheden skal ved en skattefri omdannelse som udgangspunkt ske udelukkende i 

anparter eller aktier. Har man indskudt et blandet benyttet aktiv, har man dog mulighed for at modtage et 

tilgodehavende i selskabet for den private del.  
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4. Værdiansættelse  

Når åbningsbalancen skal udarbejdes samt anskaffelsessummen skal opgøres skal der foretages en 

værdiansættelse af virksomhedens aktiver og passiver. Dette kapital vil omhandle, hvorledes 

virksomhedens aktiver og passiver skal værdiansættes i forbindelse med en virksomhedsomdannelse. 

Værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og passiver ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse skal 

opgøres til handelsværdien på skæringsdatoen jf. selskabsskattelovens § 4, stk. 4, 2. pkt. Altså opgjort efter 

armslængdeprincippet. Dette burde ved et almindeligt salg ikke udløse nogen konflikter idet prisen som to 

uafhængige parter kan komme overens med, må anses som korrekt værdiansat grundet de modsatrettede 

interesser. Dette kan dog give anledning til problemer, hvis der handles mellem interesseforbundne parter, 

hvilket må siges at være tilfældet ved en virksomhedsomdannelse, hvor man i teorien sælger til sig selv. Der 

kan her være en risiko for at aktiverne værdiansættes til under markedsværdien med henblik på en lavere 

beskatning.  

For en skattefri virksomhedsomdannelse gælder reglerne i Virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2, der 

siger at aktivernes og passivernes værdi skal opgøres til den skattemæssige værdi på omdannelsesdatoen. 

Beregningen af virksomhedens aktivers skattemæssige værdi beregnes som udgangspunkt til aktivets 

handelsværdi med fradrag for den skattemæssige fortjeneste, der ville være opnået ved et salg til en 

uafhængig tredjemand.  

Opgørelsen af de skattemæssige værdier skal ske aktiv for aktiv da det ikke er lovligt at fratrække et 

eventuelt tab på et aktiv i en fortjeneste på et andet aktiv.  

4.1 Goodwill  
Goodwill skal værdiansættes til handelsværdi. Af SKATs jurdiske vejledning fremgår følgende definition på 

goodwill: ”Den til en erhvervsvirksomhed knyttede kundekreds, forretningsforbindelse eller lignende”18. 

Goodwill er altså en merværdi, der knytter sig til virksomheden efter flere års drift. Når en virksomhed skal 

afhændes skal sælgeren naturligvis kompenseres for den merværdi denne har oparbejdet gennem årene. 

Der skal derfor opgøres hvor meget denne merværdi er værd, og indregne denne i åbningsbalancen som et 

immaterielt aktiv. Det samme gør sig gældende ved en virksomhedsomdannelse idet dette er at 

tilsidesætte med et salg.  

 

Værdiansættelsen af goodwill kan ske ved to metoder; TSS-Cirkulære 2000-10 eller Discounted Cash Flow-

modellen. Herefter benævnt DCF-modellen.  

                                                           
18

 Den Juridiske Vejledning 2019-1, afsnit C.C.6.4.1.1 
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4.1.1 TSS-Cirkulære 2000-10  

SKAT udarbejdede i år 2000 et cirkulære til brug som vejledning for værdiansættelse af oparbejdet goodwill 

ved frasalg af virksomhed. Der foreligger i nogle brancher fastlagte metoder til værdiansættelse af goodwill, 

men såfremt det ikke foreligger i ens branche, er denne vejledning en alternativ metode, der vil blive 

godtaget hos SKAT. Som nævnt ovenfor skal goodwill værdiansættes til handelsværdien, hvorfor det i nogle 

tilfælde vil gøre sig gældende, at der i denne metode skal rettes til således at den opgjorte værdi i så vid 

udstrækning som muligt afspejler en værdi som en uafhængig tredjemand vil give.  

Værdiansættelse efter TSS-cirkulære 2000-10 forudsætter at den sælgende virksomhed har eksisteret i 3 

eller flere år. Denne metode tager udgangspunkt i virksomhedens regnskabsmæssige resultat før skat for 

de foregående 3 år. Disse resultater kan være opgjort enten efter Årsregnskabsloven eller hvis der ikke 

aflægges efter ÅRL, da anvendes virksomhedens skattepligtige indkomst.  

Såfremt resultaterne er opgjort efter ÅRL skal resultaterne herefter reguleres for følgende poster19:  

 - Ikke udgiftsført løn til ægtefælle  

 - Finansielle indtægter  

 + Finansielle udgifter  

 +/- Evt. ekstraordinære poster iht. ÅRL   

 + Afskrivninger på tilkøbt goodwill   

Såfremt virksomhedens skattepligtige indkomst anvendes skal der reguleres for følgende poster20:  

 - Medarbejdende ægtefælle  

 - Finansielle indtægter  

 + Finansielle udgifter  

 + Investeringsfondshenlæggelser  

 + Forskudsafskrivninger  

 +/- Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster  

 + Afskrivninger på tilkøbt goodwill  

Af de korrigerede resultater skal der beregnes et vægtet gennemsnit. Har man fx anvendt resultater for 

2016, 2017 og 2018 skal resultat for 2016 ganges med 1, resultat for 2017 ganges med 2 og resultat for 

2018 ganges med 3. Herefter lægges disse beløb sammen og divideres med 6 for et vægtet gennemsnit.  

                                                           
19

 TSS-Cirkulære 2000-10  
20

 TSS-Cirkulære 2000-10 
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Til det vægtede gennemsnit skal tillægges en udviklingstendens, der beregnes som forskellen mellem 

resultatet i år 1 og år 3. Dette skal divideres med 2, og det beregnede tal tillægges. Hvis der er tale om en 

personligt ejet virksomhed skal der også fratrækkes driftsherreløn. Dette beregnes som 50 % af resultatet, 

men kan minimum være 250.000 kr. og maksimum 1.000.000 kr.  

Herefter fratrækkes en forrentning af virksomhedens aktiver. Dette beregnes som en procentdel af 

virksomhedens aktiver. Procentsatsen opgøres som kapitalafkastsatsen jf. Virksomhedsskattelovens § 9 + 3 

%. Kapitalafkastsatsen var i 2018 0 %21.  

Endelig skal der fastsættes en kapitaliseringsfaktor, som skal ganges på den resterende goodwill. Dette step 

må siges, at være det mest vanskelige ved denne beregning idet man ved beregning af 

kapitaliseringsfaktoren skal forsøge, at forudsige hvor lang levetid den erhvervede goodwill vil have.  

 

Kapitaliseringsfaktoren beregnes ud fra følgende formel:  

   
  

   

 
    

   

 

 

 

   

         

 

n = levetid,  

t = tidspunkt (år) og  

r = renten (Fastsættes til kapitalafkastsats Jf. VSL § 9 + 8%).  

Et eksempel på en beregning af kapitaliseringsfaktor med en forventet levetid på 7 år med en rente på 8% 

(0% + 8%):  

   
  

      

 
    

      

 

 

 

      

               

Ovenstående beregning giver en kapitaliseringsfaktor på 2,83.  
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 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2273809 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2273809
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Dette tal skal ganges på beløbet efter regulering af alle ovenstående punkter, hvorefter den endelige 

beregnede værdi af goodwill er opgjort. Dette beløb vil være beløbet, der skal aktiveres i balancen som 

erhvervet goodwill.  

4.1.2 DCF-modellen 

DCF-modellen er en forkortelse af Discounted Cash Flow-modellen. DCF-modellen er et alternativ til SKATs 

TSS-Cirkulære 2000-10, og er også accepteret som værdiansættelsesmetode hos SKAT. Man kan også kalde 

den en modpol til cirkulæret idet cirkulæret bygger på historiske data, hvorimod DCF-modellen bygger på 

virksomhedens målsætninger og forventninger for fremtiden.  

DCF-modellen er en indkomstbaseret værdiansættelsesmodel, og har til formål at forsøge at værdiansætte 

et subjekt ved at tilbagediskontere værdien af de fremtidige frie pengestrømme som subjektet forventer at 

genere22. Et værdiansættelsessubjekt kan være en virksomhed, eller ligesom i dette tilfælde goodwill. Når 

man tilbagediskonterer, forsøger man at finde ud af hvad aktivets fremtidige værdi er i dag. Dette gøres 

ved at anvende de budgetter og prognoser, der er udarbejdet for virksomheden samt en 

diskonteringsfaktor. Diskonteringsfaktoren er et udtryk for risiko og tid, og anvendes for at kompensere for 

den risiko, der naturligt er tilknyttet virksomheden og den risiko der er ved, at man forsøger at forudsige 

fremtiden. Dette er et enormt svært step i denne model eftersom det er praktisk talt umuligt at forudsige 

fremtiden. Samtidig bygger den på prognoser og budgetter udarbejdet af ledelsen, og må derfor siges at 

favorisere sælgers parti. En værdiansættelse efter denne skal derfor vurderes grundigt med en vis skepsis 

og betragtes ud fra et helhedsbillede af virksomheden.  

Skattemæssig værdi af goodwill 

Den skattemæssige værdi af goodwill kan i nogle tilfælde afvige fra den regnskabsmæssige værdi. Hvor man 

regnskabsmæssigt skal beregne afskrivninger ud fra forventede brugstid, skal man skattemæssigt afskrive 

værdien af goodwill med 1/7 årligt jf. afskrivningslovens § 40, stk. 1.  

Ved forskel i regnskabsmæssig og skattemæssig værdi skal der afsættes udskudt skat af forskellen 

herimellem. Dette skal ved en skattefri virksomhedsomdannelse afsættes i åbningsbalancen. 

4.2 Fast ejendom  
Værdiansættelsen af fast ejendom sker til handelsværdi. Det vil sige den pris man ville kunne få for aktivet 

ved et salg til en uafhængig tredjemand. Idet dette kan være vanskeligt at prissætte kan man tage 

udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering eller få en vurderingsmand til at give en valuarvurdering.  
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Skattemæssig værdi af fast ejendom  

Særligt for afhændelse af en fast ejendom er, at der skal udarbejdes en ejendomsavance efter 

ejendomsavancebeskatningsloven, herunder skal genvunde afskrivninger opgøres efter Afskrivningslovens 

§ 21.  

Ejendomsavancebeskatningsloven blev oprindeligt indført i 1982, men har efterfølgende gennemgået en 

række ændringer. Senest i 2019 med, i skrivende stund, gældende lovbekendtgørelse af 25. januar 2019.  

Ejendomsavancebeskatningsloven regulerer alt fra hvilke ejendomme der skal betales avancebeskatning af, 

opgørelse af anskaffelsessum og afståelsessum, herunder opgørelse af avancen samt hvorledes denne 

beskattes.  

Der afgrænses i denne opgave fra ejendomme erhvervet før d. 19/5 1993.  

EBL omfatter som hovedregel alle typer af ejendomme med undtagelse af ejendomme, der sælges med 

næring for øje. Det er i ejendomsavancebeskatningsloven ikke defineret, hvad der forstås ved fast ejendom, 

hvorfor man i den juridiske vejledning fra SKAT formulerer at begrebet indebærer:  

- Jordarealer (Både med og uden bygninger), ejerlejligheder efter ejerlejlighedsloven og bygninger, 

der tilhører end anden end grundens ejer 

- Jordforekomster, fx grus, kalk, frugtplantage, andre afgrøder og skov  

- Installationer  

- Servitutter, forkøbsrettigheder, entreprisekontrakt  

Af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 følger ”Parcelhusreglen”, der går ud på at en- og 

tofamilieshuse, ejerlejligheder, andelsboliger mm.  kan afhændes skattefrit forudsat, at denne bolig har 

været bolig for ejeren og dennes familie i en del af eller hele perioden, hvor denne har ejet boligen. Det er i 

SKATs juridiske vejledning formuleret, at ved begrebet husstand forstås kun ejerens ægtefælle og mindre 

børn. Det vil altså sige, at forældrekøb til voksne børn, hvilket er meget populært, ikke kan afhændes 

skattefrit. Sommerhuse kan under samme forudsætninger afhændes skattefrit jf. EBL § 8, stk. 2.  

Der findes adskillige sager vedrørende om beboelseskravet er opfyldt, og det er også et fokuspunkt for 

SKAT at undersøge om den afhændede ejendom har tjent som bolig for ejeren. De kontrollerer i forbindelse 

hermed forskellige parametre23:  

- Har ejeren ejendommens adresse registreret i folkeregisteret?  
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- Har ejendommen været udlejet?  

- Hvordan er ejendommen indrettet? Er denne begrænset indrettet kunne dette være et tegn på at 

den ikke har tjent som bolig.  

- El, vand og varmeforbrug  

- Er der tilkoblet TV, internet etc.?  

- Har ejeren en anden bolig til rådighed?  

Vurderer SKAT at beboelseskravet ikke er opfyldt på baggrund af ovenstående parametre vil en eventuel 

fortjeneste blive skattepligtig.  

Når fortjenesten skal opgøres skal man i første omgang kende anskaffelsessummen. Anskaffelsessummen 

for ejendomme erhvervet efter 19. maj 1993 skal jf. EBL § 4, stk. 2 til omregnes til kontantværdi efter 

kursværdien på de gældsposter, der var tilknyttet ejendommen på anskaffelsestidspunktet. 

Købsomkostninger kan tillægges anskaffelsessummen. Herudover reguleres anskaffelsessummen af faste 

og variable tillæg. Det faste tillæg består af 10.000 kr. p.a.24 og skal tillægges for hvert kalenderår man har 

ejet ejendommen. Har man fx ejet ejendommen i 20 år kan man tillægge 20 x 10.000 til 

anskaffelsessummen. Dette tillæg skal ses som en form for inflationsregulering. Man skal være opmærksom 

på at tillægget ikke gælder for salgsåret. Det variable tillæg består af forbedringer og/eller vedligeholdelse., 

og skal tillægges i de år, hvor der er foretaget forbedringer og/eller vedligeholdelse for over 10.000 kr. i det 

år. Disse skal kunne dokumenteres. Dette tillæg gælder også i salgsåret25.  

Endeligt skal anskaffelsessummen efter EBL § 5, stk. 4 reguleres for nedrivningsfradrag, tabsfradrag og de 

foretagne afskrivninger, der ikke vil blive beskattet som genvundne afskrivninger.  

Herefter skal afståelsessummen opgøres. Denne opgøres ligesom ved opgørelsen af anskaffelsessummen til 

kontantværdien. Dette sker ved omregning af kursværdien på gældsposterne sammenlagt med den 

kontante del med fradrag for salgsomkostningerne.  

Endeligt kan man foretage en avanceopgørelse, der skal ligge til grund for beskatningen. Den skattepligtige 

fortjeneste/tab opgøres efter følgende formel:  

[Afståelsessum - Anskaffelsessum = Avance/tab] 

Genvundne afskrivninger kommer ved afhændelse af ejendommen også til beskatning. Genvundne 

afskrivninger er skattepligtige jf. AL § 21, stk. 1. Genvundne afskrivninger beregnes som forskellen mellem 

                                                           
24

 https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/ejendomsavancebeskatningsloven 
25

 Grundlæggende skatteret, side 306 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/ejendomsavancebeskatningsloven
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afståelsesprisen og anskaffelsessummen fratrukket de foretagne regnskabsmæssige afskrivninger, men kan 

dog højest udgøre et beløb svarende til de faktiske foretagne skattemæssige afskrivninger. Genvundne 

afskrivninger skal beskattes, fordi de skal ses som den fordel det har været, at kunne foretage afskrivninger 

på ejendommen i ejertiden til fradrag i den skattepligtige indkomst. Genvundne afskrivninger beskattes for 

personer som personlig indkomst jf. PSL § 3, stk. 2, pkt. 11.  

Beskatningen af en avance opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven sker for personer som 

kapitalindkomst jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 14. Der er i ejendomsavancebeskatningsloven en 

såkaldt ”Genanbringelsesregel”, der går ud på at såfremt den afhændende ejendom har været anvendt til 

fuldt ud erhvervsmæssige formål (Dog ikke udlejningsejendomme), og man har erhvervet en ny ejendom i 

året før, året efter eller i salgsåret, har man mulighed for at skubbe beskatningen. Dette betyder, at den 

beregnede fortjeneste bliver udskudt til den dag, hvor den nye ejendom afhændes idet den nye ejendoms 

anskaffelsessum vil blive reduceret med fortjenesten, så når avanceopgørelsen da skal opgøres vil beløbet 

komme til beskatning. Denne regel følger af EBL § 6A, stk. 1 og 2.  

Ovenstående gælder dog kun for ejendomsavance opgjort efter EBL og ikke de genvundne afskrivninger.  

4.3 Driftsmidler 
Værdiansættelsen af driftsmidler sker ligeledes til handelsværdi. Dette vil som oftest være den 

regnskabsmæssige værdi pr. skæringsdatoen for omdannelsen da den regnskabsmæssige værdi jf. 

Årsregnskabsloven gerne skulle afspejle den faktiske handelsværdi. Endnu kan man ligesom ved fast 

ejendom få en vurderingsmand til at foretage en uafhængig vurdering af aktiverne.  

Værdiansættelse af blandet benyttede aktiver sker efter samme fremgangsmåde.  

Skattemæssig værdi af driftsmidler  

Den skattemæssige værdi af driftsmidler vil i langt de fleste tilfælde afvige væsentligt fra den 

regnskabsmæssige værdi. Dette skyldes at man jf. afskrivningslovens § 5, stk. 3 skattemæssigt maksimalt 

kan afskrive 25 % p.a. af værdien. Hertil skal tilføjes at man skattemæssigt afskriver driftsmidler efter 

saldometoden, hvilket vil sige at man afskriver maksimalt 25 % af den samlede værdi af alle virksomhedens 

driftsmidler, og altså ikke aktiv for aktiv. Endvidere kan den skattemæssige saldoværdi af driftsmidler være 

negativ. Såfremt dette er tilfældet har man mulighed for at overføre denne negative saldo til selskabet.  

Anderledes gælder for den regnskabsmæssige værdi, hvor der jf. ÅRL § 43, stk. 2 skal afskrives over aktivets 

forventede levetid. Det vil sige, forventer man at aktivets levetid er 10 år afskrives der med 10 % årligt. 

Samtidig kan man ikke have en negativ regnskabsmæssig værdi.  
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Af forskellen mellem disse to værdier beregnes 22 % i udskudt skat, der jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 8 skal 

hensættes i åbningsbalancen.  

4.4 Debitorer  
Debitorer og andre tilgodehavender værdiansættes til handelsværdi. Dette vil igen som oftest være den 

regnskabsmæssige værdi pr. skæringsdato idet man regnskabsmæssigt regulerer for dubiøse debitorer 

gennem en hensættelse til tab.  

Skattemæssig værdi af debitorer  

Den skattemæssige værdi af debitorer opgøres som hovedregel til bogførte værdi. Forskelligt mellem 

skattemæssigt og regnskabsmæssigt er, at før man kan foretage en skattemæssig nedskrivning af 

debitorerne skal der være et konstateret tab, hvorimod regnskabsmæssigt er det indimellem en blanding 

mellem et konstateret og forventet tab.  

4.5 Varelager 
Varelageret skal værdiansættes til handelsværdi. Dette vil som oftest være den regnskabsmæssige værdi 

pr. skæringsdatoen for omdannelsen da, ligesom for driftsmidler, skal den regnskabsmæssige værdi jf. 

Årsregnskabsloven gerne skulle afspejle den faktiske handelsværdi. Varelager opgøres jf. ÅRL § 44 vedr. 

omsætningsaktiver til kostprisen inklusiv de omkostninger, der er foranlediget af anskaffelsen.   

Skattemæssig værdi af varelager  

Den skattemæssige værdi af varelager reguleres efter varelagerloven. Det fremgår af VL § 1, stk. 1 at 

virksomhedsejer har tre metoder til opgørelse af den skattemæssige værdi af varelageret. Det er op til 

ejeren selv at bestemme hvilken af følgende metoder denne ønsker at benytte sig af:  

1. dagsprisen ved regnskabsårets afslutning eller  

2. indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende (Fakturaprisen) eller  

3. fremstillingsprisen, såfremt varen er fremstillet i egen virksomhed.  

Det fremgår endvidere af VL § 1, stk. 3 at ejer har mulighed for at skifte imellem metoderne fra varegruppe 

til varegruppe.  

4.6 Værdipapirer  
Værdipapirer værdiansættes til handelsværdi. Dette opgøres som oftest til en dagsværdi. Dette er 

forholdsvis nemt at opgøre såfremt værdipapirer indgår i et depot i fx en bank.  

Den skattemæssige værdi er endvidere lig den regnskabsmæssige værdi. 
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4.7 Passivposter  
For virksomhedens passivposter gælder som udgangspunkt at værdierne fastsættes til kursværdi. Dette 

gælder for fremmedfinansiering i udenlandsk valuta og obligationslån. Kreditorer og anden gæld 

værdiansættes til den regnskabsmæssige værdi.  

Den skattemæssige værdi er endvidere lig den regnskabsmæssige værdi. 

4.8 Delkonklusion  
Fællesnævneren når der skal foretages værdiansættelse af en virksomheds aktiver og passiver i forbindelse 

med en omdannelse, er uden tvivl handelsværdi. Dette er som udgangspunkt nemt at værdiansætte til ved 

et sædvanligt salg da man må antage, at den pris en uafhængig tredjepart er villig til at betale for 

virksomheden, er værdiansat efter armslængdeprincippet på grund af de modstridende interesser. Så 

enkelt er det dog ikke ved en virksomhedsomdannelse, hvor man i teorien sælger til sig selv.  Når man 

sælger til sig selv kan der være en interesse i, og en risiko for, at især aktiverne bliver værdiansat for lavt. 

Værdiansættelse er derfor et fokuspunkt for SKAT ved gennemgang af omdannelser. Anskaffelsessum 

opgøres på baggrund af værdiansættelsen, hvorfor SKAT naturligvis er interesseret i en så nøjagtig 

værdiansættelse som muligt for at undgå en lavere beskatning. Et af de mere komplicerede områder er 

værdiansættelse af goodwill, og til dette har SKAT også udarbejdet et cirkulære, der bygger tidligere års 

resultater, og som har til formål at lette processen til en korrekt værdiansættelse. Ønsker man ikke at 

anvende den metode kan man alternativt anvende DCF-modellen, hvor man ved at tilbagediskontere 

fremtidige pengestrømme forsøger, at opgøre værdien af goodwill. Denne model stiller store krav til 

ledelsens udarbejdelse af prognoser og budgetter, og skal vurderes med en vis skepsis idet den lige netop 

bygger på ledelsens egne budgetter, hvilket er præget af en del subjektivitet.  

Ved balanceposterne driftsmidler, debitorer, varelager, kreditorer og anden gæld tages der som 

udgangspunkt i den regnskabsmæssige værdi pr. skæringsdato da man i overensstemmelse med 

Årsregnskabsloven regnskabsmæssigt løbende regulerer til handelsværdi med henblik på et retvisende 

billede. For de øvrige passivposter samt værdipapirer værdiansættes disse til kursværdi. Dette bliver som 

oftest oplyst af kreditinstitutter.  

Værdiansættelse af handelsværdi for fast ejendom kan enten ske med udgangspunkt i den offentlige 

ejendomsvurdering eller ved at få en ekstern valuar til at vurdere grund og ejendom. Særligt ved 

afhændelse af fast ejendom er, at der skal udarbejdes en ejendomsavance, herunder opgørelse af 

genvundne afskrivninger. Ved opgørelse af ejendomsavance og genvundne afskrivninger gælder reglerne i 

ejendomsavancebeskatningsloven samt afskrivningsloven.  
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Der skelnes ved værdiansættelse mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi. Den regnskabsmæssige 

værdi anvendes til udarbejdelse af åbningsbalance og de skattemæssige værdier anvendes til opgørelse af 

anparternes anskaffelsessum. Fælles for dem begge er, at de skal værdiansættes til handelsværdi for at give 

et retvisende af virksomheden ved omdannelsestidspunktet. Af forskellen mellem den regnskabsmæssige 

og skattemæssige værdi skal der også hensættes udskudt skat.  
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5. Introduktion til casevirksomhed  

Anders Andersen ejer virksomheden Københavns Tømrerfirma. Anders grundlagde virksomheden d. 21. 

oktober 2013. Virksomheden er beliggende i København på Tømrervej 1. Virksomheden leverer stort set 

alle former for tømrerydelser, og operer både på det private marked og på business-to-business markedet. 

Virksomheden har siden grundlæggelsen været drevet som en personligt ejet virksomhed, og beskattes 

efter reglerne i virksomhedsskatteordningen. 

Anders er fortsat ungkarl, og bor i et hus på Tømrervej 2. Da muligheden bød sig i 2017 valgte han at købe 

grund og ejendom på Tømrervej 1,hvor virksomheden nu drives fra. Anders har valgt at holde sin private 

bolig ude af virksomhedsordningen. Ligesom hans private bil heller ikke indgår. Virksomheden har de sidste 

par år vækstet betydeligt, og Anders har været nødt til at ansætte to ekstra medarbejdere, sådan at de nu 

er i alt 5 mand. Anders har samtidig gået længe med tanken om at udvide virksomhedens palette af ydelser 

ved at gå ind på entreprisemarkedet. Anders ved, at med denne udvidelse følger samtidig en øget risiko. 

Dette, sammen med den øgede beskæftigelse, har fået Anders til at overveje at omdanne sin virksomhed til 

et selskab. Anders ved dog ikke noget som helst om selskaber eller omdannelser, og har derfor kontaktet 

mig for at få noget rådgivning til om en virksomhedsomdannelse kunne være en løsning for ham. Jeg har 

inviteret Anders Andersen ind til en samtale. Det er vigtigt at der tages stilling til den enkelte sag.  

Til samtalen fortæller Anders i detaljer om sin virksomhed og hvilke fremtidsplaner han har for denne, og vi 

bliver enige om at en virksomhedsomdannelse vil være den bedste løsning for ham for at opnå den struktur 

og risikobegrænsning han søger. Han oplyser, at han ønsker at splitte virksomheden op i to selskaber; Et 

selskab for driften og et selskab for ejendommen, og jeg oplyser ham om mulighederne for en skattepligtig 

eller skattefri omdannelse. Han ønsker i begge omdannelser at spare likviditet til virksomheden, så han 

oplyser at han ønsker at anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Men opfylder Anders alle 

krav for en skattefri virksomhedsomdannelse?  

Som nævnt under afsnittet ”3.2 Skattefri virksomhedsomdannelse” er der nogle krav, der skal være opfyldt 

før en skattefri virksomhedsomdannelse kan gennemføres. Der er tale om følgende krav:   

- Der er tale om en personligt ejet virksomhed 

- Anders er fuldt skattepligtig til Danmark  

- Der er tale en samlet virksomhed. Alle aktiver indskydes undtaget fast ejendom, der indskydes i 

eget selskab. Dette er i overensstemmelse med VOL § 2, stk. 1, nr. 2.  

- Der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed. En fast ejendom anses i praksis for at være en 

selvstændig erhvervsvirksomhed.  
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- Virksomhedsdriften er ikke ophørt på stiftelsestidspunktet  

- Vederlaget vil blive erlagt i anparter  

- Anparternes anskaffelsessum er ikke negativ  

Endvidere sørger jeg som rådgiver for, at påkrævede dokumenter vil blive sendt indenfor tidsfristen samt at 

der i åbningsbalancen vil blive hensat til udskudt skat.  

Det vurderes, at Anders og virksomheden opfylder samtlige krav for anvendelse af reglerne om skattefri 

virksomhedsomdannelse. Jeg oplyser Anders, at jeg for klarhedens skyld udarbejder en beregning for både 

en skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse for begge selskaber og sammenholder disse, hvorefter 

han endeligt kan vurdere hvilken metode han ønsker at anvende. Anders oplyser han ikke har nogen 

tidligere personlige underskud. Vi diskuterer endvidere mulighederne om stiftelse med tilbagevirkende 

kraft, og Anders beslutter at det lyder som en god idé.  

Jeg oplyser Anders om muligheden for at oprette en holdingselskabsstruktur i forbindelse med 

omdannelsen. Jeg oplyser ham om fordelene og ulemperne ved sådan en struktur. Jeg anbefaler ham at 

benytte sig af aktieombytning, hvor han ombytter anparterne i de to nye selskaber med anparterne i et 

nystiftet holdingselskab. Jeg vil i forbindelse med udarbejdelsen af konsekvensberegningerne for 

virksomhedsomdannelserne samtidig udarbejde et udkast til en vurderingsberetning samt åbningsbalance 

for holdingselskabet, således at Anders kan foretage en endelig beslutning til opfølgningsmødet.  

Resultatopgørelse for Københavns Tømrerfirma for regnskabsåret 2018 med regnskabsafslutning 

31.12.2018:  

Resultatopgørelse 2018 2017 

+ Nettoomsætning 5.643.000 2.540.000 

- Råvarer og hjælpematerialer -3.047.220 889.000 

Bruttofortjeneste  2.595.780 1.651.000 

- Lønninger -1.536.589 -957.000 

- Andre driftsomkostninger -254.864 -169.429 

Resultat før af- og nedskrivninger 804.327 524.571 

- Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver -146.515 -183.143 

Resultat før finansielle poster  657.812 341.428 

- Finansielle omkostninger -95.500 -102.500 

Årets resultat  562.312 238.928 

Kilde: Egen tilvirkning  
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Balance for Københavns Tømrerfirma for regnskabsåret 2018 med regnskabsafslutning 31.12.2018:  

Aktiver 31.12.2018 31.12.2017 

Anlægsaktiver   

Materielle anlægsaktiver   

Grunde og bygninger 2.750.000 2.750.000 

Øvrigt driftsmateriel og inventar  586.059 732.574 

Anlægsaktiver i alt  3.336.059 3.482.574 

   

Omsætningsaktiver    

Råvarer og hjælpemateriel 1.012.687 856.217 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 536.927 276.439 

Andre tilgodehavender 54.000 52.000 

Likvide beholdninger 726.912  275.186 

Omsætningsaktiver i alt  2.330.526 1.459.842 

Aktiver i alt  5.666.585 4.942.416 

Kilde: Egen tilvirkning  

Passiver  31.12.2018 31.12.2017 

Egenkapital 1.550.052 1.176.960 

Egenkapital i alt  1.550.052 1.176.960 

   

Gældsforpligtelser    

Langfristede gældsforpligtelser    

Gæld til realkreditinstitutter  2.550.000 2.650.000 

Langfristede gældsforpligtelser i alt  2.550.000 2.650.000 

   

Kortfristede gældsforpligtelser    

Leverandørgæld  1.023.955 756.123 

Anden gæld  542.578 359.333 

Kortfristede gældsforpligtelser i alt  1.566.533 1.115.456 

Gældforpligtelser i alt  4.116.533 3.765.456 

Passiver i alt  5.666.585 4.942.416 

Kilde: Egen tilvirkning   
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5.1 Værdiansættelse – Københavns Tømrerfirma ApS 
I dette afsnit vil jeg gennemgå værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og passiver til brug for 

åbningsbalancerne for hhv. Københavns Tømrerfirma ApS og Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS. 

Værdiansættelsen tager udgangspunkt i virksomhedens aktiver og passiver pr. 31.12.2018 som er listet op 

ovenfor.  

5.1.1 Goodwill  

Jeg vil lægge ud med, at foretage en værdiansættelse af goodwill. Dette fremgår ikke af den tidligere 

aflagte årsrapport som der tages udgangspunkt i. Dette skyldes at man jf. årsregnskabslovens § 33, stk. 1 

ikke må indregne internt oparbejdet goodwill. Dette skal dog indregnes i åbningsbalancen for Københavns 

Tømrerfirma ApS da en omdannelse kan sidestilles med et salg.   

Virksomheden har eksisteret siden 21. oktober 2013, hvorfor jeg har adgang til virksomhedens resultater 

før skat for de tre forgangne år. Dette betyder, at jeg vil beregne værdien af goodwill ved brug af SKATs 

TSS-Cirkulære 2000-10 da jeg mener at dette vil give det mest retvisende resultat idet Anders Andersen 

oplyste, at han ikke har den store erfaring med udarbejdelse af budgetter og prognoser.    

Københavns Tømrerfirmas årsrapport er aflagt efter Årsregnskabsloven, og derfor skal resultaterne jf. 

cirkulæret reguleres for ikke udgiftsført løn til ægtefælle, finansielle indtægter, finansielle udgifter, 

ekstraordinære poster iht. ÅRL og afskrivninger på tilkøbt goodwill. I dette tilfælde skal der kun reguleres 

for finansielle udgifter da øvrige punkter ikke gør sig gældende. Anvendes virksomhedens skattepligtige 

indkomst skal der reguleres for andre punkter. Disse er allerede gennemgået under afsnittet om 

værdiansættelse, hvorfor disse ikke vil blive nævnt her.  

Vores beregningsgrundlag kommer således til at se ud som følgende:  

  2016 2017 2018 

Resultat før skat  175.896 238.928 562.312 

- Ikke udgiftført løn til ægtefælle  0 0 0 

- Finansielle indtægter  0 0 0 

+ Finansielle udgifter  45.000 102.500 95.500 

-/+ Ekstraordinære poster 0 0 0 

+ Afskr. På tilkøbt goodwill 0 0 0 

Beregningsgrundlag  220.896 341.428 657.812 

Kilde: Egen tilvirkning  
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Af de korrigerede resultater skal der beregnes et vægtet gennemsnit. Tidligste periode vægtes med 1, 

efterfølgende periode vægtes med 2 og seneste periode vægtes med 3, og herefter lægges disse værdier 

sammen og divideres med 6 for at finde et vægtet gennemsnit til brug for vores værdiansættelse.  

  2016 2017 2018 I alt 

Korrigeret resultat  220.896 341.428 657.812   

Vægtning  1 2 3   

  220.896 682.856 1.973.436 2.877.188 

  
   

  

Vægtet gennemsnit        479.531 
 Kilde: Egen tilvirkning  

Hertil tillægges en udviklingstendens for sikre et mere retvisende værdi af goodwillen. Goodwill afspejler en 

virksomheds merværdi, hvorfor der skal reguleres således at den beregnede værdi også rent faktisk er i 

overensstemmelse med virksomhedens præstationer. Har virksomheden eksempelvis haft en negativ 

udvikling de seneste par år vil goodwillen naturligt være mindre værd end hvis virksomheden har haft en 

positiv udvikling. Udviklingstendensen beregnes ved at tage forskellen mellem årets resultat i år 1 og år 3, 

og dividere dette med 2.  

Københavns Tømrerfirma har haft en udvikling på DKK 436.916 fra 2016 til 2018, hvilket giver en 

gennemsnitlig årlig stigning på DKK 218.458, der skal tillægges det vægtede gennemsnit beregnet ovenfor.  

  2016 2017 2018 I alt 

Korrigeret resultat  220.896 341.428 657.812   

Vægtning  1 2 3   

  220.896 682.856 1.973.436 2.877.188 

  
   

  

Vægtet gennemsnit  
   

479.531 

Udviklingstendens  
   

  

Udvikling fra 2016 til 2018 436.916 
  

  

Gennemsnit 218.458 
  

218.458 

          

Beregningsgrundlag efter udviklingstendens     697.989 
Kilde: Egen tilvirkning  
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Da der er tale om en personligt ejet virksomhed skal der jf. cirkulæret reguleres for driftsherreløn. Dette 

skal beregnes til 50 % af resultatet. Dog minimum DKK 250.000 og maksimum DKK 1.000.000.  

Beregningsgrundlag efter udviklingstendens     697.989 

Driftsherreløn, 50 %          348.995         (348.995) 

  
   

  

Beregningsgrundlag efter driftsherreløn          348.995  
Kilde: Egen tilvirkning  

Herefter fratrækkes en forretning af virksomhedens aktiver. Denne beregnes til kapitalafsatsen + 3 %. 

Kapitalafkastsatsen var i 2018 på 0 %, hvorfor der regnes med 3%. Beregningsgrundlaget er virksomhedens 

aktiver fra senest aflagte årsrapport før omdannelse fratrukket driftsfremmede aktiver og tilkøbt goodwill. 

Driftsfremmende aktiver indebærer fx obligationer.  

Beregningsgrundlag efter driftsherreløn          348.995  

Aktiver i alt pr. 31.12.2018 5.666.585 

- Driftsfremmede aktiver  0 

- Tilkøbt goodwill 0 

Beregningsgrundlag  5.666.585 

Forrentning, 3% -169.998 

Beregningsgrundlag efter forrentning af aktiver          178.997  

Kilde: Egen tilvirkning  

Københavns Tømrerfirma har hverken driftsfremmede aktiver eller tilkøbt goodwill, hvorfor der beregnes 

en forrentning på 3 % af virksomhedens samlede aktiver, svarende til DKK 169.998.  

Dette fratrækkes og efterlader os med en restværdi på DKK 178.997, hvortil der skal ganges en 

kapitaliseringsfaktor på for at få den endelige værdi af goodwill til indregning i åbningsbalancen for 

Københavns Tømrerfirma ApS.  

Når der skal beregnes en kapitaliseringsfaktor skal man forsøge, at vurdere hvor lang levetid denne 

goodwill har. Dette er praktisk talt umuligt, og derfor har jeg valgt at støtte mig op af den skattemæssige 

levetid på 7 år jf. afskrivningslovens § 40, stk. 1. Jeg har nedenfor indsat min forventede levetid samt 

renten. Renten beregnes jf. cirkulæret som kapitalafkastsatsen + 8 %. Kapitalafkastsatsen var som sagt på 0 

% i 2018, hvorfor renten her er 8 %.  
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Den oprindelige formel kan findes under afsnittet ”Værdiansættelse”.  

   
  

      

 
    

      

 

 

 

      

               

Ovenstående beregning giver en kapitaliseringsfaktor på 2,83.  

Beregningsgrundlag efter forrentning af aktiver          178.997  

Beregnet kapitaliseringsfaktor  2,83 

Beregnede goodwill  506.562 

Kilde: Egen tilvirkning  

Den beregnede kapitaliseringsfaktor ganges på restværdien på DKK 178.997, og giver en værdi på goodwill 

på DKK 506.562. Umiddelbart mener jeg, at denne værdi er retvisende som afspejling af virksomhedens 

merværdi da den er forholdsvis tæt på årets resultat for 2018 på DKK 562.312. Værdien af goodwill vil 

derfor blive medtaget i åbningsbalancen til den ovenstående beregnet værdi.  

I åbningsbalancen skal der af goodwillen hensættes 22 % til udskudt skat. Dette er svarende til DKK 

111.444.  

5.1.2 Driftsmateriel 

Indregnet driftsmateriel udgør pr. 31.12.2018 en værdi på DKK 586.059. Som beskrevet under afsnittet 

”Værdiansættelse” er det lovpligtigt ifølge Årsregnskabsloven, at den indregnede værdi afspejler 

handelsværdien. Københavns Tømrerfirma aflægger årsrapport efter ÅRL, hvorfor det må formodes at den 

bogførte værdi er lig handelsværdien. Denne værdi vil blive medtaget i åbningsbalancen.  

Den skattemæssige værdi udgør pr. 31.12.2018 DKK 293.001 jf. virksomhedens skattemæssige 

specifikationer, se bilag 1. Denne værdi er mindre end den regnskabsmæssige værdi, hvorfor der skal 

afsættes udskudt skat af denne forskel i åbningsbalancen. Forskellen mellem den regnskabsmæssige og 

skattemæssige værdi udgør DKK 293.058. Der skal afsættes 22 % heraf til udskudt skat, svarende til DKK 

64.473. Denne værdi vil blive medtaget i åbningsbalancen.  

5.1.3 Varebeholdning  

Som det fremgår af balancen udgør varebeholdningen DKK 1.012.687 pr. 31.12.2018. Ligesom ved 

driftsmidler gør det sig ligeledes gældende jf. Årsregnskabsloven, at den regnskabsmæssige værdi skal 

afspejle handelsværdien, hvorfor det vil være den bogførte værdi, der vil blive medtaget i åbningsbalancen.  
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Den skattemæssige værdi er lig med den regnskabsmæssige værdi idet Anders hidtil og for fremtiden har 

valgt at anvende samme værdiansættelsesmetode som ved ÅRL.  

5.1.4 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  

Som det fremgår af balancen udgør debitorerne DKK 536.927 pr. 31.12.2018. Den regnskabsmæssige værdi 

vil igen afspejle handelsværdien idet man regulerer for dubiøse debitorer. Den regnskabsmæssige værdi vil 

blive medtaget i åbningsbalancen.   

Den skattemæssige værdi udgør ligeledes DKK 536.927. Der er ikke hensat til tab på debitorer i 

årsrapporten, hvorfor det må formodes at der ikke er konstateret et tab på debitorerne.  

5.1.5 Andre tilgodehavender  

Som det fremgår af balancen udgør andre tilgodehavender DKK 54.000 pr. 31.12.2018. Denne værdi 

afspejler igen handelsværdien, hvorfor denne værdi vil blive medtaget i åbningsbalancen.  

Den skattemæssige værdi udgør ligeledes den bogførte værdi af DKK 54.000.  

5.1.6 Likvide beholdninger  

Som det fremgår af balancen udgør likvide beholdninger DKK 726.912 pr. 31.12.2018. Den 

regnskabsmæssige værdi er lig med kursværdien på skæringsdatoen, og udgør derfor handelsværdien, 

hvorfor denne værdi vil blive medtaget i åbningsbalancen.  

Likvide beholdninger opgøres altid til kursværdien uanset om det er skattemæssigt eller regnskabsmæssigt, 

hvorfor den skattemæssige værdi er lig den regnskabsmæssige på DKK 726.912.  

5.1.7 Leverandørgæld  

Som det fremgår af balancen udgør leverandørgæld DKK 1.023.955 pr. 31.12.2018. Kreditorerne skal 

værdiansættes til handelsværdi, hvilket er lig med den regnskabsmæssige værdi. Denne værdi vil blive 

medtaget i åbningsbalancen.  

Den skattemæssige værdi er lig den regnskabsmæssige værdi.   

5.1.8 Anden gæld  

Som det fremgår af balancen udgør anden gæld DKK 542.578 pr. 31.12.2018. Ligesom ved kreditorerne skal 

anden gæld værdiansættes til handelsværdi, hvilket er lig med den regnskabsmæssige værdi. Denne værdi 

vil blive medtaget i åbningsbalancen.  

Den skattemæssige værdi er lig den regnskabsmæssige værdi.  
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5.2 Åbningsbalance for Københavns Tømrerfirma ApS  
På baggrund af ovenstående værdiansættelse har jeg udarbejdet åbningsbalancen for Københavns 

Tømrerfirma ApS pr. 01.01.2019. Denne fremgår af den midterste kolonne, og er værdierne sat til 

handelsværdi. Jeg har ligeledes indsat den skattemæssige ”åbningsbalance” pr. 01.01.2019. Denne fremgår 

af den yderste kolonne, og vil være den der ligger til grund for den opgjorte anskaffelsessum for 

anparterne. Dette vil blive gennemgået nærmere nedenfor.  

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Ovenstående figur viser at selskabet vil have en åbningsbalance på DKK 3.423.147. Forskellen fra den 

tidligere balance ligger primært i den tilkøbte goodwill samt den udskudte skat. Ved blot at se på den 

udskudte skat giver dette os allerede et indtryk af, at en skattefri virksomhedsomdannelse vil være at 

foretrække idet der allerede her foreligger en stor latent skat, der ville blive udløst ved et salg. Den 

udskudte skat er et udtryk for en latent skat, der påhviler forskellen mellem de regnskabsmæssige og 

skattemæssige værdier på, i dette tilfælde, goodwill og driftsmidler idet man skattemæssigt har foretaget 

Åbningsbalance for Københavns Tømrerfirma ApS pr. 01.01.2019 

  

   

  

Aktiver  

  

Regnskabsmæssig værdi pr. 

01.01.2019 Skattemæssig værdi pr. 01.01.2019 

Goodwill  

  

506.562 0 

Driftsmidler  

 

586.059 293.001 

Varebeholdning 

 

1.012.687 1.012.687 

Tilgodehavender fra salg 536.927 536.927 

Andre tilgodehavender  54.000 54.000 

Likvide beholdninger  726.912 726.912 

Aktiver i alt    3.423.147 2.623.527 

  

  

    

Passiver  

  

    

Leverandørgæld 

 

1.023.955 1.023.955 

Anden gæld 

 

453.578 453.578 

Mellemregningskonto  34.000 34.000 

Hensat til senere hævning 55.000 55.000 

Udskudt skat, 22%  

 

175.917 0 

Passiver i alt    1.742.450 1.566.533 

  

  

    

Egenkapital  

 

    

Anpartskapital 

 

50.000   

Overkurs 

  

1.630.697   

Egenkapital i alt    1.680.697   
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større afskrivninger end regnskabsmæssigt, og derved har værdiforringet mere end den faktiske 

værdiforringelse, og har altså modtaget et for stort fradrag skattemæssigt. Dette skal man naturligvis 

irettesætte gennem en større beskatning når man sælger. Forskellen mellem de regnskabsmæssige og 

skattemæssige værdier på goodwill og driftsmidler udgør i alt DKK 799.620, og den udskudte skat heraf 

udgør altså DKK 175.917, svarende til 22 %.  

 

En anden forskel er egenkapitalen. Der er naturligvis blevet indskudt DKK 50.000 som selskabskapital idet 

Anders Andersen ønskede at omdanne til et ApS. Som tillæg hertil er pålagt en overkurs ved stiftelse, og 

denne er et udtryk for den merværdi, der er indskudt i selskabet. Dette er ikke nødvendigvis en bunden 

reserve, og Anders har derfor mulighed for at bl.a. at udbetale udbytte fra denne reserve.  

Endeligt har jeg valgt at splitte posten ”Anden gæld” op. Dette har jeg gjort, fordi posten frem til 

omdannelsen har indeholdt både en mellemregning, hensat til senere hævning samt anden gæld relateret 

til virksomheden. Af den samlede post udgør mellemregningen til Anders DKK 34.000 og hensat til senere 

hævning udgør DKK 55.000. Det vil sige Anders har i alt DKK 89.000 til gode hos virksomheden som han kan 

hæve skattefrit. Jeg har valgt, at splitte det op for, at tydeliggøre overfor Anders hvilke beløb jeg vil 

anbefale, at han sørger for at få hævet ud af virksomheden inden stiftelsen af det nye selskab indtræder 

idet han jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2 har mulighed for, at holde disse beløb udenfor omdannelsen. Det er vigtigt 

at huske, at informere Anders om at pengene skal være hævet fra virksomhedens konto før stiftelsen 

gennemføres.  

 

Som tidligere nævnt henvendte Anders sig først til os i maj 2019 med ønske om omdannelse og vi drøftede 

muligheden for stiftelse med tilbagevirkende kraft, hvorfor værdien alligevel er medtaget i 

åbningsbalancen, da denne illustrerer værdierne pr. 01.01.2019.  

Øvrige poster i åbningsbalancen er blot ”rullet” med over fra sidste års aflagte årsrapport.  
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5.3 Anparternes anskaffelsessum  
Uanset om man foretager en skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse skal der opgøres en 

anskaffelsessum for anparterne, som kommer til at ligge til grund for beregningen af den fremtidige 

skattebetaling.  

Anparternes anskaffelsessum opgøres efter virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2 og 3. Jeg har 

nedenfor illustreret, hvorledes jeg har beregnet anskaffelsessummen for Københavns Tømrerfirma ApS.  

Aktiver  Skattemæssig værdi pr. 01.01.2019 

Goodwill  0 

Driftsmidler  293.001 

Varebeholdning 1.012.687 

Tilgodehavender fra salg 536.927 

Andre tilgodehavender  54.000 

Likvide beholdninger  726.912 

Aktiver i alt  2.623.527 

    

Passiver    

Leverandørgæld 1.023.955 

Anden gæld 453.578 

Mellemregningskonto  34.000 

Hensat til senere hævning 55.000 

Udskudt skat, 22%  0 

Passiver i alt  1.566.533 

    

Egenkapital ved omdannelse  1.056.994 

    

- Opsparet overskud -309.274 

    

Anparternes anskaffelsessum 747.720 

Kilde: Egen tilvirkning  

Til brug for beregning af anparternes anskaffelsessum anvendes jf. VOL § 4, stk. 2 de skattemæssige 

værdier for aktiver og passiver. Den udskudte skat skal dog ikke medtages.  

Opgørelsen af aktiverne og passiverne giver en anskaffelsessum på DKK 1.056.994. Hertil skal fratrækkes 

evt. opsparet overskud såfremt virksomhedsordningen har været anvendt. Anders har tidligere anvendt 

VSO, og af bilag 1 fremgår det at han har DKK 322.160 efter skat i opsparet overskud. Da Anders har valgt at 

opdele sin virksomhed i to selskaber har jeg beregnet en fordelingsnøgle på baggrund af 

kapitalafkastgrundlaget, se bilag 2. Denne beregning viser en fordelingsnøgle på 4 % til Københavns 
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Tømrerfirma Ejendom ApS og en fordelingsnøgle på 96 % til Københavns Tømrerfirma ApS.  

Der fratrækkes DKK 309.274, svarende til 96 % af DKK 322.160, hvilket giver en endelig anskaffelsessum på 

DKK 747.720.  

5.4 Skattepligtig vs. Skattefri  
Til at starte med vil jeg opstille nogle forudsætninger forud for konsekvensberegningen af hvorvidt det kan 

betale sig med en skattefri virksomhedsomdannelse. Jeg har til denne beregning valgt, at anvende 

marginalskatten for 2018 på 56,5 %26. Marginalskatten indeholder både kommuneskat, kirkeskat og bund- 

og topskat. Jeg har valgt den højst mulige procentsats for, at illustrere ”worst case” af en eventuel 

skattebetaling for Anders sådan at han er indforstået med, hvad han maksimalt ville komme til at betale 

såfremt han vælger den skattepligtige metode.  

Som nævnt i introduktionen af casen er Anders fortsat ugift, hvorfor der vil blive beregnet 27 % af de første 

52.900 i aktieindkomst, og herefter 42 % af det resterende beløb27.  

Jeg har nedenfor opstillet skatteberegningen ved afståelse efter henholdsvis den skattepligtige og den 

skattefrie metode.  

Skattepligtig virksomhedsomdannelse  

Avance  
   

  

- Avance på goodwill 
 

       506.562    

- Avance på driftsmidler         293.058    

Avance i alt  
  

       799.620    

  
   

  

Skat heraf, 56,5%  
  

       -451.785  

  
   

  

Opsparet overskud før skat28        396.505    

  
   

  

Skat heraf, 56,5%  
  

       -224.025  

Allerede betalt aconto selskabsskat, 22%  
 

           87.231  

  
   

       -136.794  

  
   

  

I alt til beskatning             -588.580  
Kilde: Egen tilvirkning  

Såfremt Anders vælger at omdanne efter den skattepligtige metode skal han betale i alt DKK 588.580. 

Denne skat udgøres delvis af beskatning af avancer samt beskatning af opsparet overskud idet han tidligere 

har anvendt virksomhedsskatteordningen, og i den forbindelse havde opsparet overskud til gode i 

                                                           
26

 https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-2019 
27

 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
28

 Svarende til 96 % af beløb fremgående af bilag 1 jf. fordelingsnøgle i bilag 2.  

https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-2019
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
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virksomheden. Avancen på goodwill beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige og den 

skattemæssige værdi. Den tidligere beregnede handelsværdi for goodwill udgør DKK 506.562, og den 

skattemæssige værdi udgør DKK 0, hvorfor den samlede avance er lig med handelsværdien. Det samme gør 

sig gældende for avancen på driftsmidler. Her udgør handelsværdien DKK 586.059, og den skattemæssige 

værdi udgør kun DKK 293.001, hvilket betyder at der en avance på DKK 293.058. Disse avancer skal 

beskattes som personlig indkomst, og der beregnes en maksimal beskatning på DKK 451.785, svarende til 

56,5 % af den samlede avance.  

Herudover har Anders opsparet overskud til gode fra da han anvendte VSO. Der er medtaget den del, der er 

beregnet til at vedrøre driften jf. bilag 2. Det er værdien før skat, der medtaget. Denne værdi skal der 

ligeledes beregnes 56, 5 % i skat af, hvilket beregnes til DKK 224.025. Anders har allerede betalt 22 % i 

aconto selskabsskat, hvilket han selvfølgelig vil blive modsvaret for således at den endelige skattebetaling 

for opsparet overskud ender på DKK 136.794.  

Anders kan altså forvente et stort likviditetstræk såfremt han ønsker at foretage en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse da han ville skulle betale i alt DKK 588.580.  

Skattefri virksomhedsomdannelse  

Avance  
    

  

Egenkapital for Københavns Tømrerfirma ApS 1.680.697   

Anparternes anskaffelsessum  
 

-747.720   

Avance i alt  
  

932.977   

  
    

  

Skat heraf de første 52.900, 27% 
 

-14.283 

Skat heraf resterende beløb, 42% 
 

          -369.632  

  
    

  

I alt til beskatning        -383.915 
Kilde: Egen tilvirkning  

Hvis vi kigger på beskatningen ved en skattefri virksomhedsomdannelse sker opgørelsen på en lidt 

anderledes måde. Først og fremmest er ideen jo ved den skattefri virksomhedsomdannelse, at der ingen 

skattebetaling sker før på et senere tidspunkt. Endvidere sker beskatningen af avancen som en 

aktieindkomst. Avancen opgøres til handelsværdi, hvilket i en skattefri virksomhedsomdannelse er 

egenkapitalen, fratrukket anparternes anskaffelsessum. Egenkapitalen kender vi fra åbningsbalancen 

ovenfor samt anparternes anskaffelsessum fra afsnittet derom. De to fratrukket hinanden giver en 

fortjeneste på DKK 932.977. De gældende skattesatser for 2018 lyder på 27 % på de første 52.900 som ugift 

og herefter 42 % af det resterende beløb. Dette giver altså en samlet beskatning på DKK 383.915.  

Det skal selvfølgelig understreges, at denne skat ikke vil komme til betaling for Anders, men disse 
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beregninger giver en god illustration af forskellene mellem de to metoder, og giver Anders mulighed for at 

foretage en beslutning på et korrekt og oplyst grundlag. I sidste ende vil Anders’ nettoprovenu, altså 

endelige fortjeneste efter skat, være stort set den sammen uanset af hvilken metode han vælger.  

Da den skattepligtige omdannelse betyder en skattebetaling på knap DKK 600.000, og at han ikke har nogen 

underskud til modregning i den skattepligtige avance, anbefaler jeg Anders at anvende regler om skattefri 

virksomhedsomdannelse ved omdannelse af Københavns Tømrerfirma ApS.   
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5.5 Værdiansættelse - Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS  
Ligesom for Københavns Tømrerfirma ApS skal der foretages en værdiansættelse af de aktiver og passiver, 

der skal medtages i åbningsbalancen for Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS.  

5.5.1 Grunde og bygninger  

Som det fremgår af balancen udgør grunde og bygninger DKK 2.750.000 pr. 31.12.2018. I forbindelse med 

omdannelsen har vi fået en ekstern valuar til at foretage en værdiansættelse af ejendommen til brug for 

udarbejdelse af den nye åbningsbalance. Som tidligere nævnt er fællesnævneren ved værdiansættelse af 

aktiver og passiver i forbindelse med en omdannelse, at dette sker til handelsværdi, hvorfor Anders valgte 

at dette ville blive den mest pålidelige metode. 

Den eksterne valuarvurdering lyder på en værdi af DKK 3.500.000 for grund og bygning tilsammen. Dette 

beløb fordelt på DKK 1.000.000 for grunden og DKK 2.500.000 for bygning og installationer. Den fulde værdi 

vil blive medtaget i åbningsbalancen.  

Hvad angår den skattemæssige værdi, herunder også den værdi der skal medtages i anparternes 

anskaffelsessum, gælder det, at det er handelsværdien fratrukket skattemæssige fortjenester, som skal 

medtages. Ved skattemæssig fortjeneste forstås der i denne sammenhæng beregnede genvundne 

afskrivninger i henhold til afskrivningsloven samt opgjort fortjeneste/tab efter 

ejendomsavancebeskatningsloven. Der henvises til bilag 3 for visualisering af den fulde beregning. Jeg vil 

her gennemgå beregningen, og jeg vil i den forbindelse starte med beregning af genvundne afskrivninger.  

De genvundne afskrivninger opgøres som forskellen mellem anskaffelsessummen, salgssummen og de 

foretagne skattemæssige afskrivninger. Det er vigtigt, at der her kun anvendes den del af købesummen og 

salgssummen, som vedrører bygning og installationer da man som bekendt ikke foretager afskrivninger på 

grunde. I dette tilfælde giver det genvundne afskrivninger på DKK 890.000, men dette kan dog maksimalt 

udgøre de faktiske foretagne afskrivninger på DKK 140.000, jf. bilag 1.  

Dernæst skal der opgøres en fortjeneste eller tab i henhold til EBL. Når denne fortjeneste skal opgøres skal 

man igen anvende anskaffelsessummen samt salgssummen, men her inklusiv grund. Til 

anskaffelsessummen har man mulighed for, at regulere med et fast tillæg svarende til DKK 10.000 pr. 

kalenderår man har ejet ejendommen. Man må dog ikke medregne for salgsåret.  

Ejendomsavancen beregnes efter følgende formel: 

[Afståelsessum - Anskaffelsessum = Avance/tab] 

Anders købte ejendommen i 2017, hvorfor der må reguleres for 2017 og 2018, svarende til DKK 20.000. 

Anskaffelsessummen er ligeledes kendt til DKK 2.750.000. Den samlede anskaffelsessum ender derfor på i 
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alt DKK 2.770.000 samt salgsværdien er vurderet til i alt DKK 3.500.000. Disse to fratrukket hinanden giver 

en samlet ejendomsavance på DKK 730.000, der ville komme til beskatning såfremt der forestod et salg af 

virksomheden.  

Som nævnt ovenfor opgøres den skattemæssige værdi til handelsværdien, altså de DKK 3.500.000, 

fratrukket skattemæssige fortjenester, som her er de DKK 140.000 i genvundne afskrivninger samt DKK 

730.000 i ejendomsavance - i alt DKK 870.000. Dette giver en skattemæssig værdi på DKK 2.630.000 for 

grund og bygninger. Denne værdi vil blive medtaget i anparternes anskaffelsessum, som vil blive 

gennemgået nedenfor.  

Da der ikke forestår noget reelt salg skal der i åbningsbalancen hensættes til udskudt skat. Den 

regnskabsmæssige værdi udgør DKK 3.500.000 og den skattemæssige værdi udgør DKK 2.630.000, hvorfor 

der skal hensættes udskudt skat af forskellen på DKK 870.000. Der bliver hensat DKK 191.400 svarende til 

22 %.  

5.5.2 Gæld til realkreditinstitut  

Som det fremgår af balancen udgør gæld til realkreditinstitutter DKK 2.550.000 pr. 31.12.2018.  

Fremmedfinansiering værdiansættes til kursværdi, hvilket er lig med den regnskabsmæssige værdi. Denne 

værdi vil blive medtaget i åbningsbalancen.  

Den skattemæssige værdi er lig den regnskabsmæssige værdi.   
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5.6 Åbningsbalance for Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS  

På baggrund af ovenstående værdiansættelse har jeg udarbejdet åbningsbalancen for Københavns 

Tømrerfirma Ejendom ApS pr. 01.01.2019. Denne fremgår af den midterste kolonne, og er værdierne sat til 

handelsværdi. Jeg har ligeledes indsat den skattemæssige ”åbningsbalance” pr. 01.01.2019. Denne fremgår 

af den yderste kolonne, og vil være den der ligger til grund for den opgjorte anskaffelsessum for 

anparterne. Dette vil blive gennemgået nærmere nedenfor.  

Åbningsbalance for Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS pr. 01.01.2019 

  

   

  

Aktiver  

  

Regnskabsmæssig værdi pr. 

01.01.2019 

Skattemæssig værdi pr. 

01.01.2019 

Grunde og bygninger 

  

3.500.000 2.630.000 

Aktiver i alt    3.500.000 2.630.000 

  

  

    

Passiver  

  

    

Gæld til 

realkreditinstitut 

 

2.550.000 2.550.000 

Udskudt skat, 22%  

 

191.400 0 

Passiver i alt    2.741.400 2.550.000 

  

  

    

Egenkapital  

 

    

Anpartskapital 

 

50.000   

Overkurs 

  

708.600   

Egenkapital i alt    758.600   

Kilde: Egen tilvirkning  

Åbningsbalancen for Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS er stillet op på præcis samme måde som ved 

åbningsbalancen for Københavns Tømrerfirma ApS. Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS ender med en 

balancesum på DKK 3.500.000, heraf en latent skat på knap DKK 200.000, hvilket indikerer at det igen må 

antages for Anders at en skattefri virksomhedsomdannelse vil være en fordelagtig løsning for ham.  

Endvidere er der igen en forskel ved at egenkapitalen nu udgøres af en selskabskapital på DKK 50.000 samt 

en overkurs på DKK 708.600, der er et udtryk for den merværdi, der er indskudt i selskabet 
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5.7 Anparternes anskaffelsessum  
Anparternes anskaffelsessum opgøres efter virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2 og 3. Jeg har 

nedenfor illustreret hvorledes jeg har beregnet anskaffelsessummen for Københavns Tømrerfirma Ejendom 

ApS. 

Aktiver  Skattemæssig værdi pr. 01.01.2019 

Grunde og bygninger 2.630.000 

Aktiver i alt  2.630.000 

    

Passiver    

Gæld til realkreditinstitut 2.550.000 

Udskudt skat, 22%  0 

Passiver i alt  2.550.000 

    

Egenkapital ved omdannelse  80.000 

    

- Opsparet overskud - 12.886 

    

Anparternes anskaffelsessum 67.114 

Kilde: Egen tilvirkning  

Til brug for beregning af anparternes anskaffelsessum anvendes igen jf. VOL § 4, stk. 2 de skattemæssige 

værdier for aktiver og passiver. Den udskudte skat skal dog ikke medtages.  

Opgørelsen har af aktiverne og passiverne giver en anskaffelsessum på DKK 80.000. Hertil skal fratrækkes 

evt. opsparet overskud såfremt virksomhedsordningen har været anvendt. Anders har tidligere anvendt 

VSO, og af bilag 1 fremgår det at han har DKK 322.160 efter skat i opsparet overskud. Som tidligere nævnt 

har valgt at opdele sin virksomhed i to selskaber, og der fratrækkes de resterende DKK 12.886, svarende til 

4 % af DKK 322.160, hvilket giver en endelig anskaffelsessum på DKK 67.114.  
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5.8 Skattepligtig vs. Skattefri 
Der gælder de samme forudsætninger som oplistet under gennemgangen af skattefri vs. Skattepligtig for 

Københavns Tømrerfirma ApS.  

Skattepligtig virksomhedsomdannelse  

Avance  
   

  

- Avance på ejendom 
 

       870.000    

Avance i alt  
  

       870.000    

  
   

  

Skat heraf, 56,5 %  
  

       -491.550  

  
   

  

Opsparet overskud før skat 16.521   

  
   

  

Skat heraf, 56,5 %  
  

            -9.334  

Allerede betalt aconto selskabsskat, 22 %  
 

              3.635  

  
   

            -5.700  

  
   

  

I alt til beskatning             -497.250  
Kilde: Egen tilvirkning  

Såfremt Anders vælger, at omdanne efter den skattepligtige metode skal han betale i alt DKK 497.250. 

Denne skat udgøres delvis af beskatning af avance på ejendom samt beskatning af opsparet overskud idet 

han tidligere har anvendt virksomhedsskatteordningen, og i den forbindelse havde opsparet overskud til 

gode i virksomheden. Avancen på ejendommen kender vi fra ovenstående opgørelse af ejendomsavance og 

genvundne afskrivninger. De i alt DKK 870.000 udgøres af en ejendomsavance på DKK 730.000 og 

genvundne afskrivninger på DKK 140.000. De i alt DKK 870.000 er også tilsvarende forskellen mellem den 

regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi. Normalvis beskattes ejendomsavancen som 

kapitalindkomst og de genvundne afskrivninger som personlig indkomst, men for at gøre beregningen mere 

overskuelig samt opretholde målet om at vise ”worst case”-scenariet er ejendomsavancen medtaget som 

personlig indkomst, og der er beregnet skat med marginalskatten på 56,5 %. Dette giver en samlet 

beskatning af avancen på ejendommen på DKK 491.550.  

Herudover har Anders opsparet overskud til gode fra da han anvendte VSO. Der er medtaget den del, der er 

beregnet til at vedrøre ejendommen jf. bilag 2. Det er værdien før skat, der medtaget. Denne værdi skal der 

ligeledes beregnes 56, 5 % i skat af, hvilket giver DKK 9.334. Anders har allerede betalt 22 % i aconto 

selskabsskat, hvilket han selvfølgelig vil blive modsvaret for således at den endelige skattebetaling for 

opsparet overskud ender på DKK 5.700.  
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Anders kan altså forvente et stort likviditetstræk såfremt han ønsker at foretage en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse da han ville skulle betale i alt DKK 497.250. 

 

Skattefri virksomhedsomdannelse  

Avance  
    

  

Egenkapital for Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS 758.600   

Anparternes anskaffelsessum  
 

-67.114   

Avance i alt  
  

691.486   

  
    

  

Skat heraf, 27% 
   

-14.283 

Skat heraf, 42% 
   

          -268.206  

  
    

  

I alt til beskatning        -282.489 
Kilde: Egen tilvirkning  

Hvis vi kigger på beskatningen ved en skattefri virksomhedsomdannelse for Københavns Tømrerfirma 

Ejendom ApS sker opgørelsen på en lidt anderledes måde. Avancen opgøres igen til handelsværdi, hvilket 

er egenkapitalen, fratrukket anparternes anskaffelsessum. Egenkapitalen kender vi fra åbningsbalancen 

ovenfor samt anparternes anskaffelsessum fra afsnittet derom. De to fratrukket hinanden giver en 

fortjeneste på DKK 691.486. De gældende skattesatser for 2018 lyder på 27 % på de første 52.900 som ugift 

og herefter 42 % af det resterende beløb. Dette giver altså en samlet beskatning på DKK 282.489.  

Det skal selvfølgelig igen understreges at denne skat ikke vil komme til betaling for Anders, men disse 

beregninger giver en god illustration af forskellene mellem de to metoder, og giver Anders mulighed for at 

foretage en beslutning på et korrekt og oplyst grundlag. I sidste ende vil Anders’ nettoprovenu, altså 

endelige fortjeneste efter skat, være stort set den sammen uafhængigt af hvilken metode han vælger.  

Da den skattepligtige omdannelse betyder en skattebetaling på knap DKK 500.000 anbefaler jeg Anders 

også at anvende regler om skattefri virksomhedsomdannelse ved omdannelsen af Københavns 

Tømrerfirma Ejendom ApS.   

5.9 Delkonklusion  
Anders Andersen henvendte sig til mig med et ønske at omdanne sin tømrervirksomhed til to selskaber. 

Han ønskede at omdanne driftsdelen til et selskab og den faste ejendom i et andet. Han oplyste mig, at han 

ønskede at omdanne med henblik på at risikobegrænse da han gik med tankerne om at udvide sin 

virksomhed ind på et nyt og større marked med øgede risici. Eftersom Anders står med tankerne om at 

udvide sin virksomhed oplyste jeg ham om mulighederne for både en skattepligtig, men også en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Anders ønsker at spare så meget likviditet som muligt, så han ønsker at anvende 
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reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Vi gennemgik kravene sammen, og vurderede at han 

opfyldte samtlige krav for en skattefri omdannelse.  

Som rådgiver oplyste jeg ham at jeg ville foretage en værdiansættelse af aktiver og passiverne, opgøre 

anparternes anskaffelsessum samt foretage konsekvensberegning for de to metoder for at sikre mig, at 

Anders foretager sin beslutning på et oplyst grundlag.  

Ved værdiansættelsen af Københavns Tømrerfirma ApS skulle der opgøres en værdi af goodwill, hvortil 

SKATs TSS Cirklulære 2000-10 blev anvendt, og værdien blev opgjort til DKK 506.562. Denne værdi er 

medtaget i åbningsbalancen, og der er i overensstemmelse med gældende lovgivning hensat til udskudt 

skat i åbningsbalancen. Øvrige poster blev værdiansat efter gældende regler. 

Ved værdiansættelsen af Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS skulle der opgøres ejendomsavance og 

genvundne afskrivninger, hvilket endte ud i en samlet avance på DKK 870.000. Øvrige poster blev 

værdiansat efter gældende regler. 

Af åbningsbalancerne fremgår der væsentlige hensættelser til udskudt skat som følge af skattemæssige 

avancer på goodwill, ejendom og driftsmidler, hvilket allerede her indikerer, at der for begge omdannelser 

ikke er nogen tvivl om at en skattefri virksomhedsomdannelse er det mest fordelagtige valg for Anders. 

Ovenstående skatteberegninger ved en skattepligtig omdannelse viser endvidere en væsentlig beskatning 

på henholdsvis DKK 588.580 og DKK 497.250, og samtidig er den skattefrie virksomhedsomdannelse også i 

overensstemmelse med Anders’ oprindelige plan, hvorfor jeg anbefaler ham denne metode frem for den 

skattepligtige.  
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6. Typiske fejl ved virksomhedsomdannelser  
Der er som bekendt en lang række betingelser, der skal være opfyldt forud for en virksomhedsomdannelse, 

og det er nemt at overse en eller flere af disse. Ifølge SKAT er der eftersigende fejl i op mod 50 % af alle 

virksomhedsomdannelser de modtager. Det er derfor essentielt at have kendskab til faldgruber da en fejl, 

særligt ved skattefrie omdannelser, kan have store konsekvenser. Overholdes samtlige betingelser ved en 

skattefri virksomhedsomdannelse ikke vil dette have den konsekvens at omdannelsen vil blive skattepligtig. 

Som rådgiver ønsker man naturligvis ikke at dette sker, og i og med denne opgave har til formål at øge den 

faglige ekspertise i forbindelse med rådgivning af kunder, vurderer jeg at denne sammenfatning er vigtig at 

tilføje.  

  

Jeg har i dette afsnit samlet en række faldgruber som jeg har stødt på i forbindelse med min gennemgang af 

teori samt ved efterprøvning af casevirksomheden:  

- Der skal være tale om én samlet virksomhed. Samtlige aktiver og passiver skal medtages. Dette kan 

i nogle tilfælde også gælde blandet benyttet aktiver, hvis VSO har været forud for omdannelsen.  

- Negativ indskudskonto skal være udlignet  

- Omdannes der til flere selskaber, skal hver omdannelse omfatte en erhvervsmæssigt selvstændig 

virksomhed  

- Vederlag kan kun erlægges i aktier/anparter eller en blanding af aktier/anparter og kontanter (Kun 

ved en skattepligtig omdannelse) 

- Forud for en omdannelse skal man sørge for at indhente tilladelser fra diverse kreditinstitutter. Fx 

ejerskifte i forbindelse med omdannelse af fast ejendom.  

- Aktiver skal værdiansættes til korrekt handelsværdi  

- Korrekt opgørelse af anparternes anskaffelsessum  

- Ejer skal være skattepligtig til Danmark. 

 

Listen ikke udtømmende, men ovenstående er eksempler på steder hvor der kan forekomme fejl i 

forbindelse med virksomhedsomdannelser. Skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1 giver dog mulighed for at 

ansøge om tilladelse hos SKAT for omgørelse af fx virksomhedsomdannelser ved tilfælde af fejl, men ikke 

alle opnår denne tilladelse, hvorfor revisor i tilfælde af forkert skatterådgivning kan risikere at ifalde 

erstatningsansvar. Dette udløser en anden problemstilling om hvor stort et tab klienten har lidt, og 

hvorledes dette opgøres. Klienten lider ved skattefri omdannelse, der bliver skattepligtig som følge af en 

fejl, naturligvis et likviditetsmæssigt tab, men i disse tilfælde er der blot tale om ændring i tidspunktet for 

betalingen af skatten. Når klienten betaler skatten bliver denne samtidig frigjort for den udskudte 
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skatteforpligtelse, der hensættes i balancen. Klienten bliver jo som sagt ikke fritaget for beskatning ved 

anvendelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse, hvorfor revisor ikke kan ifalde erstatningsansvar 

for dette beløb, men revisor kan dog risikere at ifalde erstatningsansvar for den finansieringsudgift klienten 

måtte være nødsaget til at pådrage sig for at betale skatten som følge af fejlagtig rådgivning29. Som sagt er 

dette en større problemstilling som ikke er formålet for denne opgave, men det tydeliggør kort at man som 

rådgiver spiller en vigtig rolle med sin rådgivning i forbindelse med virksomhedsomdannelser.    

                                                           
29

 Revisors erstatnings- og disciplinæransvar, 4. udgave, side 408 
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7. Aktieombytning  

Når man har omdannet sin virksomhed har man en virksomhedsstruktur med kapitalejeren i toppen og 

med driftsselskabet direkte under sig. Man har naturligvis mulighed for at beholde denne struktur såfremt 

man ønsker dette. Eller man kan oprette en moder/datter-selskabsstruktur. En såkaldt 

holdingselskabsstruktur, hvor man opretter et holdingselskab mellem ejeren og driftsselskabet således at 

driftsselskabet nu ejes af holdingselskabet og ultimativt af ejeren gennem holdingselskabet. Der kan være 

flere fordele ved en sådan struktur. Man har ved denne struktur blandt andet mulighed for at overføre 

driftsselskabets kapital til holdingselskabet via skattefri udbytteudlodning. Der er væsentligt flere risici 

tilknyttet et driftsselskab, og som nævnt tidligere hæfter man ved selskaber kun for den indskudte kapital, 

hvorfor man ved at overføre frie reserver til holdingselskabet mindsker risikoen for at denne går tabt ved 

en evt. konkurs. Man formår samtidig at slanke driftsselskabets balance, hvilket vil gør det nemmere for en 

tredjemand at købe sig ind. Endnu en fordel ved en holdingselskabsstruktur er, at selskaber har mulighed 

for at afhænde aktier og anparter skattefrit såfremt der ejes minimum 10 % af aktier eller anparterne i 

datterselskabet jf. ABL § 8. Veletablerede virksomheder sælges ofte med store fortjenester, hvorfor dette 

er en klar fordel idet man får lejlighed for få hele salgssummen ud med mulighed for at reinvesterer denne i 

andre projekter. Vælger man at trække pengene ud af holdingselskabet vil ejeren dog blive beskattet heraf.  

Ulemperne ved at etablere en holdingselskabsstruktur er, at der skal oprettes flere selskaber, hvilket 

medfører øgede omkostninger til stiftelse. Samtidig skal der fremover udarbejdes en årsrapport for hvert 

selskab i koncernen, hvilket også medfører øgede omkostninger til revisor. Der er dog i mindre selskaber 

ikke krav om revision.  

Fordelene ved en sådan struktur er, som beskrevet ovenfor, mange, men hvordan etableres denne 

struktur? Dette kan ske via en aktie- eller anpartsombytning. Ved en aktieombytning forstås at ejeren 

bytter sine andele i driftsselskabet ud med andele i et nystiftet holdingselskab. Det vil altså sige, at ejeren 

overdrager sine aktier/anparter i Selskab A ApS til Selskab B ApS, og som vederlag herfor modtager ejeren 

aktier/anparter i Selskab B ApS. Der vil herefter være opstået en holdingselskabsstruktur, hvor 

anpartshaver ejer Selskab B ApS, og Selskab B ApS ejer Selskab A ApS.  

En aktieombytning kan ske enten ved en skattepligtig aktieombytning eller ved en skattefri aktieombytning, 

herunder med eller uden tilladelse fra SKAT. Disse metoder vil i de efterfølgende blive gennemgået.  
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7.1 Skattepligtig aktieombytning  
En skattepligtig aktieombytning er at sidestille med et salg af aktier til en uafhængig tredjemand, og vil ved 

afståelsen udløse en beskatning for aktionæren. Aktionæren er jf. aktieavancebeskatningslovens § 12 

skattepligtig af avance fra afståelse af aktier/anparter. Fortjenesten skal medregnes til aktionærens 

skattepligtige indkomst som kapitalindkomst jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 4. Aktionæren vil blive beskattet efter 

realisationsprincippet jf. ABL § 23, stk. 1. Ved realisationsprincippet forstås at den skattepligtige vil blive 

beskattet i det år hvor indtægten er realiseret. Den skattepligtige har tilsvarende fradrag for tab på 

afståelse af aktier/anparter jf. ABL § 13. 

7.2 Skattefri aktieombytning  
Alternativt kan der gennemføres en skattefri aktieombytning. Reglerne for dette findes i 

aktieavancebeskatningslovens § 36.  

Konsekvensen af gennemførelse af en skattefri aktieombytning er, at holdingselskabet ikke må frasælge 

sine aktier eller anparter i datterselskabet før 3 år efter ombytningstidspunktet. Det kan man så at sige 

kalde ”prisen” man betaler for til gengæld at få lov at ombytte sine aktier/anparter uden at dette udløser 

beskatning.  

For at gennemføre en skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1- 4 skal 

følgende krav være opfyldt:  

1. Der skal være tale om selskaber i en medlemsstat30 eller selskaber, hjemmehørende uden for EU er 

tilsvarende et dansk aktie- eller anpartsselskab 

2. Det erhvervende selskab (Holdingselskabet) skal ved aktieombytningen opnå flertallet i det 

erhvervede selskab  

3. Aktionæren skal være fuldt skattepligtig til Danmark 

4. Vederlaget til aktionæren for de ombyttede aktier/anparter i driftsselskabet sker i form af 

ejerandele i holdingselskabet. Dele af vederlaget kan eventuelt erlægges i kontanter  

5. Ombytningen kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.  

Ovenstående betingelser er grundlæggende betingelser, der alle skal være opfyldt uagtet om der foretages 

skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse. Disse benævnes ligeledes som de objektive betingelser.  

Der er for de to metoder yderligere særlige betingelser, der opfyldes. Disse betingelser samt konsekvenser 

heraf vil blive gennemgået i det følgende.  

                                                           
30

 Selskaber i en medlemsstat defineres bilag til fusionsdirektivet 2009/133EF. For Danmark gør aktie- og 
anpartsselskaber sig gældende.  
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7.2.1 Skattefri aktieombytning med tilladelse  

Af aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1 fremgår det, at det er en forudsætning for at kunne 

gennemføre en skattefri aktieombytning, at der indhentes tilladelse fra SKAT. Når der ansøges hos SKAT 

tillægges der yderligere subjektive betingelser. Ved en subjektiv betingelse forstås at virksomhedsejer skal 

redegøre for den forretningsmæssige begrundelse for aktieombytningen. Dette kaldes en subjektiv 

betingelse da SKAT går ind og foretager en individuel samlet vurdering for hver sag, og kan variere fra sag til 

sag.  

Det er essentielt for at kunne opnå tilladelse fra SKAT at ens aktieombytning er forretningsmæssigt 

begrundet. Årsagen til at man skal søge tilladelse er, at man får den fordel at man kan udskyde sin 

skattebetaling til et senere tidspunkt, hvorfor når man ansøger vil SKATs sigte naturligvis være at man ikke 

blot forsøger en skatteundgåelse. Ved gennemgang af ansøgninger opnår SKAT muligheden for at 

undersøge dette. SKAT er forholdsvis streng i deres vurderinger af om ansøger har redegjort tilstrækkeligt 

for at ombytningen er af forretningsmæssig beskaffenhed. Der findes flere sager som eksempler på dette. 

Heriblandt SKM2005.167ØL, hvor ansøger redegjorte for årsagen til omstrukturering som minimering af 

driftsrisiko, forberedelse til generationsskifte samt behov for stiftelse af yderligere datterselskaber. SKAT 

vurderede i denne sag at de ovennævnte begrundelser var af en for generel karakter, og at der ikke var 

forelagt tilstrækkelig dokumentation på at hovedformålet ikke var skatteundgåelse. Der stilles derfor høje 

krav til ansøgningen, og det anbefales at baggrunden for ens omstrukturering er nøje beskrevet og 

dokumenteret. Dermed ikke sagt at hæftelsesbegrænsning, generationsskifte eller omstrukturering ikke 

kan være tilstrækkelige forretningsmæssige begrundelser for at opnå tilladelse. Vigtigt er blot at man kan 

dokumentere at begrundelsen for ombytningen ikke er skatteunddragelse.  

Er SKAT i tvivl om motivet for den skattefri ombytning kan myndighederne opstille yderligere vilkår for at 

sikre sig, at der ikke er tale omgåelse af reglerne. Et generelt vilkår som SKAT fastsætter, er at alle 

væsentlige efterfølgende ændrede forholde skal anmeldes til SKAT. Formålet med dette vilkår er, at sikre at 

de afgivne oplysninger, der ligger til grund for den oprindelige vurdering af om der gives tilladelse eller ej 

også er de reelle hensigter efter tilladelsen er givet. Dette anmeldelseskrav gælder som regel for en 3-årig 

periode. Følgende er eksempler på hvornår der er tale om væsentligt ændrede forhold31:  

- Afståelse af andele i datterselskab 

- Tilbagesalg af aktier/anparter i holdingselskabet  

- Ændringer i datterselskabets kapitalforhold mm.  

- Ændringer i aktieklasser eller aktionærerne imellem  

                                                           
31

 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945328 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945328
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- Andre omstruktureringstiltag  

Som nævnt ovenfor gælder dette anmeldelseskrav som oftest for en 3-årig periode efter ombytningen.  

Der er ved en skattefri aktieombytning med tilladelse endvidere pålagt et ejertidskrav, der betyder at 

erhvervende selskab skal eje andele i datterselskabet i en periode på 3 år efter ombytningstidspunkt før 

disse kan afhændes skattefrit. Overholdes dette ejertidskrav ikke vil salget udløse beskatning.  

Man har dog mulighed for ved aktieombytninger med tilladelse at søge dispensation fra SKAT således at 

man kan få lov alligevel at sælge eller på anden vis afhænde aktierne/anparterne inden den 3-årig periode 

er udløbet.  

Anmeldelse af ændringer i forhold skal ske senest 3 måneder før ændringen indtræffer. Er der tale om 

uforudsigelige forhold skal disse anmeldes senest 1 måned efter ændringen er indtruffet. Overholdes 

anmeldelsesfristerne ikke skal der fra SKATs side foretages en subjektiv vurdering af sagen idet 

overskridelse af fristerne i sig selv ikke kan ligge til grund for at tilladelsen bortfalder. Afgørelsen må bero 

på en vurdering af om den konkrete anmeldelsespligtige ændring ville have medført at den oprindelige 

tilladelse ikke ville have været givet. Er dette tilfældet bør den afgivne tilladelse tilbagekaldes, hvilket 

resulterer i at den opnåede skatteudsættelse bortfalder. Endvidere bør der i den subjektive vurdering tages 

stilling om den manglende anmeldelse er bevidst eller ubevidst.  

Et afslag eller en tilbagekaldelse af en tilladelse er jf. SKATs juridiske vejledning afsnit C.D.6.3.1 ikke til 

hinder for at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse (Objektiverede system). Se nærmere 

herom i det efterfølgende afsnit.  

7.2.2 Skattefri aktieombytning uden tilladelse  

På trods af at det i aktieavancebeskatningsloven er skrevet, at en forudsætning for at anvende reglerne heri 

omkring skattefri aktieombytning, er at man indhenter tilladelse fra SKAT forinden, indsatte man i 2007 

muligheden for at gennemføre aktieombytningen skattefrit uden indhentelse af tilladelse. Dette også 

kaldet aktieombytning efter det objektive regelsæt. Dette blev oprindeligt indsat som ABL § 36A, men 

denne er efterfølgende ophævet og bestemmelsen er tilskrevet i ABL § 36, stk. 6 og 7.  

Overordnet set er der ikke den store forskel mellem en skattefri ombytning med tilladelse og en uden 

tilladelse fra SKAT. Den væsentligste forskel er at der ved ombytning uden tilladelse ikke foreligger et krav 

om at ombytningen er forretningsmæssigt begrundet, hvilket er en essentiel betingelse for at SKAT giver 

tilladelse. Ligesom ved ombytning med tilladelse er man ved en ombytning uden tilladelse også underlagt 

ejertidskravet om ikke at afhænde aktierne/anparterne i datterselskabet indenfor en periode på 3 år efter 
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ombytningstidspunktet jf. § 36, stk. 6. Sker der et salg indenfor 3 år efter ombytningstidspunkt bliver 

ombytningen skattepligtig. Er der ikke indhentet tilladelse er dette ufravigeligt.  

Yderligere betingelser for at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse:  

- Værdien af vederlaget svarer til handelsværdien jf. § 36, stk. 6 

- Aktierne/anparterne ombyttes med et selskab, der er hjemmehørende på Færøerne eller i 

Grønland, en stat, der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark jf. § 36, stk. 6.  

Men hvorfor så indhente tilladelse når man bare kan gennemføre den uden og stadig opnå udskydelse af 

beskatningen? Der er fordele ved begge metoder. Tidshorisonten er ikke en af dem da man ved 

aktieombytninger uden tilladelse ofte er nødsaget til at indhente bindende ligningssvar fra SKAT om 

hvorvidt de objektive regler er opfyldt eller ej32.  

Hvis der foreligger en faktisk forretningsmæssig begrundelse for ombytningen kan det dog være en fordel 

at indhente tilladelse fra SKAT da man ved en tilladelse har mulighed for at søge dispensation fra kravet om 

at man ikke må afhænde sine andele før 3 år efter ombytningstidspunktet. Dette vil da give mulighed for at 

man kan sælge uden at dette kommer til beskatning. Dette er ikke en mulighed ved ombytning uden 

tilladelse da et salg før 3 år efter ombytningstidspunktet altid vil blive skattepligtig.  

Foreligger der ikke en forretningsmæssig begrundelse eller er der tale om en ukompliceret 

omstrukturering, hvor man kan forudsige at der ikke sker et salg indenfor 3 år kunne en aktieombytning 

uden tilladelse være at foretrække.  

Beskatning  

En fælles konsekvens for af en skattefri aktieombytning for ejer, uagtet om den sker med eller uden 

tilladelse, er naturligvis at en eventuel skattebetaling udskydes til det tidspunkt hvor andelene afstås. Dette 

skyldes at der ved anvendelse af reglerne i ABL § 36 opnås succession på aktierne/anparterne jf. 

fusionsskattelovens § 11. Det vil sige at overdragerens skattemæssige position på de oprindelige andele 

overføres til de nye andele, der erhverves som vederlag for ombytningen.  

De skattemæssige konsekvenser ved en skattepligtig aktieombytning er gennemgået under afsnit 

”Skattepligtig aktieombytning”.  

For selskaber gælder jf. ABL § 8 at gevinster og tab ved salg af datterselskabsaktier mm. Ikke skal 

medregnes den skattepligtige indkomst.  

                                                           
32

 Generationsskift og omstrukturering, side 251.  
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7.3 Delkonklusion 
Gennem en aktieombytning kan man oprette en såkaldt holdingselskabsstruktur, hvor driftsselskabet nu 

ejes af et holdingselskab, der ultimativt ejes af den oprindelige virksomhedsejer. Der er mange fordele ved 

denne struktur, heriblandt især risikobegrænsning. Ved at et holdingselskab ejer driftsselskabet har man nu 

mulighed for, at overføre kapital fra datter skattefrit via udbytte op til moderselskabet. Dette er en fordel 

da der er en væsentligt større risiko for konkurs tilknyttet driftsselskabet, og ved at udlodde kapitalen til 

moder ”slanker” man balancen således at tabet ved en eventuel konkurs ikke vil være ligeså omfattende. 

Endvidere kan kapitalen nu også anvendes til andre investeringer som fx værdipapirer eller andet. Ved at 

man slanker balancen gør det det også nemmere for andre at købe sig ind i driftsselskabet. En ulempe vil 

være at, med flere selskaber følger flere omkostninger til stiftelse, revisor mv..  

En aktieombytning kan gennemføres på to måder; En skattepligtig og en skattefri aktieombytning, herunder 

med og uden tilladelse fra SKAT. Ved en aktieombytning forstås at ejeren overdrager sine andele i 

driftsselskabet til holdingselskabet, og som vederlag herfor modtager anparter i holdingselskabet. En 

skattepligtig aktieombytning er at sidestille med et almindeligt salg til en uafhængig tredjemand med 

beskatning til følge. Ejeren vil blive beskattet af avancen efter realisationsprincippet. Avancen medregnes 

den skattepligtiges skattemæssige indkomst som kapitalindkomst i henhold til personskatteloven. Den 

skattefrie aktieombytning bygger i lighed med en skattefri virksomhedsomdannelse på 

successionsprincippet, hvorved erhverver, succederer i sælgers skattemæssige position og skatten 

udskydes til når aktierne/anparterne afhændes. For at kunne gennemføre en skattefri ombytning skal 

samtlige krav i ABL § 36, stk. 1-4 opfyldes. Disse er obligatoriske uansat om man ombytter med eller uden 

tilladelse fra SKAT. Ombytter man uden tilladelse tillægges enkelte yderligere krav. Overordnet set er der 

ikke den store forskel på om man gør det med eller uden tilladelse fordi man kan ombytte lige meget hvad. 

Gældende ved begge metoder er også, at for kunne ombytte skattefrit har man ikke mulighed for at 

afhænde sine aktier/anparter i en 3-årig periode efter ombytningstidspunktet. Forskellen ligger i, at for 

kunne indhente en tilladelse fra SKAT skal ens aktieombytning være forretningsmæssigt begrundet. SKAT er 

kritisk i forhold til hvornår der foreligger tilstrækkelig dokumentation for forretningsmæssig begrundelse, 

hvorfor en tilladelse kan være svær at indhente. Ved ombytning uden tilladelse er det ikke et krav at der 

foreligger en forretningsmæssig begrundelse.  

Men hvorfor så forsøge at indhente den, hvis man kan ombytte skattefrit uagtet? Fordi, foreligger der rent 

faktisk en tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse kan det give god mening af at indhente en tilladelse, 

da man får mulighed for at søge dispensation fra 3-årskravet, og derved få mulighed for at sælge uden 

beskatning. Dette er til gengæld ufravigeligt uden en tilladelse. 
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7.4 Aktieombytning af anparterne i Københavns Tømrerfirma ApS og 

Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS  
I dette afsnit vil jeg gennemgå det sidste step i Københavns Tømrerfirma v/Anders Andersen’s 

omstrukturering. Jeg har tidligere gennemgået og udarbejdet udkast til åbningsbalance og anskaffelsessum 

samt konsekvensberegning for omdannelserne til Københavns Tømrerfirma ApS og Københavns 

Tømrerfirma Ejendom ApS. Det næste skridt vil være aktieombytningen af anparterne i disse nye selskaber 

til anparterne i endnu et nystiftet selskab, nemlig holdingselskabet; Anders Andersen Holding ApS.  

Jeg har i forrige afsnit gennemgået teorien for aktieombytning, herunder de forskellige metoder, hvorfor 

det ikke vil blive gennemgået her. Der vil dog meget kort blive opridset enkelte krav i forbindelse med 

udvælgelse af aktieombytningsmetode.  

Forud for ombytningen skal der vælges hvilken metode, der skal anvendes og der findes som tidligere 

nævnt både en skattepligtig aktieombytning og en skattefri aktieombytning, herunder med eller uden 

tilladelse. En skattepligtig aktieombytning vil bygge på de samme værdier som de værdier, der blev anvendt 

til de to nye åbningsbalancer for hhv. Københavns Tømrerfirma ApS og Københavns Tømrerfirma Ejendom 

ApS da det vil være disse værdier, der bliver skudt ind i holdingselskabet. På baggrund heraf vil jeg fraråde 

Anders at anvende denne metode. Vi realiserede tidligere, ved konsekvensberegningerne, at det ville 

kræve et enormt stort træk på Anders’s likviditet at skulle gennemføre en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse for de to nye selskaber, og da det vil være det samme grundlag, der bliver ført 

videre vil en skattepligtig aktieombytning ende ud i den samme beskatning. Jeg vil derfor råde Anders til gå 

videre med en skattefri aktieombytning, hvor der skal tages stilling til om denne skal gennemføres med 

eller uden tilladelse.  

Som nævnt i forrige afsnit er det essentielt for at kunne opnå tilladelse fra SKAT at ens aktieombytning er 

forretningsmæssigt begrundet. Her henvises også til en sag, hvor SKAT afviser en ansøgning hvor 

begrundelsen var risikobegrænsning, forberedelse til generationsskifte samt mulighed for at stifte 

yderligere datterselskaber. Anders’ primære mål med ombytningen er risikobegrænsning samt på sigt at 

kunne stifte flere selskaber i takt med udvidelsen af hans virksomhed. Endvidere er dette en forholdsvis 

simpel omstrukturering samt Anders har ingen planer om at skulle afhænde sin virksomhed inden for den 

nærmeste fremtid. På baggrund heraf vil jeg råde ham til at anvende reglerne i ABL §§36, stk. 6 og 7 om 

skattefri aktieombytning uden tilladelse. Det vil dog betyde for Anders at han ikke må afstå 

aktierne/anparterne for en 3-årig periode. Dette er helt ufravigeligt uden tilladelse, men vurderes heller 

ikke at være aktuelt. Såfremt han vælger at sælge sine anparter før udløbet af den 3-årige periode vil 

gevinsten komme til beskatning. Anders Andersen Holding ApS er via den skattefrie aktieombytning tiltrådt 
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i både Københavns Tømrerfirma ApS og Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS’s skattemæssige stillinger, 

hvilket vil sige at holdingselskabet har tiltrådt i samme anskaffelsessum på samme tidspunkt og med 

samme formål som de to selskaber. Dette betyder at den samme beskatning som beregnet under afsnittet 

om virksomhedsomdannelse bliver realiseret. Dette blev beregnet til i alt DKK 588.580 for Københavns 

Tømrerfirma ApS og DKK 497.250 for Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS.  

Rent selskabsretligt gennemføres en aktieombytning efter regler i selskabslovens §§35-38 om stiftelse ved 

apportindskud og vurderes gennemført når stiftelsen har fundet sted. Som det fremgår af SL § 36, stk. 1-3 

skal stiftelsesdokumentet vedhæftes en vurderingsberetning forsynet med en revisorerklæring uden 

forbehold. Denne må ikke være udarbejdet tidligere end 4 uger før underskrivelse af stiftelsesdokumentet. 

Jeg har i bilag 4 udarbejdet et eksempel på en vurderingsberetning33. Denne indeholder både en beskrivelse 

af indskuddet, oplysninger om fremgangsmåde ved vurdering, angivelse af vederlag samt en erklæring om 

den pålydende værdi af kapitalandele med tillæg af overkurs, og lever derfor op til kravene i selskabslovens 

§ 36, stk. 1.  

Endvidere skal vurderingsberetningen jf. SL §36, stk. 3 indeholde en åbningsbalance såfremt 

kapitalselskabet overtager en bestående virksomhed, hvilket er tilfældet i Anders’s situation.  

7.4.1 Åbningsbalance for Anders Andersen Holding ApS  

Jeg har nedenfor udarbejdet åbningsbalance for Anders Andersen Holding ApS samt tilhørende note 

vedrørende kapitalandelene.  

  Åbningsbalance for Anders Andersen Holding ApS    

Note Aktiver  
   

 01.01.2019 

1 Kapitalandele i datterselskaber  2.439.297 

  Aktiver i alt  
  

2.439.297 

  
    

  

  Passiver  
   

  

  Egenkapital  
  

  

  Selskabskapital  
  

           50.000  

  Overkurs  
   

2.389.297 

  Passiver i alt           2.439.297  
Kilde: Egen tilvirkning  

Åbningsbalancen for Anders Andersen Holding ApS indeholder kun de nyerhvervede kapitalandele i 

henholdsvis Københavns Tømrerfirma ApS og Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS samt en egenkapital. 

Egenkapitalen udgøres af en lovpligtig selskabskapital og en overkurs. Jeg har udarbejdet en note til 

                                                           
33

 Skabelon er fundet på følgende hjemmeside: ”https://startvaekst.virk.dk/sites/default/files/vurderingsberetning-
eks-dec2013.doc ”.  

https://startvaekst.virk.dk/sites/default/files/vurderingsberetning-eks-dec2013.doc
https://startvaekst.virk.dk/sites/default/files/vurderingsberetning-eks-dec2013.doc
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kapitalandelene, der viser hvad den samlede post udgøres af. Som bekendt har vi indskudt de to 

datterselskaber, og det er værdien af deres egenkapital, der er medtaget. Første indregning skal ske til 

kostpris, men herefter vil man kunne indregne efter fx indre værdis metode. Egenkapitalen for de to 

selskaber er kendt fra de tidligere udarbejdede åbningsbalancer, og udgør til sammen værdien af 

kapitalandelene i holdingselskabet.  

Note 1 - Kapitalandele i datterselskaber        

Firma  Egenkapital  Ejerandel  I alt  

Københavns Tømrerfirma ApS 1.680.697 100 % 1.680.697 

Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS 758.600 100 % 758.600 

Kapitalandele i alt      2.439.297 
Kilde: Egen tilvirkning  

7.4.2 Delkonklusion  

Da Anders henvendte sig til mig oplyste jeg ham, at han samtidig med virksomhedsomdannelsen havde 

mulighed at oprette en holdingselskabsstruktur, hvortil jeg anbefalede ham at gennemføre dette ved en 

aktieombytning. Som resultat af virksomhedsomdannelserne blev det klart, at det mest fordelsagtige for 

Anders var at anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse idet han ellers skulle svare en stor 

beskatning, hvilket rent likviditetsmæssigt ikke ville kunne blive en realitet uden fremmedfinansiering. I og 

med at det de samme værdier som fra åbningsbalancerne for Københavns Tømrerfirma ApS og Københavns 

Tømrerfirma Ejendoms ApS, som rulles videre til Anders Andersen Holding ApS vil det mest fordelagtige 

valg for Anders igen være gå med den skattefrie løsning. Dertil skal vælges om denne skal gennemføres 

med eller uden tilladelse, hvor jeg anbefaler Anders at gennemføre uden tilladelse idet hans primære 

bevæggrund for ombytningen er risikobegrænsning, hvilket ikke altid anses for tilstrækkelig 

forretningsmæssig begrundelse. Herudover har Anders ingen planer om at afstå anparterne inden for en 3-

årig periode, hvorfor der ikke er nogen grund til at indhente en tilladelse fra SKAT.  

Jeg har udarbejdet en åbningsbalance for Anders Andersen Holding ApS samt vurderingsberetning, der vil 

blive præsenteret for Anders som led i hans beslutningsproces. 
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8. Konklusion  

Dette afsnit har til formål at afslutte opgaven, og herigennem sammendrage opgavens vigtigste punkter og 

resultater som et endeligt svar på min problemformulering. Jeg har indledningsvist i min opgave oplistet 

nedenstående undersøgelsesspørgsmål som jeg gennem min hovedopgave har fundet svarene til:  

- Hvorfor omdanne fra personlig virksomhed til et selskab?  

- Hvad er forskellen på en skattepligtig og skattefri omdannelse?  

- Hvordan værdiansættes virksomhedens aktiver og passiver ved omdannelse, herunder anparternes 

anskaffelsessum?  

- Hvad er de skattemæssige konsekvenser ved de to metoder og hvilket alternativ er det mest 

fordelagtige for virksomhedsejer?   

- Hvilke typiske fejl sker der ved virksomhedsomdannelser? 

- Hvordan oprettes holdingselskabsstruktur og hvad er fordelene og ulemperne herved?  

Forud for en virksomhedsomdannelse giver det god mening først og fremmest at overveje om en 

omdannelse overhovedet er nødvendigt. Man kan her se på hvilke fordele og ulemper, der er ved at drive 

sin virksomheds i henholdsvis personligt regi som i selskabsregi. Besvarelsen på første 

undersøgelsesspørgsmål findes i afsnit ”2. Personligt ejet virksomhed kontra selskabsform”, hvor jeg har 

redegjort for fordelene og ulemperne ved at drive sin virksomhed i henholdsvis personligt regi kontra i 

selskabsregi. Fordelene ved at drive sin virksomhed i selskabsregi er, at man kun hæfter begrænset, hvilket 

vil sige at man kun hæfter for den indskudte selskabskapital. Driver man derimod sin virksomhed i 

personligt regi kan man risikere, at kreditorer vil inddrage gælden ved udlæg i private ejendele. En anden 

fordel er den lavere beskatning af virksomhedens overskud som følge af at selskabsskatten kun er 22 % 

sammenlignet med marginalskatten på 56,5 % ved beskatning i personlig indkomst. Dette betyder dog 

samtidig, at ejer og virksomhed er to individuelle juridiske enheder så en privat hævning i virksomheden er 

nu ulovlig for ejer. Man skal endvidere være opmærksom på, at drive sit selskab i selskabsregi medfører 

øgede omkostninger til kapitalindskud ved stiftelse, revisor mm. Man skal altså gøre sig nogle overvejelser 

om en omdannelse til et selskab overhovedet er nødvendigt for en og ens virksomhed.  

Beslutter man sig for at omdanne til et selskab sker det med tre forskellige virkninger: Selskabsretlig 

virkning, regnskabsmæssig virkning og skattemæssig virkning. Førstnævnte sker med virkning fra 

underskriftsdatoen. Underskriftsdatoen er datoen for underskrivelse af stiftelsesdokumentet for det 

nystiftede selskab. Dette selskab er stiftet ved apportindskud, hvilket vil sige at man har indskudt sin 

personligt ejede virksomhed i det nye selskab. I forbindelse med stiftelse af det nye selskab er det vigtigt at 

man er opmærksom på diverse tidsfrister for indsendelse af stiftelsesdokumenter mv. til Erhvervsstyrelsen 
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da manglende overholdelse kan resultere i en annullering af stiftelsen. Ved den regnskabsmæssige virkning 

forstås datoen for skæringsdatoen for virksomhedens aktiver og passiver værdier. Det er særligt ved 

stiftelse med tilbagevirkende kraft at man skal være opmærksom på dette. Den skattemæssige virkning er 

sammenfaldene med datoen for den selskabsretlige virkning. Dette gør sig også gældende ved en stiftelse 

med tilbagevirkende kraft selvom alle indtægter og omkostninger fra skæringsdatoen og frem til 

stiftelsesdatoen tilfalder selskabet istedet for ejeren. Man har mulighed for at stifte med op til 6 måneders 

tilbagevirkende kraft.  

Omdannelsen kan ske efter to principper; Afståelsesprincippet og successionsprincippet. Også kaldet en 

skattepligtig omdannelse og en skattefri omdannelse, hvilket bringer os videre til næste 

undersøgelsesspørgsmål – ”Hvad er forskellen på en skattepligtig og skattefri omdannelse?”  

Den væsentligste forskel på en skattepligtig og skattefri omdannelse er tidspunktet for beskatning. Ved en 

skattepligtig omdannelse vil beskatningen af de skattepligtige avancer ske i omdannelsesåret idet man ved 

en skattepligtig omdannelse beskattes efter realisationsprincippet. Dette vil sige, at beskatningen sker på 

det tidspunkt hvor gevinsten er realiseret. Ligesom ved et salg til en uafhængig tredjemand. Ved en 

skattefri virksomhedsomdannelse udskydes beskatningstidspunktet til tidspunktet for afståelse af 

anparterne. Det kan gøres ved at omdanne ved succession, hvilket betyder at erhverver, indtræder i 

sælgers skattemæssige position. I stedet for hensættes der til udskudt skat i åbningsbalancen for det nye 

selskab. På denne måde har, ejer mulighed for, at udnytte likviditeten til at investere i virksomheden i 

stedet.  Har virksomhedsejeren væsentlige underskud fra tidligere år kan en skattepligtig omdannelse være 

fordelagtig da man har mulighed for at modregne disse underskud i den skattepligtige avance fra 

omdannelsen. En anden forskel er, at før at man kan anvende regler om skattefri virksomhedsomdannelse 

skal en lang række krav opfyldes. Ved en skattepligtig omdannelse kan denne ske uden særlige krav, der 

skal opfyldes, da denne metode sidestilles med et almindeligt salg til en tredjemand.  

Uagtet hvilken omdannelsesmetode, der vælges skal der foretages en værdiansættelse af virksomhedens 

aktiver og passiver. Her er fællesnævneren at værdiansættelsen skal ske til handelsværdi. Ved et 

almindeligt salg må prisen som en tredjemand vil betale anses som værende værdiansat til handelsværdi. 

Det gør sig dog ikke gældende ved en virksomhedsomdannelse, hvor sælger og erhverver, er den samme 

person. Der kan være en interesse i at værdiansætte aktiverne lavere end faktisk værdi med henblik på at 

mindske beskatningen. Det er derfor et fokusområde for SKAT grundet de modsatrettede interesser.  

Værdiansættelsen af debitorer, driftsmidler, varelager, kreditorer og anden gæld tager som regel 

udgangspunkt i den bogførte værdi pr. skæringsdato. Ved en virksomhedsomdannelse skal der foretages en 

opgørelse af goodwill til indregning i åbningsbalancen. Goodwill er et udtryk for den merværdi, der er 
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blevet bygget op i takt med virksomhedens fremdrift. Dette kan fx være en kundeportefølje. Denne 

merværdi skal sælger naturligvis kompenseres for, hvorfor denne skal opgøres og indregnes i 

åbningsbalancen. Der findes to anerkendte metoder til opgørelsen af goodwill; SKATs TSS Cirkulære 2000-

10 og DCF-modellen. Sidstnævnte model stiller store krav til ledelsens evner til udarbejdelse af budgetter 

og prognoser, hvorfor SKATs cirkulære kan være at foretrække hvis man driver en mindre virksomhed. Ejer 

virksomhedsejer en ejendom kan værdiansættelsen af den tage udgangspunkt i den offentlige 

ejendomsvurdering eller kan ske ved at en ekstern valuar foretager en vurdering.  

På baggrund af værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og passiver skal anparternes anskaffelsessum 

opgøres. Anparternes anskaffelsessum opgøres efter virksomhedsomdannelseslovens § 4, stk. 2 og 3, og 

opgøres som den skattemæssige værdi af aktiver fratrukket den skattemæssige værdi af passiver med 

undtagelse af udskudt skat. Har virksomhedsordningen tidligere været anvendt skal et eventuelt opsparet 

overskud ligeledes fratrækkes. Anparternes anskaffelsessum anvendes til at beregne avancen af salget ved 

opgørelse af en skattefri omdannelse. 

Virksomhedsomdannelser kan være drilske, og ifølge SKAT er der eftersigende fejl i op mod 50 % af alle de 

virksomhedsomdannelser de modtager. Jeg har i min opgave stødt på forskellige faldgruber. De typiske fejl 

findes som regel ved en skattefri omdannelse, og omfatter alt fra manglende tilladelser fra diverse 

kreditinstitutter til manglende udligning af indskudskonti til at ikke alle aktiver og passiver er medtaget eller 

at værdiansættelse ikke sker til handelsværdi. Skyldes fejlene en forkert rådgivning kan rådgiver risikere at 

ifalde ansvar.  

Efter en virksomhedsomdannelse har man mulighed for at gå et step videre, og overveje at oprette en 

såkaldt holdingselskabsstruktur. Fordelene ved denne struktur er mange da man både har mulighed for at 

risikobegrænse virksomhedens kapital yderligere idet man får mulighed for igennem udbytte at overføre 

kapital skattefrit til moderselskabet. Med den ekstra kapital i moderselskabet kan man reinvestere disse i 

nye projekter, og tabet ved en eventuel konkurs i datterselskabet er mindsket. Endvidere får man slanket 

driftsselskabets balance så det bliver nemmere for en tredjemand at købe sig ind. Endeligt får man 

mulighed for at afhænde aktierne/anparterne i datterselskabet skattefrit såfremt man ejer mere end 10 % 

af kapitalen.  

 

Denne struktur kan opnås ved gennemførelse af en aktieombytning. En aktieombytning går ud på at man 

overfører sine aktier/anparter i driftsselskabet til moderselskabet, og som betaling modtager 

aktier/anparter i moderselskabet således at man ultimativt ejer begge selskaber. Ulemperne er, at flere 

selskaber medfører øgede omkostninger til revisor mv. En aktieombytning kan gennemføres efter en 



Line Boye Nielsen  Afgangsprojekt – HD-R Copenhagen Business School
 Virksomhedsomdannelse 

 77 

skattepligtig eller skattefri metode, herunder med eller uden tilladelse fra SKAT. Afgørende for at opnå en 

tilladelse fra SKAT er en tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse. Opnås dette ikke kan den 

gennemføres uden tilladelse med den konsekvens, at der hviler et ufravigeligt krav om at man ikke må 

afhænde sine aktier/anparter inden for en 3-årig periode efter ombytningen.  

8.1 Konklusion på omdannelse af Københavns Tømrerfirma v/Anders Andersen 

samt aktieombytning.  
Jeg har valgt at opdele min konklusion således at den praktiske del af opgaven har sit eget afsnit, og dette 

skal ses som et oplæg til mit opfølgende møde med Anders. Dette oplæg vil indeholde det endelige resultat 

af mit forslag på de to virksomhedsomdannelser og aktieombytningen, der er lavet med udgangspunkt i 

Anders’ ønsker. Det vil også indeholde fokuspunkter for Anders at huske. Jeg har gennem min praktiske 

gennemgang af en virksomhedsomdannelse besvaret undersøgelsesspørgsmålet: ”Hvad er de 

skattemæssige konsekvenser ved de to metoder og hvilket alternativ er det mest fordelagtige for 

virksomhedsejer?”.   

Jeg har med afsæt i Anders’ ønsker udarbejdet et forslag til en omstrukturering af hans virksomhed. Anders 

henvendte sig til mig med et ønske om at risikobegrænse hans virksomhed da han går med planer om at 

udvide sin virksomhed til mere risikofyldte områder. Vi gennemgik muligheden om en skattefri 

virksomhedsomdannelse idet han ønsker at spare så meget likviditet som muligt til investeringen i det nye 

marked. Samtidig oplyste jeg ham om muligheden for, at oprette en holdingselskabsstruktur for yderligere 

risikobegrænsning. Som rådgiver oplyste jeg ham om at jeg ville regne på flere alternativer således at han til 

det opfølgende møde kunne træffe sin beslutning på et oplyst grundlag. Både omdannelsen og 

aktieombytningen kan gennemføres skattepligtigt eller skattefrit, og det er naturligvis op til Anders at 

træffe den endelige beslutning.  

Beregningerne viser at, ved en skattepligtig omdannelse til de to selskaber vil Anders skulle betale en skat 

på i alt DKK 1.085.830 fordelt på DKK 588.580 for Københavns Tømrerfirma ApS og DKK 497.250 for 

Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS. Vi kan konstatere at en skattepligtig omdannelse vil medfører et 

betydeligt likviditetsmæssigt træk, hvilket ikke er i overensstemmelse med Anders’ oprindelige ønsker. 

Anders har endvidere ikke noget personligt underskud til modregning i den skattepligtige avance. Jeg vil 

derfor anbefale Anders, at anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. Ved den skattefri 

metode udskydes beskatning til et senere tidspunkt. Beskatningen undgås altså ikke, og i sidste ende vil 

Anders’ gevinst stort set være den samme. Af beregningerne fremgår det, at beskatningen ved en skattefri 

omdannelse vil munde i et lavere beløb på henholdsvis DKK 383.915 for Københavns Tømrerfirma ApS og 

DKK 282.489 for Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS. Hertil skal dog tillægges den udskudte 
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skatteforpligtigelse, der er indregnet i åbningsbalancen, hvorefter beskatningen er næsten den samme.  

Anders og jeg gennemgik ved det indledende møde om Anders opfyldte samtlige betingelser for 

anvendelse af lov om skattefri omdannelse, hvilket vi kom frem til at han gjorde. Med den sparede likviditet 

har Anders mulighed for at investere i det nye marked, og dermed udvide sin forretning.  

Holdingselskabsstrukturen opnås ved en aktieombytning, og denne kan som sagt gennemføres efter en 

skattepligtig eller en skattefri metode. Ved en aktieombytning rulles værdierne fra datterselskaberne videre 

til moderselskabet, hvorfor beskatningen vil resultere i det samme beløb som ovenstående, hvilket jeg 

netop anbefalede Anders at udskyde ved brug af en skattefri omdannelse. På baggrund heraf vil jeg 

anbefale Anders at gennemføre en skattefri aktieombytning. Aktieombytningen kan gennemføres med eller 

uden tilladelse. For at opnå tilladelse fra SKAT skal man kunne fremlægge en tilstrækkelig 

forretningsmæssig begrundelse. På baggrund af tidligere afgørelser, hvor SKAT har afvist begrundelsen om 

risikobegrænsning som værende af tilstrækkelig forretningsmæssig karakter, anbefaler jeg Anders at 

gennemføre uden en tilladelse. Jeg gør Anders opmærksom på, at vælger han denne mulighed må han ikke 

afstå anparterne inden for en 3-årig periode efter ombytningstidspunktet da ombytningen ellers bliver 

skattepligtig.  

Så for at opsummere anbefaler jeg således Anders at gennemføre en skattefri omdannelse af driften og 

ejendommen til to individuelle selskaber og herefter at gennemføre en skattefri aktieombytning uden 

tilladelse for at oprette en holdingselskabsstruktur. Herudover vil jeg huske Anders på følgende punkter:  

- Anders har en mellemregningskonto og beløb hensat til senere hævning på henholdsvis DKK 34.000 

og DKK 55.000 som han skal huske at få udbetalt inden stiftelsen af det nye selskab.  

- Såfremt jeg ikke bistår med indsendelse af registreringsdokumenter skal Anders sørge for at få 

indsendt samtlige påkrævede dokumenter til Erhvervsstyrelsen inden for to uger efter 

underskriftsdato.  

- Husk at indhente tilladelser fra kreditinstitutter mfl.  

- At huslejen mellem Københavns Tømrerfirma ApS og Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS skal 

værdiansættes efter armslængdeprincippet. Altså til den pris en uafhængig tredjemand ville være 

villig til at betale.  

Med ovenstående struktur opnår Anders sit ønske om større risikobegrænsning samt muligheden for at 

spare likviditeten på nuværende tidspunkt således at han kan få investeret og udvidet sin virksomhed.  
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10. Bilag  

 

10.1 Bilag 1 - Skattemæssige specifikationer   

 

10.1.1 Virksomhedens indkomstopgørelse  

Note         2018 2017 

  Årets resultat før skat  
  

562.312 238.928 

  + Regnskabsmæssige afskrivninger  
 

146.515 183.143 

1 - Skattemæssige afskrivninger på grunde og bygninger  
             
(70.000) 

            
(70.000) 

2 - Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler  
             
(97.667) 

         
(130.223) 

  Skattepligtig indkomst      541.160 221.849 
Kilde: Egen tilvirkning  
 

Det skattemæssige overskud beskattes således:  
 Anders Andersen:  

  Personlig indkomst  
 

                             193.518,97  

Kapitalafkast  
 

                                              -    

Indkomst til virksomhedsbeskatning                               347.641,03  

I alt                                  541.160,00  
Kilde: Egen tilvirkning  
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Kilde: Egen tilvirkning  

Note 1                 

Skattemæssige afskrivninger på grunde og bygninger  
    

  

År Ejendom Anskaffelsessum Ej afskrivningsberettiget  Afskrivningsgrundlag 

Akk. 
Afskrivninger 
primo 

Afskrivning 
i året  

Akk. 
Afskrivninger 
ultimo  

Skattemæssig 
værdi pr. 
31.12.2018 

2017 Tømrervej 1 
                
2.750.000  

                               
1.000.000           1.750.000  

              
70.000  

         
70.000  

           
140.000  

             
2.610.000  

I alt   
                
2.750.000  

                               
1.000.000           1.750.000  

              
70.000  

         
70.000  

           
140.000  

             
2.610.000  
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Kilde: Egen tilvirkning  

10.1.2 Indskudskonto 

Indskudskonto    31.12.2018 

Saldo pr. 01.01.2018 0 

Saldo pr. 31.12.2018 0 

 Kilde: Egen tilvirkning  

10.1.3 Virksomhedsskatteordningen  

Virksomhedsskatteordningen          

  
    

Resultat  Overførsel  

Skattepligtig indkomst fra virksomhed  
 

541.160   

Faktiske hævninger  
   

             
295.000  

Hensat til senere hævning pr. 31.12.2017 
  

             
(80.000) 

Hensat til senere hævning pr. 31.12.2018 
  

               
55.000  

          541.160 270.000 

  
     

  

Hævet til personlig indkomstbeskatning  
 

                
(193.519) 

           
(193.519) 

          
                  
347.641  

               
76.481  

Virksomhedsskat af opsparet overskud, 22%  
 

                  
(76.481) 

             
(76.481) 

Opsparet overskud        
                  
271.160  

                        
(0) 

Kilde: Egen tilvirkning  

Note 2       2018 2017 

Skattemæssige afskrivninger på driftsmidler  

  

  

Saldo pr. 31.12.2017 

  

390.668 375.890 

Tilgang i året      0 145.000 

Afskrivningsberettiget værdi  

 

390.668 520.890 

Afskrivning i året, 25%      -97.667 -130.223 

Saldo pr. 31.12.2018     293.001 390.668 
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10.1.4 Opsparet overskud  

Konto for opsparet overskud          

Saldo pr. 31.12.2017 
    

51.000 

Årets bevægelse  
    

271.160 

Saldo pr. 31.12.2018         322.160 

  
     

  

Specifikation: 
    

  

  
  

Ops. overskud 
før skat  

Betalt 
acontoskat 

Ops. Overskud 
efter skat    

Opsparet overskud (22%)  
                 

413.026         (90.866) 322.160   

I alt      
                 

413.026         (90.866) 
                  

322.160    
Kilde: Egen tilvirkning  
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10.1.5 Kapitalafkastgrundlag 

Kilde: Egen tilvirkning  

  

Kapitalafkastgrundlag        

Aktiver  
   

01.01.2018 31.12.2018 

Ejendom 
   

                              2.680.000                                2.610.000  

Driftsmidler  
  

                                 390.668                                   293.001  

Varebeholdninger  
  

                                 856.217                                1.012.687  

Tilgodehavender  
  

                                 328.439                                   590.927  

Likvide beholdninger  
 

                                 275.186                                   726.912  

Aktiver i alt                                    4.530.510                                5.233.527  

  
   

    

Passiver  
   

    

Gæld til realkreditinstitutter  
 

                              2.650.000                                2.550.000  

Leverandørgæld  
  

                                 756.123                                1.023.955  

Anden gæld  
  

                                 359.333                                   542.578  

Hensat til senere hævning  
 

                                    80.000                                      55.000  

Passiver i alt                                    3.845.456                                4.171.533  

  
   

    

Kapitalafkastgrundlag  
 

                                 685.054                                1.061.994  

Kapitalafkast, 0%     0 0 
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10.2 Bilag 2 

10.2.1 Fordeling af opsparet overskud  
Fordeling af opsparet 
overskud           

Aktiver  
   

Total pr. 01.01.2018 Ejendom  Drift  

Ejendom 
   

                    2.680.000  
              

2.680.000    

Driftsmidler  
  

                        390.668                 390.668  

Varebeholdninger  
  

                        856.217                 856.217  

Tilgodehavender  
  

                        328.439                 328.439  

Likvide beholdninger  
 

                        275.186                 275.186  

Aktiver i alt                          4.530.510  
              

2.680.000           1.850.510  

  
   

      

Passiver  
   

      

Gæld til realkreditinstitutter  
 

                    2.650.000  
              

2.650.000    

Leverandørgæld  
  

                        756.123                 756.123  

Anden gæld  
  

                        359.333                 359.333  

Hensat til senere hævning  
 

                          80.000                   80.000  

Passiver i alt                          3.845.456  
              

2.650.000           1.195.456  

  
   

      

Kapitalafkastgrundlag  
 

                        685.054  
                    

30.000               655.054  

Fordelingsnøgle, %       4% 96% 
Kilde: Egen tilvirkning  

Fordeling af opsparet overskud      

Opsparet oveskud i alt efter skat                   322.160    

Ejendommens andel, 4% 
 

          12.886  

Driftens andel, 96% 
  

       309.274  

I alt                    322.160         322.160  
Kilde: Egen tilvirkning  
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10.3 Bilag 3  

10.3.1 Opgørelse af ejendomsavance og genvundne afskrivninger  

 

Ejendomsavance      

Salgssum 
 

    3.500.000  

Købesum     2.750.000    

10.000-tillæg (2år)          20.000    

Ikke-genb. Afskr.                 -      

      2.770.000    -2.770.000  

Avance/tab          730.000  
Kilde: Egen tilvirkning  

I opgørelsen af genvundne afskrivninger er grundværdien ikke medtaget i købesummen eller salgssummen 

da denne ikke er afskrivningsberettiget, og derved ikke skal indgå.  

Afskrivninger     

Afskrivningsgrundlag     1.750.000    

Afskrivningssats  2 år a 4%         140.000  

   0 år a 5%                  -    

  
 

       140.000  

  
 

  

Genvundne afskrivninger   

Salgssum 
 

    2.500.000  

Købesum     1.750.000    

Afskrivninger      -140.000    

      1.610.000    -1.610.000  

Avance/tab 
 

       890.000  

  
 

  

Dog max faktiske afskrivninger 
 

       140.000  

  
 

  

Ikke-genb. Afskr.                   -    
Kilde: Egen tilvirkning  

Ejendomsavance       730.000  

Genvundne afskrivninger   
 

  140.000  

I alt til beskatning       870.000  
Kilde: Egen tilvirkning   
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10.4 Bilag 4  

 

10.4.1 Vurderingsberetning 

 

 

Vurderingsberetning til kapitalejeren i Anders Andersen Holding 
ApS 

 

 

 

 

1.0 Indledning 

 
Vi er i henhold til selskabslovens §§ 36 og 37 udpeget som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd af 

stifterne af Anders Andersen Holding ApS (herefter benævnt ”Selskabet”). 

 

Selskabet stiftes pr. ### ved indskud af Københavns Tømrerfirma ApS og Københavns Tømrerfirma 

Ejendom ApS (herefter benævnt ”Indskuddene”) med regnskabsmæssig overtagelsesdag pr. 31. 

december 2018.  

 

Som vederlag for Indskuddet udsteder Selskabet kapitalandele på i alt nominelt 50.000 kr. til 

indskyderen af Indskuddene. 

 

Som vurderingsmænd er det vores opgave at vurdere Indskuddene og at erklære, at den økonomiske 

værdi, Indskuddene er ansat til at have, mindst svarer til det vederlag, der er aftalt, herunder den på-

lydende værdi af de kapitalandele, der udstedes til indskyderen af Indskuddene. 

 

 

2.0 Beskrivelse af Indskuddet 

 
Indskuddene omfatter Københavns Tømrerfirma ApS og Københavns Tømrerfirma Ejendom ApS, 

herunder kontrakter, immaterielle rettigheder, driftsmateriel og samtlige de til virksomheden hørende 

øvrige aktiver og gæld samt rettigheder og forpligtelser. 

 

Vurderingsberetningen er vedhæftet åbningsbalance pr. 31. december 2018 for Indskuddene, som er 

forsynet med revisionspåtegning uden forbehold. 

 

Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for indregning og 

måling af aktiver og forpligtelser. 

 

 

3.0 Fremgangsmåde ved vurdering 
 

Vi har vurderet Indskuddene med udgangspunkt i balancen pr. 31. december 2018 og forventningerne til 

de kommende års indtjening i Selskabet. 

 

4.0 Vederlag 
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Vederlaget for Indskuddene udgør 2.439.297 kr., der berigtiges i form af nominelt 50.000 kr. 

kapitalandele i Selskabet. 

 

5.0 Erklæring 

 

Som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd kan vi erklære, at den økonomiske værdi af Indskuddene 

efter vores opfattelse mindst svarer til vederlaget på nominelt 50.000 kr. kapitalandele i Selskabet med 

tillæg af overskurs på 2.389.297. 

 

 

 

København, d.      /         2019 

 

 

 

_____________________________ 

Revisor 

 


