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Abstract 

The objective of this thesis, is to create a guideline for auditors in how to consult entrepreneurs in their 

start-off phase. The focus lies on clarifying issues regarding tax, corporate law and accounting in the 

different choices of business entities. The different rules and laws are then analysed, in order to fit the 

entrepreneurs' needs in various situations. 

The purpose of the thesis is not to conclude with a certain solution. However, it is a composition of multiple 

outcomes, regarding the rules and laws in different parameters. Furthermore, the thesis will clarify how 

auditors can consult new entrepreneurs in choice of business entity, and which parameters to pay attention 

to.  

In conclusion, the thesis emphasizes on the fact that, due to a huge amount of variables, the auditor will 

need to assess the individual client's needs and situations, in order to give the best possible, advise when 

consulting their clients.  

Finally, another perspective in the matter of choosing the optimal business entity lies in the type of auditor. 

It may occur, that some auditors may have a tendency to recommend a type of business entity which they 

are most familiar with, which is not necessarily the most optimal choice for the entrepreneur. In addition, 

auditors may recommend a type of business entity, e.g. a Private Limited Company, leaving the auditor 

with more work, which the auditor will benefit from himself. 

                    

                                       

 

 

  



   
 

ii 
 

Indholdsfortegnelse 

1 Indledning ....................................................................................................................................................... 1 

1.1 Problemformulering ................................................................................................................................ 2 

1.2 Afgrænsning ............................................................................................................................................. 3 

1.3 Formål ...................................................................................................................................................... 4 

1.4 Synsvinkel ................................................................................................................................................ 4 

1.5 Begrebsdefinition .................................................................................................................................... 4 

1.6 Metode .................................................................................................................................................... 5 

1.6.1 Metodevalg ....................................................................................................................................... 5 

1.6.2 Dataindsamling og kildekritik ........................................................................................................... 5 

2 Introduktion til virksomhedsformer ............................................................................................................... 7 

2.1 Interessentskab (I/S) ................................................................................................................................ 7 

2.1.1 Interessentskab med tilvalg af virksomhedsordningen .................................................................... 7 

2.1.2 Interessentskab med tilvalg af kapitalafkastordningen ................................................................... 8 

2.2 Anpartsselskaber ..................................................................................................................................... 9 

2.3 Iværksætterselskab (IVS) ....................................................................................................................... 10 

3 Selskabsretlig gennemgang af virksomhedsformerne ................................................................................. 11 

3.1 Interessentskab ..................................................................................................................................... 11 

3.1.1. Selskabsretlig ramme .................................................................................................................... 11 

3.1.2 Stiftelse ........................................................................................................................................... 13 

3.1.2.1 Stiftelsesaftalerne .................................................................................................................... 13 

3.1.2.1.1 Interessentskabskontrakt ................................................................................................. 14 

3.1.2.2 Hæftelse .................................................................................................................................. 14 

3.1.2.3 Interessentskabsandele ........................................................................................................... 15 

3.1.2.3.1 Indskud ............................................................................................................................. 16 

3.1.2.3.2 Kapitalkontoen ................................................................................................................. 16 

3.1.4 Iværksætter- og Anpartsselskab ..................................................................................................... 17 

3.1.4.1 Selskabsretlig ramme .............................................................................................................. 17 

3.1.4.2 Stiftere ..................................................................................................................................... 18 

3.1.4.3 Stiftelsesdokument .................................................................................................................. 20 

3.1.4.4 Vedtægter ................................................................................................................................ 22 

3.1.4.5 Ejeraftaler ................................................................................................................................ 23 

3.1.4.6 Selskabsbetegnelse og navn .................................................................................................... 24 

3.1.4.7 Formål ...................................................................................................................................... 25 



   
 

iii 
 

3.1.4.8 Selskabskapital ........................................................................................................................ 26 

3.1.4.9 Anmeldelse af virksomheden .................................................................................................. 28 

3.1.4.10 Organisering/Ledelse ............................................................................................................. 31 

3.1.4.11 Generalforsamlingen ............................................................................................................. 32 

3.1.4.12 Aflønning ............................................................................................................................... 33 

3.1.4.13 Særligt for Iværksætterselskaber .......................................................................................... 33 

4 Skatteretlig gennemgang af virksomhedsformerne ..................................................................................... 35 

4.1. Interessentskab .................................................................................................................................... 35 

4.1.1 Skatteretlig ramme ......................................................................................................................... 35 

4.1.2 Personskatteloven .......................................................................................................................... 35 

4.1.2.1 Personlig indkomst .................................................................................................................. 36 

4.1.2.2 Kapitalindkomst ....................................................................................................................... 37 

4.1.2.3 Ligningsmæssige fradrag ......................................................................................................... 37 

4.1.2.4 Aktieindkomst .......................................................................................................................... 37 

4.1.2.5 Skatteberegning....................................................................................................................... 38 

4.1.2.6 Underskud ............................................................................................................................... 39 

4.1.3 Beskatning efter virksomhedsordningen ....................................................................................... 40 

4.1.4 Beskatning efter kapitalafkastordningen ....................................................................................... 42 

4.2 Iværksætter- og anpartsselskab ............................................................................................................ 44 

4.2.1 Skatteretlig ramme ......................................................................................................................... 44 

4.2.2 Selskabsskatteloven ........................................................................................................................ 45 

4.2.2.1 Indkomstopgørelse for kapitalselskaber ................................................................................. 45 

4.2.2.2 Skatteberegning....................................................................................................................... 46 

5 Regnskabsmæssig gennemgang af virksomhedsformerne .......................................................................... 47 

5.1 Regnskabsmæssig ramme ..................................................................................................................... 47 

5.1.1 Årsregnskabsloven .......................................................................................................................... 47 

5.1.1.1 Omfattede virksomheder ........................................................................................................ 47 

5.1.1.2 Regnskabsklasser ..................................................................................................................... 48 

5.1.1.3 Ledelsesansvar og -påtegning ................................................................................................. 50 

5.1.1.4 Revisionspligt og fravalg af revision ........................................................................................ 51 

6 Analyse.......................................................................................................................................................... 52 

6.1 Investering ............................................................................................................................................. 52 

6.1.1 Interessentskab .............................................................................................................................. 52 

6.1.2 Iværksætterselskab ........................................................................................................................ 53 



   
 

iv 
 

6.1.3 Anpartsselskab ................................................................................................................................ 54 

6.1.4 Opsamling ....................................................................................................................................... 54 

6.2 Hæftelse ................................................................................................................................................ 55 

6.2.1 Interessentskab .............................................................................................................................. 55 

6.2.2 Iværksætterselskab ........................................................................................................................ 56 

6.2.3 Anpartsselskab ................................................................................................................................ 57 

6.2.4 Opsamling ....................................................................................................................................... 57 

6.3 konflikthåndtering ................................................................................................................................. 57 

6.3.1 Interessentskab .............................................................................................................................. 57 

6.3.2 Iværksætterselskab ........................................................................................................................ 58 

6.3.3 Anpartsselskab ................................................................................................................................ 58 

6.3.4 Opsamling ....................................................................................................................................... 58 

6.4 Rentefradrag .......................................................................................................................................... 59 

6.4.1 Interessentskab .............................................................................................................................. 59 

6.4.2 Iværksætterselskab ........................................................................................................................ 60 

6.4.3 Anpartsselskab ................................................................................................................................ 60 

6.4.4 Opsamling ....................................................................................................................................... 60 

6.5 Regnskabskrav ....................................................................................................................................... 61 

6.5.1 Interessentskab .............................................................................................................................. 61 

6.5.2 Iværksætterselskab ........................................................................................................................ 62 

6.5.3 Anpartsselskab ................................................................................................................................ 62 

6.5.4 Opsamling ....................................................................................................................................... 62 

6.6 Aflønning og beskatning ........................................................................................................................ 63 

6.6.1 Interessentskab .............................................................................................................................. 63 

6.6.2 Iværksætterselskab ........................................................................................................................ 64 

6.6.3 Anpartsselskab ................................................................................................................................ 64 

6.6.4 Opsamling ....................................................................................................................................... 65 

6.7 Opsparing .............................................................................................................................................. 65 

6.7.1 Interessentskab .............................................................................................................................. 66 

6.7.2 Iværksætterselskab ........................................................................................................................ 66 

6.7.3 Anpartsselskab ................................................................................................................................ 66 

6.7.4 Opsamling ....................................................................................................................................... 67 

6.8 Underskud ............................................................................................................................................. 67 

6.8.1 Interessentskab .............................................................................................................................. 67 



   
 

v 
 

6.8.2 Iværksætterselskab ........................................................................................................................ 68 

6.8.3 Anpartsselskab ................................................................................................................................ 68 

6.8.4 Opsamling ....................................................................................................................................... 68 

6.9 Apportindskud ....................................................................................................................................... 69 

6.9.1 Interessentskab .............................................................................................................................. 69 

6.9.2 Iværksætterselskab ........................................................................................................................ 70 

6.9.3 Anpartsselskab ................................................................................................................................ 70 

6.9.4 Opsamling ....................................................................................................................................... 70 

6.10 Omkostninger ...................................................................................................................................... 71 

6.10.1 Interessentskab ............................................................................................................................ 71 

6.10.2 Iværksætterselskab ...................................................................................................................... 71 

6.10.3 Anpartsselskab.............................................................................................................................. 72 

6.10.4 Opsamling ..................................................................................................................................... 72 

7 Konklusion .................................................................................................................................................... 73 

8 Perspektivering ............................................................................................................................................. 76 

9 Anvendte forkortelser .................................................................................................................................. 77 

10 Litteraturliste .............................................................................................................................................. 78 

 

 

 

 



   
 

1 
 

1 Indledning 
 

I Danmark forefindes der aftalefrihed vedrørende valg af virksomhedsform. Dette vil sige at, iværksætter 

næsten frit kan vælge imellem, de forskellige kendte virksomhedsformer eller vælge en hel ny 

virksomhedsform 

Med 272.646 enheder1 er enkeltmandsvirksomheden Danmarks mest udbredte virksomhedsform, skarpt 

for fuldt af ApS og A/S, som hver især tæller 206.102 og 36.070 enheder2 

 Derudover er der Iværksætterselskab som er en ny virksomhedsform som blev vedtaget i lov nr. 616 af 12. 

juni 2013 om ændring af selskabsloven og trådte i kræft 1. januar 2014.  

Iværksætterselskaber er blevet en meget populær selskabsform, hvor der i øjeblikket findes 15541 

enheder.3 Populariteten skyldes det lave kapitalkrav på blot 1 kr. og den begrænsede hæftelse.4   

Som revisor bliver man ofte stillet en række spørgsmål fra nye iværksættere, samt erhvervsdrivende 

vedrørende valg virksomhedsform. Valget af virksomhedsform af selvfølgelig ligetil, hvis kapitalkravet og 

den begrænsede hæftelse, er de afgørende parametre for iværksættere. 

Valg af virksomhedsform omfatter dog flere parametre som iværksætter skal tage højde for, såsom 

beskatning, økonomiske- og administrative byrder, regnskab og mm. 

Det er derfor vigtigt for revisoren at have det samlede overblik og indsigt i de forskellige parametre der gør 

sig gældende i valget vedrørende virksomhedsform.                                                          

Denne opgave har til formål at kortlægge den optimale virksomhedsform for nye iværksætter kontra 

iværksætternes virksomhedstype, behov og situation 

 

 

 

 

                                                           
1
 Udtræk fra CVR registret 23-01-2016  

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 http://www.juf.dk/42-procent-stifter-selskab-med-1-krone/ 06-02-2016  

http://www.juf.dk/42-procent-stifter-selskab-med-1-krone/
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1.1 Problemformulering 
 

Den første fase for iværksættere ved opstart af virksomhed, består af ide og initiativ. Anden fase består for 

nogles tilfælde, i ideudvikling, forretningsplanlægning, budgetlægning, rådgivning fra revisor og mm., mens 

den for andre kan den bestå i registrering af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen.  

For de fleste vil en virksomhedsform i personlig regi være det mest naturlige valg, da det er et mindre 

lovreguleret område og er derfor ligetil. Hvor andre vil være mere tilbøjelige til at vælge et selskab som 

virksomhedsform, da den begrænsede hæftelse netop er en vigtig faktor. 

Men når dette er sagt, er der en del iværksætter som ikke ved, hvad de forskellige virksomhedsformer 

indebærer og hvilke alternative virksomhedsformer, som er mere fordelagtigt for dem. Det er især vigtigt at 

have en indsigt i det selskabsretlige, skatteretlige og regnskabsmæssige perspektiv. 

Det er her revisoren har en vigtig opgave, nemlig at forstå iværksætternes behov og sammenholde det med 

diverse parametre ved valg af virksomhedsform.  

Jeg har derfor valgt at behandle følgende problemformulering: 

”Hvordan bør revisor rådgive to nye iværksætter i forhold til valg af virksomhedsform, set ud fra de 

selskabsretlige, skatteretlige og regnskabsmæssige forhold? ” 

For at opnå en besvarelse på problemformulering besvares følgende underspørgsmål: 

 Hvilke selskabsretlige regler findes der for de enkelte virksomhedsformer? 

 Hvilke skatteretlige regler findes der for de enkelte virksomhedsformer? 

 Hvilke regnskabsmæssige regler findes der for de enkelte virksomhedsformer? 

 Hvilke parametre gør sig gældende, for iværksættere, og hvordan påvirker udvalgte parametre 

valget af virksomhedsform?  
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1.2 Afgrænsning 
 

Afhandlingen har til hensigt at undersøge, revisors opgave i at vejlede nye iværksættere i forhold til valg af 

virksomhedsform. Da der findes utallige virksomhedsformer til grundlag for erhvervsvirksomheden, 

afgrænses afhandlingen til følgende virksomhedsformer: 

 Interessentskaber  

 Interessentskaber, hvor interessenter anvender virksomhedsordningen 

 Interessentskaber, hvor interessenter anvender kapitalafkastordningen 

 Iværksætterselskaber 

 Anpartsselskaber 

Enkeltmandsvirksomheder bliver ikke behandlet i denne opgave, da opgaven er afgrænset til revisors 

opgave i at vejlede iværksætter som er bestående af fysiske 2 personer som vil drive erhvervsvirksomhed i 

Danmark. Opgaven er afgrænset til iværksætternes første år, det vil sig fra stiftelse frem til 1. 

regnskabsaflæggelse. 

Det teoretiske grundlag for opgaven er en behandling af virksomhedsformernes, selskabsretlige, 

skatteretlige og regnskabsmæssige forhold. Når en revisor skal rådgive nye iværksættere vedrørende valg 

af virksomhedsform, er der utallige parametre som spiller ind. Afhandlingen er derfor afgrænset til at 

behandle følgende parametre: 

 Investering  

 Hæftelse 

 Konflikthåndtering 

 Rentefradrag 

 Regnskabskrav 

 Aflønning og beskatning 

 Opsparing 

 Underskud  

 Apportindskud 

 Omkostninger  
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1.3 Formål 
 

Denne opgave har til hensigt at belyse, relevante virksomhedsformer for de enkelte iværksættere, samt 

klarlægge de selskabsretlige, skatteretlige og regnskabsmæssige regler for de enkelte virksomhedsformer. 

Afslutningsvis stilles disse regler op mod en række parametre5 som består af iværksætternes behov og 

situation. 

Det er ikke afhandlings hensigt at komme med et konkret svar eller løsning, men derimod en 

sammensætning af de forskellige parameterresultater, og hvordan revisorer skal rådgive nye iværksættere i 

forhold til valg af virksomhedsform og hvilke parametre de skal være opmærksom på.  

 

1.4 Synsvinkel 
 

I afhandlingen tages der udgangspunkt i revisors opgave med hensyn til valg af virksomhedsform. Med 

dette menes der revisors opgave i at give iværksætterne det bedste løsningsforslag i valget af 

virksomhedsform, som passer til iværksætternes situation og behov. 

Denne afhandling er derfor skrevet ude fra revisors synsvinkel, da det er revisorerne som har den 

teoretiske og praktiske viden inden for feltet, dog afgrænset der kun at hensyn til iværksætterens behov og 

interesse. 

 

1.5 Begrebsdefinition  
 

Anpartshaver= Iværksætter anpartshaver og anpartsselskabs anpartshaver 

Kapitalselskab= Iværksætterselskab og anpartsselskab  

 

 

 

                                                           
5
 Ikke udtømmende 
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1.6 Metode 

1.6.1 Metodevalg  
 

Opgavens metode bygger på retsdogmatikken som falder ind under retsvidenskaben.6  Den retsdogmatiske 

metode har til formål at udlede gældende ret gennem systematisering, beskrivelse, analyse og fortolkning 

af retskilderne.7 For at opnå en valid retsdogmatisk analyse, skal den retsdogmatiske fortolkningsmetode 

anvendes, hvor retskilderne, regulering, retspraksis, retssædvaner og forholdets natur følges i en 

rækkefølge for at komme frem til gældende ret. Med den retsdogmatiske fortolkning sikres at alle når frem 

til samme resultat, hvor samme metode er anvendt.8    

Til besvarelse af de første tre underspørgsmål vil der i opgaven primært blive anvendt regulering som 

retskilde, herunder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), Personskatteloven, 

Årsregnskabsloven mm. Endvidere vil der blive anvendt retspraksis som retskilde, især på de uregulerede 

felter.                                                                                                                          

Sidste underspørgsmål besvares ude fra valgte parametre, hvilke inddrager iværksætteres specifikke behov. 

Efterfølgende foretages en analyse af de respektive parametre vedhjælp af besvarelserne i 

underspørgsmålene 1-3. 

 

1.6.2 Dataindsamling og kildekritik 
 

I afhandling bliver der både anvendt kvalitative- og kvantitative data, da der både vil blive anvendt 

faglitteratur, artikler samt lovtekster og talbaserede data i form af priser9.   

Opgaven består både af primære- og sekundære data. De primære data er indsamlede kostpriser af 

bankgebyr, stiftelsesgebyr, revisorhonorar og mm. Priserne vil blive indsamlet fra de respektive enheders 

hjemmesider. 

Opgavens sekundære data er fundet jf. Faglitteraturen udbudt på cand.merc.aud. linjen, samt ekstern 

retslig- og regnskabsmæssig litteratur, med henblik på at skabe validitet i besvarelsen. Endvidere belyses 

problemstillingen udefra diverse artikler, Den juridiske vejledning, lovtekster, samt lov forarbejdelser. 

                                                           
6
 Retskilder & Retsteorier, Ruth Nielsen og Christina D. Tvarnø, 2014, s. 29 

7
 Ibid.: s. 30 

8
 Ibid.: s. 34-35 

9
 Den skinbarlige virkelighed - Ib Andersen - 5. udg., 2013 s. 137 



   
 

6 
 

Primære data som anvendes i opgaven tillægges høj validitet, da oplysninger er indsamlet direkte fra de 

respektive enheders hjemmesider, som er oplysningsvindue for nuværende og potentielle kunder. Der 

tages dog forbehold for at priserne kan ændres med tiden. 

Sekundære datakilder som lovtekster tillægges høj validitet, da lovgivning er gældende regler som er 

afgørende ved retstvister, lovgivning vedtaget af folketinget. Ydermere tillægges Den juridiske vejledning 

høj validitet, da den er bindende for told- og skatteforvaltningens medarbejdere.10 

Faglitteratur kan være påvirket af forfatterens subjektivitet, men da juridiske faglitteratur primært har sin 

kilde i, lovgivning, cirkulære, domme og mm. tillægges det en høj validitet. Da lovgivningen er dynamiske 

tekster vil indholdet af faglitteratur bliver krydstjekket med gældende lovgivning. For at give artiklerne 

troværdihed fokuseres der på juridiske og retslige medier.                                     

  

                                                           
10

 Den juridiske vejledning 2016-1, afsnit: Om Den juridiske vejledning - Bindende virkning 
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2 Introduktion til virksomhedsformer 

2.1 Interessentskab (I/S) 
 

Interessentskabet er en virksomhedsform som er bestående af minimum to deltager, disse kaldes 

interessenterne. Interessentskabet kategoriers som et personselskab, da deltagerne i interessentskabet 

hæfter personligt for selskabets gæld.11 

I de fleste europæiske lande, er reglerne for personselskaber lovfæstet, hvorimod i dansk ret er reglerne for 

personselskaber ikke lovfæstet. Personselskaber i danske ret følger de materielle selskabsretlige regler. Da 

reglerne for personselskaber ikke er lovfæstet, betyder det, at gældende regler for interessentskaber er 

baseret på retssædvaner og retspraksis.12 Endvidere betyder det, at der ikke findes en generel lovfæstet 

definition på, hvad der i dansk ret forstås som et interessentskab. Selvom interessentskaber i lov om visse 

erhvervsdrivende virksomheder bliver defineret som følgende: ”Ved et interessentskab forstås i denne lov 

en virksomhed, hvor alle deltagerne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens 

forpligtelser jf. lev § 2."13 Definition lov om visse erhvervsdrivende virksomhed er ikke en generel definition 

for interessentskabet, derimod kun en betegnelse, som er dækkende inden for lovens anvendelsesområde. 

Da der nemlig nævnes "i denne lov" lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 2, stk. 1. Endelig 

betyder det, at der en vis usikkerhed ved fastlæggelse af gældende ret.14 

Interessentskabet er en virksomhedsform som oftest bliver anvendt inden for de liberale erhverv, herunder 

advokater i kontorfælleskaber og tandlæger i klinikfælleskaber mm.15 

2.1.1 Interessentskab med tilvalg af virksomhedsordningen 
 

I starten af januar 1987 indførte Folketinget en opdeling af den skattepligtige indkomst. Den skattepligtige 

indkomst blev opdelt henholdsvis i personlig indkomst og kapitalindkomst, samt det ligningsmæssige 

fradrag. Konsekvensen af opdelingen har medført, at erhvervsmæssige renteudgifter ikke længere kan 

fradrages i den samlede indkomst, herunder virksomhed og personlig kontekst, men derimod fradrages i 

henhold til kapitalindkomsten, til en lavere sats. Grundet den lavere sats, og dermed et mindre samlede 

fradrags beløb er virksomheder drevet i personlig regi derfor blevet mindre attraktive. Som modsvar vedtog 

Folketinget derfor Virksomhedsskatteloven, ved lov nr. 144 af 19. marts. Virksomhedsskatteloven 

                                                           
11

Introduktion til dansk selskabsret II.  Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2015), 2. udg. s. 15 
12

 Introduktion til dansk selskabsret I, Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens, 4. udg. (2014), s. 15 
13

 Lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15/11/2013  
14

 Introduktion til dansk selskabsret I, Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens, 4. udg. (2014), s. 15 
15

 Ibid.: S. 16 
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(virksomhedsordningen). Loven har til formål at udligne den skattemæssige forskel, hvor rentefradrag 

foretages direkte i virksomhedens resultat, i stedet for udelukkende i den skattepligtige indkomst.  

Den anden mulighed medfører at ejeren beskattes af det beregnede kapitalafkast, for den investering der 

er fortaget. Dermed fratrækkes kapitalafkastet fra den personlige indkomst og tillægges i kapitalindkomst, 

hvormed beskatningen bliver lavere.    

Endelig giver det ejeren en foreløbig lavere beskatningssats, på 22 procent jf. Selskabsskatteloven § 17, 

betinget at overskuddet forbliver i virksomheden. 

                                                                                                                                                                                                                                               

2.1.2 Interessentskab med tilvalg af kapitalafkastordningen 
 

Kapitalafkastordningen blev indført med lov nr. 1030 af 19/12/1992 med virkning fra indkomståret 1993. 

Formålet med ordningen var at skabe en forenklet version af virksomhedsordningen. 

Kapitalafkastordningen er dermed en af de tre mulige former for opgørelse af erhvervsindkomsten, hvor 

opgørelse efter personskatteloven og den førnævnte virksomhedsordning er de to alternative 

opgørelsesmuligheder.16 

Kapitalafkastordningens grundprincip er at beregne et kapitalafkast af de skattepligtiges erhvervsmæssige 

aktiver. Det beregnede kapitalafkast fragår i den personlige indkomst, men med fordel tillægges den 

kapitalindkomsten. Der opnås dermed fuld fradragsret for renteudgifterne.17 

Endelig giver kapitalafkastordningen mulighed for konjunkturudligning jf. VSL § 22 b. Hermed gives den 

erhvervsdrivende mulighed for at opspare et beløb i en konkjunkturudligningskonto, hvor beskatningen 

udskydes. I perioder hvor der opstår svingende indtægter kan opsparingen fra 

konjunkturudligningskontoen med fordel anvendes.18 

 

 

 

 

                                                           
16

 Lærebog om indkomstskat, Michelsen, Aage; Saskholt Steen m.fl. (2011), s. 181-182 
17

 Ibid.: s. 182 
18

 Ibid.: s. 238 
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2.2 Anpartsselskaber 
 

Et anpartsselskab er ligesom et aktieselskab kategoriseret som et kapitalselskab jf. KSL § 5, nr. 17.  

Anpartsselskab som virksomhedsform bliver primært anvendt af mindre virksomheder, med en enkelt eller 

få selskabsdeltagere. Hvorimod aktieselskabet som selskabsform bliver primært anvendt af større 

erhvervsvirksomheder med flere selskabsdeltager19.  

Kapitalselskabernes særlige kendetegn er den begrænsede hæftelse og et krav på et kapitalindskud. Den 

begrænsede hæftelse betyder, at kapitalejerne, herunder anpartshaverne ikke hæfter personligt for 

kapitalselskabets forpligtelser jf. KSL § 1, stk. 2, men derimod med den indskudte kapital jf. KSL § 1, stk. 2. 

Kapitalkravet til anpartsselskaber er på det laveste niveau taget i betragtning af inflationen20. I 1973 var 

kapitalkravet på 30.000 kr., som i 1982 blev forhøjet til 80.000 kr. og som i år 1991 blev fastsat til 200.000 

kr. dermed det historisk højeste niveau. Endvidere skulle alle eksisterende anpartsselskaber, forstået som 

anpartsselskaber stiftet før 1991, forhøje deres anpartskapital til 200.000 kr. inden den 1. januar 1997. En 

stor del af anpartsselskaberne kunne ikke opfylde denne forpligtelse og der var derfor en stor risiko for de 

vil gå i tvangsopløsning. Loven blev derfor ændret i 1996 til et mindste kapitalkrav på 125.000 kr.21 

 I oktober 2006 blev der nedsat et moderniseringsudvalg af erhvervs- og økonomiministeren. Dette udvalg 

havde til formål at modernisere selskabsretten og i 2008 fik udvalget udarbejd betænkningen ’’1498/2008’’ 

som den nuværende selskabslov er bygget op om. Den nye selskabslov blev vedtaget af folketinget med 

lovforslag ’’L 170’’ om aktie- og anpartsselskaber.22 Med vedtagelsen af den nye selskabslov, blev den 

daværende aktie- og anpartsselskabslov samskrevet.23 Moderniseringsudvalget havde diskuteret en 

fuldstændig afskaffelse af minimumskapitalkravet, men de mente at i lyset af den finansielle krise, var det 

vigtigt at fastholde et kapitalkrav til anpartsselskaberne.24 Gennem vedtagelsen af den ny selskabslov, blev 

minimumskapitalkrav for anpartsselskaber yderligere nedsat fra 125 000 kr. til 80 000 kr. Yderligere 

betænkninger medførte at kapitalkravet, fra den 1. januar 2014 ved lov nr. 616 af 12. juni 201325, er blevet 

nedjusteret til 50.000 kr.  

                                                                     

                                                           
19

 Introduktion til dansk selskabsret I, Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens, 4. udg. (2014), s. 125-126                      
20

 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/forbrugerprisindeks-og-aarlig-inflation 09-02-2016  
21

 Introduktion til dansk selskabsret I, Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens, 4. udg. 2014. s. 131 
22

 Den nye selskabslov, Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen, 2009, s. 17 
23

 Ibid.: s. 18 
24

 Ibid.: s. 44 
25

 Introduktion til dansk selskabsret I, Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens, 4. udg. 2014. s. 131 

http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/prisindeks/forbrugerprisindeks-og-aarlig-inflation
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2.3 Iværksætterselskab (IVS) 
 

Iværksætterselskabet er et resultat af muligheden for at stifte et kapitalselskab med et lavere kapitalkrav 

end det danske anpartsselskab. Dette skyldes formenligt at erhvervsdrivende tidligere kun havde mulighed 

for at stifte kapitalselskaber med et mindre kapitalkrav end 80.000, hvis de tog til England for at stifte det 

engelsk Private Limited Companies (Ltd) til blot 1 pund eller Tyskland for at stifte det tysk 

Unternehmergesellschaft (UG) for blot 1 euro26, for dernæst at oprette en filial i Danmark grundet den frie 

bevægelighed.27 Følgerne heraf var en svækkelse i det danske anpartsselskabs konkurrenceevne i forhold til 

udenlandske anpartsskaber.28  

En anden selskabsform som svækkede anpartsselskaber konkurrenceevne var det såkaldte "Selskab med 

begrænset ansvar" (s.m.b.a).  Anpartsselskaber var netop ikke konkurrencedygtig i forhold til et "Selskab 

med begrænset ansvar", da s.m.b.a'er ulovreguleret og ikke er pålagt et krav om mindstekapital.  

Selskabsformen s.m.b.a blev netop ophævet med indførelsen af iværksætterselskabet. 29                                                                                                                                                                                 

Iværksætterselskabet er en variant af anpartsselskabet30, som kan stiftes med et kapitalindskud på 1 kr. Til 

trods for det lave kapitalkrav forhindres iværksætterselskabet ikke at blive betegnet som et 

kapitalselskab31, hvorfor det er underlagt de samme regler som anpartsselskabet, dog med undtagelser af 

kapitalselskabsloven kap 20a regulere. Formålet med indførelsen af iværksætterselskaber og ophævelse af 

s.m.b.a'er er ifølge høringsbrevet af 19. december 2012, ment i henseende med af at få flere virksomheder 

over i en lovreguleret selskabsform, og for at komme s.m.b.a'ernes mangelende gennemsigtighed og høje 

andel af konkurser, samt tvangsopløsninger til livs.32 

 

 

 

                                                           
26

 http://www.handelskammer.dk/index.php?id=6413 06-02-2015  
27

 Jf. C-212/97, Centros mod Erhvervs og Selskabsstyrelsen 
28

 Iværksætterselskaber, Troels Michael Lilja, 2015, s. 27 
29

 Iværksætterselskaber - nøglen til en konkurrencedygtig dansk selskabsret? U.2013B.141, Troels Michael Lilja, s. 1 
30

 KSL § 5, nr. 14 
31

 Iværksætterselskaber, Troels Michael Lilja, 2015, s. 39 
32

 Iværksætterselskaber - nøglen til en konkurrencedygtig dansk selskabsret? U.2013B.141, Troels Michael Lilja, s. 1 

http://www.handelskammer.dk/index.php?id=6413
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3 Selskabsretlig gennemgang af virksomhedsformerne 

3.1 Interessentskab 

3.1.1. Selskabsretlig ramme 
 

Selskabsrettens retsregler omfatter, de indbyrdes forhold mellem de personer der driver fælles 

erhvervsvirksomhed og det gældende forhold til omverden i form af rettigheder og pligter, som netop er 

opstået i forbindelse med selskabets transaktioner. 

Som tidligere nævnt betegnes et interessentskabt som et personselskab, da mindst en af 

selskabsdeltagerene hæfter personligt for selskabets gæld.33 

Der findes en række personselskabsformer, hvor det mest gængse er et kommanditselskab, partnerselskab 

og interessentskab34. Den sidst nævnte personselskabsform vil netop blive behandlet i dette afsnit. 

Personselskaber og hermed interessentskaber er ikke reguleret ved lov i Danmark, hvorfor det er de 

materielle selskabsretlige regler, der er gældende for personselskaber. Da reglerne for personselskaber ikke 

er lovfæstet, betyder det at gældende regler for interessentskaber er på grundlag af retssædvaner og 

retspraksis.35  Det ulovregulerede område medførere en række ulemper, indledningsvis en manglende 

lovfæstet definition af, hvad der forstås ved et interessentskab. Ydermere kan der opstå usikkerhed ved 

fastlæggelse af gældende ret.36 Endelig skal ændringer i gældende ret på nuværende tidspunkt føres for 

domstolen, hvor dommerne skal tilkendegive ændring i gældende ret.37     

Det særlige retskildemæssige forhold inden for personselskabsretten skyldes, at der er manglende 

lovregulering af den materielle selskabsret, herunder manglende primære retskilder. Det medfører at 

sekundærer selskabsretlige retskilder har en større indflydelse i personselskabsretten, hvor det modsatte er 

gældende for kapitalselskabsretten.38 

Som nævnt tidligere udgør retspraksis en vigtig kilde i fastlæggelsen af gældende ret for personselskaberne. 

I dansk retspraksis forefindes der en del afgørelse vedrørende interessentskaber og kommanditselskaber, 

afgørelser der stammer fra før 1950'erne. Disse afgørelser anvendes især i vejledningen hos domstolene for 

at fastlægge gældende ret. Selvom det kan virke betænkeligt at anvende afgørelse fra den første halvdel af 

                                                           
33

 Dansk selskabsret 3. 3. udg. Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2015), s. 26 
34

 Andre personselskaber: Partrederi og Europæiske økonomiske firmagrupper. 
35

 Introduktion til dansk selskabsret II. 2. udg. Søren Friis Hansen; Jens Valdemar Krenchel (2015), s. 15 
36

 Ibid.: s. 15 
37

 Dansk selskabsret 3. 3. udg. Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2015), s. 30 
38

 Ibid.: s. 39 
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1900 tallet, er en manglende fornyelse i retspraksis vedrørende interessantskaber, samt afgørelsernes 

aktualitet, argumenter for anvendelse af disse.39 

Kapitalselskabsretlige principper 

For at forstå selskabsretten og fastsætte gældende ret, har sondringen mellem personselskaber og 

kapitalselskaber en afgørende betydning. Dette skyldes at der forefindes væsentlige forskelle mellem de 

selskabsretlige principper, som er grundlag for person- og kapitalselskabet. 

Den grundlæggende ramme for dansk selskabsret, er aftalefriheden.40 Som udgangspunkt medfører 

aftalefriheden, at erhvervsdrivende og selskabsdeltager frit kan indgå aftaler med andre, forbeholdt de 

almindeligt gældende præceptive retsregler. Kontraktrettens regler om aftalefrihed, giver mulighed for at 

danne et samvirke41, hvor formålet er at varetage deltagernes fælles interesser, herunder drift af en 

erhvervsvirksomhed. Endvidere betyder det at deltagerne selv kan bestemme samvirkets retlige grundlag, 

hvilket inkludere valget af virksomhedsformen.42  Den selskabsretlige aftalefrihed medfører, at adskillelse 

imellem personselskabet og kapitalselskabet, kan udlignes. Dette betyder, at der ikke udelukkes for 

anvendelse af kapitalselskabsretlige principper ved fastlæggelse af gældende ret for personselskaber.43 

Krav om erhvervsdrift 

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (herefter LEV) kræver at stiftere af et interessentskab har til 

formål at fremme virksomheds deltageres økonomiske interesser gennem "erhvervsdrift” jf. LEV § 1, stk. 1.  

Begrebet erhvervsdrivende bliver defineret på grundlag af den tidligere aktieselskabslov som følgende: 

"Sigte med virksomheden er, direkte eller indirekte, at generere et økonomisk overskud, der som hovedregel 

udloddes til interessenterne”44 

Hvis der i et samvirke genereres indtjening, men den derimod ikke, direkte eller indirekte, udloddes fra 

samvirket, men bliver anvendt til at fremme deltagernes fælles interesser, vil sådan et samvirke ikke blive 

betragtet som et interessentskab, men derimod en ideel forening. Hvis et samvirke bliver stiftet med 

henblik på at være ramme for udøvelse af aktiviteter, udgør dette samvirke en hobbyvirksomhed.45 

                                                           
39

 Ibid.: s. 40 
40

 Dansk selskabsret 3. 3. udg. Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2015), s. 42 
41

 Et samvirke, er grundlæggende et samarbejde mellem flere personer. Se Dansk selskabsret 1. 4. udg. Friis Hansen, 
Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2014), s. 52 
42

 Dansk selskabsret 1. 4. udg. Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2014), s. 65 
43

 Dansk selskabsret 3. 3. udg. Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2015), s. 42 
44

 Ibid.: s. 160 
45

 Ibid.: s. 161 
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3.1.2 Stiftelse 
 

I dansk ret stilles der ikke et bestemt formkrav ved indgåelse af aftaler, med henblik på stiftelse af 

interessantskaber, der er derimod nogle formalia der skal opfyldes. I praksis skal de fleste erhvervsdrivende 

interessentskaber fx have et cvr-nummer eller tilladelse fra den offentlige myndighed for at udøve et 

erhverv.46  En stifter af et interessentskab behøver ikke at indtræde som interessent, det kan fx være 

tilfældet at en revisor har stået for stiftelsen af interessentskabet.47   

Stiftelsestidspunktet for et interessentskab er fastlagt til det tidspunkt hvori aftalen er indgået indbyrdes 

mellem pågældende interessenterne. Et aftalt stiftelsestidspunkt skal således være fremadrette. Dette 

betyder at interessentskabet som udgangspunkt ikke kan overtage forudgående forpligtigelse, som er 

opstået før interessentskabets start. Hvis parterne ikke har aftalt et stiftelsestidspunkt, anses 

stiftelsestidspunktet for at være ved indgåelse af interessentskabskontrakten. Endelig vil 

stiftelsestidspunktet for interessentskab ved stiltiende aftale, være når den fælles virksomhed 

påbegyndes.48  

Interessentskabet opstår som selvstædigt retssubjekt ved stiftelsestidspunktet. Her vil der således ikke 

være pålagt krav om registrering hos Erhvervsstyrelsen eller i det Centrale Virksomhedsregister, for at opnå 

status som selvstændigt retssubjekt. Dog kan interessentselskaber som ikke er registreret hos told- og 

skatteforvaltningen ikke drive momspligtigt virksomhed efter momsloven § 47.49       

 

3.1.2.1 Stiftelsesaftalerne 

 

Et interessentskab kan som udgangspunkt stiftes på tre forskellige måder, en skriftlig, en mundtlig eller en 

stiltiende aftale. 

En skriftlig aftale mellem parterne bør altid anvendes, da det vil skabe klarhed vedrørende retstillingen i 

forhold til tredjemand og indbyrdes mellem interessenterne.50 

I forrige afsnit blev det nævnt, at der i dansk ret ikke stilles særlige formkrav ved stiftelse af et 

interessentskab. Derimod stilles der i dansk ret visse mindstekrav til indholdet af en aftale, herunder aftale 

                                                           
46

  Dansk selskabsret 3. 3. udg. Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2015), s. 264 
47

 Ibid.: s. 296 
48

 Ibid.: s. 308-310 
49

 Ibid.: s. 311 
50

 Ibid.: s. 265-267 
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om stiftelse af et interessentskab. Disse mindstekrav gælder både ved skriftlig og mundtlig aftale om 

stiftelse af et interessentskab51 og dækker over følgende:52 

1. Interessenterne skal kende parternes identitet og være enige om, hvem der skal indgå som 

interessent i selskabet. Dette er vigtigt for interessenterne, da de hver især hæfter personligt og 

solidarisk for selskabets gæld. 

2. Stiftelsesaftalen skal derudover oplyse om sigte med stiftelse af interessentskabet. Hvis der ikke er 

truffet beslutning herom, må sigtet anses for at være en oparbejdelse af et overskud med henblik 

på fordeling af dette i mellem interessenterne. Ved indgåelse af sådan en aftale medfører pligt til at 

arbejde for det fælles sigte. 

3. Endvidere skal stiftelsesaftale indeholde oplysninger om, størrelsen og arten af indskuddet til 

interessentskabet. Interessenter kan fx indskyde aktiver, kontanter eller deres arbejdskraft. 

4. Endelig skal stiftelsesaftalen indeholde, oplysninger om interessenternes ret til andel af evt. 

Overskud, samt andel af selskabets egenkapital. Hvis der i aftalen ikke fremgår en udtrykkelig 

bestemmelse om interessenternes ejerandel, må det derfor anses for at retten til egenkapital og 

overskud er ligeligt fordelt, svarende til antallet af interessenter. 

                                                                                                

3.1.2.1.1 Interessentskabskontrakt 

 

Interessentskabskontrakten er en betegnelse for den skriftlige aftale som ligger til grund for stiftelse af 

interessentskabet. De regler som aftales og skal gælde indbyrdes mellem interessenterne vil derfor fremgå i 

interessentskabskontrakten. Det samlede kompleks af aftale som er indgået mellem selskabsdeltagerne 

udgør interessentskabets vedtægter, som kan bestå af flere selvstændige aftaler. For personselskabets 

vedkommende, fremkommer der ingen formkrav til udformning af selskabets vedtægter. Endvidere stilles 

ingen krav vedrørene offentliggørelse af selskabets vedtægter. Ligeledes er der ingen formkrav til 

proceduren for ændring af selskabets vedtægter, disse skal derudover ikke anmeldes til Erhvervsstyrelsen.53 

 

 

3.1.2.2 Hæftelse 

 

                                                           
51

 Dansk selskabsret 3. 3. udg. Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2015), s. 303 
52

 Ibid.: s. 303-308 
53

 Ibid.: s. 323-324 
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Interessenterne i et interessentskab hæfter alle personligt, ubegrænset og solidarisk for selskabets 

forpligtigelser.  Ved personlig hæftelse forstås, at man som interessent hæfter med sin personlige formue 

for interessentskabets evt. gældsforpligtigelser. Definitionen af personlig ubegrænset hæftelse er dermed, 

at man som interessent hæfter med hele sin formue, selvom kravet kan være større end interessentens 

samlede formue.54 Endelig betyder solidarisk hæftelse at når flere interessenter hæfter for de samme 

forpligtigelser, kan fordringshaveren rette sit krav på fuld betaling, mod hver enkelt interessent som hæfter 

for forpligtigelsen jf. Gældsbrevsloven § 2. 

Endvidere hæfter interessenter direkte for interessentskabet forpligtigelser. Direkte hæftelse betyder at 

kreditor kan gøre sit krav direkte mod interessenterne og ikke først til interessentskabet som ved indirekte 

hæftelse.55 

I tilfælde af at en interessent indfrier selskabets forpligtigelse, frem for hver enkelt interessent indfrier 

deres andel af gælden, kan den interessent som har indfriet fordringen gøre regreskrav gældende først og 

fremmest mod interessentskabet. Såfremt interessentskabet ikke kan indfri regreskravet, kan den 

pågældende interessent gøre sit krav gældende over for medinteressenterne jf. Gældsbrevsloven § 2, stk. 

2.56 

 

3.1.2.3 Interessentskabsandele 

 

Ved stiftelse af et interessentskab, tilkommer der, hver interessent en interessentskabsandel som ligger til 

grund for stiftelsen af interessentskabet. En interessentskabsandel, er den aftalte brøkdel, hver enkelt 

interessent råder over, af de samlede økonomiske rettigheder og forpligtigelser som tilkommer 

interessentskabet. 57 I tilfælde, hvor intet er aftalt med hensyn til ejerbrøker, fastlægges ejerbrøkerne i 

forhold til antallet af interessenter. Dette betyder at, er et interessentskab bestående af 3 interessenter, 

udgør ejerbrøken hhv. 1/3 pr. interessent, dog kan interessenterne jf. vedtægterne aftale andre ejerbrøker. 

Dette sker typisk, hvis en eller flere interessenter indskyder flere midler i interessentskabet, i forhold til de 

resterende parter, kan der aftales at den pågældende interessent har ret til en større andel af selskabets 

overskud og ligeledes en større ideel andel af selskabets egenkapital. En skæv ejerbrøk fordeling i forhold til 

                                                           
54

 http://www.juf.dk/personlig-haeftelse/ 13-05-2016  
55

 Dansk selskabsret 3. 3. udg. Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2015), s. 473 
56

 Ibid.: s. 528 
57

 Ibid.: s. 542 

http://www.juf.dk/personlig-haeftelse/
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selskabet overskud medfører ikke nødvendigvis en skæv ejerbrøk fordeling i forhold til selskabets 

forpligtigelser.58 

Ved interessentskaber er det muligt at sælge sin interessentskabs-andel. Muligheden for at udtræde vil 

normalt blive reguleret i interessentskabskontrakten. Afhændelse af interessentskabs-andele, kræver som 

udgangspunkt, de andre deltagers accept. Endelig vil der også være en betingelse at få accept for 

interessentskabets kreditorer, såfremt den udtrædende interessents hæftelse frafalder interessentskabets 

forpligtigelser.59 

 

3.1.2.3.1 Indskud 

 

Iværksættere som ønsker at stifte et interessentskab, skal foretage et indskud i selskabet, i form af aktiver, 

arbejdsforpligtelser mm. Indskuddet er nødvendigt for at interessentskabet kan udføre aktiviteter. 

Selskabets aktiviteter kan ligeledes finasieres af et lån, som optages fra en finansieringsvirksomhed eller af 

interessenterne. Er intet aftalt, antages det at interessenterne har pligt til at indskyde kontante midler i 

selskabet. Til forskel for kapitalselskaber har interessenter ikke pligt til at foretage et indskud i form af 

selskabskapital. Dette betyder at interessenterne kan aftale at et indskud først skal finde sted når det bliver 

nødvendigt.60  Ved indskud af brugte aktivere skal aktivet vurderes til en realistisk brugtpris.61   

 

3.1.2.3.2 Kapitalkontoen 

 

Det økonomiske mellemværende mellem de enkelte interessenter og interessentskabet foregår via 

kapitalkontoen. Kapitalkontoen er et regnskabsmæssigt udtryk, hvorfor der ikke er tale om en fysisk konto. 

Hvis en interessent har en positiv kapitalkonto, betyder det at interessenten har indskudt flere midler i 

virksomheden end den pågældende interessent har hævet og det modsatte er gældende for en negativ 

kapitalkonto. En positiv kapitalkonto betyder dog ikke at interessent kan hæve sit mellemværende uden 

videre. En positiv kapitalkonto betyder nemlig ikke at interessentskabet har likvide midler til rådighed, da 

virksomhedens egenkapital kan være bundet i fastejendom, anlægsaktiver mm. Endvidere kan de indskudte 
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midler fra den pågældende interessent være brugt til dækning af interessentskabets udgifter, herunder 

indkøb af vare. 

Endelig må interessenter, kun hæve fra interessentskabet, såfremt der hjemmel til det. Dette skyldes at, 

interessentskabets aktiver, tilhører interessentskabet i civilretlig henseende.62 

Såfremt interessentskabet har likvide midler til rådighed, kan interessenterne foretage hævninger på 

kapitalkontoen i en række tilfælde. Først og fremmest, kan en interessent fortage hævninger til dækning af 

sit indskud i interessentskabet. For det andet, er tilfældet at interessenten lægger sin arbejdsindsats i 

interessentskabet, giver dette den pågældende interessent adgang hævninger i kapitalkontoen i form af et 

særskilt vederlag for sin arbejdsindsats. Endelig kan interessenter fortage hævninger i kapitalkontoen i form 

af udbytte. For at udlodde udbytte, er det en betingelse, at der er konstateret et overskud ved 

regnskabsaflæggelsen. Såfremt der er hjemmel i interessentskabets vedtægter kan interessenterne fortage 

aconto udbytte hævninger i løbet af året.63 

  

3.1.4 Iværksætter- og Anpartsselskab 

3.1.4.1 Selskabsretlig ramme 

 

Som tidligere nævnt er personselskaber ikke underlagt en særlig lovfæstet selskabsretlig regulering. 

Derimod er kapitalselskaber som er registreret hos Erhvervsstyrelsen underlagt reglerne i 

kapitalselskabsloven.                                                                               

Iværksætter- og Anpartsselskaber bliver nemlig reguleret i kapitalselskabsloven jf. KSL § 1, stk. 1. I lovens 

anvendelsesområde, § 1, stk. 1. bliver der kun nævnt aktie- og anpartsselskab, men da 

iværksættersleskabet definitorisk er et anpartsselskab, er iværksætterselskabet også underlagt 

kapitalselskabsloven.64 

Juridisk person 

Begrebet juridisk person er modsvaret til en fysisk person. En fysisk person kan handle med retsvirkning 

over for omverdenen. Såfremt den fysiske person har indgået en retshandel med en anden person og ikke 

opfylder sine forpligtelser, kan medkontrahenten gå til domstolene, med henblik på at håndhæve 

rettighederne der er indgået med modparten. Dette betyder at en fysisk person er et retssubjekt, der er i 
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besiddelse af en retsevne i forhold til omgivende samfund.65  Et samvirke bestående af flere fysiske eller 

juridiske personer, har som udgangspunkt ikke samme muligheder for at handle med retsvirkning i forhold 

til sine omgivelser. Et samvirke, herunder et kapitalselskab, bliver betegnet som en juridisk person. 

Begrebet juridisk person bliver typisk anvendt som et samvirkets forhold til omverdenen. En juridisk person 

kan være et selvstændigt retssubjekt og besidder dermed retsevne. Betegnelsen juridisk person for et 

samvirke er ikke afgørende for om samvirket kan optræde som part i retshandler.  Det afgørende er 

derimod om et samvirke betragtes som en juridisk person efter de selskabsretlige regler, da disse afgør 

hvorvidt et samvirke er et selvstændigt retsubjekt.66 

Sådan et samvirke kan bærer rettigheder og pligter i eget navn, dette betegnes også til at samvirket har 

retsevne. En juridisk person, herunder et selvstændigt retssubjekt, kan sagsøge andre, blive sagsøgt, og 

ydermere kan det eje fast ejendom og løsøre. 67 Registrering hos Erhvervsstyrelsen for iværksætter- og 

anpartsselskaber, er et krav for at bliver anderkendt som et selvstændigt retsubjekt jf. KSL § 41, stk. 1.68   

Stiftelse af et kapitalselskab er ikke så enkelt som at stifte en enkeltmandsvirksomhed eller et 

interessentskab, da der forligger nogle formkrav og formalia som skal opfyldes. Til stiftelse af et 

kapitalselskab skal der udarbejdes et stiftelsesdokument og vedtægter. Stiftelsesdokumentet som 

indeholder vedtægterne skal underskrives af stifterne jf. KSL § 25. Endvidere skal selskabskapitel indbetales 

senest 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet, og inden anmeldelsen af selskabet indsendes 

til Erhvervsstyrelsen. Dermed skal anmeldelsen af selskabet til registrering hos Erhvervsstyrelsen, været 

foretaget senest 2 uger fra underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Endelig skal en evt. registrering i 

henhold til skatte- og afgiftslovgivningen anmeldes særskilt.69  Formkrav og formalia til stiftelse af 

iværksætter- og anpartsselskaber vil blive gennemgået i de efterfølgende afsnit. 

 

3.1.4.2 Stiftere 

 

"Stiftere" af et iværksætter- og anpartsselskab er betegnelsen for de fysiske og juridiske personer, som 

tager initiativ til stiftelsen af et kapitalselskab. Der stilles nogle krav til stifterne i kapitalselskabslovens § 24, 

stk. 2-4.  

                                                           
65

 Introduktion til dansk selskabsret I. 3. udg. Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2010), s. 22    
66

 Ibid.: s. 22  
67

 Ibid.: s. 22  
68

 Ibid.: s. 23 
69

 Iværksætterselskaber. 1. udg. Michael Lilja, Troels (2015), s. 64 
 



   
 

19 
 

Kapitalselskaber kan stiftes af både en eller flere stiftere jf. KSL 24, stk. 1. Der stilles intet nationalitets- eller 

bopælskrav fra lovgivers side.70 Det betyder som udgangspunkt, at alle fysiske og juridiske personer kan 

stifte et iværksætter- og anpartsselskab. Stiftere kan for eksempel være: Interessentskaber, 

kommanditselskaber, partnerselskaber, partnerselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og mm.71  

Selvstændigt retsevne er nøgleordet som stifteren skal opfylde, hvorfor en enkeltmandsvirksomhed ikke 

kan være stifter af et kapitalselskab, grundet en manglende selvstændigt retsevne. Derimod kan ejeren af 

en enkeltmandsvirksomhed, på lige fod med andre fysiske personer, stifte et kapitalselskab.72  Dette 

betyder ligeledes, at et kapitalselskab under stiftelse, ikke kan optræde som stifter at et kapitalselskab, da 

den nemlig ikke har opnået selvstændigt retsevne.73 Selvstændigt retsevne opnås først efter registrering 

hos Erhvervsstyrelsen som nævnt tidligere. Kravet om selvstændigt retsevne reguleres i KSL § 24, stk. 4. 

 

Stiftere af et kapitalselskab må ikke være under rekonstruktionsbehandling eller konkurs jf. KSL § 24, stk. 2. 

Dette gælder både fysiske og juridiske personer. Derimod er der i henhold til Erhvervsstyrelsens 

administrative praksis intet til hinder for, at et selskab under likvidation er stifter af et andet kapitalselskab, 

da selskabet stadig har den fornødne selvstændige retsevne, indtil likvidationens afslutning.74  Derimod kan 

et kapitalselskab under tvangsopløsningen, ikke optræde som stifter af et kapitalselskab, da selskabet er 

under opløsning. Den eneste måde et kapitalselskab under tvangsopløsning kan optræde som stifter af et 

kapitalselskab, er hvis stifterselskabet genoptages inden selskabet stiftes efter reglerne i KSL § 232.75 

I KSL § 24, stk. 3 stilles der yderligere krav om, hvis stifteren af et kapitalselskab er en fysisk person, skal 

denne person være myndig og må ikke være under værgemål, efter VML § 5. Endelig må personen heller 

ikke være under samværgemål jf. VML § 7. 

VML § 1, stk. 1-276  fastslår følgende:                              

Stk. 1."Børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, er mindreårige og dermed umyndige. 

Unge under 18 år, der har indgået ægteskab, er dog mindreårige og dermed umyndige, hvis 

statsforvaltningen ved tilladelsen til ægteskabet har fastsat vilkår herom. 
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Stk. 2. Mindreårige kan ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over deres formue, medmindre 

andet er bestemt." 

Bestemmelsen beskriver modsætningsvis en myndig person som er fyldt 18 år eller en person som er under 

18 år, der har indgået ægteskab. Personer der kvalificeres som umyndig, bliver betegnet som mindreårige. 

Mindreårige kan efter bestemmelsen i stk. 2 ikke forpligte sig selv ved retshandler, hvorfor en umyndig 

person ikke kan stifte et kapitalselskab, da selvstændigt retsevne er et krav for at stifte et kapitalselskab.  

VML § 43, stk. 1 giver som udgangspunkt mulighed for, at umyndige personer der er fyldt 15 år, kan med 

statsforvaltningens godkendelse, tillades på egen hånd at udøve næring eller anden virksomhed. Ydermere 

nævnes der i bestemmelsens stk. 2, at en umyndig person, der har fået statsforfatningens tilladelse til at 

udøve næring eller anden virksomhed, kan på egen hånd indgå retshandler, som falder inde for 

virksomhedens område.  

I relationen til VML § 43 har Erhvervsstyrelsen tilkendegivet, at det er styrelsens opfattelse, at KSL § 24 

indeholder, udtrykkelige krav vedrørende stifterens myndighed. KSL § 24 fortrænger dermed VML § 43, da 

bestemmelsen i KSL er lex specialis77 i forhold til VML § 43.78  

Myndige personer som lider af sindssygdomme, og yderligere er underlagt værgemål efter VML § 5, er ikke 

berettiget til at stifte et kapitalselskab. Ligeledes kan personer som er under samværgemål efter VML § 7, 

på grund af uerfarenhed, svækket helbred og mm., ikke stifte et kapitalselskab.  

 

 3.1.4.3 Stiftelsesdokument 

                                                                                                                                                

De iværksættere som vælger at stifte et kapitalselskab, skal udarbejde et stiftelsesdokument. 

Stiftelsesdokumentet skal udarbejdes uanset om der er en eller flere stiftere.79 Kravet om et 

stiftelsesdokument, med indhold af selskabet vedtægter, bliver reguleret i KSL § 25, hvor indholdet af 

stiftelsesdokumentet, reguleres i KSL §§ 26 og 27. Et stiftelsesdokument er en skriftlig aftale mellem en 

flere fysiske/ juridiske personer vedrørende stiftelsen af et iværksætter- eller anpartsselskab.80 

                                                           
77

 Lex specialis - speciallov som går forud generel lov vedrørende samme område. 
78

 Selskabsloven med kommentarer. 2. udg. Bunch, Lars; Rosenberg, Ida (2014), s. 140 
79

 Dansk selskabsret 2. 3. udg. Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2011), s. 73  
80

 Iværksætterselskaber. 1. udg. Michael Lilja, Troels (2015), s. 66 



   
 

21 
 

Stiftelsesdokumentet skal underskrives af stifterne jf. KSL 25. Stiftelsesdokumentet kan underskrives med 

fysisk signatur, digital signatur, eller en anden tilsvarende elektronisk signatur. Endvidere kan 

stiftelsesdokumentet underskrives af en fuldmægtig med special-fuldmagt.81  

Et stiftelsesdokument skal først og fremmest indeholde oplysninger om; navn og bopæl på 

kapitalselskabets stiftere, ydermere skal den indeholde et cvr-nummer på stiftere som er juridiske personer 

jf. KSL § 26, nr. 1. Endvidere skal stiftelsesdokumentet indeholde tegningskursen for kapitalandele jf. KSL § 

26, nr. 2. Tegningskursen for kapitalandelene må ikke være under parikurs, da der er et forbud mod tegning 

til underkurs i KSL § 31.82 Endelig skal fristerne for tegningen og indbetaling af kapitalandelene anføres i 

stiftelsesdokumentet jf. KSL § 26, nr. 3. Kapitalselskabet kan ikke registres før 25 % af selskabskapitalen er 

indbetalt, dog mindst 50.000 kr. jf. KSL § 40, stk. 2.  Dette betyder at anpartsselskaber som ønsker at 

indskyde 25 % af den samlede selskabskapital, skal som minimum, tegne en selskabskapital på 200.000 kr.  

For iværksætterselskaber gælder der særregler på dette område, da et iværksætterselskab ikke kan have 

en selskabskapital på 50.000 kr. Særreglerne for iværksætterselskaber bliver reguleret i 

Kapitalselskabsloven kapitel 20 a. Ifølge KSL § 357 a. anvendes Kapitalselskabslovens regler for 

anpartsselskaber også for iværksætterselskaber, medmindre andet er fastfast i lovens kapitel 20 a. 

Stiftelsesdokumentet skal yderligere indeholde en bestemt dato, for at stiftelsen skal have retsvirkning jf. 

KSL § 26, nr. 4. Et kapitalselskab har nemlig retsvirkning fra datoen for stiftelsesdokumentets underskrift, 

eller fra den (senere) dato som er anført i stiftelsesdokumentet jf. KSL § 40, stk. 3. Udover 

retsvirkningsdatoen, skal stiftelsesdokumentet indeholde dato for, hvornår stiftelsen skal have 

regnskabsmæssig virkning jf. KSL § 26, nr. 5 Endelig skal der oplyses de stiftelsesomkostninger som afholdes 

af kapitalselskabet jf. KSL § 26, nr. 6. Stiftelsesomkostningernes rimelighed bliver ikke bedømt af 

Erhvervsstyrelsen og selvom kapitalselskabet stiftes med et minimumskapitel, er det ikke til hinder for, at 

kapitalselskabet afholder stiftelsesomkostningerne.83 

KSL § 26 indeholder et minimumsindhold til stiftelsesdokumentet, derudover indeholder KSL § 27, hvad der 

herudover skal nævnes i stiftelsesdokumentet, hvis der er truffet beslutning herom.84  Det kan for eksempel 

være: særlige rettigheder eller fordele, der skal tilkomme stiftere eller andre, jf. KSL § 27, nr. 1 eller at 

kapitalandele tegnes mod indskud ad andre værdier end kontanter, jf. KSL § 27, nr. 3.  
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Udover indholdsmæssigt krav stilles der også sproglige krav til stiftelsesdokumentet. Stiftelsesdokumentet 

skal enten være på dansk, norsk eller svensk for kapitalselskaber jf. Anmeldelsesbekendtgørelsen § 9, stk. 

3.85    

Når et kapitalselskab er anmeldt til registrering, kan der ikke foretages ændringer i stiftelsesdokumentet. 

En ændring i stiftelsesdokumentet kræver ny stiftelse, da der ikke er hjemmel til at foretage ændring af 

stiftelsesgrundlaget, ifølge Erhvervsankenævnets kendelse af 25. juni 1998.86 

 

3.1.4.4 Vedtægter 

 

I tidligere afsnit blev der nævnt af stiftelsesdokumentet skal indeholde kapitalselskabets vedtægter. 

Kapitalselskabet vedtægter er grundlaget for dets virksomhed. Iværksætter- og anpartsselskabets 

vedtægter kan derfor beskrives som dets grundlov. 87  Kapitalselskabets vedtægter skal være offentligt 

tilgængelige, hvorfor de er bindende overfor tredjemand, da det anses for at vedtægterne er kommet i 

tredjemands kundskab, efter kapitalselskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen jf. KSL § 14, stk. 2, 1. pkt. 

Dispositioner som er fortaget senest den 16. dag efter offentliggørelsen, såfremt det bevises, at tredjemand 

ikke kunne have haft kendskab til det offentliggjorte forhold, er fritaget for bestemmelsens punkt 1 jf. KSL § 

14, stk. 2, 2. pkt. Offentliggjorte vedtægter i Erhvervsstyrelsens it-system er ikke tilstrækkelig bevis for, at 

tredjemand vidste eller burde vide hvad kapitalselskabets formål er, i relation til indgået aftaler med 

kapitalselskabet, som falder uden for vedtægtsmæssige fastlagte formål jf. KSL 136, stk. 2. 

Mindstekrav til indholdet af vedtægterne bliver behandlet i KSL § 28 og suppleret med § 29, hvilken 

regulerer indholdet af vedtægterne, som er bestemt i andre bestemmelser i Kapitalselskabsloven.  

Bestemmelserne i kapitalselskabets vedtægter skal have relevans for selskabets forhold, som er reguleret i 

Kapitalselskabsloven. Bestemmelser som ikke anses for at have relevans for selskabets forhold, kan afvises 

fra registrering.88   

Kapitalselskabets indsendte vedtægter til Erhvervsstyrelsen, er retligt bindende for selskabets kapitalejere 

og alle medlemmer af selskabets ledelsesorganer.89  På denne baggrund må medlemmer af selskabets 
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ledelse ikke iværksætte beslutninger vedtaget i generalforsamlingen, eller beslutninger fra andre 

selskabsorganer, som strider i mod kapitalselskabet vedtægter og lovgivningen jf. KSL § 127, stk. 1, 2. pkt.90 

Kapitalselskabets fastlagte vedtægter kan ændres ved en generalforsamling. En vedtægtsændring skal 

vedtages med kvalificeret majoritet på 2/3 af stemmerne jf. KSL 106. Vedtægtsændringer bliver 

gennemgået nærmere i afsnit 3.1.4.11 

 

3.1.4.5 Ejeraftaler 

 

Ejeraftaler er en aftale som regulerer ejer- og ledelsesforhold i selskabet jf. KSL § 5, nr. 6. Den almene 

grundsætning om aftalefrihed i dansk ret, gøre sig også gældende i ejeraftaler, dog er ejeraftalen, som alle 

andre aftaler, underlagt reglerne om indgåelse og ugyldighed i Aftaleloven.91  Det er ikke en betingelse for 

en gyldig ejeraftale at alle ejer indgår i aftalen.92   

En ejeraftale skal ikke nødvendigvis indgås ved stiftelsen af iværksætter- eller anpartsselskabet, derimod 

kan ejeraftalen indgås efter stiftelsens af selskabet, for eksempel ved en virksomhedsoverdragelse eller et 

generationsskifte.93 Ejeraftalen kan indeholde emner som stemmeragtigheder, om stemmeretten kan 

overdrages, hvorvidt ejerne er bundet af fælles stemmeafgivelse og mm.94 

Ejeraftaler kan ikke registreres hos Erhvervsstyrelsen som bilag til vedtægterne. Derfor kan ejeraftalen ikke 

gøres gældende overfor god troende tredjemand.95 Ejeraftalen er heller ikke bindende for kapitalselskabet 

og de beslutninger der træffes af generalforsamlingen jf. KSL § 82. Kapitalejere der har aftalt 

omsættelighedsbegrænsning af anparter/iværksætter-anparter i ejeraftalen, er ikke gældende for 

tredjemand, hvorfor sådan et ønske skal indarbejdes i kapitalselskabets vedtægter jf. KSL § 48, stk. 2. 

Hvis der opstår uenighed mellem parterne af ejeraftalen om aftalens indhold, må tvisten løses ved 

domstolen. Det forekommer dog, at ejeraftaler ofte indeholder en voldgiftsklausul. Voldgiftsklausulen 

medfører, at parterne afskæres fra at indbringe tvister for domstolen jf. UfR 1999.1036H.96 Parterne af 

ejeraftalen kan indgå en bodsbestemmelse i aftalen, hvor en kapitalejer som ikke overholder ejeraftalen, 
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skal betale en bod. På denne måde kan parterne af ejeraftalen være mere tilbøjelig til at overholde den 

indgået ejeraftale.97  

 

3.1.4.6 Selskabsbetegnelse og navn 

 

Selskabsbetegnelsen for iværksætter- og anpartsselskaber bliver reguleret i KSL §§ 357 a, stk. 3. og 2, stk. 1. 

Det er således at betegnelsen "iværksætterselskab" henholdsvis "anpartsselskab" eller forkortelserne "IVS" 

og "ApS" kun kan, og skal benyttes af iværksætter- og anpartsselskaber. Selskabsbetegnelsen er vigtigt for, 

at være kendeligt for kapitalselskabets omverden. Det er nemlig vigtigt for, kapitalselskabet medarbejdere, 

samarbejdspartnere, kreditorer, leverandører og myndigheder, at pågældende virksomhed er et 

kapitalselskab, som er underlagt begrænset hæftelse og iværksætterselskabet specielle krav til 

selskabskapitalen, hvorfor det ikke må være til forveksling med en enkeltmandsvirksomhed eller 

personselskaber som hæfter personligt og solidarisk for virksomhedens forpligtigelser.98  Iværksætter- og 

anpartsselskaber som ikke anvender de ovenfor nævnte selskabsbetegnelse kan blive pålagt en 

forventningsforårsaget hæftelse for kapitalselskabet, hvis tredjemand har fået en berettiget forventning, at 

denne handlede med en fysisk person eller et personselskab.99 

Som eksempel på forventningsforårsaget hæftelse kan der refereres til afgørelse UfR 1988.842 (H), hvor W 

startede en skotøjsforretning i 1979 i personligt regi. Et år senere i 1980 valgte W at drive virksomheden i 

selskabsform, som et anpartsselskab. Da denne selskabsomdannelse ikke blev oplyst over for leverandør A, 

blev W dømt personlig ansvarlig for varer købt i 1984.100  

Det er især vigtigt for kapitalselskaber, hvor direktøren er eneejer af selskabet, at få oplyst for 

medkontrahenter, at virksomheden drives i selskabsform. Det kan nemlig være svært for medkontrahenten 

at gennemskue hvorvidt virksomheden drives som kapitalselskab eller i personlig regi, hvis man ikke gør 

brug af selskabsbetegnelsen. 101 Endvidere bliver det betragtet som vildledende, hvis et kapitalselskab navn 

indikerer personlig hæftelse, såsom v/Lars Larsen. 102 

Stiftere af et kapitalselskab skal være opmærksom på valg af navn. Det valgte navn skal distancere sig 

tydeligt fra navne på andre virksomheder, registreret i Erhvervsstyrelsens it-system jf. KSL § 2, stk. 1, 1 pkt. I 
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det valgte navn må der ikke optages slægtsnavn, firmanavn, særegnet navn på fast ejendom, såsom slotte, 

hovedgårde og mm.103 varemærke, forretningskendetegn der ikke tilkommer kapitalselskabet, e.l. som kan 

forveksles hermed jf. KSL § 2, stk. 1, 2. pkt. I lovteksten anvendes udtrykket "tilkommer". Dette udtryk er 

identisk med begrebet " foreligger hjemmel". Det vil sige, en betegnelse kan tilkomme et kapitalselskab, 

hvis rettighedshaveren overdrager retten af denne ved samtykke.104  

Nye iværksættere som ønsker at reducere mulighed for at krænke andres rettigheder, kan foretage en 

navnesøgning på www.cvr.dk. En navnesøgning på CVR registret vil dog ikke give et definitivt svar på 

hvorvidt man krænker et varemærke, hvorfor man med fordel kan foretage en simpel søgning på bl.a. 

søgemaskinen "Google" til at reducere dette.105  

 

3.1.4.7 Formål 

 

Iværksættere som ønsker at stifte et kapitalselskab, herunder iværksætter- og anpartsselskab, skal have en 

formålsbestemmelse i dets vedtægter jf. KSL 28, nr. 2. Kapitalselskabet formål danner rammerne for 

dennes erhvervsaktiviteter, som selskabet lovligt kan beskæftige sig med.106 Nye iværksættere skal derfor 

være opmærksomme på udformningen af selskabets formål, med henblik på at undgå ressourcekrævende 

vedtægtsændringer som kunne opstå ved den mindste justering i driften. Selskabet formål skal derfor ikke 

formuleres snævert, hvis ikke det er nødvendigt, og heller ikke for bredt, at formålsbestemmelse reelt er 

uden indhold.107 Formålsbestemmelse skal nemlig være klar, så potentielle investorer, samt selskabet 

medkontrahenter, får mulighed for at få indblik i, hvilke aktiviteter selskabet må udøve.108 

Formålsbestemmelsen i selskabets vedtægter er bindende for selskabet ledelse. Dette betyder at ledelsen 

ikke må iværksætte aktiviteter som falder uden for formålsbestemmelsen.109 Tegningsberettiget person 

som har indgået retshandler i selskabet navn, som falder uden for selskabet formål, kan være bindende for 

selskabet, hvis det ikke kan godtgøres at tredjemand vidste eller burde vide dette jf. KSL § 136, stk.1, nr. 

2110 
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Et iværksætter- og anpartsselskab kan anvendes for de fleste erhvervsaktiviteter. Iværksætter- og 

anpartsselskaber kan således være selskabeligretlig ramme for erhverv som translatør, tolk, læge, 

kiropraktor, tandlæge, fysioterapeut og dyrlægevirksomhed.111 En række erhverv som kræver bevilling, 

beskikkelse eller autorisation, som bliver reguleret af særlovgivning, kan ikke drives i selskabsform, da disse 

skal udøves som enkeltpersoner. Eksempler på disse erhverv er således, apoteker, taxikørsel og 

auktionsholder.112                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                  

3.1.4.8 Selskabskapital 

 

Iværksætterselskabets, selskabskapital bliver betegnet som Iværksætter-anpartskapital. De anparter som 

udstedes på bagrund af den indbetalte selskabskapital, betegnes som iværksætter-anparter.113 Ligeledes 

bliver selskabskapitalen for et anpartsselskab betegnes som anpartskapital, hvor det indskudte kapital 

bliver fordelt på anparterne.114 

Et iværksætterselskabs selskabskapital skal som minimum udgøre et beløb svarende til 1 kr. Jf. 357 a, stk. 2 

og iværksætterselskabet kan maksimalt stiftes med en iværksætter-anpartskapital på 49.999 kr. Jf. KSL § 5, 

nr. 14. Et anpartsselskab skal derfor have et minimum anpartskapital på 50.000 kr. Jf. KSL § 4, stk. 2, 2. pkt.  

Selskabskapitalen kan inddeles i stykanparter eller udstedes som kapitalandele med nominel værdi eller en 

kombination heraf jf. KSL § 47. Der er ingen forskel på værdiansættelsen af selskabskapitalen ved 

udstedelse af selskabskapitalen i stykanparter eller som kapitalandele med nominel værdi. Forskellen af de 

to metoder kan illustreres således: 

To nye iværksætter ønsker at stifte et anpartsselskab med en selskabskapital på 100.000 kr. uden overkurs, 

hvor selskabskapitalen skal fordeles på 10.000 styk kapitalandele.  

Hvis stifterne bliver enige om at bruge stykkapitalandele, vil stykkapitalandele koste 10 kr. Pr. Stk. (100.000 

kr./10.000 stk.=10 kr. pr. stk.). Der vil derfor i selskabets vedtægter oplyses, at selskabskapitalen er 100.000 

kr. Fordelt på 10.000 styk kapitalandele. 

Hvis stifterne derimod vælger at anvende kapitalandele med nominel værdi, vil kapitalandelenes nominelle 

værdi nemlig være på 10 kr. pr. andel. Der vil derfor i selskabets vedtægter oplyses, at selskabet har 
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udstedt 10.000 kapitalandele af en nominel værdi på 10 kr. pr. andel., og anpartskapitalen er på 100.000 kr. 

Selskabskapitalen kan som udgangspunkt kun opgøres i danske kroner eller euro jf. KSL § 4.  

Alle kapitalandele giver lige ret i selskabet, medmindre andet er bestemt i selskabets vedtægter jf. KSL § 45. 

Ligeledes har alle kapitalandele stemmeret, medmindre andet er bestemt i selskabet vedtægter jf. KSL § 46.   

Selskabskapitalen kan tegnes til kurs 100 (pari) eller til overkurs, men kan ikke tegnes til underkurs jf. KSL § 

31. Selskabskapitalen for iværksætterselskabet kan kun indbetales i kontanter jf. KSL § 357 a, stk. 2. og kan 

dermed ikke indbetales som apportindskud115, herunder som modregning af fordring.116 

Iværksætterselskabets selskabskapital skal indbetales fuldt ud, inklusiv eventuel overkurs jf. KSL § 33.  

For anpartsselskabers vedkommende, kan selskabskapitalen indbetales som kontantindskud eller 

apportindskud. Først og fremmest skal 25 % af selskabskapitalen til enhver tid være indbetalt, dog mindst 

50.000 kr. Jf. KSL § 33, stk. 1, 1. pkt. Såfremt kapitalandele udstedes til overkurs skal overkursen indbetales 

med samme andel som den indbetalte selskabskapital jf. KSL § 33, stk. 1, 4. pkt. Endelig vil en hel eller 

delvis apportindskuds indbetaling af selskabskapitalen, kræve at hele selskabskapitalen og eventuel 

overkurs betales fuldt ud jf. KSL § 33, stk.1, 5. pkt.  

Ethvert aktiv som har økonomisk værdi kan anvendes som apportindskud, dog med undtagelse af 

arbejdsforpligtigelse, eller pligt til at levere en tjenesteydelse jf. KSL § 35, stk. 1. Der kan som apportindskud 

endvidere anvendes fordringer fx til kapitalselskabet, dog kan fordringer på stiftere eller kapitalejere ikke 

indskydes eller overtages af kapitalselskabet jf. KSL § 35, stk. 2. 

Såfremt apportindskud anvendes til stiftelses af kapitalselskabet, stilles krav til vurderingsberetning, som 

skal vedhæftes i selskabets stiftelsesdokument jf. KSL § 36. Vurderingsberetningen har til formål at beskytte 

selskabets kreditorer, at indskudte aktiver i kapitalselskabet har den værdi som de er blevet tildelt i 

selskabets stiftelsesdokument.117 Sådan en vurderingsberetning skal udarbejdes af en eller flere 

uafhængige, sagkyndige vurderingsmænd jf. KSL § 37, stk. 1, 1.pkt. Det er kun godkendte revisorer som kan 

optræde som vurderingsmænd, samt vurderingsmænd udpeget af skifteretten jf. KSL § 37, skt. 1, 2. og 3. 

pkt. KSL § 38 opstiller undtagelser, hvor vurderingsberetningen ikke er påkrævet.                                                                                                                                                                                                                                     
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3.1.4.9 Anmeldelse af virksomheden 

 

Et kapitalselskab som ikke er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system kan ikke erhverve rettigheder, indgå 

forpligtigelser eller være part i retssager jf. KSL 41, stk. 1. dermed har selskabet ingen retssubjektivitet.  

Anmeldelsen af selskabet til Erhvervsstyrelsen kan ske på tre måder:118 

1. Digital anmeldelse 

a. Selskabsblanketten udfyldes elektronisk, herunder vedhæftelse af relevante dokumenter. 

2. E-mail 

a. Selskabsblanketten sendes pr. e-mail med vedhæftelse af relevante dokumenter. 

3. Almindelig post 

a. Selskabsblanketten og relevante dokumenter udskrives og sendes med posten. 

 

Ved anmeldelse af selskabet til Erhvervsstyrelsen opkræves der et registreringsgebyr. Registreringsgebyret 

er 670 kr. For iværksætterselskaber uanset hvilke af de overstående anmeldelsesformer der anvendes jf. 

ANBKG bilag 2, afsnit 1. B. For anpartsselskabers vedkommende vil dette gebyr variere i forhold til den 

valgte anmeldelsesform. Anpartsselskaber som anmeldes til Erhvervsstyrelsen ved brug af den digitale 

anmeldelses, vil blive opkrævet et gebyr på 670 kr. Derimod opkræves der et gebyr på 2150 kr. fra 

selskaber, som anmelder selskabet til registrering pr. e-mail eller pr. post jf. ANBKG bilag 2, afsnit 1. B. Det 

er i øvrigt selskabets centrale ledelsesorgan som har ansvaret for at registrering finder sted jf. KSL § 9, stk. 

2. Ifølge KSL § 26, nr. 6, skal der i stiftelsesdokumentet indarbejdes en bestemmelse vedrørende, hvorvidt 

kapitalselskabet skal afholde stiftelsesomkostningerne. Denne bestemmelse har især betydning for 

iværksætterselskaber som ønskes at stiftes med en selskabskapital på 1 kr. Iværksætterselskaber som 

stiftes med en selskabskapital på 1 kr. kan nemlig ikke selv betale dette gebyr, hvorfor det er stifterne som 

skal dække disse udgifter.  

Iværksættere som ønsker, at iværksætterselskabet skal dække gebyret for registrering hos 

Erhvervsstyrelsen, skal derfor have en mindste selskabskapital på 671 kr. (670 kr.+1 kr.). KSL § 119 

bestemmelse vedrørende kapitaltab, udfordre en selskabskapital på 671 kr. Det betyder at stiftere som 

ønsker at iværksætterselskabet skal afholde registreringsgebyret på 670 kr., hvor den indskudte 

selskabskapital udgør 671. kr., skal ledelsen af kapitalselskabet sikre, at der afholdes generalforsamling 
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senest 6 måneder efter det er konstateret, at selskabets egenkapital udgør mindre end halvdelen af den 

tegnede kapital jf. KSL § 119, 1. pkt. Endvidere skal det centrale ledelsesorgan redegøre for 

iværksætterselskabets økonomiske stilling og stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes jf. KSL § 

119, 2. pkt. Denne bestemmelse medfører, at iværksætterselskaber som stiftes med et selskabskapital på 

671. kr. allerede ved stiftelsen opnår et kapitaltab, som udgør langt over halvdelen af den tegnede kapital. 

Hvis iværksætterselskabets ledelse ikke reagere på kapitaltabet som beskrevet i lovens § 119, kan ledelsen 

nemlig stilles som erstatningsansvarlige jf. U. 1998. 1137H.119 

Stiftere af et iværksætterselskab, som vil undgå sådan en situation allerede ved stiftelsen, kan enten selv 

dække stiftelsesomkostningerne eller tegne en selskabskapital svarende til det dobbelte af 

registreringsgebyret + 1 kr. i.e. en selskabskapital på 1341 kr.120  

Stifterene skal udover registreringsgebyret tage stilling til, hvorvidt iværksætterselskabet skal bærer andre 

stiftelsesomkostninger, herunder advokat- og revisorhonorar. Hvis det er tilfældet at iværksætterselskabet 

skal dække disse udgifter, skal stiftelsesdokumentet indeholde oplysninger herom jf. KSL § 26, nr. Ydermere 

skal stifterene tage stilling til størrelsen af den tegnede kapital, herunder dækningen af disse udgifter uden 

at have en kapitaltabssituation.    

Inden registrering af kapitalselskabet hos Erhvervsstyrelsens it-system, skal der indsendes dokumentation 

for at selskabskapitalen er indbetalt senest på registrerings eller anmeldelsestidspunktet jf. KSL § 40, stk. 2.  

Iværksættere har flere muligheder for at dokumentere at selskabskapital er tilstede: 

1.  Bankbilag med bankens underskrift som bekræfter at kapitalen er indbetalt på selskabet 

bankkonto jf. ANBKG § 16, stk. 2, nr. 1. 

2. Et udtog fra en advokats klientkonto, som bekræfter af kapitalen er bogført i en advokats 

bogholderi på kapitalselskabet under stiftelsen jf. ANBKG § 16, stk. 2, nr. 2. 

3. En erklæring fra en advokat, som bekræfter at selskabskapitalen er indsat på advokatens 

bankkonto, klientkonto eller kassebeholdning tilhørende kapitalselskabet jf. ANBKG § 16, stk. 2, nr. 

3. 

4. En erklæring fra en godkendt revisor, som bekræfter at selskabskapitalen er indsat på advokatens 

bankkonto, klientkonto eller kassebeholdning tilhørende kapitalselskabet jf. ANBKG § 16, stk. 2, nr. 

4. 
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5. Egenerklæring fra "alle" iværksætterselskabets stiftere om, at kapitalen er indbetalt til selskabets, 

f.eks. Bankkonto eller som kontantbeholdning,121 hvis kapitalselskabet stiftes med en 

selskabskapital på 25.000 kr. eller mindre jf. ANBKG § 16, stk. 3. 

Femte og sidste mulighed er forbeholdt stiftere af et iværksætterselskab, dels fordi et anpartsselskab ikke 

kan stiftes med et selskabskapital på under 50.000 kr. og dels fordi, det fremgår i bestemmelsens ordlyd. 

Denne undtagelse til hovedreglen i KSL § 42, stk. 2, er til fordel, med udgangspunkt i, at en bekræftelse fra 

en advokat, revisor eller bank, kan være en økonomisk byrde for mindre iværksætterselskaber.122 

Eftersom kapitalselskabet bliver registreret i Erhvervsstyrelsens it-system, kan selskabet som udgangspunkt 

erhverve rettigheder og indgå forpligtigelser i eget navn, hermed opnår selskabet selvstændigt 

retssubjektivitet. Et selskab opnår selvstændigt retssubjektivitet umiddelbart før registrering hos 

Erhvervsstyrelsen. Retssubjektiviteten opnås nemlig med tilbagevirkende kraft jf. KSL § 40, stk. 3 hermed 

fra datoen for stiftelsesdokumentets underskrift, dog ikke i længere tid end 2 uger før registrering i 

Erhvervsstyrelsen it-system jf. KSL § 40, stk. 1.123  

Selvom kapitalselskabet i princippet opnår retssubjektivitet fra datoen for stiftelsesdokumentets 

underskrift, kan kapitalselskaber, der ikke er registreret ikke erhverve rettigheder, indgå forpligtelser eller 

være part i retssager, bortset fra søgsmål til indkrævning af tegnet selskabskapital og andre søgsmål 

vedrørende tegningen jf. KSL § 41, stk. 1. Det er nemlig "de" som har indgået en forpligtelse på vegne af 

kapitalselskabet i perioden efter datoen for underskrivelse af stiftelsesdokumentet og registrering hos 

Erhvervsstyrelsen, der hæfter solidarisk for forpligtigelsen, indtil registrering finder sted, forpligtigelsen 

overgår nemlig til kapitalselskabet efter registrering.124 

Kapitalselskabet skal indtil registrering hos Erhvervsstyrelsen tilføje "under stiftelse" til sit navn af hensyn til 

tredjemand.125                                                                                                                                                                       
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3.1.4.10 Organisering/Ledelse 

 

Et kapitalselskab er en juridisk enhed som har selvstændigt retssubjektivitet. Et selskab kan af gode grunde 

ikke selv erhverve rettigheder eller indgå forpligtelser. Dette betyder at et selskab har behov for en 

organisation, som kan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser på vegne af kapitalselskabet.126 

En kapitalselskabsorganisationsstruktur afhænger, dels af antallet af kapitalejere og til dels af 

virksomhedens kompleksitet. En begrænset organisationsstruktur er mere hensigtsmæssig, når 

kapitalejerne har mere indflydelse på selskabets drift, oftest når ledelsen og ejerne er samme person. 

Modsætningsvis vil sådan en organisationsstruktur ikke være hensigtsmæssigt for kapitalselskaber med 

mange ejere.127 

Kapitalselskabernes mulige organisationsstrukturer, herunder ledelsesmodeller bliver behandlet i KSL § 

111.   Kapitalselskaber kan vælge mellem følgende 3 ledelsesmodeller: 

1. Kapitalselskabet ledes af en direktion jf. KSL § 111, stk. 1, nr. 2. 

2. Kapitalselskabet ledes af en bestyrelse og en direktion jf. KSL § 111, stk. 1. 

3. Kapitalselskabet ledes af en direktion, som ansættes af et tilsynsråd jf. KSL § 111, stk. 1, nr. 2. 

Ledelsen opdeles i det "centrale ledelsesorgan" og henholdsvis "øverste ledelsesorgan" jf. KSL § 5, nr. 4 og 

5. I tabel 1 illustreres ledelsens placering i henholdsvis det centrale ledelsesorgan og det øverste 

ledelsesorgan ved valg af de enkelte ledelsesmodeller.                    

Ledelsesmodel  Centrale ledelses organ Øverste ledelses organ 

1 Direktionen Direktionen 

2 Bestyrelsen Bestyrelsen 

3 Direktionen Tilsynsrådet 

Tabel 1 – Egen tilgang jf. KSL § 5, nr. 4 og 5. 

For anparts- og iværksætterselskaber er der ikke fastsat særlige regler om, hvem der udpeger bestyrelse, 

tilsynsråd og direktion. Dette betyder at anpartshaver eller andre kan vælge selskabets ledelse, såfremt det 

fremgår i kapitalselskabets vedtægter.128 Ledelsens opgaver står beskrevet i KSL §§ 115-118. 

Anpartshavere i et kapitalselskab hæfter ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser jf. KSL § 1, stk. 2. 

Dette betyder ikke, at anpartshavere og selskabets ledelse, herunder direktionen, bestyrelsen og 
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tilsynsrådet, er fritaget for ansvar og begivenheder forårsaget at deres beslutninger. Anpartshaverne kan 

nemlig blive pålagt erstatningsansvar for det tab, den pågældende har "forsætligt" eller "groft uagtsomt" 

har pålagt selskabet, herunder kapitalejere eller tredjemand jf. KSL § 362. Kapitalselskabets ledelse kan 

ligeledes blive pålagt erstatningsansvar for den skade ledelsen "forsætligt" eller "simpel uagtsomt"129 under 

udførelsen af deres erhverv har påført kapitalselskabet, kapitalejere og tredjemand jf. KSL § 361.      

Et kapitalselskabs centrale ledelsesorgan er ansvarligt for uddeling af selskabets midler, i form af ordinært 

udbytte, ekstraordinært udbytte, nedsættelse af selskabskapitalen og opløsning af selskabet jf. KSL § 179. 

Endvidere regulerer bestemmelsen at udlodning ikke overstiger hvad der er økonomisk forsvarligt under 

selskabets, økonomiske stilling og ikke sker til skade for selskabet eller dets kreditorer jf. KSL 179, stk. 2. Det 

er dog kapitalselskabets generalforsamling som tager stilling til udlodning af selskabets midler jf. KSL §§ 

180, 182 og 186, samt lovens kapitel 14. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 3.1.4.11 Generalforsamlingen 

 

Generalforsamlingen er kapitalselskabets øverste organ.130 I generalforsamlingen udøver kapitalejerne 

deres ret til at træffe beslutninger jf. KSL § 76. Generalforsamlingen i et kapitalselskab har som 

udgangspunkt kompetence til at træffe beslutninger vedrørende selskabet i et hvert anliggende, dog med 

undtagelser som fremgår i lovgivningen, eller hvis beslutningskompetence udtrykkeligt er tillagt et anden 

selskabsorgan.131 

Kapitalselskaber skal mindst afholde en ordinær generalforsamling om året, som skal finde sted, inden fem 

måneder efter regnskabsårets udløb. Dette skyldes at årsrapporten som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen 

skal godkendes i den ordinære generalforsamling jf. KSL § 88, stk. 2.132                                                                          

Beslutninger om vedtægtsændringer skal besluttes ved generalforsamlingen. En vedtægtsændring er som 

udgangspunkt gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 af stemmerne, som er afgivet jf. KSL § 106. 

Vedtægtsændringer som vedrører forøgelse af kapitalejernes forpligtelse over kapitalselskabet, er kun 

gyldig, hvis enighed opnås af samtlige kapitalejere jf. KSL § 107. I lovens § 107, stk. 2, er der opremset 

beslutninger om vedtægtsændringer som kræver tiltrædelse af mindst 9/10 af de afgivne stemmer. 
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3.1.4.12 Aflønning 

 

Kapitalejere i et kapitalselskab kan ikke bruge selskabet likvide midler uden videre, da et kapitalselskab er 

en selvstædigt juridisk enhed. Kapitalejere kan få penge ud af selskabet på følgende to måder, enten ved 

ansættelse i selskabet og dermed modtage et vederlag for sit arbejde, eller gennem udlodning af udbytte 

fra selskabets frie reserver.133  Kapitalejere må under ingen omstændigheder udlåne penge til kapitalejere 

jf. KSL § 210 jf. dog stk. 2 og §§ 211-214, da det bliver anset som ulovlig kapitalejer lån. 

Ved ansættelse hos kapitalselskabet skal aflønningen være af en rimelig størrelse. Det er særligt vigtigt af 

ansættelsen og aflønningen er skriftligt udformet i form af en kontrakt.134   

Udlodning af udbytte, i relation til iværksætterselskaber, kan ikke finde sted, da udbytte skal uddeles fra de 

frie reserver jf. KSL 180, stk. 2. Et iværksætterselskab skal årligt henlægge mindst 25 % af selskabet 

overskud til en "bunden reserve" indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 

kr. Jf. KSL § 357 b, stk. 1, hvorfor udlodningen ikke kan ske før reserven til opbygning af selskabets 

kapitalgrundlag inklusiv selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kr. Jf. KSL § 357 b, stk. 2. Når den bundne 

reserve er på 50.000 kr. er opbygget, kan den resterende del af kapitalselskabet overskud tillægges 

selskabet frie reservere og kan herefter, alt andet lige, uddeles som udbytte.135   

 

3.1.4.13 Særligt for Iværksætterselskaber 

 

Iværksættere har mulighed for at anvende etablerings- eller iværksætterkontomidler til stiftelse af et 

kapitalselskab. For iværksættere som ønsker at stifte et iværksætterselskab er det som udgangspunkt ikke 

muligt, i henhold til Etablerings- og iværksætterkontolovens § 5, stk. 4. For at anvende etablerings- eller 

iværksætterkontomidler, med henblik på anskaffelse af kapitalandele inklusiv stiftelsesomkostninger, skal 

disse overstige et grundbeløb på 80.000 kr. (2010-niveau) jf. ETKL § 5, stk. 4. Iværksættere som ønsker at 

anvende etablerings- eller iværksætterkontomidler til stiftelse af et iværksætterselskab, skal derfor stifte et 

iværksætterselskab med en selskabskapital på under 50.000 kr. til overkurs. Der vil dog ikke være nogle 

særlige fordele ved at stifte et iværksætterselskab til overskurs til fordel for et almindeligt anpartsselskab til 
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kurs pari. En fordel ved stiftelse af et IVS til overkurs vil være, at det vil kræve et større tab før 

kapitaltabsreglen bliver aktuel.136 

For erhvervsvirksomheder er det naturligt at tilkøbe aktiver som led i den løbende drift, hvilken bl.a. kan 

ske fra kapitalejere jf. KSL § 42. For iværksætterselskabers vedkommende er det ikke problemfrit at købe 

aktiver fra kapitalejere. Erhvervsankenævnet137 har fastslået at en kapitalforhøjelse som på forhånd har til 

formål at sikre likviditet til erhvervelse af et aktiv fra indskydende kapitalejere, vil kræve anvendelse af 

apportindskuds reglerne.138  Det kan heraf udledes, at det ikke er muligt for et iværksætterselskab at købe 

aktiver fra en kapitalejere, hvis det er forudsat, at den indskudte kapital ved stiftelse eller ved 

kapitalforhøjelse, skal anvendes til køb af aktiver fra den indskydende kapitalejer, da iværksætterselskaber 

ikke kan stiftes med apportindskud jf. KSL § 357 a, stk. 2, 2. pkt.139                                                                                     

Kapitalselskabslovens § 357c, giver selskabets generalforsamling, ved et stemmeflertal, mulighed for at 

omdanne (omregistrere) et IVS til et ApS. Omdannelse er ikke en pligt, men derimod frivilligt, når selskabets 

kapitalgrundlag udgør mindst 50.000 kr. ved beslutningstidspunktet for omdannelsen. Omregistreringen er 

irreversibel. Dette betyder at når omregistreringen er fundet sted, kan selskabet aldrig blive omregistreret 

til et IVS igen, da der ikke er hjemmel i kapitalselskabsloven til sådan en tilbageomdannelse. Dette betyder 

ligeledes at et oprindeligt ApS heller ikke omregistreres til et IVS.140 
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4 Skatteretlig gennemgang af virksomhedsformerne 

4.1. Interessentskab 

4.1.1 Skatteretlig ramme 
 

I dansk ret anses interessentskaber, i modsætning til kapitalselskaberne, ikke for at være selvstændige 

skattesubjekter. Ved selvstændigt skattesubjekt forstås, en fysisk eller juridisk person som kan pålægges 

pligt til at betale skat. Interessentskaber er netop ikke selvstændige skattesubjekter, da interessentskaber 

ikke er omfattet Selskabsskattelovens regler. Selskabslovens § 1, stk. Indeholder nemlig alle selskaber og 

foreninger som er skattepligtig i Danmark. SEL § 1, stk.1, nr. 2 afgrænser nemlig selskaber, hvor deltagerne 

hæfter personligt for selskabets forpligtigelser, for at være selvstændige skattesubjekter.  

Eftersom interessentskaber ikke er selvstændige skattesubjekter, betyder det at interessentskaber er 

skattetransparens. Skattetransparens er et udtryk for, at al indkomst og udgifter passerer gennem 

personselskabet og videre til interessenterne.141 

Indkomst som er optjent via et interessentskab, bliver kvalificeret som indkomst ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Selvstændig erhvervsvirksomhed bliver defineret som følgende:142      

 "Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en 

virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at opnå et overskud." 

Deltagere i et interessentselskab kan derfor ikke modtage løn, som almindelige lønmodtager, da 

"lønindkomst ikke anses for at være indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed."143  En "lønmodtager 

anses den, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold. En lønmodtager er desuden 

kendetegnet ved at udføre arbejde efter arbejdsgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko."144 

 

4.1.2 Personskatteloven 
 

Det danske skattesystem og indkomstbegrebet i dansk skatteret, tager udgangspunkt i Statsskatteloven jf. 

SL § 1. SL §§ 4-6 regulerer, hvad den skattepligtige indkomst omfatter, samt hvad den ikke omfatter og 

endelig hvilke udgifter man kan fradrage i den skattepligtige indkomst. SL §§ 4-6, er fundamentet for det 
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danske skattesystem, men den indeholder ingen skattesatser eller beløbsgrænser. Statsskatteloven skal 

derfor suppleres med andre speciallove,145 herunder Afskrivningsloven, Ligningsloven, 

Aktieavancebeskatningsloven, Ejendomsavancebeskatningsloven, Virksomhedsskatteloven og 

Personskatteloven. 

I forrige afsnit blev det slået fast, at interessentskaber ikke er omfattet Selskabsskatteloven, hvorfor 

interessentskaber ikke er selvstændige skattesubjekter. Eftersom interessentskaber er skattetransparens 

bliver indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed omfattet af Personskatteloven jf. PSL § 1.        

I Personskatteloven bliver "indkomst" opdelt i fire led, herunder personlig indkomst, kapitalindkomst, 

aktieindkomst og CFC-indkomst jf. PSL § 2. Den skattepligtige indkomst omfatter således personlig 

indkomst og kapitalindkomst, hvor aktieindkomsten og CFC–indkomsten146 opgøres og beksattes særskilt. 

Indtægter og fradrag for udgifter skal derfor medregnes i en af de fire førnævnte indkomstkategorier. 

Udgifter som ikke kan medregnes i en af de fire indkomstkategorier, kan således alene fradrages som et 

ligningsmæssigt fradrag.147  

  

4.1.2.1 Personlig indkomst 

 

Personskatteloven § 3 regulerer opgørelsen af den personlige indkomst. Indtægter som omfattes af den 

personlige indkomst afgrænses negativt, således fremgår det i ordlyden af PSL § 3, stk. 1 som følgende 

"personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst og som ikke er 

kapitalindkomst. PSL § 3, stk. 1 opgør således personligt indkomst som alle indkomster, der indgår i den 

skattepligtige indkomst, eksklusiv kapitalindkomsten. Som nævnt tidligere omfatter den skattepligtige 

indkomst ikke aktieindkomsten (jf. PSL § 4 a, stk. 4) og CFC-indkomsten (jf. PSL § 4, b, stk. 2), hvorfor disse 

indkomsttyper afgrænses fra den personlige indkomst. Den personlige indkomst kan for eksempel omfatte 

lønindtægt, erhvervsindkomst, pensioner, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, gaver og mm.148  

PSL § 3, stk. 2 regulere således, hvilke udgifter det er muligt at fradrage ved opgørelses af den personlige 

indkomst. I modsætning til PSL § 3, stk. 1 afgrænses denne bestemmelse positivt. Dette fremgår nemlig i 

bestemmelsen, hvilke udgifter som fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.149 
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4.1.2.2 Kapitalindkomst 

 

Kapitalindkomsten bliver reguleret i PSL § 4. Indtægter og udgifter som skal medregnes ved opgørelsen af 

kapitalindkomsten afgrænses positivt jf. PSL § 4, stk. 1 og 2, hvorfor alle andre indtægter omfatter personlig 

indkomst, aktieindkomst eller CFC-indkomst. Kapitalindkomst er det samlede nettobeløb af følgende150 

indtægter og udgifter, herunder tab og fortjenester jf. PSL § 4:151 

1. Renteindtægter og renteudgifter 

2. Skattepligtige gevinster og fradragsberettigede kurstab 

3. Kapitalafkast efter reglerne i virksomhedsskatteloven 

4. Skattepligtigt aktieudbytte 

 

4.1.2.3 Ligningsmæssige fradrag 

 

Personskatteloven omfatter ikke ligningsmæssige fradrag. Ligningsmæssige fradrag, fradrages fra den 

skattepligtige indkomst i modsætningen til fradrag som er omfattet af personskatteloven, som giver fradrag 

i den personlige indkomst eller i kapitalindkomsten.152  Ligningsmæssige fradrag bliver reguleret i 

ligningsloven. Ligningsmæssigt fradrag omfatter rentefradrag jf. LL § 5, befordringsfradrag jf. LL § 9C, 

kontingenter til a-kasse jf. LL § 13, beskæftigelsesfradrag jf. § 9J mm.  

 

4.1.2.4 Aktieindkomst 

 

I afsnittet 4.1.2.2 blev der nævnt at aktieudbytte, var omfattet af kapitalindkomsten. Det er således ikke alt 

aktieudbytte som medregnes i kapitalindkomsten. Afgrænsningen af hvorvidt indtægter og udgifter skal 

medregnes i kapitalindkomsten eller aktieindkomsten, adskilles ved at indtægter og udgifter som har 

kapitalindkomstlignende karakter henføres til kapitalindkomsten. Aktieudbytte og fortjeneste, samt ved 

salg af aktier, som ikke er omfattet af PSL 4 a, opgøres i den skattepligtige indkomst, herunder 

kapitalindkomst og personlig indkomst.153 
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4.1.2.5 Skatteberegning 

 

Eftersom de forskellige indkomsttyper er opgjort, skal der beregnes en indkomstskat på den eventuelle 

indtægt. Såvel som der findes flere indkomsttyper, findes der også flere skat-arter indkomstskatten i det 

danske skattesystem opgøres som summen af:154 155 

1. Bundskat jf. PSL § 6 – Bundskatten udgør 9,08 % (2016) som beregnes af den personlige indkomst 

med tillæg af den positive nettokapitalindkomst. Bundskat beskatning sker først efter et 

bundfradrag på 44.000 kr. (2016)156.  Skattepligtige som har en indkomst over 44.000 betaler som 

udgangspunkt bundskat. 

2. Topskat jf. PSL § 7 – I Danmark forefindes et progressivt skattesystem, hvilket betyder skattesatsen 

stiger ved et højere skattegrundlag. Topskatten udgør 15 %, ÷ evt. skatteloftsnedslag jf. PSL § 19, 

som beregnes af den personlige indkomst, inklusivt et tillæg af den positive nettokapitalindkomst, 

der overstiger et grundbeløb på 41.900 kr. (2016)157. Topskat beskatning fremkommer først efter et 

bundfradrag på 467.300 kr. (2016)158.   

3. Udligningsskat jf. PSL § 7 a – Udligningskatten betales af den skattepligtige pensions udbetalinger, 

som overstiger et grundbeløb på 379.900 (2016)159. Udligningsskattesatsen er på 4 % (2016)160. 

4. Sundhedsbidrag jf. PSL § 8 – Sundhedsbidraget beregnes af den skattepligtige indkomst, med en 

sats på 3 % (2016)161. Sundhedsbidrags beskatning sker først efter et bundfradrag på 44.000 kr. 

(2016)162. Sundhedsbidraget bliver udfaset frem til 2020 og integreres løbende med bundskatten.163
 

5. Skat af aktieindkomst jf. PSL § 8 a – Beskatning af aktieindkomst opdeles i to procentsatser. En 

beskatningssats på 27 % på aktieindkomst under 50.600 kr. (2016)164 og en beskatningssats på 42 % 

på overskydende aktieindkomst over 50.600 kr. (2016) for ugifte personer.  
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6. Skat svarende til kommunal indkomstskat jf. PSL § 8 c – Kommuneskatten betales til 

bopælskommunen. Kommunalindkomst beskatning sker først efter et bundfradrag på 44.000 kr. 

(2016)165. Den gennemsnitlige kommuneskatsats er på 24,9 % (2016)166. 

Udover de nævnte skatte-arter finder der CFC-indkomstskat jf. PSL § 8b. Endvidere betaler medlemmer af 

folkekirken en gennemsnitlig skat på 0,7 % (2016)167. Endelig er der arbejdsmarkedsbidraget på 8 %. 

Arbejdsmarkedsbidraget er en indkomstskat som beregnes før personfradraget.168 

Selvstændig erhvervsdrivende betaler ikke skat inden der foretages private hævninger i 

erhvervsvirksomhed, i modsætning til lønmodtager som, får udbetalt deres løn efter skat. Selvstædig 

erhvervsdriven betaler derfor en foreløbig B-skat af den forventede B-indkomst jf. Kildeskatteloven § 50, 

stk. 1. B-skatten og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag opdeles således til betaling i 10 rater, som forfalder til 

betaling den 1. i hver måned undtaget juni og december måned, hvor den rettidige betalingsdag er den 20. 

I forfaldsmåneden jf. Kildeskatteloven § 58.         

                                                                                                          

4.1.2.6 Underskud 

 

I tilfælde af at en skattepligtig har underskud i sin samlede indkomst, kan den skattepligtige ved opfyldelse 

af visse betingelser fradrage underskuddet i den skattepligtiges positive indkomster i det eller de efterfølge 

år. PSL § 13, stk. 1-4 regulerer forholdet, hvor den skattepligtige har underskud i den skattepligtige 

indkomst og personlige indkomst.169   

Hvis det fremkommer at en interessent har underskud i den skattepligtige indkomst, skal skatteværdien af 

underskuddet modregne følgende skatter. Dette gøres jf. kronologisk rækkefølge:170 

1. Bundskat 

2. Topskat 

3. Udligningsskat 

4. Skat af aktieindkomst over grundbeløbet 
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Hvis der forsat fremkommer en negativ skatteværdi efter modregning i førnævnte skatter, kan dette 

fremføres til fradrag i den skattepligtige indkomst for efterfølgende indkomstår. 

I tilfælde af at en interessent har underskud i den personlige indkomst, kan det modregnes i samme 

indkomstårs positive kapitalindkomst. Modregningen sker før opgørelsen af beregningsgrundlaget for 

bundskat, topskat og udligningsskat. Hvis hele underskuddet ikke kan rummes i den positive 

kapitalindkomst, kan restbeløbet fremføres i efterfølgende indkomstår, dog først til modregning i den 

positive kapitalindkomst og derefter i den personlige indkomst.171 

 

4.1.3 Beskatning efter virksomhedsordningen172 
 

Deltagere i et interessentskab kan foruden Personskatteloven vælge at anvende virksomhedsskattelovens 

regler. Virksomhedsskatteloven indeholder forskellige ordninger, i dette afsnit vil virksomhedsordningen 

bliver gennemgået og hvor kapitalafkastordningen gennemgås i følgende afsnit. Interessenter som vælger 

at anvende virksomhedsskattelovens regler bliver ikke frataget personskattelovens regler, men derimod går 

virksomhedsskatteloven særlige beregnings regler forud for personskattelovens regler.173 

Virksomhedsordningen er især relevant for erhvervsdrivende med stor gæld og høje renter, da hermed er 

muligt a opnå højere fradragsværdi for virksomhedens renteudgifter. Almindeligvis fradrages renteudgifter 

i kapitalindkomsten, dette betyder man som skattepligtig kun kan fradrag renteudgifter i den skattepligtige 

indkomst, som udgør grundlaget for sundhedsbidraget og kommune- og kirkeskat.174  Ved anvendelsen af 

virksomhedsordningen kan man fradrage renteudgifter inden der betales skat dvs. hele den personlige 

indkomst.  Negativ kapitalindkomst giver i gennemsnittet et fradrag på 28,6 % (2016), hvor den ved 

anvendelsen af virksomhedsordningen giver et gennemsnitteligt fradrag på 56,4 % (2016), antaget at man 

betaler til topskatten, ellers er det et gennemsnit på 40,3 %. 

Endvidere kan erhvervsdrivende som anvender virksomhedsordningen udjævne indkomster over årene. Jf. 

virksomhedsordningen er det muligt at opspare hele eller dele af overskuddet i virksomheden. Hermed 

betales en foreløbig skat på 22 % (2016) jf. VSL § 10, stk. 2. Det kan være hensigtsmæssigt at udjævne 

indkomsterne over årene, hvis man får svingende overskud i virksomheder. I indkomstårene, hvor 

virksomheden giver et overskud, over topskattegrænsen på 467.300 kr. (2016), er det muligt at hensætte 
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beløbet man ellers skulle betale i topskat, betinget at det bliver i virksomheden. Når virksomheden 

begynder at give lavere overskud, kan man med fordel vælge at få udbetalt hele eller en del af den 

opsparede overskud. Den opsparede overskud som overføres til privatøkonomien beskattes i den 

personlige indkomst med fradrag af den betalte virksomhedsskat på 22 % (2016).175   Endelig giver 

virksomhedsordningen mulighed for lavere beskatning af afkastet på den investerede egenkapital. 

Kapitalafkastgrundlaget bliver opgjort som virksomhedens aktiver, med fradrag af gæld jf. VSL § 8. 

Kapitalafkastet ganges derefter med en kapitalafkastsats på 1 % 176. Når kapitalafkastet er opgjort, kan et 

beløb af virksomhedens overskud, svarende til kapitalafkastet, hæves til privat økonomien og blive 

beskattet som kapitalindkomst, svarende 37,7 % (2016) i gennemsnit, i modsætning til en beskatning i den 

personlige indkomst på op til 56,4 % (2016). Hvis man derimod vælger at opspare kapitalafkastet i 

virksomhedsordningen, foretages der beskatning i den personlige indkomst, ved senere hævning.177 Den 

del af kapitalafkastet, som vedrører finansielle aktiver, bortset fra varedebitorer m.v., skal altid hæves jf. 

Virksomhedsskatteloven § 4.                                                                       

Virksomhedsordningen kan som udgangspunkt anvendes af alle skattepligtige personer som driver 

selvstændig erhvervsvirksomhed jf. VSL § 1, stk. 1, 1. pkt. Virksomhedsordningen kan ikke anvendes af 

anpartsvirksomhed omfattet af PSL § 4, stk. 1, nr. 9 eller nr. 11 jf. VSL § 1, stk. 1, 2. pkt. m.v. 

For at anvende virksomhedsordningen skal en række betingelse opfyldes jf. VSL § 2: 

1. Den erhvervsdrivende skal udarbejde et selvstændigt regnskab for virksomheden, som opfylder 

bogføringsloven. Endvidere skal den erhvervsdrivendes ved bogføring, regnskabsmæssigt opdele, 

den samlede økonomi i hhv. virksomhedsøkonomien og privatøkonomien jf. VSL § 2, stk. 1. 

Bogføringen skal blandt andet omfatte alle transaktioner mellem virksomhed og den pågældende 

erhvervsdrivende og omverdenen.178
 

2. Hvis den erhvervsdrivende ønsker at anvende virksomhedsordningen, skal dette tilkendegives ved 

virksomhedens selvangivelse for den pågældende indkomst år jf. VSL § 2, stk. 2, 1. pkt. Beslutning 

om anvendelse af virksomhedsordningen kan ændres frem til indberetning af den udvidede 

selvangivelse i et andet kalenderår (30. juni) jf. VSL § 2, stk. 2, 2. pkt. Virksomhedsordningen skal 

anvendes i hele indkomståret jf. VSL § 2, stk. 2, 3. pkt. Endelig skal den erhvervsdrivende oplyse 

størrelsen af indestående på indskuds- og opsparingskontoen, samt kapitalafkast og afkastgrundlag 

jf. VSL § 2, stk. 2, 4. pkt.                                               
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3. I tilfælde, hvor den erhvervsdrivende driver flere virksomheder, er en konsekvensen ved brug af 

virksomhedsordningen, at alle virksomheder, regnskabsmæssigt, skal behandles som ”en” 

virksomhed jf. VSL § 2, stk. 3.                       

4. Endvidere skal overførelse fra virksomheden til privatøkonomien, samt indskud fra 

privatøkonomien til virksomheden, bogføreres særskilt for hver post af værdier. 

Modregning af underskud i virksomhedsordningen bliver som udgangspunkt reguleret i 

Virksomhedsskatteloven og dermed ikke i Personskatteloven. Underskud skal således modregnes i følgende 

rækkefølge: 

1. Opsparet overskud med tillæg af den foreløbige betalte virksomhedsskat jf. VSL § 13, stk. 1 

2. Positiv nettokapitalindkomst, hvis underskuddet ikke kan rummes i opsparet overskud jf. VSL § 13, 

stk. 2 

3. Anden personlig indkomst uden for virksomhedsordningen, hvis underskuddet ikke kan rummes i 

den positive nettokapitalindkomst jf. VSL § 13, stk. 3 

Underskud som ikke kan rummes i de overnævnte tre modregningsmuligheder, kan fremføres til et senere 

indkomstår efter Personskattelovens regler.179 

                                                                                                                                                              

4.1.4 Beskatning efter kapitalafkastordningen 

 

Virksomhedsordningen som blev behandlet i forrige afsnit er et godt alternativ, som giver selskabslignende 

fordele, men virksomhedsordningen er ikke lige til for de fleste. Der er derfor muligt at anvende 

kapitalafkastordningen, som et forenklet alternativ til virksomhedsordningen. Kapitalafkastordningen kan 

med fordel anvendes, hvis man ikke har brug for hele virksomhedsordningen. De gunstige muligheder i 

kapitalafkastordningen, er ikke så omfattende som i virksomhedsordningen. 

Kapitalafkastordningen bliver reguleret i VSL §§ 22 a og 22 b. Kapitalafkastordningen kan anvendes af 

samme personer, som kan anvende virksomhedsordningen jf. VSL § 1, stk. 1. Virksomhedsskatteloven stiller 

ikke samme krav til regnskabsføring, i form af adskillelse af privat økonomien og virksomhedsøkonomien 

ved anvendelse af virksomhedsordningen.180  Kravene i VSL § 2, stk. 2, 1-3. pkt. gælder tilsvarende for 

kapitalafkastordningen jf. VSL § 22 a, stk. 1, 2. pkt. 
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Hvis man som erhvervsdrivende har aktiver med høj værdi i virksomheden og har relative lave 

renteudgifter, kan virksomhedsordningen være hensigtsmæssigt at anvende.  Ved anvendelse af 

kapitalafkastordningen kan man ikke flytte renteudgifter til fradrag i virksomhedens overskud fra 

kapitalindkomsten.181 Derimod kan man beregne et kapitalafkast (VSL § 22 a) og fortage henlæggelser til 

konjunkturudligning (VSL § 22 b). 

Kapitalafkast i virksomhedsordningen har det samme princip som virksomhedsordningen. Dette betyder at 

den beregnede kapitalafkast fragår den personlige indkomst og lægges til kapitalindkomsten. Hermed 

beskattes man med en lavere skattesats, og beløbet for beregningsgrundlaget af arbejdsmarkedsbidraget 

fragår ligeledes. Den erhvervsdrivende får dermed et skematisk fradrag i den personlige indkomst for 

renteudgifterne. Dette skyldes at beløbet som overføres til kapitalindkomsten først beskattes når beløbet 

overstiger afholdte renteudgifter. 182   

Ifølge af maksimeringsreglen jf. VSL § 22 a, stk. 3, kan kapitalafkastet ikke overstige, den største talmæssige 

værdi af positiv personlig nettoindkomst, fra selvstændig erhvervsindkomst eller negativ kapitalindkomst. 

Kapitalafkastgrundlaget opgøres efter VSL § 22 a, stk. 5-7. Kapitalafkastgrundlaget udgøres på baggrund af 

værdien for samtlige erhvervsmæssige aktiver jf. VSL § 22 a, stk. 5. Dette er i modsætning til 

virksomhedsordningen, hvor kapitalafkastgrundlaget opgøres, som virksomhedens aktiver med fradrag af 

gæld jf. VSL § 8. Kapitalafkastsatsen er den tilsvarende som anvendt for virksomhedsordningen jf. VSL § 9 

og VSL § 22 a, stk. 2. 

Erhvervsdrivende som anvender kapitalafkastordningen, har mulighed for at henlægge til 

konjunkturudligning jf. VSL § 22 b. Dette svare til muligheden i virksomhedsordningen, hvor den 

selvstændige erhvervsdrivende kan opspare i virksomheden. Henlæggelser til konjunkturudligning skal 

fradrages ved opgørelse af den skattepligtige indkomst jf. VSL § 22 b, stk. 1, 2. pkt. Af det henlagte beløb 

betales en foreløbig konjunkturudligningsskat på 22 % (2016) jf. SEL § 17, stk. 1 og VSL § 22 b, stk. 2.  

Henlæggelser til konjunkturudligning kan højst udgøre 25 % af overskuddet i pågældende år jf. VSL § 22 b, 

stk. 1, 3. pkt. Henlæggelsen skal derudover som minimum udgøre 5.000 kr. jf. VSL § 22 b, stk. 1, 4. pkt. Ved 

opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst, for henlæggelsesåret, trækkes det fulde beløb som er 

henlagt til konjunkturudligning jf. VSL § 22 b, stk. 1, 2. pkt. Førnævnte fradrag er betinget, at det henlagte 

beløb indsættes på en bunden konto jf. VSL § 22, stk. 3. Henlæggelser til konjunkturudligninger kan 

fradrages i den personlige indkomst jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 8. 
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Eftersom den selvstædige erhvervsdrivende ønsker at indtægtsføre, hele eller dele af det henlagte beløb, 

skal beløbet medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige personlige indkomst for pågældende 

indkomst år jf. VSL § 22 b, stk. 4, 1. pkt. Henlæggelser skal hæves senest 10 indkomstår efter 

henlæggelsesåret jf. VSL § 22, stk. 4, 3. pkt. Henlæggelser kan derudover ikke hæves før 3 måneder efter 

beløbets indsættelse i et pengeinstitut, da pengeinstituttet ikke må udbetale beløbet før der er gået 3 

måneder fra indsættelsen jf. VSL § 22, stk. 4, 4. pkt. Beløbet kan dog kun hæves i samme indkomstår for 

indskuddet, hvis det kan hæves inden udløbet for fristen, for indgivelse af selvangivelsen jf. VSL § 22 b, stk. 

4, 2. pkt.   

Hvis der forekommer underskud i virksomheden ved anvendelse af kapitalafkastordningen, skal de 

almindelige regler om underskudsfremførsel i PSL § 13 anvendes. Dette skyldes, at der ikke er nogen 

specialregler om underskudsfremførsel for kapitalafkastordningen, som det er tilfældet 

virksomhedsordningen.          

                                                         

4.2 Iværksætter- og anpartsselskab 

4.2.1 Skatteretlig ramme 
 

Kapitalselskabsbeskatningen opgøres ikke efter personskattelovens regler, da et kapitalselskab er en 

selvstændig juridiske personer, herunder et selvstændig skatte- og retssubjekt, hvorfor beskatning af 

kapitalselskaber reguleres i Selskabsskatteloven.  Selskabsskattelovens § 1 regulere, hvilke selskaber er 

underlagt skattepligt efter Selskabsskatteloven. Anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber, er 

skattepligt jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 1. 

Kapitalselskaber bliver først skattepligtigt, når disse registreres hos Erhvervsstyrelsen, og fastsættes fra den 

dato som stiftelsen som lægges til grund i stiftelsesdokumentet jf. SEL § 4, stk. 1.183   

I Danmark betales der selskabskat. Eftersom et kapitalselskab har formået at skabe et overskud og vælger 

at udlodde udbytte til kapitalejerne, skal kapitalejerne ligeledes beskattes af det modtagne udbytte. 

Kapitalselskaber kan ikke få fradrag for det udbetalte udbytte. Grundet beskatning af overskuddet, der 

ligger til grunde for udbyttet, og beskyttelse af den enkeltes udbytteandel, er der derfor tale om en 

dobbeltbeskatning i Danmark. I Danmark har man prøvet at reducere dobbeltbeskatning, til dels ved at 

sænke selskabsskatten og til dels ved at have lavere beskatning af udbytte, herunder igennem en 
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aktieindkomst med lavere satser end for den personlige indkomst og nettokapitalindkomst.184 

Selskabsskatten er nemlig gradevis blevet reduceret fra 25 % til 22 % i perioden 2013-2016 jf. SEL § 17. 

Endelig beskattes aktieindkomst hos kapitalejerne med to procentsatser, en beskatningssats på 27 % på 

aktieindkomst under 50.600 kr. (2016) og en beskatningssats på 42 % på aktieindkomst over 50.600 kr. 

(2016), som behandlet i afsnit 4.1.2.4. 

       

4.2.2 Selskabsskatteloven 

4.2.2.1 Indkomstopgørelse for kapitalselskaber 

 

Kapitalselskabers skattepligtige indkomst opgøres som udgangspunkt efter skattelovgivningens almindelige 

regler, så vidt de efter deres indhold er anvendelige på de af selskabsloven omhandlende selskaber jf. SEL § 

8, stk. 1. Det er således princippet i SL § 4-6 og øvrige skattelovgivning, som gælder ved opgørelsen af 

kapitalselskabers skattepligtige indkomst, eksempelvis Ligningsloven og Afskrivningsloven. 

Til kapitalselskabers skattepligtige indkomst, skal udvidelse af selskabskapitalen ikke medregnes jf. SEL § 13, 

stk. 1, nr. 1.  Det gælder så vidt, både ved overkurs, som et selskab opnår ved udstedelse af anparter eller 

ved udvidelse selskabskapitalen.                

Fradrag 

Mulighed for fradrag for driftsomkostninger og andre udgifter ved indkomstopgørelsen, efter 

Statsskatteloven og Ligningslovens regler, er så vidt ens for kapitalselskaber som for personselskaber. Der 

er dog nogle bemærkelsesværdige forskelle ved opgørelse af den skattepligtige indkomst for selskaber. 

Kapitalselskaber er begrænset af et renteloft efter SEL §§ 11 B og 11 C. Dette betyder at kapitalselskaber 

ikke nødvendigvis kan fradrage alle finansieringsudgifter. Kapitalselskabers nettofinansieringsudgifter kan 

således alene fradrages, idet omfang de ikke overstiger den skattemæssige værdi af selskabets aktiver, 

ganget med standardrenten jf. SEL § 11 B. Standardrenten reguleres i SEL § 11 B, stk. 2. Reglen om renteloft 

er indført for at begrænse selskaber i at opkøbe aktier i andre selskaber og på den måde helt eller delvis 

undgå at betale dansk skat.185                                                                     

En anden værns regel som gælder for kapitalselskaber, er nemlig imod selskabstømninger. Ifølge 

Afskrivningslovens § 5, stk. 4. kan kapitalselskaber som erhverver driftsmidler med henblik på udlejning, 

eller som allerede er udlejet ved erhvervelsen, ikke medregnes i den afskrivningsberettigede saldoværdi for 
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anskaffelsesåret jf. AL § 5, stk. 4, nr. 1, dog kan der afskrives indtil 50 % i efterfølgende indkomstår jf. AL § 

5, stk. 4, nr. 2. 

Selskaber kan fradrage deres underskud i den skattepligtige indkomst. Underskudsfremførelsen for 

kapitalselskaber reguleres i Selskabsskatteloven § 12. Kapitalselskaber som har underskud i en givent 

indkomstår, kan således fradrage underskuddet ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for de 

efterkommende indkomstår jf. SEL § 12, stk. 1. Underskudsfremførsel til senere indkomstår er begrænset til 

et grundbeløb på 7.852.500 kr.186  jf. SEL § 12, stk. 2, 1. pkt. Et resterende underskud kan således fradrages 

med op til 60 % af den del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger grundbeløbet jf. SEL § 12, stk. 2, 

2. pkt. Såfremt underskud ikke kan rummes i indkomstårets overskud, efter SEL § 12, stk. 2, kan 

underskuddet fremføres til seneres indkomstår jf. SEL § 12, stk. 3.              

Som nævnt i afsnit 4.2.1, kan udbytte til kapitalejere ikke fradrages i den skattepligtige indkomst for 

kapitalselskabet. Kapitalejere som er ansat i kapitalselskabet, beskattes efter personskattelovens regler, 

både for løn og udloddet udbytte. 

 

4.2.2.2 Skatteberegning 

 

Indkomstskatten for iværksætter- og anpartsselskaber beregnes med satsen fastlagt i SEL § 17, stk. 1. 

Selskabskatten udgøre således 22 % fra indkomståret 2016 jf. SEL § 17, stk. 1, 1. pkt. Iværksætter- og 

anpartsselskaber skal betale aconto skat svarende til den forventede indkomstskat i løbet af indkomståret 

jf. SEL § 29 A. Den ordinære aconto skat opgøres som 50 % af gennemsnittet for de seneste tre indkomstårs 

indkomstskat jf. SEL § 29 A, stk. 1, 1. pkt. Den ordinære aconto skat betales i to lige store rater i hhv. marts 

og november måned187 jf. SEL § 29 A, stk. 1, 2. pkt. Nystiftede kapitalselskaber, som ikke har mulighed for at 

beregne aconto skat, kan foretage en frivillig aconto skat betaling senest den 20. marts og den 20. 

november i indkomståret jf. SEL § 29 A, stk. 4. 
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5 Regnskabsmæssig gennemgang af virksomhedsformerne 

5.1 Regnskabsmæssig ramme 
 

Årsregnskabsloven omfatter som udgangspunkt alle erhvervsdrivende virksomheder jf. ÅRL § 1, stk. 1. 

Virksomheder omfattet af Kapitalselskabsloven og Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, anses altid 

for at være erhvervsdrivende jf. ÅRL § 1, stk. 2, 2. pkt. Virksomheder som ikke er omfattet er 

Årsregnskabsloven er således begrænset til virksomheder der er underlagt en af følgende:188 

1. Regnskabsregler udstedt af Finanstilsynet. 

2.  Lov om statens regnskabsvæsen.         

3. Regnskabsregler fastsat ved, eller i henhold til, lov om kommunernes styrelse. 

                                                                                                                                                 

Årsregnskabsloven er bygget efter byggeklodsmodellen. Denne struktur er især hensigtsmæssigt, da loven 

skal rumme alle virksomheder med de nævnte undtagelser. Byggeklodsmodellen går i sin helhed ud på, at 

små virksomheder skal følge relativt få krav, mens større virksomheder skal følge flere krav. På denne måde 

undgår små virksomheder unødvendig lovlæsning.189  

Erhvervsdrivende virksomheder er desuden omfattet Bogføringsloven og har dermed bogføringspligt jf. 

Bogføringsloven § 1. Bogføringsloven stiller krav om at alle bilag skal registreres jf. ÅRL § 5. 

Bogføringslovens regler vil ikke yderligere blive gennemgået.   

Et regnskabsår skal normalt omfatte 12 måneder jf. ÅRL § 15, stk. 1. Første regnskabsperiode kan være 

kortere eller længere end 12 måneder, dog højst 18 måneder jf. ÅRL § 15, stk. 2. 

 

5.1.1 Årsregnskabsloven 

5.1.1.1 Omfattede virksomheder 

 

I Årsregnskabsloven § 2, reguleres kravet om at aflægge et årsregnskab efter Årsregnskabsloven. 

Virksomheder der er omfattet dette krav, er erhvervsdrivende virksomheder som nævnes i ÅRL § 3, 

medmindre de er undtaget i lovens §§ 4-6. 

                                                           
188

 ÅRL § 1, stk. 3 
189

 Indsigt i årsregnskabsloven - EY's praktiske guide til forståelse af loven 2. udgave 2015/16, s. 29   
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Erhvervsdrivende virksomheder omfattet af årsregnskabsloven opdeles i to grupper:190 

1. Virksomheder, der skal aflægge årsrapport. 

2. Virksomheder, der ikke har pligt til, men frivilligt kan aflægge årsrapport. 

De erhvervsdrivende virksomheder, der skal aflægge årsrapport, er følgende: 

1. Aktieselskaber, partnerselskaber og anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber, jf. ÅRL § 3, 

stk. 1, nr. 1. 

2. Interessentskaber og kommanditselskaber, hvor alle interessenter hhv. komplementar er 

erhvervsdrivende virksomheder med begrænset hæftelse, jf. ÅRL § 3, stk. 1, nr. 2. 

3. m.v. 

 Erhvervsdrivende virksomheder, der derimod ikke har pligt til at aflægge årsrapport efter 

årsregnskabsloven, er virksomheder med personligt ansvar, herunder enkeltmandsvirksomheder og 

interessentskaber jf. § 3, modsætningsvis. Erhvervsdrivende virksomheder, der ikke har pligt til at aflægge 

årsrapport efter årsregnskabsloven, men derimod vælger at aflægge årsrapport, der ikke udelukkende skal 

anvendes til virksomhedens eget brug, er påkravet at opfylde reglerne for regnskabsklasse A jf. ÅRL § 4, stk. 

6 – regnskabsklasser behandles i senere afsnit.  

 

5.1.1.2 Regnskabsklasser 

                            

I det indledende afsnit blev det nævnt, at opbygningen af årsregnskabsloven følger byggeklodsmodellen. 

Byggeklodsmodellen opdeler virksomheder i fire regnskabsklasser, hhv. A, B, C og D,191 hvori virksomheder 

skal følge ved udarbejdelse af årsrapport jf. ÅRL § 7, stk. 1.  Som følge af byggeklodsmodellen skal den 

enkelte virksomhed overholde regler til den tilhørende regnskabsklasse, samt de foregående 

regnskabsklasser.192 

Reglerne for udarbejdelse af årsrapporter efter regnskabsklasse A, skal følges af virksomheder som ikke har 

pligt til at aflægge årsrapport, men som frivilligt gøre således jf. ÅRL § 7, stk. 1, nr. 1. Dette indebærer 

således virksomheder med personligt ansvar og mm.  

                                                           
190

  Indsigt i årsregnskabsloven - EY's praktiske guide til forståelse af loven 2. udgave 2015/16, s. 24   
191

 Regnskabsklasse A med færrest krav og regnskabsklasse D med flest krav.                                            
192

 Indsigt i årsregnskabsloven - EY's praktiske guide til forståelse af loven 2. udgave 2015/16, s. 29   
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Regnskabsklasse B, følges af små virksomheder, der har pligt til at aflægge årsrapport jf. ÅRL § 7, skt. 1, nr. 

2. Eksempler på virksomhedsformer som skal aflægge årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse, er 

således aktie- og anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber.                       

Mellemstore og store virksomheder, som har pligt til at aflægge årsrapport skal følge reglerne i 

regnskabsklasse C jf. ÅRL § 7, stk. 1, nr. 3. Regnskabsklasse B og C omfatter samme virksomhedsformer. 

Endelig skal reglerne for regnskabsklasse D, følges af statslige aktieselskaber og børsnoteret virksomheder 

jf. ÅRL § 7, stk. 1, stk. 4 

Afgørelsen om, hvilken regnskabsklasse enkelte virksomheder er omfattet af, afhænger hhv. af 

virksomhedsformen og størrelsen. Størrelsesgrænserne kan ses i tabel 2. 

         

Regnskabsklasse A* 

B - 

Mikrovirksomheder 

B - Små 

virksomheder 

C - 

Mellemstore 

virksomheder 

C - Store 

virksom- 

heder 

D - 

Børsnoterede 

og statslige 

aktieselskaber 

Balancesum - mio. kr. 0-7 0-2,7 0-44 44-156 >516 

Alle uanset 

størrelse 
Nettoomsætning - 

mio. kr. 0-14  0-5,4 0-89 89-313 >313 

Antal ansatte** 0-10 0-10 0-50 50-250 >250 

Årsregnskabsloven § 4 § 22 a 

§ 7, stk. 2, nr. 

1 

§ 7, stk. 2, nr. 

2 

§ 7, stk. 2, 

nr. 3 

§ 7, stk. 1, nr. 

4 

* omfatter kun virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 

** gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 

Tabel 2 egen tilgang, med udgangspunkt i årsregnskabsloven.   

                                                                                                                                                                                                       

Virksomheders placering i det ovennævnte regnskabsklasser, afhænger således af størrelsen af 

nettoomsætningen, balancesummen og antallet af ansatte. Virksomheder bliver omfattet af de respektive 

regnskabsklasser, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår, ikke overskrider to af 

størrelserne jf. §§ ÅRL § 4 og 7, stk. 2.  
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5.1.1.3 Ledelsesansvar og -påtegning 

 

Ledelsesansvar og -påtegning ved aflæggelse af årsrapport bliver reguleret i loven §§ 8-10. Ifølge lovens § 8 

har ledelsen ansvaret for aflæggelse af årsrapport, der skal udarbejdes i overensstemmelse med 

lovgivningen. Lovens § 9 behandler derimod kravet om ledelsespåtegning og underskrift, herunder datering 

i tilknytning herom.  

Virksomhedens ledelse skal aflægge årsrapport for virksomheden jf. ÅRL § 8, stk. 1. Virksomhedens 

ansvarlige ledelse bliver defineret i lovens bilag 1, A, nr. 6: 

"Medlemmerne af de ansvarlige ledelsesorganer, som varetager henholdsvis den øverste ledelse og den 

daglige ledelse efter de love, vedtægter, aftaler eller sædvaner, der gælder for virksomheden. I 

virksomheder, som har et tilsynsorgan eller et tilsynsråd, er tilsynsorganet eller tilsynsrådet omfattet af de 

bestemmelser, som gælder for det øverste ledelsesorgan. Er der ikke et særskilt ledelsesorgan i 

virksomheden, anses de personligt ansvarlige ejere i fællesskab for at udgøre det ansvarlige ledelsesorgan." 

Virksomhedens ansvarlige ledelse efter denne lov, afhænger således af virksomhedens ledelsesstruktur. 

Medlemmer af de ansvarlige ledelsesorganer, er derudover ansvarlig for, at årsrapporten udarbejdes i 

overensstemmelse med lovgivningen og evt. krav i selskabets vedtægter jf. ÅRL § 8, stk. 2. 

Ledelsen skal som udgangspunkt indarbejde en ledelsespåtegning i årsrapporten. Ledelsespåtegningen er 

så vidt en erklæring om, hvorvidt årsrapporten opfylder lovgivningen og evt. standarders krav, samt evt. 

krav i vedtægter jf. ÅRL § 9, stk. 1, nr. 1. Derudover oplyser ledelsespåtegningen, hvorvidt årsregnskabet 

giver et retvisende billede af virksomheden aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat jf. ÅRL § 9, stk. 

1, nr. 2. I tilfælde af årsregnskabet ikke bliver revideret, skal der ligeledes erklæres, hvorvidt virksomheden 

opfylder betingelserne herfor jf. ÅRL § 8, stk. 6.  

I virksomheder, hvor det ansvarlige ledelsesorgan er bestående af et medlem, kan virksomheden vælge at 

undlade ledelsespåtegningen i årsrapporten, dog ikke virksomheder omfattet af regnskabsklasse D jf. ÅRL § 

9 a, stk. 1, 1. pkt. Årsrapporten anses for at være godkendt af ledelsesmedlemmet, når årsrapporten 

indberettes til Erhvervsstyrelsen jf. ÅRL § 9 a, stk. 1, 2. pkt.  

Et ledelsesmedlem, kan ikke udlade at underskrive årsrapporten, selvom medlemmet er helt eller delvis 

uenig i en årsrapport eller har indvendinger mod, at årsrapporten skal godkendes med det indhold jf. ÅRL § 

10, stk. 1, 2. pkt. Ledelsesmedlemmet har dog mulighed for at tilkendegive evt. indvendinger i tilknytning til 

sin underskrift og ledelsespåtegning jf. ÅRL § 10, stk. 1, 2. pkt.  
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Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, C og D, har pligt til at indberette årsrapporten til 

Erhvervsstyrelsen, senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning jf. ÅRL § 138. 

                                    

5.1.1.4 Revisionspligt og fravalg af revision 

 

Virksomheder, der har pligt til at udarbejde årsrapport, i henhold til reglerne i regnskabsklasse B, C eller D, 

har fra lovgivers side pligt til at lade sit årsregnskab revidere af en revisor jf. ÅRL § 135, stk. 1, 1. pkt.  

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, har fra 1. januar 2013193 mulighed for at vælge mellem en ny 

erklæringsform fra revisor, herunder "udvidet gennemgang", fremfor den traditionelle revision af 

årsrapporten jf. § ÅRL § 135, stk. 1, 2. pkt.  Forskellen mellem revision og udvidet gennemgang, er graden af 

sikkerhed revisors konklusion giver i relation til årsregnskabet.194 

Endvidere kan småvirksomheder omfattet af regnskabsklasse B, helt undlade at lade årsregnskabet blive 

revideret af en revisor, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af 

følgende størrelser:195 

1.  Balancesum på 4 mio. Kr. 

2. Nettoomsætning på 8 mio. Kr.  

3. Antal ansatte på 12.196  

                                                                                                                                                                                         

  

                                                           
193

 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder bilag 1, s. 3 
194

 Beierholm – Udvidet gennemgang – Et alternativ til revision af årsregnskaber 
195

 ÅRL § 135, stk. 1, 3. pkt. 
196

 et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 
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6 Analyse      
I foregående afsnit blev de mest relevante, selskabs- og skatteretlige, samt regnskabsmæssige regler for de 

enkelte virksomhedsformer, gennemgået.  

I dette afsnit vil, de enkelte parametre, som kan have en betydning for de to nye iværksætteres valg af 

virksomhedsform, de valgte parametre, blive analyseret. Dette med henblik på, at belyse, hvilken 

virksomhedsform der er mest hensigtsmæssigt at vælge, taget udgangspunkt i den enkelte parameters 

selskabs- og skatteretlig, samt regnskabsmæssig henseende.  

Priser som anvendes i forbindelse med analysen, er således vejledende. Det kan derfor forekomme at 

priserne er højere eller lavere afhængig af udbyder. 

  

6.1 Investering 
 

Iværksætternes forretningside, kan i nogle tilfælde kræve investering i stører eller mindre driftsmidler 

(aktiver), herunder i form af maskiner, eller et motorkøretøj før virksomheden kan iværksættes. 

Iværksættere som ønsker at investere i et eller flere aktiver, i forbindelse med stiftelse af 

erhvervsvirksomhed, har en række mulighed i forhold til de enkelte virksomhedsformer.  

Følgende tre underunderafsnitter udfordringer forbundet med investering vedrørende forskellige 

virksomhedstyper. Der antages at aktivet købes kontant, hvor begge deltagere investere samme beløb. 

 

6.1.1 Interessentskab 
 

Iværksættere kan i forbindelse med stiftelse af et interessentskab investere i et eller flere aktiver.  

Iværksætterne, i dette tilfælde interessenterne, kan således vælge at stifte interessentskabet, ved at 

indskyde kontante midler i virksomheden og derefter købe det pågældende aktiv. Alternativet er at købe 

aktivet før virksomhedens sættes i drift og herefter skyde det ind i virksomheden. Aktivet som skal 

anvendes i virksomheden drift, kan i begge tilfælde medtages i virksomhedens regnskab. Da interessenter 

har indskudt værdier i interessentskabet, har de derfor et mellemværende med interessentskabet. Dette 

mellemværende skal bogføres særskilt i interessenternes kapitalkonto, herunder mellemregningskonto, 

hvor en interessent kan hæve deres mellemværende fra interessentskabet, når virksomheden engang får 

likvide midler til rådighed. Investering i et aktiv giver interessenterne mulighed for at afskrive på aktivet. 
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Hvis aktivet har en værdi til under 12.900 kr. (2016) Kan aktivet straks afskrives og dermed kan 

interessenter, få fradrag for deres investering i samme indkomstår jf. AL § 5, stk. 3, 2. pkt. Hvis aktivet 

derimod har værdi over 12.900 kr. (2016), kan der afskrives indtil 25 % pr. indkomstår jf. AL § 5, stk. 3, 1. 

pkt. Da interessentskabet er transparens, ejer hver interessent en bruttoandel i aktivet, hvorfor de særskilt 

kan afskrive på aktivet med ønsket afskrivningssats.197 Afskrivninger kan således fradrages ved opgørelsen 

af den personlige indkomst jf. PSL 3, stk.2, nr. 11. 

Ved anvendelse af Virksomhedsskattelovens regler, herunder virksomhedsordningen og 

kapitalafkastordningen, alt andet lige, vil den særskilte iværksætter ikke opnå yderligere fordele frem for at 

anvende personskattelovens regler, ved investering i et aktiv. 

 

6.1.2 Iværksætterselskab 
 

Iværksættere som ønsker at investere i et driftsmiddel, i forbindelse med opstart af en 

erhvervsvirksomhed, kan som udgangspunkt anvende iværksætterselskabet som virksomhedsform. Ved 

anvendelse af iværksætterselskabet som grundlag for erhvervsvirksomheden, har iværksættere således kun 

en mulighed for at investere i aktivet, i modsætning til interessentskabet. Det investeret aktiv kan således 

ikke købes før stiftelsen af iværksætterselskabet og derefter indskydes i selskabet som selskabskapital, da 

selskabskapitalen alene kan indskydes i kontakter jf. KSL § 357 a, stk. 2. Iværksætterselskabet kan således 

heller ikke købe aktivet af iværksætter-anpartshaverne efter iværksætterselskabet er stiftet, da 

iværksætterselskab ikke må købe aktiver fra kapitalejere, hvis det er forudsat, at den indskudte kapital ved 

stiftelse skal anvendes til køb af aktiver fra de indskydende kapitalejer, netop fordi dette ligestilles med 

reglerne om apportindskud.198   

Hvis iværksætterselskabet skal anvendes som grundlag for erhvervsvirksomheden, skal investering i 

driftsmidlet/aktivet, således betales med det indskudte kapital. Dette er selvfølgelig en begrænsning for 

værdien af investering, da iværksætterselskabet maksimalt kan stiftes med en selskabskapital på 49.999 kr. 

Jf. KSL § 5, nr. 14., medmindre iværksætterselskabet stiftes til overkurs jf. KSL § 33, stk. 1. Investeringen kan 

således ikke udgøre et beløb, der er større end 49.999 kr. Investeringsbeløbet vil som udgangspunkt bliver 

yderligere reduceret, da det vil forekommer at selskabskapitalen skal anvendes til dækning af andre 

omkostninger i forbindelse med drift af iværksætterselskabet. 

                                                           
197

 Den skatteretlige behandling af personselskaber. 1. udg. Madsen, Liselotte (2011), s. 93 
198

 EANK af 10. August 1995, 95-1.650 
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Iværksætterselskabet kan, på samme må som interessentskabets deltager, foretage afskrivninger på aktivet 

indtil 25 % pr. Indkomstår jf. AL § 5, stk. 3, 1. pkt. Afskrivninger kommer således ikke iværksætter-

anpartshaverne direkte til gode, men derimod kan afskrivningerne fradrages i iværksætterselskabets 

skattepligtige indkomst jf. SEL § 8, stk. 1. og SL § 6. Reglerne om straksafskrivelse finder tilsvarende 

anvendelse for iværksætterselskaber. 

 

6.1.3 Anpartsselskab 
 

Et anpartsselskab som grundlag for erhvervsvirksomhed, giver bedre mulighed for at investere i driftsmidler 

i modsætning til iværksætterselskabet. Iværksætterne kan således vælge at stifte anpartsselskabet ved at 

indskyde selskabskapitalen i form aktiver, herunder apportindskud eller indbetale selskabskapitalen i 

kontanter og derefter købe aktivet. Hvis investeringen er foretaget før stiftelsen af kapitalselskabet og skal 

indskydes som selskabskapital (apportindskud), skal hele selskabskapitalen, som konsekvens, indbetales jf. 

KSL § 33, stk. 1, 4. pkt. Dette betyder at, hvis anpartskapitalen er tegnet til 80.000 kr. og aktivet kun har en 

værdi på 50.000 kr. skal den resterende selskabskapital indskydes kontant ved stiftelsen. Ved 

apportindskud skal der udarbejdes en vurderingsberetning jf. KSL § 36. En vurderingsberetning skal 

udarbejdes af en godkendt revisor jf. KSL § 37. Prisen for vurderingsberetningen varierer blandt henholdsvis 

revisorer og opgavens kompleksitet, og koster typisk mellem 5.000 - 10.000 kr.199  

Hvis investeringen derimod bliver foretaget efter stiftelsen af anpartsselskabet, kan en vurderingsberetning 

således undgås, antaget at aktivet ikke købes af en anpartshaver. 200 

I begge tilfælde kan anpartsselskabet afskrive på aktivet indtil 25 % pr. indkomstår jf. AL § 5, stk. 3, 1. pkt. 

Afskrivninger kommer således ikke anpartshaverne direkte til gode, men derimod kan afskrivningerne 

fradrages i anpartsselskabets skattepligtige indkomst jf. SEL § 8, stk. 1. og SL § 6. Reglerne om 

straksafskrivelse finder tilsvarende anvendelse for Anpartsselskaber. 

6.1.4 Opsamling 
 

Afgørelsen vedrørende valg af virksomhedsform ved start af erhvervsvirksomhed, som kræver investering i 

driftsmidler, afhænger af størrelsens omfang af investeringen.  

                                                           
199

 http://internet-revisor.dk/revisorartikler/derfor-er-et-ivaerksaetterselskab-en-daarlig-ide 25-05-2016 og 
http://johnhannover.blogspot.dk/2013/05/ivrkstterselskab-eller-ivs-ogsa-kaldet.html 25-05-2016  
200

 Dansk selskabsret 2. 4. udg. Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2014), s. 148. 

http://internet-revisor.dk/revisorartikler/derfor-er-et-ivaerksaetterselskab-en-daarlig-ide
http://johnhannover.blogspot.dk/2013/05/ivrkstterselskab-eller-ivs-ogsa-kaldet.html
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Investeringer over 50.000 kr. udelukker anvendelse iværksætterselskaber, antaget at man ikke tegner 

selskabskapital til overkurs. Iværksætterselskabet kan derfor kun anvendes ved mindre investering. 

Anpartsselskab kan anvendes både ved større og mindre investeringer, hvor apportindskud også er muligt, 

dog skal man påregne en udgift til en vurderingsberetning. 

Hvis iværksætterne har begrænset midler og ikke forventer stor omsætning i opstartsåret, er 

interessentskabet den mindst omkostningskrævende løsning. Ved interessentskabet som virksomhedsform, 

foreligger der ikke store udgifter til bl.a. revisor ved stiftelse af selskabet og udgifter til udarbejdelse af 

årsrapporten, hvilken for mindre virksomheder typisk koster mellem 4-5.000 kr.201  Endvidere fordel ved 

interessentselskabet er at iværksættere kan fradrage afskrivninger på aktivet i sin personlige indkomst. 

               

6.2 Hæftelse  
 

Nye iværksætter som ønsker at stifte en fællesvirksomhed, har, mht. hæftelse, to valgmuligheder. 

Iværksætterne kan enten vælge begrænset hæftelse eller personlig, solidarisk og ubegrænset hæftelse. 

Umiddelbart vil den begrænset hæftelse, for nye iværksætter, altid lyde mest hensigtsmæssigt, da man 

herigennem, kan beskytte sin personlige formue. Dog forekommer det, at flere erhvervsdrivende vælger at 

drive erhvervsvirksomhed i personlig regi, frem for kapitalselskabsform med begrænset hæftelse.202 Dette 

kan virke besynderligt, da erhvervsdrivende har muligheden for at stifte et iværksætterselskab med et 

minimumskapitalkrav på 1 kr. og herigennem hæftes begrænset for iværksætterselskabets forpligtigelse 

med det indskudte kapital. 

  

6.2.1 Interessentskab 
 

Interessentskabets deltagere hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens 

forpligtelser. Dette medfører, at i tilfælde hvor interessentskabet ikke kan betale for sin gæld til 

kreditorerne, skal de enkelte deltagere således betale fra deres private formue. Den personlige hæftelse er 

kun aktuel i erhverv, hvor der handles på kredit eller hvis man indgår bindende aftaler, eksempelvis ved leje 

                                                           
201

 http://www.capworks.eu/loesninger/oekonomi/arsregnskab-og-
bogforing/?gclid=Cj0KEQjwmpW6BRCf5sXp59_U_ssBEiQAGCV9Gh8pGxwNHC8hQ7ACNNMJTmG0N9MrlmcyPseNxb7-
enkaAm9b8P8HAQ 25-05-2016  
202

 jf. 1. indledning 

http://www.capworks.eu/loesninger/oekonomi/arsregnskab-og-bogforing/?gclid=Cj0KEQjwmpW6BRCf5sXp59_U_ssBEiQAGCV9Gh8pGxwNHC8hQ7ACNNMJTmG0N9MrlmcyPseNxb7-enkaAm9b8P8HAQ
http://www.capworks.eu/loesninger/oekonomi/arsregnskab-og-bogforing/?gclid=Cj0KEQjwmpW6BRCf5sXp59_U_ssBEiQAGCV9Gh8pGxwNHC8hQ7ACNNMJTmG0N9MrlmcyPseNxb7-enkaAm9b8P8HAQ
http://www.capworks.eu/loesninger/oekonomi/arsregnskab-og-bogforing/?gclid=Cj0KEQjwmpW6BRCf5sXp59_U_ssBEiQAGCV9Gh8pGxwNHC8hQ7ACNNMJTmG0N9MrlmcyPseNxb7-enkaAm9b8P8HAQ
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af erhvervslokaler, leasing af automobil eller diverse leverandører/kreditor aftaler. I tilfældet af at 

interessentskabet ikke kan betale sine forpligtelser, hvor interessenterne betaler for interessentskabets 

udstående, er der højst sandsynlig tale om et underskud. Dette underskud fradrages i anden personlig 

indkomst eller i kapitalindkomsten. 

Ved anvendelsen af virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, ændres hæftelsesformen ikke for 

interessentskabets deltagere. Derimod har man mulighed for hhv. at opspare overskuddet i virksomheden 

og foretage henlæggelser til konjunkturudligning. Dette betyder at iværksættere som anvender 

virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, hvis de i så fald opspare likvide midler i virksomheden 

frem for at anvende dem privat, har mulighed for at bruge disse midler i tider med lav vækst for 

virksomheden, hvorfor den hæftede risiko begrænses. 

 

6.2.2 Iværksætterselskab 

 

Iværksætterselskabet giver kapitalejerne begrænset hæftelse, dog fuld hæftelse for den indskudte kapital. 

Den indskudte kapital kan variere mellem 1-49.999 kr., hvor en del af disse midler vil blive anvendt til at 

påbegynde virksomhedens drift. Der forligger kreditorerne ikke garanti for, hvorvidt egenkapitalen er 

tilstede. Den begrænsede hæftelse vil i praksis være en hel anden. Iværksætterselskaber vil i praksis blive 

mødt med personlig hæftelse, i form af kaution eller anden form sikkerhed over for visse kreditorer. 

Iværksætterselskabet vil i sin almindelighed, finansiere sine udgifter med det indskudte kapital, samt evt. 

indtjening. I andre tilfælde, er den indskudte kapital og indtjeningen ikke tilstrækkelig til at dække 

selskabets driftsforpligtelser, samt opnå virksomhedens formål, hvorfor iværksætterselskabet må finansiere 

sin drift gennem andre finansieringskilder, herunder gennem en kreditor. Afhængigt af beløbets omfang, vil 

banken tilvejebringe kapitalen tillagt en forrentning. Renteniveauet afhænger af risikotillægget banken 

bærer, ved at udlåne pengene til den pågældende virksomhed. For iværksætterselskabets vedkommende, 

vil egenkapital være begrænset i opstartsperioden, hvorfor risikoen, for banken, i fleste tilfælde vil være 

forholdsvis høj. Banken vil derfor søge sikkerhed i andre af virksomhedens aktiver eller stille krav til 

personlig kaution fra iværksætter-anpartshaverne.203   

Ved at anvende kapitalselskabet som virksomhedsform, er iværksætternes private formue således ikke 100 

% beskyttet. Iværksætterene kan nemlig blive pålagt et erstatningsansvar, for skader som den pågældende 
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har påført kapitalselskabet, kapitalejer eller tredjemand, som er udført forsætligt eller uagtsomt jf. SEL § 

376. 

                                                                                                                                                   

6.2.3 Anpartsselskab 

 

Hæftelsesscenariet for anpartsselskabet, kan i nogle tilfælde være mere gunstigt, da denne selskabsform 

stiftes med en minimumskapital på 50.000 kr. og herover. Anpartsselskabet kan også stiftes med 

apportindskud, hvorfor et anpartsselskab, kan eje mere værdifulde aktiver i opstartsfasen. Er tilfældet at 

anpartsselskabet vil optage et lån, har denne flere muligheder for at stille kreditoren sikkerhed, hvorfor 

anpartshaverne ikke nødvendigvis skal kautioner personligt for lånet.                                                                  

 

6.2.4 Opsamling 

 

Det faktum, at stadig flere erhvervsdrivende vælger at drive virksomhed i person regi skyldes, at den 

begrænsede hæftelse, ikke er ideal for alle erhvervstyper. Som revisor må man derfor konstatere, hvor 

vigtigt den begrænsede hæftelse, for de enkelte iværksættere, herunder hvor stor er risikoen for, at 

iværksætternes erhverv kan resultere i et tab i pågældendes personlige formue. Hvis ønsket om at stifte et 

kapitalselskab fra iværksætternes side, udelukkende er med henblik på, at opnå begrænset hæftelse, bør 

de administrative og økonomiske byrder ved et kapitalselskab tages i betragtning. 

Erhvervet som iværksætterne ønsker at sætte til grundlag for deres fælles virksomhed, har derfor en vigtig 

betydning for, om hæftelsesformen har en betydning for deres erhverv.  

 

6.3 konflikthåndtering 
 

I situationer, hvor to iværksættere går sammen om en fælles erhvervsvirksomhed, kan der opstå uenighed 

blandt dem. For iværksættere, som ikke har aftalt indbydes "spilleregler" fra start af, er de ikke meget 

hjælp at hente. En skriftlig aftale om indbyrdes forhold, kan derfor være nødvendigt.                                                                                           

6.3.1 Interessentskab 
 

Iværksættere som stifter et interessentskab, har mulighed for at aftale indbyrdes forhold, i en 

interessentskabskontrakt. En interessentskabskontrakt er ikke lovpligtig, dog kan det være nødvendigt for 
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løsning af fremtidige konflikter.  Interessentskabskontrakten kan typisk indeholde aftaler om indskud af 

kapital, deponering af overskud, arbejdsforpligtelser, samt ledelse og beslutninger.204                                                                                                                                                                      

6.3.2 Iværksætterselskab 
 

Iværksættere kan ved stiftelsen af et iværksætterselskab udarbejde en ejeraftale som regulerer ejer- og 

ledelsesforhold i selskabet jf. KSL § 5, nr. 6. Ejeraftalen svarer til interessentskabskontrakten, som kun er 

bindende indbyrdes. En ejeraftale kan udover de førnævnte eksempler indeholde aftaler om indskrænkning 

af salg af iværksætter-anparter, konkurrenceklausul, samt kundeklausul. I tilfælde af at der opstår konflikt 

mellem parterne, må tvisten løses ved domstolen, på grundlag af ejeraftalen.  

Iværksætterselskabet stiftere skal derudover udarbejde vedtægter i til kapitalselskabet. Udarbejdelse af 

vedtægter er lovpligtigt modsætning til ejeraftalen jf. KSL § 25.  Kapitalselskabets vedtægter er ligeledes 

bindende overfor tredjemand.  Vedtægterne skal indeholde oplysninger kapitalselskabets formål jf. KSL § 

28, nr. 2.  Dette kan for eksempel begrænse ejerenes mulighed for at handle udenfor virksomheds formål. 

Endvidere kan der i vedtægter oplyses om iværksætter-anparternes omsættelighed, om evt. 

omsætningsbegrænsninger jf. KSL §§ 29 og § 48, stk. 2.        

6.3.3 Anpartsselskab 
 

Overstående gælder ligeledes ved stiftelse af anpartsselskaber.  

6.3.4 Opsamling 
 

Konflikthåndtering i blandt iværksætterene, afhænger af deres indbyrdes aftale i form af 

interessentskabskontrakt og ejeraftale. Iværksætternes retlige sikkerhed kan derfor afhænge af 

udarbejdelsen af interessentskabskontrakten og ejeraftalen. Iværksættere som stiftere et kapitalselskab, 

kan på nogle område være bedre stillet, da der skal udarbejdes lovpligtige vedtægter. Dette afhænger dog 

ligeledes af udførligheden af vedtægerne, da en del af vedtægtsbestemmelserne, er deklaratoriske, hvorfor 

de frit kan aftales om optagelsen i vedtægterne jf. KSL § 29            

Iværksættere kan derfor være bedre stillet ved at vælge kapitalselskabet fremfor personselskabet som 

virksomhedsform, dog betinget af vedtægternes udførlighed.             
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6.4 Rentefradrag 
 

Iværksættere der driver selvstændige erhverv, i brancher hvor en computer, internet og mobiltelefon ikke 

er nok til at starte driften af virksomheden, kan være nødsaget til at optage et lån. Endvidere kan 

fremmedkapital være nødvendigt for at finansiere den løbende drift i opstartsfasen.  

 

6.4.1 Interessentskab 
 

Iværksættere som driver selvstændigt erhvervsvirksomhed, har på lige fod med andre lønmodtager, 

mulighed for at fortage fradrag for renteudgifter i kapitalindkomsten jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 1.205 

Rentefradraget i kapitalindkomsten giver således et begrænset fradrag, modsat udgifter som kan have fuld 

fradragsværdi i virksomhedens driftsresultat. Fradrag i kapitalindkomsten giver på nuværende tidspunkt en 

fradragssats på 28,6 % (2016) og 33,6 % (2011) for renteudgifter på op til 50.000 kr. Fradragssatsen vil dog 

gradvist sænkes med 1. % point årligt frem til 2019, hvor den endelig sats vil udgøre 25,6 %.206 

Iværksættere som vælger at anvende Virksomhedsskattelovens regler vedrørende virksomhedsordningen, 

kan opnå fuld fradragsret for afholdte renteudgifter. Ved at anvende virksomhedsordningen, kan den 

skattepligtige opnå et gennemsnitligt fradrag på 56,4 % (2016), betinget at den skattepligtige betaler 

topskat. Erhvervsdrivenden som har en indkomst under topskattegrænsen, kan dermed opnå et 

gennemsnitligt fradrag på 40,3 % (2016), afhængig af bopælskommunen.207 

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen, fremfor virksomhedsordningen, kan den erhvervsdrivende ikke 

fradrage virksomhedens renteudgifter i virksomhedens overskud. Kapitalafkastordningen giver derimod 

mulighed for at beregne et kapitalafkast af samtlige erhvervsmæssige aktiver, hvor den beregnede 

kapitalafkast kan fragå kapitalindkomsten og tillægges den personlige indkomst, endvidere vil beløbet fragå 

beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget. 208 Den beregnede kapitalafkastet kan ikke overstige 

den største talmæssige værdi, af den positiv personlig nettoindkomst fra selvstændiges erhvervsindkomst 

eller negativ kapitalindkomst jf. VSL § 22 a, stk. 3. Det betyder således, at den erhvervsdrivende ikke kan 

overføre et beløb, større end hvad den pågældende har tjent, eller et beløb større end afholdte 

renteudgifter.                                                                                                                                                                                                                                             
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 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-
2016 27-05-2016 
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 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skattevaerdi-af-fradrag-i-2016 27-05-2016 
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 Den juridiske vejledning C.C.5.31.2.2 

http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2016
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2016
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6.4.2 Iværksætterselskab 
 

Indkomstopgørelsen for kapitalselskaber, herunder iværksætterselskabet, opgøres efter 

Skattelovgivningens almindelige regler jf. SEL § 8, stk. 1. Renteudgifter afholdt i løbet af indkomståret, kan 

derfor fradrages ved beregningen af den skattepligtige indkomst jf. SL § 6, stk. 1, litra e. Dette betyder at 

der opnås fradrag på 22 %, svarende til selskabsskatten jf. SEL § 17, stk. 1, 1. pkt.  

 

6.4.3 Anpartsselskab 
 

Overstående gælder ligeledes for anpartsselskabet.  

6.4.4 Opsamling 
 

Afgørelsen for den mest hensigtsmæssige virksomhedsform, udefra iværksætterens perspektiv, afhænger 

af størrelsen for de forventede renteudgifter. Kapitalselskabsformen giver således kun et rentefradrag på 

22 %, antaget at kapitalselskabets forventede renteudgifter udgør 20.000 kr. Det medfører en værdi på den 

besparede skat, svarende til 4.400 kr. (20.000*0,22). Hvis dette beløb skal komme iværksætterne til gode, 

skal beløbet yderlige beskattes med 27 % som udbytteskat og minimum 40,3 % som personlig indkomst.209 

Hermed vil det udbetalte beløb svare til hhv. 1.606 kr. (4400/2*(1-0,27)) og 1.313 kr. (4400/2*(1-0,403)) pr. 

iværksætter. 

Kapitalafkastordningens mulighed for at overfører beløb fra den personlige indkomst til kapitalindkomsten 

afhænger ligeledes af omfanget, af virksomhedens erhvervsmæssige aktiver, da kapitalafkastets størrelse 

afhænger af virksomhedes samtlige aktiver. For at iværksætterne kan opnå fuld fradragsværdi for 

renteudgifter, skal virksomheden således have aktiver for 2 mio. kr. (20.000 / 0,01210), hvormed 

kapitalafkastet kan udgøre et beløb svarende til 20.000 kr.  

Virksomhedsordningen, giver iværksættere det største fradrag for renteudgifter, da omkostninger kan 

fradrages inden der betales skat. I forlængelse af antagelsen om at iværksætterne har renteudgifter på 

20.000 kr., kan der opnås større rentefradrag end ved anvendelse af Personskattelovens regler for 
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indkomstopgørelse. Det betyder dog ikke at iværksætterne vil opnå større indtægt, dog vil den potentielle 

”ekstra” indtægt vil svarer til 4.030 kr. (20.000/2*0,403211) pr. iværksætter. 

Iværksættere som derimod vælger at opgøre indkomsten efter Personskattelovens regler, kan således 

fradrage renteudgifterne i kapitalindkomsten. Værdien af den potentielle ekstra indtægt vil således udgøre: 

3.360 kr. (20.000/2*0,336212) pr. Iværksætter. 

Virksomhedsordningen giver, alt andet lige, iværksættere størst værdi for renteudgifterne. Dog er 

forskellen minimal, da fradraget opgøres på årsbasis, hvorfor man bør opveje besparelsen med de 

administrative og økonomiske byrder, som virksomhedsordningen pålægger den skattepligtige. Ved 

anvendelse af virksomhedsordningen, skal den erhvervsdrivende udarbejde et selvstændigt regnskab for 

virksomheden, samt adskille mellem privat- og virksomhedsøkonomien. Udgifterne hermed vil typisk koste 

yderligere 2-3.000 kr., for udarbejdelse af årsregnskab.213  Adskillelse af privat- og virksomhedsøkonomien 

kræver endvidere en selvstændig erhvervskonto hos en bank, hvor et årsabonnement typisk koster mellem 

1-1.500 kr. ekskl. oprettelse214.        

                                                             

6.5 Regnskabskrav 
 

Iværksættere som ønsker at blive selvstændig erhvervsdrivende, vil i mange tilfælde have begrænset 

likviditet, hvorfor de mindste udgifter kan have en påvirke iværksætterens økonomi. Årsregnskabsloven 

stiller således krav til den erhvervsdrivende, som kan have en økonomisk byrde for den selvstændige. 

Regnskabsmæssige udgifter kan således variere for de enkelte virksomhedsformer. Der skal som 

udgangspunkt påregnes udgifter til bogføring, virksomhedsregnskab og udarbejdelse af årsrapport. 

Revision af årsrapporten er ikke relevant for nye iværksættere, da revisionen kan fravælges af de fleste 

nystartede selskaber. 

 

6.5.1 Interessentskab 
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214

 http://www.finanshus.dk/stor-forskel-paa-priser-paa-en-erhvervskonto/ 28-05-2016 

http://www.rugaardrevision.dk/4.html
http://www.finanshus.dk/stor-forskel-paa-priser-paa-en-erhvervskonto/


   
 

62 
 

Interessentskaber er ikke underlagt krav om aflæggelse af årsrapport, hvorfor regnskabsmæssige udgifter 

begrænser sig til bogføring og virksomhedsregnskab. De regnskabsmæssige udgifter, kan derfor begrænses 

til 2.961 kr.,215  antaget at man således selv står for bogføring. Hvis der derimod hyres en revisor til at 

udføre arbejdet, kan således påregne en timepris på 500 kr. for bogføring, samt 6.000 kr. for 

regnskabsopstilling.216 Ved anvendelse af Virksomhedsskattelovens regler kan iværksætter således påregne 

yderligere omkostninger på 3.000 kr.217 

 

6.5.2 Iværksætterselskab 
 

For iværksættere der anvender selskabsformen, iværksætteselskabet, pålægges derudover krav til 

aflæggelse af årsrapport jf. ÅRL § 3, stk. 1, nr. 1. Iværksætterselskabet kan derfor påregne en udgift på 500 

kr./t for bogføring, samt 7.000 kr. for udarbejdelse af årsrapport.218                   

                 

6.5.3 Anpartsselskab 
 

Overstående gælder ligeledes for anpartsselskabet. 

 

6.5.4 Opsamling 
 

Regnskabsmæssige udgifter varierer for de enkelte virksomhedsformer. Det kan forekomme at prisen 

varierer blandt andre udbyder i forhold til de angivne priser, essensen er dog, at der en reel prisforskel 

mellem de forskellige virksomhedsformer.  

Regnskabsmæssige udgifter til et interessentskab, hvor deltagerne beskattes efter Personskatteloven, er 

som udgangspunkt det laveste niveau, hvorimod beskatning efter Virksomhedsskattelovens regler 

medfører de største regnskabsmæssige udgifter. 
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Regnskabsmæssige udgifter til nystartede kapitalselskaber, er ikke betydeligt større end for 

personselskaber, dog skal man være opmærksom på, at kapitalselskabet som virksomhedsform giver 

yderligere udgifter. Hertil kan nævnes, at iværksætterne skal ansættes i kapitalselskabet, hvorfor der skal 

udarbejdes en ansættelseskontrakt og indberettes løn til dem. Dette kan koste 250-300 kr. måned219, 

hvorfor udgifterne til kapitalselskabet kan blive større end for de andre virksomhedsformer.         

          

6.6 Aflønning og beskatning 
 

Nye iværksættere som ønsker at stifte erhvervsvirksomhed, har primært til formål at få et afkast for deres 

indsats. Det er derfor interessant for iværksætter at vide, hvordan de kan få penge ud af virksomheden, 

samt hvordan de beskattes.                                                                      

 

6.6.1 Interessentskab 
 

I et interessentskab kan man ikke aflønnes som en lønmodtager, da interessentskabet er skattemæssigt 

transparens, hvorfor beskatning af selskabets overskud tilkommer de enkelte interessenter. Penge som 

trækkes ud af et interessentskab af respektive interessenter, udløser i sig selv ikke en skattepligt. Dette 

skyldes at interessenterne løbende bliver beskattet af interessentskabets overskud i form af B-skat jf. KSL § 

50, stk. 1. Fordeling af overskuddet kan aftales i interessentskabskontrakt og hvis intet er aftalt fordeles 

overskuddet ligeligt. Overskud som tilkommer den enkelte interessent, bliver beskattet i den personlige 

indkomst med en gennemsnitlig beskatningsprocent på 40,3 % (2016), samt 56,4 % (2016) på indkomst som 

overskrider topskatgrænsen på 467.300 kr. (2016).220 

De enkelte interessenter kan vælge at blive beskattet efter Virksomhedsskatteloven regler om 

virksomhedsordningen. Beskatningen af interessentskabets overskud tilkommer ligeledes interessenterne. 

Ved virksomhedsordningen, kan den enkelte interessent vælge at opspare en del af overskuddet til en 

foreløbig beskatning på 22 %. Opsparingsmuligheden giver interessenterne ret til at undgå 

topskatbeskatning i de år, hvor overskuddet er højt og ligeledes at udjævne indkomsten. Ved anvendelse af 
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virksomhedsordningen, tilkommer en del af beskatningen i kapitalindkomsten på grund af det omtalte 

kapitalafkast. 

Overskuddet ved anvendelse af kapitalafkastordningen tilkommer ligeledes de enkelte interessenter. 

Kapitalordningen giver endvidere mulighed for at beregne et kapitalafkast, som fragår den personlige 

indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Ved anvendelse af virksomhedsordningen kan den enkelte 

interessent foretage henlæggelser til konjunkturudligning med en foreløbig skat på 22 % (2016) jf. SEL § 17, 

stk. 1 og VSL § 22 b, stk. 2. Henlæggelser til konjunkturudligning giver iværksætteren mulighed for at undgå 

beskatning efter topskatten i de år, hvor overskuddet er højt og ligeledes at udjævne indkomsten. 

 

6.6.2 Iværksætterselskab 
 

I modsætning til interessentskaber, er iværksætterselskaber selvstændige skattesubjekter, hvorfor 

beskatning af selskabets overskud tilkommer iværksætterselskabet. Selskabsskattesatsen udgør 22 % 

(2016) jf. SEL § 17, stk. 1 Kapitalejerne i iværksætterselskabet kan således blive ansat i kapitalselskabet, 

hvor kapitalejerne kan aflønnes for det udførte arbejde. Den fastsatte løn må ikke overstige, hvad der anses 

for sædvanligt, efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til 

kapitalselskabets økonomiske stilling jf. KSL § 138, stk. 1. Der er hermed en begrænsning på, hvor meget 

der må udbetales som almindelig løn. Iværksætterselskabet har udbyttebegrænsning, hvorfor 

iværksætterselskabet ikke må udlodde udbytte til kapitalejerne, før selskabskapitalen og reserve er mindst 

50.000 kr., jf. SEL § 357 b, stk. 1.  

Beskatning af lønindtægter beskattes efter Personskattelovens regler, på lige fod med interessenter som 

anvender beskatning efter Personskattelovens regler.             

 

6.6.3 Anpartsselskab 
 

Overstående gælder ligeledes for anpartsselskabet. Anpartsselskabet er dog ikke omfattet af 

udbyttebegrænsning.  Aflønningen af ansatte kapitalejere, er som omtalt omfattet af løn begrænsningen. I 

indkomst år, hvor anpartsselskabet giver et positivt resultat, kan anpartsselskabet udlodde udbytte til de 

enkelte kapitalejere, dermed opnås muligheden for at trække flere penge ud af selskabet. Det udbetalte 

udbytte giver ikke fradrag i anpartsselskabets skattepligtige indkomst, da udbytte udbetales af overskuddet 
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efter beskatningen er foretaget. Udbytteudlodninger placeres i anpartshaverens aktieindkomst og 

beskattes med hhv. 27 %, på aktieindkomst under 50.600. Kr. (2016) og 42 % (2016) herefter.221        

                                                                                              

6.6.4 Opsamling 
                                                                                                                                                                              

Virksomhedsskatteloven regler, herunder virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen giver, alt andet 

lige, gunstige beskatningsmuligheder for den enkelte erhvervsdrivende, da overskuddet kan udjævnes over 

flere indkomstår og herigennem undgås topskatten. Denne mulighed er ikke en realitet for de fleste nye 

iværksættere, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed, da overskuddet i de første indkomstår primært 

vil ligge under topskattegrænsen.222   

Iværksættere som anvender iværksætterselskabet som virksomhedsform, må som udgangspunkt påregne 

lavere indtægtsmuligheder i forhold til interessentskabet. Dette skyldes løn begrænsningen i 

Kapitalselskabslovens § 138, stk. 1, samt udbyttebegrænsningen jf. SEL § 357 b, stk. 1. Denne begrænsning, 

kan være ubetydelig, da virksomhedens overskud i opstartsåret kan være meget begrænset. 

Anpartsselskabet som virksomhedsform giver iværksætterne bedre muligheder for at få penge ud af 

selskabet, da anpartsselskabet ikke er omfattet af udbyttebegrænsningen.   

                                                                                                                                                                                              

6.7 Opsparing 
 

Iværksættere kan ikke komme udenom at betale skat af erhvervsvirksomhedens indkomst. 

Erhvervsdrivende har derimod mulighed for at opspare overskud i virksomheden og herigennem udskyde 

beskatning eller udjævne indkomst og med henblik på at undgå topskatten.  

 

 

 

 

                                                           
221

 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-
2016  28-05-2016 
222

 http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/artikler/21/nydanske-ivaerksaettere-295/ 28-05-2016 

http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2016
http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/skatteberegning-hovedtraekkene-i-personbeskatningen-2016
http://www.ivaerksaetteren.dk/flx/artikler/21/nydanske-ivaerksaettere-295/
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6.7.1 Interessentskab 
 

Beskatning efter Personskattelovens regler giver ikke den selvstændige mulighed for at opspare 

virksomhedens overskud og på den måde at udskyde skatten. Interessentskabet er skattemæssigt 

transparens, hvorfor beskatning af overskuddet direkte tilkommer den enkelt interessent. 

Iværksættere som vælger beskatningen efter virksomhedsordningens regler, har mulighed for at opspare 

hele eller en del af overskuddet i virksomheden. Herigennem betales en foreløbig skat på 22 % (2016) jf. 

VSL § 10, stk. 2. Opsparingsmuligheden giver iværksætterne muligheden for at udskyde beskatning, samt 

helt eller delvis undgåelse af topskatten, da indkomsten udjævnes.  

Kapitalafkastordningen gives ligeledes mulighed for opsparing af virksomhedens overskud ved 

henlæggelser til konjunkturudligning. Henlæggelserne er dog begrænset til 25 % af indkomstårets overskud 

jf. VSL § 22 b, stk. 1, 3. pkt. Henlæggelsen skal derudover som minimum udgøre 5.000 kr. jf. VSL § 22 b, stk. 

1, 4. pkt. Af det henlagte beløb betales en konjunkturudligningsskat på 22 % (2016) jf. SEL § 17, stk. 1 og 

VSL § 22 b, stk. 2.  

 

6.7.2 Iværksætterselskab 
 

Iværksætterselskabet som virksomhedsform giver iværksætterne mulighed for at opspare selskabets 

overskud i virksomheden med en beskatning på 22 % af overskuddet jf. SEL § 17, stk. 1, 1. pkt. 

Iværksætterselskabet skal dog årligt henlægge mindst 25 % af selskabet overskud til en "bunden reserve", 

indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kr. Jf. KSL § 357 b, stk. 1. 

Resterende overskud tillægges egenkapitalen og kan anvendes til fremtidig drift og investering i fremtidig 

indkomstår.              

                       

6.7.3 Anpartsselskab 
 

Opsparingsmulighederne er fælles for anparts- og iværksætterselskabet, dog er anpartsselskabet ikke 

tvunget til at foretage henlæggelser til selskabskapitalen. 
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6.7.4 Opsamling 
 

Interessentskabet er i den almindelig forstand er den eneste virksomhedsform som ikke giver 

iværksætterne mulighed for at opspare i virksomheden. En del af iværksætterselskabets overskud skal 

henlægges til bundne reserve, hvilket betyder, at overskud som skal anvendes til næste års drift og 

investering, begrænses. Anpartsselskabet giver således iværksætterne, mest værdi med henblik på at 

opspare overskuddet, på grund af den lave beskatning, hvilket giver anpartsselskabet likviditet til fremtidig 

indkomstår.                    

 

6.8 Underskud 
 

Erhvervsdrivende virksomheder giver ikke altid et overskud for iværksætterne. Dette kan især forekomme i 

opstartsfasen, hvor iværksættere har flere udgifter end indtægter. Underskuddet kan finansieres med 

indskud fra den private formue, eller fremmed kapital. Den skatteretlige behandling af underskud, kan 

derfor være en afgørende faktor i valget af virksomhedsform.        

           

6.8.1 Interessentskab 
 

Regulering af interessentskabets underskud behandles efter Personskatteloven. Selvstændige 

erhvervsdrivende, der har en negativ samlet indkomst ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, kan 

fradrage underskuddet i fremtidige indkomstår jf. PSL § 13. For gifte erhvervsdrivende, kan underskuddet 

som udgangspunkt fradrages i ægtefællens positive indkomster jf. PSL § 13, stk. 2. Underskuddet i den 

personlige indkomst fradrages i den positive kapitalindkomst. Underskud ved evt. lukning af virksomheden, 

kan som udgangspunkt ligeledes modregnes i fremtidige indkomster.                                                

For iværksættere som anvender virksomhedsordningen, er modregning af underskud ligeledes muligt. 

Underskuddet skal dog først fradrages i det opsparede overskud, med et tillæg af den foreløbige betalte 

virksomhedsskat jf. VSL § 13, stk. 1. Underskud som ikke kan rummes i det opsparet overskud, kan 

fradrages i den positive nettokapitalindkomst jf. VSL § 13, stk. 2. Endelig skal resterende underskud 

fradrages i en anden personlig indkomst uden for virksomhedsordningen jf. VSL § 13, stk. 1. Underskud som 
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ikke rummes i de tre modregningsmuligheder kan fremføres til efterfølgende indkomstår efter 

Personskattelovens regler.179        

Ved anvendelse af kapitalafkastordningen, skal de almindelige regler om underskudsfremførsel i PSL § 13 

anvendes.                               

                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.8.2 Iværksætterselskab 
 

Iværksætterselskaber kan ligeledes fradrage underskud fra årets resultat. Underskud i et 

iværksætterselskab kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for efterfølgende 

indkomstår jf. SEL § 12, stk. 1. I tilfælde af konkurs, kan underskud ikke modregnes i iværksætter-

anpartshavernes skattepligtige indkomst. Dog kan skatteværdien af tabet for iværksætter-anparterne, 

modregnes i den skattepligtiges slutskat jf. PSL § 8 a, stk. 5. Skatteværdien beregnes på grundlag 

aktieindkomstskatten på hhv. 27 % 164 og 42 % jf. PSL § 8 a, stk. 5, 1. pkt. Er iværksætteren gift kan den 

negative aktieindkomst ligeledes modregnes ægtefællens positive aktieindkomst jf. PSL § 8 a, stk. 6.                             

 

6.8.3 Anpartsselskab 
 

Overstående gælder ligeledes for anpartsselskaber og anpartshavere. 

 

6.8.4 Opsamling 
 

Underskud i iværksætterens virksomhed må påregnes i opstartsfasen. Iværksættere som vælger at drive 

erhvervsvirksomheds i personselskabsform opnår således den højeste fradragsværdi. Dette skyldes at 

underskuddet kan modregnes i den personlige indkomst, da denne har en højere skatteværdi.  

Iværksættere som vælger at anvende virksomhedsordningen, vil muligheden for modregning i opsparet 

overskud ikke være på tale, da opsparing først er mulig efter første regnskabsår. Underskuddet skal derfor 

modregnes i den positive nettokapitalindkomst, som kan give en lavere fradragsværdi i tilfælde af at 

iværksætteren har nået topskattegrænsen.  
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Ved anvendelse af et kapitalselskab, som virksomhedsform, opnår iværksætter det laveste fradrag for evt. 

underskud. 

Ved anvendelse af personselskabet som virksomhedsform, er det muligt at fradrage underskuddet i 

fremtidige indkomster. Hvorimod er et underskud fra kapitalselskaber, der gået konkurs kategoriseres som 

et tab, hvorfor det ikke kan henlægges til kommende indkomstår. Tabet af anparten, i tilfælde med 

konkurs, kan modregnes i slutskatten med en modregningssats på 27 % for iværksætter-anparter, da den 

indskudte kapital ikke kan udgøre mere end 49.999 kr. For anparter fra et anpartsselskab, kan der 

modregnes med en sats på 42 % på tab over 50.600 kr.                                                                         

 

6.9 Apportindskud 
 

Iværksættere kan ved etablering af erhvervsvirksomheden have behov for at indskyde værdier i 

virksomheden og i andre tilfælde et krav. Iværksætterne kan således også indskyde andre værdier end 

kontakter i virksomheden. Andre værdier kan bl.a. være aktiver i form af varebil, software og andet 

værktøj. 

 

6.9.1 Interessentskab 
 

Interessenter har ikke pligt til at foretage et indskud i form af selskabskapital, dog er det nødvendigt at 

foretage et indskud i interessentskabet i form af aktiver, arbejdsforpligtelser eller andet. Interessentskabet, 

som virksomhedsform, stiller ingen begrænsninger for formen af aktivet. Der kan indskydes enhver form 

for aktiv, eksempelvis materielle- og immaterielle aktiver, samt fordringer mod en anden interessent.223 I 

civilretligt henseende kan interessenterne frit værdiansætter aktivet ved apportindskud. Eftersom aktiver 

som udgangspunkt kan afskrives, skal værdiansættelsen af aktiverne fastsættes til den egentlige pris af 

skatteretlige hensyn.224 

Ved anvendelse af Virksomhedsskattelovens regler har iværksætterne samme mulighed for at foretage et 

apportindskud.             

                                                                                                                                                                  

                                                           
223

 Dansk selskabsret 3. 3. udg. Friis Hansen, Søren; Valdemar Krenchel, Jens (2015), s. 559 
224

 Ibid.: s. 560 
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6.9.2 Iværksætterselskab 
 

Iværksætterselskabet kan ikke stiftes med andre midler end kontanter jf. KSL § 357 a, stk. 2, 2. pkt.  

6.9.3 Anpartsselskab 
 

Anpartsselskabet kan derimod stiftes med apportindskud jf. KSL § 33, stk.1, 5. pkt. I modsætning til 

interessentskabet, er indskydelse af arbejdsforpligtigelser ikke muligt jf. KSL § 35,1 stk. 1. Iværksættere som 

vælger at indskyde, en del eller hele, selskabskapitalen i andre midler end kontanter, skal have foretaget 

end vurderingsberetning af aktiverne jf. KSL 36. En vurderingsberetning kan koste mellem 5.000 - 10.000 kr. 

afhængigt af opgaven kompleksitet.225              

                                      

6.9.4 Opsamling 
 

Mulighederne for at foretage apportindskud ved stiftelsen af virksomheden er således begrænset til 

anpartsselskabet og interessentskabet. Interessentskabet giver frie ramme til indskudte aktiver, hvor 

anpartsselskabet, er mere begrænset vedrørende indskud af selskabskapitalen, i andre værdier end 

kontanter. Valget af virksomhedsform afhænger ligeledes af iværksætternes likvide midler, da der skal 

udarbejdes en vurderingsberetning. Iværksættere med begrænset likviditet, kan med fordel stifte et 

interessentskab og efterfølgende omdanne virksomheden til et anpartsselskab, når virksomheden er 

begyndt at give overskud. 

  

                                                           
225

 http://internet-revisor.dk/revisorartikler/derfor-er-et-ivaerksaetterselskab-en-daarlig-ide 29-05-2016 

http://internet-revisor.dk/revisorartikler/derfor-er-et-ivaerksaetterselskab-en-daarlig-ide
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6.10 Omkostninger 
 

Iværksætter udfordres ofte med en begrænset likviditet, da det kan ofte tage længere tid at få 

virksomheden i gang og skabe et overskud.226 Der er udgifter som iværksætterne kan fravælge at afholde, 

dog forligger der udgifter i forbindelse med den enkelte virksomhedsform som ikke kan undgås, herunder 

revisorhonorar, bank gebyrer og stiftelsesomkostninger. 

 

6.10.1 Interessentskab 
 

Stiftelses af et interessentskab, kan som udgangspunkt klares uden omkostninger, siden registrering hos 

Erhvervsstyrelsen koster 0 kr. Iværksættere som derimod vælger at udarbejde en interessentskabskontrakt, 

vil have udgifter forbundet med dette. Iværksættere kan vælge at anvende standardkontrakter som kan 

koster mellem 0-300 kr.227 Professionel bistand fra en advokat ved udarbejdelse af 

interessentskabskontrakten, vil derimod koster et omkring 5.000-8.000 kr.228 De regnskabsmæssige udgifter 

kan begrænses til 2.961 kr., 214 hvis iværksætter selvstændigt varetager bogføringen. Hvis de derimod får en 

revisor til at udføre arbejdet, kan der således påregnes en timepris på 500 kr. For bogføring, samt 6.000 kr. 

for regnskabsopstilling.215  

Iværksættere som vælger at anvende Virksomhedsskattelovens regler, kan yderligere forvente en udgift på 

3.000 kr.216                                                                                                                                                                                                                        

6.10.2 Iværksætterselskab 
 

Stiftelsesomkostninger ved stiftelse af iværksætterselskabet kan begrænses til et stiftelsesgebyr på 670 

kr.229, betinget at iværksætter vælger at anvende Erhvervsstyrelsen standardkontrakter for vedtægter og 

stiftelsesdokumenter.230  Iværksættere har derudover mulighed for at få oprettet sleskabet fra en online-

                                                           
226

 http://www.startupsvar.dk/likviditet-i-virksomheden 30-05-2016 
227

 http://www.dokumenter.dk/dokumenter/kategori/is-kontrakt 30-05-2016 og 
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjr1Lj29IHNAhVhMJoKHUDdCrY
QFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fstartvaekst.virk.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Finteressentskabskontrakt.doc&u
sg=AFQjCNFvwxMWwsFXk127bAUcaaxBenQypQ&sig2=_QYjwrfn6diiUc9dMpjs2A&bvm=bv.123325700,d.bGs&cad=rja 
30-05-2016 
228

 http://www.askt.dk/priser 30-05-2016 og http://hhadvokater.dk/?page_id=27 30-05-2016 
229

 https://erhvervsstyrelsen.dk/takster-for-registreringer-og-aendringer 30-05-2016 
230

 https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledninger-1 30-05-2016 

http://www.startupsvar.dk/likviditet-i-virksomheden
http://www.dokumenter.dk/dokumenter/kategori/is-kontrakt
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjr1Lj29IHNAhVhMJoKHUDdCrYQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fstartvaekst.virk.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Finteressentskabskontrakt.doc&usg=AFQjCNFvwxMWwsFXk127bAUcaaxBenQypQ&sig2=_QYjwrfn6diiUc9dMpjs2A&bvm=bv.123325700,d.bGs&cad=rja
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjr1Lj29IHNAhVhMJoKHUDdCrYQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fstartvaekst.virk.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Finteressentskabskontrakt.doc&usg=AFQjCNFvwxMWwsFXk127bAUcaaxBenQypQ&sig2=_QYjwrfn6diiUc9dMpjs2A&bvm=bv.123325700,d.bGs&cad=rja
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjr1Lj29IHNAhVhMJoKHUDdCrYQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fstartvaekst.virk.dk%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Finteressentskabskontrakt.doc&usg=AFQjCNFvwxMWwsFXk127bAUcaaxBenQypQ&sig2=_QYjwrfn6diiUc9dMpjs2A&bvm=bv.123325700,d.bGs&cad=rja
http://www.askt.dk/priser
http://hhadvokater.dk/?page_id=27
https://erhvervsstyrelsen.dk/takster-for-registreringer-og-aendringer
https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledninger-1
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udbyder for 2.760 kr.231  Advokathonoraret for stiftelses af et IVS kan således koste 4.500. kr.232 

Iværksætterselskaber skal ligeledes pålægges en udgift til en erhvervskonto hos en bank, hvor et 

årsabonnement kan koste mellem 1.000-1.500 kr. ekskl. oprettelse213. Ydermere skal iværksætterselskabet 

påregnes en udgift vedrørende bogføring af regnskabsmateriale, samt udarbejdelse af en årsrapport. 

Iværksætterselskabet kan derfor påregne en udgift på 500 kr./t for bogføring, samt 7.000 kr. for 

udarbejdelse af årsrapporten.217 Endelig skal iværksætterne ansættes i iværksætterselskabet. Indberetning 

af løn kan koste mellem 250-300 kr. måned.218 I tilknytning til ansættelse skal der ligeledes udarbejdes 

ansættelseskontrakter. Ansættelseskontrakterne er som udgangspunkt gratis tilgængelig.233 Forlanger 

iværksætter derimod professionel hjælp til udarbejdelse af ansættelseskontrakten, kan denne påregnes en 

udgift på 2.500-3.500 kr. pr. kontrakt.234 Ydermere skal der betales for en lovpligtigt arbejdsskadeforsikring, 

som årligt, kan koste mellem 1.300-1.500 kr. pr. medarbejder.235 Beløbet kan variere i forhold til 

beskæftigelse, samt arbejdstiden.236                                                                                                                    

6.10.3 Anpartsselskab 
 

Førnævnte udgifter gælder ligeledes for anpartsselskaber. Anpartsselskaber, som stiftes med 

apportindskud skal ligeledes påregne en udgift til vurderingsberetning. Denne kan koste mellem 5.000 - 

10.000 kr.199  

6.10.4 Opsamling 
 

Interessentskabet, i den almindelige forstand, er som udgangspunkt den billigste løsning for iværksættere, 

antaget at iværksætterne selvstændigt varetager de regnskabsmæssige opgaver. Anvendelse af 

Virksomhedsskattelovens regler, er som udgangspunkt mere omkostningsfuldt, end beskatning efter 

Personskattelovens regler, dog må det forventes, at denne udgift udlignes med de skattebesparelser 

Virksomhedsskatteloven tilbyder. Som fremlagt er der flere udgifter forbundet med et kapitalselskab som 

virksomhedsform. Iværksættere kan derfor årligt påregne yderligere udgifter på 9.000-10.000 kr.237 ved 

anvendelse af kapitalselskabet, som virksomhedsform.                                                                                                                                         

                                                           
231

 http://stiftselskab.dk/priser/ 30-05-2016 
232

 http://hhadvokater.dk/?page_id=27 30-05-2016 
233

  http://loenguiden.dk/ansaettelse-download.html 30-05-2016 
234

 http://hhadvokater.dk/?page_id=27 30-05-2016 
235

 http://johnhannover.blogspot.dk/2013/04/personlig-virksomhed-is-eller-starte-i.html 30-05-2016 
236

 https://www.alka.dk/Privat/Beregn-pris/Ulykke/Indtast-oplysninger 30-05-2016 
237

 Summen af årlige udgifter for: arbejdsskadeforsikring (2x1.500 kr.), bank (1.500 kr.), løn (3.600 kr.) og (merudgifter) 
regnskabsmæssigeudgifter (1000 kr.). 

http://stiftselskab.dk/priser/
http://hhadvokater.dk/?page_id=27
http://loenguiden.dk/ansaettelse-download.html
http://hhadvokater.dk/?page_id=27
http://johnhannover.blogspot.dk/2013/04/personlig-virksomhed-is-eller-starte-i.html
https://www.alka.dk/Privat/Beregn-pris/Ulykke/Indtast-oplysninger
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7 Konklusion       
       

Afhandlingen har haft til formål at besvare, hvilke selskabsretlige, skatteretlige og regnskabsmæssige 

forhold der gøre sig gældende ved valg af virksomhedsform, samt hvordan en revisor bør formidle disse 

forhold til nye iværksættere. 

De selskabsretlige regler for de enkelte virksomhedsformer, adskiller sig ved kapitalselskab og 

personselskaber. Den karakteristiske forskel mellem kapitalselskaber og personselskaber er 

hæftelsesformen. Ved et kapitalselskab hæfter kapitalejeren, kun kapitalselskabets forpligtigelser med det 

indskudte kapital. Hvorimod hæfter interessenter i et interessentskab personligt, solidarisk og ubegrænset 

for interessentskabets forpligtelser. Dernæst adskiller kapitalselskaber sig fra personselskaber ved krav om 

kapitalindskud på hhv. minimum 50.000 kr. for anpartsselskaber og 1. kr. for iværksætterselskaber. For 

interessentskaber er der ikke et krav om kapitalindskud, men derimod et krav til at indskyde aktiver, i form 

af maskiner, likvide midler, arbejdskraft m.v. for at kunne drive interessentskabet. Både interessentskab og 

kapitalselskaber er selvstændige retssubjekter, der kan være part i kontrakter og andre retsforhold. Til 

stiftelsen af et interessentskab stilles der ikke et bestemt formkrav, hvor stiftelsen af et kapitalselskab 

kræver udarbejdelse af stiftelsesdokument, samt vedtægter. 

Iværksætterselskabet er en særlig type anpartsselskab. Minimumskapitalkravet er en af de væsentligste 

forskelle mellem iværksætter- og anpartsselskaber. Til forskel for sædvandelige anpartsselskab, kan der 

ikke foretages udlodning af udbytte, før selskabskapital er nået 50.000 kr. Ydermere kan et 

iværksætterselskab ikke stiftes med apportindskud jf. KSL § 357 a, stk. 2, 2. pkt.                   

Indkomstbegrebet i dansk ret tager udgangspunkt i Statsskatteloven §§ 4-6. Statsskattelovens § 4 regulerer 

hvilke indtægter, som er omfattet af den skattepligtige indkomst. Bestemmelsens § 5 regulerer, hvilke 

indtægter, der ikke er omfattet af den skattepligtige indkomst. Endelige omfatter bestemmelsen § 6, 

udgifter der kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Statsskatteloven indeholder ingen skattesatser 

eller beløbsgrænser, hvorfor loven skal suppleres med andre speciallove, herunder Afskrivningsloven, 

Aktieavancebeskatningsloven, mm. 

Interessentskaber i dansk ret, er ikke selvstændige skattesubjekter, hvorfor interessentskabet ikke kan 

pålægges en pligt til at betale skat.  Dette betyder, at interessentskaber er skattetransparens, og dermed et 

udtryk for, at al indkomst og udgifter passerer gennem personselskabet og videre til interessenterne. 

Iværksættere kan vælge at opgøre indkomstskatten efter Personskattelovens regler eller 
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Virksomhedsskattelovens regler, hvor kapitalselskaber opgøre indkomsten efter Selskabsskattelovens 

regler.                                                                     

Indkomstopgørelsen for personselskaber og kapitalselskaber opgøres som nævnt efter skattelovgivningens 

almindelige regler. Kapitalselskaber kan således modregne renteudgifter ved opgørelse af den 

skattepligtige indkomst, hvor deltagere i personselskaber, kun kan fradrage renteudgifter i et begrænset 

omfang. Personselskaber har derfor mulighed for at anvende hhv. Virksomhedsordningen 

kapitalafkastordningen, for at maksimere deres fradrag for renteudgifter. Ved anvendelse af 

virksomhedsordningen kan der opnås fuldt rentefradrag, hvorimod giver kapitalafkastordningen kun 

fradrag svarende til det beregnede kapitalafkast. Jf. maksimeringsreglen, kan kapitalafkastet ikke udgøre 

mere end den største talmæssige værdi af positiv personlig nettoindkomst fra selvstændig 

erhvervsindkomst eller negativ kapitalindkomst.  

Deltagere i et interessentskab beskattes således af de private hævninger, som er foretaget i løbet af året. 

Indkomsten kan udjævnes ved anvendelse af virksomheds- og kapitalafkastordningen ved svingende 

indtægter. På den måde kan der ligeledes undgås at betale topskat i de gode år. Iværksætter- og 

anpartsselskaber beskattes med 22 % af den skattepligtige indkomst, hvor kapitalejere bliver beskattet af 

deres evt. udbytte og lønindkomst med skattesatser i henhold til aktieindkomst og personlig indkomst. 

Udbytte til kapitalejere, kan således ikke fradrages ved opgørelse af kapitalselskabets skattepligtige 

indkomst. Derimod kan lønudgifter til kapitalejere fradrages i den virksomhedens skattepligtige indkomst. 

Der er derfor tale om en dobbeltbeskatning ved anvendelse kapitalselskab som virksomhedsform.                                       

Kapitalselskaber er, i modsætning til personselskaber forpligtet til at aflægge årsrapport årsregnskabsloven 

jf. ÅRL § 3. Interessentskaber kan således frivilligt, vælge at aflægge årsrapport, men årsrapporten skal som 

minimum opfylde regler for regnskabsklasse A.  

Årsregnskabsloven opdeler virksomheder i fire regnskabsklasser, hhv. A, B, C og D. Hvor virksomheder 

omfattet af regnskabsklasse A skal opfylde færrest krav, hvor virksomheder i regnskabsklasse D skal opfylde 

flest krav ved udarbejdelse af årsrapporten. 

Det er virksomhedens ansvarlige ledelse, som skal aflægge årsrapport for virksomheden. Medlemmer af 

ledelsen skal indarbejde en ledelsespåtegning i årsrapporten og endvidere underskive årsrapporten. 

Virksomheder i regnskabsklasse B, C, og D skal lade deres årsregnskab revideret af en revisor. Virksomheder 

i regnskabsklasse B, har mulighed for helt at fravælge revision eller vælge udvidet gennemgang som 

erklæring fra revisor. 
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Når nye iværksættere skal vælg en virksomhedsform for grundlag til deres erhvervsvirksomhed, er der 

utallige parametre som spiller ind. Afhandlingen har derfor behandlet et afgrænset omfang af parametre. 

For iværksættere som ønsker at foretage investering i et aktiv, kan iværksætterselskabet som 

virksomhedsform, begrænse omfanget af investering, da iværksætterselskabet ikke kan stiftes til 

selskabskapital over 49.999 kr. Interessentskabet og anpartsselskabet har dermed frie rammer for 

foretagelse af investering. 

Hæftelsesformen er den afgørende parameter, som adskiller personselskaber fra kapitalselskaber. Den 

begrænsede hæftelse er som udgangspunkt, den mest hensigtsmæssige hæftelsesform. Der dog 

administrative og økonomiske byrder forbundet ved valg af den begrænsede hæftelse. Valget må opvejes 

nødvendigheden af den begrænsede hæftelse med iværksætternes erhverv og de administrative og 

økonomiske byrder hertil.           

De regnskabsmæssige forpligtelser varierer for de enkelte virksomhedsformer. Interessentskabet, hvor 

deltagerne beskattes efter Personskattelovens regler, har som udgangspunkt af de laveste 

regnskabsmæssige udgifter. Det kan derfor være mest hensigtsmæssigt for nye iværksættere at 

interessentskabet som virksomhedsform. 

Beskatning efter Virksomhedsskattelovens regler kan forekomme at være mest hensigtsmæssigt for 

iværksætterne, da overskuddet kan udjævnes over flere indkomstår og herigennem kan topskatten undgås. 

Denne mulighed er dog overflødig, opsparingsmuligheden først opstår efter første indkomst.  

Det faktum, at der findes en lang række parametre, der kan påvirke valget af virksomhedsform, kan valget 

af virksomhedsform ikke afgøres ud fra en enkel parameter. Revisoren må derfor vurdere den enkelte 

iværksætters behov og situation, og dermed foretage en samlet vurdering af de parametre, som gør sig 

gældende for den enkelte iværksætter - netop for at give den bedst mulige rådgivning. 
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8 Perspektivering  
 

Denne afhandling har taget udgangspunkt iværksætternes synvinkel i forhold til valg af virksomhedsform og 

hvilke parametre er afgørende i valget af virksomhedsform.  

Det kan forekomme at en rådgiver, herunder revisor eller advokater, kan have selvstændig interesse i valg 

af bestemte virksomhedsformer. Det i sagens natur, at en rådgiver har tilbøjelighed til at anbefale en 

virksomhedsform, som den pågældende i forvejen er bekendt med. Argumentet herfor er, at det 

almindeligvis kan være vanskeligt at rådgive om en virksomhedsform, som man har begrænset kendskab til. 

Rådgiveren vil i mange tilfælde allerede råde over dokumenter vedrørende stiftelse af diverse 

virksomhedsformer, hvorfor rådgiveren også kan have tendens til at anbefale en virksomhedsform som den 

pågældende allerede en rutineret i.  

En rådgiver er som udgangspunkt en almindelig erhvervsdrivende, hvorfor denne vil maksimere sin 

indkomst. En rådgiver kan derfor have en tendens til at anbefale, en virksomhedsform som giver flere 

arbejdsopgaver.  

Ved at iværksætteren vælger et kapitalselskab som virksomhedsform, tillægges advokaten flere 

arbejdsopgaver, herunder stiftelse af kapitalselskabet, udarbejdelse af stiftelsesdokumenter, samt 

vedtægter. Det kan også forekomme at advokaten skal udarbejde ejeraftaler mm. Ydermere skal der 

udarbejdes ansættelseskontrakter for de aktive kapitalejere.  

Revisoren som har fået til opgave at vejlede sin klient, med hensyn til valg af virksomhedsform, kan 

ligeledes have en tilbøjelighed til at anbefale en virksomhedsform, som kan maksimere den pågældendes 

indkomst. Personlige ejet virksomhed, vil i nogle tilfælde, ikke tilkomme revisor opgaver. For mange små 

virksomheder kan bogføring af bilag, indberetning af moms, samt selvangivelse og udarbejdes af 

årsregnskab klares selv med regnskabsprogrammer, som udbydes online til få tusinde kr.238 ellers kan 

opgaven udføres af en revisor, dog til et større beløb. Revisoren kan tillægges flere arbejdsopgaver, ved 

anvendelse af et kapitalselskab, som virksomhedsform. Kapitalselskabet skal som minimum aflægge en 

årsrapport, som i mindre virksomheder bliver udarbejdet af revisoren. Endelig har større kapitalselskaber 

pligt til at revidere årsregnskabet.239 

Disse tendenser hos rådgiverne kan påvirke valget af den optimale virksomhedsform hos iværksættere, og 

hvorfor de analyserede parametre i afhandlingen kan blive overflødige.      

                                                           
238

 https://dinero.dk/aarsregnskab/ 26-05-2016 
239

 Valg af selskabsform & omstrukturering af selskaber. 3. udg. Fode, Carsten; Munck, Noe (2012), s. 607-608 

https://dinero.dk/aarsregnskab/
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9 Anvendte forkortelser 
 

AL = Afskrivningsloven 

ANBKG = Anmeldelsesbekendtgørelsen  

ETKL = etablerings- og iværksætterkontolovens                

LEV = Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder 

LL = Ligningsloven 

KSL = Kapitalselskabsloven  

SEL= Selskabsskatteloven 

SL = Statsskatteloven 

PSL = Personskatteloven 

VSL = Virksomhedsskatteloven 

VML = Værgemålsloven 

VSL = Virksomhedsskatteloven                          

ÅRL = Årsregnskabsloven 
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