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Indledning 
I Danmark har der i de seneste år været en trend for iværksætteri, og jf. en analyse fra Danmarks 

Statistik er byggebranchen den branche med næstflest iværksættere1. Mange iværksættere 

mangler startkapital til at kunne stifte deres virksomhed, hvorfor de oftest starter op som en 

enkeltmandsvirksomhed. I takt med, at der med tiden kan komme stigende aktivitet, vil 

ejerlederen på et tidspunkt komme i en situation, hvor der vil være flere økonomiske 

overvejelser. En af disse overvejelser vil være, om virksomheden fortsat skal drives i privat regi 

eller som selskabsform. Der er både fordele og ulemper ved begge former at drive virksomhed 

på, herunder de skattemæssige problemstillinger, krav fra Erhvervsstyrelsen og hæftelsesformer. 

Dette er blot nogle af de parametre, som skal overvejes af den enkelte ejerleder.  

Som nævnt ovenfor vil mange af virksomhederne starte som enkeltmandsvirksomheder. Der er 

både fordele og ulemper herved, eksempelvis er der intet kapitalkrav til at starte en 

enkeltmandsvirksomhed, da dette blot kræver en registrering hos Erhvervsstyrelsen. Et eventuelt 

skattemæssigt underskud kan eksempelvis medtages i anden personlig indkomst og dermed 

modregnes i lønindkomsten. 

Når ejerlederen kommer til overvejelsen om, hvorvidt virksomheden skal fortsætte eller 

omdannes til et selskab, vil det kræve en specialist i form af enten en advokat, revisor eller begge 

dele. Dette skyldes, at de erhvervsretlige- og skattemæssige love er ret komplekse i deres 

udformning. En virksomhedsomdannelse kan ske både skattefrit og skattepligtigt. En 

skattepligtig omdannelse sker ved afståelsesprincippet, dvs. at aktiver og passiver opgøres til 

handelsværdier, hvor fortjeneste og tab beskattes ved ejerlederens indkomstopgørelse. En 

skattefri omdannelse indtræder i en skattemæssig succession, dvs. at selskabet indtræder i den 

tidligere ejers skattemæssige position. Der tages også her udgangspunkt i handelsværdier.  

I denne opgave tages udgangspunkt i en løsningsorienteret case vedrørende virksomheden ”K. 

Christensen Tømrer”. K. Christensen Tømrer ejes alene af Karl Christensen. Karl driver både en 

udlejningsvirksomhed og en tømrervirksomhed i privat regi. I takt med at hans tømrervirksomhed 

 
1 Danmarks statistik. Iværksætteri i Danmark. URL 
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er vokset, er han begyndt at blive bekymret for den personlige hæftelse og overvejer at omdanne 

hans virksomhed til selskab. Derudover går Karl også med overvejelser om at skulle have hans to 

nøglemedarbejdere med ind i tømrervirksomheden, da de har været med næsten helt fra starten. 

Karl er dog usikker på, om det vil være mest fordelagtigt at foretage en skattefri eller en 

skattepligtig omdannelse, såfremt en omdannelse i det hele taget er fordelagtig.  

Vi vil i denne opgave redegøre for de skattemæssige, erhvervsretlige og økonomiske 

konsekvenser og muligheder, som Karl har, samt hvad der er mest fordelagtigt for ham i den 

situation, han befinder sig i p.t.  

 

Problemstilling 

Karl har i mange år drevet sin virksomhed med få ansatte under sig. De seneste år er 

virksomheden vokset blandt andet grundet vækst, således at der er 20 ansatte i 2019. Ud af de 20 

ansatte er to af disse nøglemedarbejdere i virksomheden. De har begge været i virksomheden i 

mange år, og i den daglige drift fungerer de som ledere for hver deres område i virksomheden. 

Den ene står for snedkerarbejdet og den anden for tømrerarbejdet, mens Karl står for det 

overordnede overblik og styrer driften af hele virksomheden. Karl har et ønske om at få disse to 

nøglepersoner ind i virksomheden samt mindske den store risiko ved at hæfte personligt og har 

derfor spurgt hans revisor til råds for, hvordan dette bedst muligt kan lykkes for ham.  

 

Problemformulering 

Opgaven vil besvare følgende problemformulering:  

Hvordan kan Karl få de to nøglemedarbejdere ind som medejere af virksomheden, hvor det 

samtidig er mest fordelagtigt for Karl, set i forhold til både de regnskabsmæssige og 

skattemæssige konsekvenser?  
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❏ Hvilke fordele og ulemper er der ved henholdsvis privatejet virksomhed og at drive 

virksomhed i selskabsform, også set med henblik på, at Karl ønsker at få de to 

nøglepersoner ind i virksomheden?  

❏ Hvilke skattemæssige og erhvervsretlige krav er der til henholdsvis en skattepligtig og en 

skattefri virksomhedsomdannelse?  

❏ Hvilke skattemæssige og økonomiske konsekvenser vil henholdsvis en skattepligtig og en 

skattefri omdannelse få for Karl? 

❏ Hvordan får Karl på den mest hensigtsmæssige måde, set ud fra et økonomisk og 

skattemæssigt perspektiv, de to nøglemedarbejdere ind i virksomheden?  

 

Afgrænsning 

Ud fra ovenstående problemstilling afgrænser vi os til udelukkende at beskrive konsekvenserne 

for Karl Christensen. Vi afgrænser os dermed fra alt, der ikke vedr. Karl eller er relevant for hans 

problemstilling.  

Vi afgrænser os desuden fra at beregne de ideelle andele ved afståelse af en del af 

interessentskabet. Vi vil kun beskrive forholdet, såfremt man skulle have medarbejdere eller 

andre med ind i et interessentskab.  

Da ingen af Karls børn er interesseret i at overtage virksomheden, og konen heller ikke har noget 

med den daglige drift at gøre, afgrænser vi os fra at medtage resten af Karls familie i vores 

vurderinger i opgaven.  

Vi vil primært benytte love og bestemmelser fra virksomhedsskatteordningen, 

virksomhedsomdannelsesloven, personskatteloven samt andre relevante selskabsretlige love. Ud 

over love benytter vi også vejledninger, afgørelser og lærebøger. Vi vil kort komme ind på 

kapitalafkastordningen, såfremt den indgår i beregningsmodeller, men da vi ikke benytter denne i 

vores casevirksomhed grundet at procentsatsen er 0, vil den ikke beskrives eller anvendes 

derudover.  
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Metode 

Denne opgave undersøger et problem i en casevirksomhed, og vi søger at finde en løsning ud fra 

undersøgelser i både litteratur og empiri, hvorfor denne opgave betegnes som en empirisk 

hovedopgave.  

Vi arbejder ud fra et deduktivt perspektiv2, da vi har opstillet en problemstilling, som vi forsøger 

at løse ud fra en teoretisk tilgang, herunder ved anvendelse af lovsamlinger og publikationer.  

Vores opgave tager udgangspunkt i en fiktiv virksomhed, hvor vi har opstillet tallene i 

regnskabet. Dette er gjort, så vi har de bedste forudsætninger for at kunne behandle de 

problemstillinger mv., som vi gerne vil belyse og afklare.  

Vi har i den analyserende del af opgaven foretaget beregninger for både den skattefrie og 

skattepligtige omdannelse, hvor vi har anvendt sekundære data. Da vi skal finde en løsning på 

vores problemstilling, vil vi gå ud fra undersøgelser i både primær- og sekundær litteratur som fx 

skatteretlige- og selskabsretlige love og empiri. Vi vil derudover inddrage teori og viden fra HD-

studiets fag som erhvervsbeskatning og skatteret.  

 

Kildekritik og målgruppe 

Opgavens primære kilder er love og afgørelser samt den juridiske vejledning 2020-1, hvilket er 

kilder, som vurderes at have en høj grad af troværdighed. Derudover anvender vi lærebøger, hvor 

det er vigtigt at forholde sig kritisk til forfatteren og dermed troværdigheden. Vi forsøger så vidt 

muligt at anvende opdaterede kilder samt sørge for en høj faglighed og dermed troværdighed på 

de forfattere og kilder, vi anvender.  

Reliabilitet vurderes høj, da udgangspunktet som nævnt er lovsamlinger, og disse ikke kan 

gradbøjes. Da vores data derudover vurderes pålidelige, vurderes validiteten også relativt høj.  

 
2 Andersen. Den skinbarlige virkelighed: Vidensprouktion i samfundsvidenskaberne; s. 31, 265 
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Vores målgruppe er Karl Christensen, da han er kommet til os, hans revisor, for at få afklaret en 

problemstilling. Derudover er det også de to nøglepersoner, da det indgår i Karl Christensens 

problemstilling, at han gerne vil have disse med ind i tømrervirksomheden.  

 

Beskrivelse af casevirksomhed K. Christensen Tømrer 

Som nævnt i indledningen driver Karl Christensen sin enkeltmandsvirksomhed K. Christensen 

Tømrer. Karl bor i Roskilde med sin familie, hvorfra han også driver sin forretning. Han kører ud 

til kunderne for at kunne foretage sit arbejde, og derfor har virksomheden adresse ved hans 

private bolig i Roskilde, da det er herfra, han foretager alle de administrative sager som 

fakturering, bogføring med videre. Huset ligger på en almindelig parcelhusgrund, hvor der er 

bolig med dertilhørende lade og garage. Grunden og ejendommen er tilsammen større end 1.400 

m2. Bygningen og grunden er købt for 3,5 mio. kr. i 2014 og Karl har dertil optaget et 

boliglån/kreditforeningslån på 3 mio. kr.  

Laden bruges til at opbevare varelager, maskiner mv., som Karl bruger i sin tømrervirksomhed. 

Derudover bruges den også som værksted, når evt. brædder eller andet skal skæres til, blandes 

lim samt meget mere. Garagen bruges til at opbevare de varevogne, som Karl og hans 

medarbejdere benytter. Bilerne bruges primært til arbejde, men også privat hvis der skal handles 

ind eller børnene skal til fodbold. De fleste medarbejdere kører deres biler hjem til egen bolig, så 

i garagen står det meste af tiden kun Karls bil.  

Tømrervirksomheden startede Karl i 2001, hvor han to år senere ansatte Hans, som har været en 

trofast medarbejder lige siden, og har stået med ansvaret for tømrerafdelingen. Tre år efter ansatte 

Karl også Per, som havde godt styr på snedkerarbejdet, og derved kunne komplementere Karl og 

Hans godt. Virksomheden er siden da vokset, og Karl er nu begyndt at hive en del 

entreprenøraftaler ind også. Karl har løbende ansat lærlinge og faglærte i både tømrer- og 

snedkerafdelingen, således at han nu er oppe på 20 ansatte i sin virksomhed. Hans og Per er 

stadig ansvarlige for hver deres afdeling, og det er disse to nøglemedarbejdere, som Karl gerne 

vil have som medejere af virksomheden.  
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Karl og hans medarbejdere har for ca. 5 år siden fundet frem til en særlig blanding på en træolie, 

der har en holdbarhed på ca. 3 år længere end de andre træolier, som findes på markedet. Da 

ingen andre konkurrenter har opskriften på denne særlige blanding, indgår den som en goodwill i 

virksomheden. Kunderne er yderst tilfredse med denne, så Karl har lavet et tillæg til alle 

medarbejdernes kontrakt, som indebærer en klausul, således at opskriften, eller andre interne 

informationer herom, ikke kan videregives til eventuelle konkurrenter.   

Karl har investeret i aktier i Dansk Byggeri. Dansk Byggeri er en forening af byggevirksomheder, 

som sikrer en ekstra garanti for kunderne. Hvis der er en virksomhed, der ikke kan udføre deres 

arbejde grundet sygdom, konkurs eller andet, træder Dansk Byggeri ind og sikrer, at en anden 

virksomhed, der er medlem, overtager arbejdet, så den private kunde ikke står med et halvfærdigt 

projekt og en stor regning.  

De senere år har tømrervirksomheden givet godt overskud, og Karl har valgt at bruge en del af 

pengene på at investere i en udlejningsejendom, som han lejer ud ved siden af 

tømrervirksomheden. Disse to virksomheder har ikke noget med hinanden at gøre, bortset fra at 

Karl er ejer af dem begge.  

Der henvises til bilag 1 og 2 for Karls fulde resultatopgørelse og balance for K. Christensen 

Tømrer.   
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Valg af selskabsform 
Karl ønsker at få de to nøglemedarbejdere med ind i virksomheden, og vi vil derfor først se på, 

hvilke former virksomhedstyper der er samt hvilke fordele og ulemper, der er ved de 

virksomhedstyper, der er relevante for Karl. Da Karl ønsker at være flere ejere på et senere 

tidspunkt, vil vi kun beskrive interessentskaber (I/S), kommanditselskaber (K/S) samt aktie- 

(A/S) og anpartsselskaber (ApS).  

 

Interessentskab (I/S)   

I et I/S kræver det ingen særlige stiftelsesomkostninger at oprette virksomheden. Man skal blot 

være to eller flere ejere, også kaldet interessenter. Man kan derefter nemt gå ind på 

Erhvervsstyrelsens hjemmeside og oprette sin virksomhed. Ved et I/S er der personlig og 

solidarisk hæftelse. Personlig hæftelse vil sige, at man hæfter med hele sin formue, også den 

private del. Solidarisk hæftelse vil sige, at man hæfter for alle ejere i virksomheden, forstået på 

den måde, at såfremt der er en regning på 100.000 kr., og man er to ejere, men den ene ejer kun 

kan betale 20.000 kr., så er den anden ejer nødsaget til at betale resten, alle 80.000 kr. på trods af, 

at de højst sandsynligt ejer virksomheden 50/50.  

Der findes ingen særskilt lovgivning om interessentskaber, udover erhvervsvirksomhedens love, 

og det er derfor ofte, at interessenterne opretter en interessentskabskontrakt, hvori man beskriver 

forhold som ejerforhold, arbejdsfordeling, overskudsfordeling mv.  

En interessents andel af virksomheden opgøres ved hans ideelle andel. Denne andel er ofte 

beskrevet procentvis i interessentskabskontrakten og opgøres fx ved 50 % af bilen, 50 % af 

varelageret, 50% af tilgodehavender hos kunder osv. for alle virksomhedens aktiver. Dette er ofte 

en vanskelig opgørelse og kræver ekspertise fra en revisor hver gang, der skal nye ejere med ind i 

virksomheden eller gamle ejere skal ud.  

Et I/S er ligesom en enkeltmandsvirksomhed, hvor regnskabet ikke offentliggøres. Skattemæssigt 

ligestilles det med en enkeltmandsvirksomhed, hvor der er mulighed for at spare op i VSO. Da 

regnskabet ikke offentliggøres, har nye investorer eller kunder ikke nogen mulighed for at 
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gennemskue virksomhedens likviditet, og det kan derfor ses som risikabelt at starte et 

samarbejde.  

Fordele 3 Ulemper  

- Kræver ingen startkapital  - Hæfter personligt og solidarisk  

- Ingen pligt til offentliggørelse af regnskab  - Skal være to eller flere til opstart  

- Hurtigt og nemt at starte - Kun mulighed for at spare op i 

virksomheden, såfremt interessenter er i 

VSO  

- ingen særlige stiftelsesomkostninger  - Kan virke useriøst og risikabelt over for 

kunder og evt. nye investorer  

 - Ved optagelse/afståelse af ejere skal den 

ideelle andel af virksomheden opgøres  

 

Kommanditselskab (K/S)  

Et K/S minder meget om et I/S i forhold til krav for opstart mv. Den største forskel på disse to 

virksomhedsformer ligger i ejerstrukturen, mens man i et I/S, som ovenfor nævnt, har 

interessenter, har man i et K/S to former for selskabsdeltagere. Der er krav om mindst én 

komplementar og mindst én kommanditist4.  

Komplementaren(-erne) hæfter personligt for hele selskabets gæld, hvorimod kommanditisten(-

erne) kun hæfter for det beløb, som de har indskudt i selskabet og dermed er begrænset af i 

kommanditselskabskontrakten. Komplementarerne kan være et anpartsselskab, hvorved personlig 

hæftelse begrænses. Både komplementarer og kommanditister kan være fysiske eller juridiske 

enheder, dvs. personer eller selskaber. Det er dog kun komplementaren(-erne), der har afgørende 

 
3 eJura.dk. Interessentskab fordele og ulemper – det her SKAL du vide! URL 
4 Erhvervsstyrelsen. Kommanditselskaber - K/S. URL 
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indflydelse på selskabets drift, og man kan derved få nye investorer ind, som ikke påvirker driften 

i form af kommanditister.5  

Ved stiftelse af et kommanditselskab gælder samme krav som ved et interessentskab. Der er dog 

flere krav, såfremt ikke alle er personer, men hvis der også er selskaber involveret.  

Fordele  Ulemper  

- Kræver ingen startkapital  - Personligt og evt. solidarisk hæftelse for 

komplementarer  

- Kun begrænset hæftelse for 

kommanditister  

- Kommanditister har ikke afgørende 

indflydelse på driften 

- Hurtigt og nemt at stifte   

- Ingen særlige stiftelsesomkostninger   

 

Aktieselskab (A/S) 

Et A/S er den største selskabsform, som findes, og ligger under kategorien kapitalselskab. Det 

kræver en startkapital på 400.000 kr., hvorfor det også ses som et seriøst selskab af omverdenen, 

herunder investorer og kunder. I et A/S hæfter aktionærerne (ejerne) kun for den kapital, som de 

har indskudt i selskabet.  

Et A/S er ofte benyttet af virksomheden, der har en høj kapital samt mange selskabsdeltagere og 

mange medarbejdere. Et A/S skal følge reglerne i selskabsloven, og er dermed også forpligtet til 

at udarbejde en årsrapport, som skal offentliggøres på erhvervsstyrelsens hjemmeside. Ud fra 

virksomhedens balancesum, omsætning og antallet af ansatte er der særlige krav og regler til 

selskabet. Der er i et A/S desuden et krav om, at der skal være en bestyrelse. Et A/S kan, i 

modsætning til eksempelvis et ApS, blive børsnoteret.   

 
5 Legal Desk. Kommanditselskab. URL 
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Da et aktieselskab er under kategorien ”kapitalselskab”, er der mulighed for at lave en 

holdingkonstruktion. Dette betyder, at ejeren/ejerne har mulighed for at have et holdingselskab 

mellem dem personligt og driftsselskabet. Såfremt holdingselskabet ejer 10 % eller mere af 

driftsselskabet, kan der skattefrit udloddes udbytte til holdingselskabet.  

Selskabet defineres som en selvstændig juridisk enhed. Der er dermed nogle skattemæssige 

fordele, da selskabsskatten er 22 %, frem for at man ved en personlig drevet virksomhed bliver 

beskattet jf. personskatteloven eller virksomhedsskatteordningen.  

Fordele6  Ulemper  

- Begrænset hæftelse  - Høj startkapital på 400.000 kr.  

- Fleksibilitet med hensyn til flere ejere  - Krav om bestyrelse  

- Signalerer seriøsitet og soliditet pga. højt 

kapitalindskud  

- Offentliggørelse af regnskab 

- Holdingkonstruktion, hvor 

overskud/udbytte kan holdes ude af 

driftsmæssige risici i driftsselskabet 

- Revisionspligt (alt afhængig af størrelse) 

 

Anpartsselskab (ApS)  

Et ApS minder meget om et A/S, men der er dog enkelte steder, hvor selskabsloven er mere 

lempelig over for et ApS. Der er stadig krav om, at der skal udarbejdes stiftelsesdokumenter, 

herunder vedtægter, ved opstart af selskabet. Dog er der i et ApS kun krav om en selskabskapital 

på 40.000 kr., hvilket også er en af de primære årsager til, at denne selskabsform er den mest 

populære i Danmark. Det er noget nemmere for investorerne at skaffe en kapital på 40.000 kr. 

frem for 400.000 kr., og et ApS ses stadig som en seriøs selskabsform over for kunder og 

 
6 Legal Desk. Opret A/S. URL 
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eventuelle nye investorer. Der er i et ApS begrænset hæftelse i forhold til den kapital, der er skudt 

ind i selskabet.  

Det gælder også for et ApS, at selskabet ses som en selvstændig juridisk person, hvorved der er 

samme fordele som nævnt ved at A/S. Et ApS er jf. selskabsloven også forpligtet til at udarbejde 

en årsopgørelse og offentliggøre denne hos Erhvervsstyrelsen. Der gælder samme regler og krav i 

forhold til størrelse af selskabet som beskrevet i et A/S. Der er her kun krav om at selskabet skal 

have en direktør, og selskabet er derfor ikke omfattet af kravet om en bestyrelse, men dette er 

valgfrit.  

Det gælder både for et ApS og et A/S, at hvis ejere skal ind- eller udtræde af selskabet, er dette 

nemt at opgøre, da der handles i aktier eller anparter. Desuden er begge selskabsformer meget 

fleksible i forhold til ejerne. Men det er derudover også nemt eksempelvis at danne et 

holdingselskab til driftsselskabet, eller et holdingselskab for hver af ejerne. Fordelene ved dette 

er, at man skattefrit kan føre udbytte fra driftsselskabet til holdingselskaberne og først betale 

skatten, når ejerne tager udbyttet ud af holdingselskaberne.  

Fordele7  Ulemper  

- Begrænset hæftelse  - Offentliggørelse af regnskab 

- Fleksibilitet med hensyn til flere ejere  - Revisionspligt (alt afhængig af størrelse) 

- Kapitalkrav på 40.000 kr.   

- Holdingkonstruktion, hvor 

overskud/udbytte kan holdes ude af 

driftsmæssige risici i driftsselskabet 

 

- Kun krav om en direktør  

 
7 Legal Desk. Opret ApS. URL 
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Iværksætterselskab (IVS) 

Iværksætterselskaber er ikke behandlet i opgaven, da man ikke længere kan stifte et selskab for 1 

kr., og de eksisterende IVS’er skal omdannes til ApS senest 15. april 20218.  

 

Beregning af skat ud fra valg af virksomhedsform 

Ved valg af en personlig virksomhed vil Karl blive beskattet jf. personskatteloven, og eventuelt 

virksomhedsskatteloven, såfremt han fortsætter i VSO. Ved eventuelt underskud kan Karl få 

fradrag i den personlige indkomst. Derudover er der mulighed for fremførbart tab i den 

personlige indkomst. Et K/S er ligestillet med I/S og enkeltmandsvirksomhed, hvor overskuddet 

beskattes ud fra den personlige indkomst eller VSO.  

Ved valg af et selskab bliver selskabets overskud beskattet jf. selskabsloven, og Karl vil kun 

personligt blive beskattet jf. personskatteloven for den løn og det eventuelle udbytte, han trækker 

ud af selskabet i løbet af året. Ved senere dividende udlodning beskattes ejerens dividende som 

aktieindkomst på 27% indtil 55.300 kr. (2020). Hvis aktieindkomsten overstiger grænsen på 

55.300 kr., vil beløb derudover beskattes med 42% (2020) jf. PSL § 4a.  

I et selskab er der mulighed for fremførbart underskud, hvor tidligere års underskud kan 

modregnes, når der kommer overskud i selskabet. Dette underskud kan dog fortabes ved en 

eventuel likvidation, fusion eller anden omdannelse.  

Nedenfor er beregnet en forenklet udgave af beskatningen, såfremt Karl driver virksomheden i 

personligt regi, frem for i et selskab. Til beregningerne er benyttet de gældende satser fra Skat9.  

  

 
8 Virk. Omregistrer IVS til ApS. URL 
9 skat.dk. Satser. URL 
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Beskatning jf. personlig virksomhed 
 

Beskatning jf. selskab 
Indkomst  

 
   657.500  

 
Indkomst  

  
         657.500  

AM-bidrag  8%      -52.600  
 

Selskabsskat 22% 
 

         -144.650  
  

 
   604.900  

 
  

  
         512.850  

  
 

  
 

  
  

  
Personskat  52,06%    314.911  

 
Udbytte < 55.300 kr. 27%      55.300             14.931  

Udbetaling 
 

  289.989  
 

Udbytte > 55.300 kr. 42%    457.550           192.171  
  

 
  

 
  

  
         207.102  

Effektiv 
skatteprocent 

55,9%   
 

Effektiv 
skatteprocent 

53,5% 
 

  

Effektiv skat      367.511  
 

Effektiv skat              351.752  
Kilde: egen tilvirkning 

Det kan ses i ovenstående beregning, at den effektive skatteprocent er noget lavere, såfremt man 

driver virksomheden i et selskab, og det vil give skattemæssige fordele for Karl.  

 

Delkonklusion: valg af virksomhedsform 

Ud fra ovenstående beskrivelse af de enkelte virksomhedsformer, vil det, med Karls ønske om at 

få de to nøglemedarbejdere med ind i virksomheden, være mest optimalt med et kapitalselskab, 

herunder et anpartsselskab. Dette begrundes med, at der ved et kapitalselskab handles i 

aktier/anparter ved ind- og udtræden af ejere, hvilket gør det langt mindre kompliceret for Karl at 

få de to nøglemedarbejdere med ind i virksomheden. Derfor er et anpartsselskab mere 

nærliggende for Karl, da denne selskabsform kræver en mindre kapital i anskaffelsessummen, og 

det vil være lettere for de nye ejere at skaffe kapitalen til at indtræde i selskabet. Derudover er der 

i et anpartsselskab ikke noget krav til en bestyrelse, som alligevel ikke er særligt væsentligt for 

Karl, da der lige nu kun er ham i selskabet, og senere kun kommer to yderligere ejere ind.   
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Særlige poster 
I dette afsnit er poster, som indgår i virksomhedsomdannelsen ud fra en konkret beregning, 

beskrevet. Dette er posterne goodwill samt grunde og bygninger. Uanset om eller hvordan 

goodwill skal indregnes i både den skattepligtige og den skattefrie virksomhedsomdannelse, skal 

goodwill først beregnes, hvilket foretages i nedenstående afsnit. Derudover er grunde og 

bygninger medtaget for at beregne ejendomsavance og genvundne afskrivninger samt konkludere 

herudfra hvorvidt ejendommen skal medtages i en omdannelse eller ej. Hvordan goodwill samt 

ejendommen indgår i henholdsvis den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse bliver 

beskrevet i de særskilte afsnit.  

 

Goodwill  

Ved omdannelse af personlig virksomhed til selskab, er det nødvendigt at beregne goodwill. Der 

er to former for goodwill, oparbejdet og tilkøbt. Goodwill opgøres ud fra skøn og/eller beregnes 

af det, virksomheden besidder, ud over sine aktiver. Oparbejdet goodwill kan være en bestemt 

tilknyttet kundeportefølje, et nicheprodukt, en medarbejders know-how eller en form for 

behandling. Tilkøbt goodwill opstår i den forbindelse, hvor man overtager en anden virksomhed 

og betaler en merpris ud over de eksisterende aktiver. Denne goodwill afskrives over en skønnet 

levetid, og skattemæssigt over 7 år. I dette skøn tages der stilling til fremtidige 

indtjeningsmuligheder, mulige synergieffekter, og i nogle brancher er der en fast kutyme for 

værdiansættelsen af goodwill, som kan være opgjort på baggrund af bruttoomsætning, 

bruttohonorar, indtægt eller lign.10  

Ved brugen af retspraksis er der tre betingelser for, hvornår en erhvervsmæssig virksomhed i 

skattemæssig henseende kan afstå goodwill.11  

 

 
10 skat.dk. C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill. URL 
11 Dam, Gam, Hemmingsen, & Nielsen. Grundlæggende skatteret; s. 358  
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1. Goodwill skal afstås i forbindelse med en reel hel eller delvis overdragelse af en 

erhvervsmæssig virksomhed 

2. Den oprindelige indehaver skal være påført et tab som følge af mistet goodwill  

3. Virksomhedens indtjening og kundekreds skal begrunde eksistensen af goodwill. 

Hvis ovenstående forudsætninger er mødt, er der tale om en skattemæssig goodwill. 

Overdragelsen af goodwill bliver indgået ved underskrivelsen af stiftelsesdokumenterne.  

Anvender man virksomhedsomdannelsesloven, er det ikke muligt at kunne afskrive goodwill 

skattemæssigt, da selskabet succederer ind i ejerens skattemæssige stilling. Vælger man derimod 

at lade sig omdanne skattepligtigt, vil det i praksis sige, at man sælger sin virksomhed til det 

nystiftede selskab. Derved defineres goodwillen som “tilkøbt”, og man kan godt afskrive tilkøbt 

goodwill skattemæssigt. Omvendt så er goodwill også skattepligtigt for sælger.  

SKAT har udarbejdet retningslinjer i form af TSS cirkulære 2000-10, som benyttes til 

fastlæggelsen af handelsværdier for goodwill.  

Cirkulæret starter med at tage udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat de tre 

forgangne år og før løn til driftsherren. Derefter korrigerer man for følgende: 

- Finansielle indtægter 

- Driftsherreløn og vederlag til eventuelt medarbejdende ægtefælle 

+ Finansielle udgifter 

+/- særlige poster som kan henføres fra ÅRL 

+ Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

Cirkulærets beregning af goodwill tager udgangspunkt i de primære forretningsområder. Derefter 

vægter man det korrigerede resultat, hvor det tredjesidste regnskabsår ganges med 1, det næst 

sidste regnskabsår ganges med 2 og sidste års resultat ganges med 3. Derefter divideres det hele 

med 6, hvorefter en vægtet gennemsnitsindtjening fremstår.12 

 
12  skat.dk. C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill. URL  

https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948119&chk=216701%20
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Det er muligt at korrigere for udviklingstendensen, såfremt der har været en konstant stigende 

eller faldende resultatmæssig udvikling. Udviklingstendensen beregnes som den samlede 

udvikling mellem år 1 og 3 og divideres med 213. Hvis den konstante udvikling er faldende i hele 

perioden, skal udviklingstendensen påvirke den beregnede goodwill negativt, og omvendt såfremt 

udviklingen er positiv.  

Driftsherreløn anses for at være det, som ejeren ville få i løn, hvis ejeren havde været ansat i 

virksomheden - det forekommer dog meget sjældent, at ejerlederen har etableret et reelt 

lønforhold med sin egen personlige virksomhed. Dette skyldes, at virksomhedens resultat 

beskattes som personlig indkomst for ejeren, dog korrigeres der for denne i beregningen. 

Driftsherrelønnen skal fratrækkes det udviklingstendense resultat mindst 250 TDKK. dog maks. 

1 MDKK. Hvis det regulerede resultat er 0 eller negativ, værdiansættes goodwill til 0 kr. 

Der skal ligeledes ske en forrentning af virksomhedens aktiver, når der skal foretages beregning 

af goodwill. Satsen for forrentningen beregnes jf. VSL § 7-9, ud fra kapitalafkastsatsen, som i 

2019 er 0% - derudover tillægges der 3%14. I beregningen skal der, jf. Cirkulære 2000-10, ses 

bort fra driftsfremmede aktiver som fx værdipapirer, pantebreve og den bogførte værdi af tilkøbt 

goodwill.  

Kapitaliseringsfaktoren er et udtryk for det forventede afkast, som beregnes ud fra 

forrentningsprocenten af levetiden af virksomhedens erhvervede goodwill. Goodwill kan have 

varierende levetider, som skal tages i betragtning, når man skal anvende kapitaliseringsfaktoren. 

Forrentningen sker efter kapitalafkastet som er 0% i 2019 tillagt 8%.15 se nedenstående figur16.  

 
13 skat.dk. 2000-10: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill. URL  
14 skat.dk. 2000-10: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill. URL (pkt. 3.6) 
15 skat.dk. 2000-10: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill. URL (pkt. 3.7) 
16 tax.dk. C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill. URL 
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I casen er der vurderet en levetid på 7 år på K. Christensen Tømrers goodwill, hvilket giver en 

kapitaliseringsfaktor på 2,83, der er anvendt i beregningen for goodwill.  

 

K. Christensen Tømrer Goodwill  

Som nævnt i indledningen har K. Christensen Tømrer udviklet en opskrift på en træolie, som kan 

holde tre år længere end træolie fra eksempelvis Gori og Pinotex. I denne forbindelse skal det 

afklares, om der er tale om goodwill. Til brug for dette har vi, på baggrund af SKAT’s 

forudsætninger og definitioner på, hvad skattemæssig goodwill er, vurderet at K. Christensen 

Tømrer overholder betingelserne og har et standardiseret produkt, som efter SKAT’s vejledning 

skal afskrives over 7 år17. 

Da Karl rådes til at omdanne til et selskab, er der her tale om en handel mellem 

interesseforbundne parter. Ligeledes er vi ikke bekendte med nogen branchekutymer, som skal 

finde anvendelse her, hvorfor goodwillen beregnes efter TSS-cirkulære 2000-10, som bruges til 

at beregne handelsværdien.  

 
17 skat.dk. C.C.2.4.5.2 Afskrivning på goodwill og andre immaterielle rettigheder. URL 
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Jf. nedenstående beregning. 

 2017 2018 2019  

Årets resultat før løn 1.826.820 1.698.210 1.657.500  

Renteindtægter -34.698 -41.356 -58.134  

Renteudgifter 5.102 5.846 6.012  

Reguleret indkomst 1.797.224 1.662.700 1.605.378  

Vægtet gns. heraf 1 2 3 Total 

Beregnet vægtning 1.797.224 3.325.400 4.816.134 9.938.758 

Vægtet gennemsnit    1.656.460 

Udviklingstendens (Res 2019 - Res 2017 / 2) -95.923 

Beregningsgrundlag før driftsherreløn:  1.560.537 

Skønnet driftsherreløn maks. 1 mio. kr.  -960.000 

Beregningsgrundlag fratrukket driftsherreløn:  600.537 

 

Forrentning af driftsrelaterede aktiver (skattemæssige værdier) 

Aktiver i alt 6.715.000 

- Driftsfremmede aktiver (likvider, VP) -1.981.816 

Forrentningsgrundlag 4.733.184 

Kapitalafkastsatsen 0% 

Tillæg på 3% 3% 

Forrentningssats 3% 

Forrentning -141.996 

 

Kapitalisering Faktor År 

Kapitalafkastsats + 8% (VSL §9) 8% 7 

Sats jf. skemaet ud fra ovenstående kriterier 2.83  

Beregningsgrundlag fratrukket forrentningen 458.541  

Beregnet goodwill - afrundet (skønsmæssigt) 1.297.000  

Kilde: egen tilvirkning 
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Efter beregningen af goodwill efter TSS-cirkulære 2000-10 er handelsværdien for goodwill 

opgjort til 1.297.000 kr. Ved forrentningen af aktiverne er der fratrukket likvider og værdipapirer. 

Ifølge forrentningen af driftsrelaterede aktiver skal alle driftsfremmede aktiver frasorteres 

beregningen, så det korrekte forrentningsgrundlag fremstår18. Værdipapirer anses for værende 

overskydende likviditet og bør derfor fratrækkes den beregnede goodwill. Som set i afgørelsen 

SKM2001.132.LR er likvide midler defineret som driftsfremmede aktiver af den årsag, at de 

“skal understøtte virksomhedens betalingsevne og ikke som sådan er en del af virksomhedens 

aktivitetsgrundlag19.” Det samme gjaldt i afgørelsen for værdipapirer, da de også er et udtryk for 

overskydende likviditet. Angående Karls værdipapirer vedrører disse aktiviteten, men da de er en 

fast investering, som ikke påvirker aktivitetsgrundlaget og skaber yderligere omsætning, er disse i 

vores beregning set som en driftsfremmede aktivitet sammen med den likvide beholdning.  

Likvider medtages heller ikke i forrentningen af aktiverne, da det ikke anses for at være 

investeret kapital, ydermere fordi det heller ikke siger noget om virksomhedens evne til at 

oparbejde goodwill.20 

Ved bestemmelsen af kapitaliseringsfaktoren er der anvendt SKATs opgørelse jf. ovenstående 

beregning, som er opgjort til 2.83, fastsat ud fra kapitalafkastet på 0% (2019) + 8% ved en 

forventet levetid på 7 år. Ved afklaringen af goodwill blev det bestemt ved vejledning fra SKAT, 

at der var tale om et standardiseret produkt, hvorved der ikke foreligger forhold, som kan have 

indflydelse på levetiden, herunder om det skal forkortes eller forlænges ud fra standarden, som er 

en levetid på 7 år21.  

 

 
18 skat.dk. Goodwill - værdiansættelse - beregningsgrundlaget - forrentning af aktiverne - driftsfremmede aktiver. 
URL 
19 skat.dk. Værdiansættelse af goodwill - forrentning af aktiver - likvide midler. URL 
20 skat.dk. Værdiansættelse af goodwill - forrentning af aktiver - likvide midler. URL 
21 skat.dk. C.C.2.4.5.2 Afskrivning på goodwill og andre immaterielle rettigheder. URL 
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Grunde og bygninger  

Det er både ved en skattepligtig og en skattefri omdannelse muligt at vælge, om fast ejendom 

skal med i omdannelsen eller ej22. Dertilhørende regler er beskrevet i det særskilte afsnit. Vælges 

ejendommen at tages med i omdannelsen, beskattes ejeren af avance eller får fradrag for tab, som 

opgøres af forskellen mellem handelsværdien og den skattepligtige værdi, efter EBL § 1. Der 

kan, jf. AL § 14, afskrives særskilt på bygninger, som benyttes erhvervsmæssigt. Der kan dog 

ikke afskrives på bygninger benyttet til beboelse jf. AL § 14, stk. 2, nr. 4. De bygninger, som er 

afskrivningsberettiget kan afskrives med 4 % årligt af anskaffelsessummen jf. AL § 17, stk. 1. 

Ved salg af ejendommen skal der foretages to beregninger. Den ene opgørelse skal være over de 

genvundne afskrivninger, som er på den afskrivningsberettigede del af ejendommen jf. AL § 21. 

Den anden opgørelse er, jf. reglerne i EBL, vedrørende salg af den samlede ejendom.  

Nedenfor ses en opgørelse over de bygninger, som Karl bor i, samt hvor han benytter 

lade/værksted og garagen til erhvervsmæssig brug. Grunden, som bygningen ligger på, har ved 

køb af ejendommen en værdi svarende til 500.000 kr. Der kan ikke afskrives på udgifter til 

grunde. Den private andel af bygningerne har ved købsdato en værdi på 1,5 mio. kr., og kan ikke 

afskrives jf. ovenfor nævnte. Den erhvervsmæssige andel af bygningerne er lade/værksted og 

garage med en samlet værdi på 1,5 mio. kr. ved købsdato. Denne del af bygningen er vurderet 

afskrivningsberettiget jf. AL § 14. Der er ikke foretaget nogle forbedringer i løbet af de seks år, 

Karl har ejet ejendommen. Ud fra den seneste offentlige ejendomsvurdering foretaget i året 2019 

er værdien af ejendommen inkl. skønsmæssig fordeling som nedenfor. Disse sidestilles med 

handelsværdien.  

Beregningsgrundlag 

Køb af ejendom 1/1/2014   Kr.  

Grund    500.000 

Ejendom / Privat    1.500.000 

Ejendom / Erhverv    1.500.000 

Samlet køb    3.500.000 

 
22 Olesen. Generationsskifte og omstrukturering: det skatteretlige grundlag; s. 143 
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Salg ejendom 1/1/2020    

Grund    500.000 

Ejendom / Privat    1.900.000 

Ejendom / Erhverv    1.700.000 

Samlet salg (skønsmæssig fordeling)    4.100.000 

Ejertid 6 år    

Kilde: egen tilvirkning 

Ud fra ovenstående forudsætninger beregnes de genvundne afskrivninger, såfremt Karl medtager 

ejendommen i omdannelsen. Den afskrivningsberettigede del har en anskaffelsessum på 1,5 mio. 

kr., som der er afskrevet 4 % på fra start 2014 til slut 2019 samlet seks år, da der ikke kan 

afskrives i salgsåret. Dette giver en samlet afskrivning på 360.000 kr. Værdien på den 

erhvervsmæssige del af bygningerne er steget til 1,7 mio. kr. Dette fratrukket 

anskaffelsessummen minus de foretagne afskrivninger giver en fortjeneste på 560.000 kr. Jf. AL 

§ 21, stk. 2 er det dog ikke muligt at blive beskattet af mere end de egentlig foretagne 

afskrivninger, som er 360.000 kr. for Karl. Dette skyldes, at den resterende værdi egentlig er en 

værdistigning på ejendommen, som medtages i næste opgørelse af ejendomsavancen.  

Genvundne afskrivninger 

Kontant afståelsessum    1.700.000 

Salgsomkostninger    0 

Reguleret afståelsessum    1.700.000 

Kontant købesum  1.500.000   

Købsomkostninger  0   

Reguleret købesum  1.500.000   

Faktisk foretagne afskrivninger 4% -360.000   

Fortjeneste/tab  1.140.000  -1.140.000 

    560.000 

Da de faktiske afskrivninger er mindre end avancen, beskattes alene  

de faktiske foretagne afskrivninger på -360.000 jf. AL § 21 stk. 2 

Kilde: egen tilvirkning 
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Den anden opgørelse, som skal foretages, er omkring ejendomsavancen. Her sammenholdes 

anskaffelsessummen inkl. eventuelle forbedringer og købsomkostninger med salgssummen og 

eventuelle salgsomkostninger. Det er jf. EBL § 5 muligt, at anskaffelsessummen tillægges 10.000 

kr. for hvert af de kalenderår, den skattepligtige har ejet ejendommen, dog med undtagelse af det 

kalenderår, hvor ejendommen afstås. Da Karl anskaffede ejendommen i kalenderåret 2014, samt 

har ejet den i årene 15, 16, 17, 18 og 19. Året 2020, skal ikke medregnes, da det er i dette 

kalenderår, han afstår ejendommen. Tilsammen giver dette 6 år, der for hvert år skal tillægges 

10.000 kr. Det er forudsat, at der ikke er fratrukket vedligeholdelsesomkostninger i årene, da 

tillægget i så fald skal reduceres.  

Tilsammen giver dette en avance på 140.000 kr., som Karl skal beskattes af, såfremt han tager 

ejendommen med ind i omdannelsen.  

Ejendomsavance 

Salgssum, grund + ejendom    4.100.000 

Salgsomkostninger    0 

Reguleret for privat andel    -1.900.000 

Reguleret salgssum    2.200.000 

Købsum, grund + ejendom  3.500.000   

Købsomkostninger  0   

10000 kr's tilæg  60.000   

Regulering for privat andel  -1.500.000   

Ikke genbeskattede afskrivninger  0   

  2.060.000  -2.060.000 

Fortjeneste/tab    140.000 

Kilde: egen tilvirkning  

Karl skal være opmærksom på, at parcelhusreglen jf. EBL § 8, stk. 1 ikke er gældende, da 

ejendommens samlede grundareal er større end 1.400 m2, og dermed ikke opfylder alle kravene 

for en skattefri afståelse af ejendommen. Ofte vil man ikke blive beskattet af salg af en privat 

bolig, grundet parcelhusreglen. Men da Karls ejendom ikke opfylder alle kravene, vil han 

derimod blive beskattet af den erhvervsmæssige del af ejendommen ud fra ovenstående 
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beregning, idet der er sket en opdeling af ejerbolig/privat andel, som behandles efter EBL § 4, 

stk. 2 og 3 pkt. 5.  

Derudover vil Karl også blive personligt beskattet af fri bolig jf. LL § 16, stk. 9, såfremt han efter 

afståelse af ejendommen til selskabet, stadig vil blive boende i den del af ejendommen, der 

tidligere har været benyttet privat.  

Set fra de to nøglemedarbejderes synsvinkel vil det ikke være relevant at have ejendommen med, 

da den ikke udelukkende vedrører tømrervirksomheden, hvilket er det, de er interesseret i at have 

en andel i. Så når de to medarbejdere skal købe andele i selskabet, vil værdien af selskabet være 

væsentligt højere end hvad godt er, da ejendommen forøger både aktiver og passiver i selskabet, 

uden at have særlig relevans for investorerne.  

Hvis man senere sælger boligen fra privat regi, vil man, såfremt nogle særlige krav er opfyldt, 

kunne sælge den private ejerbolig skattefrit23. Dette kan ikke lade sig gøre, hvis ejendommen 

sælges fra selskabet.  

Der er nedenstående fordele ved at holde ejendommen uden for virksomhedsomdannelsen:  

- Såfremt der fremtidigt kommer en værdistigning på den private andel af ejendommen, vil 

denne stigning være skattefri  

- Man vil undgå regler om beskatning af fri bolig jf. LL § 16, stk. 9 

- Man kan fortsætte i VSO, da udlejning af ejendommen anses som erhvervsmæssig drift  

- Dyrere realkreditlån i selskabet kontra privat, da der pålægges en højere bidragssats, når 

lånet står i et selskab. Derudover er der mindre mulighed for optagelse af lån i selskabet, 

samt at det muligvis vil kræves, at Karl kautionerer for lånet   

- Det er ikke interessant for eventuelle nye ejere at have en blandet ejendom i selskabet, da 

deres medfinansiering derved vil være højere, når de skal købe sig ind i selskabet 

 
23 skat.dk. Salg af bolig. URL  
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Det er vigtigt at huske boliglånet, som vedrører ejendommen. Karl har ikke haft 3,5 mio. kr. i 

kontanter til at købe ejendommen og har derfor stiftet et boliglån/kreditforeningslån på 3 mio. kr. 

Da lånet udelukkende vedrører finansiering af ejendommen, skal lånet følge ejendommen. 

Såfremt ejendommen vælges at holdes uden for omdannelsen, skal det dertilhørende lån også 

holdes uden for omdannelsen, og det samme gælder omvendt, hvis ejendommen medtages i 

omdannelsen. Medtages boliglånet/kreditforeningslånet, skal det beskattes som øvrige 

gældsposter beskrevet under henholdsvis den skattepligtige og den skattefrie omdannelse.  

 

Omdannelse inkl. eller ekskl. ejendommen?  

Det vil være mest fordelagtigt for Karl at holde ejendommen uden for virksomhedsomdannelsen, 

da han derved ikke bliver beskattet af fri bolig, som kan være væsentligt dyrere, særligt når Karl 

er direktør i selskabet. Derudover vil selskabet blive beskattet af den eventuelle værdistigning, 

der kan komme på den private andel af boligen.  

Det vigtigste argument er dog, at det ikke er særlig interessant for Hans og Per, som Karl godt vil 

have med ind i virksomheden, hvis ejendommen indgår i virksomhedsomdannelsen. Dette ville i 

så fald skabe en væsentlig stigning af selskabets værdi, da balancesummen forøges, hvorved 

anskaffelsesprisen pr. anpart bliver højere. Dette vil ligeledes medføre, at det bliver sværere for 

de to nøglemedarbejdere at skaffe finansiering til købet, da værdien er højere, hvis ejendommen 

bliver medtaget i omdannelsen.  
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Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
Hvis omdannelsen finder sted uden anvendelse af reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, er 

omdannelsen skattepligtig. Den skattepligtige omdannelse kaldes også ”omdannelse efter 

afståelsesprincippet”, da indskyderen har afstået aktiver og passiver til selskabet. Ved en 

skattepligtig omdannelse sker afståelsen til handelsværdier, som anvendes til anskaffelsessum og 

afskrivningsgrundlag for selskabet.  

Efter realisationsprincippet skal der ved omdannelsen ske omregning af en række aktiver til 

kontantværdi. Derudover skal der ske opgørelse af genvundne afskrivninger, som sker efter 

kursværdierne på overdragelsestidspunktet (kontant del af anskaffelsessummen + kursværdien af 

aktivets gældsposter).  

For fordringer gælder det, jf. Den Juridiske Vejledning 2019 C.C.7.1.1, at gælds- eller 

pantebreve, der er opstået i forbindelse med omdannelsen fortsat, er gældende og skal fastsættes 

til markedsværdien, dog mindst kurs 80 jf. retspraksis.  

Forekommer der kursgevinster i forbindelse med indfrielse af fordringerne, vil disse blive 

beskattet efter kursgevinstlovens regler.  

Før K. Christensen Tømrer kan foretage en skattepligtig omdannelse, skal der styr på en række 

regler, bestemmelser mv. Der vil nu tages stilling til de regnskabsmæssige samt skattemæssige 

udfordringer, der er forbundet med omdannelsen af Karls virksomhed, i de efterfølgende afsnit. 

Til sidst konkluderes på hvordan den skattepligtige omdannelse påvirker Karl og hans ønske om 

at få sine nøglemedarbejdere ind i virksomheden.  
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Generelle bestemmelser  

De generelle bestemmelser for den skattepligtige omdannelse sker ved, at den personligt ejede 

virksomhed ophører i forbindelse med omdannelsen. Dette skal ske efter armslængdeprincippet 

beskrevet i LL § 2, som sikrer, at vilkårene for transaktionerne svarer til de priser og vilkår, som 

uafhængige parter vil fastsætte for tilsvarende transaktioner24. Dertil finder beskatningen af den 

personligt ejede virksomhed anvendelse i følgende love: 

AL § 9 ophørsbeskatning ved afståelse af driftsmidler,  

AL § 21 opgørelse af genvundne afskrivninger på bygninger 

AL § 40, stk. 6 avance på oparbejdet goodwill og andre immaterielle aktiver 

EBL §§ 4-6 ejendomsavancebeskatningsloven 

Ved den skattepligtige omdannelse er der ikke et krav om, at omdannelsen skal omfatte en hel 

virksomhed. Overdragelsen skal ske med tilbagevirkende kraft til den første dag i regnskabsåret 

efter udløbet af stifterens seneste regnskabsår jf. SEL § 4, stk. 4. 

Jf. selskabsloven § 35 overdrager ejeren sin personlige virksomhed til det nystartede selskab ved 

et apportindskud, som andrager, at indskuddet sker med andet end kontanter. Ejerlederen vil, som 

vederlag, modtage anparter i det nystiftede selskab.  

Overdragelsesdagen er vedtagelsesdatoen, og anparter anses for anskaffet på vedtagelsesdatoen. 

Uddybning af ovenstående bestemmelser bliver beskrevet i de kommende afsnit. 

 

Stiftelse med tilbagevirkende kraft  

Regler om stiftelse med tilbagevirkende kraft gælder kun for nystiftede selskaber, dvs. ikke 

skuffeselskaber eller allerede eksisterende selskaber. Der kan ske omdannelse med 

tilbagevirkende kraft i op til seks måneder jf. SEL § 4, stk. 4. Såfremt man ønsker at benytte sig 

af reglerne for stiftelse med tilbagevirkende kraft, skal særlige betingelser opfyldes. Det er blandt 

andet krævet, at ejeren skal indsende en kopi af de dokumenter, som er oprettet i forbindelse med 

 
24 skat.dk. C.C.7.1.1 Regler om afståelse til handelsværdier (afståelsesprincippet). URL 
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stiftelsen af selskabet jf. Selskabslovgivningen. Herudover skal også indsendes dokumentation 

for, at selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen. De nævnte dokumenter skal indsendes til 

Skatteforvaltningen senest en måned efter stiftelsen. Der kan, jf. SEL § 4, stk. 6, søges om 

dispensation for denne en-måneds frist på indsendelse, hvor der lægges stor vægt på, at man ikke 

har forsøgt at spekulere i virksomhedens indkomstudvikling.  

En betingelse derudover er, at der skal indskydes en virksomhed, dvs. ikke en masse aktier eller 

obligationer25. Herunder følgerne reglerne for, at der skal indskydes en hel virksomhed, og ikke 

kun en del af en virksomhed.  

Såfremt betingelserne er opfyldt, er den skattemæssige virkning gældende fra skæringsdatoen (d. 

1/1) og ikke omdannelsesdatoen (alt mellem d. 1/1 og 30/6). Det skal desuden gælde, at 

skæringsdatoen er starten på selskabets regnskabsår, samt at datoen ligger efter det sidste normale 

indkomstår før omdannelsen. Anskaffelsessummen er de handelsværdier, som er på 

skæringsdatoen, og alle indtægter og udgifter, der er mellem skæringsdatoen og 

omdannelsesdatoen, indgår i selskabets indkomstopgørelse. Anparter modtaget ved omdannelsen 

vil ikke kunne tilbageregnes, da disse er gældende fra det tidspunkt, stiftelsesoverenskomsten 

underskrives.  

 

Stiftertilgodehavende  

Afståelsessummen indgår efter omdannelsen som selskabskapital i åbningsbalancen. Vederlaget 

til ejerlederen ydes, som nævnt tidligere, i form af anparter. Det udbetalte vederlag skal svare til 

minimumskravet eller mere for selskabskapitalen. Hvis det er højere end kapitalkravet, anses det 

for at være ejerlederens tilgodehavende i virksomheden, heraf stiftertilgodehavende.  

Ejerlederen kan anvende stiftertilgodehavendet til at betale skatten i afståelsesåret, hvis der er 

likviditet nok i selskabet. Ejerlederen kan få udbetalt stiftertilgodehavendet skattefrit, da der 

allerede er afregnet skat af dette i forbindelse med omdannelsen. Hvis der ikke er nok likviditet i 

 
25 Michelsen, Bolander, Madsen, Laursen, & Langhave, Lærebog om indkomstskat; s. 699 
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det opstartede selskab, medfører det, at ejeren eller selskabet må optage nyt lån for at kunne 

betale skatten.  

I forbindelse med omdannelsen skal stiftertilgodehavendet omregnes til den anvendte kurs i 

omdannelsen, dog min. kurs 80. Såfremt dette vælges, skal der udarbejdes fordring i form af et 

gældsbrev med afdrags- og rentevilkår. Værdiansættelsen skal oftest foretages ved hjælp af en 

kyndig person. Den anvendte kurs skal fordeles forholdsmæssigt på alle overdragede aktiver dog 

ikke likvider, som går fri. På denne måde vil anparternes anskaffelsessum bliver lavere for de 

enkelte aktiver.  

Den forholdsmæssige fordeling medfører, at avancen pr. aktiv bliver lavere, og det betyder lavere 

beskatning hos ejeren. Dette er blot en formalitet, da der ikke er tale om en decideret 

skattebesparelse men blot en udskydelse af skatten, idet stiftertilgodehavendet bliver beskattet 

som kursgevinst, når det bliver afviklet.  

Hvis der ikke aftales afdrags- og rentevilkår, sidestilles tilgodehavendet med et ydet lån på 

anfordring, som ikke kan kursnedskrives.26 

Vi vil ikke komme ind på fastlæggelsen af kursen, da der skal ligge en konkret vurdering. SKAT 

har tidligere (2010) offentliggjort tabeller til brug for dette, men da pengeinstitutterne ikke 

offentliggør de data, som skal danne grundlaget, er SKAT stoppet med at udarbejde tabellerne 

efter SKM2010.251.SKAT 27. Vi vil følge retspraksis, som siger, at kursen skal være min. 80, så 

der vil derfor i denne casevirksomhed anvendes kurs 80.  

  

 
26 tax.dk. C.C.7.1.1 Regler om afståelse til handelsværdier (afståelsesprincippet). URL 
27 skat.dk. Kursfastsættelse af private pantebreve og kontantomregning af overdragelsessummer - styresignal. URL 
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Stiftertilgodehavende i K. Christensen Tømrer 

Hvis Karl ønsker at foretage en skattepligtig omdannelse, skal han overveje, om han vil have et 

stiftertilgodehavende. Et stiftertilgodehavende vil kunne hjælpe Karl med den fornødne likviditet 

til at kunne betale skatten. Ved beregningen af den skattepligtige omdannelse er der opgjort et 

stiftertilgodehavende på 4.063.692 kr., som Karl kan hæve skattefrit. Da det er skattefrit, vil det 

være mest fordelagtigt at få et så stort stiftertilgodehavende som muligt og ikke lade det indgå i 

egenkapitalen.  

Karl skal gøre op med sig selv, om han ønsker et kursnedslag som nævnt ovenfor, eller ej. En af 

fordelene ved et kursnedslag er at afståelsessummen bliver nedsat med kurs 80, som er 

standardkursen. Avancen vil hermed blive lavere, og dermed vil Karl blive beskattet af en mindre 

værdi ved omdannelsen. Dette vil blot blive en udskydelse af skatten, da Karl får en kursgevinst, 

som beskattes efter KGL § 14, hvor der er tale om en hovedanpartshaver, som har en fordring i 

selskabet. Såfremt Karl ønsker et kursnedslag, skal der som nævnt tidligere, udarbejdes et 

gældsbrev eller lign. med afdrags- og rentevilkår. Hvis Karl vælger et kursnedslag, vil der 

anvendes kurs 80 i forbindelse med stiftertilgodehavendet. Hertil opgøres Karls 

stiftertilgodehavende til 3.250.954 kr., som udgør en forskelsværdi på 812.738 kr. 

Forskelsværdien spredes ud på overdragne aktiver på nær likvider, som altid skal stå til kurs 100. 

Jf. vejledning fra Skat gælder dette ”samtlige overdragne aktiver, bortset fra likvide midler”28, 

hvorved vi må konkludere, at værdipapirer også skal medtages i beregningen for kursnedslag, da 

disse ikke er nævnt som en undtagelse. Beregningen af stiftertilgodehavendet ses herunder: 

  

 
28 skat.dk. C.C.7.1.1 Regler om afståelse til handelsværdier (afståelsesprincippet). URL 
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Stiftertilgodehavende 4.063.692     
Kursnedslag 20% 812.738     
Stiftertilgodehavende kurs 80 3.250.954     
        
  Handelsværdi Kursnedslag Afståelsessum 
Goodwill oparbejdet 1.297.000 317.179 979.821 
Driftsmidler 85.000 20.787 64.213 
Automobiler 200.000 48.910 151.090 
Varelager 314.567 76.927 237.640 
Igangværende arbejder 604.069 147.724 456.345 
Debitorer 412.548 100.888 311.660 
Værdipapirer 410.245 100.325 309.920 
Likvider 1.571.571 0 1.571.571 
I alt 4.895.000 812.738 4.082.262 

Kilde: egen tilvirkning 

 

Åbningsbalance/anskaffelsessum  

Den skattepligtige omdannelse skal ske efter afståelsesprincippet, og anparternes anskaffelsessum 

skal derfor svare til handelsværdien på omdannelsestidspunktet.  

 

Goodwill  

I forhold til den skattepligtige omdannelse af K. Christensen Tømrer, skal der, jf. AL § 40, stk. 6, 

medtages fortjeneste eller tab på goodwill i opgørelsen af den skattepligtige indkomst hos Karl i 

afståelsesåret, hvis han vælger at foretage en skattepligtig omdannelse.  

Den skattepligtige omdannelse foretages ved afståelsesprincippet, som medfører, at avancen skal 

beskattes som personlig indkomst i afståelsesåret jf. PSL § 3, stk. 1. Det vil sige, at Karl skal 

beskattes af 1.297.000 kr., da der ved omdannelsen ikke har været goodwill primo, hvorved det er 

hele den beregnede goodwill, der kommer til beskatning hos Karl personligt.  
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Den beregnede goodwill kommer til at fremgå af både den skattemæssige- og regnskabsmæssige 

åbningsbalance for det nystiftede selskab. Anskaffelsessummen skal, jf. AL § 40, stk. 1, afskrives 

med 1/7 årligt i den skattepligtige indkomst, som er 1.297.000 kr. Såfremt Karl vælger at benytte 

kursnedslaget, vil han blive beskattet af 979.821 kr.  

 

Grunde og bygninger  

Ved en skattepligtig omdannelse er der ingen krav til, hvilke aktiver og passiver, der skal indgå, 

da man blot beskattes efter afståelsesprincippet af det, man afstår til selskabet. Om ejendommen 

skal medtages i den skattepligtige omdannelse eller blive i VSO, er Karls eget valg. Såfremt han 

vælger at beholde ejendommen i VSO, har han en erhvervsmæssig aktivitet, der gør, at han kan 

fortsætte i VSO. Dermed undgår han at blive beskattet af hele det opsparede overskud. Selskabet 

vil derefter skulle betale en månedlig fastsat leje for benyttelse af lager og garage.  

Vælges ejendommen at tages med i omdannelsen, beskattes ejeren af avance eller tab, som 

opgøres af forskellen mellem handelsværdien og den skattepligtige værdi, efter EBL § 1. 

Det er dog konkluderet i afsnittet ovenfor omkring grunde og bygninger, at disse ikke skal tages 

med, hvorfor værdien af bygningerne og det dertilhørende boliglån/kreditforeningslån holdes 

uden for den skattepligtige omdannelse.  

 

Driftsmidler  

Driftsmidler skal værdiansættes til den kontantomregnede handelsværdi, den værdi som ejeren vil 

kunne få for driftsmidlerne, hvis han valgte at sælge, såfremt der er tale om salg mellem to 

uafhængige parter. I praksis accepteres det oftest at værdiansætte sine driftsmidler til 

regnskabsværdien, som er et udtryk for handelsværdien i forbindelse med 

virksomhedsomdannelsen. Hvis praksis skal overholdes, skal det sikres, at de regnskabsmæssige 

værdier ikke afviger fra de faktiske handelsværdier. Hvis det i givne situationer er vanskeligt at 

fastsætte handelsværdien, kan man få en tredjepart indover og lave en objektiv vurdering. I 

nutidens Danmark, er der mange muligheder for værdiansættelse. Herunder kan man, hvis 
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driftsmidlet er en bil, sammenligne med flere forskellige hjemmesider for salg af biler, såsom 

Biltorvet eller Bilbasen, og på den måde fastsætte en handelsværdi.   

I den skattepligtige omdannelse vil eventuel avance eller tab indgå i den skattepligtige indkomst 

hos ejeren jf. AL § 9, stk. 1. Den skattepligtige fortjeneste eller tab beregnes ved handelsværdien 

minus den skattemæssige saldo på driftsmidlet. Overordnet vil den skattemæssige og 

regnskabsmæssige anskaffelsessum svare til den kontantomregnede handelsværdi for 

driftsmidlerne. Det stiftede selskab kan herefter afskrive den skattemæssige saldo med 25% pr. år 

jf. AL § 5, stk. 3.  

I K. Christensen Tømrer består driftsmidler af værktøj, som benyttes til alle arbejdsopgaver. Det 

består ligeledes af inventar samt computer til Karls bogholder. Det er endvidere undersøgt, om 

driftsmidlernes handelsværdi svarer til regnskabsværdien. Der er konstateret en lille 

forskelsværdi, da nogle af driftsmidlerne, som anvendes til at skabe Karls specielle olie, ikke 

taber så meget værdi som antaget, da man fastsatte afskrivningsperioden. Det betyder, at der 

skabes en skattemæssig avance på 15.000 kr., der skal reguleres for i den skattepligtige 

omdannelse.   

 Skatteværdi Handelsværdi Forskelsværdi 

Driftsmidler 70.000 85.000 15.000 

Kilde: egen tilvirkning 

Som nævnt tidligere skal den skattepligtige avance, som opstår ved driftsmidler medtages i Karls 

indkomstopgørelse i afståelsesåret jf. AL § 9 stk. 1. Ud fra ovenstående tabel ses det, at de 15.000 

kr. er en avance ved salget, og er det beløb, der skal medtages i Karls skattepligtige indkomst. 

I åbningsbalancen for K. Christensen Tømrer ApS, vil driftsmiddelsaldoen bestå af de 85.000 kr., 

såfremt der vælges en skattepligtig omdannelse. Dette beløb medtages i anparternes 

anskaffelsessum, og der kan her, jf. AL § 5 stk. 3, skattemæssigt afskrives maks. 25% efter 

saldometoden.  
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Blandede benyttede aktiver (automobiler) 

Ved en skattepligtig omdannelse beskattes de indgående aktiver i omdannelsen efter 

realisationsprincippet. Det har derfor ikke nogen betydning, om et aktiv tidligere er benyttet både 

erhvervsmæssigt og privat, da det blot anses som en afståelse af et tidligere privat aktiv til 

selskabet.  

Karl vil, ved indskydelse af bilerne, som er det eneste blandet benyttet aktiv ud over 

ejendommen, selv kunne bestemme, hvor mange han ønsker at indskyde i selskabet, og derved 

blive beskattet af. Bilerne vil blive beskattet jf. AL § 9 på samme måde som øvrige driftsmidler.  

Hvis Karl vælger at afstå alle fem biler til selskabet, hvilket ville være mest optimalt, vil disse 

tilsammen have en handelsværdi på 200.000 kr. I regnskabet er disse dog nedskrevet til 192.000 

kr., hvilket giver en skattemæssig fortjeneste på 8.000 kr., som skal fratrækkes handelsværdien. 

Anskaffelsessummen for bilerne vil dermed være 192.000 kr. i K. Christensen Tømrer.  

 

Varelager  

Aflægges der regnskab efter principperne i Årsregnskabsloven, vil den bogførte værdi være et 

udtryk for handelsværdien, da der bliver taget højde for ukurante varer, som bliver nedskrevet. I 

virksomhedsomdannelsen skal varelageret værdiansættes til handelsværdien. Ifølge 

Årsregnskabsloven § 44 skal varelageret indregnes til kostpris, som er den bogførte værdi minus 

af- og nedskrivninger.  

Såfremt der ikke er ukurante varer, som kræver nedskrivning, vil der ikke være forskel på den 

skattemæssige eller regnskabsmæssige værdi af varelageret, og der vil ikke være en forskel på 

varelagerets handelsværdi i hverken den skattefrie eller skattepligtige omdannelse.  

Hvis der derimod har været ukurante varer, som kræver nedskrivning, vil det medføre en 

forskelsværdi mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi af lageret, som medtages i 

den nye åbningsbalance. Karl skal i forbindelse med årsafslutningen for K. Christensen Tømrer, 

foretage en grundig og nøje optælling af varelageret, samt lave en konkret vurdering af, om der er 
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behov for nedskrivning af ukurante varer. Heraf har Karl ikke konstateret behov for nedskrivning 

af ukurante varer.29 

Varelagerets værdi må antages at være handelsværdien. Det betyder at der ikke er forskel mellem 

den regnskabsmæssige eller skattemæssige værdi. Varelageret bliver derfor indregnet i 

åbningsbalancen med 314.567 kr., som også afspejler anskaffelsessummen for anparter, hvilket 

gælder både i den skattepligtige og skattefrie omdannelse. Dette medfører således, at der ikke 

opstår avancer eller tab, som Karl skal medtage i sin personlige indkomstopgørelse ved den 

skattepligtige omdannelse. 

 

Igangværende arbejder  

Igangværende arbejder skal opgøres ens for alle kunder under denne regnskabspost. Der skal som 

minimum medregnes materialer og arbejdstimer. Derudover kan medregnes faste udgifter som el, 

lokale, administration mv., men dette er valgfrit, så længe opgørelsesmetoden er ens på hele 

regnskabsposten30.  

Inden omdannelsen skal det sikres, at virksomhedens kunder og leverandører fortsat vil 

samarbejde og have deres aftaler i det nye selskab, da det kræver en samtykkeerklæring fra anden 

kontraktpart. Igangværende arbejder skal kun medtages, såfremt der er kutyme for at indregne 

disse i regnskabet.  

For K. Christensen Tømrer er det normalt, at de igangværende arbejder bliver medregnet i 

regnskabet, og de indgår derfor i den skattepligtige omdannelse som handelsværdien fratrukket 

skattemæssig fortjeneste, det vil sige den skattemæssige værdi. For de igangværende arbejder i K. 

Christensen Tømrer er den skattemæssige værdi 604.069 kr. pr. 31.12.19.  

 

 
29 skat.dk. C.C.2.3.1.6.2 Ukurans. URL 
30 skat.dk. C.C.2.3.2.1 Igangværende arbejder for fremmed regning og postens indvirkning på indkomstopgørelsen. 
URL 
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Debitorer  

Ved den skattepligtige omdannelse skal debitorer værdiansættes til handelsværdien, og der skal, 

med hensyn til opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af debitorer, foretages en vurdering af 

hensættelsen til forventet tab på debitorer.  

Da debitorer skattemæssigt behandles efter realisationsprincippet, hvor der tages hensyn til 

konstateret tab på debitorer efter KGL §25, stk. 1, er der først et fradrag, når tabet konstateres. 

Der kan også anvendes lagerprincippet og dermed behandle fradrag før hensættelser, således at 

den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi er den samme.  

Det er dog mest almindeligt at anvende den regnskabsmæssige værdi som handelsværdien og 

dermed som den værdi, der skal indgå i virksomhedsomdannelsen. 

Hvis det ender med, at Karl skal foretage en skattepligtig virksomhedsomdannelse, vil 

handelsværdien svare til regnskabsværdien, som skal medtages i den skattemæssige og 

regnskabsmæssige åbningsbalance for selskabet. For personer anvendes realisationsprincippet, 

som betyder, at avance/tab skal indregnes i Karls indkomstopgørelse og disse skal være 

konstateret, før de kan blive indregnet. 

Tabet på debitorer kan dermed ikke fratrækkes Karls indkomstopgørelse, og der opstår ingen 

forskelsværdi mellem den regnskabsmæssige eller skattemæssige værdi. Derfor vil 

regnskabsværdien, som er tilsvarende handelsværdien på 412.548 kr., indgå i anparternes 

anskaffelsessum i den skattepligtige virksomhedsomdannelse. 

 

Værdipapirer  

Da Karls aktier er i Dansk Byggeri, vil det være oplagt at sælge disse til selskabet, da de vedrører 

tømrervirksomheden. Når aktier afstås, beskattes de efter reglerne i 

aktieavancebeskatningsloven31. Såfremt der har været gevinst på aktierne, skal dette medtages i 

 
31 tax.dk. Aktiebeskatning. URL 
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Karls skattepligtige indkomst i det indkomstår salget sker jf. ABL § 12. Såfremt der er et tab på 

aktierne, kan dette fradrages i den skattepligtige indkomst hos Karl jf. ABL § 13, stk. 1.  

Gevinst eller tab beregnes ud fra den anskaffelsessum, Karl har købt aktierne til i sin tid, og den 

markedsværdi, der er pr. 31/12-19, når Karl sælger aktierne til selskabet.  

Karl har købt aktierne til en handelsværdi på 400.000 kr., og markedsværdien er pr. 31/12-19 

steget til 410.245 kr. Karl skal derfor beskattes af en avance på 10.245 kr., som skal medtages i 

hans skattepligtige indkomst for 2019, da det er i dette indkomstår, han sælger aktierne til 

selskabet.  

 

Likvide beholdninger  

Der er ingen forskel på handelsværdien eller regnskabsværdien, som derfor er den samme. 

Ligeledes er der heller ingen forskel på den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi, som 

indgår i K. Christensen Tømrer ApS’ åbningsbalance.  

Der opstår derfor ingen avancer eller tab på den likvide beholdning på 1.571.571 kr. Dette 

medfører således, at anparternes anskaffelsessum udgør 1.571.571 kr. for den likvide beholdning 

ved den skattepligtige omdannelse.  

 

Gældsforpligtelser  

Gældsforpligtelser skal som udgangspunkt overdrages til kursværdien ved omdannelsen, da det 

anses for at være handelsværdien. For den kortfristede del er det oftest kurs 100, som bliver 

anvendt. Ved langfristet gæld anvendes reglerne om kontantomregningsprincippet jf. AL § 45, 

som betyder, at den langfristede gæld skal værdiansættes til kursværdien.  

Ligeledes kan der ikke omdannes, hvis ikke der er udarbejdet samtykkeerklæring fra 

virksomhedens kreditorer, idet selskabet indtræder i virksomhedens nuværende gældssituation, 

og da man som debitor ikke har ret til at overdrage sin gæld til en anden uden samtykke fra 

kreditor.  
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Dette betyder i praksis at kreditor ikke har sin fordring i en privat virksomhed men derimod i et 

selskab. Det er en væsentlig detalje, da man kun hæfter begrænset i selskabet og med fuld 

hæftelse ved privat virksomhed. Det bidrager til en højere risiko for kreditor, som vil kræve 

kaution for gælden, før de giver samtykke for omdannelse.  

Da K. Christensen Tømrer er blevet anbefalet ikke at omdanne ejendommen, vil der derfor ske et 

betragteligt fald i balancesummen, fordi finansieringen af ejendommen ikke skal medtages. Det 

vil altså sige, at prioritetsgælden på 2.100.000 kr. ikke skal medtages i omdannelsen. De 

kortfristede og langfristede gældsforpligtelser udgør herefter samlet 791.308 kr. jf. Karls 

regnskab pr. 31/12 2019, som medtages i den skattepligtige omdannelse samt i anparternes 

anskaffelsessum. 

Karl skal i øvrigt have kontaktet sit pengeinstitut og sine kreditorer med henblik på at få 

samtykke på et debitorskift, da de fremover vil have en fordring i K. Christensen Tømrer ApS.  

Såfremt Karl får samtykke herpå og muligvis får stillet kautionskrav på noget af hans gæld, vil 

det mindske Karls risiko gevaldigt, da han ikke længere vil hæfte 100% personligt med hus og 

hjem, men derimod begrænset i selskabet.  
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Skattepligtig virksomhedsomdannelse af K. Christensen Tømrer 

I den skattepligtige omdannelse skal anparternes anskaffelsessum opgøres, som den værdi, der 

ville opnås ved et normalt salg af virksomheden. Oparbejdet goodwill, som er blevet beregnet 

ved hjælp af TSS-cirkulæret 2000-10, er også blevet beregnet til handelsværdi og skal derfor 

medregnes i anparternes anskaffelsessum. 

Som nævnt tidligere vedrørende skattepligtig virksomhedsomdannelse sker denne omdannelse 

ved afståelsesprincippet, som i praksis betyder, at virksomhedens afståelse af aktier opgøres til 

handelsværdi.  

Karl har forespurgt sine revisorer om hvilken af de to omdannelser, der er mest fordelagtig for 

ham, og der vil derfor i dette afsnit redegøres for den skattepligtige omdannelse, samt hvilken 

betydning det har for ham.  

De skattepligtige avancer og tab, som er blevet opgjort skal medtages i Karls skattepligtige 

indkomst i afståelsesåret, såfremt han vælger at omdanne sin virksomhed efter den skattepligtige 

metode. I de ovenstående afsnit er der blevet redegjort for, hvordan aktiver og passiver skal 

værdiansættes og hvilken indflydelse det har på anparternes anskaffelsessum i forbindelse med 

den skattepligtige omdannelse. Under afsnittet stiftertilgodehavende blev et kursnedslag beregnet.  

Den kurs, som blev anvendt, var kurs 80. Hvis Karl vælger at foretage en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse, skal han tage stilling til, om der skal foretages et kursnedslag. 

Den skattepligtige omdannelse er foretaget nedenfor, som viser anparternes anskaffelsessum uden 

kursnedslag og ejendom pr. 1 januar 2020. 
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Skattepligtig omdannelse ekskl. ejendom og kursnedslag 

  Virksomhed Selskab      

  Skatteværdi Handelsværdi 
Regnskabs- og 
skattemæssige 

værdier  

Skattemæssige 
forskelsværdi 

Anskaf. sum 
for anparterne 

Goodwill 0 1.297.000 1.297.000 1.297.000 1.297.000 
Driftsmidler 70.000 85.000 85.000 15.000 85.000 
Automobiler 192.000 200.000 200.000 8.000 200.000 
Varelager 314.567 314.567 314.567 0 314.567 
Igangværende 
arbejder 604.069 604.069 604.069 0 604.069 

Debitorer 412.548 412.548 412.548 0 412.548 
Værdipapirer 410.245 410.245 410.245 0 410.245 
Likvider 1.571.571 1.571.571 1.571.571 0 1.571.571 
Aktiver i alt 3.575.000 4.895.000 4.895.000 1.320.000 4.895.000 
            
Bankgæld  540.000 540.000 540.000 0 540.000 
Kreditorer 153.308 153.308 153.308 0 153.308 
Anden gæld 98.000 98.000 98.000 0 98.000 
Stiftertilgode- 
havende 0 0 4.063.692 0 4.063.692 

Egenkapital 2.783.692 4.103.692 0 0 0 
Anpartskapital     40.000   40.000 
Passiver i alt 3.575.000 4.895.000 4.895.000 0 4.895.000 

Kilde: egen tilvirkning 

Anparternes anskaffelsessum   
Aktiver i alt 4.895.000 
Gæld -791.308 
Anskaffelsessum (før opsparet overskud) 4.103.692 
    
Anpartskapital 40.000 
Stiftertilgodehavende 4.063.692 

Kilde: egen tilvirkning 
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Jf. ovenstående beregninger, er der opgjort et stiftertilgodehavende uden kursnedslag til 

4.063.692 kr. Karl har valgt den lavest mulige anpartskapital på 40.000 kr. i K. Christensen 

Tømrer ApS. Karl har valgt dette, da han ønsker så højt stiftertilgodehavende som muligt, da det 

kan hæves skattefrit i virksomheden, under den forudsætning at selskabet har den fornødne 

likviditet. Anparternes skattemæssige anskaffelsessum udgør således 40.000 kr. i den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse.  

 

Beskatning  

I den skattepligtige omdannelse sker omdannelsen som nævnt tidligere efter afståelsesprincippet. 

Derfor skal det nu beregnes, hvor meget Karl skal beskattes med, hvis han vælger at lade sig 

omdanne efter den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Nedenfor er der lavet en opgørelse 

over den beregnede skat, samt den skattepligtige avance i forbindelse med den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse af K. Christensen Tømrer. 

 

Beskatning af ejeren  

I løbet af opgaven er der redegjort for hvilke tal, der udgør opgørelsen for avancer og tab. Derfor 

foretages der en samlet opgørelse for den skattepligtige avance af virksomhedsomdannelsen for 

K. Christensen, og hvad Karl skal beskattes af. Da Karl ved afståelse af tømrervirksomheden ikke 

længere har denne i VSO, kommer det tidligere opsparede overskud vedrørende denne 

virksomhed til beskatning. Andelen af det opsparede overskud, som vedrører 

tømrervirksomheden, opgøres efter kapitalafkastgrundlaget, som er beregnet under opsparet 

overskud i den skattefrie virksomhedsomdannelse. Denne andel udgør 60 %, som af det samlede 

overskud på 2.626.192 kr. giver Karl et overskud på 1.572.278 kr., som kommer til beskatning. 

For beregning af aconto skatten henvises også til beregning under opsparet overskud i den 

skattefrie virksomhedsomdannelse.   
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Goodwill 1.297.000 
Driftsmidler 15.000 
Automobiler 8.000 
Avance 1.320.000 
Opsparet overskud 1.572.278 
Beskatning i alt 2.892.278 
    
Skat 56,05% af  1.621.122  
Aconto skat af opsparet overskud -371.062 
Skat til betaling  1.250.059  

Kilde: egen tilvirkning 

Som vist ovenfor, skal Karl betale en skat på 1.250.059 kr., som skal betales i afståelsesåret 2020. 

Da det ikke er en lille sum penge, vil Karl være nødt til at trække likviditet ud af selskabet. I 

forbindelse med omdannelsen er et stiftertilgodehavende blevet opgjort, som kunne anvendes til 

at betale skatten.  

Det fremgår desværre af åbningsbalancen pr. 1 januar 2020, at det nystiftede selskab ikke har den 

nødvendige likviditet til at kunne betale skatten. Da selskabet har en likvid konto på 1.571.571 

kr. og tilsvarende debitorer på 412.548 kr. Dette er ikke tilstrækkeligt til at kunne udbetale 

stiftertilgodehavende og er derfor ikke en mulighed for Karl. Karl er nødsaget til at optage et 

privat lån eller trække på andre private aktiver og tilgodehavender for kunne betale skatten.  

Da Karl er nødt til at optage et privatlån for at betale skatten, vil han have udbetalt 

stiftertilgodehavendet ved første mulighed, når selskabet har likviditet til dette. Dette medfører 

således, at der ikke kan foretages et kursnedslag på stiftertilgodehavendet, da der var en række 

regler, som skulle overholdes, herunder at der skulle aftales afdrags- og rentevilkår, før der kunne 

foretages et kursnedslag.  
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Beskatning af selskabet  

Da man ved den skattepligtige omdannelse bliver beskattet efter afståelsesprincippet, er det kun 

den juridiske person, som afstår noget, der bliver beskattet. Da selskabet ikke afstår hverken 

aktiver eller passiver, men kun modtager, sker der ikke nogen beskatning for selskabet.  

 

Delkonklusion: Skattepligtig virksomhedsomdannelse  

En skattepligtig virksomhedsomdannelse har den primære fordel, at der ikke er væsentlige krav 

til omdannelsen eller til hvilke aktiver og passiver, man vælger at afstå, da man beskattes efter 

afståelsesprincippet. Af senere skattemæssige årsager, samt at det ikke vil være hensigtsmæssigt 

for Hans og Per, når de skal købe sig ind i virksomheden, er ejendommen valgt at holdes uden for 

virksomhedsomdannelsen. Dette gælder også det lån, som vedrører ejendommen.  

I den skattepligtige virksomhedsomdannelse er der mulighed for at optage et 

stiftertilgodehavende. Den helt store fordel ved et stiftertilgodehavende, er at det efter 

omdannelsen kan hæves skattefrit til ejeren. Vi har derfor rådet Karl til at have så stort et 

stiftertilgodehavende som muligt, da det ikke er væsentligt for virksomheden at have frie 

reserver, fordi de set ud fra et historisk synspunkt, er kommet ud med et pænt overskud hvert år. 

Derudover har Karl også ønsket om at få de to medarbejdere Hans og Per, som medejere af 

virksomheden. Dette kan også være en årsag til, at Karl ville have det overskud, der har været, 

mens han har drevet virksomheden alene, til ham selv. Når to nye ejere kommer med ind, kan 

man dele overskuddet efter ejerandel.  

Alle andre aktiver og passiver, der vedrører tømrervirksomheden er afstået til handelsværdien pr. 

31/12-19. Særlig her er beregningen af goodwill, som er foretaget ud fra TSS cirkulære 2000-10, 

og giver en handelsværdi på goodwill til 1.297.000 kr. Denne skal Karl betale skat af ved 

omdannelsen, da han afstår den oparbejdede goodwill.  

Da Karl vælger at omdanne til et anpartsselskab, er mindstekravet på selskabskapitalen 40.000 

kr., og eftersom resten af overkursen vælges at tages som et stiftertilgodehavende, er der ingen 
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frie reserver i selskabet jf. åbningsbalancen. Dette gør, at anskaffelsessummen på anparterne 

bliver 40.000 kr.  

Ud fra ovenstående beregninger vil en skattepligtig virksomhedsomdannelse være meget 

omkostningsfuld for Karl i omdannelsesåret, da han ender med at skulle betale en skat på 

1.250.059 kr. i hans personlige indkomstopgørelse. Her er det særligt beskatning af goodwill og 

opsparet overskud, der er tunge poster. Vi anbefaler derfor ikke Karl at lave en skattepligtig 

omdannelse, såfremt han kan undgå det.  
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Skattefri virksomhedsomdannelse  
Den generelle tanke bag anvendelse af skattefri virksomhedsomdannelse er, at man ikke bliver 

beskattet nu og her for det salg af aktiver og passiver, man foretager. Man kan også sige, at der 

ikke er tale om salg af aktiver og passiver, men mere en overdragelse til selskabet. Det er også 

her, successionsprincippet kommer i spil. Ved en skattefri virksomhedsomdannelse anvendes 

begrebet succession, som betyder, at selskabet indtræder i indskydernes skattemæssige stilling, 

for de aktiver og passiver som er indskudt i selskabet. 

I skattefrie omdannelse udskydes den skat, som vil blive udløst ved realisationsbeskatning i den 

skattepligtige omdannelse. Den skattepligtige avance nedsætter derimod anparternes 

skattemæssige anskaffelsessum jf. VOL § 4. 

Før K. Christensen Tømrer kan foretage en skattefri omdannelse, skal der styr på en række regler, 

bestemmelser mv. Der vil nu tages stilling til de regnskabsmæssige samt skattemæssige 

udfordringer, der er forbundet med omdannelsen af Karls virksomhed, i de efterfølgende afsnit. 

Til sidst konkluderes på, hvordan den skattefrie omdannelse påvirker Karl og hans ønske om at få 

sine nøglemedarbejdere ind i virksomheden.  

 

Generelle bestemmelser  

For at kunne anvende den skattefri virksomhedsomdannelse, er der en række betingelser jf. VOL 

§ 2, som skal være opfyldt:  

1) Ejeren er fuld skattepligtig til Danmark 

2) Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages, dog med undtagelse af fast 

ejendom 

3) Hele vederlaget skal ydes i form af aktier eller anparter   

4) Pålydendet af de aktier/anparter, der ydes som vederlag, svarer til den samlede 

egenkapital, da der også kan være ”overkurs” 

5) Aktiernes/anparternes anskaffelsessum må ikke være negativ. Såfremt den er negativ, skal 

denne udlignes inden omdannelsen. 
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6) Omdannelsen finder sted senest seks måneder efter omdannelsesdatoen  

7) Ejeren indsender kopi af de krævede dokumenter jf. VOL §2, stk. 3 til 

Skatteforvaltningen senest en måned efter omdannelsen  

8) Der skal hensættes til udskudt skat i åbningsbalancen  

Såfremt én eller flere af betingelserne ikke overholdes, vil omdannelsen ikke bortfalde, men 

derimod blive skattepligtig.  

Det gælder desuden, at virksomhedsomdannelsen kun kan finde sted såfremt der overdrages til et 

nystiftet selskab eller et selskab, der allerede er registreret. Hvis der omdannes til et selskab, som 

allerede er registreret, er det et krav, at selskabet forud for overdragelsen af aktiver og passiver 

ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed. Disse former for selskaber kaldes skuffeselskaber. 

Ejeren af skuffeselskabet skal eje hele kapitalen i selskabet, og egenkapitalen skal have stået som 

et ubehæftet kontant indestående i banken i årene forinden omdannelsen, jf. VOL § 1, stk. 2. Da 

Karl ikke har et skuffeselskab, skal omdannelsen ske til et nystiftet selskab.  

 

Virksomhedsbegrebet  

Det gælder, jf. VOL § 1, stk. 1 at skattefri virksomhedsomdannelse kun gælder for omdannelse af 

en personligt ejet virksomhed til et aktie- eller anpartsselskab.  

Det er et krav, at der skal omdannes en samlet virksomhed, samt at denne virksomhed skal have 

erhvervsmæssig aktivitet32. Dette betyder for Karl, at såfremt han skal omdanne 

tømrervirksomheden, skal alle aktiver og passiver, der vedrører tømrerdelen medtages i 

omdannelsen, hvis denne skal være skattefri. Angående udlejningsejendommen gælder det, jf. 

ABL § 34, at udlejningsejendomme ikke betragtes som en erhvervsmæssig virksomhed, 

hvorimod en skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2 godt kan finde 

anvendelse på en virksomhed med udlejning af fast ejendom. Begrebet virksomhed defineres 

forskelligt, det afgørende er omfanget af aktiviteten i virksomheden. Der er vedtaget en 

 
32 Olesen. Generationsskifte og omstrukturering: det skatteretlige grundlag; s. 131 - 136 
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lovændring i 1999 af § 2, stk. 1, nr. 2 som gør, at udlejningsejendomme anses som selvstændige 

virksomheder og dermed godt kan omdannes skattefrit.  

Hvis man som Karl har flere virksomheder, der alle lever op til virksomhedsbegrebet jf. 

ovenstående, har man følgende muligheder for skattefri virksomhedsomdannelse:   

- omdanne alle virksomhederne til ét selskab  

- omdanne hver virksomhed til hvert sit selvstændige selskab  

- omdanne én virksomhed til et selskab og beholde resten i personligt regi  

Det er ikke muligt at omdanne kun en del af en virksomhed skattefrit, kaldet delomdannelse, da 

dette ikke opfylder virksomhedsbegrebet om én samlet virksomhed.  

For Karl anses tømrervirksomheden for én selvstændig virksomhed, og udlejningsejendommen 

for én anden selvstændig virksomhed.  

 

Flere virksomheder (udlejningsejendommen) 

Har ejeren flere virksomheder i VSO kan han vælge at omdanne begge virksomheder til enten et 

samlet eller to særskilte selskaber, eller han kan vælge at omdanne den ene virksomhed til et 

selskab og beholde den anden i VSO. Her kommer virksomhedsbegrebet i spil, såfremt 

virksomhederne ikke blot skal omdannes til samme selskab. Jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2 kan ejeren 

ikke selv vælge, hvilke aktiver og passiver, der skal fordeles mellem hans selskaber, da aktiver og 

passiver vedrørende den enkelte virksomhed skal følge denne i en eventuel omdannelse. Dette 

kan stille spørgsmålstegn særligt ved en likvid beholdning eller værdipapirer, om de enten 

tilhører den ene eller anden virksomhed. Dette er en vurdering af de enkelte tilhørsforhold, hvor 

der ofte bliver taget udgangspunkt i tidligere års regnskaber for de enkelte virksomheder, som 

ved afgørelsen SKM2007.664HR33.  

Det er, som nævnt under de generelle betingelser for en skattefri virksomhedsomdannelse, at 

anskaffelsessummen jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5 ikke må være negativ. Er anskaffelsessummen 

 
33 skat.dk. Skattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - alle aktiver og passiver. URL 
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negativ, bliver omdannelsen ikke annulleret, men det hele bliver skattepligtigt i stedet for. Dette 

kan man dog godt få lov til alligevel, såfremt man har været i virksomhedsordningen året 

forinden omdannelsen. Det er dog en betingelse, at hvis man driver flere virksomheder i VSO, så 

skal alle virksomheder omdannes, såfremt der er en negativ anskaffelsessum, og man stadig vil 

omdanne skattefrit. Man behøver ikke at omdanne alle virksomhederne til samme selskab, de kan 

godt omdannes til hver deres selskab og stadig overholde betingelserne for skattefri omdannelse.  

Det vil være mest optimalt for Karl at omdanne tømrervirksomheden for sig, til sit eget selskab, 

og enten at beholde udlejningsejendommen i VSO eller omdanne denne til sit eget selskab. 

Fordelen ved ikke at omdanne udlejningsejendommen, er at han stadig vil have en 

erhvervsmæssig aktivitet, der gør, at han kan forblive i VSO. Vælger Karl ikke at tage den faste 

ejendom, hvor hans hus samt lade og garage ligger, vil han efterfølgende skulle udleje plads til 

selskabet, og dermed stadig have en erhvervsmæssig aktivitet. Der kan dog også være nogle 

skattemæssige fordele ved at have en udlejningsejendom i en personlig virksomhed frem for i et 

selskab. Som beskrevet i afsnittet om fast ejendom vil eksempelvis en eventuel værdistigning 

være delvis skattefri, såfremt ejendommen er i en personlig virksomhed. Det anbefales derfor 

Karl at beholde udlejningsejendommen i personligt regi, såfremt anskaffelsessummen i 

tømrervirksomheden ikke er negativ.  

 

Successionsprincippet  

Som nævnt ovenfor indtræder virksomheden i ejerens skattemæssige stilling jf. VOL § 6, 

succession princippet. Det vil sige at de anskaffelsessummer, som aktiver og passiverne er 

erhvervet til, overgår til selskabet, som afskriver videre på disse summer. Derudover overgår 

også de afskrivninger, som ejeren tidligere har afholdt, til selskabet. Disse anses efter 

omdannelsen som afskrevet af selskabet.  

 



Page 50 of 86 
 

 

Stiftelse med tilbagevirkende kraft  

Omdannelsesdatoen skal, jf. VOL § 3, være den dato, som ligger efter statusdatoen for sidste 

årsregnskab i den personlige virksomhed. Dette vil ofte være d. 1/1, som derved skal være 

omdannelsesdatoen. Da det ikke er muligt at få selskabets åbningsbalance færdigt til denne dato, 

er der, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 6 mulighed for at omdanne med tilbagevirkende kraft. 

Omdannelsen kan ske op til seks måneder efter datoen, jf. VOL § 3, som betyder, at der vil være 

en forskel på de selskabsretlige og skattemæssige forhold. Selskabsretligt er selskabet først stiftet 

ved underskrift af stiftelsesdokumenterne, men skattemæssigt indtræder selskabet jf. ovenstående 

på omdannelsesdatoen, som vil ligge noget før34.  

Der gælder grundlæggende samme regler som ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse 

angående stiftelse med tilbagevirkende kraft.  

 

Åbningsbalance/anskaffelsessum  

Anparternes/aktiernes anskaffelsessum opgøres jf. VOL § 4, stk. 2 og 3, og må jf. VOL § 2, stk. 

1, nr. 5 som udgangspunkt ikke være negativ. Opgørelsesmetoden sker ud fra en vurdering af, 

hvad handelsværdien ville have været, såfremt det havde været et almindeligt salg, og fratrukket 

de skattepligtige fortjenester. Har der i årene været store afskrivninger på eksempelvis 

ejendommen, kan dette give en negativ anskaffelsessum, som skal være udlignet inden 

omdannelsen35.   

Såfremt der er en negativ anskaffelsessum ved omdannelsen, kan denne stadig forblive skattefri, 

jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, såfremt ejeren har anvendt VSO i årene forinden omdannelsen. Hvis 

ejeren driver flere virksomheder, er det dog et krav, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, 3. pkt., at alle 

virksomhederne omdannes. Der er ved lovændring i december 2019 specificeret, at det er på 

omdannelsesdatoen, det skal bedømmes, hvor mange virksomheder ejeren har36. 

 
34 Olesen. Generationsskifte og omstrukturering: det skatteretlige grundlag; s. 155 
35 skat.dk. C.C.7.2.2 Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse. URL 
36 Bødskov, Skatteminister. L 4 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, 
ligningsloven og forskellige andre love. URL 
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Virksomhedsejeren må ikke ændre i sammensætningen af virksomhederne mellem 

stiftelsesdatoen og omdannelsesdatoen. Det vil sige, at en ejer eksempelvis ikke kan frasælge 

udlejningsejendommen inden omdannelsen af en anden virksomhed, for at undgå at 

udlejningsejendommen også skal omdannes, hvis der er en negativ anskaffelsessum i den anden 

virksomhed.  

Anskaffelsessummen skal være negativ før modregning af opsparet overskud. Såfremt 

anskaffelsessummen først bliver negativ, efter man har medtaget den relative andel af opsparet 

overskud, som vedrører den omdannede virksomhed, gælder ovenstående krav ikke.  

 

Indskudskonto  

Såfremt ejeren har været i VSO årene forinden omdannelsen, har der ved indtræden i VSO skullet 

opgøres en indskudskonto. Denne opgøres, jf. VSL § 3, stk. 3, som værdien af de indskudte 

aktiver med fradrag for gæld og overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen. 

Indskudskontoen ændres normalt ikke i løbet af årene, hvor ejeren er i ordningen. Dette sker kun, 

hvis der indskydes eller hæves mere end virksomhedens overskud ud fra hæverækkefølgen.  

Hæverækkefølgen er som hovedregel følgende37: 

- Hensættelser til senere hævning  

- Overskud i det pågældende år  

- Opsparet overskud fra tidligere indkomstår 

- Indestående på indskudskontoen 

En eventuel negativ indskudskonto skal udlignes inden omdannelsen. Udligningen kan ske ved 

privat indskud af likvide midler eller aktiver, som eksempelvis en privat bil eller privat andel af 

en ejendom. Udligningen skal ske i perioden mellem indkomstårets udløb og 

omdannelsestidspunktet38.  

 
37 skat.dk. C.C.5.2.7.2 Overførsler i hæverækkefølgen. URL 
38 skat.dk. C.C.7.2.2 Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse. URL 
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Såfremt der ikke er udlignet en negativ indskudskonto inden fristen, vil overdragelsen af 

virksomheden ikke ske efter reglerne i VOL og vil dermed blive skattepligtig.  

Karl Christensen havde en negativ indskudskonto på 200.000 kr., da han indtrådte i VSO, og da 

der ikke er sket indskud eller hævninger på kontoen siden da, skal den udlignes, inden han 

omdanner tømrervirksomheden. Som beskrevet i senere afsnit omkring mellemregningskontoen, 

anses denne konto som en del af Karls privatøkonomi og ikke virksomhedens aktiver. Det vil 

derfor være optimalt for Karl at bruge minimum 200.000 kr. af mellemregningskontoen til at 

udligne den negative indskudskonto.  

 

Opsparet overskud  

En af fordelene ved at Karl har drevet sin virksomhed i virksomhedsordningen er, at han har 

muligheden for at opspare sit overskud i virksomheden. En af goderne ved dette er, at Karl kan 

foretage indkomstudjævning, dvs. optimere sin skat i forhold til topskattegrænsen. Hvis der 

derimod er underskud i virksomheden, modregnes det med det indestående overskud. Princippet 

er det samme som overført resultat på egenkapitalen, hvis man driver virksomhed i selskabsregi.  

I de år hvor der er oparbejdet overskud i virksomheden, skal der holdes styr på de gældende 

skattesatser, da der betales acontoskat svarende til den skatteprocent det år, overskuddet er 

opsparet i, så det beløb som står på opsparet overskud er et nettobeløb.  

Hvis Karl drev virksomheden personligt, skulle han beskattes af marginalskatteprocenten, da 

overskuddet vil tilgå hans personlige indkomst. En af grundene til, at Karl indtrådte i 

virksomhedsordningen var netop at slippe for den høje personlige beskatning. Hvis Karl har 

hævet for meget et år, så vil hans acontoskat modregne den aktuelle beregnede skat for det 

indkomstår, han har hævet for meget i. jf. VSL § 10, stk. 3.  

Da hans virksomhed har eksisteret i en årrække, er der for flere år oparbejdet et overskud heraf. 

Hvis han kommer til at hæve for meget i et indkomstår, så skal han hæve det ældst oparbejdede 

overskud først, jf. VSL § 10, stk. 5.  
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Se nedenstående skema for Karls opsparet overskud. 

Opsparet overskud Virk- og konj. skat Opsparet overskud Sats Passivpost Acontoskat 
2001-2004 30,00% 148.568 15,00% 22.285 44.570 
2005-2006 28,00% 198.458 16,50% 32.746 55.568 
2007-2013 25,00% 213.874 18,75% 40.101 53.469 
2014 25,50% 245.698 19,00% 46.683 62.653 
2015 23,50% 214.564 20,00% 42.913 50.423 
2016- 22,00% 1.605.030 21,00% 337.056 353.107 
  I alt 2.626.192   521.784 619.789 
  Andel vedr. Tømrer  1.572.278     371.062 

Kilde: egen tilvirkning 

Hvis der hæves for meget i et indkomstår, skal det overstigende beløb dækkes af 

hæverækkefølgen.  

Karl har været omfattet af virksomhedsordningen i årene inden omdannelsen, og han kan derfor 

selv bestemme, om han vil lade det opsparede overskud indgå i virksomhedsomdannelsen eller 

ej, jf. VSL § 16, stk. 1. Det gælder dog, at hvis indskudskontoen er negativ, skal det opsparede 

overskud medgå i omdannelsen, til indskudskontoen er nul eller positiv, jf. VSL § 16, stk. 2.  

Såfremt der er en del af det opsparede overskud, som ikke medtages i omdannelsen, skal 

indestående på kontoen medregnes i den personlige indkomst i omdannelsesåret, medmindre der 

er anden aktivitet, som ikke bliver omdannet, der gør at man kan fortsætte i VSO.  

Karl driver, udover sin tømrervirksomhed, en udlejningsvirksomhed, som ikke skal medtages i 

omdannelsen. Der bliver derfor foretaget en delvis skattefri omdannelse, da det kun er 

tømrervirksomheden, der skal medtages i virksomhedsomdannelsen. Ved en delvis 

virksomhedsomdannelse skal det opsparede overskud opdeles mellem den blivende og den 

indskudte aktivitet. Denne beregnes som forholdet mellem kapitalafkastgrundlaget for begge 

aktiviteter. 
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Kapitalafkastgrundlaget skal opgøres ved indkomstårets start eller ved start af en virksomhed39. 

Som hovedregel skal kapitalafkastgrundlaget udgøres af virksomhedens aktiver med fradrag af 

gæld, jf. VSL § 8 stk. 1.  

Der er dog en række undtagelser:40  

● Beløb, der er hensat efter VSL § 4 og 10, stk. 1  

● Indestående på mellemregningskontoen VSL § 4 a 

● Beløb som er overført fra VSO til privat med virkning fra indkomstårets begyndelse VSL § 

8 stk. 1 

● Beløb der tidligere indkomstår er omfattet af VSL § 4 b, stk. 1 Sikkerhedsstillelse for 

privat gæld 

Kapitalafkastgrundlaget skal anvendes som fordelingsnøgle for fordelingen af opsparede 

overskud for de to aktiviteter i henhold til VSL § 16 a, stk. 3. Fordelingen af opsparet overskud 

foregår således:  

(Opsparet overskud x Kapitalafkastgrundlaget for tømrer aktiviteten) /  

samlede kapitalafkastgrundlag  

 Se nedenfor for udregningen af kapitalafkastgrundlaget for tømreraktiviteten. 

KAG Udlejningsejendom 1.200.000 
KAG Tømrer før udligning af indskudskonto 2.783.692 
KAG Ejendom 800.000 
Udligning af indskudskonto 200.000 
KAG Tømrer efter udligning af indskudskonto 2.983.692 
Kapitalafkastgrundlag i alt 4.983.692 
    
Opsparet overskud 2.626.192 
Tømrerandel af total  0,60 
Opsparet overskud vedr. tømrervirksomhed 1.572.278 

 
39 tax.dk. C.C.5.2.9.3 Kapitalafkastgrundlaget. URL 
40 tax.dk. C.C.5.2.9.3 Kapitalafkastgrundlaget. URL 
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Udlejningsejendom   
Udlejningsejendom + forbedringer 2.500.000 
Likvidbeholdning 450.000 
Realkreditlån -1.750.000 
KAG Udlejningsejendom 1.200.000 
    
Tømrervirksomhed   
Driftsmidler 70.000 
Automobiler 192.000 
Varelager 314.567 
Igangværende arbejder 604.069 
Debitorer 412.548 
Værdipapirer 410.245 
Likvider 1.571.571 
Bankgæld -540.000 
Kreditorer -153.308 
Anden gæld -98.000 
KAG Tømrer før udligning af indskudskonto 2.783.692 
    
Blandet benyttet ejendom   
Ejendom 3.500.000 
- Privat andel -1.500.000 
Ejendom erhverv 2.000.000 
Boliglån/realkreditforeningslån -2.100.000 
- Andel til privat  900.000 
Lån ejendom erhverv -1.200.000 
KAG Ejendom 800.000 

Kilde: egen tilvirkning 

Dette giver andelen af opsparet overskud, som skal bruges på at nedsætte anparternes/aktiernes 

anskaffelsessum. I forbindelse med denne beregning, skal der ske en udligning af negativ 

indskudskonto.41 

 

 
41 skat.dk. C.C.7.2.8 Flere virksomheder, delomdannelse. URL 
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Mellemregningskonto/beløb til senere faktisk hævning  

En mellemregningskonto mellem to virksomheder i VSO skal ikke medtages i omdannelsen42.  

Ejeren kan dog selv vælge, om mellemregningskontoen med ejeren og beløb af senere faktisk 

hævning jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 3. pkt. skal medtages i virksomhedsomdannelsen eller holdes 

udenfor. Denne valgfrihed for ejeren skyldes, at man ikke ser kontiene som en del af den samlede 

virksomhed, men derimod som en del af ejerens privatøkonomi, hvor han selv kan bestemme, 

hvor meget yderligere han ønsker at indskyde.  

Holdes kontiene uden for omdannelsen, er det et krav, at disse skal være udbetalt til ejeren inden 

omdannelsen. For beløb hensat til senere faktisk hævning vil hævningen være skattefrit efter 

beløbet er overført til hævekontoen. Beløb på mellemregningskontoen anses ikke som indskudt 

på indskudskontoen, og kan derfor hæves skattefrit uden om hæverækkefølgen43. Derudover vil 

kontiene indgå som en passivpost i det omdannede selskab og derved sænke anparternes 

anskaffelsessum.  

Hæver ejeren mere, end der er hensat på kontiene, vil dette yderligere beløb anses som en 

hævning i selskabet, hvilket vil være skattepligtig for ejeren.  

Tages beløbene på kontiene med i omdannelsen, vil dette ses som et privat indskud og vil indgå i 

selskabets egenkapital. Dette vil øge værdien af de anparter, som ejeren modtager som vederlag, 

jf. VOL § 4.  

Som nævnt under afsnittet omkring indskudskonto, har Karl en negativ indskudskonto fra 

indtræden i VSO, og denne skal derfor udlignes inden, for at omdannelsen kan være skattefri. Det 

vil være oplagt for Karl at benytte beløbet på mellemregningskontoen til at udligne denne 

negative indskudskonto, da indskudskontoen er negativ med 200.000 kr., og han har 500.000 kr. 

stående på mellemregningskontoen. Benytter Karl denne løsning, kan han opfylde kravene til en 

skattefri virksomhedsomdannelse og stadig have 300.000 kr. stående på mellemregningskontoen.  

 
42 skat.dk. C.C.7.2.5 Opgørelse af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver. URL 
43 skat.dk. C.C.7.2.2 Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse. URL 
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Goodwill  

I den skattefrie omdannelse finder reglerne om skattemæssige succession anvendelse, hvilket 

betyder, at selskabet overtager den skattemæssige byrde for goodwill. I åbningsbalancen for 

selskabet vil der indgå en regnskabs- og skattemæssig værdi på 1.297.000 kr. Dette skyldes, at 

hele den beregnede goodwill er oparbejdet, hvilket medfører en forskelsværdi på 1.297.000 kr. 

Der vil derfor opstå en udskudt skat af goodwill, som skal afsættes i åbningsbalancen.  

Ifølge virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1. nr. 8 skal der hensættes, uanset bestemmelserne 

i ÅRL, enhver skat, som kan forventes afregnet ved fremtidig udligning af forskellen mellem den 

bogførte værdi og den skattemæssige værdi.  

Dette indebærer, at der skal beregnes udskudt skat af goodwill. Nedenfor vises beregningen for 

udskudt skat. 

 2019 

Goodwill 1.297.000 

Skatteprocent 22% 

Udskudt skat 285.340 

Kilde: egen tilvirkning 

Ved opgørelsen af udskudt skat på goodwill er der anvendt den beregnede goodwill efter TSS-

cirkulæret 2000-10, herefter trukket den skattemæssige procent for 2019, som er 22%. Det giver 

en udskudt skat på 285.340 kr. vedrørende goodwill.  

 

Grunde og bygninger  

For at kunne opfylde reglerne for en skattefri virksomhedsomdannelse, skal alle aktiver og 

passiver medtages i omdannelsen. Der er dog den ene undtagelse, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2, at 

ejeren selv kan bestemme, om en ejendom, der anvendes helt eller delvist i selskabet, skal 

medtages i omdannelsen eller ej.  

Såfremt ejendommen medtages i omdannelsen, succederer selskabet i den erhvervsmæssigt  
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benyttede del, på samme måde som beskrevet nedenfor angående blandet benyttede biler. Den 

private andel vil overdrages til selskabet på handelsvilkår. Hvis ejendommen overdrages til 

selskabet, og man stadig de efterfølgende år vælger at benytte en del af ejendommen privat, skal 

man beskattes af fri bolig, jf. LL § 16, stk. 9, da boligen anvendes af direktøren eller en ansat 

med væsentlig indflydelse.  

Som beskrevet tidligere i opgaven vedrørende ejendommen, vil det være mest fordelagtigt for 

Karl at holde ejendommen uden for omdannelsen. Dette gælder, uanset om det er en skattepligtig 

eller skattefri omdannelse, da hovedargumentet er, at det vil være mindre fordelagtigt for nye 

investorer at have ejendommen i selskabet, hvorved de skal betale en langt højere pris pr. 

aktie/anpart. Halvdelen af dette er for en bygning, som kun Karl og hans familie bor i, og de 

dermed ikke har nogen interesse i at betale for. Derudover vil det fremadrettet være meget dyrt 

for Karl, da han skal beskattes af fri bolig.  

 

Driftsmidler  

I forhold til den skattemæssige frie virksomhedsomdannelse, differentierer den en lille smule 

frem for den skattepligtige virksomhedsomdannelse, da de regnskabsmæssige og skattemæssige 

værdier på selskabets åbningsbalance vil være forskellige, og der derved opstår en forskelsværdi.  

Dette skyldes, at i den skattefrie omdannelse succederer selskabet i den skattemæssige stilling 

hos virksomhedsejeren, så den skattemæssige værdi som driftsmiddelsaldoen har ultimo i 

virksomheden før omdannelsen svarer til saldoen primo i selskabet. Selskabet kan derfor 

fortsætte med at afskrive maks. 25% af den afskrivningsberettigede saldo.  

Hvis Karl vælger at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, vil handelsværdien på 85.000 

kr. være den, som skal indgå i åbningsbalancen, og de 70.000 kr. skal indgå i skatteregnskabet, da 

selskabet succederer i Karls sted. Selskabet vil stadig kunne afskrive 25% af den skattemæssige 

værdi. De 70.000 kr. er også den værdi, som skal indgå i anparternes anskaffelsessum.  

Der skal beregnes udskudt skat af forskelsværdien mellem handelsværdien og den skattemæssige 

værdi på er 15.000 kr. Udskudt skat beregnes med 22%, som er 3.300 kr. Der skal som 
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udgangspunkt foretages en konkret vurdering om, hvornår den udskudte skat forventes at blive 

realiseret. I K. Christensen Tømrer ApS forventes det, at de bliver realiseret i de kommende år.  

 

Blandet benyttede aktiver (automobiler) 

Som udgangspunkt skal blandet benyttede aktiver indgå i virksomhedsomdannelsen, jf. VOL § 2, 

stk. 1, nr. 2, da alle aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen. Dette opfylder også 

virksomhedsbegrebet med krav om, at der skal omdannes én samlet virksomhed.  

Ved blandet benyttet aktiver, gælder det dog at selskabet kun succederer i den erhvervsmæssige 

del af aktivet, jf. VOL § 6, stk. 4. Den erhvervsmæssige andel opgøres som: “forholdet mellem 

de afskrivninger, ejeren i alt har fratrukket ved indkomstopgørelsen, og de afskrivninger, ejeren 

kunne have fratrukket, såfremt aktivet udelukkende var benyttet til erhvervsmæssige formål. Ved 

opgørelsen af de afskrivninger, ejeren kunne have fratrukket, såfremt aktivet udelukkende var 

benyttet til erhvervsmæssige formål, anvendes de afskrivningsprocenter, ejeren faktisk har 

anvendt.44”  

Såfremt ejeren er med i VSO, men aktivet er holdt udenfor VSO, skal aktivet enten medtages i 

omdannelsen eller ej ud fra en konkret vurdering.  

 

Biler  

Som nævnt ovenfor er udgangspunktet at blandet benyttede aktiver skal indgå i omdannelsen for 

at overholde virksomhedsbegrebet. Tages blandede benyttede biler med i omdannelsen 

succederer selskabet i den erhvervsmæssig benyttede del af bilerne, og den private andel 

overdrages til handelsvilkår. Bilerne skal indgå i omdannelsen jf. ovenfor beskrevet i VOL § 6, 

stk. 4.  

 
44 Retsinformation. Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse. URL 
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Da de biler, Karl har i tømrervirksomheden, benyttes til at køre ud til kunder, skal disse medtages 

i omdannelsen. Disse benyttes dog også en smule privat, da nogle medarbejdere handler ind og 

henter børn i disse biler. Dette har den konsekvens, at ikke hele bilen er benyttet 

erhvervsmæssigt, og der skal derfor ske en opdeling af privat og erhvervsmæssig brug.  

Bilerne har i 2016 en anskaffelsessum på 600.000 kr. Der afskrives hvert år af ultimosaldoen året 

forinden, og der afskrives 25 % hvert år. Den erhvervsmæssige andel fordeler sig som 70 % i 

2016, 85 % i 2017 og 18, og 80 % i 2019. Disse fordelinger er oplysninger fra Karl ud fra 

bagvedliggende opgørelser. Nedenstående beregning er opgjort ud fra den juridiske vejledning 

C.C.7.2.2.  

Blandede benyttet biler    

  Heraf erhverv 

Anskaffelsessum 2016 600.000   

Afskrivning (25%) 150.000 70% 105.000 

Saldo ultimo, 2016 450.000   

Afskrivning (25%) 112.500 85% 95.625 

Saldo ultimo, 2017 337.500   

Afskrivning (25%) 84.375 85% 71.719 

Saldo ultimo, 2018 253.125   

Afskrivning (25%) 63.281 80% 50.625 

Saldo ultimo, 2019 189.844   

Afskrivninger i alt 410.156  322.969 

Erhvervsmæssig andel   78,74% 

Privat andel   21,26% 

Handelsværdi i åbningsbalance 200.000   

Selskabet succederer i 149.488   

Selskabet overtager fra ejer 42.514   

Selskabets afskrivningsgrundlag 192.003   

Kilde: egen tilvirkning 



Page 61 of 86 
 

 

Ud fra beregningen ses det, at selskabet succederer i de 149.488 kr., da denne del vedrører den 

erhvervsmæssigt benyttede andel af bilerne. Den erhvervsmæssige andel af bilerne indskydes i 

selskabet på normal vis som et aktiv.  

Den private andel af bilerne, som udgør 42.514 kr., kan indskydes i selskabet som et aktiv, med 

modpost som en gæld til aktionæren, da det egentlig er et privat aktiv, som ejeren indskyder. Vi 

anbefaler Karl at indskyde den private del af bilerne også, da det fysisk er vanskeligt kun at 

benytte ca. 80 % af bilerne. Jf. SKM 2009.481.VLR er det kun muligt for hovedaktionæren at 

optage gæld, efter en eventuel negativ indskudskonto er blevet udlignet. Karl kan også vælge at 

bruge indskuddet af bilerne til at udligne den negative indskudskonto med de 42.514 kr., da der 

jf. afgørelsen SKM2006.280.SR45 er indskudt en privat personbil til handelsværdi for at udligne 

en negativ indskudskonto, samt afgørelsen SKM2009.481.VLR46, hvor den private del af en 

ejendom, som indskydes i selskabet, udligner den negative indskudskonto. Karl kan også vælge 

at udligne den negative indskudskonto med likvide midler, såfremt han har likviditet til det, og 

derefter lade selskabet have en gæld til ham på de 42.514 kr. Vi anbefaler Karl at lade den private 

andel indgå som en gæld til ham, da han alligevel ikke kan udligne hele indskudskontoen med 

denne. Den private andel af bilerne indgår som en del af mellemregningskontoen på de 500.000 

kr. i omdannelsen. Bilerne indgår i den skattefrie virksomhedsomdannelse med en afrundet 

skattemæssig værdi på 192.000 kr.  

 

Varelager  

Ved den skattefrie omdannelse indtræder selskabet i succession og overtager den skattemæssige 

værdi i åbningsbalancen, som medvirker til, at der vil være en forskelsværdi, der bliver 

medregnet i omdannelsen, som har indflydelse på anparternes/aktiernes anskaffelsessum.  

I den skattefri virksomhedsomdannelse gælder samme regler som for den skattepligtige 

omdannelse, hvor ukurante varer skal opgøres. Herunder, hvis der konstateres ukurante varer, 

 
45 skat.dk. Skattefri virksomhedsomdannelse - virksomhedsordningen - reduktion af negativ indskudskonto - indskud 
af fuldt ud privat benyttet personbil. URL 
46 skat.dk. Stiftertilgodehavende - skattefri virksomhedsomdannelse - blandet ejendom. URL 
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opstår der en forskelsværdi mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi, som skal 

indgå i anparternes/aktiernes anskaffelsessum.  

Som nævnt tidligere er der på Karls varelager ikke konstateret ukurante varer. Derfor opstår der 

ingen forskelsværdi, og det må antages, at den regnskabsmæssige værdi på 314.567 kr. vil svare 

til handelsværdien, som medtages i anparternes anskaffelsessum i den skattefrie 

virksomhedsomdannelse. Der opstår endvidere ingen udskudt skat i forbindelse med den 

skattefrie omdannelse. 

 

Igangværende arbejder  

Igangværende arbejder opgøres på samme måde som beskrevet ved den skattepligtige 

omdannelse.  

Igangværende arbejder medtages på almindeligvis i den skattefrie omdannelse, jf. VOL § 4, stk. 

2, som handelsværdien fratrukket skattepligtig fortjeneste, også kaldet den skattemæssige 

bogførte værdi47.  

For K. Christensen Tømrer er den skattemæssige værdi for de igangværende arbejder 604.069 kr. 

pr. 31.12.19, og dermed også den værdi, som indgår i den skattefrie omdannelse.  

 

Debitorer  

I den skattefrie virksomhedsomdannelse succederer selskabet i Karls skattemæssige stilling, 

hvorfor selskabet vil overtage den skattemæssige værdi i selskabet. Debitorer opgøres som 

handelsværdien minus den skattepligtige fortjeneste, hvilket svarer til den skattemæssige 

bogførte værdi, minus skattemæssige nedskrivninger i form af konstaterede tab eller 

sandsynliggjorte tab.48  

 
47 skat.dk. C.C.7.2.5 Opgørelse af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver. URL 
48 Olesen. Generationsskifte og omstrukturering: det skatteretlige grundlag; s. 163 
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I K. Christensen Tømrer er der ikke identificeret konstateret tab eller behovet for at 

sandsynliggøre tab på debitorer, hvorfor regnskabsværdien på 412.548 kr. svarer til 

handelsværdien på omdannelsestidspunktet. Hvis der derimod havde været opgjort konstateret 

tab, ville der opstå en forskelsværdi, hvoraf der skulle beregnes udskudt skat.  

Forskelsværdien ville højst sandsynligt udgøre tab på debitorer, der som hovedregel ville være 

realiseret inden for et år, hvorfor den nuværende skattesats anvendes ved beregningen af udskudt 

skat på 22%. Da dette dog ikke er tilfældet, vil handelsværdien bestå af regnskabsværdien på 

412.548 kr., som skal medtages i beregningen af anparternes anskaffelsessum i den skattefri 

virksomhedsomdannelse.  

 

Værdipapirer  

Ofte har værdipapirer i form af aktier og obligationer ikke relation til den erhvervsmæssige drift, 

der er i virksomheden.  

Jf. VSL § 1, stk. 2 er det kun aktier, der er næringsdrivende for den skattepligtige. Derudover 

gælder også, at andele i foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4 også 

kan indgå i omdannelsen. Denne omfatter foreninger, hvor deres formål er at fremme 

medlemmernes fælles erhvervsmæssige interesser ved at medlemmerne deltager i foreningen. 

Dette må siges at være gældende for Karls deltagelse i foreningen Dansk Byggeri, da man ved 

medlemskab opnår en sikkerhed for kunderne, ved at de ikke skal være bekymrede for, om 

arbejdet bliver fuldført til ende. Hvis en virksomhed er medlem af Dansk Byggeri og ikke er i 

stand til at efterleve en afgørelse fra Byggeriets Ankenævn (på grund af død, konkurs, ophør eller 

lignende), samt hvis et medlem ikke vil følge en kendelse, træder Dansk Byggeris garanti i kraft 

og sikrer, at private forbrugere ikke står tilbage med et halvfærdigt projekt og en stor regning.  

Grundet ovenstående beskrivelse opfylder Karls værdipapirer selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 

4 og dermed også VSL § 1, stk. 2 og skal medtages i den skattefri virksomhedsomdannelse.  
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Aktier skal medtages i omdannelsen til handelsværdi, dvs. kursværdi, fratrukket den 

skattepligtige fortjeneste opgjort efter aktieavancebeskatningsloven. På trods af at værdipapirer 

ikke kan indgå i VSO, skal disse dog stadig medtages i omdannelsen, da de vedrører 

virksomheden.  

 

Likvide beholdninger  

Der gælder de samme regler omkring likvide beholdninger som i den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse, hvor der ikke er forskel på handelsværdien eller regnskabsværdien. 

Ligeledes er der heller ingen forskel på den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi, som skal 

indgå i K. Christensen Tømrer ApS’ åbningsbalance.  

Der opstår derfor ingen avancer eller tab på den likvide beholdning på 1.571.571 kr. Dette 

medfører således, at anparternes anskaffelsessum udgør 1.571.571 kr. i den likvide beholdning 

for den skattefrie omdannelse.  

 

Gældsforpligtelser  

Da Karl ligeledes er blevet anbefalet at omdanne virksomheden uden ejendom, skal boliglånet 

vedrørende ejendommen heller ikke medtages i indregning af gældsforpligtelserne i den skattefrie 

virksomhedsomdannelse. De nævnte forhold under gældsforpligtelser i den skattepligtige 

omdannelse, gælder stadig i den skattefrie omdannelse. Der er ikke den store forskel på 

gældsforpligtelse mellem den skattepligtige og skattefrie omdannelse, da ejendommen ikke 

medtages i nogle af ordningerne. Derfor er det fortsat 791.308 kr., som skal medtages i den 

skattefrie omdannelse samt i anparternes anskaffelsessum. 

 

Udskudt skat  

I den skattefrie omdannelse skal der i åbningsbalancen afsættes udskudt skat, jf. VOL § 2 stk. 1, 

nr. 8. Den udskudte skat afsættes som et passiv i åbningsbalancen som forskellen mellem 



Page 65 of 86 
 

 

aktivernes handelsværdier og de skattemæssige værdier. Forskelsværdier opstår ved, at der er en 

forskelsværdi mellem den regnskabsmæssige værdi og skattemæssige værdi på et aktiv. Det 

kunne være ejendomme, som er indregnet i regnskabet, hvor ejendomsvurderingen er højere. 

Dette medfører en forskelsværdi, da ejendomsvurderingen er det, ejendommen kan sælges til. Det 

kunne også være varelager, hvor der er konstateret ukurante varer, som der skal reguleres for i det 

skattemæssige regnskab.  

Den udskudte skat kan ikke være negativ, så det bliver til et aktiv. Dette skal sikres i forbindelse 

med omdannelsen af virksomheden, så den udskudte skat som minimum skal svare til selskabets 

egenkapital. Dvs. 40.000 kr. i Karls tilfælde da han gerne vil omdanne til et anpartsselskab.  

Skatteprocenten som skal anvendes, er den sats, selskabets indkomst skal beskattes med i 

regnskabsåret. I år 2019 er skatteprocenten opgjort til 22%. Tidligere år har det varieret en del, da 

det har en effekt på beregningen af udskudt skat. Ifølge ÅRL skal den udskudte skat opgøres med 

skattesatsen for det regnskabsår, hvor det forventes at blive realiseret.  

 

Skattefri virksomhedsomdannelse af K. Christensen Tømrer  

Den skattefrie virksomhedsomdannelse foretages efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven 

nærmere betegnet efter successionsprincippet. Det nystiftede selskab vil succedere i Karls 

skattemæssige position og overtager herefter den skattemæssige byrde. Dette betyder således 

også, at Karl først bliver beskattet, når han afstår sine ejerandele i selskabet.  

Anparternes anskaffelsessum opgøres til handelsværdien fratrukket en skattemæssige avance. 

Anskaffelsessummen for K. Christensen Tømrer ApS pr. 1 januar 2020 efter den skattefrie 

virksomhedsomdannelse er opgjort i nedenstående skema: 
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Skattefri omdannelse ekskl. ejendom 

  Virksomhed Selskab      

  Skatteværdi Handelsværdi 
Regnskabs- 

mæssig 
værdi  

Skatte- 
mæssig 

værdi 

Skatte- 
mæssig 

forskelsværdi 

Anskaf. sum 
for 

anparterne 

Goodwill 0 1.297.000 1.297.000 0 1.297.000 0 
Driftsmidler 70.000 85.000 85.000 70.000 15.000 70.000 
Automobiler 192.000 200.000 200.000 192.000 8.000 192.000 
Varelager 314.567 314.567 314.567 314.567 0 314.567 
Igangværende 
arbejder 604.069 604.069 604.069 604.069 0 604.069 

Debitorer 412.548 412.548 412.548 412.548 0 412.548 
Værdipapirer 410.245 410.245 410.245 410.245 0 410.245 
Likvider 1.571.571 1.571.571 1.571.571 1.571.571 0 1.571.571 
Aktiver i alt 3.575.000 4.895.000 4.895.000 3.575.000 1.320.000 3.575.000 
        0     
Bankgæld  540.000 540.000 540.000 540.000 0 540.000 
Kreditorer 153.308 153.308 153.308 153.308 0 153.308 
Anden gæld 98.000 98.000 98.000 98.000 0 98.000 

M/R konto 
(negativ 
indskudskonto 
udlignet) 

300.000 300.000 300.000 300.000 0 300.000 

Udskudt skat     290.400 0 0 0 
Egenkapital 2.483.692 3.803.692 3.473.292 2.483.692 0 0 
Anpartskapital     40.000 0 0 0 
Passiver i alt 3.575.000 4.895.000 4.895.000 3.575.000 0 1.091.308 

Kilde: egen tilvirkning 

Anparternes anskaffelsessum   
Egenkapital (skattemæssigt) 2.483.692 
    
Anskaffelsessum (før opsparet overskud) 2.483.692 
Opsparet overskud (vedr. overdrag af virk.) 1.572.278 
Anskaffelsessum jf. VOL 911.414 

Kilde: egen tilvirkning 
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Anparternes skattemæssige anskaffelsessum er før opsparet overskud opgjort til 2.483.692 kr., 

som er den skattemæssige værdi for anparterne i K. Christiansen ApS.  

Siden Karl indtrådte i virksomhedsskatteordningen, har han opsparet i alt 2.626.192 kr. fordelt på 

sin tømreraktivitet, ejendommen og udlejningsaktivitet. Som det fremgår under afsnittet ‘opsparet 

overskud’ er denne blevet fordelt ved hjælp af kapitalafkastgrundlaget, således at det opsparede 

overskud, som vedrører tømreraktiviteten, er opgjort til 1.572.278 kr. Den del har Karl valgt at 

modregne i anparternes skattemæssige anskaffelsessum. Alternativt kunne han hæve sit 

opsparede overskud og blive beskattet af det.  

Efter Karl har modregnet sit opsparet overskud, udgør anskaffelsessummen 911.414 kr.  

Den fremtidige beskatning er forskellen mellem den fremtidige salgssum og anparternes 

anskaffelsessum på 911.414 kr.  

I forbindelse med den skattefrie omdannelse er der afsat udskudt skat på 409.860 kr., som er 

medtaget i selskabets åbningsbalance pr. 1 januar 2020.  

Udskudt skat  

Forskelsværdi i alt 1.320.000 

Skattesats / selskabsskat 22% 

Værdi af udskudt skat 290.400 

Kilde: egen tilvirkning 

Mindstekravet for selskabskapitalen i et anpartsselskab er 40.000 kr. Karl har derfor valgt, at 

anpartsselskabet skal udgøre mindstekravet, da han derved vil få en overkurs, som på et senere 

tidspunkt kan blive udloddet som udbytte. Det vil dog i det første år blive overført til frie reserver 

på egenkapitalen, og anparterne har dermed en stiftelseskurs på 8.783 kr.  

Overkurs 3.473.292 

Nominel anpartskapital 40.000 

Egenkapital 3.513.292 

Stiftelseskurs 8,783 

Kilde: egen tilvirkning 
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Beskatning  

Beskatningen i den skattefrie virksomhedsomdannelse sker ved successionsprincippet. Dette 

tager udgangspunkt i virksomhedsomdannelsesloven, hvor der ikke bliver udløst nogen form for 

beskatning. De normale former for beskatning som avancebeskatning, beskatning af genvundne 

afskrivninger eller beskatningen af opsparet overskud, kommer ikke til beskatning i den skattefrie 

virksomhedsomdannelse, i hvert fald ikke til at starte med. Når virksomhedsejeren vælger at 

afhænde eller opløse sine aktiver, vil det komme til beskatning på det tidspunkt, hvor selskabet 

indtrådte succession.49  

 

Beskatning af ejeren  

Reglen om at der ikke sker beskatning hos virksomhedsejeren ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse, fremgår af VOL § 4, stk. 1. Dette medfører, at hvis Karl anvender disse 

bestemmelser i loven, indgår fortjeneste eller tab på aktiver og passiver ikke i den skattepligtige 

indkomst for virksomheden.50 

Hvis Karl havde valgt at indskyde en blandet benyttet ejendom i forbindelse med omdannelsen, 

ville den del, der vedrører den private andel komme til beskatning efter regler i 

ejendomsavancebeskatningsloven. Undtagelsesvis kan den privatrelaterede ejendom dog kunne 

afstås skattefrit, jf. EBL § 8.  

Da Karl har tre aktiviteter i hans virksomhedsskatteordning, har han, jf. Virksomhedsskatteloven 

§ 16, nedsat den skattemæssige anskaffelsessum af anparter i forbindelse med den skattefrie 

virksomhedsomdannelse. Herfor henvises der til afsnittet om opsparet overskud. Hvis Karl ikke 

havde ønsket at nedsætte anskaffelsessummen for anparterne, skulle det medtages på Karls 

selvangivelse i omdannelsesåret. 

 

 
49 Olesen. Generationsskifte og omstrukturering: det skatteretlige grundlag; s. 161 
50 Olesen. Generationsskifte og omstrukturering: det skatteretlige grundlag; s. 161 
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Beskatning af selskabet  

Beskatningen af selskabet ved den skattefrie omdannelse sker ved, at der afsættes udskudt skat af 

forskellen mellem handelsværdien og den skattemæssige værdi. Den udskudte skat afsættes med 

den gældende skatteprocent for omdannelsesåret (2019:22%). Den udskudte skat kommer til 

beskatning, når selskabet afhænder eller opløser aktiverne modtaget ved succession.  

 

Delkonklusion: skattefri virksomhedsomdannelse  

Princippet i den skattefrie virksomhedsomdannelse er, at Karl undgår at betale skat af de aktiver 

og passiver, han afstår til selskabet. Udfra den skattefrie virksomhedsomdannelse succederer 

selskabet i ejerens skattemæssige stilling, hvilket betyder, at Karl ikke afstår aktiver og passiver, 

men blot overdrager disse til selskabet. Der vil i den skattefrie omdannelse derfor også opstå 

udskudt skat.  

Der er visse betingelser for at kunne omdanne sin virksomhed skattefrit. Et af kravene er, at man 

skal omdanne en hel virksomhed, og alle aktiver og passiver vedr. denne skal indgå i 

omdannelsen. Det er dog en undtagelse til dette, som gør, at ejeren selv kan vælge, om en fast 

ejendom skal medtages i omdannelsen eller ej. Som konkluderet i tidligere afsnit, er det mest 

fordelagtigt for Karl, hvis han kan holde ejendommen uden for omdannelsen. Lånet, der er 

optaget til udelukkende at finansiere købet af ejendommen, skal følge ejendommen, og holdes 

derfor også ude af omdannelsen. Resten af alle aktiver og passiver, der vedrører 

tømrervirksomheden, som Karl ønsker at omdanne, skal medtages.  

Goodwill indgår i åbningsbalancen for regnskabet, men er ikke en del af anskaffelsessummen, da 

denne ikke er afstået til selskabet, men derimod overdraget. Goodwillen indgår dog som en 

skattemæssig forskelsværdi, hvoraf der beregnes udskudt skat. Anparternes anskaffelsessum 

beregnes som handelsværdien fratrukket eventuelle skattemæssige avancer eller tab. Særligt er 

der blandet benyttede aktiver i form af varebiler, som primært benyttes erhvervsmæssigt, men 

også lidt i privat regi. Andelen af den erhvervsmæssigt benyttede del overtager selskabet jf. 

successionsprincippet, og den private andel indskydes i selskabet med modpost som en gæld til 

hovedaktionæren.  
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Værdipapirer medtages i omdannelsen, da de vedrører investeringer i Dansk Byggeri, som sikrer 

kunderne større sikkerhed ved handel med tømrervirksomheden.  

Den udskudte skat beregnes ved at tage den totale forskelsværdi og gange med skattesatsen for 

selskaber, som er 22 %. Der er ved åbningsbalancen en udskudt skat på 290.400 kr. i K. 

Christensen Tømrer ApS.  

Anskaffelsessummen er opgjort til 2.483.692 kr. før modregning af opsparet overskud. Karl har i 

de foregående år opsparet overskud i VSO’en. Denne skal dog opdeles i en del af det samlede 

overskud vedr. udlejningsejendommen ikke omdannes og forbliver i VSO’en, og en del der 

vedrører tømrervirksomheden. Her benyttes kapitalafkastgrundlaget for hver af virksomhederne 

som fordelingsnøgle til opdeling af det opsparede overskud. Dette gør, at der er 1.572.278 kr. i 

opsparet overskud vedrørende tømrervirksomheden, der skal modregnes i anskaffelsessummen, 

således at den endelige anskaffelsessum på anparterne ud fra en skattefri virksomhedsomdannelse 

bliver 911.414 kr. Anskaffelsessummen er vigtig i forhold til eventuelt senere salg af 

virksomhedens aktiver.   

Ud fra ovenstående beregninger har selskabet en krævet selskabskapital på 40.000 kr., og en 

overkurs på 3.473.292 kr., som er udtryk for den merværdi, der er i aktiverne sammenlignet med 

de passiver, der er overdraget til selskabet.  
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Tegning af nye anparter   
Når Karl, efter omdannelsen til et anpartsselskab, vil have Hans og Per med ind som medejere af 

selskabet, er det en fordel, at alle personer hver især har deres eget holdingselskab. Disse 

holdingselskaber skal ikke have anden funktion end at eje anparter i K. Christensen Tømrer ApS. 

Men ved, at det er holdingselskaberne, der ejer andelen og ikke ejerne direkte, kan 

driftsselskabet, de år hvor der er overskud, udlodde skattefrit udbytte til holdingselskaberne med 

min. 10 % ejerandel. Ejerne kan, i hvert deres holdingselskab dermed selv bestemme, hvornår de 

vil udlodde udbyttet fra holdingselskabet til dem selv, og først der blive beskattet af udbyttet. 

Derudover minimerer man også den driftsmæssige risiko markant ved at føre alt udbyttet op i 

holdingselskaberne frem for at beholde dem i driftsselskabet som en fri reserve. Såfremt 

driftsselskabet går konkurs, vil det udbytte, som er udloddet til holdingselskaberne, ikke være i 

risiko og fungerer derved som en form for kreditorbeskyttelse.  

 

Skattefri anparts-/aktieombytning  

Som ordet anparts-/aktieombytning antyder, betyder det, at man bytter anparter/aktier i et selskab 

ud med anparter/aktier i et andet selskab. Dette vil i Karls tilfælde betyde, at han kan bytte 

anparterne i driftsselskabet ud med anparter i holdingselskabet, mod at holdingselskabet for 

anparterne i driftsselskabet. Det er dog en betingelse, at holdingselskabet får flertal i 

driftsselskabet51, hvilket også er tilfældet, da de kommer til at eje 100 % af anparterne.  

ABL § 36 beskriver forholdet, hvor man gennemfører en aktieombytning skattefrit, og dermed 

udskyder realisationsbeskatningen. Man kan både foretage en skattefri aktieombytning med og 

uden tilladelse. ABL § 36, stk. 1-3 omhandler en aktieombytning med tilladelse, og ABL § 36, 

stk. 6 omfatter aktieombytning uden tilladelse.  

Som udgangspunkt skal man have tilladelse fra Skattestyrelsen for at kunne foretage en skattefri 

aktieombytning52. Når man sender en ansøgning om tilladelse til skattefri anparts-

 
51 skat.dk. C.D.6.3.1 Introduktion til skattefri aktieombytning. URL 
52 skat.dk. C.D.6.3.1 Introduktion til skattefri aktieombytning. URL  
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/aktieombytning, skal man give en forretningsmæssig begrundelse for anparts-/aktieombytningen. 

Skattestyrelsen lægger stor vægt, på at denne begrundelse ikke skyldes 

anpartshavernes/aktionærernes privatøkonomiske interesser, men derimod selskabets 

forretningsmæssige hensyn53. Denne begrundelse kan være noget vanskelig for Karl at få 

godkendt, da det egentlig er optimering af hans skattemæssige forhold, vi forsøger at opnå. Vi 

kigger derfor på forholdet for en skattefri anpartsombytning uden tilladelse jf. ABL § 36, stk. 6.  

 

Skattefri aktieombytning uden tilladelse  

Det er en betingelse for den skattefrie aktieombytning uden tilladelse, at ombytningen af aktier 

sker til handelsværdien, jf. ABL § 36, stk. 6, 2. pkt. Hvis Karl vælger at ombytte skattefrit lige 

efter omdannelsen af virksomheden, foreligger der en åbningsbalance på selskabet pr. 1/1-20, og 

der kan dermed ikke være nogen forvirring om, hvad handelsværdien er sat til pr. denne dato. 

Derudover skal holdingkravet opfyldes. Dette beskrives nedenfor.  

Der kan ske en efterfølgende skattefri omstrukturering, men det er dog en betingelse, at der ved 

ombytning udelukkende sker vederlæggelse i aktier jf. ABL § 36, stk. 6, 4. pkt.  

 

Holdingkravet  

Formålet med kravet er at forhindre, at man ved brug af en skattefri anparts-/aktieombytning 

forsøger at omgå avancebeskatningen54. Holdingkravet er fastsat i ABL § 36, stk. 6, 3. pkt., og 

beskriver, at det erhvervende selskab ikke må afstå anparterne/aktierne i det erhvervede selskab i 

en periode på tre år efter ombytningstidspunktet. For Karl betyder dette, at holdingselskabet ikke 

må afstå anparterne i driftsselskabet i tre år. Hvis man ikke overholder dette holdingkrav, samt 

andre gældende regler om skattefri anparts-/aktieombytning, vil ombytningen blive skattepligtig 

ud fra en anskaffelsessum på anparterne/aktierne på ombytningsdatoen.  

 
53 skat.dk. C.D.6.3.4 Subjektive betingelser for en skattefri aktieombytning. URL 
54 skat.dk. C.D.7.4.1 Betingelser for skattefri aktieombytning uden tilladelse. URL 
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Tegning af nye anparter til overkurs  

Hans og Per kan efterfølgende tegne anparter til overkurs, da dette er en kapitalforhøjelse og 

dermed ikke en overtrædelse af holdingkravet. Holdingkravet beskriver, at Karls holdingselskab 

ikke må afstå anparter i driftsselskabet, men da de slutvis ejer samme anparter som før på 40.000 

kr., er dette ikke en afståelse.  

Når Hans og Per efterfølgende tegner anparter i driftsselskabet til overkurs, er det vigtigt, at Karl 

stadig ejer mere end 50 % af anparterne, da skattestyrelsen ellers kan kræve omdannelsen 

skattepligtig, idet majoritetsprincippet jf. ABL § 36, stk. 2 ikke er opfyldt, som i afgørelsen 

SKM2012.504.SR55.  Det vil være mest hensigtsmæssigt, såfremt Hans og Per hver ”køber” til 

overkurs, så det svarer til, at de slutvis ejer 20 % af anparterne hver, og Karl stadig ejer 40.000 

kr. i anparter, der nu svarer til 60 %.   

Derudover skal det udbytte, som i de efterfølgende år udbetales fra driftsselskabet skattefrit til 

hver af de tre ovenstående holdingselskaber, svare til den procentvise andel, som hvert 

holdingselskab ejer56. Det vil sige, at Karl ikke kan modtage, hvad der svarer til 100 % af det 

ordinære resultat i 2021 i driftsselskabet, da han kun ejer 60 % af driftsselskabet. Dette vil være 

brud på holdingkravet, og anpartsombytningen vil blive skattepligtig.  

  Inden "køb" Efter "køb" 
  Karl Karl Hans Per Total 
Ejermæssig andel 100% 60% 20% 20% 100% 
Anpartskapital 40.000 40.000 13.333 13.333 66.667 
Overkurs 3.473.292 3.473.292 1.157.764 1.157.764 5.788.820 
Egenkapital i alt 3.513.292 3.513.292 1.171.097 1.171.097 5.855.487 

Kilde: egen tilvirkning 

Ud fra ovenstående beregning skal Hans og Per hver have 1.171.097 kr. til at ”købe” sig ind i 

selskabet ved en overkurs, og dermed kunne omgå holdingkravet. Selskabets egenkapital vil 

derefter være på 5.855.487 kr., bestående af en anpartskapital på 66.667 kr. Resten er overkurs.  

 
55 skat.dk. Aktieombytning og holdingkravet. URL 
56 Selskabsadvokaterne. Nye regler for omstrukturering og sambeskatning. URL 
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Ulempen her er, at det kan være svært for Hans og Per at skaffe den fornødne likviditet. Dette 

kan eventuelt løses ved, at deres holdingselskaber får et lån hos Karls holdingselskab ved 

oprettelse af et gældsbrev. Man skal dog her passe på, at man ikke kommer ud i reglerne omkring 

tynd kapitalisering.  
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Konklusion  
Ud fra beskrivelserne af de forskellige selskabsformer er det mest fordelagtigt for Karl at have 

tømrervirksomheden i et anpartsselskab, set ud fra den situation han er i nu. Dette skyldes, at når 

man skal have nye ejere ind eller ud af selskabet, sker det ved salg og køb af anparter. Dette er 

nemt at opgøre, og dermed bliver det nemmere, når Karl senere skal have Hans og Per med ind i 

virksomheden. Derudover er der, i et anpartsselskab frem for et aktieselskab, kun krævet kapital 

på minimum 40.000 kr. samt intet krav om en bestyrelse.  

Endnu en af de helt store fordele ved at vælge et anpartsselskab frem for eksempelvis en 

personligt drevet virksomhed, er at der er begrænset hæftelse, og Karl undgår dermed en meget 

stor risiko ved ikke længere at hæfte personligt for hele virksomheden.  

Der er to former for virksomhedsomdannelse, en skattepligtig og en skattefri. Som det ligger i 

ordene, skal man ved den skattepligtige omdannelse betale skat i forbindelse med omdannelsen, 

da man bliver beskattet efter afståelsesprincippet for alle de aktiver og passiver, man afstår til det 

nystiftede selskab. Ved den skattefrie omdannelse kan man undgå at betale skat nu og her, da det 

nystiftede selskab succederer i ejerens skattemæssige situation, og der vil derfor blive indregnet 

en udskudt skat i selskabet. Man undgår ikke at betale skatten, men man udskyder den til det 

tidspunkt, hvor ejerne hæver udbyttet eller sælger sine anparter. Som det umiddelbart lyder, ville 

det klart være at foretrække en skattefri omdannelse, da man derved kan udskyde en eventuel 

beskatning til senere og forhåbentlig have sparet flere penge op i virksomheden til den tid. Men 

der er dog en række regler, som man skal overholde for at kunne gennemføre denne.  

Man skal blandt andet omdanne hele virksomheden for at kunne foretage omdannelsen skattefrit. 

Det vil sige, at alt hvad der vedrører tømrervirksomheden skal medtages i omdannelsen, hvilket 

er i modsætning til den skattepligtige, hvor man bliver beskattet efter afståelsesprincippet, og 

derved selv kan bestemme, hvad man vil afstå. Der er dog en enkelt særlig regel vedrørende fast 

ejendom i den skattefrie omdannelse, hvor ejeren selv kan bestemme, om denne skal medtages i 

omdannelsen eller ej. Vi har foretaget beregninger af, hvad Karl ville blive beskattet af, såfremt 

han medtager ejendommen i omdannelsen, og det er resultatet, at vi klart vil anbefale ham ikke at 

medtage ejendommen. Dette er særligt af den grund, at Karl og hans familie bor i boligdelen af 
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ejendommen, hvorfor han vil blive beskattet af fri bolig, såfremt det er selskabet, der ejer denne 

ejendom. Dette er væsentlig dyrt, særligt når Karl er direktør i selskabet. Derudover vil 

anskaffelsessummen (værdien af selskabet) også stige væsentligt, hvis ejendommen og det 

dertilhørende boliglån/realkreditforeningslån indregnes, og det vil være sværere for Hans og Per 

at skaffe likviditet til at købe sig ind i selskabet senere hen.  

Karl skal være særligt opmærksom på goodwill. Da han har oparbejdet en goodwill i selskabet 

ved en speciel opskrift på træolie, som kan holde tre år længere end de bedste fra konkurrenterne, 

skal denne beskattes ved en skattepligtig omdannelse. Da goodwillen er beregnet til 1.297.000 

kr., vil alene denne post give Karl en skat på ca. 700.000 kr., der skal afregnes ved omdannelsen.  

Derudover vil Karl blive personligt beskattet af hans opsparede overskud ved en skattepligtig 

omdannelse. Karl har i årene forinden omdannelsen haft sin virksomhed i VSO, hvor det har 

været muligt for ham at opspare tidligere års overskud fra virksomheden. Ved afståelse af 

virksomheden ses det som at hæve hele det opsparet overskud, og når overskuddet hæves fra 

VSO, vil dette komme til beskatning. Da Karl har et opsparet overskud på ca. 2,6 mio. kr., og en 

stor del heraf vil komme til beskatning, er det en væsentlig skat, der skal medregnes i hans 

personlige indkomstopgørelse.  

Ud fra beregningerne af henholdsvis den skattepligtige og den skattefrie virksomhedsomdannelse 

anbefales Karl at foretage en skattefri omdannelse, hvor han holder ejendommen i VSO. Karl har 

en udlejningsejendom, som han driver ved siden af sin tømrervirksomhed, men da Karl har den 

største risiko ved hæftelsen i tømrervirksomheden, samt at det er her, han ønsker at få to nye ejere 

ind, bør han ikke omdanne udlejningsejendommen. En anden fordel ved at beholde 

udlejningsejendommen i privat regi, er at Karl dermed har en erhvervsmæssig aktivitet og kan 

fortsætte i VSO. Dette kan kun lade sig gøre, fordi anparternes anskaffelsessum i 

tømrervirksomheden ikke er negativ før fradrag af opsparet overskud. Karl skal desuden være 

opmærksom på, at hans negative indskudskonto, fra da han indtrådte i VSO, skal udlignes. Det 

vil sige være nul eller positiv, inden han kan foretage en skattefri virksomhedsomdannelse. Karl 

har en mellemregningskonto på 500.000 kr., og indskudskontoen er kun negativ med 200.000 kr., 

hvorfor det ville være oplagt at bruge af mellemregningskontoen til at udligne indskudskontoen.  
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Anparternes anskaffelsessum beregnes ud fra handelsværdien på de aktiver, som overdrages, 

fratrukket gæld, skattemæssige avancer eller tab. Dette betegnes også som den skattemæssige 

værdi. Gældsforpligtelser bliver blot indregnet til den værdi, der er regnskabsmæssigt, da der 

ikke her er nogle skattemæssige forskelsværdier.  

Efter Karl har foretaget en skattefri virksomhedsomdannelse af tømrervirksomheden til et 

anpartsselskab, vil det være fordelagtigt at foretage en skattefri anpartsombytning. På den måde 

vil Karl bytte sine anparter i tømrervirksomheden ud med anparter i sit eget holdingselskab. 

Holdingselskabet kommer derved til at eje anparterne i K. Christensen Tømrer ApS. Når Hans og 

Per skal ”købe” sig ind i tømrervirksomheden, kan de med fordel også have deres eget 

holdingselskab, som de ejer 100 % og lade holdingselskaberne tegne nye anparter i 

tømrervirksomheden. Fordelen ved at det er holdingselskaber, der ejer driftsselskabet, og ikke 

ejerne personligt, er at udbyttet fra driftsselskabet skattefrit kan udbetales til holdingselskaberne 

hvert år. Ejerne kan derefter selv bestemme, hvornår de betaler udbyttet fra holdingselskaberne til 

dem personligt og først derved blive beskattet af udbyttet. Når man foretager en skattefri 

anpartsombytning uden tilladelse, opstår der et tre års holdingkrav, hvor Karls holdingselskab 

ikke må afstå nogle af anparterne i driftsselskabet. Dette holdingkrav kan omgås ved, at Hans og 

Per tegner nye anparter i tømrervirksomheden til overkurs. Ved at tegne anparterne til overkurs 

afstår Karl ikke nogle af hans anparter og overtræder dermed ikke holdingkravet, men derimod 

øges egenkapitalen med den andel, Hans og Per ”køber” sig ind med via tegning af nye anparter.  

 

Kilde: egen tilvirkning 
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Overordnet set bør Karl foretage en skattefri virksomhedsomdannelse, således at 

tømrervirksomheden bliver til et anpartsselskab. Karl undgår herved den store risiko ved den 

tidligere personlige hæftelse. Ved omdannelsen skal ejendommen holdes udenfor og dermed også 

det lån, som vedrører ejendommen. Dernæst bør Karl foretage en skattefri anpartsombytning 

uden tilladelse, således at han kommer til at eje et holdingselskab, der ejer tømrervirksomheden. 

Til sidst bør Hans og Per have deres eget holdingselskab hver især, som tegner sig ind til 

overkurs i tømrervirksomheden. Ved denne metode undgår Karl at betale mest muligt i skat nu og 

her.  

Ovenstående forslag til virksomhedsomdannelse og efterfølgende tegning af nye anparter for 

Hans og Per er den mest optimale måde for Karl både skattemæssigt og erhvervsretligt. Karl 

undgår en stor skat og får samtidig stillet virksomheden i en bedre erhvervsmæssig stilling i 

forhold til det ønske, han har om at få de to nøglemedarbejdere ind som medejere af 

tømrervirksomheden. Der er flere selskabsretlige krav til tømrervirksomhedens regnskab efter 

omdannelsen til et anpartsselskab. I løbet af de første år efter omdannelsen vil der være en vis 

administrationsbyrde, da anpartsselskaber har pligt til at informere Erhvervsstyrelsen om 

registrering af reelle ejere og en række andre informationer. Herunder har selskabet nu også pligt 

til at offentliggøre regnskabet ud fra reglerne i ÅRL. Dette kan ses som en fordel for selskabets 

interessenter, da informationer om virksomheden ligger tilgængeligt på Erhvervsstyrelsens 

hjemmeside, og de derved kan få indsigt i selskabets likviditet og forhåbentlig stigende 

indtjening, således at de kan vurderes som gode handelspartnere.   

Karl skal desuden være opmærksom på, at da han har omdannet til et ApS, er der fremadrettet 

pligt til at offentliggøre regnskabet hos Erhvervsstyrelsen. Der er særlige krav, der defineres ud 

fra omsætning, balancesum og antal af ansatte i selskabet, som Karl skal være opmærksom på. 

Derudover skal Karl også have kravene omkring revisionspligt for K. Christensen Tømrer ApS 

for øje.  
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Bilag  

Bilag 1 – Resultatopgørelse K. Christensen Tømrer 
 

Resultatopgørelse 2017 2018 2019 
 kr. kr. kr. 

    
Omsætning     13.459.763      14.578.763      17.524.879  
Vareforbrug       5.678.516        5.789.465        6.441.353  
Andre eksterne omkostninger       3.987.456        4.120.453        4.512.469  
Personale omkostninger       1.924.567        2.910.145        4.845.679  
Gns. antal medarbejdere                    8                   12                   20  

    
Resultat før af- og 
nedskrivninger       1.869.224        1.758.700        1.725.378  

    
Afskrivninger            72.000             96.000           120.000  
Gns. antal biler                    3                     4                     5  

    
Resultat før finansielle poster       1.797.224        1.662.700        1.605.378  

    
+ Finansielle indtægter            34.698             41.356             58.134  
- Finansielle omkostninger              5.102               5.846               6.012  

    
Årets resultat       1.826.820        1.698.210        1.657.500  
Hævet          960.000           960.000           960.000  
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Bilag 2 – Balance K. Christensen Tømrer 
 

Balance pr. 31/12 - 2019  kr.  
  

Ejendom, kostpris (vurdering = 4.100.000)        3.140.000  
Driftsmidler (85.000 handelsværdi)             70.000  
Automobiler (200.000 handelsværdi)           192.000  
Materielle anlægsaktiver i alt         3.402.000  

  
Varelager           314.567  
Igangværende arbejder           604.069  
Debitorer           412.548  
Værdipapirer           410.245  
Likvider        1.571.571  
Omsætningsaktiver i alt        3.313.000  

  
Aktiver i alt        6.715.000  

  
  
Indestående i virksomhed  
Saldo primo        2.626.192  
Årets resultat        1.657.500  
Årets hævninger -         960.000  
Indestående i virksomhed ultimo        3.323.692  

  
  
Gæld til realkreditinstitutter (vedr. ejendommen)        2.100.000  
Bankgæld (kursværdi = regnskabsmæssig værdi)           540.000  
Mellemregning / Hensat til senere hævning / Udskudt skat           500.000  
Langfristet gæld i alt         3.140.000  

  
Kreditorer           153.308  
Anden gæld             98.000  
Kortfristet gæld i alt            251.308  
  
Passiver i alt        6.715.000  
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Anvendte begreber og forkortelser57 

Lovforkortelser:  

ABL  Aktieavancebeskatningsloven 

AL  Afskrivningsloven 

EBL  Ejendomsavancebeskatningsloven 

KGL   Kursgevinstloven 

LL  Ligningsloven 

PSL  Personskatteloven 

SEL  Selskabsskatteloven 

VOL   Virksomhedsomdannelsesloven 

VSL  Virksomhedsskatteloven 

ÅRL   Årsregnskabsloven  

 

Forkortelser for institutioner:  

HR   Højesterets dom eller kendelse 

LR   Ligningsrådet 

SKAT   SKAT (frem til 1. juli 2018) 

SKM  Skatteministeriets offentliggørelse af domme, kendelser, afgørelser m.v. (efterfulgt 

af årgang og løbenr.) 

SR   Skatterådet 

VRL   Vestre Landsrets dom eller kendelse 

 

 

 

 
57 skat.dk. Lovforkortelser mv. URL 
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