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Forord

Denne afhandling er skrevet i forbindelse med afslutningen af den to-årige kandidatuddannelse,

Cand.merc.aud, på Copenhagen Business School, foråret 2016.

Formålet med denne afhandling er, at give et indblik i hvilke faktorer, der influerer i en virksomheds-

omdannelse af et interessentskab til et kapitalselskab.

Der vil blive redegjort for de selskabsretlige og skattemæssige muligheder og konsekvenser ved at

drive virksomhed i personlig regi kontra et kapitalselskab for at finde den mest hensigtsmæssig løs-

ning ud fra de givne forudsætninger samt belyse mulige årsager til, hvorfor interessenter overvejer, at

foretage omdannelse af deres interessentskab.

Afhandlingen er skrevet under vejledning af Christian Engvad Stærkind, som vi gerne vil takke for en

god faglig sparring og rådgivningen gennem forløbet.

Afhandlingens målgruppe anser vi som værende selvstændige erhvervsdrivende og rådgivere mv., som

står overfor en virksomhedsetablering eller omdannelse af et interessentskab.
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Executive summary

This thesis seeks to present a descriptive and analytical perspective of the possibilities and conse-

quences when a general partnership is converted into a limited company. The subject seems highly

relevant due to the fact that many personal owned companies in Denmark and approximately 1,500

general partnership are established annually, but also as the general partnership evolves, the owners

have to consider if the structure of a private limited or limited company is a more suitable company

structure in the future. This thesis will consist primarily of the tax related matters in relation to a con-

version.

First of all, this thesis will present the different characteristics and significant rules and regulations in

doing business as a general partnership or as a limited company. The contrast of not being regulated in

general partnership as to being regulated according to the Danish business/commercial law for limited

companies is one of the significant difference between these two business structures. Other differences

include liability, capital, administrative and registration requirements and tax related issues etc.

In relation to the tax related issues, the general partnership is a transparent tax subject according to the

Danish Tax Law, hence the stakeholders can choose three different tax-payable methods; The Ordi-

nary Personal Taxation, the Danish Business Tax Scheme or the Danish Capital Gains Scheme. In this

thesis it was only found relevant to work with the former tax-payable methods.

Furthermore, we found it necessary to show how taxation for a private limited company works, in

order to compare the results between the two business structures, to be able to assess whether it will be

advantageous to convert and we found that the Danish Business Tax Scheme was the most suitable

tax-payable method under the based assumptions.

Further, this thesis presents considerations in relation to admission of new partners, generational

change, and company sale. These sections provide information about the topics and considerations

which are both applicable by private limited companies and general partnerships in relation to a con-

version into a private limited company. Challenges in this connection are the mutual relations, for

example the consent of the stakeholders and the requirement for a minimum of two participants at all

time in a general partnership construction making it less flexible in comparison to a private limited

company.
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There are several methods of converting a general partnership into a private limited company. The

possibilities include:

 Taxable Business conversion

 Tax-free Business conversion

 Addition of assets

The application of these methods depends on whether the owners of the general partnership are physi-

cal or legal person. The conversion methods are examined and calculated through a case example in

order to compare advantages and disadvantages. The Taxable Business transformation and the Tax-

free Business transformation are basically identical in several areas, but the difference is the strict

conditions and the possibility for the owners to postpone the taxation in one of the transformation

methods. The Taxable Business conversion requires a larger amount of liquidity, as shown in the case

example, but where all the tax is calculated, creating new purchase prices and depreciation basis. In

the Taxable Business conversion a founder receivable is possible reducing the taxable gains. It is

therefore recommended that if using the Taxable Business conversion, a founder receivable is estab-

lished.

The Tax-free Business conversion makes it possible for the owners to postpone the tax calculated as

shown in the case example, making it more preferable, because it is less cash intensive, at the time for

the conversion. The share acquisition price was reduced by the stakeholders accumulated profit, and

the private limited company obtains a tax obligation in form of a not payable deferred tax.

Addition of assets is a vertical division of a company, where the general partnership is owned by legal

persons, and where it is converted into a holding company for the receiving company due to the injec-

tion of assets and liabilities downward in a group structure. The method can be subdivided in a tax

payable and tax-free addition of assets. As shown in the case example both methods can be appropri-

ate.

The conclusion based on this thesis’ assumptions whether to what conversion methods should be cho-

sen therefore depends on the specific company, ownership structure etc. It is very difficult to make a

final conclusion whether which method of conversion is the most suitable. It solely depends on the

purpose. It may be preferred to defer the tax in several cases and in others not to.
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1 Indledning

1.1 Problemstilling
Denne kandidatafhandling tager udgangspunkt i omdannelse af en virksomhed, der drives i personligt

regi, herunder specifikt et interessentskab. Emnet er særdeles relevant, idet der i Danmark er en klar

overvægt af virksomheder, der drives i personligt regi, som for eksempel enkeltmandsvirksomheder,

interessentskaber eller en anden form for personlig virksomhed1.

Personer, der driver virksomhed i personligt regi, vil som oftest i løbet virksomhedens levetid over-

veje, om virksomheden skal omdannes til et kapitalselskab afhængigt af, hvor i livscyklussen virk-

somheden befinder sig samt fremtidsperspektiverne for virksomheden.

Der kan være mange årsager til, at der ønskes foretaget en omdannelse. Det kan være, at ejeren af

den personlige virksomhed ønsker at begrænse sin hæftelse i virksomheden til de midler, der indsky-

des i kapitalselskabet. Ligeledes kan tankerne omkring en omdannelse berøre, hvordan virksomheden

klargøres bedst muligt til f.eks. et salg, generationsskifte eller handel med internationale relationer

mv.

I forbindelse med en virksomhedsomdannelse skal der tages stilling til, hvordan denne kan foretages.

Der findes overordnet to metoder til at virksomhedsomdanne et interessentskab, herunder virksom-

hedsomdannelse eller tilførsel af aktiver.

Det er endvidere vigtigt at overveje ejernes skattemæssige stilling både før og efter omdannelsen,

samt det reelle behov for egentlig at foretage en omdannelse, idet det kan have betydelige konse-

kvenser for de enkelte ejere både af skattemæssig karakter, men også selskabsretligt at omdanne.

Derfor er der mange overvejelser man som interessent skal gøre sig i forbindelse med en omdannelse

og beslutningen skal foretages på baggrund af den konkrete situation i interessentskabet og interes-

senternes ønsker.

Med udgangspunkt i den nuværende lovgivning findes et naturligt samspil ved omdannelse af et per-

sonselskab, herunder et interessentskab til et kapitalselskab. De berørte problemstillinger vil forblive

en vedvarende udfordring for både selvstændige erhvervsdrivende, revisorer og andre rådgivere, da

hovedparten af de danske virksomheder i dag er enkeltmandsvirksomheder og personselskaber2.

1 Danmarks statistik, seneste tal 2001 – 2013 viser ca. 1.000 – 1.500 nystiftet Interessentskaber årligt.
2 Danmarks statistik, seneste offentliggjorte tal 2001 - 2013
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1.2 Afhandlingens formål
Det overordnet formål er, at belyse de skattemæssige konsekvenser ved at drive virksomhed som et

interessentskab kontra et kapitalselskab for at undersøge om det er hensigtsmæssigt at foretage en

omdannelse. Dernæst at illustrere hvordan et interessentskab, kan omdannes til et kapitalselskab og

hvilke skattemæssige konsekvenser de forskellige omdannelsesmetoder vil medføre.

Afhandlingen vil være en deskriptiv gennemgang af relevant lovgivning på området, hvilke operatio-

naliseres gennem konstruerede eksempler.

1.3 Problemformulering
Afhandlingen vil anskueliggøre problemstillingerne gennem følgende underspørgsmål:

 Hvilke selskabs- og skatteretlige forskelle er der ved at drive virksomhed i personligt regi

som et interessentskab fremfor et kapitalselskab?

 Hvilke overvejelser bør der foretages ved virksomhedsomdannelse?

 Hvilke muligheder er der for omdannelse af et interessentskab ?

1.4 Afgrænsning
Afhandlingen vil ikke behandle Partnerselskaber (P/S) og Kommanditselskaber (K/S) og andre typer

personselskaber. I nogle tilfælde er reglerne for enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber iden-

tiske, hvorfor disse regler bliver gennemgået.

Der udarbejdes et gennemgående eksempel, som udelukkende vil omfatte et interessentskab med to

fysiske ejere og et anpartsselskab med to anpartshavere. Fokus for afhandlingen vil være en omdan-

nelse til et anpartsselskab, idet det vurderes, at hovedparten af omdannelserne som foretages af min-

dre størrelser sker til anpartsselskaber. Afhandlingen vil ikke behandle de skattemæssige beregninger

ved Kapitalafkastordningen, da denne ordning er fundet uhensigtsmæssig i forhold til den konstrue-

rede case.

Der vil blive taget udgangspunkt i den nuværende skattelovgivning, som er kendt ved indkomståret

2015 og der tages ikke højde for eventuelle reguleringer i forbindelse med finansloven, som vedtages

i efteråret 2015. Og der sker en afgræsning fra særlige afskrivningsregler såsom 115% reglen.
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Reglerne for generationsskifte og salg af virksomhed vil være en overordnet gennemgang, da disse i

sig selv er omfangsrige.

Der er i afhandlingen ikke foretaget en redegørelse af omgørelse i forbindelse med en skattefri om-

dannelse, hvilket opstår, hvis SKAT har en anden vurdering af de forudsætninger, omdannelsen sker

på baggrund af.

1.5 Forkortelser
Nedenfor oplistes anvendte ordforkortelser.

Lovforkortelser:

ABL Aktieavancebeskatningsloven

AL Afskrivningsloven

BAL Lov om afgift af dødsboer og gaver (Boafgiftsloven)

DBSL Dødsboskatteloven

FUL Fusionsskatteloven

FBL Fondsbeskatningsloven

GRL Grundloven

KSL Kildeskatteloven

LEV Loven om erhvervsdrivende virksomhed.

LL Ligningsloven

PSL Personskatteloven

SL Selskabsloven

SEL Selskabsskatteloven

VOL Lov om skattefri virksomhedsomdannelse

VSL Virksomhedsskatteloven.

ÅRL Årsregnskabsloven

Selskabsformsforkortelser:

ApS Anpartsselskab

A/S Aktieselskab

I/S Interessentskab

IVS Iværksætterselskab
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Andre forkortelser:

Cirk. Cirkulære

EF. Direktiver

1.6 Struktur
Strukturen på afhandlingen vil være som følger:

Kapitel 1: Indledning og metode.

Indledning, problemformulering, afgrænsning og forkortelser samt struktur vil fremgå af dette kapi-

tel. Derudover vil der foreligge en redegørelse for de juridiske og videnskabsteoretiske metodeover-

vejelser, der er gjort i forbindelse med udarbejdelse af afhandlingen.

Kapitel 2: Personlig virksomhed kontra selskab.

Dette kapitel vil hovedsagligt indeholde en kort beskrivelse af virksomhedsformen interessentskab og

kapitalselskaber med henblik på at forklare de overordnede forskelle.

Gennemgange vil dels være af deskriptiv og dels af analyserende karakter, idet der kombineret med

en gennemgang af Personskatteloven og Virksomhedsskatteordningen anvendes et gennemgående

eksempel, hvor det belyses, hvordan beskatning foregår efter de respektive metoder. Dette vil tilsva-

rende blive gennemgået for et kapitalselskab, hvor det vises, hvordan beskatning sker for selskabet

og dets ansatte inkl. udbytte til ejerne mv.

Afslutningsvis vil der foreligge en deskriptiv gennemgang af forskelle ved optagelse af nye partnere,

generationsskifte og salg af virksomhed. Delkonklusionen vil være afhængig af de forudsætninger,

der opstilles og vil besvare nogle af problemstillingerne.

Kapitel 3: Mulige årsager til omdannelse.

Dette kapital fungerer både som en opsummering af tidligere afsnit samt giver en kort deskriptiv

gennemgang af de mulige årsager til, at foretage en omdannelse. Herunder oplistes i skemaform, de

fordele og ulemper der er fundet væsentlige i forbindelse med kapitel 2, og som kan influere på,

hvorvidt der skal foretages en omdannelse.
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Kapitel 4: Virksomhedsomdannelse.

Dette kapitel vil være en beskrivende gennemgang af de to metoder der kan anvendes ved omdannel-

se af et interessentskab, herunder virksomhedsomdannelse og tilførsel af aktiver. Der redegøres i

begge tilfælde for den skattepligtige og den skattefrie metode. Delkonklusionerne heri vil belyse de

overordnede konsekvenser ved hver omdannelsesmetode.

Kapitel 5: Skattepligtig virksomhedsomdannelse.

Dette kapitel har til formål, gennem et simplificeret eksempel, at virksomhedsomdanne efter den

skattepligtig omdannelsesmetode samt vise de skattemæssige konsekvenser ved at vælge at omdanne

efter denne metode. Kapitlet vil opsummeres ved en delkonklusion, der beror på de forudsætninger,

der i forbindelse med casen blev opstillet.

Kapitel 6: Skattefri virksomhedsomdannelse.

Dette kapitel vil virksomhedsomdanne efter den skattefri virksomhedsomdannelsesmetode. Kapitlet

vil opsummeres ved en delkonklusion, der beror på de forudsætninger der i forbindelse med casen

blev opstillet.

Kapitel 7: Omdannelse ved tilførsel af aktiver.

Dette kapitel vil omdanne efter reglerne om tilførsel af aktiver, hvor der er tale om et interessentskab

med juridiske personer som ejerkredsen. Kapitlet vil opsummeres ved en delkonklusion, der beror på

de forudsætninger, der i forbindelse hermed blev opstillet.

Kapitel 8: Konklusion.

Konklusion og perspektivering vil være at finde i dette kapitel.

Kapitel 9: Litteraturliste.

Omfatter en oversigt over anvendt litteratur.
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1.7 Metode
Der anvendes den klassiske skabelon i det problemorienterede projektarbejde, hvorfor problemfor-

muleringen udgør grundlaget for de valgte metoder i afhandlingen3.

Besvarelsen af problemstillingerne sker gennem en kombination af den juridiske metode og den sam-

fundsvidenskabelige metode, idet problemstillingerne både indeholder juridisk og økonomisk stillin-

gestagen, vedrørende de overvejelser man skal gøre sig ved en eventuel omdannelse af et interessent-

skab til kapitalselskab. En kombination af den juridiske metode og en samfundsvidenskabelig metode

giver efter vores overbevisning en mere retvisende og fyldestgørende besvarelse af de givne pro-

blemstillinger.

Vi har valgt at benytte os af en konstrueret case samt udarbejde tilhørende regnskaber for henholds-

vis et interessentskab og et anpartsselskab. Disse regnskaber vil danne grundlag for gennemgående

beregninger, for derefter at kunne opstille ligheder og forskelle inden for det definerede emneområde,

hvorfor der udledes nogle konklusioner. I visse tilfælde er det fundet mere hensigtsmæssigt at anven-

de vilkårlige tal i mindre illustrationer, da vi er af den overbevisning, at denne løsning vil underbyg-

ge væsentlige argumenter.

Regnskabet for Interessentskabet, IT-Konsulent I/S vil fremgå af bilag 1 med tilhørende noter, og

regnskabet for anpartsselskabet, IT-Konsulent ApS vil fremgå af bilag 2. Noter er kun medtaget i det

omfang, det er vurderet væsentligt i forhold til afhandlingen.

Fodnoter har både karakter af forklarende og henvisende noter. De forklarende fodnoter bruges til at

henlede læseren på nogle bestemte forhold eller anden information, som er vurderet relevant i forhold

til opgaven. De henvisende fodnoter er løbende kildehenvisning, som ligeledes fremgå af litteraturli-

sten.

3 Andersen, I. (2013). s. 25



Virksomhedsomdannelse Copenhagen Business School, 2016
– Omdannelse af et Interessentskab Kandidatafhandling,
Cand.merc.aud

11

1.7.1 Juridisk metode

Udarbejdelsen af afhandlingen baseres på den almindelige retsdogmatiske metode, hvorfor denne

metodik beskæftiger sig med at beskrive og fortolke, hvad der er gældende ret4. Gældende ret anses

som det, domstolene vil finde frem til ved behandling af tilsvarende problemstillinger, i forbindelse

med at omdanne et interessentskab.

1.7.1.1 Retskilder

Retskildelæren benyttes til at undersøge, hvad der er gældende ret5. Der vil i afhandlingen anvendes

forskellige typer af retskilder, der bruges til at søge nærmere oplysninger om, hvilke regler der gæl-

der.

Retskilderne der anvendes er opstillet nedenfor:

 Lovgivning og regulering

 Retspraksis

 Administrative forskrifter

Af internationale retskilder anvendes:

 Direktiver

1.7.1.2 Lovgivning

Ved lovgivning er der tale om generelle regler, der er bindende for alle og enhver, medmindre der er

tale om fravigelige bestemmelser i loven. Dette betegnes også som præceptive og deklaratoriske

lovregler. Præceptive lovregler er ufravigelige, hvorimod deklaratoriske kan fraviges, hvis intet andet

gælder eller er aftalt. De hovedsagelige retskilder for denne afhandling angår dansk skattelovgivning

jf. GRL § 43. samt lov om skattefri virksomhedsomdannelse. I mindre grad anvendes andre love i

sammenhæng til det valgte emne og indbefatter blandt andet Årsregnskabsloven, Selskabsloven, Lov

om visse erhvervsdrivende virksomheder, mv. Lovfortolkningen kombineres gennem en ordlyds- og

formålsfortolkning, hvorfor vi anvender den sædvanlige forståelse af lovteksten, samtidig med lovens

bestemmelser fortolkes i lyset af lovens formål og anvendelsesområde.

4 Tvarnø, Christiana, D., Nielsen, Ruth., (2014), s. 30
5 Tvarnø, Christiana, D., Nielsen, Ruth., (2014), s. 30 - 32
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1.7.1.3 Direktiver

Et direktiv fra EU skal inden for en vis frist implementeres i dansk lovgivning. Direktiver i sig selv,

er ikke gældende for de almene borger, men gælder først, når de er indført i national lovgivning.

Direktivet skal være omsat tilstrækkeligt i national lovgivning, hvis ikke gives direktivet direkte

virkning. Det juridiske udgangspunkt er tilsvarende som ved national lovgivning ved tilstrækkelig

implementering i national lovgivning.

1.7.1.4 Retspraksis

Retspraksis tillægges stor retskildeværdi, da konkrete afgørelser er et udtryk for gældende ret, be-

stemt af det danske retssystem. Konkrete afgørelser indenfor emnet kan blandt andet bruges til, at

fortolke lovgivning og understøtte vores argumentation samt give en forståelse af, hvad der anses af

domstolene, som gældende ret på området i forbindelser med eventuelle problemstillinger6. Regule-

ring af interessentskaber beror primært på retspraksis.

1.7.1.5 Administrative forskrifter

Administrative forskrifter omfatter i denne forbindelse den juridiske vejledning, ligningsvejledning,

særlige cirkulærer og bindende svar fra SKAT. Administrative forskrifter er kendetegnet som detalje-

ret retningslinjer, hvilket skal give en forståelse af lovgivning i praksis. Idet, en administrativ for-

skrift, er udstedt af en minister eller en styrelse, er der tale om denne myndigheds fortolkning af lov-

givningen, hvilket tildeler en forskrift en mindre retskildeværdi end den lov, den egentlig forsøger at

fortolke. Fordelen ved, at anvende de administrative forskrifter er, at der herved gives en forståelse af

og indsigt i, hvordan man kan tilgå det definerede emneområde, og hvorledes begreber kan fortolkes

i forbindelse hermed.

6 Retskildehierarkiet medfører, at afgørelser fra Højesteret har større retskildeværdi end en lavere domstole,
som f.eks. Østre og Venstre Landsret osv. (Organisationsdiagram for Danmarks Domstole,
https://www.domstol.dk)
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1.7.2 Videnskabsteori

De videnskabsteoretiske overvejelser har til formål at belyse, hvilke metodiske valg, der har influeret

dele af problemstillingerne, der ikke kan besvares ved den juridiske metode.

Her finder det neo-positivistiske paradigme anvendelse. Et paradigme defineres som:

”A basic set of beliefs that guides actions, whether of the everyday

garden variety or action taken in connection with a disciplined inquiry.“ 7

Det er altså de grundholdninger, man har tilegnet sig, og som er bestemmende for eksempelvis ens

adfærd eller ens tilgang til en undersøgelse, og som i relation hertil vil påvirke konklusionernes vali-

ditet.

Indenfor neo-positivismen er grundholdningen, at objektivitet er idealet, hvilket vil sige, at man be-

stræber sig på at være værdineutral og fri for personlige bias, men paradigmet erkender dog, at dette

er uopnåeligt, idet mennesket er ufuldkommen8. Valget af den neo-positivistiske metode vil efter

vores overbevisning influere afhandlingen således, at der ud fra det definerede emneområde og de

opstillede forudsætninger, som vi har fastlagt, bestræbes på objektivt, men netop grundet disse givne

forudsætninger vil de udledte konklusioner være tendentiøse.

Den juridiske metode anvendes til at bestemme, hvad der er gældende ret inden for de respektive

områder omfattet af afhandlingen, hvorimod den samfundsvidenskabelige metode anvendes til at

konkludere, hvilken selskabskonstruktion eller beskatningsmodel, der findes mere hensigtsmæssig

under de givne forudsætninger.

7 Guba, C. Egon (1990),  The paradigm dialog, Videnskabsteori HA Almen 6. Semester. s. 17
8 Guba, C. Egon (1990),  The paradigm dialog, Videnskabsteori HA Almen 6. Semester. s. 20-23
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2 Personlig virksomhed kontra selskab

Der er forskel på at drive en virksomhed i personligt regi, herunder som et interessentskab og i et

kapitalselskab. Disse forskelle skal klarlægges og overvejes nøje forinden det besluttes, at omdanne

et interessentskab til et kapitalselskab.

Nedenstående afsnit vil redegøre for de generelle karakteristika for henholdsvis interessentskaber og

kapitalselskaber.

2.1 Generelt

2.1.1 Interessentskab

Et interessentskab er kendetegnet ved at være et samvirke af mindst to deltagere, der har til formål, at

drive fælles drift af erhvervsvirksomhed. Ved erhvervsvirksomhed forstås, at der for egen regning og

risiko udøves virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et økonomisk overskud 9.

Fælles drift af erhvervsvirksomhed er et ufravigeligt krav for at kunne kvalificeres retligt som et inte-

ressentskab10. I en afgørelse fra Højesteret, UfR 2002.765H, ses dette krav netop stadfæstet. Sagen

omhandlede, hvorledes en indgået aftale mellem to parter om afholdelse af en smykkemesse (CPH -

Vision), kunne kvalificeres som en fælles erhvervsvirksomhed. Højesteret fandt, at de involverede

parter havde indgået et samarbejde om at skabe én fælles erhvervsvirksomhed, hvorfor den retlige

kvalifikation var et Interessentskab.

Kravet om, at der konsekvent skal være minimum to deltagere har den betydning, at hvis antallet af

deltagere i et interessentskab reduceres til en, opstår der øjeblikkelig opløsning ved konfusion. Samt-

lige aktiver og passiver, der var ejet af interessentskabet, overgår i forbindelse hermed til den sidste

deltager ved universalsuccession, som herefter, kan vælge at drive virksomheden videre som en en-

keltmandsvirksomhed.

Deltagerne benævnes Interessenter og kan både være fysiske og juridiske personer. Der er således

ikke krav om, at interesseskabskonstruktionen udelukkende skal bestå af enten fysiske eller juridiske

personer, men kan ligeledes bestå af en kombination heraf.

9 Den juridiske vejledning, C.C.1.1.1 – Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed.
10 LEV § 1
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Interessenterne hæfter personligt, solidarisk, direkte og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser11.

Hæftelsesformen medfører for Interessenterne, at efter interessentskabets kreditorer12 har rettet deres

krav mod interessentskabet, kan de anmelde deres krav direkte hos én enkelt Interessent.

Dette udledes af kendelsen fra Østre Landsret, UfR 2009.256 ØLK, som omhandlede en sag om et

udstedt gældsbrev til Vordingborg Bank med Interessent A og B’s underskrifter og med Interessent-

skabet som låntager. Østre Landsret fandt, at Interessenterne A og B havde påtaget sig hæftelse, som

Interessenter, og at Interessent A og B hæftede personligt, solidarisk og direkte overfor Interessent-

skabets kreditorer (Vordingborg Bank), som forinden forgæves havde rettet kravet mod Interessent-

skabet. Vordingborg Bank kunne på baggrund af den solidariske hæftelse rette hele sit krav mod

Interessent A. I tilfælde af en kreditor anmelder et krav hos én enkelte Interessent, grundet den soli-

dariske hæftelse, kan den pågældende Interessent efterfølgende anmelde et regreskrav hos de øvrige

ansvarlige Interessenter for deres andel af kravet, som den pågældende Interessent har indfriet.

Interessentskaber er en relativ ureguleret virksomhedsform, som i praksis er baseret på stor aftalefri-

hed mellem de involverede Interessenter. Der findes ganske få præceptive lovregler, som et interes-

sentskab er omfattet af i Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV). Ved præceptive regler

forstås, at de er ufravigelige, herved kan udledes, at deklaratoriske regler oftest finder anvendelse og

kan fraviges ved aftale, og hvor intet andet gælder.

Efter dansk retspraksis gælder det generelt, at der ikke er formelle formkrav eller formalia, som skal

iagttages ved stiftelsen af et personselskab, herunder et interessentskab13. Et interessentskab kan der-

for stiftes både ved aftalegrundlag, som kan være mundtligt, skriftligt, sågar stiltiende eller ved lov.

Dette udledes af den tidligere benævnte Højesteret afgørelse, UfR 2002.765H, (CPH - Vision), hvor

Interessentskabet blev stiftet af de involverede parter ved mundtlig aftale om fælles afholdelse af én

smykkemesse, samt stiftelse af Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S, som er stadfæstet

ved lov14.

Ved stiftelse er der ingen lovkrav om indskydende startkapital. Det kan diskuteres, hvorvidt dette

egentlig er hensigtsmæssigt i praksis, idet hæftelsen som beskrevet, er personlig, solidarisk, direkte

og ubegrænset og det derfor er i de enkelte Interessenters interesse at besidde vis form for formue,

hvis fælleskreditorerne skulle anmelde deres krav direkte hos Interessenterne.

11 Hansen, Søren F., Krenchel, Jens V, 2015, Dansk selskabsret 3 s. 459, jf. HRT 1859.793
12 Dette gør sig gældende for fælleskreditorerne, som er Interessentskabets kreditorer, i modsætning til Interes-
sentens særkreditorer, som er Interessentens private kreditorer.
13 Hansen, Søren F., Krenchel, Jens V, 2015, Dansk selskabsret 3 side 263
14 Lov nr. 551 af 6. juni 2007
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Den manglende lovgivning på området medfører, at det i praksis anbefales, at der udarbejdes en så-

kaldt Interessentskabskontrakt ved stiftelse af et interessentskab. Interessentskabskontrakten skal i

videst mulig omfang være udtømmende grundet den manglede lovregulering og store aftalefrihed.

På denne måde fastlægges de selskabsretlige rammer for interessentskabet, med hensyn til de enkelte

Interessenters arbejdsforpligtelser, ideelle ejerandel samt fordeling af over- eller underskud mv.

Interessentskabskontrakten vil ligeledes medvirke til, at eventuelle tvister mellem Interessenterne

undgås. Hvis intet nedfældes gælder lighedsgrundsætningen, som betyder ligelig fordeling blandt de

involverede Interessenter. Dette udledes af retspraksis i kendelsen, UfR 2002.765 HD, hvor Højeste-

retten fandt, at partnernes samarbejde var etableret retligt, som et interessentskab og overskuddet

skulle fordeles ligeligt blandt de involverede parter, da intet andet var aftalt eller nedfældet.
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2.1.2 Kapitalselskaber

Et kapitalselskab er underlagt langt flere præceptive regler end et interessentskab, idet det er lovregu-

leret i Selskabsloven, som fastlægger krav til stiftelse samt hæftelse mv. Kendetegnet for kapitalsel-

skaber er, at ejerandelene er fordelt på henholdsvis anparter eller aktier, som opnoteres i selskabets

ejerbog og registreres i det offentlige ejerregister.

Ved vedtagelse af ændringer i Selskabsloven ved lov nr. 616 af 12. juni 2013, er det muligt at stifte

en særlig type anpartsselskab, kaldet Iværksætterselskab (IVS), hvor kapitalkravet udgør et væsent-

ligt lavere beløb end ved et almindelig anpartsselskab. Der findes følgende kapitalselskabsformer

med tilhørende kapitalkrav:

Kapitalselskabsformer: Kapitalkrav (kr.)

Aktieselskab 500.000

Anpartsselskab 50.000

Iværksætterselskab 1

Tabel 2-1: Selskabsform og kapitalkrav15

For aktieselskaber er det muligt at udskyde en del af indbetaling af selskabskapitalen, som er på kr.

500.000. Der skal mindst indbetales 25% af selskabskapitalen, dog minimum kr. 50.000. De reste-

rende 75% kan kræves indbetalt på anfordring16.

Kapitalkravet for anpartsselskaber udgør kr. 50.000, hvorfor anpartsselskaber ikke kan anvende 25%

-reglen, medmindre selskabskapitalen udgør mindst kr. 200.000. Konsekvensen af, at selskabskapi-

talandele ikke er fuldt indbetalt, er at der skal oprettes en reserve for ikke indbetalt virksomhedskapi-

tal17 på egenkapitalen ved anvendelse af nettopræsentation18.

Et kapitalselskab kan stiftes af én eller flere stiftere, som enten selv eller gennem rådgivning fra ad-

vokat, udarbejder stiftelsesdokument, vedtægter samt ejerbog. Stifter skal have retsevne og må ikke

være under værgemål, rekonstruktionsbehandling eller konkurs.

15 SL § 4 stk. 2 og SL § 357a
16 SL § 33
17 ÅRL § 35 b
18 EY – Indsigt i årsregnskabsloven 2014/2015, s. 346, 349
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Stifter kan både være en fysisk og juridisk person. Den juridiske person skal have tillagt beføjelse til

at erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager19.

Stiftelse af aktieselskaber og anpartsselskaber kan endvidere ske med andre værdier end kontanter,

som f.eks. et apportindskud20, hvorimod Iværksætterselskaber udelukkende stiftes kontant. Ved stif-

telse med apportindskud hæfter kapitalejerne med værdien af de indskudte værdier. Hvis hele eller en

del af selskabskapitalen indbetales ved indskud af andre værdier end kontanter, skal hele selskabska-

pitalen indbetales fuldt ud og det er derfor ikke muligt at udskyde indbetalingen af selskabskapitalen.

En eventuel overskurs i forbindelse med stiftelsen er ikke en bunden reserve og kan udloddes som

udbytte.

Et kapitalselskab opnår først retsevne ved registrering hos Erhvervsstyrelsen med tilhørende CVR-

nummer, som registreres hos CVR-registeret 21. Indtil registreringen er foretaget kan kapitalselskabet

ikke erhverve rettigheder, indgå forpligtelser og være part i retssager.

Et kapitalselskab betragtes selskabsretligt som et selvstændigt subjekt i alle henseender med begræn-

set hæftelse, som først indtræder på stiftelsestidspunktet, hvor registreringen er sket hos Erhvervssty-

relsen. At der er tale om begrænset hæftelse22 betyder, at kapitalejeren kun hæfter med den indskudte

kapital, og kreditorer ikke kan søge fyldestgørelse personligt hos kapitalejerne som hos Interessen-

terne ved et interessentskab.

I tilfælde, hvor kapitalejerne har indgået aftaler på kapitalselskabets vegne forinden registreringen

hos Erhvervsstyrelsen er foretaget, er der tale om en aftale, som er indgået af kapitalejerne personligt

og ikke selve selskabet, og der vil på baggrund heraf være mulighed for, at kreditorerne retter et rets-

krav direkte mod kapitalejeren.

Kapitalselskaber er foruden regulering i Selskabsloven også reguleret i selskabets vedtægter. Ved-

tægter skal udarbejdes ved stiftelsen skal blandt andet indeholde følgende oplysninger23, som f.eks.

kapitalselskabets navn og formål, selskabskapitalens størrelse, antallet af kapitalandele eller kapital-

andelenes pålydende værdi samt indkaldelse til generalforsamling og kapitalselskabets regnskabsår

Udover dette kan vedtægterne indeholde andre oplysninger, som måtte være truffet i forbindelse

hermed24.

19 SL § 24 stk. 4.
20 SL §§ 35 - 38
21 SL § 41
22 SL § 5 nr. 30 og SL § 4
23 SL § 28
24 SL § 29
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2.2 Regnskabsmæssige karakteristika

2.2.1 Interessentskab

Interessentskaber er underlagt almindelig bogføringspligt efter Bogføringsloven, hvorfor de alminde-

lige krav om registrering og dokumentation skal overholdes, samt det ufravigelige krav om god bog-

føringskik skal efterleves.

Et interessentskab er som udgangspunkt omfattet af regnskabsklasse A, hvor der som udgangspunkt

ikke er krav om offentliggørelse af årsregnskaber. Regnskabsklasse A er i øvrigt heller ikke underlagt

revisionspligt25, hvilket kan lette den administrative byrde for det enkelte interessentskab og dets

Interessenter.

Interessentskaber aflægger regnskab efter regnskabsklasse A, hvis alle Interessenter er fysiske perso-

ner. Regnskabet aflægges udelukkende til internt brug og i enkelte tilfælde overfor banken. Regnska-

bet anvendes til opgørelse af Interessenternes skattepligtige indkomst, som beskrives senere i afsnit

2.3.1. Et regnskab, som aflægges efter regnskabsklasse A, aflægges efter reglerne om god regnskabs-

skik.

Interessentskaber, hvor samtlige Interessenter er juridiske personer, er registreringspligtige efter reg-

lerne i LEV, og årsregnskabet skal derfor aflægges i overensstemmelse med Regnskabsklasse B26 og

offentliggøres. Uanset overstående kan et interessentskab altid blive registreret i CVR-registreret til

brug for registrering af moms, told og skat.

Der er i afhandlingen udarbejdet en opdigtet case, hvor to personer har stiftet IT-konsulent I/S, hvor-

fra de driver deres IT-virksomhed. IT-konsulent I/S består af to fysiske Interessenter (Interessent A,

Interessent B) med en ideelle ejerandel på 50% hver. Der sker således en ligelig fordeling af over –og

underskud. IT-konsulent I/S har ejendomsretten over alle aktiver, som af materielle anlægsaktiver

består af computere, scanner og anden driftsmateriel, samt borde og stole mv. til indretning af de

lejede lokaler.

Som det ses i bilag 1, har IT-konsulent I/S i stiftelsesåret 2014 og 2015 genereret positive resultater

på henholdsvis kr. 1.472.000 (2014) og kr. 1.972.000 (2015). Regnskabet er aflagt efter regnskabs-

klasse A, noter er kun medtaget i den omfang, det er vurderet relevant.

25 ÅRL § 4
26 ÅRL § 3 stk. 2: Registreringspligtige interessentskaber er omfattet af Regnskabsklasse B
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Interessenternes hævninger i løbet af årene fremgår af bilag 1, note 1, hvor begge Interessenter har

hævet t.kr. 600 i både 2014 og 2015. Begge Interessenter har i overensstemmelse med deres indgåede

Interessentskabskontrakt og ideelle ejerandel på 50% fordelt overskud ligeligt og hævet identisk.

Regnskabet for interessentskabet indeholder ikke skatter, idet beskatningen påhviler de enkelte Inte-

ressenter. For yderligere beskrivelse af beskatningen af Interessenterne henvises til nedestående af-

snit 2.3.1.

2.2.2 Kapitalselskaber

Kapitalselskaber er underlagt reglerne i ÅRL § 3 stk. 1 og skal offentliggøre deres årsrapport hos

Erhvervsstyrelsen. Årsrapporten skal aflægges efter årsregnskabslovens regler og indsendes senest

fem måneder efter regnskabsårets udløb27. Årsrapporten skal udarbejdes efter enten regnskabsklasse

B, C eller D, og lade sit årsregnskab og eventuelt koncernregnskab revideres af én eller flere reviso-

rer28. Kriterierne for, hvilken regnskabsklasse det pågældende kapitalselskab er underlagt, findes i

ÅRL § 7 29.

Regnskabsklasse B kan undlade at lade årsregnskabet revidere, hvis virksomheden to på hinanden

følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende satser30:

1) En balancesum på kr. 4 mio.

2) En nettoomsætning på kr. 8 mio.

3) Et gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12

Hvorvidt ledelsen vælger at bibeholde revision eller alternativt udvidet gennemgang eller helt fra-

vælge revision, er op til ledelsen i det enkelte kapitalselskab. Ledelsens valg kan godt afhænge af

forholdet til dets bank og andre kreditorer. Banker kan ved fravalg af revision i nogle tilfælde kræve

yderligere sikkerhed, såfremt ledelsen ikke får revideret årsregnskabet.

Der er i bilag 2 vedlagt et konstrueret regnskab for IT-konsulent ApS for regnskabsåret 2015 der er

aflagt efter årsregnskabslovens reglerne for regnskabsklasse B.

27 ÅRL § 138
28 ÅRL § 135, stk. 1
29 Størrelsesgrænserne er seneste ændret ved indførsel af den ”nye” årsregnskabslov, LBK 1580 af 10/12/2015 -
Årsregnskabsloven
30 ÅRL § 135
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Som det ses i bilag 2, har IT-konsulent ApS i stiftelsesåret 2014 og 2015 genereret positive resultater

på henholdsvis kr. 177.054 (2014) samt kr. 557.723 (2015) efter skat. IT-konsulent ApS består af to

fysiske anpartshavere, der er de eneste ansatte i selskabet.

2.3 Skattemæssige forskelle

2.3.1 Interessentskab

Et interessentskab er et selvstændigt retssubjekt, hvorfor det selvstændigt kan indgå aftaler og være

bærer af rettigheder og forpligtelser, men betragtes efter dansk lovgivning ikke som et selvstændigt

skattesubjekt31. At et interessentskab ikke er et selvstændigt skattesubjekt medfører, at det bliver

skattetransparent, og de skattemæssige rettigheder tilfalder derfor interessenterne. Beskatningen sker

på baggrund af dette direkte hos de enkelte Interessenter fremfor nede i interessentskabet.

Hver enkelt Interessent er skattemæssigt stillet som om den drev en personlig ejet virksomhed, hvil-

ket betyder, at virksomheden drives inden for rammerne af privatøkonomien, og hvor Interessenter-

nes andel af det skattepligtige over- eller underskud beskattes i den personlige indkomst32.

Den enkelte Interessent kan beskattes efter følgende metoder:

 Personskatteloven

 Virksomhedsskatteordningen

 Kapitalafkastordningen

Valget mellem ovenstående beskatningsmetoder beror på en konkret vurdering af, hvad der er opti-

malt i forhold til den enkelte Interessents skattemæssige situation. Beskatning efter Personskattelo-

ven behandles i afsnit 2.4, hvor behandling af Virksomhedsskatteordningens regler er beskrevet i

afsnit 2.5 og Kapitalafkastordningen kort er beskrevet i afsnit 2.5.2. Valget af beskatningsmetode

stiller forskellige krav til bogføringen og regnskabet. Virksomhedsskatteordningen har skærpede krav

til adskillelse af privat- og virksomhedsøkonomien, hvilket beskrives yderligere i afsnit 2.5.

31 SEL §1 og FBL §1 er udtømmende: Personselskaber er ikke nævnt, hvorfor der ikke er hjemmel til at anse
personselskaber som skattesubjekter. Se afsnit 2.5.1 for SEL § 1.
32 PSL § 3
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2.3.2 Opgørelse af det skattemæssige resultat

I forbindelse med opgørelse af det skattemæssige resultat anvendes bilag 1.

IT-Konsulent I/S har regnskabsafslutning den 31. december 2015, idet virksomhedens resultat skal

indregnes i Interessenternes personlige årsopgørelse. Regnskabet er udarbejdet efter årsregnskabslo-

vens regnskabsklasse A. Regnskabet danner udgangspunkt for opgørelsen af Interessenternes skatte-

pligtige resultat, som er det resultat, Interessenterne skal beskattes af i den personlige indkomst.

Den skattepligtige opgørelse sker ud fra det regnskabsmæssige resultat korrigeret for de skattemæs-

sige permanente og tidsmæssige afvigelser. De permanente afvigelser er afvigelser, hvor der ligger

særlig skattemæssig lovgivning, der enten medfører begrænset fradrag, ingen fradrag eller ingen

skattepligt. Permanente afvigelser kan f.eks. være:

 Repræsentation, kun 25% fradrag

 Rente og gebyrer til offentlige myndigheder (ingen fradragsret)

 Indtægter/omkostninger af kapitalandele med ejerandel over 10% (ingen skatteplig-

tigt/fradragsret)

 Stiftelsesomkostninger i forbindelse med stiftelse af selskab (ingen fradragsret)

Tidsmæssige afvigelser er forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige

værdi, som tilsammen udgør beregningsgrundlaget for opgørelse af den udskudte skat. Den udskudte

skat kan enten være en fremtidig skatteforpligtelse eller et fiktivt skattetilgodehavende, som endnu

ikke er realiseret på statusdagen på den sidste dag i regnskabsåret.

De tidsmæssige afvigelser fremkommer hovedsagligt af balanceværdierne samt et eventuelt skatte-

mæssigt underskud. Årsagen til, at der fremkommer en udskudt skatteforpligtelse eller et skattetilgo-

dehavende, skyldes forskellen på den regnskabsmæssige og skattemæssige behandling af forskellige

balanceposter i regnskabet.

Den udskudte skat indregnes ikke i regnskabet for interessentskabet, men påhviler derimod den en-

kelte Interessent. Det kan i tilfælde, hvor der udarbejdes et personligt regnskab for Interessenterne

overvejes, hvorvidt den udskudte skat skal indregnes heri, idet den kan være af en ikke ubetydelig

karakter.
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Nedenfor er den skattepligtige indkomst for Interessent A og Interessent B opgjort. Der er først op-

gjort et skattepligtigt resultat for IT-Konsulent I/S, som derefter er opdelt pr. Interessent efter ejeran-

del. Den ideelle ejerandel udgør som benævnt 50% til henholdsvis Interessent A og B.

Opgørelse af skattepligtig resultat 2015

Skattepligtig
indkomst

Tidsbestemte
afvigelser

Permanente
afvigelser

Regnskabsmæssigt resultat før skat 1.972.000
Ej fradragsberettigede poster/skattepligtige indtægter
Repræsentation, 75% af bruttoudgift kr. 100.000 75.000 75.000

Regnskabsmæssige afskrivninger
Driftsmidler og inventar 60.000 60.000
Indretning af lejede lokaler 12.500 12.500

Skattemæssige afskrivninger
Driftsmidler og inventar -56.250 -56.250
Indretning af lejede lokaler -20.000 -20.000

Skattepligtig indkomst 2.043.250 -3.750 75.000

I/S Interessent A Interessent B
Resultat før renter 2.086.750 1.043.375 1.043.375
Renteindtægter 1.500 750 750
Renteudgifter -45.000 -22.500 -22.500

2.043.250 1.021.625 1.021.625
Tabel 2-2: Opgørelse af skattepligtigt resultat for IT-konsulent I/S

Ud fra overstående beregning i tabel 2-2 vil Interessent A og Interessent B have en skattepligtig ind-

komst på kr. 1.021.625 for indkomståret 2015. I opgørelsen af det skattemæssige resultat for Interes-

sent A og Interessent B er det forudsat, at begge interessenter foretager maksimale og identiske skat-

temæssige afskrivninger, samt at Interessenterne ikke besidder egne aktiver, som skal medtages i

deres opgørelse af det skattepligtige resultat.

For at illustrere forskellen mellem beskatningsmetoderne er det forudsat, at Interessent A har valgt at

blive beskattet efter Personskattelovens regler, som vil blive beskrevet i nedenstående afsnit 2.4,

hvorimod Interessent B har valgt at blive beskattet efter reglerne i Virksomhedsskatteloven, som er

beskrevet i afsnit 2.5. Dette er udelukkende gjort for at illustrere de skattemæssige forskelle ved be-

skatningsmetoderne baseret på en identisk skattepligtig indkomst.
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2.4 Beskatning efter Personskatteloven

Udgangspunktet er, at en skattepligtig person beskattes efter Personskatteloven. PSL regulerer, hvor-

dan skattepligtige personer her i landet beskattes33 og opdeler den skattepligtige indkomst under for-

skellige indkomsttyper, herunder personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst m.fl. 34. Be-

skatning af selvstændige erhvervsdrivende sker som udgangspunkt efter PSL, hvor de relevante ind-

komsttyper for den skattepligtige indkomst er personlig indkomst og kapitalindkomst.

Den personlig indkomst35 omfatter hovedsagligt løn, honorarer, overskud- eller underskud af egen

virksomhed m.v. Kapitalindkomst36 omfatter de renteindtægter og –udgifter, tab og gevinst på for-

dringer samt kursgevinst m.v. der har været i årets løb.

Interessent A har valgt, at blive beskattet efter reglerne i PSL. Interessent A er ugift og bosiddende i

en lejelejlighed på Østerbro, København.

Interessent A har følgende indkomstrelevante oplysninger, som skal medtages i skatteberegningen

for 2015:

Beskrivelse: Kr.

Resultat før renter i IT-Konsulent I/S (jf. tabel 2-2) 1.043.375

Renteindtægter i IT-Konsulent I/S (jf. tabel 2-2) 750

Renteudgifter i IT-Konsulent I/S (jf. tabel 2-2) 22.500

Bidrag til privattegnet ratepension 50.000

Renteindtægter af privat indestående 500

Renteudgifter 3.000

Fagligt kontingent hos Prosa37 4.788

Bidrag til A-kasse38 5.400
Tabel 2-3: Indkomstoplysninger 2015, Interessent A

33 KSL §§ 1- 2
34 Aktie- og CFC-indkomst vil ikke blive behandlet yderligere.
35 PSL § 3 stk. 1 og § 3 stk. 2.
36 PSL § 4
37 https://www.prosa.dk/bliv-medlem/kontingent/kontingent/ (hentet 6. marts 2016)
38 https://www.prosa.dk/bliv-medlem/kontingent/kontingent/ (hentet 6. marts 2016)
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Der er ud fra indkomstoplysningerne i tabel 2-3 fortaget en detaljeret skatteberegning i bilag 3. Der

er nedenfor angivet de væsentlige skattemæssige resultater af skatteberegningen:

Beskrivelse: Kr.

Personlig indkomst 909.905

Kapitalindkomst -24.250

Ligningsmæssige fradrag -36.988

Skattepligtig indkomst 848.667

Beregnet skat 450.426

Tabel 2-4: Hovedtal skatteberegning 2015, Interessent A

Som det fremgår af tabel 2-4, fra skatteberegningen i Bilag 3, vil Interessent A skulle afregne kr.

450.426 i skat for indkomståret 2015, baseret på de forudsætninger, der er opstillet i afhandlingen.

Idet Interessenterne beskattes af virksomhedens skattepligtige overskud, har det den konsekvens, at

uanset hvor meget Interessenten hæver i løn, vil beskatningen ske på baggrund af det skattepligtige

resultat. At Interessent A beskattes af det skattepligtigt resultat og ikke af de hævningerne som er

foretaget på t.kr. 600 (2015), har konsekvenser for topskatten.

For at illustrere de skattemæssige konsekvenser ved at overstige bundgrænsen for topskat vises der

ved et eksempel med vilkårlige tal, hvordan en stigning i den personlige indkomst efter AM-bidrag

vil medvirke til at topskatten ligeledes stiger. I tilfælde hvor den personlige indkomst overstiger

bundgrænsen for topskat på kr. 449.100 (2014), kr. 459.200 (2015) og kr. 467.300 (2016), vil tops-

katten udgøre som følgende39:

Indkomstår
Skattepligtig overskud

af virksomhed:
Personlig indkomst

efter AM-bidrag:
Beregnet

skat:
Topskat

udgør:
2014 500.000 460.000 186.221 1.635
2015 800.000 736.000 351.901 41.520
2016 1.000.000 920.000 461.484 67.905

Tabel 2-5: Topskatberegning, vilkårlige tal

Konsekvensen ved at blive beskattet efter PSL er blandt andet, at Interessent A beskattes af hele det

skattepligtig overskud som virksomheden genererer og som det endvidere fremgår af overstående

tabel 2-5 på trods af, at der blev anvendt vilkårlige tal, kan topskatten udgøre et væsentligt beløb som

39 Disse beregninger er sket ved en simplificering, hvor alt andet undlades for at give en illustration af konse-
kvensen ved topskat. Beregningerne er foretaget i en skatteberegner for år 2014, 2015 og 2016, med bopæls-
kommune i KBH.
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stiger i takt med den personlige indkomst. Fordelen ved at blive beskattet efter PSL er derimod, at

der ikke foreligger en udskudt skatteforpligtelse, idet alle skatter er afregnet, samtidig med at hvis

interessentskabet have haft underskud ville dette være fradragsberettiget i den personlige indkomst

for Interessent A.

2.5 Virksomhedsskatteordning
Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed40, kan som alternativ til beskat-

ning efter PSL frivilligt vælge41at blive beskattet efter Virksomhedsskatteordning42.

I henhold til Skatteministeriet var den overordnede hensigt med indførsel af virksomhedsskatteord-

ningen (VSO)43:

 ”At sikre, at selvstændige opnår fuld fradragsværdi for erhvervsmæssige renteudgifter.

 At selvstændige har mulighed for at foretage en udjævning af svingende indkomster.

 At selvstændige har mulighed for at spare op til en lav foreløbig skat (svarende til selskabs-

skattesatsen) med henblik på konsolidering af virksomheden”

En af de væsentligste forskelle ved at beskattes efter VSO fremfor PSL er, at renteindtægter og ren-

teudgifter medtages i den personlige indkomst44, hvor renteindtægter og -udgifter efter PSL medtages

i kapitalindkomst. At erhvervsmæssige renter kan medtages i den personlige indkomst kan medfører,

at den personlige indkomst bliver lavere, og derved reduceres skatten.

Virksomhedsskatteordningen gør det endvidere muligt at opspare et eventuelt overskud i virksomhe-

den, som kun beskattes med en aconto skat svarende til selskabsskattesatsen på 23,5% (2015). For-

målet er at give de selvstændige erhvervsdrivende mulighed for sprede beskatningen over flere år for

at foretage indkomstudjævninger. Dette giver de selvstændige erhvervsdrivende mulighed for, at

konsolidere virksomheden bedre og optimere den personlige skat i form af konjunkturudligning ved

at have mulighed for at foretage hævninger af det opsparede overskud i år, hvor det går dårligt.

Af dette kan udledes, at virksomhedsskatteordningen er underlagt en beskatningsmodel, som minder

meget om den beskatningsmodel kapitalselskaber er underlagt.

40 VSL § 1
41 Valg af Virksomhedsordningen, skal oplyses i selvangivelsen (Rubrik 147-152, 984)
42 Betingelser fremgår VSO jf. VSL §§ 1-2
43 http://www.skm.dk/media/1084578/Faktaark_virksomhedsordningen.pdf
44 Hansen, B., Larsen, B., Hove S. Jan, 2014, Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende,
s. 133
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2.5.1 Regnskab ved brug af virksomhedsskatteordning

En betingelse for at anvende VSO er, at den skattepligtige udarbejder et selvstændigt regnskab for

virksomheden, som opfylder Bogføringslovens krav samt mindstekravsbekendtgørelsen45. Bogførin-

gen skal tilrettelægges således, at der sker regnskabsmæssig adskillelse mellem privatøkonomien og

virksomhedsøkonomien46. Årsagen til, at der skal være adskillelse mellem privatøkonomien og virk-

somhedsøkonomien er, at det skal sikres, at den skattepligtige ikke medtager private omkostninger i

virksomhedsregnskabet til nedbringelse af det skattepligtige resultat og derved opnår en skattebespa-

relse.

Til brug for udarbejdelse af skatteyderens selvangivelse for indkomståret, skal skatteyderen ud over

virksomhedsregnskabet, som beskrevet i afsnit 2.2.1, udarbejde et skatteregnskab til brug for udar-

bejdelse af selvangivelsen.

De kommende afsnit vil omhandle de bogføringskonti, der anvendes ved brug af virksomhedsskatte-

ordningen. Det findes ikke relevant for afhandlingen at foretage en dybdegående gennemgang af de

forskellige bogføringskonti, hvorfor de kun vil blive behandlet kort.

2.5.1.1 Indskudskonto

På indskudskontoen føres indskud af de værdier, Interessenten overfører til virksomheden47. Ind-

skudskontoen opgøres ved indtrædelse i virksomhedsskatteordningen og bliver årligt reguleret for

løbende indskud og hævninger, medmindre disse foretages over en mellemregning. Indskudskontoen

opgøres som værdien af de indskudte aktiver med fradrag for den indskudte gæld (passiver)48.

Er der tale om en eksisterende erhvervsvirksomhed, hvor skatteyderen tidligere har valgt at blive

beskattet efter PSL og ønsker at indtræde i virksomhedsskatteordningen danner balancen fra ind-

komståret før grundlag for opgørelsen af indskudskontoen. I forbindelse med skatteyders indtræden i

virksomhedsskatteordningen skal virksomhedens aktiver og passiver værdiansættes i henhold til bi-

lag 4. Efterfølgende reguleringer sker kun, hvis den skattepligtige har foretaget direkte indskud eller

hævninger på indskudskontoen i henhold til hæverækkefølgen, som beskrives i afsnit 2.5.1.4.

45 BEK. Nr. 593 af 12 juni 2006 §§ 22-26, BEK. Nr. 594 af 12 juni 2006 §§ 19-22
46 Hansen, B., Larsen, B., Hove S. Jan, 2014, Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende,
s. 134
47 VSL § 3 stk. 1
48 VSL § 3. stk. 3
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En skatteyder kan have negativ indskudskonto, hvilket betyder, at der er indskudt mere gæld, end

hvad værdien af de indskudte aktiver udgør. Det er muligt at nulstille den negative indskudskonto i

tilfælde, hvor det kan dokumenteres overfor SKAT, at gælden er anvendt til erhvervsmæssig virk-

somhed49. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at dokumentere, at gælden enten er opstået eller anvendt

som brug i erhvervsmæssig virksomhed, vil der være tale om, at der indgår privat gæld i virksom-

hedsskatteordningen, og den vil forblive negativ.

Ved en negativ indskudskonto, der skyldes privat gæld, vil der blive foretaget rentekorrektion, som er

en slags strafrente for at have medtaget privat gæld i ordningen. Det er efter indførsel af L20050 ikke

muligt at have en indskudskonto, der er negativ med mere end kr. 500.000 eller have en sikkerheds-

stillelse på kr. 500.000 samlet uden en yderligere strafrente herfor. Hvis dette er tilfældet, kan skatte-

yderen ikke opspare overskud i virksomhedsskatteordningen. Beskrivelse af rentekorrektionen vil ske

i afsnit 3.5.1.7.

2.5.1.2 Kapitalafkastsgrundlag

Kapitalafkastgrundlaget er som udgangspunkt et udtryk for virksomhedens egenkapital, og i mange

tilfælde vil indskudskontoen og kapitalafkastgrundlaget være identisk ved indtræden i virksomheds-

skatteordningen, da værdien af de indskudte aktiver og passiver, som skal indgå i kapitalafkastgrund-

laget, opgøres på samme måde, som indskudskontoen (bilag 4). Kapitalafkastgrundlaget skal årligt

reguleres, som eksempel herfor er kapitalafkastgrundlaget opgjort for Interessent B. Her ses det, at de

regnskabsmæssige værdier fratrækkes de skattemæssige værdier.

Opgørelse af kapitalafkastgrundlag, fremgår endvidere af bilag 7:

2015 2014

Egenkapital IT-konsulent I/S 522.000 136.000

Regnskabsmæssig værdi driftsmidler -90.000 -120.000

Skattemæssig værdi driftsmidler og inventar mv. 84.375 112.500

Regnskabsmæssig værdi indretning af lejede lokaler -37.500 -43.750

Skattemæssig værdi indretning af lejede lokaler 30.000 40.000

508.875 124.750
Tabel 2-6: Opgørelse af kapitalafkastgrundlag for indkomståret 2015

49 VSL § 3, stk. 5
50 L200 er Lov om ændring af virksomhedsskatteloven og kildeskatteloven som er vedtaget i folketinget 9.
september 2014.
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Af kapitalafkastgrundlaget beregnes et kapitalafkast svarende til 1%51. Kapitalafkastet er skatteyder-

nes forrentning af den investerede kapital i den personlige virksomhed. Det beregnede kapitalafkast

flyttes i forbindelse med udarbejdelse af Interessentens selvangivelse fra personlig indkomst til kapi-

talindkomst. Idet kapitalindkomst beskattes lavere end den personlige indkomst, vil der være incita-

ment for at foretage investeringer fremfor at hæve pengene og blive beskattet af hævningerne i den

personlig indkomst. For at se håndtering af kapitalafkast henvises til bilag 6.

2.5.1.3 Konto for senere faktiske hævninger

Konto for senere hævninger giver mulighed for at foretage en senere hævning fra virksomheden, hvis

denne ønsker at overføre yderligere beløb til sig selv. Beløb, der hensættes, beskattes i det indkomst-

år, overførelsen sker. Et beløb, der er hensat til senere faktisk hævning, skal være overført fra virk-

somheden til privatøkonomien inden fristen for selvangivelsen for den pågældende indkomstår.

Det kan også ske, at Interessenten har foretaget en lavere hævning, end den er blevet beskattet af.

Dette kan være tilfældet, hvor hævningerne er lavere end topskattegrænsen og Interessenten i samråd

med rådgiver vælger at foretage en hensættelse til senere hævning ved at optimere Interessenten til

topskattegrænsen kr. 459.200 (2015). Beløbet kan herefter hæves uden yderligere beskatning.

De løbende hævninger i indkomståret vil afgøre, hvor stor andel af Interessentens overskud, der kan

opspares.

Interessenternes hævninger kan yderligere opdeles i følgende kategorier:

 Kontant hævet

 Beløb der anses for hævet

 Beløb hensat til senere hævning

 Beregnet kapitalafkast

 Virksomhedens aktiver, som overføres til privatøkonomien og gæld indskudt i virksomhe-

den.

 Hævninger vedr. betaling af tidligere års virksomhedsskat anses ikke som en hævning jf.

VSL § 5, stk. 3.

51 SKM2015.552.SKAT



Virksomhedsomdannelse Copenhagen Business School, 2016
– Omdannelse af et Interessentskab Kandidatafhandling,
Cand.merc.aud

30

2.5.1.4 Hæverækkefølge

Hæverækkefølgen fremgår af VSL § 5, men i praksis anvendes den udvidede hæverækkefølge52, se

bilag 5 for den udvidede hæverækkefølge. Hæverækkefølgen omfatter de regler for i hvilken række-

følge hævninger til privatøkonomien skal foretages i.

Den udvidede hæverækkefølge er med til at sikre at den skattepligtige indkomst optimeres bedst

muligt, og at størstedelen af overskuddet henføres til opsparet overskud samt endvidere sikre, at virk-

somhedens overskud beskattes fuldt ud, før der eventuelt hæves på indskudskontoen for at udligne

eventuelle differencer. En hævning på indskudskontoen vil være skattefri, idet den er opstået på bag-

grund af allerede beskattede midler.

2.5.1.5 Konto for opsparet overskud

Konto for opsparet overskud er et udtryk for, at Interessenten har tjent flere penge end der er hævet

og kan sidestilles med kapitalselskabernes ”Overført resultat”, idet kontoen er beskattet med en virk-

somhedsskatteprocent på 23,5% (2015).

Det er kun muligt at opspare overskud, hvis der er tjent mere, end der er hævet i året. For Interessen-

ter, som har opsparet overskud i flere indkomstår, hvor der har været forskellige skattesatser, findes

en konto for opsparet overskud for hver skattesats.

Opsparet overskud giver som nævnt mulighed for at hæve af tidligere års opsparede overskud i ind-

komstår, hvor resultatet f.eks. har været dårligere eller hvis Interessenten har brug for yderligere mid-

ler. I praksis vil hele hævningen beskattes i den personlig indkomst for det pågældende indkomstår,

hævningen er foretaget i og den tidligere betalte aconto skat vil blive fratrukket i den endelige skatte-

opgørelse.

En afledt mulighed ved at der kan opspares et overskud er, i modsætning til under PSL, at den skat-

tepligtige kan optimere topskatten, som efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag i den personlige ind-

komst overstiger bundgrænsen for kr. 449.100 (2014), kr. 459.200 (2015) og kr. 467.300 (2016).

Som det fremgik under PSL, kunne topskatten udgøre et væsentligt beløb i takt med, at det skatte-

pligtige overskud og den personlige indkomst tilsvarende steg.

52 Ligningsvejledningen E.G.2.6.5.
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Af nedestående tabel 2-7 fremgår det, med tilsvarende tal, hvordan topskatten optimeres ved at an-

vende VSO, idet man kun beskattes af hævningerne og kan opspare det resterende overskud53.

Indkomstår

Skatteplig-
tigt over-
skud af virk-
somhed Hævet

Personlig
indkomst
efter AM-
bidrag.

Beregnet
skat

Topskat
udgør

Opsparet
overskud Virksomheds-

skat
2014 500.000 488.152 449.100 179.667 0 11.848 2.903
2015 800.000 499.130 459.200 185.264 0 300.870 70.704
2016 1.000.000 507.935 467.300 188.173 0 492.065 108.254

Tabel 2-7: Optimering af virksomhedsskatteordning, vilkårlig tal

Det opsparede overskud beskattes med en aconto skat på 24,5% (2014), 23,5% (2015) og 22%

(2016) og kan hæves i år, hvor det er gået dårligere, og vil herefter beskattes i den personlige ind-

komst med tillæg fra virksomhedsskatten. Som det også fremgår, stiger bundgrænsen for topskat

hvert år. Det vil med andre ord sige, at en skatteyder kan beskattes af en højere personlig indkomst

efter AM-bidrag, før der skal betales topskat og kan derfor foretage en højere hævning.

2.5.1.6 Mellemregningskonto

Mellemregningskonto er en uforrentet konto, der giver mulighed for at overføre kontante beløb mel-

lem privatøkonomien og virksomhedsøkonomien. Fordelen ved at indskyde beløb på mellemreg-

ningskontoen er, at beløbene kan hæves uden om hæverækkefølgen54 og medregnes ikke ved opgø-

relsen af den skattepligtige indkomst. Mellemregningskontoen må ikke blive et tilgodehavende hos

skatteyderen, da dette sidestilles med at foretage et lån i virksomheden uden om hæverækkefølgen55.

Såfremt man forsøger at omgås reglerne og foretage lån i virksomheden, skal dette udlignes ved en

tvangshævning56

53 Disse beregninger er sket ved en simplificering, hvor alt andet undlades for at give en illustration af, hvordan
opsparet overskud kan optimere topskat. Beregningerne er foretaget i en skatteberegner for år 2014, 2015 og
2016
54 VSL § 4 A, stk. 3
55 Hansen, B., Larsen, B., Hove S. Jan, 2014, Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende,
s. 150
56 VSL § 5
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2.5.1.7 Rentekorrektion

Rentekorrektion skal foretages, hvis indskudskontoen bliver negativ, da det kan være udtryk for, at

der er privat gæld i virksomhedsskatteordningen. Rentekorrektionen foretages for, at skatteyderen

ikke får fuldt fradrag for ”private renteudgifter” i den personlige indkomst57. Rentekorrektionen ud-

gør 4% (2015) svarende til kapitalafkastsatsen +3%58. De 3% udgør en slags strafrente.

Den beregnede rentekorrektion fratrækkes kapitalindkomsten og tillægges den personlige indkomst.

Rentekorrektionen er AM-bidragspligtig i den personlige indkomst. Rentekorrektionen påvirker altså

ikke den samlede indkomst, men udelukkende fordelingen af den samlede indkomst på personlig

indkomst og kapitalindkomst.

2.5.2 Kapitalafkastordningen

Afslutningsvis vil kapitalafkastordningen kort blive benævnt, da den er én af de øvrige beskatnings-

muligheder, en selvstændig erhvervsdrivende kan vælge at blives beskattet efter. Kapitalafkastord-

ningen er en simplificering af virksomhedsskatteordningen, hvorved de regnskabsmæssige krav re-

duceres betragteligt.

Der gives her mulighed for at beregne et kapitalafkast af de erhvervsmæssige aktiver59, hvilket opgø-

res udelukkende på baggrund af værdien af de aktiver, der benyttes erhvervsmæssigt. I henhold til

denne afhandling findes det ikke relevant at uddybe denne ordning, da den i praksis oftest benyttes

ved udlejning af fast ejendom, eller hvis virksomheden besidder mange erhvervsmæssige aktiver,

hvilket ikke gør sig gældende for vores konstruerede case.

57 Hansen, B., Larsen, B., Hove S. Jan, 2014, Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende,
s. 159
58 Se den juridiske vejledning afsnit C.C.5.2.1.1 – Rentekorrektion.
59 VSL § 22a
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2.6 Beskatning efter Virksomhedsskatteloven
Interessent B har frivilligt valgt at blive beskattet efter Virksomhedsskatteloven i forbindelse med sin

selvangivelse for 2014. Interessenten har ligeledes valgt samme beskatningsmetode for indkomståret

2015. Interessent B er ugift og ligeledes bosiddende i en lejelejlighed på Østerbro, Købehavn. For-

holdene er identiske som under PSL afsnit 2.4 med henblik på et sammenligningsgrundlag.

Interessent B har følgende indkomstrelevante oplysninger, som skal medtages i skatteberegningen for

2015:

Beskrivelse: Kr.

Resultat før renter i IT-Konsulent I/S (jf. tabel 2-2) 1.043.375

Renteindtægter i IT-Konsulent I/S (jf. tabel 2-2) 750

Renteudgifter i IT-Konsulent I/S (jf. tabel 2-2) 22.500

Hævninger foretaget i IT-Konsulent I/S 600.000

Bidrag til privattegnet ratepension 50.000

Renteindtægter af privat indestående 500

Renteudgifter 3.000

Fagligt kontingent hos Prosa60 4.788

Bidrag til A-kasse61 5.400
Tabel 2-8: Indkomstoplysninger Interessent B

Der er ud fra indkomstoplysningerne i tabel 2-8 fortaget en detaljeret skatteberegning i bilag 6. Der

er nedenfor angivet de væsentlige skattemæssige resultater af skatteberegningen:

Beskrivelse: Kr.
Personlig indkomst 381.799

Kapitalindkomst -1.365

Ligningsmæssige fradrag -36.988

Skattepligtig indkomst 343.456

Beregnet skat 280.165
Tabel 2-9: Opsummering hovedtal fra skatteberegning Interessent B

60 https://www.prosa.dk/bliv-medlem/kontingent/kontingent/ (hentet 6. marts 2016)
61 https://www.prosa.dk/bliv-medlem/kontingent/kontingent/ (hentet 6. marts 2016)
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Som det fremgår af tabel 2-9, hovedtal fra skatteberegningen, vil Interessent B, som har valgt at blive

beskattet efter reglerne VSO, skulle betale kr. 280.165 for indkomståret 2015. Det skal understreges,

at der ikke er foretaget optimering af Interessentens personlige indkomst til top-skattegrænsen.

2.7 Beskatning i Kapitalselskaber

Det er vurderet relevant i forbindelse med afhandlingen at vise, hvordan beskatningen sker for et

kapitalselskab, idet der herved kan belyses nogle af de årsager til, at man finder det interessant at

diskutere en omdannelse af et interessentskab.

Kapitalselskabers skattepligt fremkommer af SEL §§ 1 – 2, hvori det er oplistet, hvilke følgende

juridiske personer, som har skatteretsevne og er omfattet af danske skattepligt. Skattepligtig omfatter:

 Indregistrerede aktie- og anpartsselskaber

 Andre kapitalselskaber, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt mv.

 Sparekasser m.fl.

Juridiske personer, som ikke er omfattet af bestemmelsen i SEL § 1, påhviler beskatningen deltager-

ne, idet selskabet anses for værende skattemæssigt transparent, som nærmere beskrevet i afsnit 2.3.1.

Skattepligten indtræder ved stiftelse62 og fortsætter indtil opløsning af selskabet63. Endvidere vil ka-

pitalselskaber, hvor flere ejes af samme juridiske person med mere end 50% være omfattet af regler-

ne om national- samt eventuelt international sambeskatning med andre kapitalselskaber i ind- eller

udland64

For denne afhandling vil der arbejdes videre med anpartsstrukturen, hvilket betyder, at det som ud-

gangspunkt er underlagt Regnskabsklasse B.

62 SEL § 4 stk. 1
63 SEL § 5
64 SEL §31 og SEL § 31A.
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2.7.1 Opgørelse af skattepligtig resultat

I forbindelse med opgørelse af IT-Konsulent ApS’ skattepligtige resultat tages der udgangspunkt i

uddrag af regnskabet i bilag 2. Den skattepligtige indkomst er opgjort efter principperne i afsnit

2.3.2, hvor der tages udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat i bilag 2.

Nedenfor er det skattepligtige resultat for indkomståret 2015 opgjort:

Opgørelse af skattepligtig resultat 2015

Skattepligtig
indkomst

Tidsbestemte
afvigelser

Permanente
afvigelser

Regnskabsmæssige resultat før
skat

752.000

Ej fradragsberettiget poster/skattepligtige indtægter
Repræsentation, 75% af brutto-
udgift kr. 100.000

75.000 75.000

Regnskabsmæssige afskrivninger
Driftsmidler og inventar 60.000 60.000
Indretning af lejede lokaler 12.500 12.500

Skattemæssige afskrivninger
Driftsmidler og inventar -56.250 -56.250
Indretning af lejede lokaler -20.000 -20.000

Skattepligtig indkomst 823.250 -3.750 75.000

Afstemning af skatten:
Selskabsskat, 23,5% 193.452
Regulering af udskudt skat 825
I alt 194.277

Beregnings- Beregnings-
Grundlag Grundlag

Primo Primo
Primo Regulering Ultimo

Driftsmidler, inventar og biler
Regnskabsmæssig værdi 240.000 180.000
Skattemæssig værdi 225.000 15.000 -3.750 11.250 168.750

Indretning af lejede lokaler
Regnskabsmæssig værdi 87.500 75.000
Skattemæssig værdi 80.000 7.500 7.500 15.000 60.000

Underskud 0 0 0 0 0
I alt 22.500 3.750 26.250

Udskudt skat, 22% 4.950 825 5.775
Tabel 2-10: Opgørelse skattepligtig resultat i IT-Konsulent ApS for indkomståret 2015
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Ud fra tabel 2-10, skatteberegning for indkomståret 2015, har IT-Konsulent ApS en skyldig selskabs-

skat på kr. 193.452 samt regulering af den udskudte skat på kr. 825. IT-Konsulent ApS har pr. 31.

december 2015 en udskudt skat på kr. 5.775, hvilket fremkommer på baggrund af forskellen mellem

de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt ind-

retning af lejede lokaler.

2.7.1.1 Beskatning af lønninger for kapitalejere og ansatte

I Kapitalselskaber bliver medarbejderne (lønmodtagere) beskattet efter de sædvanlige regler i PSL,

hvilket er gældende for kapitalejerne, som er nærmere beskrevet i afsnit 2.4. Ansatte har som ud-

gangspunkt kun ret til deres løn samt eventuel bonus. Kapitalejerne erhverver endvidere ret til udbyt-

te fra selskabet, såfremt ledelsen vurderer, at det er forsvarligt at udlodde.

Selskabets kapitalejere vil være lønmodtagere i kapitalselskabet og vil være defineret i relation hertil.

Lønmodtagere vil være beskattet efter PSL §§ 1-3. Kapitalejeren vil blive beskattet af løn og eventu-

elle personalegoder såsom fri bil mv. I modsætning til personselskaber er det ikke hævningerne, men

den månedlige lønkørsel, kapitalejeren bliver beskattet af.

Kapitalejerne er i afhandlingen gjort identiske med Interessenterne, hvad angår deres private skatte-

mæssige stillinger, med henblik på at gøre sammenligningsgrundlaget bedre. For kapitalejer A er der

er følgende økonomiske oplysninger, der skal medtages i årsopgørelsen:

Beskrivelse: Kr.

Årsløn (månedsløn kr. 50.000 x 12) 600.000

Bidrag til privattegnet ratepension 50.000

Renteindtægter, private 500

Renteudgifter til pengeinstitut, private 3.000

Fagligt kontingent65 4.788

Bidrag til A-kasse66 5.400
Tabel 2-11: Økonomiske oplysninger 2015, kapitalejere IT-Konsulent ApS:

I forbindelse med beregning af kapitalejernes skattepligtige indkomst er det forudsat, at kapitalejerne

har samme forudsætninger, som blev opstillet ved beskatning af Interessenterne. Den deltaljerede

65 https://www.prosa.dk/bliv-medlem/kontingent/kontingent/ (hentet 6. marts 2016)
66 https://www.prosa.dk/bliv-medlem/kontingent/kontingent/ (hentet 6. marts 2016)
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beskatning efter Personskatteloven fremgår af bilag 8, nedenfor angivet de væsentligste skattemæssi-

ge hovedtal:

Beskrivelse: Kr.

Personlig indkomst 502.000

Kapitalindkomst -2.500

Ligningsmæssige fradrag -36.988

Skattepligtig indkomst 462.512

Beregnet skat 211.241

Tabel 2-12: Opsummering skatteberegning 2015, kapitalejer A

Som det fremgår af overstående hovedtal fra skatteberegningen og i bilag 8, vil kapitalejeren, skulle

betale kr. 211.241 i skat for indkomståret 2015.

Kapitalselskabets personaleomkostninger til både ansatte og kapitalejere fragår i den skattepligtige

indkomst for selskabet. Kapitalselskabet vil i resultatopgørelsen have personaleomkostninger for ca.

t.kr. 600. samt øvrige relaterede personaleomkostninger, såfremt der kun er én ansat. AM-bidrag og

A-skat bliver afregnet af IT-Konsulent ApS til SKAT i den efterfølgende måned.

I afhandlingen er indregnet t.kr. 1.220 i personaleomkostninger inkl. lønrelaterede omkostninger jf.

bilag 2, idet der er to kapitalejere med identisk løn.

2.7.1.1.1 Ulovligt aktionærlån

Det skal endvidere pointeres, at det ikke er lovligt at foretage løbende private hævninger i kapitalsel-

skabet, idet der vil opstå et ulovligt tilgodehavende hos kapitalejere67. Reglerne blev skærpet betyde-

ligt, hvormed udbetalt lån og sikkerhed efter den 14. august 2012 bliver behandlet efter skattelovgiv-

ningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt68. Ulovlige aktionærlån skal

derfor enten udlignes via løn eller udbytte og skal til enhver tid forrentes69.

67 SEL §§ 210 - 215
68 LL § 16E
69 SEL § 206
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2.7.1.2 Beskatning af udbytte hos kapitalejerne

Ledelsen i IT-Konsulent ApS har i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet for 2015 foreslået et

udbytte på kr. 550.000 jf. bilag 2. Ledelsen har vurderet, at kapitalberedskabet efter udlodningen

fortsat er forsvarlig. Beskatning af udbytte fra et kapitalselskab sker på baggrund af hver enkelt kapi-

talejers ejerandel i kapitalselskabet. Kapitalejeren har som udgangspunkt ret til sin ejerandel af det

udloddede udbytte.

IT-Konsulent ApS ejes af kapitalejer A og B med en ejerfordeling på 50% til hver. Der er udloddet

kr. 550.000, som deles med 50% til hver, svarende til kr. 275.000 til henholdsvis kapitalejer A og B.

Kapitalejere som ønsker det overskydende kapitalberedskab og likviditet udloddet vil der i teorien

være tale om en dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatningen sker ved, at der både skal afregnes sel-

skabsskat, samt at kapitalejeren skal betale udbytteskat. Udbytte beskattes med 27% af de første kr.

50.600 (ugifte - 2016) og 42% af det resterende udbytte.

Årsagen til, at det er 2016-grænsen, der anvendes, skyldes at vedtagelsen og udbetalingen af udbyttet

sker i indkomståret 2016 og ikke i regnskabsåret 2015, som der er aflagt regnskab for. Udbyttebe-

skatningen vil ikke blive medtaget i sammenligningen da den vedrører indkomståret 2016. Beskat-

ningen af udbyttet vil ske som følger:

Kapitalejer A/B:
Udloddet udbytte fra selskabet, kr. 275.000

Skat af udbytte (udbytte < 50.600), 27% 13.473
Skat af udbytte (udbytte > 50.600), 42% 94.542

108.015
Tabel 2-13: Skat af udbytte for kapitalejer A og B

Hver kapitalejer skal betale kr. 108.015 i udbytteskat ved en udlodning på kr. 275.000. De har såle-

des kr. 166.975 disponibelt til privatforbrug efter betaling af skatter.

2.8 Opsummering
Et af de steder, hvor der generelt er væsentlige forskel på at drive virksomhed i et interessentskab

kontra i et kapitalselskab udspringer af hæftelsen og den manglende lovregulering vedrørende inte-

ressentskaber. At Interessenterne hæfter med hele deres personlige formue kan være risikabelt og i

værste tilfælde medføre en personlig konkurs, da fælleskreditorerne kan anmelde deres krav direkte
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hos Interessenterne, hvorimod hæftelsen i et kapitalselskab er begrænset til den indskudte kapital og

er et væsentligt element, som skal overvejes nøje ved en eventuel omdannelse af et interessentskab.

Den manglende lovgivning medfører, at Interessenterne har langt friere hænder i forbindelse med

stiftelse, driften samt regulering af de interne forhold i interessentskabet med udarbejdelse af en Inte-

ressentskabskontrakt, som Interessenterne kan støtte sin ret på, hvorimod kapitalselskaber er regule-

ret af lovgivning, hvilket begrænser en aftalefrihed.

2.8.1 Beskatning

Der er i afhandlingens overstående afsnit udarbejdet eksempler på beskatning i et interessentskab

efter Personskattelovens bestemmelser samt ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen. Der er

foretaget beregning for Interessent A efter PSL og Interessent B efter VSO.

Dette afsnits formål er at foretage en opsummering og sammenligning af beskatningen af Interessen-

terne samt kapitalejerne. Idet der kun er foretaget beregning af skatten for den ene Interessent ved

anvendelse af henholdsvis Personskatteloven samt virksomhedsskatteloven, vil der i afhandlingen

blive taget udgangspunkt i, at de betalbare skatter er identiske for begge Interessenter.

Der er i nedestående tabel opsummeret de væsentligste tal fra beskatning efter Personskatteloven jf.

tabel 2-4:

PSL Interessent A Interessent B Total

Personlig indkomst 909.905 909.905 1.819.810

Kapitalindkomst -24.250 -24.250 -48.500

Ligningsmæssige fradrag -36.988 -36.988 -73.976

Skattepligtig indkomst 848.667 848.667 1.697.334

Beregnet skat 450.426 450.426 900.852
Tabel 2-14: Oversigt beskatning efter PSL for begge Interessenter
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Der er i nedestående tabel opsummeret de væsentligste tal fra beskatning efter virksomhedsskattelo-

ven jf. tabel 2-9:

VSO Interessent A Interessent B Total

Personlig indkomst 381.799 381.799 763.598

Kapitalindkomst -1.365 -1.365 -2.730

Ligningsmæssige fradrag -36.988 -36.988 -73.976

Skattepligtig indkomst 343.456 343.456 686.912

Beregnet skat 280.165 280.165 560.330
Tabel 2-15: Oversigt over beskatning efter VSO for begge Interessenter

Der er i nedenstående tabel opsummeret de væsentlig tal fra beskatningen af kapitalejerne samt sel-

skabsskatten jf. tabel 2-12:

Kapitalejer PSL Kapitalejer A Kapitalejer B Total

Personlig indkomst 502.000 502.000 1.004.000

Kapitalindkomst -2.500 -2.500 -5.000

Ligningsmæssige fradrag -36.988 -36.988 -73.976

Skattepligtig indkomst 462.512 462.512 925.024

Beregnet skat 211.241 211.241 422.482
Tabel 2-16: Oversigt over beskatning for kapitalejer A og B

Udover den beregnede skat for kapitalejerne skal selskabet betale kr. 193.452 i selskabsskat vedrø-

rende indkomståret 2015, jf. figur 2-10

For at sammenligne beskatningen i kapitalselskabet og dets ejere med beskatning af interessentskabet

efter henholdsvis Personskatteloven og virksomhedsskatteordningen skal den totale beskatning af

kapitalejerne tillægges selskabsskatten for IT-Konsulent ApS. Den samlede beskatning for IT-

Konsulent ApS vedrørende indkomståret 2015 vil udgøre kr. 615.934.
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Det betyder, at de samlede skatter efter de anvendte beregningsmetoder, som er valgt i afhandlingen

har følgende samlede skatter vedrørende indkomståret 2015:

Samlede skatter

Interessenter beskattet efter PSL

Kr.

900.852

Interessenter beskattet efter VSO 560.314

Kapitalselskab inkl. personbeskatning 615.934
Tabel 2-17: Oversigt over de samlede skatter for indkomståret 2015

Af ovenstående tabel 2-17 ses det, at der er en tydelig besparelse ved anvendelse af virksomhedsskat-

teordningen fremfor anvendelse af beskatning efter personskatteloven for Interessenterne. Årsagen

hertil skyldes, at beskatningen i virksomhedsskatteordningen kun er hævningerne samt aconto be-

skatning af det resterende overskud, som ikke er hævet. Der ligger derved en udskudt skatteforplig-

telse.

Det kan derfor konkluderes, at under de forudsætninger, der er opstillet i afhandlingen, skal det anbe-

fales, at Interessenterne bliver beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven, selvom der fremfø-

res en udskudt skatteforpligtelse, som udløses i fremtiden på et ubestemt tidspunkt, da den kan frem-

føres i uendelighed.

Ud fra vores skatteberegninger vedrørende kapitalselskabet og dets ejeres personlige skat vil foreta-

ges en sammenligning med beskatningen i interessentskabet, hvor Interessenterne beskattes efter

virksomhedsskatteordningens regler, idet det var den mest optimale beskatningsmetode for Interes-

senterne.

Det er muligt at fortage denne sammenligning, idet tanken bag virksomhedsskatteordningen jf. afsnit

2.5, hvor skatteministeriets hensigt ved indførsel af virksomhedsskatteordningen var at give selv-

stændig erhvervsdrivende tilsvarende skattemæssige rammer som kapitalselskaber ved at indføre en

beskatningsform, hvilket muliggjorde at drive selvstændig virksomhed og blive beskattet via sin års-

opgørelse som lignede en beskatningsform som kapitalselskaber er underlagt.

I det eksempel, som afhandlingen er bygget op omkring, ses at Interessenterne hæver kr. 600.000

årligt og lader resten opspare i virksomhedsskatteordningen, da der ikke er foretaget andre hævninger

og indskudskonto er 0, bilag 7.
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I modsætning hertil er der lavet et eksempel på et kapitalselskab, hvor de ansatte kun omfatter to

kapitalejere, som får kr. 600.000 årligt i løn. Umiddelbart er beskatningen ca. kr. 55.000 dyrere end

ved beskatning i virksomhedsskatteordningen jf. figur 2-17.

Dette skyldes imidlertid, at hævningen til dækning af virksomhedsskatten, som de to Interessenter

skal betale via deres årsopgørelse er en skattefri hævning, som de får tillæg mod, når de vælger at

hæve det opsparede overskud.

Beskatning efter virksomhedsskatteordningen og den samlede beskatning i IT-konsulent ApS inkl.

kapitalejerne burde alt andet lige være nogenlunde identisk med, hvad Skatteministeriet havde til

hensigt ved indførsel af lovgivningen i sin tid.

Baseret på de opstillede forudsætninger anbefales det, baseret på de skattemæssige forskelle, at drive

virksomheden videre i personligt regi og fortsætte som et interessentskab med brug af VSO, hvorfor

eneste incitament til at overveje en omdannelse til et kapitalselskab beror på andre faktorer end de

skattemæssige.

2.9 Muligheder for optagelse af nye partnere
I nogle tilfælde kan der løbende opstå behov for, at der skal optages nye partnere, eller at nogle ud-

træder. Dette behov påvirker også overvejelserne vedrørende, om en omdannelse af et interessent-

skab til et kapitalselskab er hensigtsmæssig.

2.9.1 Interessentskab

Det er ganske enkelt at optage nye Interessenter i et interessentskab. Grundet den manglede lovgiv-

ning, er det oftest Interessentskabskontrakten, der anvendes til regulering af muligheden for indtræ-

den af Interessenter, samt under hvilke præmisser denne indtræder under. En indtrædende Interessent

kan være enten en fysisk eller juridisk person og de øvrige Interessenter overdrager som udgangs-

punkt en del af deres interessentandel til den indtrædende70, under forudsætning af, at alle Interessen-

terne samtykker hertil.

Der er som hovedregel ingen formalia eller formkrav til indtrædende Interessenter eller krav om ind-

skydelse af yderligere kapital i interessentskabet i forbindelse med indtræden.

70 Hansen, Søren F., Krenchel, Jens V, 2015, Dansk selskabsret 3 s. 667
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Det er ligeså enkelt at udtræde som Interessent, som at indtræde, og her henvises bl.a. til almindelig

opsigelse eller anden opsigelsesperiode aftalt i Interessentskabskontrakten. I et Interessentskab med

to Interessenter, hvor den ene Interessent udtræder vil Interessentskabet opløses automatisk og øje-

blikkelig ved konfusion71.

Ved indtrædelse af nye Interessenter i et eksisterende interessentskab, skal Interessenterne være op-

mærksomme på, at den indtrædende Interessent, som hovedregel kun hæfter for forpligtelser stiftet

fra tidspunktet for sin indtræden og fremover. Det betyder, at den indtrædende Interessent ikke hæf-

ter for gæld stiftet før sin indtræden, og en udtrædende Interessent ikke hæfter for gæld stiftet efter

sin udtrædelse.

Idet et Interessentskab er opbygget af deklaratoriske regler, kan der være aftalt andre indbyrdes reg-

ler, der regulerer de indre forhold og gør sig gældende ved ind- og udtrædende Interessenter. Derfor

skal der altid tages hensyn til det aftalte i Interessentskabskontrakten.

I forbindelse med at der sker ind- og udtræden af Interessentskaber er det vigtigt at tænke på de skat-

temæssige konsekvenser heraf. Idet et interessentskab er ejet personligt af Interessenterne, og da

beskatningen sker hos deltagerne, er det vigtigt at have opdelt, hvilke aktiver henholdsvis Interes-

sentskabet og Interessenterne har ejendomsretten til. Der er flere scenarier, man skal tage stilling til

ved indtrædende og udtrædende interessenter.

I tilfælde, hvor der Interessenter indtræder i et allerede bestående interessentskab bliver det for de

indtrædendes vedkommende anset, som et køb af de(n) afstået ideelle andel(e)72, som de bestående

Interessenters afstår i forbindelse hermed. De bestående Interessenterne afstår herved en del af deres

ideelle andel (Delafståelse).

En delafståelse skal behandles efter de almindelige skatteretlige regler om afståelse af erhvervsvirk-

somhed, og for den indtrædende Interessents vedkommende skal der opgøres en anskaffelsessum og

nyt afskrivningsgrundlag, som denne har erhvervet ret til i relation hertil. For de bestående Interes-

senter betyder det, at deres ideelle andel forrykkes med den del de afstår til den indtrædende Interes-

sent, og deres skattemæssig stilling ændres ligeledes, hvorfor der skal opgøres nye anskaffelsessum-

mer og afskrivningsgrundlag.

71 Hansen, Søren F., Krenchel, Jens V, 2015, Dansk selskabsret 3 s. 675
72 Den juridiske vejledning C.C.6.6 - Indtræden i og udtræden af interessentskaber
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I tilfælde hvor der kun sker en udtrædelse af et bestående interessentskab, afstår den udtrædende sin

ideelle ejerandel til de bestående Interessenter, hvilket betragtes som et køb af den udtrædendes ide-

elle ejerandel. For de bestående Interessenter skal de herved opgøre ny anskaffelsessum mv., da deres

ideelle ejerandel forrykkes og dermed deres skattemæssige stilling med den ejerandel, som den ud-

trædende Interessent afstår.

Afslutningsvis er der tilfælde, hvor en Interessents udtræden sker ved, at denne afstår sin ideelle ejer-

andel til en indtrædende Interessent. Det udledes af retspraksis i forbindelse med en Landsskatteret

kendelse, TfS 2000,195,LSR, hvor sagen omhandlede A som indgik i kompagniskab med B og i den

forbindelse erhvervede halvdelen af Bs praksis. B udtrådte senere af interessentskabet, idet han over-

drog sin halvdel direkte til C, som skulle indtræde.

Overdragelsen mellem B og C havde ikke konsekvenser for As anskaffelsessum for goodwill. Denne

skulle derfor indgå i avanceopgørelsen med det oprindelige beløb ved interessentskabets efterfølgen-

de ophør.

Som det fremgår af kendelsen påvirkes de øvrige Interessenters skattemæssige stilling ikke og deres

anskaffelsessummer og afskrivningsret forbliver uændrede.

I mange tilfælde i praksis sker en indtræden den første dag i regnskabsåret, idet det ikke kræver eks-

tra opgørelser i form af mellembalancer og skattemæssige opgørelser for Interessenterne ved optagel-

se af nye partnere.
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2.9.2 Anpartsselskab

Ejerne af anpartsselskabet kan have et ønske om, at der med tiden skal optages yderligere kapitaleje-

re i ejerkredsen. En optagelse af nye kapitalejere kan se på baggrund af:

 Et ønske om fremskaffelse af ny kapital

 Lade ny kapitalejer indtræde med nyt forretningsområde til virksomheden

 Lade ansat blive del af ejerkredsen grundet medarbejderes vigtighed for den fremtidige for-

retning

I forbindelse med at de nuværende kapitalejere vil lade nye kapitalejere indtræde, kan dette ske med

udgangspunkt i nedenstående metoder:

 Tegning af nye anparter

 Salg af eksisterende anparter fra de øvrige kapitalejere

Begge metoder vil påvirke de eksisterende kapitalejeres ejerandel ved udvidelse med nye kapitaleje-

re.

Ved en tegning af nye kapitalandele vil de eksisterende kapitalejere ikke afstå nogen af deres anpar-

ter, idet selskabskapitalen udvides med yderligere anparter. Ejerandelen vil som den eneste konse-

kvens i dette tilfælde blive lavere for den enkelte kapitelejer.

Ved tegning af nye kapitalandele vil det være muligt, at opdele kapitalen i forskellige klasser og i den

forbindelse indføre en forlodsudbytteret til de oprindelige kapitalejere, som medfører, at de oprinde-

lige kapitalejere har ret til den første andel af selskabets udbytte før de nye kapitalejere får andel af

det udloddede udbytte.

Ved erhvervelse af anparter fra eksisterende kapitalejere, vil der ske afståelse af det aftalte antal an-

parter, som de nye investorer erhverver til den aftalte kurs. Selskabskapitalen vil, efter de nye kapi-

talejere er indtrådt i selskabet, være uændret, idet erhvervelse er sket ved, at oprindelige ejere har

afstået anparterne. Det gælder, at gevinst og tab skal medtages i den skattepligtiges selvangivelse

som aktieindkomst73.

73 PSL § 4a, stk. 1 nr. 4
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I forbindelse med at der skal ske en transaktion med eksisterende anparter, skal der opgøres en købe-

sum pr. anpart. Købesummen skal opgøres til hvad en uafhængig tredjemand ville have erhvervet

anparterne til.

2.10 Generationsskifte

I relation til hvorvidt en omdannelse er hensigtsmæssig, kan det endvidere være aktuelt at benævne

generationsskifte i mindre omfang. Emnet omkring generationsskifte findes relevant for mange virk-

somhedsejere, idet ejerne gerne vil åbne op for den kommende generation, uanset om det er en virk-

somhed i personligt regi eller f.eks. et kapitalselskab.

Kompleksiteten af et generationsskiftet gør, at man i god tid skal begynde at tænke i disse baner og

derfor findes det relevant at beskrive de overordnede forskelle mellem at foretage generationsskifte i

et interessentskab og et anpartsselskab.

Et generationsskifte er en måde, hvorpå man kan videregive en virksomhed, uanset om det er person-

ligt drevet eller er drevet fra et kapitalselskab, til den næste generation i ejerens familie eller til ek-

sempelvis nære medarbejdere. Dette kan blandt andet ske ved succession, hvilket betyder, at den nye

generation indtræder i den tidligere ejers skattemæssige stilling og først beskattes ved afståelse af det

overdragne.

Eller det kan ske som en almindelig skattepligtig overdragelse af virksomheden, hvor beskatningen

sker ved afståelsen. Det essentielle i de skatteretlige regler vedrører generationsskifte med successi-

on74, beskatning udskydes indtil det tidspunkt, hvor næste generation afstår det overdragne75.

I et generationsskifte er der også oftest et gaveelement inkluderet, idet man til en specifik person-

kreds kan videregive virksomheden som led i en gave, der er afgiftsfrit under bundgrænsen og be-

skattes lempeligere over bundgrænsen.

Overordnet set er der mange dispositioner, både af skattemæssig og juridisk karakter, såvel som per-

sonlige, som altid bør overvejes forud for et generationsskifte. Et interessentskab eller anpartsselskab

kan enten vælge at lave et glidende generationsskifte eller lave generationsskifte på én gang alt efter,

74 Olsen, S, B, Halling-Overgaard, S, (2013), Generationsskifte og omstrukturering - det skatteretlige grundlag,
s. 31
75 Olsen, S, B, Halling-Overgaard, S, (2013), Generationsskifte og omstrukturering - det skatteretlige grundlag,
s. 31
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hvor hurtigt den nuværende og kommende generation af virksomheden ønsker generationsskiftet

foretaget.

Man skal i et tidligt stadie overveje, hvorvidt den nuværende selskabskonstruktion er den rette til

gennemførsel af et generationsskifte. Generationsskifte af virksomheden kan være en stor omkost-

ning for den næste generation, idet der kan være tale om en velkonsolideret virksomhed, som har haft

store positive overskud, hvilke øger virksomhedens værdi. En værdiansættelse af virksomheden kan

betyde, at den kommende generation skal betale mange millioner for virksomheden, som de har

svært ved, at betale.

2.10.1 Interessentskab

Afhandlingens formål er ikke at gennemgå alle aspekter ved et generationsskifte, men kun opstille de

overordnede elementer, som kan have betydning for overvejelser vedrørende en eventuel omdannelse

af et interessentskab.

Indledningsvist er det vigtigt foruden et generationsskifte, om det ønskes, at virksomheden føres

videre, som et interessentskab, eller om den skal omdannes til et anpartsselskab forinden. I dag ser

man oftest i praksis, at flere og flere virksomheder bliver omdannet til et kapitalselskab, før generati-

onsskiftet gennemføres. Dette gøres, da det er mere kompliceret at gennemføre et generationsskifte af

en personligt ejet virksomhed fremfor et kapitalselskab.

Udover at der i et interessentskab skal tages hensyn til en lang række forhold, som f.eks. det skatte-

mæssige, hæftelsen og det personlige aspekt, skal der endvidere tages hensyn til f.eks. kravet om

deltagerantal, som skal være minimum to. Samtidig skal der tages hensyn til de øvrige Interessenter,

samarbejdets karakter samt interessentskabets udvikling. Et generationsskifte af et interessentskab

kan kun foretages ved, at man overdrager aktiver, det vil sige, at man overdrager Interessentens ide-

elle ejerandel, som der er tilknyttet nogle rettigheder, hvorfor det for et anpartsselskab kan ske både

ved aktivoverdragelse eller anpartsoverdragelse.

I de tilfælde hvor både den kommende generation og de nuværende Interessenter ønsker at bibeholde

aktiviteten i interessentskabet, skal der tages hensyn til den eksisterende Interessentskabskontrakt,

idet denne kontrakt er tilpasset den enkelte virksomhed og regulerer de indre forhold. Der kan såle-
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des være opstillet nogle krav i Interessentskabskontrakten, som komplicerer eller umuliggør et kom-

mende generationsskifte76.

Ved et generationsskifte skal alle Interessenterne endvidere have givet deres samtykke hertil. Det kan

ikke ske, hvis en Interessent modsætter sig det, samt at der tages stilling til, om én enkelt eller flere

Interessenter skal generationsskiftes, hvorfor førstenævnte kan medfører endnu flere udfordringer.

Nogle af disse problemstillinger beror blandt andet på, når én enkelt Interessent generationsskiftes,

hvilken betydning vil det få fremadrettet for Interessentskabet og hvilken karakter vil samarbejdet

mellem den kommende generation og de bestående Interessenter få, samt over hvor lang tid generati-

onsskiftet ønskes foretaget.

Endvidere skal det vurderes, hvor stor indflydelse den nuværende Interessent har på virksomheden.

Afledt heraf, hvor stor påvirkning et generationsskifte vil have, og om det overhovedet er muligt at

fortsætte virksomheden uden den Interessent, der ønsker et generationsskifte. En anden ulempe er, at

det er et almindeligt anerkendt princip, at debitorskifte som udgangspunkt kræver kreditors samtyk-

ke, idet den kommende generation vil indtræde i de tidligere ejeres forpligtelser og Interessenterne

hæfter personligt.

Ved et generationsskifte kan der være tale om, at alle de nuværende Interessenter afstår hele deres

ideelle ejerandel og begge generationer skiftes samtidig. Denne type generationsskifte afleder tilsva-

rende problemstillinger som overstående, herunder f.eks. samarbejdets karakter mellem de kommen-

de generationer, og hvorvidt de er egnede til at drive interessentskabet videre i fællesskab. Overstå-

ende belyser eksempler på faktorer, der kan komplicere et generationsskifte af et Interessentskab.

2.10.1.1 Beskattet generationsskifte af et Interessentskab

I forbindelse med et generationsskifte som almindelig overdragelse for et Interessentskab, under for-

udsætning af, at alle Interessenterne generationsskiftes, skal overdragelsen af den ideelle ejerandel

beskattes som et salg på tidspunktet for overdragelsen, udover det som anses tilknyttet til gaveele-

mentet. 77 Gaver er i skattelovgivningen ikke definitivt, men det er en ufravigelig betingelse, at der er

76 F.eks. et tidsbegrænset Interessentskab
77 Efter reglerne i BAL – afgiftspligtige gaver til specifik personkreds over kr. 61.500 (2016) – beskattes med
15 % for gavemodtageren.



Virksomhedsomdannelse Copenhagen Business School, 2016
– Omdannelse af et Interessentskab Kandidatafhandling,
Cand.merc.aud

49

tale om en hel eller delvis vederlagsfri formuefordel78.  En gave kan være en overdragelse af formue-

goder i forbindelse med et genrationsskifte.

Avance og eventuelt genvundne afskrivninger skal, idet interessentskaber er skattetransparente, be-

skattes hos de enkelte Interessenter ved enten at afstå hele deres ideelle ejerandel eller delafstå nogle

enkelte aktiver efter de almindelige skatteregler79. Vurdering af dette, beror på, hvad der findes mest

lønsomt. Værdiansættelsen af de ideelle andele for Interessenterne skal som hovedregel ske til værdi-

en i handel og vandel80.

Interessenterne kan vælge at blive beskattet efter Personselskabslovens regler, som er beskrevet i

tidligere afsnit 2.4, eller efter virksomhedsskatteordningens regler, som er beskrevet i afsnit 2.5.

Såfremt de har valgt at blive beskattet efter virksomhedsskatteordningens regler, kan de forhindre at

opsparet overskud jf. afsnit 2.5.1.5 kommer til beskatning i året for generationsskiftet, men kan ud-

skydes til det efterfølgende år, såfremt de ikke ophører med at bruge virksomhedsskatteordningen op

til generationsskiftet.

Den kommende generation skal i relation hertil være skattemæssigt anset som selvstændigt erhvervs-

drivende. At være klassificeret som selvstændigt erhvervsdrivende medfører, at Interessenterne skal

vælge beskatningsmetode81 og opgøre anskaffelsessummer for goodwill, driftsmidler mv, hvilket

medfører, at de får et større afskrivningsgrundlag end ved generationsskifte med succession.

Ved et løbende generationsskifte vil der ske delvise afståelse og derved løbende avancebeskatning,

hvorved avancebeskatningen spredes over en længere periode.

2.10.1.2 Generationsskifte med skattemæssig succession af et Interessentskab

Ved succession vil den næste generation tiltræde i de tidligere ejeres skattemæssig stilling for så vidt

angår anskaffelsestidspunkt og -summer mv. Kildeskatteloven er blandt andet med til, at regulere et

generationsskifte med succession i levende live og omfatter følgende personer overdragelse med

succession kan ske til 82: familie, herunder børn, adoptivbørn, børnebørn, samlever mv. eller f.eks.

nære medarbejdere og tidligere ejere m.fl.

78 Den juridiske vejledning C.A.6.1.2.1 - Gavebegreber
79 I forbindelse med generationsskifte af en virksomhed har overdrageren mulighed for at oprette en ratepensi-
on eller en pension med løbende udbetalinger og dermed undgå beskatning på overdragelsestidspunktet
80 LL § 2 – Interesseforbundne partner.
81 PSL, VSO eller KAO
82 KSL § 33C, - KSL §§ 26A og 26 B omfatter overdragelse med succession til ægtefælle
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Der kan succederes i et Interessentskab, da det opfylder betingelser om begrebet erhvervsvirksom-

hed. Der vil kunne succederes i en ideel ejerandel af Interessentskabet eller alle Interessenternes ide-

elle ejerandele83. Følgende aktiver, der kan succederes i, er eksempelvis afskrivningsberettigede byg-

ninger, maskiner, inventar, driftsmidler og varelager mv.

2.10.1.3 Den skattemæssige stilling

Den overdragende generation kan vælge enten at modtage et vederlag for virksomheden eller give

den som led i en gave eller som en kombination heraf til den specifikke personkreds. Successionsmu-

ligheden gør, at den kommende generation overtager den tidligere generations skatteforpligtelser. Det

er på baggrund heraf muligt at erstatte en del eller hele summen med en gave, som bliver beskattet

væsentligt anderledes84. Som udgangspunkt medtages gaver i den personlige indkomst85 med undta-

gelse af gaver givet i et naturligt slægtsforhold86.

Den skattemæssige opgørelse afhænger af selve værdiansættelsen87. Værdiansættelsen skal ansættes i

overensstemmelse med LL § 2, når der er tale om interessesammenfald, hvilket der oftest er i forbin-

delse med et generationsskifte, da parterne oftest er i et slægtsforhold eller lignende og opgøres til

handelsværdi. Der skal ved et glidende generationsskifte foretages værdiansættelse af hvert aktiv,

som den nye generation overtager.

Den skattemæssige stilling ved et generationsskifte afhænger af den konkrete stilling og de individu-

elle beregninger, hvor denne afhandlings fokusområde er, at opstille de overvejelser, der kan influere

i en mulig omdannelse.

2.10.2 Generationsskifte af et anpartsselskab

Når der i kapitalselskaber tales om generationsskifte, skal generationsskiftet times bedst muligt. Et

generationsskifte er ikke noget, der foretages fra den ene dag til den anden. Et generationsskifte kan

både ske til næste generation af familie, nære medarbejdere m.fl.

83 Den juridiske vejledning C.C.6.7.2 - Succession efter KSL § 33 C
84 Den erhvervende generation skal betale 15 % i skat af værdier, der overstiger bundgrænsen, som for 2016 er
fastsat til kr. 61.500
85 SL § 4, litra c
86 BAL § 22 jf. BAL § 1
87 Værdiansættelsescirkulæret – Cirk. 185 af 17. nov.1982
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I modsætning til et generationsskifte af et interessentskab er det muligt for kapitalselskaber at det kun

er én enkelt person, der skal overtage virksomheden, idet der ikke er krav om, at kapitalselskaber skal

have flere ejere, hvilket gør kapitalselskabsstrukturen mere fleksibel end interessentskabsstrukturen.

I forbindelse med at de eksisterende kapitalejere ønsker at foretage generationsskifte til den næste

generation i selskabet kan det ske både i en samlet transaktion eller over flere transaktioner, hvor der

laves et glidende generationsskifte. Et generationsskifte i et kapitalselskab er mere fleksibelt end ved

generationsskifte af personligt ejede virksomheder, idet beskatningen af virksomhedens drift, herun-

der udskudte skatteforpligtelser, påhviler selskabet, da selskabet udgør et selvstændigt skattesubjekt.

2.10.3 Beskattet generationsskifte af et anpartsselskab

Den afstående generation af anparterne vil således kun blive beskattet af avancen for anparterne88,

såfremt disse er ejet personligt. Avancerne opgøres på baggrund af gennemsnitsmetoden, hvorfor

anskaffelsessummen fratrækkes salgssummen og beskattes i den skattepligtige indkomst under aktie-

indkomst. Avancerne i forbindelse med et generationsskifte kan i nogle tilfælde være betydelige, idet

selskabets værdi på salgstidspunktet kan være høj. De skattemæssige konsekvenser for den kommen-

de generation bliver, som følge af at der tale om en almindelig overdragelse, at anskaffelsessummen

bliver tilsvarende salgssummen for overdrageren på overdragelsestidspunktet for anparterne.

Det er for kapitalselskaber muligt at lave en forlods udbytteret i forbindelse med et glidende genera-

tionsskifte. En forlods udbytteret kan laves i tilfælde, hvor de eksisterende kapitalejere sælger en

andel af kapitalselskabet og modtager en forlods udbytteret på kr. x mio., som en andel af købesum-

men. En forlods udbytteret vil nedsætte købesummen for anparter i kapitalselskabet, som den kom-

mende generation skulle betale.

2.10.3.1 Generationsskifte med skattemæssig succession af et anpartsselskab

De samme betingelser gør sig gældende ved generationsskifte med succession som ved et interes-

sentskab med hensyn til den specifikke personkreds. Afgrænsningen af hvilken personkreds, der kan

modtage anparter med succession, sker udelukkende efter medarbejderens arbejdsmæssige tilknyt-

ning til selskabet og slægsforholdet.

88 ABL § 12
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I forbindelse med at der skal laves et generationsskifte, skal de overdragne værdier værdiansættes og

det kan i nogle tilfælde være relevant at anmode om et bindende svar fra SKAT i forhold til værdian-

sættelsen, især hvis der gøres brug af muligheden for at lave et generationsskifte, hvor de eksisteren-

de ejere beholder en mindre andel af anparterne som A- klasse rettigheder, mod den nye generation

ejer hovedparten af anparterne som B-rettigheder.

Forskellen på A- og B rettighederne er antallet af stemmer som gør, at A-aktierne har en forlods ud-

bytteret, som er med til at nedsætte købesummen for anparterne, som sælges til den kommende gene-

ration, som ejer B-anparter. Ved at de eksisterende kapitalejere afstår kapitalandelene i kapitalselska-

bet skal avancen beskattes som aktieindkomst på kapitalejerens selvangivelse. Avance opgøres som

forskellen mellem anskaffelses- og afståelsessum, se tabel 2-18.

2.10.4 Generationsskifte med holdingstruktur

Mange kapitalselskaber er i dag opbygget i en holdingstruktur, hvor holdingselskaberne ejer drifts-

selskabet. Ejeren, som ønsker at foretage generationsskifte til næste generation vil under forudsæt-

ning af, at de ejer over 10% af ejerandelen eller stemmerettighederne kunne sælge skattefrit i hol-

dingselskabet, idet de går under betegnelsen datterselskabsaktier89. Den skattemæssige fordel ved

denne struktur er, at anparterne kan sælges og salgsindtægten overføres holdingselskabet, hvorved

beskatningen udskydes.

89 ABL § 4A
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2.11 Salg af virksomhed

Virksomheden kan i løbet af den levetid opleve at blive udsat for at modtage et salgstilbud fra en

ekstern køber. I forbindelse med et salg vil nedenstående behandle de skattemæssige konsekvenser

for salg af virksomheder, som enten er drevet i et interessentskab eller i et kapitalselskab.

2.11.1 Interessentskab

Interessentskaber, som ikke er underlagt krav om offentliggørelse af regnskaber jf. afsnit 2.2.1, vil

som udgangspunkt ikke være synlige og nemme at identificere for eksterne parter, idet eksterne kø-

bere som regel har kigget på virksomheden over længere tid samt analyseret på udviklingen og nøg-

letal, hvilket ikke er muligt for interessentskaber, medmindre samtlige Interessenter er kapitalselska-

ber, hvorfor der er krav om offentliggørelse. De registreringspligtige interessentskaber, hvor der af-

lægges offentlige regnskaber, vil alt andet lige have nemmere ved at blive opdaget og analyseret på

af eksterne parter.

Der er imidlertid en række udfordringer ved at sælge et interessentskab, hvis det er ejet af Interessen-

terne personligt. Kernen i personligt drevne virksomheder er oftest ejerne, samtidig er Interessenter-

nes privatøkonomi oftest blandet ind i beskatningen af interessentskabet. Derudover ses det oftest i

praksis, at køberne, som oftest er andre kapitalselskaber eller fonde, ikke ønsker at fortsætte driften i

et interessentskab, grundet de særlige hæftelsesregler.

En af årsagerne til, at det kan være svært, at sælge et Interessentskab skyldes, at det kan være svært at

værdiansætte, idet Interessenternes lønninger ikke kommer i resultatopgørelsen i de fleste tilfælde og

der derved skal laves flere specifikke opgørelser, som ikke indgår i et eventuelt årsregnskab, som

offentliggøres. Endvidere vil der i de fleste Interessentskabsregnskaber været private omkostninger,

som bliver kørt over mellemregninger, hvorfor der er en masse aspekter, der skal overvejes i forbin-

delse med et eventuelt køb.

I mange tilfælde vil en potentiel henvendelse fra en køber kræve, at virksomheden bliver omdannet

til et kapitalselskab forinden transaktionen med den eksterne part gennemføres. Et salg af et interes-

sentskab kræver som oftest, at der foretages en Due Dilligence, hvor køberen har mulighed for at

gennemgå det finansielle og juridiske fundament i selskabet forinden erhvervelse af virksomheden.
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2.11.2 Kapitalselskab

I tilfældet hvor en køber ønsker at erhverve et kapitalselskab, vil der skulle ske værdiansættelse af

selskabet. Det er muligt at erhverve hele selskabet inkl. medarbejdere, idet man ved erhvervelse af

anparterne erhverver selskabets aktiver, forpligtelser herunder medarbejdere. Salg af en virksomhed

kræver som oftest, at der foretages en Due Dilligence, hvor køberen har mulighed for at gennemgå

det finansielle og juridiske fundament i selskabet forinden erhvervelse af kapitalen.

En køber af et kapitalselskab afgiver et tilbud på erhvervelsen af et bestemt antal % af selskabskapi-

talen for en bestemt købesum. Købesummen udgør købsprisen for anparterne. Kapitalejere i kapital-

selskaber vil være almindelige lønmodtagere i selskabet, såfremt de ikke er ”silent partner” og blot er

kommet med kapital. Kapitalejere vil være omfattet af de sædvanlige beskatningsregler efter person-

skatteloven vedrørende udbetaling af lønninger. Ved kapitalejernes salg af ejerandelen vil beskatnin-

gen ske som aktieindkomst, som har en beskatning på ca. 30%.

Kapitalejerne vil skulle opgøre avance ved salget, hvilket kan opgøres således:

+ Salgssum

- Salgsomkostninger

- Anskaffelsessum inkl. købsomkostninger

= Avance

Tabel 2-18: Opgørelse af avance ved salg

Avancen ved salg skal påføres kapitalejerens selvangivelse, såfremt kapitalandelen er ejet personligt.

Ved et salg fra et holdingselskab vil avancen skulle opgøres på samme måde, som hvis det var per-

sonligt ejet. Eneste forskel er, at salg af kapitalandele i selskaber, hvor ejerandelen udgør 10% eller

derovre, er skattefrit jf. ABL § 4A.
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2.12 Delkonklusion

2.12.1.1 Optagelse af nye partnere

Optagelse af nye partnere vil som udgangspunkt påvirke både de nuværende Interessenters og kapi-

talejernes ejerandele i de respektive virksomheder.

I forbindelse med, at et interessentskab optager nye partnere vil de afstående Interessenter skulle

beskattes af avancen ved afståelse af deres respektive ideelle andel, som sælges til den indtrædende

partner, hvorfor der skal opgøres nye anskaffelsessummer mv. Hvor der sker indtrædende og udtræ-

delse på samme tidspunkt, vil de øvrige Interessenters ejerandele, som udgangspunkt ikke påvirkes.

Problematikken i forbindelse med ind- og udtrædende Interessenter ses alene reguleret af de indre

forhold i interessentskabet vedrørende Interessentskabskontrakten og samtykkeerklæring.

For kapitalselskaber er det være muligt at optage nye partnere ved, at enten de eksisterende kapital-

ejere sælger en andel til en ny partner eller gennem en kapitalforhøjelse og udvidelse af antallet af

anparter.

Såfremt de eksisterende kapitalejere sælger andele til de nye partnere vil de eksisterende kapitalejere

skulle avancebeskattes af det antal anparter, de sælger, hvorfor den eneste konsekvens ved en kapital-

forhøjelse for de nuværende kapitalejere er, at deres ejerandel bliver mindre. De nye partnere vil i

dette tilfælde indskyde ny kapital i selskabet, som forhøjer virksomhedskapitalen samt den eventuelle

overkurs.

2.12.1.2 Generationsskifte

Det er vigtigt at planlægge et generationsskifte i god tid, da der er mange beslutninger i relation her-

til, der skal træffes. Et generationsskifte af et interessentskab kan kun foretages, såfremt der fortsat er

mere end én ejer af interessentskabet til enhver tid, ellers vil det blive opløst efter reglerne om konfu-

sion.

Et generationsskifte, der foretages i en beskattet transaktion, vil medføre, at de eksisterende Interes-

senter afstår deres fulde ejerandel, og de nye generation erhverver ejerandelen til fastsatte købesum.

Beskatningen vil ligeledes ske som personlig indkomst enten efter reglerne i PSL eller efter reglerne i

virksomhedsskatteordningen, og da dette kan have stor likviditetspåvirkning for de pågældende, kan

et generationsskifte med succession være mere hensigtsmæssigt i nogle tilfælde.
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I et anpartsselskab, hvor de eksisterende kapitalejere ønsker at foretage et generationsskifte til næste

generation, er det i modsætning til generationsskifte i interessentskaber muligt, at det kun er én per-

son, der skal overtage virksomheden, idet der ikke er krav om, at kapitalselskaber skal have flere

ejere. Her viser selskabskonstruktionen en større fleksibilitet end en interessentskabskonstruktion. Et

generationsskifte i et kapitalselskab kan i lighed med generationsskifter i interessentskaber ske lø-

bende, som i én transaktion.

2.12.1.3 Salg af virksomhed

Et salg af en virksomhed kan blive aktuelt af forskellige årsager, enten hvis Interessenterne eller an-

partshaverne selv ønsker at afhænde virksomheden, fordi den skal generationsskiftes, eller de ønsker

at lave noget andet. I tilfælde hvor Interessenterne ønsker, at sælge virksomheden vil der, som ud-

gangspunkt være nogle udfordringer allerede i forbindelse med, at finde en køber.

Det ses i praksis, at køberne, som oftest er andre kapitalselskaber eller fonde, som ikke ønsker for-

sættelse af driften i et Interessentskab grundet de særlige hæftelsesregler. Herudover vil eventuelle

købere ikke kunne undersøge selskabets regnskabstal forinden afgivelse af tilbud, hvilket er en ulem-

pe, da en interesse for køb af virksomhed, som oftest skabes som en kombination af interessant inve-

stering, opkøb af konkurrence samt konkret vurdering af de realiserede og offentliggjorte regnskabs-

tal. Netop regnskabstallene er en udfordring at skaffe i et interessentskab, idet der jf. afsnit 2.2.1 ikke

er krav om offentliggørelse af regnskaber. Dette er dog kun tilfældet, hvis samtlige Interessenter er

fysiske personer, idet der er krav om at interessentskaber, som er ejet af juridiske personer, skal of-

fentligøre regnskaber.

I et anpartsselskab hvor kapitalejerne ønsker, at sælge virksomheden eller modtager tilbud på køb af

virksomheden under samme motiver som ved salg af et interessentskab vil et salg være forholdsvist

enklere for et kapitalselskab, idet der ikke er mulighed for, at kapitalejernes økonomi er blandet ind i

selskabet. Herudover vil kapitalejerne udelukkende eje et antal anparter, som skal afstås i modsæt-

ning til interessentskaber, hvor Interessenterne afstår en ideel andel af Interessentskabet i forbindelse

med salg, hvilket gør anpartsstrukturen mere fleksibel.
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3 Mulige årsager til omdannelse

I forlængelse af kapitel 2 og 3, hvori det blev fundet, at der er en række generelle forskelle mellem at

drive virksomhed i et interessentskab kontra i et kapitalselskab, vil der i dette afsnit oplistes de muli-

ge årsager og fordele og ulemper, der kan ligge til grund for en eventuelt omdannelse af et Interes-

sentskab.

Først og fremmest må man i praksis klarlægge, hvad formålet og årsagerne til en omdannelse er, og

valget skal ske på baggrund af en konkret afvejning ud fra de faktiske forhold og eventuelt en konse-

kvensberegning. Et formål kan udelukkende bestå af, at Interessenternes ønsker om, at begrænse

hæftelsen, idet den er ubegrænset, personlig, solidarisk og direkte for Interessenterne, hvilket skaber

større risiko og usikkerhed for de pågældende.

Da denne afhandling er baseret på en konstrueret case, vurderes det mere hensigtsmæssigt at opstille

de forskelle, der løbende er fundet, fremfor at definere et fiktiv formål eller årsag. Nedestående ske-

ma er ikke udtømmende eller entydigt. Nogle af forskellene, kan afvejes i både fordele og ulemper,

men vi mener, at disse forskelle kan have signifikant betydning for overvejelserne vedrørende, om

der skal gennemføres en omdannelse, eller om det er mest hensigtsmæssigt, at forsætte driften i Inte-

ressentskabet.

Beskrivelse Interessentskab v. fysiske personer Kapitalselskab

Generelt Fordele:

 Manglende lovgivning, stor aftalefri-

hed.

 Ingen krav til stiftelse og startkapital.

 Ingen formalia skal iagttages

Ulemper:

 Ubegrænset, personlig og solidarisk

hæftelse.

 Manglende lovgivning, ingen ramme-

lov til regulering.

 Minimum to deltagere ellers bliver

virksomheden opløst v. konfusion

Fordele:

 Begrænset hæftelse.

 Lovreguleret.

 En ejer

Ulemper:

 Krav til stiftelse og startkapital.

 Lovreguleret, mindre aftalefrihed.

 Større administrativ byrde

Regnskabsmæssigt Fordele:

 Omfattet af Regnskabsklasse A

 Ingen offentliggørelse af regnska-

ber

Fordele:

 Omfattet af Regnskabsklasse

B, C, D

 Offentliggørelse af regnskaber
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 Ingen revisionspligt

 Færre administrative omkostninger

Ulemper:

 Omfattet af Regnskabsklasse A90

 Ingen offentliggørelse af regnska-

ber.

 Ingen revisionspligt

hvilket kan medføre begrænsninger i forbindelse

med kreditorer.

 VSO

 Adskillelse mellem virksomheds-

og privatøkonomi

 Større gennemsigtighed

Ulemper:

 Omfattet af Regnskabsklasse B

 Offentliggørelse af årsrapport

 Som udgangspunkt ingen revi-

sionspligt, afhængig af netto-

omsætning/balance

Skattemæssigt Fordele:

 Valgfrihed i beskatningsmetode:

 PSL

 VSO

 KAO

 Underskud kan fradrages i den person-

lige indkomst.

 Erhvervsmæssige renter fradrages i den

personlige indkomst. (VSO, KAO)

 Opspare overskud m. tillæg af virk-

somhedskat.

 Optimering af topskat. (VSO)

Ulemper:

 PSL, man bliver beskattet af hele det

skattepligtige overskud i den personlige

indkomst

 Adskillelse mellem virksomheds- og

privatøkonomi (VSO)

Fordele:

 Selskabsskatten er langsomt falden-

de fra 24,5 % – 22 % (2014-2016)

 Ingen særlig skattemæssig opgørel-

se til udarbejdelse af selvangivelse

 Nemt at gennemskue den personlige

skat

Ulemper:

 Beskatning sker på selskabsniveau.

– Intet personlig fradrag ved under-

skud.

Optagelse af nye

partnere

Fordele:

 Aftalefrihed

 Ingen krav til formalia

 Hæfter først for forpligtelser fra ind-

trædelsestidspunktet

Ulemper:

 Samtykke fra øvrige Interessenter

 Kan være begrænsninger i Interessent-

skabskontrakt.

 Minimum to deltagere ellers bliver

Fordele:

 Ingen krav til antal af deltagere

Ulemper:

 Anpartsandel bliver lavere ved op-

tagelse af nye partnere

90 Interessentskabsregnskaber skal offentliggøres i tilfælde, hvor samtlige Interessenter er juridiske personer og
omfattet af Regnskabsklasse B
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virksomheden opløst v. konfusion

Generationsskifte Fordele:

 Kan ske med succession

 Gaveelement

Ulemper:

 Samtykke fra øvrige Interessenter

 Kan være begrænsninger i Interessent-

skabskontrakt.

 Minimum to deltagere ellers bliver

virksomheden opløst v. konfusion

 Samarbejdets karakter

 Interessenten kan være en nøglefigur i

virksomhedens drift

 Samarbejdsvanskeligheder mellem

kommende generation og lign.

 Beskattet generationsskifte, kan medfø-

rer betydelige avancer.

Fordele:

 Kan ske med succession

 Gaveelement

 Ingen overordnede begrænsninger,

større fleksibilitet

 Én enkelt ejer

Ulemper:

 Beskattet generationsskifte, kan

medfører betydelige avancer.

Salg af virksomhed Fordele:

 Beskattet i den personlige indkomst af

salg.

Ulemper:

 Ingen offentliggørelse af årsrapport

 Tredjemand har ingen adgang til

regnskaber.

 Medfører et værdiansættelsespro-

blem

 Minimum to deltagere ellers bliver

virksomheden opløst v. konfusion

 Øvrige Interesseters samtykke

 Køber mindre interesseret, grundet hæf-

telsen.

 Skal afstå den ideelle ejerandel af Inte-

ressentskabet.

Fordele:

 Offentliggørelse af årsrapport

 Tredjemand har adgang til

regnskaber.

 Afstår anparter

 Hæftelsen er begrænset.

 Ingen overordnede begrænsninger,

større fleksibilitet

 Én enkelt ejer



Ulemper:

 Værdiansættelsesproblem, da anpar-

terne ikke bliver handlet på et regu-

leret marked.

Tabel 3-1: Oversigt over konstaterede forskelle, ej udtømmende
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En anden årsag foruden de opremsede i tabel 3-1, kan findes i, hvorvidt virksomheden ønsker at ek-

spandere eller opbygge internationale relationer. Flere virksomheder har fra opstartsfasen i dag tan-

ker om at skulle have internationale relationer, herunder samarbejde med internationale kunder og

leverandører. I disse tilfælde hvor der handles på tværs af landegrænser, kan der være en risiko for at

blive underlagt en retssag, som skal afgøres i en udenlandsk domstol, som kan være en utrolig om-

kostningsfuldt. Det kan på baggrund heraf være risikabelt at drive virksomhed i et interessentskab,

hvor det er fysiske personer, som er ejere, hvis der foretages international handel eller lignende. Det

kan i værste fald betyde, at Interessenterne er nødsaget til at lukke interessentskabet ned, idet de hæf-

ter personligt og direkte med deres formue og i værste fald kan gå personligt konkurs grundet hæftel-

sesreglen.

3.1 Delkonklusion

Årsagerne, til hvorvidt en virksomhedsomdannelse kan overvejes, er meget forskellige efter, hvilket

stadie virksomheden er i, og hvilket formål Interessenterne har med hensyn til omdannelsen. En om-

dannelse kan i nogle interessentskaber være fornuftigt, mens i andre tilfælde vil det være mest hen-

sigtsmæssigt for Interessenterne at forsætte med at drive deres virksomhed i et interessentskab.

Der er ingen faste retningslinjer for, i hvilke tilfælde det kan være hensigtsmæssigt, at foretage en

virksomhedsomdannelse af et interessentskab, det afhænger af hvilken situation, samt ønsker og for-

mål de enkelte Interessenter har. Ser man udelukkende på den skattemæssige beregning, ud fra de

opstillede forudsætninger, vil det anbefales, at fortsætte driften i interessentskabet med VSO, men da

de skattemæssige konsekvenser ikke er eneste grund til at omdanne, er man nødsaget til at vurdere

andre årsager og det reelle behov for at omdanne, hvilket beror på den konkrete situation.

Det næste kapitel i afhandlingen vil omhandle, hvilke muligheder der er for at foretage en virksom-

hedsomdannelse i de tilfælde, hvor Interessenterne har besluttet at omdanne til et anpartsselskab
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4 Virksomhedsomdannelse

Der findes en række metoder til at omdanne et interessentskab. En omdannelse betyder principielt, at

en virksomhed konverteres til eksempelvis et aktie- eller anpartsselskab, hvorfor virksomhedens

aktivitet samt aktiver og passiver som udgangspunkt lægges ind i et fortsættende selskab.

Generelt for alle metoderne er, at de alle kan foretages både skattefrit og skattepligtigt. Følgende

omdannelsesmetoder vil blive behandlet og er som følger:

 Virksomhedsomdannelse

 Tilførsel af aktiver

Forskellen på de to metoder er, om Interessenterne er fysiske eller juridiske personer.

4.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse

En skattepligtig virksomhedsomdannelse sidestilles med et salg af en personligt ejet virksomhed til

tredjemand. En skattepligtig virksomhedsomdannelse sker efter afståelsesprincippet, hvilket udløser

en realisationsbeskatning hos ejeren af det afståede i afståelsesåret91.

Simplificeret betyder dette, at ejerne beskattes på tidspunktet for afståelsen af aktiver og passiver,

hvilket i nogle tilfælde kan medføre store skattemæssige konsekvenser, hvis der er tale om betydelige

avancer ved afståelsen. Derfor anses denne metode ikke altid som hensigtsmæssig og gennemføres

oftest, hvor det ikke udløser betydelig beskatning, eller hvor den skattepligtige frivilligt vælger at

acceptere et tab92.

4.1.1 Fuldstændig eller delvis afståelse

Ved brug af afståelsesprincippet er der som udgangspunkt valgfrihed med hensyn til, hvilke aktiver

og passiver, der afstås. Herved er der mulighed for, at enkeltaktiver afstås som led i en delvis afståel-

se, eller én samlet virksomhed afstås. Hvorvidt der ønskes en fuldstændig afståelse eller delvis afstå-

else, beror på en afvejning af, hvad der anses som mest lønsomt for den pågældende.

Det er endvidere muligt at omdanne skattepligtigt med tilbagevirkende kraft. Der er ved omdannelse

91 Michelsen, A et al. (2015), Læren om indkomstskat s. 818-821
92 Olsen, S, B, Halling-Overgaard, S, (2013), Generationsskifte og omstrukturering - det skatteretlige grundlag.
s, 117
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med tilbagevirkende kraft restriktioner ved at afstå enkeltaktiver, da det er en betingelse, at der skal

være tale om én samlet virksomhed, der omdannes med tilbagevirkende kraft93.

4.1.1.1 Virksomhedsbegrebet

Virksomhedsbegrebet skal i forbindelse hermed uddybes. Det forudsættes som beskrevet ovenfor at

ved en skattepligtig omdannelse med tilbagevirkende kraft og betingelserne for en skattefri omdan-

nelse (Afsnit 4.2.1.4), at det er én samlet virksomhed, der omdannes og virksomheden skal være

erhvervsmæssig94. Afgræsning af hvad der karakteriseres som en samlet erhvervsvirksomhed er ud-

ledt gennem retspraksis og administrative forskrifter.

Definitionen95 af en erhvervsmæssig virksomhed er, at virksomheden skal være indrettet på systema-

tisk indtægtserhvervelse, hvor det afgørende formål er, at opnå en fortjeneste. Herved afgrænses den

fra ikke-erhvervsmæssige virksomheder, som f.eks. hobbyvirksomheder.96

I en afgørelse fra Landsskatteretten, SKM2014.822.LSR, blev det fastslået, at begrebet erhvervsmæs-

sig virksomhed i skattemæssig henseende beror på en konkret vurdering, hvori indgår flere forhold,

som f.eks. om virksomheden udøves med henblik på rentabilitet og intensitet (…). At en virksomhed

skal opfylde et intensitetskriterium og et rentabilitetskriterium for at blive karakteriseret som væren-

de erhvervsmæssig stiller således krav til, at virksomheden skal kunne give et rimeligt overskud, der

står i et rimeligt forhold til den investerede kapital og arbejdsindsats.

Begrebet ”samlet virksomhed” har tilsvarende givet anledning til en del kontrovers om, hvad begre-

bet egentlig indebærer. Dette udledes af administrative forskrifter og retspraksis, grundet den mang-

lende definition i skattelovgivningen.

Af SKM2006.145.SKAT, fremgår det, at der i forbindelse med fortolkning af begrebet ”virksomhed”

i relation til, hvorvidt to aktieposter opfyldte virksomhedsbegrebet efter FUL § 15, at begrebet skal

fortolkes i ”den sædvanlige skatteretlig forståelse af ordet”. Virksomhedsbegrebet skal således for-

93 SEL § 4, stk. 4
94 Olsen, S, B, Halling-Overgaard, S, (2013), Generationsskifte og omstrukturering - det skatteretlige grundlag.
s, 128
95 Ligningsvejledningen E.A.1.2.2
96 Den juridiske vejledning, C.C.1.1.1, Begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed. - Selvstændigt erhvervs-
mæssig virksomhed også afgrænses over for ikke-erhvervsmæssig virksomhed i form af honorarindtægter, der
på den ene side ikke er optjent som led i et tjenesteforhold, men som på den anden side heller ikke er selvstæn-
dig erhvervsvirksomhed.
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stås ens, uanset om det er i relation til tilførsel af aktiver, skattepligtig omdannelse eller omdannelse

efter virksomhedsomdannelsesloven mv.

Endvidere kan der udledes i medfør af TfS 2000, 958 LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at et enkelt

aktiv, en entreprisekontrakt vedrørende et ikke-igangsat byggeri, ikke udgjorde en bestående virk-

somhed og derfor ikke kunne overdrages skattefrit i medfør af reglerne i VOL. Enkelte aktiver udgør

således ikke en samlet virksomhed efter denne afgørelse, hvorfor alle virksomhedens aktiver skal

overdrages for at klassificeres som en samlet virksomhed.

I et bindende svar fra SKAT udledes det, at SKAT ved brug af  ligningsvejledningens afsnit

E.C.2.4.9.2 forstår, at "Ved den konkrete afgørelse af, om en aktivitet må behandles som én eller flere

virksomheder, må der tages udgangspunkt i, hvad der i almindelig sprogbrug forstås ved én virk-

somhed. Driver den skattepligtige f.eks. landbrug samtidig med en fabrikationsvirksomhed, er der

klart tale om flere virksomheder både i almindelig sprogbrug og i skattemæssig forstand. Hvis en

skattepligtig driver en række ensartede virksomheder, kan der ved afgørelsen bl.a. henses til, om der

har været fælles regnskabsføring, fælles saldoafskrivning, fælles administration, fælles indkøb m.v.

Der kan også lægges vægt på den nærmere karakter af skatteyderens indsats i virksomheden” 97..

Det beror derfor på en konkret vurdering i visse tilfælde, hvorvidt der er tale om én samlet virksom-

hed eller flere selvstændige virksomheder. Herfra kan udledes, at hvis den skattepligtige har valgt at

anvende reglerne om virksomhedsskatteordning98 og driver flere selvstændige virksomheder, behand-

les samtlige virksomheder som én virksomhed under brug af virksomhedsskatteordningen, og det

indebærer, at der skal udarbejdes ét fælles regnskab for virksomhederne, hvorfor der kun skal opgø-

res ét kapitalafkastgrundlag, én indskudskonto, én konto for opsparet overskud mv. I øvrig skatte-

mæssig forstand anses de selvstændige virksomheder fortsat for adskilte og kan derfor holdes uden

for en eventuel omdannelse.

4.1.2 Omdannelse fra personlig drevet virksomhed

De fleste personligt drevne virksomheder kan omdannes efter afståelsesprincippet til et kapitalsel-

skab, så længe de opfylder kravet om at være en personlig erhvervsdrivende virksomhed. Ved en

skattepligtig omdannelse er der ingen deciderede krav til, hvordan vederlaget for det afståede skal

finansieres, oftest berigtiges ejeren af den personligt drevne virksomhed med aktier eller anparter i

97 SKM2010.29.SR
98 VSL § 2 stk. 3
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det fortsættende selskab og ejeren kan også optage et stiftertilgodehavende. Et stiftertilgodehavende

er et gældsbrev udstedt på baggrund af, at det fortsættende selskab og er en del af det vederlag ejeren

modtager for virksomheden. Dette er særdeles favorabelt, da dette tilgodehavende er skattefrit i sel-

skabet og i stedet for at øge værdien af anskaffelsessummen for anparterne, kan ejeren hæve det på-

gældende skattefrit. Et stiftertilgodehavende kan nedskrives til kurs 80. Kursnedslaget skal fordeles

forholdsmæssigt på alle overdragne aktiver undtagen likvider og skal forrentes på markedsvilkår jf.

LL § 2.

4.1.3 Fortsættende selskab

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse konverteres virksomheden enten til et nystiftet eller

allerede eksisterende selskab (skuffeselskab) enten ved at vælge at indskyde kapital eller ved ind-

skydning af aktiver, det såkaldte apportindskud. Da der principielt sker et salg til tredjemand til mar-

kedspris, er der ikke særlige krav, der skal overholdes i forbindelse hermed, og omdannelsen kan ske

til et dansk registreret aktie- eller anpartsselskab eller til et udenlandsk registreret selskab.

4.1.4 Omdannelse med tilbagevirkende kraft

Det er valgfrit, hvorvidt der vælges en skattepligtig omdannelse med eller uden tilbagevirkende kraft.

Ved en skattepligtig omdannelse med tilbagevirkende kraft, er omdannelsesdatoen og omdannelses-

dagen ikke ens, hvorfor det fortsættende selskab indtræder i den mellemliggende periode mellem

omdannelsesdato og omdannelsesdag, som skattemæssigt foregår i selskabsform.

En skattepligtig virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft99 opstiller følgende betingelser,

som skal overholdes100.

 Der skal være tale om en personligt ejet virksomhed, hvor ejeren er en fysisk person.

 Det er en samlet virksomhed, der overdrages, herved menes, at der ikke kan overdrages en-

keltaktiver som ses ved en skattepligtig omdannelse uden tilbagevirkende kraft.

 Er der tale om én ejer med flere virksomheder, kan ejeren vælge kun omdanne den ene selv-

stændige virksomhed. (Se afsnit 4.1.1.1, Virksomhedsbegrebet)

 Det skal omdannes til et nystiftet aktie- eller anpartsselskab, hvorfor ejeren af det afståede

modtager hele aktiekapitalen eller anparterne.

99 SEL § 4 stk. 4
100 Olsen, S, B, Halling-Overgaard, S, (2013), Generationsskifte og omstrukturering - det skatteretlige grund-
lag. s, 118
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 Selskabets regnskabsår skal begynde fra skæringsdato, og skal ligge efter det normale ind-

komstår, hvorfor menes, at regnskabsåret skal have virkning fra sidste aflagte regnskabsår.

 Stiftelsen af selskabet skal ske senest seks måneder efter skæringsdato, og der skal indsendes

dokumentation senest en måned efter selve omdannelsen til skattemyndighederne. Dokumen-

tationen består af stiftelsesdokument, vedtægter, vurderingsberetning med åbningsbalance

samt en opgørelse over anskaffelsessummerne for aktier/anparter samt registreringsdoku-

mentation hos Erhvervsstyrelsen.

4.1.5 Særligt om skattepligtig virksomhedsomdannelse af et Interessentskab

Når et interessentskab foretager en skattepligtig omdannelse, er det de samme betingelser beskrevet

ovenfor, der gælder. Det er således et krav, at Interessenternes kapitalkonti skal være udlignet ved en

omdannelse, og at der skal indsendes en opgørelse over udligningsbeløb til SKAT. (Nærmere uddyb-

ning af udligning, se afsnit 4.3.1.1).

Er der tale om en skattepligtig omdannelse med tilbagevirkende kraft, foreligger der dog ydereligere

et krav om, at ejerne vederlægges i forhold til deres andele i den personligt ejede virksomhed, så der

ikke sker forskydning af ejerforholdet.

4.1.6 Værdiansættelse af virksomhed

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse anses virksomheden for solgt til selskabet, og værdien

af aktiver og passiver, som virksomheden besidder skal ansættes. Derved fastsættes det samlede ve-

derlag for den indskydende virksomhed samt opgørelse af ejerens avance, som efterfølgende skal

beskattes ved afståelsestidspunktet. Som udgangspunkt skal overdragne aktiver og passiver afstås til

handelsværdien. Ved handelsværdien forstås det beløb, som aktivet vil kunne indbringe ved salg på

det åbne marked eller salg til uafhængig tredjemand.

4.1.7 Interesseforbundne parter

Når der er tale om uafhængige parter med modsatrettede interesser, giver ansættelsen af handelsvær-

dien normalt ikke anledning til problemer, idet de modsatrettede interesser er selvregulerende og

sikrer en relativ korrekt værdiansættelse. Ved en virksomhedsomdannelse er der tale om interesse-

sammenfald mellem overdrageren og erhververen, idet denne oftest er identisk.
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Interesseforbundne parter behandler transaktioner efter LL § 2, og her finder armslængdeprincippet

anvendelse, hvorfor forstås, at pris og vilkår skal være afstået til handelsværdi. Grunden til at der skal

ske afståelse efter LL § 2, er, at ejeren af det afstående selskab kan spekulere i ikke at værdiansætte

aktiver og passiver til markedsværdi, hvorfor avancerne påvirkes, og der opnås en økonomisk fordel.

SKAT kan efterprøve og ændre den aftalte afståelsessum, hvis SKAT vurderer, at den er værdiansat

forkert101.

4.1.7.1 Åbningsbalance

Når virksomhedens aktiver og passiver er værdiansat, skal disse overføres til det fortsættende sel-

skabs åbningsbalance. Nedestående gennemgang af værdiansættelse, beror kun på de elementer, som

er relevante for afhandlingen.

4.1.7.2 Værdiansættelse af goodwill

Goodwill er den værdi, som virksomheden skønnes at have udover aktivernes værdi. Det fremgår

ikke konkret, hvad goodwill er, men det betegnes oftest som den merværdi, en uafhængig tredjemand

er villig til at betale for det afståede, og som knytter sig til blandt andet forretningsforbindelser, kun-

dekreds, omdømme og lignede102.

Goodwill var indtil 1993 skattefrit103, hvorfor der opstod en del uoverensstemmelser om værdiansæt-

telse af goodwill også i forbindelse med virksomhedsomdannelse, idet man herved forsøgte at fast-

sætte så stor en del af den samlede overdragelsessum som goodwill, og de restende immaterielle

aktiver blev værdiansat lavt eller som ikke-eksisterende. På denne måde blev ejerens skattemæssige

stilling optimeret. Værdsættelse af goodwill er fortsat et komplekst område, særligt hvor der er tale

om overdragelse ved interessefælleskab.

Det fremgår ikke konkret af lovgivningen, hvordan goodwill skal værdiansættes, og det opgøres of-

test på baggrund af skøn. Ligningsrådets vejledende anvisning ved cirkulære nr. 44 af 28. marts 2000

er et udtryk for en standardiseret beregning af goodwill.

Cirkulæret er alene vejledende og ikke definitivt, og man er derfor nødsaget til efterfølgende at vur-

dere om værdiansættelse er opgjort korrekt, eller om der er brug for yderligere justeringer. Følgende

101 SKM2005.288.HR
102 Den juridiske vejledning 2016-1, C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill
103 Lov nr. 428 af 25. juni 1993, skm.dk



Virksomhedsomdannelse Copenhagen Business School, 2016
– Omdannelse af et Interessentskab Kandidatafhandling,
Cand.merc.aud

67

forhold, der kan have betydning for værdiansættelsen104 er f.eks. forventninger til fremtiden, virk-

somhedens udvikling og indtjeningsevne mv. Det vejledende beregningsgrundlag for goodwill, se

bilag 9.

4.1.7.3 Værdiansættelse af driftsmidler

Maskiner, inventar og lignende driftsmidler skal opgøres og afstås til handelsværdi. I nogle tilfælde

kan virksomhedens regnskabsmæssige værdier på skæringsdatoen anvendes, eller driftsmidlerne kan

vurderes af en uafhængig tredjemand.

4.1.7.4 Værdiansættelse af debitorer og andre tilgodehavender

Værdiansættelse af debitorer og andre tilgodehavende tager udgangspunkt i den regnskabsmæssige

bogførte værdi. I værdiansættelse på debitorer skal inkluderes hensættelser til tab på debitorer eller

konstateret tab, som fratrækkes. Ikke-konstateret tab kan ikke inkluderes i hensættelsen.

4.1.7.5 Værdiansættelse af likvide beholdninger

Disse aktiver værdiansættes ligeledes til handelsværdi, og her anvendes de regnskabsmæssige bog-

førte værdier på skæringsdato for omdannelse.

4.1.7.6 Værdiansættelse af kortfristet gæld

Værdiansættelsen af passiver kan fastsættes efter pålydende. Gæld fastsættes til kursværdien, herun-

der kurs 100 på skæringstidspunktet, som er omdannelsesdatoen og er et udtryk for den reelle værdi.

4.1.7.7 Vederlæggelse

Omdanneren vederlægges som udgangspunkt med aktier eller anparter i det fortsættende selskab.

Omdanneren kan som nævnt berigtiges med et stiftertilgodehavende for en del af aktiverne. Salgs-

summen af det omdannede opgøres til summen af nettoaktiver (aktiver fratrukket passiver).

4.1.8 Uudnyttede underskud og tab

Underskud, der er opstået før omdannelsen, kan ikke fremføres i selskabet efter omdannelse, uanset

om der omdannes efter den skattepligtige eller skattefri virksomhedsomdannelsesmetode. Det er kun

104 Den juridiske vejledning 2016-1, C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill
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ejeren af virksomheden, hvori underskuddet er opstået, der kan fremføre underskuddet i den person-

lige indkomst.

4.1.8.1 Den skattemæssige behandling af ejeren

Da den skattepligtige virksomhedsomdannelse udløser beskatning hos Interessenten på tidspunktet

for afståelse, kan dette have uhensigtsmæssig likviditetsbetydning for den pågældende. Det ses oftest,

at der kan opstå store avancer i forbindelse med eventuelle genvundne afskrivninger, goodwill eller

et opsparet overskud ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen. Beskatning sker som udgangs-

punkt i den personlige indkomst105.

4.1.9 Særligt om beskatning ved virksomhedsskatteordning

Vedrørende beskatningen af Interessenten skelnes der mellem fuldstændig og delvis afståelse i for-

bindelse med virksomhedsskatteordning og om, hvorvidt ejeren er udtrådt af virksomhedsskatteord-

ningen i det indkomstår, omdannelsen finder sted eller fortsætter i ordningen.

De aktiver og passiver, der indgår i virksomhedsskatteordningen, vil betragtes som en fuldstændig

afståelse af én samlet virksomhed ved omdannelse. Hvis der året forinden er valgt virksomhedsskat-

teordning, og denne ikke er ophørt, er der yderligere forhold, der skal tages hensyn til.

Ved afståelse skal der som udgangspunkt ske beskatning af opsparet overskud med tillæg af virk-

somhedsskat i den personlig indkomst106. De skattepligtige avancer i relation til afståelsen kan med-

regnes i virksomhedsskatteordningen, hvis denne ikke er ophørt, og beskatning af opsparet overskud

udskydes til det efterfølgende år, medmindre skatteyderen overtager eller påbegynder ny virksom-

hed107, i så fald vil det opsparede overskud ikke komme til beskatning, da virksomhedsskatteordnin-

gen fortsat anvendes fremadrettet. Det er dog et krav108, at der fortsat skelnes mellem privat og virk-

somhedsøkonomien.

Hvis den skattepligtige udtræder af virksomhedsskatteordningen, medfører det, at konto for opsparet

overskud kommer til beskatning i det indkomstår, hvor omdannelsen finder sted109. Avancer i forbin-

delse med afståelse og det opsparede overskud skal beskattes i den personlige indkomst i omdannel-

105 PSL §3, stk. 1, med undtagelse af f.eks. fast ejendom, som medregnes i kapitalindkomsten mv.
106 VOL § 15
107 VSL § 15, stk. 2
108 VSO § 15
109 VSL § 15B
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sesåret og kan ikke indgå i virksomhedsskatteordningen, hvilket kan være betydeligt likviditetskræ-

vende for den pågældende.

I virksomhedsskatteordningen kan man godt have flere selvstændige virksomheder under samme

ordning110. Reglen medfører, som tidligere nævnt, at virksomhederne betragtes som én samlet i virk-

somhedsskatteordningen. Afstår skatteyderen kun en selvstændig virksomhed ud af flere selvstændi-

ge virksomheder, indgår den skattepligtige avance i virksomhedsskatteordningen, forudsat at denne

ikke er ophørt111, og beskatningen kan tilsvarende udskydes.

4.1.10 Delkonklusion

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse beror på afståelsesprincippet, hvilket udløser beskatning

på tidspunktet for afståelsen af aktiver og passiver for omdanneren, som skal medregnes i den skatte-

pligtige indkomst. Der er ikke særlige krav i forbindelse med omdannelsen, man skal være opmærk-

som på og omdanneren kan frit vælge at omdanne enkelte aktiver eller omdanne én samlet virksom-

hed. Omdanner man skattemæssigt med tilbagevirkende kraft, er der dog særlige betingelser, der skal

overholdes.

Vælger et interessentskab at omdanne efter afståelsesprincippet, er der yderligere betingelser end ved

en omdannelse med én ejer. Der skal ske udligning af Interessenternes kapitalkonti og opgørelsen

skal indsendes til SKAT. Ved en virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft må Interessen-

ternes ejerforhold endvidere ikke forrykkes.

110 VSL § 2, stk. 3
111 Valgfrit at anvende reglerne i VSL § 15A
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4.2 Skattefri virksomhedsomdannelse

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse finder Virksomhedsomdannelsesloven anvendelse. Lovbe-

kendtgørelsen om skattefri virksomhedsomdannelse er opstået som et alternativ til de almindelige

skatteretlige regler om afståelsesprincippet, idet en skattefri virksomhedsomdannelse kan gennemfø-

res uden, at der samtidig udløses beskatning hos overdrageren112.

Det er vigtigt at påpege i forbindelse hermed, at der ikke decideret er tale om en skattefri virksom-

hedsomdannelse, men rent faktisk en skatteneutral virksomhedsomdannelse. Dette beror på, at der på

tidspunktet for omdannelsen opstår en latent skat, som først på tidspunktet for afståelse af vederlagte

aktier/anparter i det fortsættende selskab skal betales, eller når selskabet på et senere tidspunkt væl-

ger at afhænde de pågældende aktiver eller likvideres113.

Virksomhedsomdannelsesloven bygger på et successionsprincip. Successionsprincippet, kendes end-

videre ved et generationsskifte, og indebærer, at det fortsættende selskab indtræder i det indskydende

selskabs (i den tidligere ejers) skattemæssige stilling.

4.2.1 Betingelser for skattefri virksomhedsomdannelse

En række bestemte betingelser skal være opfyldt for at kunne anvende reglerne om skattefri virk-

somhedsomdannelse. Såfremt det ikke er muligt at opfylde betingelserne som beskrevet nedenfor, vil

det medføre, at omdannelsen klassificeres, som en skattepligtig virksomhedsomdannelse114.

Betingelserne115 er følgende:

1. Der skal ske omdannelse fra en personlig drevet virksomhed

2. Omdannelse skal ske til et registreret selskab i Danmark

3. Ejeren skal på omdannelsestidspunktet være underlagt fuld skattepligt til Danmark.

4. Alle aktiver og passiver i virksomheden overdrages til selskabet med undtagelse af faste

ejendomme jf. VOL § 2 stk. 1 litra 2.

5. Hele vederlaget for virksomheden ydes i form af aktier eller anparter

112 Cirk. 1984-01-04 nr. 2
113 Cirk. 1984-01-04 nr. 2
114 Kan omgøres. - afgræsning
115 VOL §§ 1-2
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6. Pålydendet af de aktier eller anparter, der ydes som vederlag for virksomheden, svarer til

den samlede aktie- eller anpartskapital.

7. Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum opgjort efter § 4, stk. 2 og 3, er ikke negativ,

jf. dog 2. pkt. og stk. 4.

8. Negativ indskudskonto er udlignet inden omdannelsen efter virksomhedsskattelovens §

16, stk. 2.

9. Omdannelsen finder sted senest seks måneder efter den dato, der er anført i § 3.

10. Ejeren indsender senest en måned efter omdannelsen kopi til told- og skatteforvaltningen

af de dokumenter, der i selskabslovgivningen er foreskrevet udarbejdet i forbindelse

hermed.

11. I den åbningsbalance, som udarbejdes i forbindelse med omdannelsen, hensættes uanset

bestemmelserne i årsregnskabsloven enhver skat, som forventes afregnet ved fremtidig

udligning af forskellen mellem den bogførte værdi og den skattemæssige værdi.

4.2.1.1 Omdannelse af personlig drevet virksomhed

Der kan ske omdannelse fra en personligt drevet virksomhed. Under betegnelsen personligt drevet

virksomheder hører enkeltmandvirksomheder, interessentskaber (I/S) kommanditselskaber (K/S) og

partnerselskaber (P/S) m.fl.116. De særlige regler vedrørende en skattefri virksomhedsomdannelse af

et interessentskab afdækkes i afsnit 4.3.

4.2.1.1.1 Virksomheder, der ikke må omdanne efter Virksomhedsomdannelsesloven

Det fremgår, at følgende former for virksomhed ikke kan omdannes efter loven om skattefri virk-

somhedsomdannelse117 og er følgende:

 Selvstændig erhvervsvirksomhed, hvor der er flere end ti ejere, og hvor den erhvervsdriven-

de ikke deltager i væsentligt omfang i den daglige drift118.

 Indkomst fra udlejning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe, uanset antal ejere,

når den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang

Denne værnsregel blev indsat for at forhindre en skattefri virksomhedsomdannelse med flere end ti

ejere i forbindelse med de såkaldte ti-mands anpartsprojekter (Anpartsreglen). Ti-mandsprojekterne

116 Olsen, S, B, Halling-Overgaard, S, (2013), Generationsskifte og omstrukturering - det skatteretlige grund-
lag, s. 125
117 VOL § 1, stk. 3 jf. PSL § 4, stk. 9 og 11 (Anpartsreglen)
118 Olsen, S, B, Halling-Overgaard, S, (2013), Generationsskifte og omstrukturering - det skatteretlige grund-
lag, s. 126



Virksomhedsomdannelse Copenhagen Business School, 2016
– Omdannelse af et Interessentskab Kandidatafhandling,
Cand.merc.aud

72

var aktuelle i perioden 1989-1992 og var tilrettelagt således, at investorerne investerende i projekter

som medførte store skattemæssige fradrag i den personlige indkomst for underskud og renteudgifter,

og uden at investorerne egentlig havde indskudt nævneværdig kapital eller var blevet tildelt nogen

reel økonomisk risiko eller arbejdsforpligtelser119.

Det var således ren proforma og skatteudnyttelse af underskudsprojekter for egen økonomisk vin-

ding. Som en vejledende regel anses en personlig arbejdsindsats på 50 timer om måneden for at væ-

rende en væsentlig arbejdsindsats120. Denne vejledende regel gælder for den enkelte skattepligtige, og

ved mislighold bliver den enkelte omfattet af anpartsreglen, hvorfor indkomsten fra virksomheden

beskattes i kapitalindkomst, og der opstår et modregningsforbud af underskud i anden skattepligtig

indkomst121, som kun må modregnes i positiv skattepligtig indkomst fra samme virksomhed.

4.2.1.2 Fortsættende selskab

Der kan omdannes til et aktie- eller anpartsselskab122, som er registreret i Danmark123. Det er muligt

at omdanne til enten et nystiftet kapitalselskab, eller til et allerede eksisterende aktie- eller anpartssel-

skab (skuffeselskab).

Ved stiftelse af et nyt selskab skal de almindelige krav ved stiftelse af et kapitalselskab overholdes.

Omdannelse af den personligt drevne virksomhed til et allerede eksisterende selskab er dog betinget

af, at selskabet er stiftet senest på omdannelsesdatoen, og at selskabet ikke har drevet erhvervsmæs-

sig virksomhed forud for tidspunktet hvor overdragelsen finder sted, samt at selskabets egenkapital

fra stiftelsen har henstået, som et ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut, samt at omdanne-

ren skal eje hele kapitalen på overdragelsestidspunktet124.

119 Erhvervsstyrelsen.dk
120 Den juridiske vejledning 2016-1 C.C.3.1.5 - Betingelser for anvendelse af anpartsreglerne. Arbejdsindsats
121 Skat.dk, Anpartsreglerne. - (underskudsbegrænsning)
122 Det er ikke muligt, at omdanne til IVS da dette er en særlig anpartsform og ikke underlagt samme regler
som et rigtig ApS
123 Lovhjemmel til at omdanne til et udenlandsk selskab, hvis det udenlandske selskab, er omfattet af begrebet
”selskab” i en medlemsstat - Artikel 3 i direktiv 2009/133
124 VOL § 1, stk. 2
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4.2.1.3 Fuld skattepligt

Omdanneren skal på omdannelsestidspunktet være underlagt fuld skattepligt efter KSL § 1 eller

DBSL § 1, stk. 2, og efter bestemmelserne i en DBO hjemmehørende i Danmark.

4.2.1.4 Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet

Alle aktiver og passiver skal som udgangspunkt overdrages til selskabet125. Der skal være tale om én

samlet erhvervsmæssig virksomhed, der overdrages, og der kan ikke holdes nogle aktiver eller passi-

ver uden for omdannelsen for, at opnå skattemæssige fordele, som man så det ved den skattepligtige

virksomhedsomdannelse, hvor det var muligt at afstå enkelte aktiver.

En vurdering af hvilke aktiver og passiver, der udgør den erhvervsmæssige virksomhed, beror ek-

sempelvis i praksis på tidligere regnskaber eller indkomstopgørelser126, eller hvis den skattepligtige

har anvendt virksomhedsskatteordning, vil de aktiver og passiver, der indgår i denne ordning og som

udgør én selvstændig virksomhed, som udgangspunkt overdrages til selskabet.

4.2.1.5 Vederlag for virksomheden

Hele vederlaget skal ydes i form af aktier eller anparter. Loven var tidligere indrettet således, at det

var muligt for, at ejeren at modtage 25% af vederlaget i forbindelse med omdannelse som et stifter-

tilgodehavende, som efterfølgende kunne hæves skattefrit, hvilket stadigvæk er muligt efter den skat-

tepligtige virksomhedsomdannelse. Denne mulighed er blevet afskåret i forbindelse med, at hele

vedlaget nu skal ydes i form af aktier eller anparter. Det kan tænkes, at årsagen til, at denne mulighed

blev fjernet skyldes at mindske muligheden for skatteunddragelse i form af for høj værdiansættelse af

aktiverne.

Sker omdannelsen til et allerede eksisterende aktie- eller anpartsselskab (skuffeselskab), skal der ikke

udstedes nye aktier eller anparter, men værdien af de bestående aktier eller anparter forøges i forbin-

delse med omdannelsen.

125 VOL § 2 stk. 1 nr. 2
126 SKM2010.481.BR
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4.2.1.6 Pålydende af aktierne eller anparterne

Pålydende af de aktier eller anparter, der ydes som vederlag for virksomheden i forbindelse med

omdannelsen, skal svare til den samlede aktie- eller anpartskapital127. Det er endvidere ikke muligt

samtidig at få tilført yderligere kapital fra andre end den hidtidige ejer. Det samme gælder, hvis virk-

somheden overdrages til et allerede stiftet aktie- eller anpartsselskab. En efterfølgende kapitalforhø-

jelse kan ske efter de sædvanlige regler i selskabslovgivningen128. Denne bestemmelse umuliggør, at

der i forbindelse med en omdannelse sker optagelse af nye ejere. Det kan tænkes, at årsagen til indfø-

relsen af denne bestemmelse skyldes, at det skulle undgås, at der blev unddraget ved omdannelse

nærmere specifikt, at de nye ejere kom ind billigere end selskabets egentlige værdi, idet der ikke er

medtaget goodwill.

4.2.1.7 Krav til anskaffelsessum

Anskaffelsessum skal opgøres til det beløb, som ville være opnået ved sædvanligt salg af aktiverne

og passiverne til en uafhængig tredjemand, altså salg til handelsværdi, fratrukket den skattepligtige

fortjeneste, hvorefter der omregnes til kontantværdi.

Nedestående viser følgende metode, der opgøres efter129:

 Goodwill opgøres til handelsværdi fratrukket en evt. skattemæssig fortjeneste

 Driftsmidler opgøres til handelsværdi fratrukket den skattemæssig fortjeneste

 Debitorer fratrukket hensættelser opgøres til handelsværdi eller den bogførte værdi

 Likvide midler og andre tilgodehavender opgøres til handelsværdi eller den bogførte værdi

 Gæld opgøres til kursværdien, som er den bogførte værdi på omdannelsesdatoen

Negative anskaffelsessummer opstår blandt andet, hvis der indskydes gæld, der overstiger den skat-

temæssige værdi af de indskudte aktiver. Der må som udgangspunkt ikke opstå negative anskaffel-

sessummer130.

Det er vigtigt at påpege her, at der er forskel på reglerne i forhold til, om skatteyderen har anvendt

virksomhedsskatteordningen året forinden omdannelse eller ej. Hvis den skattepligtige ikke har valgt

virksomhedsskatteordning året forinden, og der opgøres en negativ anskaffelsessum, skal denne ud-

127 VOL § 2 stk. 1 nr. 4 jf. VOL § stk. 1 nr. 2
128 Den juridiske vejledning 2016-1 C.C.7.2.2 - Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse
129 Ligningsvejledning E.H.2.4
130 VOL § 4, stk. 2 og 3
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lignes gennem yderligere tilførsel af aktiver fra privatøkonomien forinden omdannelsen. Hvorimod

hvis den skattepligtige har anvendt virksomhedsordningen, kan ejeren anvende reglerne i VOL og

opgøre en negativ anskaffelsessum131. Her er det valgfrit, om der sker udligning eller ej.

Ejeren kan desuden vælge at lade indestående på konto for opsparet overskud indgå helt eller delvist

i omdannelsen, hvis det opsparet overskud indgår i omdannelsen, skal det nedsætte den skattemæssi-

ge anskaffelsessum for de aktier/anparter, som ejeren modtager ved omdannelsen132. Det betyder, at

den virksomhedsskat der er afregnet for det opsparede overskud bliver endelig.

4.2.1.8 Negativ indskudskonto

Indskudskontoen må ikke være negativ på tidspunktet for omdannelsen. Hvis indskudskontoen bliver

negativ, er det et udtryk for, at der er flere passiver end aktiver i virksomhedsordningen. Simplifice-

ret betyder en negativ indskudskonto, at den skattepligtige har privat gæld i virksomhedsskatteord-

ningen og denne kan ikke overgå til selskabet ved en omdannelse for derved at undgå at indfri gæl-

den fra den private formue. Indskudskontoen skal derfor udlignes inden omdannelsen133 ved tilførsel

af aktiver fra privatøkonomien.

4.2.1.9 Skattefri virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft

Ved skattefri virksomhedsomdannelsen skal omdannelsen finde sted senest seks måneder efter om-

dannelsesdatoen. Det betyder, at omdannelsesdatoen kan være et andet tidspunkt end tidspunktet for

selve overdragelsen af den personligt ejede virksomhed til selskabet. Omdannelsesdatoen er den dag,

der følger efter statusdatoen for sidste årsregnskab i den personligt drevne virksomhed134. Reglen er

en følge af princippet om skattemæssig succession.

Omdannelsen har skattemæssig virkning fra135:

 Ved et aktieselskab når den konstituerende generalforsamling har vedtaget at stifte selskabet.

 Ved et anpartsselskab skal stifteren have underskrevet stiftelsesdokumentet.

 Ved et skuffeselskab er det tidspunktet for overdragelsen af virksomheden til selskabet, der

er afgørende.

131 VOL § 2 stk. 1, nr. 5, 2 pkt.
132 VSL § 16
133 VSL § 16
134 VOL § 3
135 Cirk. nr. 207 af 23 dec. 1999 - om lov om skattefri virksomhedsomdannelse
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Første regnskabsperiode ved et nystiftet selskab skal følge kalenderåret og udgøre 12 måneder, men

hvis der omdannes til et allerede eksisterende selskab, kan kravet om, at selskabets første regnskabs-

periode på 12 måneder fra omdannelsesdatoen muligvis ikke opfyldes, og regnskabsperiode kan for-

længes til 18 måneder.

4.2.1.10 Dokumentation

Der skal senest en måned136 efter omdannelsen indsendes følgende dokumentation til skattemyndig-

hederne, stiftelsesdokument, vedtægter, vurderingsberetning, åbningsbalance, opgørelse over anskaf-

felsessummerne for aktier/anparter samt registreringsdokumentation hos Erhvervsstyrelsen.

4.2.1.11 Udskudt skat

Der skal hensættes enhver skat i åbningsbalancen, som opstår i forbindelse med omdannelsen137.

Udskudt skat opstår som forskellen mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på ba-

lanceposterne.

4.2.1.12 Åbningsbalance

Åbningsbalance opgøres på baggrund af den regnskabsmæssige balance, der tager udgangspunkt i

handelsværdierne, og fordi selskabet succederer i den skattemæssige stilling fra den personlig drevne

virksomhed opgøres åbningsbalancen også på baggrund af den skattemæssige balance.

136 Normalfrist efter SEL er seks måneder (A/S) og otte uger. (ApS)
137 ÅRL § 47 jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 8.
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4.3 Særligt om omdannelse af et Interessentskab

Et Interessentskab er som tidligere beskrevet en personlig drevet virksomhed med minimum to delta-

gere og kan som udgangspunkt anvende reglerne i VOL til en virksomhedsomdannelse i henhold til

VOL § 1. Da der i et interessentskab er tale om flere ejere, er der yderligere betingelser, der skal

være opfyldt ved omdannelse til et selskab jf. VOL § 2 stk. 2:

1. Alle ejerne anvender reglerne i denne lov.

2. Har anvendt samme regnskabsperiode.

3. Vederlægges i forhold til deres andele i den personligt ejede virksomhed

4.3.1.1 Alle ejerne anvender virksomhedsomdannelsesloven

Som beskrevet kan et interessentskab bestå af en ejerkreds af både fysiske og juridiske personer. Det

fremgår138, at alle ejere skal anvende reglerne i denne lov. Som omtalt skal man være fuldt skatteplig-

tig til Danmark efter KSL eller DBSL, hvilket omfatter fysiske personer. Juridiske personer er skat-

tepligtige efter SEL § 1 og opfylder dermed ikke betingelserne139 for at kunne anvende loven om

skattefri virksomhedsomdannelse. Det er således kun fysisk personer, der kan anvende reglerne i

VOL.

4.3.1.2 Vederlag

Interessenterne vederlægges i forhold til deres ejerandele i interessentskabet. Det betyder, at Interes-

senterne på overdragelsestidspunktet skal eje aktie/anpartskapitalen i samme forhold, som deres ide-

elle ejerandel140. At Interessenterne skal vederlægges i forhold til deres ejerandele medfører, at der

forhindres optagelse af nye ejere ved omdannelsen. Ejerforholdet skal således være identisk før og

efter en virksomhedsomdannelse.

4.3.1.1 Udligning af ejernes skattemæssige forskelle

Der er intet krav om, at Interessenterne skal have samme skattemæssige afskrivningsgrundlag141. I

tilfælde af, at der er foretaget forskellige skattemæssige afskrivninger, skal der ske udligning af den

skatteforpligtelse, hver Interessent tilfører selskabet142.

138 VOL § 2, stk. 2
139 VOL § 2 stk. 1
140 VOL § 1 stk. 2, 3 pkt.
141 I henhold til den maksimale afskrivningssats på 25% på driftsmidler og 20% på indretning af lejede lokaler.
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Hvis en Interessent har foretaget forholdsmæssige større skattemæssige afskrivninger end de øvrige

Interessenter, påfører denne selskabet en større udskudt skat. Eksempelvis hvis Interessent A har

afskrevet mere end Interessent B, betyder det, at den skattemæssige værdi af de aktiver, som overfø-

res til selskabet af Interessent A og B ikke er identiske. Da selskabet succederer i de tidligere ejeres

skattemæssige stilling, overføres et mindre skattemæssigt afskrivningsgrundlag til selskabet, hvorfor

Interessent A skal indbetale forskellen af skatteværdien.

4.3.1.2 Udligning af kapitalkonti

Det er også nødvendigt at foretage udligning af Interessenternes kapitalkonti, hvis disse ikke er ens.

Kapitalkontoen er udtryk for, hvad den enkelte Interessent har til gode i eller skylder interessentska-

bet og er uafhængig af Interessentens ideelle ejerandel af virksomheden.

Hvis et interessentskab omdannes til et selskab skal indestående på de enkelte kapitalkonti svarer til

forholdet mellem ejerandelene. Hvis dette ikke er tilfældet vil der på baggrund af dette ske en for-

skydning mellem Interessenterne, fordi det, som den enkelte Interessent indskyder i selskabet, ikke

står i forhold til vederlaget.

Som det fremgik af bilag 1, var Interessenternes skattemæssige afskrivninger og kapitalkonti i denne

afhandling ens, men det ses oftest i praksis, at dette ikke er tilfældet og derfor skal der foretages ud-

ligning. Kutyme er, at kapitalkonti udlignes året inden en kommende virksomhedsomdannelse. Dette

sker ved, at der løbende hensættes i regnskabet til denne udligning, eller at der løbende hæves tilsva-

rende fra den anden part, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt.

4.3.2 Særlige betingelser ved brug af virksomhedsskatteordning

Beløb, som er hensat til senere hævning eller indestående på mellemregningskontoen, skal senest

hæves inden omdannelsesdatoen. Ellers anses beløbene som indskudt i selskabets egenkapital, hvor-

for det efterfølgende beskattes som aktieindkomst på henholdsvis 27% og 42% ved udlodning.

Konto for opsparet overskud kan også anvendes i forbindelse med at reducere aktiernes eller anpar-

ternes anskaffelsessum.

142 VOL § 2, stk. 3
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4.3.3 Den skattemæssige behandling af ejere

Som tidligere beskrevet succederer selskabet i den indskydende virksomhedsskattemæssige stilling.

Det medfører, at ejeren af den indskudte virksomhed ikke beskattes i sin skattepligtige indkomst af

fortjeneste og tab på aktiver eller passiver, men at der kun sker beskatning, når de vederlagte aktier

eller anparter afstås efter de almindelig regler i aktieavancebeskatningsloven.

4.3.4 Den skattemæssige situation for selskabet

At selskabet succederer i den tidligere ejeres skattemæssige stilling betyder, at selskabet overtager

anskaffelsestidspunkterne for aktiver, og allerede foretagne afskrivninger anses for foretaget af sel-

skabet. Selskabet overtager den udskudte skat.

4.4 Delkonklusion

Den skattefrie virksomhedsomdannelse beror på successionsprincippet, hvorfor selskabet indtræder i

den indskydende virksomheds skattemæssige stilling. For et interessentskab betyder det, at selskabet

indtræder i Interessenternes skattemæssig stilling, grundet det skattemæssige transparens.

Der er mange betingelser, man skal være opmærksom på i forbindelse med denne form for omdan-

nelse, men den medfører ikke så store likviditetsmæssige påvirkninger, som den skattepligtige om-

dannelse gør, men omdannelse påfører tværtimod oftest selskabet en skatteforpligtigelse i form af

udskudt skat, som skal hensættes i åbningsbalancen.
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4.5 Tilførsel af aktiver

4.5.1 Vedtagelse af lov om tilførsel af aktiver

Med udgangspunkt i den indførte fusionsskattelov fra 1967 og senere ændringer i 1974 mv. har skat-

teministeren fremsat lovforslag L20 om gennemførsel af EF’s direktiver143 om fusion mv. og udbyt-

tebeskatning. Lovforslaget, som blev, vedtaget trådte i kraft pr. 1. januar 1992 vedtog reglerne om

tilførsel af aktiver, som blev placeret i FUL §§ 15c og15d. Formålet med vedtagelsen var, at reglerne

skulle træde i stedet for reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse.

Fusionsdirektivets regler om tilførsel af aktiver tager udspring i allerede gældende regler i mange

andre EF-lande, som er underlagt en række specielle skattemæssige regler. Selskabsretligt er der ved

tilførsel af aktiver tale om et apportindskud af aktiver, som dengang var behandlet i aktieselskabslo-

vens §§ 6, 6a, 6b, 6c og 33 samt i anpartsselskabslovens § 5a, 5b og 21. Aktieselskabsloven og an-

partsselskabsloven blev tilbage i 2009 sammenlagt i selskabsloven, hvor reglerne om apportindskud

fremgår af SEL §§ 35 - 38.

Det skattemæssige udgangspunkt ved et apportindskud er, at der foreligger et salg, som udløser be-

skatning af det sælgende selskab. I sammenhæng med indførsel af tilførsel af aktiver i fusionsskatte-

loven blev der foretaget modifikation af lov om skattefri virksomhedsomdannelse, som selskaber

tidligere også var omfattet af.

Det blev følgelig vedtaget, at selskaber ikke skulle være omfattet af VOL § 1 stk. 3, idet de er omfat-

tet af lovgivningen i SEL §§ 35-38 vedrørende apportindskud, hvor det modtagne selskab modtager

anparter/aktier i det indskydende selskab. Begreberne indskydende selskab og modtagne selskab blev

besvaret i skatteministerens svar på høringen vedrørende L20. Årsagen til indførsel af disse begreber

i den nye fusionsskattelov er, at der ved tilførsel af aktiver, som denne afhandling omhandler og ved

aktieombytning ikke er et ophørende selskab, som ved en fusion.

Den indførte lov om tilførsel af aktiver i fusionsskatteloven medførte indførsel af en nærmest ordret

gengivelse af fusionsdirektivets artikel 2, litra c og litra i. I forbindelse med indførelsen kom et væ-

sentligt begreb ind i den danske skattelovgivning, herunder ”gren af virksomhed”, der vil blive nær-

mere behandlet i afsnit 4.5.3.2.4.

143 EF Direktiv 90/434 og 90/435
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Samtidig med at der sker en indførsel af lovgivning, som er vedtaget i mange af de øvrige EF-lande,

blev der ved vedtagelse af loven indført i FUL § 15c stk. 1, at både det forsættende og det indsky-

dende selskab skal være omfattet af begrebet medlemsstat jf. fusionsdirektivet artikel 3.

Vedrørende tilførsel af aktiver i loven af 1992 var det kun muligt, at foretage en skattefri tilførsel af

aktiver med tilladelse. Nogle af årsagerne til, at Folketinget kun vedtog muligheden for at foretage

skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse i 1992 var at undgå skattetænkning, skattevig og unddra-

gelse. Folketinget vedtog dog ved lov nr. 343 af 18. april 2007 det såkaldte tostrengede system, hvor

det blev muligt at tilføre aktiver både med og uden tilladelse. Vedtagelsen medførte, at en del tilførs-

ler af aktiver blev foretaget efter de objektive regler, som medførte, at der blev indført en del værns-

regler, som skal medvirke til, at tilførslen ikke sker på baggrund af utilsigtede formål, herunder gæl-

der følgende værnsregler:

 Hele eller en gren af virksomheden skal tilføres

 Aktiverne må kun vederlægges med anparter/aktier144

 Forretningsmæssigt begrundet

I modsætning til virksomhedsomdannelsesloven er der ved tilførsel af aktiver givet mulighed for, at

aktiver og passiver både kan indskydes i nystiftede selskaber, skuffeselskaber (som der ikke har væ-

ret aktivitet i før) samt i allerede eksisterende selskaber med aktivitet. I virksomhedsomdannelseslo-

ven gives der udelukkende mulighed for omdanne til enten et nystiftet selskab eller et skuffeselskab,

hvor der ikke har været erhvervsaktivitet. Der er endvidere åbnet mulighed for, at det indskydende

selskab ikke skal eje hele det modtagne selskab efter omdannelsen.

4.5.2 Generelt om tilførsel af aktiver

Tilførsel af aktiver er en transaktion, hvor interessentskabet (det indskydende selskab) indskyder

samtlige af dets aktiver og passiver i et allerede etableret- eller nyt selskab (modtagne selskab). Som

betaling for transaktionen modtager selskabet vederlag i form af anparter/aktier i det modtagne sel-

skab.

Tilførsel af aktiver er en vertikal spaltning af et selskab, hvor det indskydende selskab bliver hol-

dingselskab for det modtagne selskab, idet indskydere tilfører aktiver og passiver i nedadgående ret-

144 Ved tilførsel af aktiver er det den eneste omstruktureringsform i fusionsskatteloven, hvor det er et krav, at
aktiverne udelukkende vederlægges i anparter og aktiver. Der kan henvises til følgende afgørelse, som omtaler
dette TfS.1997.661, SKM2005.87.LSR
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ning. Idet det indskydende selskab skyder aktivitet i nedadgående retning, vil indskyderen fortsat

eksistere efter transaktionen og agere holdingselskab jf. nedenstående figur.

Figur 4-1: Illustration tilførsel af aktiver ved drift i Interessentskab
Kilde: Egen tilvirkning

Tilførsel af aktiver kan skatteretligt foretages efter to metoder:

 Skattefri tilførsel af aktiver

 Skattepligtig tilførsel af aktiver

Ved tilførsel af aktiver er der mulighed for at opnå en mere hensigtsmæssig koncernstruktur både

med og uden beskatning. Formålet med tilførsel af aktiver kan være af organisatoriske, produktions-

mæssige og geografiske hensyn.

Tilførsel af aktiver kan i nogle tilfælde for interessentskaber med juridiske personer være et alternativ

til de øvrige omdannelsesmetoder, som kan være anvendt i forbindelse med forberedelse til et gene-

rationsskifte eller eventuelt et salg.

En tilførsel af aktiver er, uanset om den er skattepligtig eller skattefri selskabsretligt et apportindskud

der er er underlagt reglerne i selskabsloven. Der findes to forskellige selskabsretlige muligheder for

tilførsel af aktiver, den ene er ved tilførsel til et nystiftet selskab, som er underlagt reglerne i SL § 35

ff. Den anden mulighed er tilførsel til et eksisterende selskab, som er underlagt reglerne i SL §160.
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Selskabsretligt er tilførsel af aktiver i mange henseender sammenlignelig med en traditionel virk-

somhedsomdannelse, som foretages efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Tilførsel af akti-

ver er meget sammenlignelig med en skattefri virksomhedsomdannelse, idet der i begge metoder

foretages indskud af en allerede igangværende virksomhed med skattemæssig succession, uden at der

samtidig sker selskabsretlig succession.

Nedenfor vil de to metoder bliver beskrevet i forhold til omdannelse af et interessentskab med juridi-

ske personer som ejere, samt hvilke konsekvenser det vil have for Interessenterne.

4.5.3 Skattefri tilførsel af aktiver

En af metoderne, som kan anvendes i forbindelse med omdannelse af et interessentskab til et kapital-

selskab er at foretage en skattefri tilførsel af aktiver. Skattefri tilførsel af aktiver kan foretages både

med og uden tilladelse fra SKAT.

4.5.3.1 Definition

I FUL § 15 c stk. 2 er tilførsel af aktiver defineret, som den ”transaktion, hvorved et selskab uden at

være opløst tilfører den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod

at få tildelt aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital. Ved en gren af en virksomhed

forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som ud fra et organisationsmæssigt syns-

punkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der kan fungere ved hjælp af egne midler.”

Definitionen er i overensstemmelse med fusionsskattedirektivets artikel 2, punkt c.

4.5.3.2 Generelle regler

4.5.3.2.1 Selskab

Det er i overensstemmelse med reglerne i FUL § 15 c, stk. 1 krav om, at både det indskydende og det

modtagne selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF

og, at de ikke anses for værende transparente enheder ved beskatning i Danmark. Ved et Interessent-

skab med juridiske personer, som ejere er det de juridiske ejere, som indskyder aktiverne i det nystif-

tede selskab.

Der henvises til afsnit 2.7 vedrørende selskaber underlagt dansk beskatning. Årsagen til at det ikke er

muligt at anvende reglerne om tilførsel af aktiver for fysiske personer skyldes, at reglerne om tilfør-

sel af aktiver tager udspring i den oprindelige fusionsskattelov fra 1967, som dengang kun omhand-

lede fusion (vandret) og spaltning af et selskab.
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Idet hovedparten af afhandlingen har taget udgangspunkt i et interessentskab, som er ejet af fysiske

personer, bør dette i realiteten ikke være relevant. Men idet der i flere tilfælde oftest er juridiske per-

soner i ejerkredsen i interessentskaber, vurderes behandlingen af tilførsel af aktiver relevant, som en

del af afhandlingen.

4.5.3.2.2 Tilførselsdato

Den skattemæssige tilførselsdato fastsættes efter reglerne i FUL § 5 jf. FUL § 15 d, stk. 2. Tilførsels-

datoen er skæringsdatoen for det modtagne selskabs regnskabsår, medmindre aktiverne tilføres til et

såkaldt skuffeselskab, hvorfor datoen fastsættes til den reelle overtagelsesdato.

4.5.3.2.3 Vederlag

Vederlaget i en tilførsel af aktiver må udelukkende bestå af anparter/aktier i det modtagene selskab

jf. FUL § 15 c, stk. 2. Det er ikke en mulighed, at der sker delvis vedlæggelse i andre værdier end

kontanter. I en skattefri tilførsel af aktiver er det det indskydende selskab, som vedlægges anparter-

ne/aktierne i det modtagne selskab. Hvor det er juriske personer, som er ejere af interessentskabet vil

være transparens igennem interessentskaber og det vil være de juridiske personer (kapitalselskaber),

som modtager vedlæggelsen af anparterne/aktierne i det modtagne selskab.

4.5.3.2.4 Grenkrav

Som det fremgår af definitionen af tilførsel af aktiver, gælder grenkravet også denne omstrukture-

ringsmetode. ”Ved en gren af virksomhed forstås alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab,

som ud fra et organisationsmæssigt synspunkt udgør en selvstændig bedrift, dvs. en samlet enhed, der

kan fungere ved hjælpe af egne midler”145.

Ud fra SKATs fortolkning af grenkravet er det muligt kun at foretage en tilførsel af aktiver vedrøren-

de en specifik gren af virksomheden, som selvstændigt kan udskilles og fungerer ved hjælp af egne

midler. Formuleringen ”fungerer ved hjælp af egne midler” betyder efter SKATs fortolkning, at det

ikke er muligt at lade kapitalandele indgå, som en del af en tilførsel af aktiver, idet kapitalandele ikke

anses for selvstændig drift af virksomhed146.

145 SKAT Juridiske vejledning afsnit C.D.6.2 - Tilførsel af aktiver med tilladelse
146 SKM2006.145.SKAT
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4.5.3.3 Skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse

Der er i overensstemmelse med fusionsskatteloven § 15 c, stk. 1 pkt. 2 mulighed for, at tilførsel af

aktiver sker skattefrit, såfremt der anmodes om tilladelse herfor hos SKAT. Ud over de generelle

betingelser, skal skattefri tilførsel af aktiver være forretningsmæssigt begrundet.

Der findes i praksis mange anerkendte forretningsmæssige begrundelser, som ikke vil give anledning

til spørgsmål hos SKAT. Af anerkendte forretningsmæssige begrundelser for en omstrukturering kan

være: ”styrkelse af forretningsgrundlaget, rationalisering, opstart af nye aktiviteter, hensigtsmæssig

selskabsstruktur, risikobegrænsning, løsning på samarbejdsvanskeligheder, ægtefællers formueretlige

årsager og generationsskifte” mv.147

Ud fra de anerkendte forretningsmæssige begrundelser for en skattefri omstrukturering er det værd,

at bemærke, at den skal være begrundet i forhold til selskabet og ikke selskabsdeltagerne, i dette

tilfælde Interessenterne. Anmodninger, som direkte eller indirekte indikerer, at omstruktureringen

foretages med udgangspunkt i Interessenternes interesse, vil med meget stor sandsynlighed blive

afslået hos SKAT.

Med udgangspunkt i kommentarerne til fusionsskatteloven, herunder de anerkendte forretningsmæs-

sige begrundelser for en skattefri omstrukturering, vil der ikke for denne afhandling, blive taget stil-

ling til hvorvidt de forretningsmæssige begrundelser er opfyldte.

At der anmodes om tilladelse fra SKAT til gennemførsel af en skattefri omstrukturering kan virke

underligt, når man har mulighed for at gøre det uden tilladelse. Det kan være hensigtsmæssigt i til-

fælde, hvor der kan herske tvivl om, hvorvidt en del af virksomheden anses for værende en del af

grenkravet og samtidig tvivl om SKATs endelige vurdering af, hvorvidt den del af virksomhedsgre-

nen, der forsøges tilført til det modtagne selskab opfylder kravene for at være forretningsmæssigt

begrundede.

Endvidere kan det være relevant at anmode om tilladelse, idet tilførslen først foretages, når godken-

delsen er modtaget fra SKAT. At anmode om tilladelse kan derved forstås som skatteydernes og de

indskydendes sikkerhed for, at SKAT har taget stilling og ikke efterfølgende kan ændre på, at tilførs-

len ikke er skattefri alligevel.

147 Fusionsskatteloven med kommentarer, s. 112-125
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4.5.3.3.1 Skattemæssige konsekvenser for det indskydende selskab

I forbindelse med at det indskydende selskab indskyder aktiver og passiver i et skuffeselskab eller et

nystiftet selskab, skal vedlæggelsen ske i form af nye anparter/aktier jf. FUL § 15 c, stk. 2.

Skattemæssigt vil der ved en tilførsel af aktiver fra et interessentskab ejet af kapitalselskaber blive

tilført aktiver fra interessentskabet til et nystiftet selskab. Idet interessentskabet er skattetransparent,

vil de indskydende selskaber være ejerne af interessentskabet.

De nye anparter/aktier, som modtages i forbindelse med tilførslen af aktiverne, vil anses for værende

den skattemæssige værdi af den overførte gren eller virksomhed på overdragelsestidspunktet jf. FUL

§ 15 d, stk. 4. Endvidere anses anparterne/aktierne erhvervet på overdragelsestidspunktet148.

Den skattemæssige værdi af de erhvervede anparter/aktier opgøres til handelsværdien af den overfør-

te gren ville være opnået ved salg af grenen til handelsværdi med fradrag af den skattepligtige fortje-

neste, der eventuelt ville have fremkommet ved et salg149.

Ved gennemførsel af en skattefri omstrukturering vil det indskydende selskab ikke kunne sælge kapi-

talandelen i det modtagne selskab skattefrit grundet ejertidskrav på tre år også kaldet holdingkravet.

Holdingkravet skal være medvirkende til, at den skattefri omstrukturering er foretaget på et forret-

ningsmæssigt anerkendt grundlag og ikke havde til formål at medvirke til skatteundgåelse.

I tilfælde hvor det indskydende selskab afstår kapitalandelen i det modtagne selskab indenfor en tre

årig periode, altså bryder holdingkravet, vil det medføre, at den skattefri omstrukturering bliver skat-

tepligtig for alle de involverede parter. Umiddelbart lyder det her til at være en dobbeltbeskatning i

form af ophørsbeskatning hos de indskydende selskaber samt beskatning af aktiver og passiver i det

modtagne selskab. Dette skyldes, at selskabet allerede har betalt en andel af den udskudte skat. Der

sker en efterfølgende tilbagekaldelse af en skattefri omstrukturering, vil det være muligt at anmode

om genoptagelse af de pågældende indkomstår og få konsekvensrettet selvangivelserne i det modtag-

ne selskab.

4.5.3.3.2 Skattemæssige konsekvenser for det modtagne selskab

Det modtagne selskab vil ved en skattefri tilførsel af aktiver underlægges de samme retsvirkninger

som ved en skattefri fusion. Retsvirkningerne er oplistet i FUL § 8. Skattefriheden vedrører det ind-

148 FUL § 15 d, stk. 1.
149 VOL § 4 stk. 2, pkt. 3 jf. FUL § 15 d, stk. 4.
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skydende selskab, hvormed der foretages succession i den skattemæssige stilling for de tilførte akti-

ver og passiver, hvilket gælder de skattemæssige anskaffelsessummer, tidspunkt og hensigter. De

allerede foretagne afskrivninger fradrages.

4.5.3.3.3 Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det indskydende selskab

Umiddelbart vil der ikke foreligge en konsekvens for de bagvedliggende selskabsdeltagere, idet det

er kapitalselskaberne, der modtager anparter/aktier i forbindelse med indskydelse af aktiver og passi-

ver til det modtagne selskab.

4.5.3.3.4 Skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltagerne i det modtagne selskab

Selskabsdeltagerne i det modtagne selskab kan også defineres som det indskydende eller de indsky-

dende kapitalselskaber. De indskydende selskaber modtager et antal anparter/aktier, som udgør deres

andel af det modtagne selskab. I tilfælde hvor det ene indskydende selskab ender med at have en

ejerandel på over 50%, vil der ske tvungen national sambeskatning mellem det indskydende selskab

og det modtagne selskab.

4.5.3.4 Skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse

I fusionsskatteloven, hvori bestemmelserne omkring skattefri tilførsel af aktiver er beskrevet, er der

ikke et decideret krav om, at det skal ske med tilladelse fra SKAT. Det er på baggrund heraf muligt at

foretage uden tilladelse. Det betyder tværtimod ikke, at kravene til at foretage den skattefri tilførsel af

aktiver er skærpet eller lempet. Der gælder fortsat de samme krav vedrørende grenkrav, forretnings-

mæssig begrundelse, holdingkrav mv. som ved skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse.

4.5.4 Skattepligtig tilførsel af aktiver

4.5.4.1 Skattemæssige konsekvenser

Et alternativ til den skattefri tilførsel af aktiver er hvor transaktionen foretages skattepligtigt. Tilfør-

sel af aktiver bliver skattepligtig i de tilfælde, hvor fusionsskatteloven ikke anvendes. I modsætning

til den skattefri tilførsel af aktiver er der ikke et grenkrav, som skal imødekommes. Det er på bag-

grund heraf muligt både at tilføre en hel virksomhed eller kun dele af en virksomhed til et nyt sel-

skab.

Ved en skattepligtig tilførsel af aktiver sker der realisationsbeskatning hos det indskydende selskab

for de tilførte aktiver og passiver. Realisationsbeskatningen sker til handelsværdi af de enkelte akti-

ver. Det indskydende selskab skal sælge aktiver og forpligtelser til, hvad en uafhængig tredjemand

måtte forventes at have villet erhverve de pågældende aktiver og passiver for. Beskatningen vil ske
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efter de gældende skatteregler. Med andre ord betyder det, at det indskydende selskab bliver afståel-

sesbeskattet i forbindelse med tilførsel af virksomheden/grenen til et andet selskab.

Oftest er der tale om følgende poster, der skal afståelsesbeskattes:

 Genvundne afskrivninger

 Afståelse af goodwill

 Ejendomsavance

 Kursgevinstbeskatning

Virksomheden/grenen anses for afstået til handelsværdien på overdragelsestidspunktet. Handelsvær-

dien er det modtagne selskabs anskaffelsessum for de kapitalandele, der modtages som vederlag. I

praksis vil der i overdragelsesdokumenterne være sket fordeling af købesummen, hvilket gør det

muligt at opgøre avancen for det indskydende selskab.

Det modtagne selskab anses for at have erhvervet de pågældende aktiver og passiver til handelsvær-

dierne, som er defineret i overdragelsesaftalerne. Ved at det modtagne selskab har erhvervet aktiver

og passiverne til handelsværdier svarer det til, at de er genanskaffet og købt af selskabet. Skattemæs-

sigt vil det betyde, at alle aktiver og passiver vil indgå som nye i den skattemæssige opgørelse for det

modtagne selskab.

4.5.4.2 Tilbagevirkende kraft

Hovedregelen ved en skattepligtig tilførsel af aktiver er, at den er foretaget på det tidspunkt, hvor der

træffes endelig beslutning om tilførsel af virksomheden/grenen. Oftest vil tidspunktet være ved un-

derskrivelse af stiftelsesdokumenterne i tilfælde af, at overdragelsen sker til et nystiftet selskab.

Ved tilførsel til en allerede bestående virksomhed vil der være tale om en kapitalforhøjelse ved ap-

portindskud. Overdragelsen anses for sket ved det indskydende selskabs tiltrædelse på tegningslisten

eller generalforsamlingsprotokollen.

Det er mulighed150 for, at en virksomhedsoverdragelse kan ske med tilbagevirkende kraft. Der skal i

henhold til selskabslovgivningen være tale om et aktie- eller anpartsselskabs skattepligtige overdra-

gelse af en virksomheden til et nystiftet selskab, samt det indskydende selskab skal eje samtlige kapi-

talandele. Skuffeselskaber accepteres ikke i sådanne overdragelser.

150 SL § 4 stk. 5
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Ved tilførsel af aktiver skattepligtigt med tilbagevirkende kraft er det kun muligt, hvis hele virksom-

heden tilføres. I tilfælde hvor et selskab driver to eller flere selvstændige virksomheder, må det være

muligt at overføre én af disse virksomheder efter bestemmelsen. Det vurderes ligeledes, at overdra-

gelse af en gren af en virksomhed er omfattet heraf.

En betingelse for at overdragelsen kan foretages med skattemæssig tilbagevirkende kraft er, at stiftel-

sen af det modtagne selskab finder sted senest seks måneder efter den valgte skæringsdato. De sel-

skabsretlige dokumenter, som udformes i forbindelse med den skattepligtige tilførsel af aktiver, skal

senest en måned efter stiftelsen indsendes til SKAT.

4.5.5 Opsummering

Tilførsel af aktiver blev indført som følge af vedtagelse i øvrige EF-lande, som allerede havde indført

mulighed for at tilføre grene af en virksomhed eller en hel virksomhed til enten et nystiftet eller eksi-

sterende kapitalselskab. Det er i modsætning til en virksomhedsomdannelse kun muligt at foretage,

hvis tilførslen foretages fra et kapitalselskab, hvor der kommer et nyt selskab ud af det. Det er således

ikke muligt for fysiske personer at anvende denne metode.

Der findes i lighed med de øvrige omstruktureringsmetoder mulighed for at foretage omstrukturerin-

gen skattepligtigt og skattefrit. Hvilken metode der anvendes er afhængig af den enkelte situation,

idet det i nogle tilfælde kan være fornuftigt at foretage omstruktureringen skattepligtigt, da nogle af

de restriktioner, som findes ved den skattefri tilførsel af aktiver, heri bl.a. ejertidskrav på tre år, hvor

det indskydende selskab ikke må afstå anparterne i det modtagne selskab uden, at transaktionen bli-

ver skattepligtig.

I den oprindelige fusionsskattelov, hvor tilførsel af aktiver i 1992 blev indført var det kun muligt, at

foretage med tilladelse, hvilket blev gjort af forsigtighedsmæssige hensyn og for at undgå, at skatte-

ydere ville lave omstruktureringen med henblik på skatteunddragelse. Folketinget vedtog i 2007 mu-

ligheden for at foretage omstrukturering via tilførsel af aktiver uden tilladelse eller også kaldet de

objektive regler.

I forbindelse med tilførslen af aktiver skal der derved både tages stilling til, om transaktionen skal

ske skattefrit eller skattepligtigt, samt om det er med eller uden tilladelse. Forskellen på om den fore-

tages med eller uden tilladelse, ændrer ikke på kravene, men blot det faktum, at SKAT har godkendt

tilførslen.
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5 Skattepligtig virksomhedsomdannelse

Som det fremgik af kapitel 2, baseret på de opstillede forudsætninger, anbefales det, at Interessenter-

ne bliver beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven. Det forudsættes på baggrund af at Inte-

ressent A og B for indkomståret 2015 inden omdannelsen er omfattet af virksomhedsskatteordningen,

samt at Interessenterne opfylder betingelser for at anvende både den skattepligtige og skattefrie virk-

somhedsomdannelsesmetode. Der foretages en skattepligtig virksomhedsomdannelse med tilbagevir-

kende kraft baseret på tallene fra bilag 1 for IT-Konsulent I/S.

IT-Konsulent I/S omdannes med virkning fra d. 1. januar 2016 til et nystiftet IT-konsulent ApS.

5.1 Værdiansættelse af aktiver og passiver

Som udgangspunkt skal alle aktiver og passiver værdiansættes til handelsværdi. Endvidere vil der

ved afståelse af virksomheden skulle betales skat af de avancer, der opgøres i forbindelse hermed,

ligesom opsparet overskud kommer til beskatning i det efterfølgende år eller kan anvendes til at ned-

sætte anskaffelsessummen. Ejendomsretten af aktiverne tilfalder IT-Konsulent I/S, og der skal derfor

ikke tages højde for reguleringer i relation hertil, da den skattemæssige afskrivningsret fordeles for-

holdsmæssig på Interessenterne.

5.1.1 Goodwill

Nedenfor vises beregningen af goodwill for IT-Konsulent I/S. Goodwill ansættes til handelsværdien,

uanset om der er er tale om tilkøbt eller oparbejdet goodwill. Udgangspunktet for at bruge den vejle-

dende beregning om værdiansættelse af goodwill er, at virksomheden har et årsregnskab eller skatte-

regnskab for de seneste tre regnskabs- eller indkomstår. Da dette ikke er tilfældet i afhandlingen, må

beregningsmetoden bruges med fornødne tilpasninger151.

I forbindelse med virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft bliver goodwill sat til værdien

på den valgte skæringsdag. Der tages således udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat

med korrektion for tredje sidste år, som er sat til 0, da Interessentskabet først blev stiftet i 2014, samt

med tilpasning af både gennemsnitsindtjening og udviklingstendens.

151 Den juridiske vejledning 2016-1, C.C.6.4.1.2 - Værdiansættelse af goodwill
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Nedenfor vises beregning af goodwill.

2. sidste år Sidste år.

Resultat 1.472.000 1.972.000

Regulering af resultatet
Ikke udgiftsført løn eller vederlag
til eventuel medarbejdende ægte-
fælle -1.200.000 -1.200.000
Finansielle indtægter -1.500 -1.500
Finansielle udgifter 45.000 45.000
Ekstraordinære poster i henhold til ÅRL
Afskrivninger på tilkøbt goodwill

Reguleret resultat 315.500 815.500
Vægtning 1 2

315.500 1.631.000

I alt 1.946.500

Vægtet gennemsnitsindtjening/3 (tilpasset) 648.833

Udviklingstendens positiv (tilpasset) 500.000
( resultat sidste år - resultat 2.

sidste år) 1.148.833

Driftsherreløn 50% -600.000
548.833

Forrentning af aktiver* 4% Aktiver 685.000 -27.400
Rest til forrentning af goodwill 521.433

Kapitalisering 9% levetid på 7 år152 2,76 1.439.155

Den beregnede værdi af goodwill: 1.439.155

Oprundes til: 1.500.000
Tabel 5-1: Goodwill beregning IT-Konsulent I/S

* ekskl. likvider

Interessentskaber udgør ikke et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor der i de fleste tilfælde er forskel

på hævningerne blandt Interessenterne. I afhandlingen er det forudsat, at begge Interessenter har fore-

taget lige store hævninger i overensstemmelse med den indgåede Interessentskabskontrakt. Goodwill

152 AL § 40
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beregningen i tabel 5-1 er foretaget for hele interessentskabet. Goodwill vil blive fordelt ligeligt

blandt Interessenterne. Den beregnede goodwill opgjort til kr. 750.000 pr. Interessent, og den samle-

de goodwill udgør for IT-Konsulent I/S kr. 1.500.000. Den beregnede goodwill oprundes til nærme-

ste kr. 100.000, da det vurderes, at dette er en realistisk handelsværdi, idet interessentskabet siden

stiftelsen har genereret positivt overskud og der ikke er særlige omstændigheder, der kan influere

driften og derved resultatet. Det skal pointeres, at SKAT kan have en anden vurdering.

Der er tale om internt oparbejdet goodwill i IT-Konsulent I/S og derfor kan den intern oparbejdet

goodwill ikke aktiveres skattemæssigt, hvorfor den skattemæssige værdi er lig med nul i forbindelse

med omdannelsen.

Det nystiftet IT-Konsulent ApS kan indregne goodwill til kr. 1.500.000 både regnskabsmæssigt og

skattemæssigt, som fremgår af tabel 5-3. Det nystiftet IT-Konsulent ApS har derfor erhvervet good-

willen og kan aktivere og afskrive goodwillen skattemæssigt over 7 år, som fremgår af den skatte-

mæssige balance i tabel 5-5

5.1.2 Driftsmidler

Driftsmidlerne antages at udgøre computere, kopimaskiner og lign. og er indregnet til kostpris hos

IT-konsulent I/S, hvorfor der er foretaget løbende afskrivninger i henhold til ÅRL, således at de

regnskabsmæssige værdier afspejler den værdiforringelse, der er tilknyttet driftsmidlerne. Driftsmid-

ler ansættes til handelspris, ellers kan virksomhedens regnskabsmæssige værdier på skæringsdatoen

ligges til grund.

Der anvendes de regnskabsmæssige værdier på balancedagen, hvilket giver en regnskabsmæssig

værdi på kr. 180.00, pr. 31. december 2015153. Hvis der er gæld i driftsmidlerne, skal disse kontant-

omregnes, hvorfor det forudsættes, at der ikke eksisterer nogen gæld tilknyttet til driftsmidlerne og

på baggrund heraf skal der ikke kontantomregnes.

153 Antagelsen er, at den bogførte værdi illustrerer den værdiforringelse, der er påført driftsmidlerne mv. og at
dette beløb er, hvad tredjemand vil give for aktiverne.
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Beregning af avancer ved driftsmidler er som følger:

Regnskabsmæssige
værdi pr. 31.12.15

Skattemæssige værdi
pr. 31.12.15

Driftsmidler Interessent A Interessent B
kr. kr. kr.

Anskaffelsessum 2014 300.000 150.000 150.000

Handelsværdi, anvendes regnskabsmæssig-
værdi på skæringsdato 180.000
Afskrivningssats 5 år 25% 25%

Forudsætninger:
Kun erhvervsmæssig anvendelse

kr. kr. kr.
Afskrivninger år 2014 60.000 37.500 37.500
Afskrivninger år 2015 60.000 28.125 28.125

Værdi ultimo 2015 180.000 84.375 84.375

Skattepligtig fortjeneste:
Handelsværdi: 90.000 90.000
Skattemæssig værdi -84.375 -84.375
Skattepligtig avance 5.625 5.625

Tabel 5-2 Beregning af avancer ved driftsmidler

Interessenterne bliver beskattet i den personlig indkomst af den avance, der opstår mellem den regn-

skabsmæssige og den skattemæssige værdi, svarende til kr. 5.625 pr. Interessent.

5.1.3 Indretning af lejede lokaler

Ved indretning af lejede lokaler ligger de regnskabsmæssige værdier ligeledes til grund og disse er

indkøbt er indregnet til kostpris i IT-Konsulent I/S, og der er foretaget afskrivninger i henhold til

ÅRL. Den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør kr. 75.000.
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Beregning af avancer ved indretning er som følger:

Regnskabsmæssige
værdi pr. 31.12.15

Skattemæssige værdi
pr. 31.12.15

Indretning Interessent A Interessent B
kr. kr. kr.

Anskaffelsessum 2014 100.000 50.000 50.000
Handelsværdi på omdannelsesdagen 75.000
Afskrivningssats 8 år 20% 20%

kr. kr. kr.
Afskrivninger år 2014 12.500 10.000 10.000
Afskrivninger år 2015 12.500 10.000 10.000

Værdi ultimo 2015 75.000 30.000 30.000

Skattepligtig fortjeneste: Interessent A Interessent B
Handelsværdi: 37.500 37.500
Skattemæssig værdi -30.000 -30.000
Skattepligtig avance 7.500 7.500

Tabel 5-3 Opgørelse af avancer ved indretning

Interessenterne bliver beskattet i den personlig indkomst af den avance, der opstår mellem den regn-

skabsmæssige og den skattemæssige værdi, svarende til kr. 7.500 pr. Interessent.

5.1.4 Øvrige aktiver

De resterende aktiver for udgør omsætnings- og finansielle aktiver. Handelsværdien opgøres på bag-

grund af de regnskabsmæssige bogførte værdier, hvorfor disse overdages til selskabet for de bogførte

værdier for andre tilgodehavender (Deposita) under finansielle aktiver udgør t.kr. 50.

Omsætningsaktiver udgør, andre tilgodehavender, t.kr. 50, debitorer t.kr. 300, periodeafgræsningspo-

ster, som er indregnet under aktiver, og omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende

regnskabsår. t.kr. 50, samt likvider ca. t.kr 750.

De regnskabsmæssige værdier skal indregnes i åbningsbalancen for det nystiftet selskab IT-

Konsulent ApS. Den skattemæssige værdi er lig den regnskabsmæssige værdi, hvorfor der ikke op-

står nogle skattepligtige avancer.
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5.1.5 Kortfristet gæld

For kortfristet gæld, som leverandørudstående og skyldig moms, ansættes de til kursværdien på gæl-

den ved kurs 100, svarende til de bogførte værdier i årsrapporten på henholdsvis t.kr. 292 og t.kr.

100. Disse værdier anvendes i åbningsbalancen for IT-Konsulent ApS og fordeles forholdsmæssigt

ud på Interessent A og B. Den skattemæssige værdi af de kortfristet gældsforpligtelser er lig med den

regnskabsmæssige værdi, hvorfor der ikke opstår nogle skattepligtige avancer.

Nedestående illustration tabel 5-4 viser, hvorledes anskaffelsessum og åbningsbalance for det nystif-

tet IT-Konsulent ApS vil være ved en skattepligtig omdannelse. Anparternes anskaffelsessum opgø-

res ved at trække den skattemæssige værdi af passiverne fra den skattemæssige værdi af aktiverne.

Tabel 5-5 illustrerer desuden den skattemæssige balance for det nystiftet IT-Konsulent ApS og de

opgjorte avancer, der opstår i forbindelsen med omdannelsen.

Den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne udgør kr. 508.875 kr. for Interessent A og B,

tabel 5-4.  Regulering af anskaffelsessummen vil blive behandlet i afsnit 5.1.7, da det er forudsat, at

Interessenterne begge anvender VSO op til omdannelsen.
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Regnskabsposter
Regnskabsmæssig balance

pr. 31.12.2015
Skattemæssig værdi

pr. 31.12.2015

Åbningsbalance i
(Nystiftet) IT-
Konsulent ApS
pr. 01.01.2016

Anskaffelsessum
for anparter

Aktiver: Interessent A Interessent B Interessent A Interessent B Interessent A Interessent B
Immaterielle aktiver:
Goodwill (oparbejdet) 1.500.000 750.000 750.000

Materielle anlægsaktiver:
Driftsmidler, inventar og lign. 90.000 90.000 84.375 84.375 180.000 90.000 90.000
Indretning af lejede lokaler 37.500 37.500 30.000 30.000 75.000 37.500 37.500

Finansielle aktiver:
Andre tilgodehavender 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 25.000 25.000

Omsætningsaktiver:
Debitorer 150.000 150.000 150.000 150.000 300.000 150.000 150.000
- Hensat til tab 0 0 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 25.000 25.000
Periodeafgrænsningsposter 15.000 15.000 15.000 15.000 30.000 15.000 15.000
Likvider 375.427 375.427 375.427 375.427 750.854 375.427 375.427

Udligningsbeløb:
Interessent A
Interessent B
Aktiver i alt 717.927 717.927 704.802 704.802 2.935.854 1.467.927 1.467.927
Passiver:
Kortfristet gæld:
Leverandør af varer og tjenesteydelser 145.927 145.927 145.927 145.927 291.854 145.927 145.927
Anden gæld (inkl. skyldig moms) 50.000 60.000 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000

Passiver i alt 195.927 195.927 195.927 195.927 391.854 195.927 195.927

Nettoformue: 522.000 522.000 2.544.000 1.272.000 1.272.000
Tabel 5-4 opgørelse af anskaffelsessum
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Regnskabsposter
Regnskabsmæssig ba-
lance pr. 31.12.2015

Skattemæssig værdi
pr. 31.12.2015

Åbningsbalance
(Nystiftet) IT-

Konsulent ApS
pr. 01.01.2016

Skattemæssig
balance i (Ny-

stiftet) IT-
konsulent ApS
pr 01.01.2016. Avancer

Aktiver:
Interessent

A
Interessent

B I alt
Interessent

A
Interessent

B I alt Interessent A Interessent B
Immaterielle aktiver:
Goodwill (oparbejdet) 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 750.000 750.000

Materielle anlægsaktiver:
Driftsmidler, inventar og lign. 90.000 90.000 180.000 84.375 84.375 168.750 180.000 180.000 5.625 5.625
Indretning af lejede lokaler 37.500 37.500 75.000 30.000 30.000 60.000 75.000 75.000 7.500 7.500

Finansielle aktiver:
Andre tilgodehavender 25.000 25.000 50.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 0 0

Omsætningsaktiver:
Debitorer 150.000 150.000 300.000 150.000 150.000 300.000 300.000 300.000 0 0
- Hensat til tab 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 25.000 25.000 50.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 0 0
Periodeafgrænsningsposter 15.000 15.000 30.000 15.000 15.000 30.000 30.000 30.000 0 0
Likvider 375.427 375.427 750.854 375.427 375.427 750.854 750.854 750.854 0 0
Aktiver i alt 717.927 717.927 1.435.854 704.802 704.802 1.409.604 2.935.854 2.935.854
Passiver:
Kortfristet gæld:
Leverandør af varer og tjenesteydelser 145.927 145.927 291.854 145.927 145.927 291.854 291.854 291.854 0 0
Anden gæld (inkl. skyldig moms) 50.000 50.000 100.000 50.000 50.000 100.000 100.000 100.000 0 0

Passiver i alt 195.927 195.927 391.854 195.927 195.927 391.854 391.854 391.854

Opgjorte avancer
763.125 763.125

Tabel 5-5: Opgørelse af avancer for Interessent A og B
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Vederlaget for virksomheden skal fordeles forholdsmæssigt mellem Interessent A og B

kr.

Interessent A 1.272.000

Interessent B 1.272.000

I alt 2.544.000
Tabel 5-6: Vederlag

Som det ses i tabel 5-4, vil nettoformuen udgøre kr. 2.544.000 for det nystiftede IT-Konsulent ApS.

Forskellen fordeles som følger:

kr.

Selskabskapital 50.000

Overkurs ved emission 2.494.000

I alt 2.544.000
Tabel 5-7: Fordeling vederlag som egenkapital

Selskabet er stiftet til kurs 5.088,00 (2.544.000 / 50.000 x 100).

Som det fremgår af ovenstående, tabel 5-5 vil Interessenterne som udgangspunkt beskattes af de skat-

tepligtige avancer med henholdsvis kr. 763.125 til Interessent A og kr. 763.125 til Interessent B i den

skattepligtige indkomst for indkomståret 2016.

5.1.6 Stiftertilgodehavende

Et stiftertilgodehavende kan som nævnt optages som led til at reducere avancerne ved en skattepligtig

virksomhedsomdannelse. Handelsværdi blev opgjort til kr. 2.544.000. Kursnedslaget opgøres på bag-

grund af forskellen mellem handelsværdien og anpartskapital (2.544.000 – 50.000) x 20%  = kr.

498.800. Stiftertilgodehavende skal fremgå af åbningsbalancen.
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Regnskabsposter Opgjorte
skattepligtige avancer

Kursnedslag
20%

Opgjorte skattepligti-
ge avancer efter

kursnedslag
Interessent

A
Interessent

B
Interessent

A
Interessent

B
Interessent

A
Interessent

B
Immaterielle aktiver:
Goodwill (oparbejdet) 750.000 750.000 245.111 245.111 504.889 504.889
Materielle anlægsaktiver:
Driftsmidler, inventar og
lign. 5.625 5.625 1.838 1.838 3.787 3.787

Indretning af lejede lokaler 7.500 7.500 2.451 2.451 5.049 5.049
Skattepligtige avancer 763.125 763.125 249.400 249.400 513.725 513.725

Tabel 5-8 Opgørelse ved kursnedslag

Som det fremgår, vil et stiftertilgodehavende medføre en lavere beskatning af de opgjorte avancer for

de pågældende Interessenter. Kursgevinst og -tab opgøres efter Kursgevinstloven for både de tidligere

Interessenter, som nu er anpartshavere og det nystiftede ApS.

Interessent A

Kr.

Interessent B

Kr.

Anskaffelsessum 0 0

Afståelsessum

Kursnedslag

763.125

-249.400

763.125

-249.400

Avance til beskatning 513.725 513.725
Tabel 5-9 Oversigt ved kursnedslag.
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5.1.7 Selskabets åbningsbalance

Åbningsbalance for det nystiftede ApS uden stiftertilgodehavende vil udgøre følgende:

Åbningsbalance

IT-Konsulent ApS

1. januar 2016

Aktiver kr. Passiver kr.
Immaterielle aktiver: Egenkapital
Goodwill 1.500.000 Selskabskapital 50.000

Frie reserver 2.494.000
Immaterielle aktiver i alt 1.500.000 Egenkapital i alt 2.544.000

Anlægsaktiver:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 180.000
Indretning af lejede lokaler 75.000
Materielle anlægsaktiver i alt 255.000

Andre tilgodehavender 50.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 50.000

Omsætningsaktiver: Kort fristet gæld:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 300.000
Leverandører af varer og
tjenesteydelser 291.854

Andre tilgodehavender 50.000 Anden gæld 100.000
Periodeafgrænsningsposter 30.000

Tilgodehavender i alt 380.000
Kortfristede gældsforplig-
telser i alt 391.854

Likvide beholdninger 750.854
Omsætningsaktiver i alt 1.130.854 Gældsforpligtelser i alt 391.854

Aktiver i alt 2.935.854 Passiver i alt 2.935.854

Tabel 5-10 Åbningsbalance for IT-Konsulent ApS
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Åbningsbalance for det nystiftede ApS med stiftertilgodehavende vil udgøre følgende:

Åbningsbalance

IT-Konsulent ApS

1. januar 2016

Aktiver kr. Passiver kr.
Immaterielle aktiver: Egenkapital
Goodwill 1.500.000 Selskabskapital 50.000

Frie reserver 1.995.200

Immaterielle aktiver i alt 1.500.000 Egenkapital i alt 2.045.200

Anlægsaktiver:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 180.000
Indretning af lejede lokaler 75.000

Materielle anlægsaktiver i alt 255.000

Andre tilgodehavender 50.000

Finansielle anlægsaktiver i alt 50.000

Omsætningsaktiver: Kort fristet gæld:
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 300.000 Leverandører af varer og tjenesteydelser 291.854
Andre tilgodehavender 50.000 Anden gæld 100.000
Periodeafgrænsningsposter 30.000 Stiftertilgodehavende (A) 249.400

Stiftertilgodehavende (B) 249.400
Tilgodehavender i alt 380.000 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 890.654

Likvide beholdninger 750.854

Omsætningsaktiver i alt 1.130.854 Gældsforpligtelser i alt 890.654

Aktiver i alt 2.935.854 Passiver i alt 2.935.854

Tabel 5-11 Åbningsbalance for IT-Konsulent ApS med stiftertilgodehavende
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5.1.8 Delkonklusion

I dette afsnit blev der foretaget en skattepligtig virksomhedsomdannelse af IT-Konsulent I/S. Aktiver

og passiver blev værdiansat, og der blev illustreret og beregnet, hvordan en omdannelse ville påvirke

Interessenterne. Det nystiftede anpartsselskab stiftes med en virksomhedskapital med kr. 50.000 og

med en overkurs på kr. 2.494.000

Som det fremgår, vil der opstå relative høje skattepligtige avancer. Et stiftertilgodehavende kan med-

virke til, at disse reduceres, hvilket kan være en hensigtsmæssig løsning for de pågældende Interessen-

ter, da det af overstående fremgår, at denne metode har stor likviditetspåvirkning.

Som det fremgår af beregningerne, vil Interessenterne som udgangspunkt efter afståelsesprincippet

blive beskattet med henholdsvis kr. 763.125 til Interessent A og kr. 763.125 til Interessent B. Ved brug

af et stiftertilgodehavende vil de skattepligtige avancer reduceres til kr. 513.725 for begge Interessen-

terne, hvorfor det kan anbefales at anvende stiftertilgodehavende ved brug af den skattepligtige virk-

somhedsomdannelse, da dette beløb på kr. 249.400 for henholdsvis Interessent A og B kan hæves

skattefrit. Tilsvarende vil en overkurs blive reduceret med stiftertilgodehavende.

6 Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse bygger på successionsprincippet, hvor det fortsættende selskab ind-

træder i de tidligere Interessenter skattemæssige stillinger. Handelsværdier og skattemæssige værdier

opgøres på samme måde, uanset om der er tale om en skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdan-

nelse.

Da selskabet succederer i IT-Konsulent I/S, overtager det nystiftede selskab Interessentskabets (Inte-

ressenternes) anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt, afskrivninger mv. Afskrivningsgrundlaget bliver

overført og giver et lavere afskrivningsgrundlag i modsætning til den skattepligtige virksomhedsom-

dannelse.

Nedestående illustration viser, hvorledes anskaffelsessum samt det nystiftet IT-Konsulent ApS’ åb-

ningsbalance opgøres ved den skattefri virksomhedsomdannelse:
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Regnskabsposter
Regnskabsmæssig balance

pr. 31.12.2015
Skattemæssig værdi

pr. 31.12.2015

Åbningsbalance i
(Nystiftet) IT-

Konsulent ApS
pr. 01.01.2016 Successionsgrundlag

Anskaffelsessum
for anparterne

Aktiver: Interessent A Interessent B Interessent A Interessent B Interessent A Interessent B
Immaterielle aktiver:
Goodwill (oparbejdet) 1.500.000

Materielle anlægsaktiver:
Driftsmidler, inventar og lign. 90.000 90.000 84.375 84.375 180.000 168.750 84.375 84.375
Indretning af lejede lokaler 37.500 37.500 30.000 30.000 75.000 60.000 30.000 30.000

Finansielle aktiver:
Andre tilgodehavender 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 25.000 25.000

Omsætningsaktiver:
Debitorer 150.000 150.000 150.000 150.000 300.000 300.000 150.000 150.000
- Hensat til tab 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 25.000 25.000 25.000 25.000 50.000 50.000 25.000 25.000
Periodeafgrænsningsposter 15.000 15.000 15.000 15.000 30.000 30.000 15.000 15.000
Likvider 375.427 375.427 375.427 375.427 750.854 750.854 375.427 375.427

Udligningsbeløb:
Interessent A
Interessent B
Aktiver i alt 717.927 717.927 704.802 704.802 2.935.854 1.409.604
Passiver:
Udskudt skat 335.775
Kortfristet gæld:
Leverandør af varer og tjenesteydelser 145.927 145.927 145.927 145.927 291.854 291.854 145.927 145.927
Anden gæld (inkl. skyldig moms) 50.000 60.000 50.000 50.000 100.000 100.000 50.000 50.000
Passiver i alt 195.927 195.927 195.927 195.927 397.629 391.854 195.927 195.927

Nettoformue: 522.000 522.000 2.208.225 1.017.750 508.875 508.875
Tabel 6-1 Opgørelse og successionsgrundlag ved skattefri virksomhedsomdannelse
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6.1.1 Anskaffelsessum for anparterne

Anparterne er anskaffet til den skattemæssige værdi, som er lig med successionsgrundlaget. Der er

tillige fratrukket det opsparede overskud fra anparternes anskaffelsessum.

6.1.1.1 Opsparet overskud

Interessent A og B anvender fortsat virksomhedsskatteordning frem til omdannelsesdatoen. Der er

indregnet et opsparet overskud fra VSO, som udgør et samlet beløb på kr. 753.627 fordelt på kr.

202.483 (2014) og kr. 551.144 (2015) for begge Interessenter, som har reduceret anparternes anskaf-

felsessum. Anskaffelsessummen opgøres som følger:

Interessent A/B - VSO

Anskaffelsessum 508.875
Regulering:
Opsparet overskud 2014 202.483
Selskabsskat 24,5% -49.608

152.875
Opsparet overskud 2015 551.144
Selskabsskat 23,5% -129.519

421.625
Regulering i alt 574.500
Ny anskaffelsessum -65.625

Tabel 6-2 Regulering af anskaffelsessum

Det negative beløb skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtigt fortjeneste eller tab. Fordelen

ved at modregne opsparet overskud, er at beskatningen af overskuddet udskydes til det tidspunkt eje-

ren afstår anparterne, og medtages i aktieindkomst. Vælges der ikke at anvende det opsparede over-

skud til modregning af anparternes skattemæssige anskaffelsessum, vil det opsparet overskud komme

til beskatning i den personlig indkomst i den efterfølgende år. Det negative beløb skal medregnes ved

opgørelse af den skattepligtige fortjeneste eller tab ved afståelse af anparterne.

6.1.2 Udskudt skat

Den udskudte skat er beregnet baseret på forskellen mellem de regnskabsmæssige værdier og de skat-

temæssige handelsværdier på omdannelsesdatoen og udgør kr. 335.775 og placeres som en hensættel-

se i åbningsbalancen under passiver i  IT-Konsulent ApS, se tabel 6-1. For en opgørelse af udskudt

skat, henvises til tabel 7-1, som tager udgangspunkt i bilag 1.
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Der er vagerende holdninger hvorvidt der skal medtages udskudt skat af goodwill i åbningsbalancen

for det nystiftede selskab eller ej. I henhold til Årsregnskabsloven skal der medtages udskudt skat af

goodwill ved udarbejdelse af åbningsbalancen, og revisor skal påtegne en revideret åbningsbalance i

forbindelse med omdannelsen. Skatteretligt kan det diskuteres, hvorvidt der skal indgå udskudt skat af

goodwill, idet denne er succederet. Der er grundet årsregnskabslovens krav medtaget dette i afhand-

lingens åbningsbalance.

6.2 Delkonklusion

I dette afsnit blev der foretaget en skattefri virksomhedsomdannelse af IT-Konsulent I/S. Aktiver og

passiver blev værdiansat, som under den skattepligtig omdannelsesmetode og der blev illustreret og

beregnet, hvordan en omdannelse ville påvirke Interessenterne.

Som det fremgår, vil det nystiftede IT-Konsulent ApS overtage den skattemæssige stilling for de tidli-

gere Interessenter. Som det af overstående fremgår, vil denne metode ikke have stor likviditetspåvirk-

ning, men denne metode medfører en udskudt skat, som det nystiftede selskabet skal afregne på kr.

5.775 og som skal hensættes i åbningsbalancen.

Ved at Interessenterne anvender VSO, medfører dette endvidere, at anparternes anskaffelsessum kan

reduceres med virksomhedsordningens opsparede overskud. Dette muliggøre, at det opsparet overskud

ikke kommer til beskatning i den personlige indkomst i det efterfølgende år, og at anparternes anskaf-

felsessum bliver negativ baseret på de opstillede forudsætninger i vores case.

Ved at sammenligne den skattepligtige og den skattefri omdannelsesmetode, vil den skattefrie virk-

somhedsomdannelse bedst kunne svare sig, under de opstillede forudsætninger, da denne ikke udløser

en beskatning for omdanneren for anparterne afstås. Hvis en af de væsentligste overvejelser om, hvor-

vidt en omdannelsen skal være skattefri eller skattepligtig beror på de skattemæssige konsekvenser, vil

den skattefri metode være at foretrække. Det fremgår dog fra et likviditetsmæssigt synspunkt, at den

skattefri metode ikke tilføre omdanneren noget likviditet, da selskabet succedere i den skattemæssige

stilling og et stiftertilgodehavende er afskaffet, hvorimod et stiftertilgodehavende stadigvæk er muligt

i den skattepligtige metode og kan hæves skattefrit. Et stiftertilgodehavende kan ligeledes bruges til at

realisere selve omdannelsen.
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7 Tilførsel af aktiver

Som beskrevet i afsnit 4.5.2 findes der grundlæggende to metoder for omstrukturering ved hjælp af

tilførsel af aktiver. Der findes den skattefri og den skattepligtige, som enten kan foretages med og

uden tilladelse.

En af grundforudsætningerne for at kunne foretage tilførsel af aktiver er, at tilførslen af aktiverne sker

fra en juridisk person i modsætning til under virksomhedsomdannelse, hvor det kun er muligt at fore-

tage det som fysiske personer.

Denne afhandling har i kapitel 5 og 6 taget udgangspunkt i IT-Konsulent I/S, som ønskes omdannet til

et ApS, hvor ejerne har været fysiske personer, hvilket er langt den mest gængse metode at drive et

Interessentskab på, men det er ikke ualmindeligt, at interessentskaber er ejet af juridiske personer i

form af kapitalselskaber grundet den personlige hæftelse, som indtræder i interessentskaber. I praksis

ses flere interessentskaber som værende ejet af kapitalselskaber, hvilket gør tilførsel af aktiver et inte-

ressant aspekt i denne afhandling.

Eksemplet med IT-Konsulent I/S, som er videreført gennem hele afhandlingen er som udgangspunkt

ejet af fysiske personer, men kunne i realiteten ligeså godt have været ejet af juridiske personer.

Regnskabet for IT-Konsulent I/S, som ses i bilag 1, vil være identisk, om det er ejet af fysiske som

juridiske personer, hvorfor der ikke skal foretages specielle tilpasninger i den forbindelse før behand-

lingen af de to metoder for at lave tilførsel af aktiver.

Nedenfor vises en koncernstruktur, hvor IT-Konsulent I/S er ejet af kapitalselskaber:

Figur 7-1: Oprindelig struktur ved omdannelse af Interessentskab ved tilførsel af aktiver



Virksomhedsomdannelse Copenhagen Business School, 2016
– Omdannelse af et Interessentskab Kandidatafhandling, Cand.merc.aud

107

Ovenstående struktur i figur 7-1, hvor kapitalselskaber er ejere af Interessentskabet og derved dem,

som vil hæfte for interessentskabets forpligtelser gennem den personlige hæftelse.

Ejerne vil på baggrund af kapitalselskabets status, hvor det indtræder som personligt hæftende for

Interessentskabets forpligtelser, kun hæfte med den indskudte kapital i hver deres kapitalselskab, idet

ejeren af kapitalselskabet hæfter begrænset for kapitalselskabets forpligtelser.

I tilfælde, hvor IT-Konsulent I/S har været profitabelt og kapitalejerne har betydelige formuer stående

i deres kapitalselskaber vil kreditorerne i IT-konsulent I/S kunne kræve deres udestående indfriet hos

kapitalselskaberne, hvilket i yderste konsekvens vil medføre at formuen går tabt.

Det forhold, at kreditorerne har mulighed for at gå direkte efter kapitalselskabernes formue, taler for

hvorvidt en omstrukturering vil være hensigtsmæssigt.

I nedenstående afsnit vil henholdsvis den skattefri tilførsel af aktiver og den skattepligtige tilførsel af

aktiver blive behandlet.

7.1 Skattefri tilførsel af aktiver

Idet IT-Konsulent I/S er et skattetransparent, og ejerne afregner skatterne, som i dette tilfælde er kapi-

talselskaberne, vil de indskydende selskaber ved en skattefri tilførsel af aktiver hermed også indskyde

den udskudte skatteforpligtelse, også kaldet den udskudte skat. Ved en tilførsel af aktiver, om den er

med eller uden tilladelse, skal følgende udarbejdes:

 Opgørelse af den udskudte skat

 Vurderingsberetning inkl. åbningsbalance

 Stiftelsesdokument

 Vedtægter

 Ejerbog

Denne afhandling vil udelukkende omtale opgørelse af den udskudte skat samt vurderingsberetningen,

idet de øvrige dokumenter i de fleste tilfælde udarbejdes af advokat til brug for stiftelsen.
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7.1.1 Opgørelse af udskudt skat

Ved tilførsel af aktiver skal den udskudte skat opgøres som forskellen mellem de regnskabsmæssige

og skattemæssige værdier af de aktiver, som indgår i beregningsgrundlaget for den udskudte skat. For

en nærmere uddybelse af opgørelse af udskudt skat henvises til afsnit 2.7.1.

Den udskudte skat, som bliver en del af tilførsel af aktiver og dermed åbningsbalancen for det nystif-

tede ApS er opgjort nedenfor. Selskabsskatteprocenten for indkomståret 2016 udgør 22%, hvorfor

denne er anvendt ved beregning af den udskudte skat.

Beregnings- Beregnings-
Grundlag Grundlag

Primo Primo
Primo Regulering Ultimo

Goodwill
Regnskabsmæssig værdi 0 3.100.000
Skattemæssig værdi 0 0 3.100.000 3.100.000 0

Driftsmidler, inventar og biler
Regnskabsmæssig værdi 240.000 180.000
Skattemæssig værdi 225.000 15.000 -3.750 11.250 168.750

Indretning af lejede lokaler
Regnskabsmæssig værdi 87.500 75.000
Skattemæssig værdi 80.000 7.500 7.500 15.000 60.000

Underskud 0 0 0 0 0
I alt 22.500 3.103.750 3.16.250

Udskudt skat, 22% 4.950 682.825 687.775
Tabel 7-1: Opgørelse af udskudt skat

Som det ses ovenfor i tabel 7-1 vil der i forbindelse med omdannelsen af IT-Konsulent I/S til IT-

konsulent ApS være en skatteforpligtelse på kr. 687.775, som vedrører selskabets driftsmidler samt

indretning af lejede lokaler. Den udskudte skat vil blive en del af omdannelsen, da det nystiftede sel-

skabet fremadrettet vil bære denne skattebyrde. Årsagen til, at der er en forpligtelse, skyldes, at de

regnskabsmæssige værdier er højere end de skattemæssige værdier.

7.1.2 Vurderingsberetning

Forinden vurderingsberetningen udarbejdes, skal de generelle forhold i forbindelse med en omdannel-

se via tilførsel af aktiver tages i agt, herunder specifikt, hvorvidt der er tale om en selvstændig virk-

somhedsgren eller hele virksomheden, som ønskes tilført, samt om virksomhedsgrenen kan fungere

ved hjælp af egne midler.
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Begge kapitalejere ønsker at tilføre hele virksomheden til det nystiftede ApS og det vurderes på bag-

grund heraf samt med udgangspunkt i tidligere års resultater 154 , og at det nystiftede selskab IT-

Konsulent ApS kan fungere ved hjælp af egne midler.  Det er endvidere et krav, at hele vederlæggel-

sen sker i anparter i det modtagne selskab.

Der skal udarbejdes en vurderingsberetning, hvori revisor erklærer sig, som uvildige sagkyndige vur-

deringsmænd, jf. SL § 37, stk. 1. Vurderingsberetningen skal være udarbejdet, jf. SL § 36 stk. 1. Det

er endvidere et krav for tilførsel af aktiver, at vurderingsberetningen indeholder åbningsbalance.

154 Det er en forudsætning for at kunne anvende reglerne om tilførsel af aktiver, at der foreligger et budget for
IT-Konsulent ApS, hvilket vi antager, at der gør.
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Nedenfor vises balance hvor der er foretaget tilførsel fra IT-konsulent I/S til IT-konsulent ApS pr. 1. januar 2016.

Tilførselsbalance pr. 1. januar 2016

Aktiver

IT-Konsulent I/S IT-Konsulent ApS (nystiftet)

Balance

31.12.2015

Før tilførsel

Reguleringer Balance

01.01.2016

Efter tilførsel

Tilførsels

Balance før

reguleringer

Reguleringer Tilførsels

Balance

01.01.2016

Goodwill 0 0 0 0 3.100.000 3.100.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 3.100.000 3.100.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 180.000 -180.000 0 0 180.000 180.000

Indretning af lejede lokaler 75.000 -75.000 0 0 75.000 75.000

Materielle anlægsaktiver i alt 255.000 -255.000 0 0 255.000 255.000

Andre tilgodehavender 50.000 -50.000 0 0 50.000 50.000

Finansielle anlægsaktiver i alt 50.000 -50.000 0 0 50.000 50.000

Anlægsaktiver 305.000 -305.000 3.405.000 3.405.000

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 300.000 -300.000 0 0 300.000 300.000

Andre tilgodehavender 50.000 -50.000 0 0 50.000 50.000

Periodeafgrænsningsposter 30.000 -30.000 0 0 30.000 30.000

Tilgodehavender 380.000 -380.000 0 0 380.000 380.000

Likvide beholdninger 750.854 -750.854 0 0 750.854 750.854

Omsætningsaktiver 1.130.854 -1.130.854 0 0 1.130.854 1.130.854

Aktiver 1.435.854 -1.435.854 0 0 4.535.854 4.535.854

Tabel 7-2 Balance ved skattefri tilførsel af aktiver
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Tilførselsbalance pr. 1. januar 2016

Passiver

IT-Konsulent I/S IT-Konsulent ApS

Balance

31.12.2015

Før tilførsel

Reguleringer Balance

01.01.2016

Efter tilførsel

Tilførsels

Balance før

reguleringer

Reguleringer Tilførsels

Balance

01.01.2016

Virksomhedskapital 0 0 0 0 50.000 50.000

Kapitalkonti 1.044.000 -1.044.000 0 0 0

Overkurs ved emission 0 0 0 0 3.406.225 3.406.225

1.044.000 -1.044.000 0 0 3.406.225 3.456.225

Hensættelse til udskudt skat 0 0 0 0 687.775 687.775

Hensatte forpligtelser 0 0 0 0 687.775 687.775

Leverandører af varer og tjenesteydelser 291.854 -291.854 0 0 291.854 291.854

Anden gæld 100.000 -100.000 0 0 100.000 100.000

Kortfristede gældsforpligtelser 391.854 -391.854 0 0 391.854 391.854

Gældsforpligtelser 391.854 -391.854 0 0 391.854 391.854

Passiver 1.435.854 -1.435.854 0 0 4.535.854 4.535.854

Tabel 7-3 Balance ved skattefri tilførsel af aktiver, forsættelse
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Selskabets aktiver og forpligtelser er værdiansat til værdien i regnskabet, som findes i bilag 1. De ind-

skydende selskaber, som er kapitalselskab A og B, må kun modtage anparter i forbindelse med tilførs-

len af aktiverne fra IT-Konsulent I/S. Anparterne i IT-Konsulent ApS stiftes med en overkurs på kr.

988.225 svarende til kurs 2.076,45.

Hvert kapitalselskab modtager anparter i IT-konsulent ApS (nystiftet) på hver anpart kr. 25.000, idet

selskabet stiftes med overkurs på kr. 3.406.225, hvoraf hver kapitalejers andel udgør 50%. Den skat-

temæssige anskaffelsessum for anparterne vil udgøre kr. 1.728.112,50, idet overkurs ved emission

også indgår, som del af den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne.

I bilag 11 er der vedlagt et eksempel på vurderingsberetning for IT-Konsulent ApS under stiftelse.

7.2 Skattepligtig tilførsel af aktiver

Ved en skattepligtig tilførsel af aktiver er det ligeledes gældende, at det kun er muligt for juridiske

personer. En skattepligtig tilførsel af aktiver er ikke omfattet af fusionsskatteloven, idet der i stedet

gælder de almindelige regler vedrørende overdragelse af aktiver.

De indskydende selskaber, som i dette tilfælde er Kapitalejer A og Kapitalejer B, vil blive afståelses-

beskattet ved tilførsel af virksomheden fra IT-Konsulent I/S til IT-Konsulent ApS (nystiftet).

I tilfælde, hvor der skal foretages en afståelsesbeskatning, hvor virksomheden sælges til en ny virk-

somhed, vil der i nogle tilfælde indgå internt oparbejdet goodwill, som vil være en del af beskatnings-

grundlaget. Alle aktiver og passiver, som sælges i forbindelse med aktivoverdragelsen skal sælges til

handelsværdien.

I dette eksempel, hvor kapitalejerne af IT-Konsulent I/S sælge aktiverne til IT-Konsulent ApS (nystif-

tet), skal aktiverne sælges til markedsværdi og der vil i nogle tilfælde fremkomme genvunde afskriv-

ninger og beskatning af goodwill mv.

I forbindelse med den skattepligtige tilførsel af aktiver fra IT-Konsulent I/S til IT-konsulent ApS (ny-

stiftet), er de regnskabsmæssige værdier pr. 31. december 2015 vurderet at være markedsprisen for

aktiverne. De skattemæssige værdier er dem, som indgår i det udskudte skattegrundlag jf. figur 7.2.

Hvor der ikke er forskel på regnskabsmæssig og skattemæssig behandling, er den skattemæssige værdi

medtaget til samme værdi som den regnskabsmæssige.
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Regnskabsposter
Regnskabsmæssig balan-

ce pr. 31.12.2015
Skattemæssig værdi pr.

31.12.2015
Afståelsesbeskatning pr.

31. december 2015
Kapitalejer

A
Kapitalejer

B
Kapitalejer

A
Kapitalejer

B
Kapitalejer

A
Kapitalejer

B
Immaterielle aktiver:
Goodwill (oparbejdet)155 1.550.000 1.550.000

Materielle anlægsaktiver:
Driftsmidler, inventar og lign. 90.000 90.000 84.375 84.375 5.625 5.625
Indretning af lejede lokaler 37.500 37.500 30.000 30.000 7.500 7.500

Finansielle aktiver:
Andre tilgodehavender 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0

Omsætningsaktiver:
Debitorer 150.000 150.000 150.000 150.000 0 0
- Hensat til tab
Andre tilgodehavender 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0
Periodeafgrænsningsposter 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0
Likvider 239.427 239.427 239.427 239.427 0 0

Kortfristet gæld:
Leverandør af varer og tjenesteydelser 50.927 50.927 50.927 50.927 0 0
Anden gæld (inkl. skyldig moms) 9.000 9.000 9.000 9.000 0 0

Beskatningsgrundlag 1.563.125 1.563.125

Skat, 22% 343.887 343.887
Tabel 7-4: Opgørelse af afståelsesbeskatning

Det ses i ovenstående tilfælde, at beskatningen ved en skattepligtig tilførsel af aktiver kan være bety-

delig grundet den interne oparbejdede goodwill, som også skal beskattes i forbindelse med salg af

virksomheden til IT-Konsulent ApS (nystiftet).

Ved en skattepligtig tilførsel af aktiver vil IT-konsulent ApS (nystiftet) erhverve goodwillen og have

den fremadrettede afskrivningsret på aktivet, hvorimod kapitalejerne skal beskattes af goodwillen ved

afståelse af de øvrige aktiver.

155 Der henvises til bilag 9
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7.3 Delkonklusion

Valget om en tilførsel af aktiver skal være skattepligtig eller skattefri kommer an på hver enkeltståen-

de tilfælde, der er intet facit, men afhænger af den enkelte situation og ejernes ønske. I IT-Konsulent

I/S, som er ejet af kapitalejer, vil det være muligt at foretage omdannelse af interessentskabet til et

kapitalselskab.

I dette kapitel i afhandlingen er der både foretaget en skattepligtig og en skattefri tilførsel af aktiver for

at belyse forskellene og herunder beskrive, i hvilke tilfælde den ene form for tilførsel af aktiver vil

blive anvendt.

I den skattefri tilførsel af aktiver vil de indskydende selskaber være ejerne af interessentskabet, også

kaldet kapitalejer A og kapitalejer B. De indskydende selskaber vil indskyde aktiverne til den regn-

skabsmæssige værdi i interessentskabet, da det er et skattetransparent selskab og derved skatteretligt

ikke vil eksistere. I forbindelse med tilførsel af aktiver skattefrit vil den udskudte skat skulle opgøres,

som i dette tilfælde er opgjort til kr. 687.775, som minimerer overkursen i det nystiftede IT-konsulent

ApS. Selskabet stiftes med en virksomhedskapital med kr. 50.000 og med en overkurs på kr.

3.406.225.

Forskellen fra at foretage skattefri tilførsel af aktiver til skattepligtig er, at aktiverne sælges til enten et

nystiftet selskab eller til et eksisterende selskab til markedsværdien af aktiverne, og der kan i den for-

bindelse forekomme genvundne afskrivninger samt beskatning af internt oparbejdet goodwill. Den

beregnede skat ved salg af aktiverne udgør i det opstillede eksempel kr. 343.887 pr. kapitalejer.

Alt efter hvad kapitalejerne ønsker, og hvilke fremtidsudsigter de begge har vil både en skattefri og

skattepligtig tilførsel af aktiver være hensigtsmæssig. Ved en samlet skat på kr. 687.774 for begge

kapitalejere kan det modsvare et ejertidskrav tre 3 år. Det er en af de væsentligste overvejelser, som

ejerne skal foretage forinden de træffer valget om, hvorvidt omdannelsen skal være skattefri eller skat-

tepligtig.

Er omdannelsen egentligt bare et ønske om at komme væk fra den personlige hæftelse, som ligger

oppe i deres kapitalselskaber, idet deres IT-konsulentvirksomhed har udviklet sig gunstigt. Begge

modeller kan være fornuftige, alt efter hvad ejerne ønsker – der skal selvfølgelig tages hensyn til den

skattebetaling, som ligger i selskabet og skal betales ved en skattepligtig tilførsel af aktiver.
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8 Konklusion

Afhandlingens formål er at anskueliggøre, hvilke muligheder og konsekvenser, der kan opstå, når et

personselskab, herunder et interessentskab står overfor en eventuel omdannelse til et kapitalselskab.

Formålet med denne afhandling har ikke decideret været at vise, hvilken omdannelsesmetode, der er

mest hensigtsmæssig baseret på den konstruerede case, men tværtimod illustrere, hvordan et interes-

sentskab, kan omdannes samt en gennemgang af de generelle betingelser, der skal være opfyldt for at

kunne foretage en omdannelse og eventuelt de muligheder og konsekvenser, de forskellige omdannel-

sesmetoder medfører.

I afhandlingen er der belyst de overordnede selskabs- og skatteretlige forskelle, der kan være ved at

drive virksomhed som et interessentskab kontra et kapitalselskab. Vi fandt i forbindelse hermed, at

interessentskaber er underlagt få præceptive regler og oftest beror på en stor aftalefrihed mellem de

involverede parter, som regulerer de indre forhold af interessentskabet, hvorimod kapitalselskaber er

lovreguleret. En anden væsentlig forskel ses i hæftelsen. Interessenterne hæfter personligt, solidarisk

direkte og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser, hvorimod kapitalejere kun hæfter for den ind-

skudte selskabskapitel.

Et Interessentskab er i skattemæssig henseende transparent, hvorfor interessentskabet bliver gennem-

sigtigt og beskatning sker direkte hos de enkelte Interessenter i modsætning til et kapitalselskab, som

er et selvstændigt subjekt i alle henseender.

Der blev i afhandlingen vist, ud fra de opstillede forudsætninger, hvordan virksomhedsskatteordningen

ville være den mest favorable beskatningsmetode, hvorfor vores anbefaling ville være at forsætte i

Interessentskabsstrukturen, hvis der udelukkende skulle tages hensyn til de skattemæssige forhold,

under de opstillede forudsætninger.

De skattemæssige konsekvenser er ikke de eneste overvejelser, der bør iagttages, forinden der vælges

at omdanne til et kapitalselskab, andre overvejelser kan gøres i forbindelse med f.eks. optagelse af nye

partnere, generationsskifte og salg af virksomhed. Her fandtes, at der er langt flere restriktioner i et

interessentskab, grundet det indre forhold, der regulerer et interessentskab fremfor, hvordan kapitalejer

reguleres af lovgivningen.

Årsagerne til, hvorvidt en virksomhedsomdannelse kan komme på tale, er meget forskellige, efter

hvilket stadie virksomheden er i, og hvilket formål Interessenterne har med hensyn til omdannelsen.
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Et formål kan udelukkende bestå af at reducere den personlige hæftelse, eller hvis der i en given virk-

somhed er planer om at foretage f.eks. et generationsskifte eller salg af virksomhed, kan det være en

naturlig del af processen at foretage en omdannelse af virksomheden, forinden dette implementeres.

Hvilken omdannelsesmetode der vælges, afhænger derfor i stor grad af den konkrete virksomhed,

ejerstruktur, og hvilke muligheder og ønsker Interessenterne har i forbindelse med omdannelsen.

En virksomhedsomdannelse kan enten foretages som en skattepligtig eller skattefri virksomhedsom-

dannelse, hvis Interessenterne er fysiske personer, eller gennem tilførsel af aktiver, hvis Interessenter-

ne består af juridiske personer. Der blev i afhandlingen redegjort for de generelle krav, som skal være

opfyldt for, at der kan foretages en omdannelse efter begge metoder.

Hvis der foretages en skattepligtig virksomhedsomdannelse, sker der realisationsbeskatning på tids-

punktet for afståelse af virksomhedens aktiver og der er ikke mange restriktioner, som ses ved den

skattefri virksomhedsomdannelse, idet der sker en beskatning. Denne metode, kan have stor likvidi-

tetsmæssig påvirkning for de pågældende Interessenter, men medvirker også til, at det fortsættende

selskab får nye anskaffelsessummer og et nyt afskrivningsgrundlag, samt at alle skatter bliver afregnet

ved omdannelsen.

I forbindelse med IT-Konsulent I/S blev omdannet efter den skattepligtig virksomhedsomdannelses-

metode, udgjorde de skattepligtige avancer kr. 763.125 for hver Interessent. Et stiftertilgodehavende

kunne oprettes med kursnedslag, hvilket medførte en skattepligtig avance på kr. 513.725 for hver Inte-

ressent og stiftertilgodehavende kan hæves skattefrit og tilføre noget likviditet, som kan anvendes til at

realisere omdannelsen.

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse succederer et selskab i den indskydende virksomheds skat-

temæssige stilling. Det betyder, at ikke sker realisationsbeskatning, men at det nye selskab overtager

aktivernes skattemæssige anskaffelsessum og de skattemæssige afskrivninger, der måtte være foreta-

get mv. Overholdes de generelle betingelser i VOL ikke, bliver konsekvensen af omdannelsen som

udgangspunkt til en skattepligtig omdannelse med mulighed for omgørelse.

I forbindelse med at IT-Konsulent I/S blev omdannet efter virksomhedsomdannelsesloven, overtog det

nystiftede IT-Konsulent ApS den skattemæssige stilling, hvilket ikke ville medfører skattemæssige

konsekvenser for Interessenterne ved opgjorte avancer og lignende på tidspunktet for omdannelsen.
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Det blev forudsat, at Interessenterne anvendte VSO frem til omdannelsen, hvorfor anparternes anskaf-

felsessum tilsvarende kunne nedsættes med det opsparede overskud. Til forskel fra den skattepligtige

metode medfører den skattefrie omdannelse, at IT-Konsulent ApS får indskudt en skatteforpligtigelse i

form af udskudt skat, som skal hensættes i åbningsbalancen og blev opgjort til kr. 335.775.

Det kan anbefales, ud fra de opstillede forudsætninger, at den skattefrie virksomhedsomdannelse vil

være den mest hensigtsmæssige, idet den ikke er nær som likviditetskrævende for de pågældende Inte-

ressenter, da der ikke sker beskatning af opgjorte avancer.

Ved et interessentskab, som ejes af juridiske personer, vil det være muligt, at foretage en omdannelse

af interessentskabet til et kapitalselskab ved tilførsel af aktiver. Der er i afhandlingen både foretaget en

skattepligtig og en skattefri tilførsel af aktiver for at belyse forskellene og beskrive, i hvilket tilfælde

den ene form for tilførsel af aktiver kan blive anvendt fremfor for den anden.

Alt efter hvad kapitalejerne ønsker, og hvilke fremtidsudsigter de begge har, vil både en skattefri og

skattepligtig tilførsel af aktiver være hensigtsmæssig. Det er en af de væsentligste overvejelser, som

ejerne skal foretage forinden, de træffer valget om, hvorvidt omdannelsen skal være skattefri eller

skattepligtig.

Begge metoder kan være fornuftige, alt efter hvad ejerne ønsker – der skal selvfølgelig tages hensyn til

den skattebetaling, som ligger i selskabet og skal betales ved en skattepligtig tilførsel af aktiver.

Det er på baggrund af den opstillede case for IT-Konsulent I/S, som er anvendt igennem hele afhand-

lingen, vores anbefaling, at der foretages en skattefri virksomhedsomdannelse og skattefri tilførsel af

aktiver, alt efter hvordan ejerstrukturen er, idet skatteforpligtelsen succederes til det nystiftede IT-

Konsulent I/S. At det anbefales, at der omdannes skattefrit, skyldes, at de betalbare skatter udskydes til

fremtiden. De anbefalede omdannelser er endvidere i lighed med mange omdannelser, der foretages i

praksis.
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9 Perspektivering

Igennem denne afhandling er der opstået flere tanker vedrørende specifikke områder, som kan være

undrende for, hvorfor det ikke er muligt f.eks. at foretage omdannelse fra kapitalselskab til personsel-

skab. Er årsagen hertil manglende hjemmel, som hverken findes selskabs- eller skatteretligt.

Som nævnt i afhandlingen kan der være mange årsager til, hvorfor en personkreds ønsker at gå fra en

personligt drevet virksomhed i interessentskabsform eller enkeltmandsvirksomhed til kapitalselskab.

Hvorfor skal det ikke være muligt at lave den omvendte situation, hvor et kapitalselskab ønskes om-

dannet til en personligt drevet virksomhed af forskellige årsager.

Det er ikke utænkeligt, at et kapitalselskab grundet ændring i personens skattemæssige forhold, at det

vil være hensigtsmæssigt, at foretage en omdannelse til et personselskab fremfor, at fortsætte med, at

drive virksomhed i et kapitalselskab. Et af disse tilfælde kunne være, hvor der ønskes, at skifte bran-

che f.eks. til udlejningsvirksomhed og den mest hensigtsmæssige måde kunne være at drive udlej-

ningsvirksomheden fra et personselskab. Hvorfor skal der så ikke være en mulighed for, at omdanne

til et personselskab, hvor kapitalselskabets udskudte skatter påhviler personselskabets ejere fremover,

og kapitalselskabets overførte resultat konverteres til opsparet overskud for hver ejer af det nye inte-

ressentskab.

Der er i afhandlingen ikke foretaget beskrivelse af etablering af holdingstruktur, selvom det ses i man-

ge tilfælde i praksis, at der etableres en holdingstruktur, hvor kapitalejeren har deres formue stående. I

forbindelse med en virksomhedsomdannelse, som beskrives i afsnit 4, omdannes til et driftsselskab.

Det er efter omdannelsen muligt at foretage en aktieombytning efterfølgende, hvormed der etableres

en holdingstruktur, hvor ejerne ejer en del af holdingselskabet, som ejer driftsselskabet. Ved at have

stiftet et holdingselskab, hvor de eksisterende ejere ønsker deres personlige holdingselskab, vil det

efterfølgende være muligt at foretage en spaltning af holdingselskabet således, at hver ejer har deres

eget holdingselskab.

Ved tilførsel af aktiver, som var den sidste mulighed, som er behandlet i denne afhandling, vil det ikke

være relevant, at lave et holdingselskab, idet omdannelsen allerede sker fra kapitalselskaber, hvorfor

der allerede foreligger holdingselskaber til hver ejer. I tilfælde, hvor der foretages aktieombytning af

det nystiftede selskab, vil der være tale om, at der etableres et mellemholdingselskab.
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11 Bilag

11.1 Bilag 1 – Regnskab IT-Konsulent I/S

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

Note 2015 2014

kr. kr.

Nettoomsætning 3.400.000 2.900.000

Andre eksterne omkostninger -1.312.000 -1.312.000

Bruttofortjeneste 2.088.000 1.588.000

Personaleomkostninger 0 0

Afskrivninger -72.500 -72.500

Resultat før finansielle poster 2.015.000 1.515.500

Renteindtægter 1.500 1.500

Renteudgifter -45.000 -45.000

Årets resultat 1.972.000 1.472.000

(Fortsættes…)
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Balance pr. 31. december 2015

AKTIVER

Note 2015 2014

kr. kr.

Anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel 180.000 240.000

Indretning af lejede lokaler 75.000 87.500

Materielle anlægsaktiver 255.000 327.500

Andre tilgodehavender 50.000 50.000

Finansielle anlægsaktiver 50.000 50.000

Anlægsaktiver i alt 305.000 377.500

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 300.000 250.000

Andre tilgodehavende 50.000 2.000

Periodeafgrænsningsposter 30.000 25.000

Tilgodehavender i alt 380.000 277.000

Likvide beholdninger 750.854 67.500

Omsætningsaktiver i alt 1.130.854 344.500

Aktiver i alt 1.435.854 722.000

(Fortsættes….)
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Balance pr. 31. december 2015

PASSIVER

Note 2015 2014

kr. kr.

Egenkapital

1 Kapitalkonti 1.044.000 272.000

Egenkapital i alt 1.044.000 272.000

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 291.854 350.000

Anden gæld 100.000 100.000

Kortfristede gældsforpligtelser 391.854 450.000

Gældsforpligtelser i alt 391.854 450.000

Passiver i alt 1.435.854 722.000

(Fortsættes….)
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Noter

2015 2015

kr. kr.

1 Kapitalkonti

Kapitalkonto Interessent A

Kapitalkonto primo 136.000 0

Andel af årets resultat 986.000 736.000

Privat hævet -600.000 -600.000

522.000 136.000

Kapitalkonto Interessent B

Kapitalkonto primo 136.000 0

Andel af årets resultat 986.000 736.000

Privat hævet -600.000 -600.000

522.000 136.000

Kapitalkonto samlet

Kapitalkonti primo 272.000

Årets resultat 1.972.000 1.472.000

Privat hævet -1.200.000 -1.200.000

1.044.000 272.000
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11.2 Bilag 2 – Regnskab IT-konsulent ApS 2015
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

Note 2015 2014

kr. kr.

Nettoomsætning 3.400.000 2.900.000

Andre eksterne omkostninger -1.312.000 -1.312.000

Bruttofortjeneste 2.088.000 1.588.000

Personaleomkostninger -1.220.000 -1.220.000

Afskrivninger -72.500 -72.500

Resultat før finansielle poster 795.500 295.500

Renteindtægter 1.500 1.500

Renteudgifter -45.000 -45.000

Resultat før skat 752.000 252.000

Skat af årets resultat -194.277 -74.947

Årets resultat 557.723 177.054

Forslag til resultatdisponering

Udbytte for regnskabsåret 550.000 0

Overført til overført resultat 7.723 177.054

557.723 177.054

(Fortsættes….)
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Balance pr. 31. december 2015

AKTIVER

Note 2015 2014

kr. kr.

Anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel 180.000 240.000

Indretning af lejede lokaler 75.000 87.500

Materielle anlægsaktiver 255.000 327.500

Andre tilgodehavender 50.000 50.000

Finansielle anlægsaktiver 50.000 50.000

Anlægsaktiver i alt 305.000 377.500

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 300.000 250.000

Andre tilgodehavende 50.000 2.000

Periodeafgrænsningsposter 30.000 25.000

Tilgodehavender i alt 380.000 277.000

Likvide beholdninger 720.858 127.500

Omsætningsaktiver i alt 1.100.858 404.500

Aktiver i alt 1.405.858 782.000

(Fortsættes….)
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PASSIVER

Note 2015 2015

kr. kr.

Egenkapital

Virksomhedskapital 80.000 80.000

Overført resultat 184.777 177.054

Foreslået udbytte for regnskabsåret 550.000 0

Egenkapital i alt 814.777 257.054

Hensatte forpligtelser

Hensættelse til udskudt skat 5.775 4.950

Hensatte forpligtelser i alt 5.775 4.950

Gældsforpligtelser

Leverandører af varer og tjenesteydelser 291.854 350.000

Selskabsskat 193.452 69.996

Anden gæld 100.000 100.000

Kortfristede gældsforpligtelser 585.306 519.996

Gældsforpligtelser i alt 585.306 519.996

Passiver i alt 1.405.858 782.000
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11.3 Bilag 3 – Beskatning Interessent A

Opgørelse af indkomst

Personlig indkomst Før AM-bidrag AM-bidrag
Efter AM-
bidrag

Overskud/underskud af virksom-
hed/udlejningsejendom 1.043.375

1.043.375 83.470 959.905

Bidrag og præmie til privattegnet ratepension og
ophørende alderspension - hele beløbet -50.000
Personlig indkomst 909.905
Samlet AM-bidrag 83.470

Kapitalindkomst
Renteindtægter i virksomhed 750
Renteudgifter i virksomhed -22.500
Renteindtægter af indestående i pengeinstitut 500
Renteudgifter af indestående i pengeinstitut -3.000
Kapitalindkomst -24.250

Ligningsmæssige fradrag
Fagligt kontingent 4.788
Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydel-
se 5.400
Beskæftigelsesfradrag jf. LL § 9 J 26.800
Ligningsmæssige fradrag 36.988

Skattepligtig indkomst
Personlig indkomst 909.905
Kapitalindkomst -24.250
Ligningsmæssige fradrag -36.988
Skattepligtig indkomst 848.667

Beregnet skat
AM-bidrag 83.470
Bundskat (8,08% af 909.905) 73.520
Topskat (personlig indkomst) (15,00% af 450.705) 67.606
Sundhedsbidrag (4% af 848.667) 33.947
Kommuneskat (23,80% af 848.667) 201.983
Kirkeskat (0,80% af 848.667 i 365 dage) 6.789
8,08% af 43.400 personfradrag, bundskat -3.506
4,00% af 43.400 personfradrag, sundhedsbidrag -1.736
24,60% af 43.400 personfradrag, kommuneskat -10.676
Anvendt reduktion for rentefradraget skatteværdi -970
Beregnet skat 450.426
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11.4 Bilag 4 - Værdiansættelse ved indtræden i virksomhedsskatteordnin-
gen

Aktiver/Passiver Værdiansættelse

Fast ejendom, erhvervsmæssig. Valgfri:

 Kontant anskaffelsessum
 Den fastsatte ejendomsværdi ved indkomstårets

begyndelse.
Driftsmidler mv. – erhvervsmæssig Afskrivningsberettiget saldoværdi.

Biler, - anvendes delvist erhvervsmæssig Valgfri:

 Kan indgå i virksomhedsordningen

o Afskrivningsberettiget saldoværdi.

 Kan holdes udenfor virksomhedsordningen

Blandet benyttet telefon eller computer med tilbehør Afskrivningsberettiget saldoværdi.

Driftsmidler – tidl. privat anvendelse Handelsværdi

Varelager VLL § 1, stk. 1 -3

Varedebitorer Handelsværdi

Varekreditorer Den faktiske værdi/kursværdien

Løbende ydelser som led i gensidigt bebyrdede aftaler Den kapitaliserede værdi af ydelserne

Goodwill Den kontantomregnede anskaffelsessum reduceret med af-

skrivninger

Øvrige aktiver Anskaffelsessum med fradrag af skattemæssige afskrivnin-

ger. Hvis anskaffelsessummen er omregnet til kontantværdi,

skal denne værdi bruges

Finansielle aktiver, der ikke er omfattet af VSL § 1,
stk. 2

Kursværdien

Kilde: Hove, Jan S.et al, Fra regnskab til selvangivelse for selvstændige erhvervsdrivende.



Virksomhedsomdannelse Copenhagen Business School, 2016
– Omdannelse af et Interessentskab Kandidatafhandling, Cand.merc.aud

130

11.5 Bilag 5 – Den udvidede hæverækkefølge
1. Beløb, der overføres til dækning af driftsomkostninger, som den skattepligtige har afholdt for

virksomheden.

2. Beløb til medarbejdende ægtefælle og refusioner (såfremt disse ikke føres på mellemreg-

ningskonto).

3. Beløb, der overføres til dækning af virksomhedsskat.

4. Beløb, der er afsat til senere faktisk hævning i primobalancen, kan overføres skattefrit, da be-

skatning har fundet sted i tidligere indkomstår.

5. Beløb, der overføres fra årets overskud. Først opgøres den del af årets kapitalafkast, der skal

overføres til den skattepligtige. Den hævede del af kapitalafkastet beskattes som kapitalind-

komst, medmindre den skattepligtige vælger at hæve det som personlig indkomst efter regler-

ne i VSL § 23 a.

6. Beløb, der overføres fra konto for opsparet overskud. Beløbet, dvs. hævningen på kontoen og

den dertil hørende virksomhedsskat, beskattes efter VSL § 10, stk. 3, som personlig indkomst.

7. Beløb fra indskudskontoen. Beløbet bliver ikke beskattet.

8. Beløb, der overføres ud over indestående på indskudskontoen, anses for at være et »privat

lån« i virksomheden. Beløbet bliver ikke beskattet. Herved bliver indskudskontoen negativ, og

der skal foretages en rentekorrektion efter reglerne i VSL § 11, stk. 1. Rentekorrektionen ind-

går ikke i hæverækkefølgen, idet den samlede rentekorrektion efter VSL § 11, stk. 1 og 2,

medregnes direkte ved opgørelsen af den skattepligtiges personlige indkomst og fradrages i

den pågældendes kapitalindkomst.

Kilde: Ligningsvejledningen E.G.2.6.5.
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11.6 Bilag 6 – Beskatning af Interessent B
Opgørelse af indkomst

Personlig indkomst Før AM-bidrag AM-bidrag
Efter AM-
bidrag

Overskud/underskud af virksom-
hed/udlejningsejendom 1.043.375
Renteindtægter i virksomheden 750
Renteudgifter i virksomheden -22.500
Kapitalafkast i virksomhedsordningen -1.135
Indkomst til virksomhedsbeskatning -551.144

469.346 37.547 431.799
Bidrag og præmie til privattegnet ratepension
og ophørende alderspension - hele beløbet -50.000
Personlig indkomst 381.799
Samlet AM-bidrag 37.547

Kapitalindkomst
Kapitalafkast i virksomhedsordningen 1.135
Renteindtægter af indestående i pengeinstitut 500
Renteudgifter af indestående i pengeinstitut -3.000
Kapitalindkomst -1.365

Ligningsmæssige fradrag
Fagligt kontingent 4.788
Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleks-
ydelse 5.400
Beskæftigelsesfradrag jf. LL § 9 J 26.800
Ligningsmæssige fradrag 36.988

Skattepligtig indkomst
Personlig indkomst 381.799
Kapitalindkomst -1.365
Ligningsmæssige fradrag -36.988
Skattepligtig indkomst 343.446

Beregnet skat
AM-bidrag 37.547
Bundskat (8,08% af 381.799) 30.849
Sundhedsbidrag (4% af 343.446) 13.738
Kommuneskat (23,80% af 343.446) 81.740
Kirkeskat (0,80% af 343.446 i 365 dage) 2.748
Virksomhedsskat (23,5% af 551.144) 129.518
8,08% af 43.400 personfradrag, bundskat -3.507
4,00% af 43.400 personfradrag, sundhedsbidrag -1.736
24,60% af 43.400 personfradrag, kommuneskat -10.676
Anvendt reduktion for rentefradraget skatteværdi -56
Beregnet skat 280.165
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11.7 Bilag 7 - Skattemæssige opgørelser til virksomhedsordning for Interes-
sent B

Opgørelse af kapitalafkastgrundlag:

2015 2014

Egenkapital IT-Konsulent I/S 522.000 136.000

Regnskabsmæssig værdi driftsmidler -180.000 -240.000

Skattemæssig værdi driftsmidler, inventar mv. 168.750 225.000

Regnskabsmæssig værdi indretning af lejede lokaler -75.000 -87.500

Skattemæssig værdi indretning af lejede lokaler 60.000 80.000

495.750 113.500

Opgørelse af indskudskonto i virksomhedsordningen

2015 2014

Indskudskonto primo 0 0

Årets indskud 0 0

Indskudskonto ultimo 0 0

Opgørelse af opsparede overskud i virksomhedsordningen

kr. Opsparet overskud

inkl. virksomhedskat

Aconto skat Opsparet overskud

ekskl. virksomheds-

skat

Opsparet overskud (2014) 24,5% 202.483 -49.608 152.875

Opsparet overskud (2015) 23,5% 551.144 -129.519 421.625

753.627 -179.127 574.500
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11.8 Bilag 8 - Beskatning af én kapitalejer i IT-Konsulent ApS
Opgørelse af indkomst
Personlig indkomst Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag
Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri tlf., fri bil
mv. 600.000

600.000 48.000 552.000

Bidrag og præmie til privattegnet ratepension
og ophørende alderspension - hele beløbet -50.000
Personlig indkomst 502.000
Samlet AM-bidrag 48.000

Kapitalindkomst
Renteindtægter af indestående i pengeinstitut 500
Renteudgifter af indestående i pengeinstitut -3.000
Kapitalindkomst -2.500

Ligningsmæssige fradrag
Fagligt kontingent 4.788
Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleks-
ydelse 5.400
Beskæftigelsesfradrag jf. LL § 9 J 26.800
Ligningsmæssige fradrag 36.988

Skattepligtig indkomst
Personlig indkomst 502.000
Kapitalindkomst -2.500
Ligningsmæssige fradrag -36.988
Skattepligtig indkomst 462.512

Beregnet skat
AM-bidrag 48.000
Bundskat (8,08% af 909.905) 40.562
Topskat (personlig indkomst) (15,00% af
450.705) 6.420
Sundhedsbidrag (4% af 848.667) 18.500
Kommuneskat (23,80% af 848.667) 110.078
Kirkeskat (0,80% af 848.667 i 365 dage) 3.700
8,08% af 43.400 personfradrag, bundskat -3.507
4,00% af 43.400 personfradrag, sundhedsbi-
drag -1.736
24,60% af 43.400 personfradrag, kommuneskat -10.676
Anvendt reduktion for rentefradraget skatte-
værdi -100
Beregnet skat 211.241
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11.9 Bilag 9 - Beregningsgrundlag for goodwill

Beregningsgrundlaget Regnskabsmæssigt resultat før skat for de sidste tre år før overdragel-
sen

Eller virksomhedens skattepligtige indkomst for de seneste tre ind-
komstår

Regulering af resultatet - finansielle indtægter
+ finansielle udgifter
+/- ekstraordinære poster i henhold til ÅRL
+ afskrivninger på tilkøbt goodwill
- ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuelt medarbejdende ægte-
fælle
Ved opgørelsen efter virksomhedens skattepligtige indkomst, skal der
korrigeres for følgende poster:
- Medarbejdende ægtefælle
- Finansielle indtægter
+ Finansielle udgifter
+ Forskudsafskrivninger
+/- Andre ikke skatterelevante driftsmæssige poster
+ Afskrivninger på tilkøbt goodwill

Vægtning 3. sidste år før overdragelsen: x 1
2. sidste år før overdragelsen: x 2
Sidste år før overdragelsen: x 3
Resultatet divideres med 6 (vægtet gennemsnitsindtjening)

Udviklingstendens Forskellen mellem sidste år og 3. sidste år divideres med 2 (kun ved
konstant resultatmæssig udvikling (positiv/negativ) inden for de 3 år)

Driftsherreløn (løn til ejeren) 50% fratrækkes, min. 250.000 kr. / max. 1.000.000 kr. (dog ikke ved
selskabsejede virksomheder)

Forrentning af aktiverne Den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats efter
VSL § 9 + 3%.

For 2015 udgør den således 4% (1 +3)
Kapitalisering Kapitaliseringsfaktoren beregnes med den på overdragelsestidspunk-

tet gældende kapitalafkastsats efter VSL § 9 + 8%. / forventet levetid.

Kapitalafkastsatsen efter VSL § 9 på 1%. for indkomståret 2015

Kilde: Den juridiske vejledning 2016-1, C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill
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11.10 Bilag 10 - Beregning af goodwill ved tilførsel af aktiver
2. sidste år Sidste år.

Resultat 1.472.000 1.972.000

Regulering af resultatet
Ikke udgiftsført løn eller veder-
lag til eventuel medarbejdende
ægtefælle -1.200.000 -1.200.000
Finansielle indtægter -1.500 -1.500
Finansielle udgifter 45.000 45.000
Ekstraordinære poster i henhold til ÅRL
Afskrivninger på tilkøbt goodwill
Reguleret Resultat 315.500 815.500
Vægtning 1 2

315.500 1.631.000

I alt 1.946.500

Vægtet gennemsnitsindtjening/3 (tilpasset) 648.833

Udviklingstendens positiv (tilpasset) 500.000
( resultat sidste år - resultat 2. sidste år) 1.148.833

Driftsherreløn (1) 50% 0
1.148.833

Forrentning af aktiver* 4% Aktiver 685.000 -27.400
Rest til forrentning af goodwill 1.121.433

Kapitalisering 9% levetid på 7 år 2,76 3.095.155

Den beregnede værdi af goodwill: 3.095.155

Oprundes til: 3.100.000

(1): IT-Konsulent I/S er ejet af kapitalselskaber hvorfor der ikke skal medregnes driftsherreløn jf.

C.C.6.4.1.2.
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11.11 Bilag 11 - Vurderingsberetning

IT-Konsulent ApS
under stiftelse

Vurderingsberetning med åbningsbalance

1. januar 2016
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Stifters beretning og påtegning
Stifters beretning

Selskabets aktivitet vil bestå i at drive IT-konsulentvirksomhed i både ind- og udland. Indskuddet i

forbindelse med stiftelsen består af hele virksomheden fra IT-Konsulent I/S.

Med udgangspunkt i drøftelser med ledelsen vurderer vi fremtidsudsigterne for IT-Konsulent ApS

under stiftelse som positive.

I forbindelse med stiftelsen indtræder selskabet i forpligtelser, som IT-Konsulent I/S har indgået.

Stifters påtegning

Stifter har dags dato aflagt åbningsbalancen pr. 1. januar 2016 for IT-Konsulent ApS under stiftelse.

Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at åbningsbalancen giver et retvi-

sende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling.

Det er endvidere vores opfattelse, at værdien af den indskudte virksomhed mindst svarer til det aftalte

vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der udstedes med tillæg af overkurs.

Der er fra 1. januar 2016 og frem til dags dato efter vores overbevisning ikke indtrådt forhold, der vil

forringe selskabets finansielle stilling eller forrykke vurderingen af åbningsbalancen væsentligt.

København, den XX. XXXXX 2016

Stifter

IT-Konsulent I/S v/

Kapitalejer A Kapitalejer B
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Den uafhængige revisors vurderingsberetning

Til kapitalejerne i IT-Konsulent ApS under stiftelse

Indledning

Stifter har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd i henhold til selskabslovens § 37,

stk. 1. Vi har udarbejdet efterfølgende vurderingsberetning i henhold til bestemmelserne i selskabslo-

vens § 36, stk. 1.

Vurderingsberetningen udarbejdes i forbindelse med stiftelse af IT-Konsulent ApS, hvor anpartskapi-

talen tilvejebringes ved indskud af virksomheden fra IT-Konsulent I/S med virkning fra 1. januar

2016.

Virksomheden indskydes på vilkår, der er fastsat af stifter. Stifter har ansvaret for, at den ansatte værdi

af den indskudte virksomhed mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den pålydende værdi af de

aktier, der udstedes med tillæg af eventuel overskurs. Stifter har erklæret sig herom i tilknytning til

deres påtegning på åbningsbalancen.

Det er vores opgave som vurderingsmænd på grundlag af stifters udtalelse og det udførte arbejde at

erklære os om, hvorvidt den ansatte værdi af den indskudte virksomhed mindst svarer til det aftalte

vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier, der udstedes med tillæg af eventuel overskurs.

Beskrivelse af den indskudte virksomhed

Den indskudte virksomhed driver IT-konsulent virksomhed.

Der indskydes samtlige aktiver, gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser i virksomheden. For en

beskrivelse af de enkelte aktiver og forpligtelser i selskabet henvises til åbningsbalancen med tilhø-

rende regnskabspraksis og noter.

Det aftalte vederlag

Vederlaget for de indskudte nettoaktiver er opgjort til kr. 1.038.225, svarende til nettoaktiverne i hen-

hold til vedlagte åbningsbalance, og berigtiges således:

Anpartskapital, nominelt 50.000 kr.
Overført resultat 988.225 kr.

1.038.225 kr.
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Det udførte arbejde

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklærings-

opgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj

grad af sikkerhed for vores konklusion.

Ved vurderingen af dagsværdien for den indskudte virksomhed har vi overvejet, om de af stifterne

anvendte værdiansættelsesmetoder er hensigtsmæssige og i overensstemmelse med almindeligt aner-

kendte værdiansættelsesprincipper, og om de væsentlige forudsætninger giver et rimelig grundlag for

værdiansættelserne. Vi har efterprøvet om værdiansættelserne er udarbejdet på grundlag af disse me-

toder og forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet de anvendte data og udførte beregninger.

Vores vurdering er endvidere baseret på vores revision af åbningsbalancen og undersøgelser af virk-

somheden IT-Konsulent I/S, som indskydes i IT-Konsulent ApS i forbindelse med stiftelsen samt en

gennemgang af redegørelsen i stiftelsesdokumentet. De enkelte aktiver og forpligtelser fremgår af

vedhæftede åbningsbalance for virksomheden IT-Konsulent ApS. Åbningsbalancen er en del af vurde-

ringsberetningen. Vi har vurderet virksomhedens økonomiske udvikling siden 1. januar 2016 i forhold

til de forudsætninger, som er lagt til grund for værdiansættelserne.

Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at den ansatte værdi af den indskudte virksomhed mindst svarer til det aftalte

vederlag på kr. 50.000, herunder den pålydende værdi kr. 50.000 af de anparter, der skal udstedes med

tillæg af overkurs til kr. 988.225.

København, den XX. XXXX 2016

Revision ApS

Revisor A

Statsautoriseret revisor
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Anvendt regnskabspraksis for åbningsbalancen

Åbningsbalancen for IT-Konsulent ApS under stiftelse er aflagt i overensstemmelse med årsregn-

skabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed åbningsbalance.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tids-

punkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler 5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der ned-

skrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.
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Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets

skattepligtige indkomst korrigeret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acon-

toskatter.

Udskudt skat er skatten af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier

af aktiver og forpligtelser. Der indregnes såvel udskudte skatteforpligtelser som udskudte skatteakti-

ver. Den udskudte skat måles på grundlag af den aktuelle skattesats.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder

samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Aktiver

1/1-2016

Anlægsaktiver kr.

Goodwill 3.100.000

Immaterielle anlægsaktiver i alt 3.100.000

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 180.000

Indretning af lejede lokaler 75.000

Materielle anlægsaktiver i alt 255.000

Andre tilgodehavender 50.000

Finansielle anlægsaktiver i alt 50.000

Anlægsaktiver i alt 3.405.000

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 300.000

Andre tilgodehavender 50.000

Periodeafgrænsningsposter 30.000

Tilgodehavender i alt 380.000

Likvide beholdninger 750.854

Omsætningsaktiver i alt 1.130.854

Aktiver i alt 4.535.854
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Passiver

1/1 2016

Egenkapital kr.

Virksomhedskapital 50.000
Overkurs ved emission 3.406.225

Egenkapital i alt 3.456.225

Hensættelse til udskudt skat 687.775

Hensatte forpligtelser i alt 687.775

Leverandører af varer og tjenesteydelser 291.854
Anden gæld 100.000

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 391.854

Gældsforpligtelser i alt 391.854

Passiver i alt 4.535.854


