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1. Indledning 

1.1 Forord 

Denne rapport omhandler selskabsformen iværksætterselskaber, med henblik på 

udfasningen af selskabsformen i Danmark ved udgangen af april 2021. (Erhvervsstyrelsen 

2019A) Rapporten vil give et indblik i de etableringsmuligheder, som iværksætterne står 

tilbage med, samt hvilke regnskabsmæssige og skattemæssige fordele og ulemper dette vil 

give de tilbageværende iværksætterselskaber, men også set i forhold til iværksætteri generelt 

i Danmark fremadrettet med hensyn til andre etableringsmuligheder. Som afslutning vil vi 

give indblik i hvordan dette vil påvirke iværksætternes muligheder fremadrettet, med 

henblik på den erhvervsmæssige drift af iværksætteri i Danmark.  

1.2 Problembaggrund 

Iværksætterselskabsformen har haft stor betydning for iværksættere. Iværksætteri er en stor 

del af det danske erhvervsliv, da Danmark har brug for flere iværksættere, der kan starte og 

udvikle nye virksomheder, så de kan vokse og skabe et innovativt erhvervsliv. De er en  stor 

del af erhvervslivet, som er med til at sikre fremtidige arbejdspladser i Danmark. Det er 

derfor vigtigt at fremme innovative iværksættere og sikre det er er let for iværksætterne at 

starte og etablere virksomheder. Vores problembaggrund er derfor baseret på hvilke 

etableringsmuligheder, der reelt er for de tilbageværende iværksætterselskaber samt for de 

fremtidige iværksættere i Danmark.  

1.3 Problemstilling  

Iværksætteri kræver stor lyst, mod og vilje, da dette er forbundet med en relativ høj 

økonomisk risiko. For iværksættere går, der som regel lang tid fra selve ideen er udviklet til 

at virksomheden er etableret og opnår vækst, som kan skabe en positiv bundlinje.  

Iværksætterne gennemgår herfor en lang række faser i udformning af virksomheden i 

forbindelse med vækstfasen, som kræver flere forskellige former for kapitaltilførsel, hvorfor 

det er vigtigt at fremme iværksætteri med lave selskabskapitalkrav i Danmark i forbindelse 

med opstartsfasen.   
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Der er dog en relativ stor risiko for at iværksætterne ikke slår igennem med deres ideer, 

dette kan skyldes mange grunde, men hvor at iværksætterne heraf højst sandsynligt vil blive 

ramt mest økonomisk.  

Iværksætterselskaber er en selskabsform, regeringen i Danmark har valgt at nedlægge. 

Selskabsformen blev oprettet med det formål at hjælpe unge iværksættere og tilgodese 

iværksætteri i Danmark. Selskabsformen stammer oprindeligt fra Tyskland, hvor dette har 

været en velfungerende selskabsform, hvorfor man valgte at indfase selskabsformen i 

Danmark for at skabe et mere innovativt erhvervsliv.  

Som følge af at selskabsformen er blevet misbrugt i Danmark, hvilket har kostet staten 

mange penge i form af tvangsopløsninger/konkurser er det derfor blevet vedtaget at 

selskabsformen udfases inden for en 2-årig periode i Danmark april 2019-2021. 

(Erhvervsstyrelsen, Afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS). 

Som følge af det er blevet vedtaget, at selskabsformen skal udfases har de tilbageværende 

iværksætterselskaber fået en 2-årig periode til at blive omregistreret/omdannet til 

anpartsselskab ellers tvangsopløses selskaberne. Da ikke alle iværksætterne har 

startkapitalen på 40.000 kr. vil dette betyde at mange af disse iværksættere får svært ved at 

fortsætte og derfor må gå i tvangsopløsning. (Erhvervsstyrelsen 2019A) 

Vi vil derfor i opgaven analysere, hvilke muligheder der er for de tilbageværende 

iværksætterselskaber samt fremtidsmulighederne for kommende iværksættere i forhold til 

etableringsmuligheder i fremtiden. 

Problemejerne i opgaven må således anses på baggrund af ovenstående at være de 

iværksættere, som ikke længere har mulighed for at etablere virksomhed gennem 

selskabsformen iværksætterselskab. Det ses ligeledes som værende et problem for de 

iværksættere, som har etableret sig via et iværksætterselskab. Det kan anses som værende et 

samfundsmæssigt problem, herunder statens problem, i det at det må formodes at staten 

har et ønske om at skabe et bedst muligt miljø for iværksætteri i Danmark, da dette skaber 

økonomisk vækst på sigt og fremtidige arbejdspladser. Dog har iværksætterselskaber 

medført at staten har skulle dække en stor misligholdt gæld, grundet manglende 
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økonomiske risikofordeling. Spørgsmålet er derfor hvilke etableringsformer, der er for de 

resterende iværksætter, som de kan benytte sig af.  

Nedenstående faktorer vurderes, at have relevans i forbindelse med vores undersøgelse af 

disse forhold;  

● Muligheden for at opretholde iværksætteri i Danmark med det fokus at iværksætter 

har mulighed for at leve af dette  

● Hvordan iværksætteren bliver påvirket af de resterende etableringsformer, selskabs- 

og skattemæssigt?  

Muligheden for at opretholde iværksætteri i Danmark vurderes at være en relevant faktor. 

Vil udfasningen af selskabsformen reelt medføre at færre iværksættere har lyst til at gå den 

selvstændige vej, da de tilbageværende etableringsformer er dyrere end tidligere?  

Iværksætterne skal have en stor lyst til at oprette et selskab og løber en stor økonomisk 

risiko i forvejen ved at starte selvstændigt, da de ingen fast indkomst er sikret, hvorfor 

startkapitalen kan spille en stor rolle i forbindelse med etablering af egen virksomhed. Som 

udgangspunkt vil det tage iværksætterne alt mellem 2-5 år at etablere en overskudsgivende 

forretningen, hvorfor det økonomiske aspekt spiller en stor rolle.  

Hvordan iværksætteren påvirkes rent juridisk set ved valg af en etableringsform, anses som 

relevant, da der forekommer stor forskel på kravene til de forskellige etableringsformer, og 

dermed også hvilke konsekvenser, der kan opstå som følgende heraf i form af hæftelse, 

startkapital mv.  

På baggrund af vores ovenstående problembaggrund og problemstilling, har vi udarbejdet 

følgende afgræsning i opgaven:    

1.4 Afgrænsning 

Som følge af et begrænset antal sider, har vi i opgaven været nødsaget til at begrænse os fra 

en række emner, som kunne have relevans for opgaven. Vi har i opgaven lagt fokus på hele 

startfasen, det vil sige beskrivelse af selskabsformen, samt den generelle indfasning og 

udfasning i Danmark, hvor analysedelen vil være bestående af hvilke mulige 
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etableringsformer, der er for de tilbageværende iværksætterselskaber og fremtidige 

iværksættere. Da analysen tager udgangspunkt i eksisterende iværksætterselskaber, vil vi 

kort i redegørelsen af selskabsformen beskrive de to muligheder der er for de 

tilbageværende iværksætterselskaber, herunder beskrivelse af omregistrering/omdannelsen 

fra iværksætterselskab til anpartsselskab, samt tvangsopløsningen såfremt iværksætteren 

ikke har en kapital til at omdanne til anpartsselskab. 

Opgavens hovedfokus vil dog være de tilbageværende iværksættere. På baggrund heraf vil 

opgaven beskrive og forklare hvilke mulige etableringsformer, der er for de i fremtidige 

iværksættere i Danmark. Der afgrænses til virksomheds- og selskabsformer med en reel 

aktivitet, hvorfor at der afgrænses fra følgende virksomhedsformer;  

● PMV  

● A.M.B.A & F.M.B.A  

● Fond  

Som udgangspunkt er ovenstående fravalgt, i opgaven da det må antages at ejerne af 

iværksætterselskaber har et reelt ønske om at videreføre aktiviteterne samt opnå en solid og 

profitabel virksomhed. Det kræver derfor at den valgte virksomhed- eller selskabsform 

tillader en vis aktivitet, og brug af likvider og aktiver.  

Som følge af vores sidste undersøgelsesspørgsmål har fokus på hvilke fremtidige 

muligheder, der er for de tilbageværende iværksætterselskaber samt iværksættere 

fremadrettet i forhold til etablering, har vi derfor kort valgt at omtale omdannelse af 

personlig virksomhed til anpartsselskab samt herunder skattefri og skattepligt omdannelse 

og de tilhørende fordele og ulemper i denne forbindelse.Vi har i opgaven kort forklaret om 

fusion, da de tilbageværende iværksætterselskaber har mulighed for at fusionere med andre 

selskaber, såfremt det fortsættende selskabs er en fortsættende selskabsform. Da vores 

opgave primært har fokus på etableringsprocessen, er det derfor kun beskrevet kort i 

opgaven.  
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Af aktuelle forhold, som kan have en stor betydning for de tilbageværende 

iværksætterselskaber, kan Covid-19 nævnes, da dette har presset de tilbageværende 

iværksættere endnu mere på likviditeten grundet nedlukningen i Danmark. Såfremt 

iværksætterselskaberne havde et ønske om at forsøge at opnå en kapital på 40.000 kr. er 

dette kun blevet sværere efter de ikke har en reel mulighed for at generere omsætning i en 

længere periode samt muligvis har været nødsaget til at opsige medarbejder, lokaler mv. 

Statens forsøg på at hjælpe erhvervslivet gennem hjælpepakker kan naturligvis ikke rede 

iværksætterselskaberne med at oparbejde en kapital. Vi har i opgaven ikke valgt at 

gennemgå påvirkningen af COVID-19 og disse hjælpepakker, da selskabsformen 

iværksætterselskabet vil blive udfaset uagtet heraf, dog skal man stadig have det i tankerne 

at de tilbageværende får svære ved at omregistrerer/omdanne og oparbejde en kapital til 

brug for omdannelsen. 

Vi vil som hovedvægt i opgaven behandle hvilke etableringsmuligheder som iværksætterne 

har når selskabsformen iværksætterselskaber udfases både for de nuværende men også for 

kommende iværksættere.  

Der vil som udgangspunkt, ikke blive lagt det store fokus på omdannelse af eksisterende 

personlige virksomheder, spaltning og fusion, da dette vurderes at være længere henne i et 

givent selskabs- eller virksomheds livsproces. Derudover vurderes det ikke at være relevant 

for problemstillingen i samme omfang, da denne netop kigger på hvilke selskabs- og 

skattemæssige problematikker som de resterende iværksættere står overfor, nu hvor et 

iværksætterselskaber ikke længere er en mulighed.  
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1.5 Problemformulering 

Vi har på baggrund af hele den indledende del derfor udformet følgende 

problemformulering: 

Undersøgelsen skal afdække hvordan iværksætterne stilles selskabs- og 

skattemæssigt, når selskabsformen IVS udfases i 2021, med henblik på 

videreførsel af deres erhvervsmæssige aktiviteter  

Til belysning af dette har vi udarbejdet følgende undersøgelsesspørgsmål:  

● Hvad er årsagen til at selskabsformen blev indfaset og udfaset?  

● Hvilke etableringsmuligheder er der for de tilbageværende iværksættere, herunder 

de selskabsretlige og skattemæssige konsekvenser herved?  

● Hvilken selskabsform bør case virksomhed XX og XY vælge fremadrettet ud fra 

opnåelse af bedst mulige fordele?  

● Hvilken betydning vil udfasningen af selskabsformen have på det danske 

erhvervsliv?   

Ovenstående undersøgelsesspørgsmål vil vi i opgaven afdække gennem særskilte afsnit, 

hvor vi som afslutningsvis vil opsamle undersøgelsen i konklusionen samt med samlet 

besvarelse af vores overordnet problemformulering.  

1.6 Metodevalg 

Opgaven vil være bygget op om en indledning, herunder hvorfor iværksætterselskaber blev 

indfaset og hvorfor disse er blevet udfaset samt en generel beskrivelse af selve 

selskabsformen til brug for sammenligning i forbindelse med gennemgang af fremadrettede 

etableringsmuligheder for iværksættere. Dernæst vil vi beskrive de forskellige virksomheds- 

og selskabsformer til brug for at analysere hvilke muligheder, der er for de tilbageværende 

iværksættere, samt herunder fordele og ulemper selskabsretlig og skattemæssigt.  

I den analyserende del har vi i samarbejde med to case virksomheder gennemgået de 

forskellige etableringsmuligheder for at se hvad der reelt vil kunne tilpasse deres nuværende 
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aktivitet og vil være et muligt bud på, hvilken etableringsform, der vil kunne give de to givne 

case virksomheder største fordele når udfasningen sker i 2021.  Afslutningsvis vil vi 

perspektivere til hvilke fremtidsudsigter, der er for de tilbageværende iværksætterselskaber 

og fremtidige iværksættere.  

1.7 Dataindsamlingsteknikker 

Vi vil i dette afsnit redegør for teorier og modeller, som er anvendt i vores 

undersøgelsesspørgsmål samt den metodiske tilgang til opgaven, og heraf anvendelsen af 

empiri. Vi vil for hvert undersøgelsesspørgsmål beskrive hvorfor og hvordan metoden er 

anvendt i opgaven.  

Da vi ikke har adgang til alt data må der tages forbehold for at vi i opgaven har opstillede 

fiktive eksempler eller scenarier, dette vil dog fremgå af opgaven. De benyttede 

casevirksomheder har ønsket ikke at blive offentliggjort, hvorfor at årsrapporterne er 

anonymiseret.   

Opgaven tager udgangspunkt i et økonomisk aspekt, grundet det vil bestå af analyse af 

hvorledes de tilbageværende iværksætterselskaber har en reel chance for at fortsætte i form 

af de to muligheder, der er for dem frem til april 2021, men samtidig også hvilke 

etableringsformer der er for iværksætterne fremadrettet.  

Vi vil for de enkelte undersøgelsesspørgsmål redegøre for hvilke dataindsamlingsmetoder vi 

har anvendt samt hvilken typer af kilder, herunder vurdere validiteten og reliabiliteten.  

Til belysning af de forskellige problemstillinger i de enkelte undersøgelsesspørgsmål har vi 

gennem casestudiet kunne undersøge fænomenet gennem forskellige kvantitative og 

kvalitative data teknikker. Afhandlingen er baseret på både primære og sekundære data, 

hvilket vil sige at primære data er personligt indsamlet gennem interviews og egne 

erfaringer, hvor sekundære data er indsamlet af andre personer eller via offentlige 

databaser. Ved egen erfaring menes vores kendskab til den juridiske regulering af 

virksomheder og selskaber, via vores erhverv som revisorer.  

Vi vil i forbindelse med opgaven både anvende kvantitativ og kvalitativ dataindsamling. Den 

kvantitative del vil primært være bestående af offentlige databaser, herunder Danmarks 
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statistik, hvor den kvalitative del vil bestå af vores analyse af redegørelser og artikler samt 

interviews med konkrete iværksættere og om deres iværksættervirksomhed. 

1.8 Undersøgelsesdesign 

Vi vil i opgaven besvare vores problemformulering og undersøgelsesspørgsmål gennem en 

normativ analyse, hvor vi tager udgangspunkt i teori vedrørende iværksætter og 

etableringsmuligheder, som er baseret på gældende lovkrav samt almen rådgivning. En 

normativ analyse bruges til at beskrive og vurdere, samt komme med forslag til løsning af 

problemstillingen, der kan afhjælpe problemet.   

Den anvendte teori omfatter faglitteratur, retsinformation, årsregnskabsloven og skatte 

lovsamlinger og diverse publikationer.  

1.9 Kildekritik  

Vi vil i dette afsnit vurdere kildernes objektivitet.  

Som det tidligere er nævnt i de foregående afsnit er opgaven primært baseret på sekundære 

data, som er bestående af faglitteratur, lovgivning (årsregnskabsloven, 

bekendtgørelser  mv.) samt publikationer.  

Det kan nævnes at faglitteratur og lovgivning kan være påvirket af forfatterens tilknytning 

til fagområdet, dog vurdere vi at faglitteratur og lovning må være objektive data, da dette 

bruges i praksis i samfundet.  

Vi har været kildekritiske overfor anvendt data, og som følge af vores erhvervsmæssige 

erfaringer er vi bedre rustet til at vurdere objektiviteten af de anvendte datakilder. 

Yderligere har vi i forbindelse med opgaven været i kontakt med en række iværksættere for 

at høre om deres overvejelser i forbindelse med hvilke faktorer de anså som vigtige i 

forbindelse med etablering, samt deres overvejelser i forbindelse med udfasning af 

iværksætter selskabsformen.  

Vi har til hele vores redegørende og analyserende del i afhandlingen, anvendt selskabsloven 

og regnskabsloven samt bekendtgørelser om bl.a. skat. Følgende retskilder anses for  

værende objektive og valide med ingen grad af subjektivitet.  
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Vi har yderligere anvendt en lang række data fra erhvervsministeriet samt øvrige styrelser 

(Erhvervsstyrelsen), hvilket anses som værende en gyldig og pålidelig kilde. Vi anser 

offentlige myndigheder, som værende politiske uafhængige og vurderer høj grad af validitet 

i informationen. 

1.10 Undersøgelsesspørgsmål: Metodisk tilgang 

1.10 Undersøgelsesspørgsmål 1: Redegørelse 

Vi vil i dette afsnit afdække den metodiske behandling af vores undersøgelsesspørgsmål 1, 

som er følgende;  

● Hvad er årsagen til at selskabsformen blev indfaset og udfaset?  

Definition og operationalisering – ved begrebet indfaset og udfaset skal vi opnå en 

forståelsen for selve selskabsformen, herunder hvorfor man har oprettet den i Danmark, 

samt hvorfor man har valgt at udfase den igen. Vi vil derfor se historikken fra man oprettet 

selskabsformen til regeringen har valgt at afvikle den igen, herunder hvad der ligger til 

grund for beslutningen af begge dele. 

Vi vil i dette undersøgelsesspørgsmål redegøre for selskabsformen iværksætterselskaber, 

herunder historien for indfasningen samt udviklingen gennem årene som har medført at 

selskabsformen er blevet nedlagt igen. Vi vil i denne forbindelse lægge op til hvilken 

betydning dette har for dansk iværksætteri samt hvad man kan gøre for de tilbageværende.  

Vi vil i dette undersøgelsesspørgsmål redegøre for først og fremmest for de to alternativer 

iværksætterselskaberne har indtil april 2021. Omdannelse fra iværksætterselskab til 

anpartsselskab, eller opløsning for de iværksætterselskaber der ikke har mulighed for 

omdanne. 

Vi vil i undersøgelsesspørgsmålet basere os på sekundære data af kvalitativ art, som vil 

bestå af artikler og redegørelser fra regeringen vedr. selskabsformen. Dog vil vi også 

anvende data af kvantitativ art i form af grafer og opgørelser fra Danmarks statistik vedr. 

oprettelse af selskaber, antallet af iværksætterselskaber og deres økonomiske situation.   
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Vi vurderer at vores anvendte data er tilstrækkeligt i forhold til at belyse de relevante 

forhold i forbindelse med redegørelsen af selskabsformen samt selve indfasningen og 

udfasningen heraf. 

På baggrund af ovenstående redegørelse vil opnå en basal og grundlæggende viden om 

iværksætterselskaber, herunder historikken for hvorfor regeringen indfasede 

virksomhedsformen samt hvorfor de har udfaset denne igen, og hvilke problemer dette har 

skabt for de tilbageværende iværksætterselskaber til brug for vores undersøgelse. Vi 

vurderer at de anvendte data er valide i det omfang vi har anvendt lovsamlinger, 

bekendtgørelser samt offentliggørelse fra styrelser.  

1.10 Undersøgelsesspørgsmål 2: Muligheder  

Vi vil i dette afsnit afdække den metodiske behandling af vores undersøgelsesspørgsmål 2, 

som er følgende;  

● Hvilke etableringsmuligheder er der for de tilbageværende 

iværksættere, herunder de selskabsretlige og skattemæssige 

konsekvenser herved?  

Definition og operationalisering - Ved begrebet etableringsmuligheder forstås de selskabs- 

og virksomhedsformer, som en fremtidig iværksætter, vil kunne oprette. Dette opgøres på 

baggrund af de virksomheds- og selskabsformer der er tilgængelig på tidspunktet for 

udfærdigelse af opgaven.  

Yderligere vil dette spørgsmål forklarer hvilke forskellige etableringsmuligheder der er for 

iværksættere. Redegørelsen vil her dækker over en generel beskrivelse af de forskellige 

selskabsformer samt erhverv drevet i personlig regi i Danmark.  

Teorimæssigt vil der blive benyttet lovsamlinger inden for regulering af virksomheder og 

selskaber, samt beskatning heraf. Ydermere vil der i redegørelsen blive benyttet artikler, for 

at sikre korrekt redegørelse for ovenstående belysningsaspekter.  

Vi vil i redegørelsen basere os på sekundære data, primært i form af kvantitative data på 

baggrund af lovsamling, samt i mindre grad i kvalitativ i form af artikler.  
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Det anvendte data vurderes som værende passende i forhold til at belyse de relevante 

forhold i undersøgelsesspørgsmålet. Med henblik på kildekritik, vurderes denne at være 

passende, i det at der primært er benyttet data fra den danske lovsamling, 

Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelse samt Danmarks statistik. Derudover vurderes validiteten 

af den benyttede data som værende høj, på baggrund af metodetrianguleringen.  

Ud fra redegørelsen vil der opnås viden om de forskellige etableringers muligheder, der 

foreligger, hvorefter at der vil kunne foretages en analyse for de to case virksomheder for at 

kunne identificere de bedste muligheder for etablering, for de fremtidige iværksættere.  

Undersøgelsesspørgsmålet er besvaret ud fra data indhentet fra henholdsvis 

Årsregnskabsloven, Selskabsloven, information fra Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen, 

samt faglige artikler om emnet. Med henblik på de benyttede artikler, har vi være 

kildekritiske ud fra at data heri stemmer overens med lovgivning og udmeldinger fra 

Styrelserne. På baggrund heraf vurderes troværdigheden af datasættet og resultaterne af 

redegørelsen at være passende.  

Såfremt at redegørelsen ville skulle foretages igen, vurderes det at resultatet kun vil kunne 

variere meget lidt, da denne primært beror på lovgivningen, og der vurderes ikke at være 

stor mulighed for forskellig tolkning heraf indenfor emnet, og i mindre grad på artiklerne.  

Kausaliteten af undersøgelsesspørgsmål vurderes at være stærk, da 

undersøgelsesspørgsmålet klarlægger hvilke virksomheds- og selskabsformer, som 

kommende iværksættere vil kunne benytte efterfølgende, og derfor danner grundlag for 

analysen af de selskabs- og skattemæssige fordele der kan opnås herved.   

Vi vil på baggrund af denne redegørelse være i stand til at analysere vores case 

virksomheder XX og XY i undersøgelsesspørgsmål 3. Da vi på baggrund af beskrivelse af 

etableringsmulighederne vil kunne analysere hvilke muligheder der er for de to givne case 

virksomheder i vores afhandling.   

1.10 Undersøgelsesspørgsmål 3: Analyse af case virksomhed XX og XY 

Vi vil i dette afsnit afdække den metodiske behandling af vores undersøgelsesspørgsmål 3, 

som er følgende;  
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● Hvilken selskabsform bør case virksomhed XX og XY vælge 

fremadrettet ud fra opnåelse af bedst mulige fordele?  

Definition og operationalisering - Ved begrebet “bedste fordele” forstås materielt, såvel som 

immaterielt. Den materielle andel kan måles på baggrund af den mulige skattebesparelse, 

der vil kunne opnås ved at skiftet til en anden beskatningsform. Den immaterielle del måles 

på baggrund af hvor godt de forskellige virksomheds- og selskabsformer passer til case 

selskaberne, med udgangspunkt i de seks parametre, der er beskrevet under 

undersøgelsesspørgsmål 2. Da den immaterielt del er en blødere værdi, vil denne blive målt 

på baggrund af indikatorer.  

Vi vil i dette spørgsmål gør brug af vores viden fra undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 til at 

analysere hvilke muligheder der er for de tilbageværende iværksætterselskaber. Analysen vil 

været baseret på både kvantitative og kvalitative data, da vi vil anvende selskabernes 

årsrapport, lovgivning samt artikler.          

Formålet med undersøgelsesspørgsmålet, er at klarlægge hvilken selskabs- eller 

virksomhedsform, der vil kunne opnås de bedste fordele skatte- og selskabsmæssigt, ud fra 

de to forskellige case virksomheder.  

Case virksomhederne vil blive analyseret på baggrund af semistrukturerede interviews, samt 

selskabernes årsrapporter, og relevant teori og artikler herom.  Der vil være tale om i 

forvejen etablerede iværksætterselskaber, med henblik på at give et mere nuanceret billede 

af de konsekvenser der vil være af et givent valg af etableringsform. Derudover vil denne 

fremgangsmåde for analysen alt andet lige givet et mere håndgribeligt resultat for 

iværksættere.  

Spørgsmålet er blevet besvaret med udgangspunkt i data fra interviews med henholdsvis et 

IVS i byggebranchen, samt et tidligere IVS i IT-branchen. Data fra interviews kan 

umiddelbart ikke antages at være generelt for hele populationen. Men da brancherne som 

de to case virksomheder befinder sig i, udgør en stor del af branchen, samt at analysen er 

foretages med udgangspunkt i den gældende lovgivning, vurderes det alligevel at 

datagrundlaget til dels er retvisende for populationen.  
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Dette vurderes ligeledes på baggrund af at case virksomhederne vurderes til at være typiske 

med henblik på medarbejderantal, overskud og aktivernes fordeling (Iværksætterbarometer 

2019) 

Den benyttede data vurderes at kunne besvare undersøgelsesspørgsmålet, med 

udgangspunkt i at der er tale om selskaber, der på nuværende tidspunkt stadig benytter sig 

af iværksætterselskab formen, eller som har gjort sig overvejelser om omregistrering, og 

hvilke faktorer der er relevante i forbindelse med etablering.  

Undersøgelsesspørgsmålet vurderes at have relevans for besvarelse af 

problemformuleringen, på baggrund af at dette giver indblik i nogle af de fordele og 

ulemper, der er ved de forskellige virksomheds- og selskabsformer, og hvordan disse vil 

påvirke de givne ejere.  

På baggrund af overstående vurderes validiteten af undersøgelsesspørgsmålet som værende 

mellem til høj.  

1.10 Undersøgelsesspørgsmål 4: Fremtidsperspektivering 

Vi vil i dette afsnit afdække den metodiske behandling af vores undersøgelsesspørgsmål 4, 

som er følgende;  

- Hvilken betydning vil udfasningen af selskabsformen have på det danske 

erhvervsliv?  

Definition og operationalisering - Ved begrebet ”betydning” forstås hvilken påvirkning 

selskabsformen iværksætterselskaber har på både iværksætteri i Danmark, men samtidig 

også lysten til fremadrettet at iværksættere vil oprette virksomheder samt deres muligheder 

herfor. Vi vil se på hvordan både de tilbageværende er stillet i samfundet, men samtidig 

også fremadrettet samt hvilke alternativer de har for at drive erhverv.  

Vi vil i dette undersøgelsesspørgsmål redegøre for de forskellige fremtidsmuligheder, der er 

for iværksætterne i forbindelse med udfasningen.   
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Vi vil i dette spørgsmål gør brug af vores viden fra undersøgelsesspørgsmål 1, 2 og 3 til at 

perspektivere til hvilke muligheder der er for de tilbageværende iværksættere fremadrettet 

og om dette vil ændre erhvervslivets tilgang hertil.  

Perspektiveringen til fremtidsudsigterne for de tilbageværende iværksættere vil tage 

udgangspunkts i interviews med casevirksomhederne XX & XY, samt andre iværksættere. 

Analysen vil været baseret på både primære og sekundære data af kvantitative og kvalitative 

art.  

Validiteten i spørgsmålet er mere nuanceret, da der i vores anvendte data er en bred 

holdning til hvilken betydning udfasningen af selskabsformen har, herunder om det 

overhovedet vil påvirke iværksætteri i Danmark, hvorfor dette spørgsmål er mindre 

objektivt og mere subjektiv præget.  
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2. Iværksætterselskaber  

2.1. Hvad er Iværksætterselskab?   

Iværksætterselskaber (også kaldet IVS’er) er kort sagt en selskabsform der ligesom 

anpartsselskaber, aktieselskaber m.fl., er en selskabsform med begrænset hæftelse. 

Selskabskapitalen er dog væsentlig mindre end et anpartsselskab, da startkapitalen er 

minimum 1. kr. Selskabet er på lige fod med øvrige selskabsformer omfattet af selskabs- og 

årsregnskabsloven regler. (Economic - Iværksætterselskab (IVS) ).      

Selskabsformen har henvendt sig til de personer, som har haft et ønske om at drive 

virksomhed i selskabsform i stedet for personlig virksomhed, eller som ikke har haft 

kapitalen til at kunne stifte et anpartsselskab. Desuden har virksomhedsformen været 

tiltrækkende for stiftere med flere ejere, hvor de ikke har haft kapital til at opstarte et 

anpartsselskab. Iværksætter selskabsformen, har som anpartsselskaber, kunne være 

bestående af fysiske eller juridiske personer. Det har været muligt både at stiftet 

iværksætterselskabet som nystiftet eller købe et allerede eksisterende iværksætterselskab. 

Selskabet kunne både købes med eller uden aktivitet og af fysiske eller juridiske personer. 

(Advodan) 

Selskabsformen følger reglerne i selskabsloven §357 a-d, samt de samme regler som er 

gældende for anpartsselskabs i selskabsloven såfremt der ikke er nævnt særregler for 

iværksætterselskaberne. En af sær reglerne kommer til udtryk i §357 a-d i selskabsloven, 

hvor det kommer til udtryk at et iværksætterselskab årligt skal henlægge 25 % af 

overskuddet, som opspares indtil en selskabskapital svarende til 40.000 kr. et opnået.  

Svarende til at selskabet kan omregistreres til et anpartsselskab. Iværksætterselskaber er 

både anvendelige som drifts- og holdingselskaber. (Hviid Advokater, IVS) 

Selskabsformen er en selvstændig juridisk enhed med begrænset hæftelse. Dette betyder at 

selskabets ejere kun hæfter for det indskud eller den kapital de har indskudt i selskabet, 

såfremt der ikke er afgivet sikkerhed i form af kaution, pant til tredjemand mv. På denne 

måde vil den begrænsede hæftelse forsvinde og ejerne hæfter herfor som i personlig regi. 

(Advodan)  
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Iværksætterselskaber har et CVR nr. og er registreret hos Erhvervsstyrelsen. Alle 

oplysninger om selskabet fremgår af cvr.dk, også eksterne regnskabsdata såfremt at 

selskabet har udarbejdet dette. Ligeledes er de forpligtet til at oplyse om reel ejer, ejer med 

over 25 % ejerandel af kapitalandele og skal løbende opdatere ændringer i ejerforhold hos 

Erhvervsstyrelsen på lige fod med øvrige selskaber. (Advodan & Beierholm – 

Iværksætterselskaber IVS) 

Som tidligere omtalt blev der i et iværksætterselskab indskudt en selskabskapital mellem 1 - 

40.000 kr. Det har ikke været muligt at stifte et iværksætterselskab med en selskabskapital 

over de 40.000 kr., der har dog været mulighed for at stifte det med overkurs, så 

egenkapitalen var 40.000 kr. Et selskab opnår overkurs såfremt selskabskapitalen er købt til 

mere end kurs 100, hvor dette vil tilgå de frie reserver. (BDO) 

Ved stiftelsen af iværksætterselskabet registreres en direktør, dog var det ikke et krav til at 

dette skulle være selskabsejeren, der skal dog blot altid være registeret en direktør af 

selskabet. Udover de generelle stiftelsesdokumenter skulle, der også udarbejdes vedtægter 

for selskabet. Det kan fremgå heraf at det er muligt at tilvælge bestyrelse i selskabet, det er 

derfor nødvendigvis ikke ejeren der var beslutningstager hvis selskabet tegnes af en anden 

direktør end ejeren. (Advodan & Beierholm – Iværksætterselskaber IVS) 

Selskabet er forpligtet til årligt at afholde generalforsamling iflg. §76 i Selskabsloven i 

forbindelse med godkendelse af årsrapporten for iværksætterselskabet indtil 

udfasningsperioden. Såfremt der i løbet af året skal udloddes udbytte eller andre 

selskabsændringer skal foretages skal der altid afholdes en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor dette bliver godkendt. (Advodan & Beierholm – 

Iværksætterselskaber IVS) 

Da selskabsformen har deres egen selvstændige juridisk enhed og økonomisk kredsløb kan 

ejerne af selskabet herfor kun efter lovgivningen få penge ud af selskabet igennem lønninger 

eller foretage ordinært/ekstraordinært udbytte udlodning. Som lønudbetaling beskattes 

ejeren som ved almindelig personlig indkomst og kan løbende ske i året uden videre 

godkendelse. Ved udlodning af udbyttes beskattes dette med 27% for de første 55.300 kr. og 

42% (2020) herefter idet dette går ind under aktieindkomst. Såfremt ejeren er gift kan der 

dog anvendes ægtefælles aktieindkomst i denne forbindelse. Udlodning af udbytte skal 
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godkendelse med ordinær eller ekstraordinær generalforsamling inden dette kan foretages. 

(Skat.dk – Satser) 

I de tilfælde hvor ejeren har hævet mere løn end der er indberettet eller godkendt på 

generalforsamlingen anses dette som et ulovligt kapitalejerlån på lige fod med øvrige 

selskaber, som skal forrentes og oplyses i påtegningen af årsrapporten. (Erhvervsstyrelsen 

februar 2020) 

Som øvrige selskaber kan der optages nye medejere i selskabet enten  i forbindelse med 

stiftelse eller de kan købe sig ind senere gennem ejeren sælger dele af sine anparter i 

selskabet uden at skulle omdanne til anpartsselskaber eller lignende. (Beierholm – 

Iværksætterselskaber IVS) 

Såfremt iværksætterselskabet ønsker at opløse selskabet kan dette ske efter 3 forskellige 

måder iflg. selskabsloven kapitel 14: Opløsning ved betalingserklæring iflg. selskabsloven 

§216, likvidation iflg. SL §§217-224 samt tvangsopløsning. Herudover er det muligt at 

foretage fusion eller omdannelse.  

Ved betalingserklæring skal selskabet afgive en erklæring til Erhvervsstyrelsen om at både  

forfalden og uforfalden gæld er betalt og selskabet er opløst. Erklæringen skal underskrives 

af alle ejere samt kontaktoplysninger herunder navne og adresser. Desuden skal der 

fremsendes en erklæring fra skatteforvaltningen om at der ikke er skatte og afgiftskrav. 

(Erhvervsstyrelsen maj 2019)  

 Den frivillige likvidation skal vedtages på generalforsamlingen, hvorefter der udvælges en 

likvidator som vil tage sig af det administrative, hvor det vil fremgå af Erhvervsstyrelsens 

hjemmeside at selskabet er under frivillig likvidation til brug for at kreditorer kan gøre krav 

på sine udeståender til likvidator, herefter vil likvidator fordele nettoprovenuet til 

kreditorerne der har henvendt sig. (Erhvervsstyrelsen maj 2019)  

Tvangsopløsning kan ske i de tilfælde hvor iværksætterselskabet ikke har indsendt 

årsrapporten rettidig til Erhvervsstyrelsen eller såfremt selskabet ikke opfylder de formelle 

krav, hvorfor Erhvervsstyrelsen kan indstille selskabet til at blive tvangsopløst, da de ikke 

overholder selskabsloven regler. Sagen bliver sendt til skifteretten som herefter vil tilføje 

navnet under tvangsopløsning. Selskabet kan dog søge om genoptagelse såfremt de opfylder 
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kravene i selskabsloven igen, dog kan de ikke gøre det igen hvis det skulle komme i 

tvangsopløsning igen indenfor en 5-årig periode. (Erhvervsstyrelsen maj 2019)  

Den sidste mulighed er at iværksætterselskabet kan opløses gennem fusion eller 

omregistrering/omdannelse. Omregistering er såfremt der dannes et anpartsselskab, hvor 

omdannelse er til f.eks. aktieselskab, hvilket kommer an på hvor stor en selskabskapital der 

er oparbejdet i selskabet. Ved omregistrering af et iværksætterselskaber betegner man dette 

som en irreversibel proces, hvilket vil sige at man ikke kan danne et anpartsselskab igen. 

Der er tale om en omregistrering og ikke en omdannelse, da selskabsformen 

iværksætterselskaber er baseret på et anpartsselskab. (Erhvervsstyrelsen maj 2019)  

Såfremt ejeren af iværksætterselskabet ønsker at sælge sine anparter er dette anden 

aktieindkomst, dette vil udløse et tab eller en avance i forbindelse med salget af anparterne. 

Avancen vil som i andre salgstilfælde blive avance beskattet. Ejeren kan dog i forbindelse 

med salget fratrække sin indskudte selskabskapital som tab i den personlige selvangivelse. I 

det tilfælde hvor det er et holdingselskab, der ejer anparterne vil avancen være skattefri og 

beskatningen vil ske såfremt dette skal udloddes som udbytte eller udbetales som lønning. 

(Beierholm, Selskabers aktieavancebeskatning m.v) 

En anden mulighed for at de resterende iværksættere kan fortsætte deres erhvervsmæssige 

drift, er at fusionere deres iværksætterselskab, med et andet selskab som er i en 

fortsættende selskabsform. Ved en fusion overdrages det ene selskabs formue i store hele til 

det andet selskab. Det selskab hvis formue overlades, benævnes det indskydende selskab og, 

det selskab som modtager formuen kaldes for det modtagende selskab. Det indskydende 

selskab vil efter overdragelsen af formuen ophøre (Skatteret, 2018). Alt efter hvilken form 

for formue der overdrages kan graden af det indskydende selskabs ophør variere. 

Overdrages der blot anlægsaktiver i form inventar og lignende, kan man godt anse det 

indskydende selskab som fuldstændigt ophørt herefter. Sker der derimod overdragelse af 

ansættelsesforhold , patent og ting der hører mere i disse kategorier, kan der snakkes mere 

om en sammensmeltning af de to selskaber,  end egentlig ophør. Juridisk ophører det 

indskydende selskab uagtet af dette.  

Ved fusion af iværksætterselskaber, hvor enten iværksætterselskaber fusionere med et andet 

selskab, hvor det ene af dem er det fortsættende selskab og det andet ophører. Dog kan 
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begge selskaber også fusionere ind i et nyt selskab og de begge ophører, det fortsættende 

selskaber skal dog være et anpartsselskaber og andre selskabsformer, da der ikke må ske 

apportindskud i iværksætterselskaber jf. selskabsloven §357a stk. 2, hvorfor der skal ske en 

omdannelse eller registrering i denne forbindelse.  

En fusion vil kunne fuldføres som skattefri, såfremt at nedenstående betingelser opfyldes, 

og vil ellers blive beskattet ligesom ved en likvidation. Betingelserne for en skattefri fusion 

listes som følgende;  

Jf. fusionsskatteloven § 2 stk. 1 kan en  fusion gennemføres skattefrit, hvis de 

selskabsdeltagere der indgår i det indskydende selskab kun vederlægges med  aktier og 

anparter, i det der bliver det modtagende selskab, eller eventuelt via en kontant 

udligningssum.  

Det er ligeledes en betingelse at fusionsdatoen er ens med skæringsdatoen i det modtagende 

selskab jf. fusionsskattelovens § 5. Ved fusionsdato forstås den dato hvorved at 

åbningsstatussen er udarbejdet for det modtagende selskab i forbindelse med fusionen.  

Spaltning er ikke en mulighed da man ikke kan anvende reglerne vedrørende apportindskud 

i iværksætterselskaber, da man reelt overflytter aktiver er der derfor tale om reglerne for 

apportindskud. (ditselskab, september 2018 - selskabsloven §357a) 

Iværksætterselskaber kan omdannes til andre selskabsformer, herunder b.la. aktieselskabet. 

Dette kræver dog at selskabet opsparer eller indskyder til en kapital på 400.000 kr., som er 

krav i startkapital i aktieselskaber, samtidig skal en revisor assistere i forbindelse med 

omdannelse.  

Såfremt ejeren ønsker at omdanne til aktie- eller anpartsselskab skal virksomhedens 

aktiver, dette vil sige goodwill overdrages til den ønskede selskabsform. Dette kan ske som 

et skattepligtigt salg eller skattefri iflg. Lov om skattefri virksomhedsomdannelse.  (EY 

Februar 2019) 

Der er ingen forskel på de selskabsretlige regler ift. skattepligtig/skattefri omdannelse.   
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Hvis salget foretages skattepligtigt skal salget ske til handelsværdi. For at kunne undgå en 

risiko for skatteforhøjelse er det en forudsætning at aktiver og passiver er værdiansat 

korrekt. Det er op til ejeren om betalingen for virksomhedsomdannelsen skal ske igennem 

aktier eller en kombination af aktier, kontanter samt evt. gældsbrev.  (EY Februar 2019) 

Ejeren vil blive beskattet af genvundne afskrivninger, goodwill mv. til trods for at 

virksomheden ikke modtager et kontant vederlag. Det er derfor vigtigt i 

omdannelsesprocessen at man sikre der er midler til betaling af skatten i denne 

forbindelse.  (EY Februar 2019) 

Den anden mulighed for ejeren er at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse. I denne 

forbindelse undgår ejeren at blive beskattet i forbindelse med overdragelsen. Man vil her 

anse at virksomheden har anskaffet de skattemæssige værdier, der var gældende ved 

overdragelsen. Man vil her udskyde beskatningen til den dag hvor ejeren sælger aktierne, 

eller aktiverne i selskabet sælges. Det vil altså sige at man minimere den likviditetsmæssige 

belastning, som følge af betaling af latente skatter, der ville blive udløst ved at afstå den 

personlige virksomhed skattepligtigt til et selskab. Skatten har ofte væsentlig betydning, 

hvorfor man ved den skattefrie omdannelse udskyder disse og der udløses herfor ikke 

skat. (EY Februar 2019) 

Fordelen ved at gøre brug af denne lov er at denne overdragelse ikke udløser beskatning 

samt afståelsen af virksomheden lettes. (EY Februar 2019) 

Ulempen er at selskabet vil overtage en skattebyrde i forhold til ejernes 

afskrivningsgrundlag og anskaffelsestidspunkt for ejendomme osv. Anskaffelsessummen 

anses som lavere på ejerens aktier eller anparter, da avancen ikke beskattes som ved 

skattepligtig overdragelse, hvorfor anskaffelsessummen nedsættes for aktierne. Såfremt at 

man har anvendt virksomhedsordningen skal den negative indskudskonto udlignes. Såfremt 

ejeren har en saldo på mellemregningskontoen eller hensættelse til senere hævning, kan 

dette holdes udenfor omdannelsen såfremt man ifm. omdannelsen optager dette i 

åbningsbalancen som gæld og udbetaler dette til ejeren inden omdannelsen.  (EY Februar 

2019) 
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Om ejeren skal foretage omdannelsen skattefri eller skattepligtigt afhænger altså af om der 

er en ikke ubetydelig udskudt skat på f.eks. goodwill og genvundne afskrivninger, som vil 

blive beskattet ved en skattepligtig omdannelse. Herudover skal ejeren jf. nedenstående 

opfylde en række betingelser for at foretage skattefri virksomhedsomdannelse.  (EY Februar 

2019) 

Ejeren skal opfylde en række betingelse for at kunne foretage en skattefri 

virksomhedsomdannelse iflg. Lov om skattefri virksomhedsomdannelse: 

● Omdannelsen skal foretages senest 6 måneder efter forudgående indkomstårs udløb  

● Første dag i regnskabsåret skal være dagen efter forudgående indkomstår udløb  

● Ejeren er fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark 

● Hele vederlaget skal bestå af aktier eller anparter. Det er ikke muligt at modtage et 

kontant vederlag eller tilgodehavende 

● Datoen for omdannelsen skal være den dag, der følger efter udløbet af ejerens 

seneste årsregnskab (som oftest den 1. januar), og omdannelsen skal være foretaget 

senest seks måneder efter denne dato 

● Alle aktiver og passiver skal overdrages. En fast ejendom kan dog holdes udenfor 

● Udskudt skat skal afsættes i åbningsbalancen 

● Selskabsretlige dokumenter vedrørende omdannelse og skattemæssige 

specifikationer skal indsendes til skattemyndighederne senest en måned efter 

omdannelsen 

● Omdannelsen skal foretages som et nystiftet selskab eller alternativt et skuffeselskab  

Når etableringen af anpartsselskabet er foretaget er der ikke særlige vilkår eller forhold 

selskabet skal være opmærksomme på, de er her for på lige fod med alle andre selskaber. 

Det vil sige at der er mulighed for udlodning af udbytte (dog er der fortsat de selskabsretlige 

begrænsninger, der kan foretages salg af selskabets aktivitet samt af aktier, og der er 
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mulighed for at foretaget omstruktureringer og generationsskifte (med og uden 

succession). (EY Februar 2019) 

Iværksætterselskaber er forpligtet til at aflægge en årsrapport årligt ved regnskabsårets 

afslutning, dog kan de ligesom øvrige selskaber have forskudt regnskabsafslutning. 

Selskabsformen har skulle aflægge deres årsrapport efter reglerne i årsregnskabsloven og 

selskabsloven som er omfattet af reglerne for revision. Dog har de kunne fravælge revision 

såfremt de i 2 år i træk ikke har overskredet følgende; balancesum på 4 mio kr., 

nettoomsætning på 8 mio. kr. og/eller antal ansatte på 12. Såfremt selskabet kunne holde 

sig indenfor disse grænser kan revision fravælges og de kan nøjes med at aflægge 

årsrapporten med reglerne for assistance (blot regnskabsopstilling). (Hviid Advokater, IVS 

(Advodan & Beierholm – Iværksætterselskaber IVS) 

Som udgangspunkt er langt størstedelen af de aflagte årsrapporter med assistance 

erklæring, altså fravalg af revision grundet selskabet i opstartsfasen ikke overskrider 

grænser, dog er der mulighed for at vælge en mellemting udvidet gennemgang, som fortsat 

er med en lavere grad af sikkerhed, dog kan visse banker bede om at der er en større 

sikkerhed i forbindelse med større udlån. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens 

regler i klasse b, dog kan tilvalg fra klasse C foretages. (Advodan & Beierholm – 

Iværksætterselskaber IVS) 

Skattemæssigt betales der i iværksætterselskaber selskabsskat af overskuddet, som 

beskattes med 22%. Selskabsskatten afregnes årligt som de øvrige selskabsformer i 

november, dog kan der foretages frivillige aconto indbetalinger i året. Selskabet har fem 

måneder til at få udarbejdet årsrapporten efter åregnskabsafslutningen og skal seneste seks 

måneder efter indberette selvangivelsen, hvor  selskabsskatten skal betales samme år.  

Forskellen mellem et iværksætterselskab og enkeltmandsvirksomhed er ikke til at tage fejl af 

da iværksætterselskaber i høj grad minder om et anpartsselskab både i stiftelse og 

driftsform. Fordelene ved at drive virksomhed i iværksætterselskab frem for 

enkeltmandsvirksomhed, er at der hæftes meget begrænset og virksomhedsejer løber ikke 

en stor personlig økonomisk risiko. Dette vil sige at hvis din forretning går konkurs hæftes 

der højst for den indskudte kapital som max. kan være 39.999 i et iværksætterselskab. 

Såfremt dette havde været drevet som enkeltmandsvirksomhed ville man hæfte personligt 
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for alle økonomiske forpligtelser i virksomheden, hvor kreditorer ville kunne gøre krav på 

personlige ejendele som har en værdi udenfor virksomhedens aktiver, såsom bil, bolig mv. 

til at dække kreditorerne.  Det er derfor en fordel at drive i iværksætter selskabsform da 

dette er en juridisk selvstændig enhed. (Advodan & Beierholm – Iværksætterselskaber IVS) 

2.2. Oprettelsen og udfasningen af selskabsformen  

Regeringen og Dansk Folkeparti fremsendte forslag d. 28. februar 2019 om afskaffelse 

selskabsformen iværksætterselskaber. Beslutningen herom blev vedtaget i april 2019. Der 

findes i Danmark omkring 45.000  virksomheder som er drevet i denne selskabsform. Disse 

selskaber skal inden for to år (april 2021) omregistreres til anden selskabsform eller drive 

virksomheden i personligt regi. I forbindelse med vedtagelsen af afskaffelsen af 

iværksætterselskaber blev kapitalkravet i anpartsselskaber (ApS) nedsat fra 50.000 kr. til 

40.000 med det formål at gøre selskabsformen billigere for iværksættere. (Berlingske, 

februar 2019)   

Erhvervs- og Vækstministeriet afskaffede selskabsformen S.M.B.A (selskaber med 

begrænset ansvar) grundet manglende gennemsigtighed og stor risiko for svindel, 

derudover gik mange konkurs og i tvangsopløsning. Ønsket med indførelsen af 

iværksætterselskaberne var her for at skabe en mere lovreguleret selskabsform med høj grad 

af fleksibilitet, samt et politisk ønske om at øge antallet af virksomheder samt styrke 

innovation og vækst i Danmark. S.M.B.A’er var en selskabsform med begrænset hæftelse og 

ikke noget krav til selskabskapitalen ligesom med iværksætterselskaberne. Dog er der visse 

forskelle ift. antallet af stiftere samt at iværksætterselskaber er reguleret efter 

årsregnskabsloven, hvor S.M.B.A var reguleret efter “Lov om visse erhvervsdrivende 

virksomheder, hvor der ikke var krav til indberetning af årsrapport, og dermed var der igen 

kontrol med disse selskaber. (Retsinformation, februar 2013)  

S.M.B.A’erne blev udfaset januar 2014, hvor de tilbageværende blev behandlet som 

erhvervsdrivende foreninger med begrænset ansvar. Samtidig blev iværksætter 

selskabsformen oprettet og indfaset i Danmark. (Advokatsamfundet 2010) 
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Danmark blev inspireret af Tyskland til oprettelsen af iværksætterselskaber, hvor de har 

tilsvarende selskabsform “Unternehmergesellschaft (UG) som blev indført i 2008 med 

tilsvarende regler til kapitalkrav på 1 EUR. (LinkedIn) 

Selskabsformen blev indført som følge af konkurrencen på markedet. Der blev i Tyskland 

oprettet flere engelske selskaber, Private Limited Company samt andre filialer i Tyskland. 

Erhvervsstyrelsen i Danmark lavede flere analyser i perioden 2008-2014, hvor Tyskland 

indførte selskabsformen. Der blev ifm. indførelsen af selskabsformen i Danmark lagt vægt 

på den stigende virksomhedsvækst og de positive analyser i Tyskland, som 

virksomhedsformen havde medført for erhvervslivet. (LinkedIn)  

Iværksætterselskaberne har været en meget populær selskabsform i Danmark grundet den 

lave startkapital helt ned til 1 kr. Iværksætterselskabet blev indfaset i Danmark i 2014 med 

det formål at fremme iværksætteri og gøre det nemt og billigt at stifte selskaber. Dog har 

selskabsformen været mødt med voldsom kritik i samfundet. Erhvervsstyrelsen lavede i 

2018 en undersøgelsen, som viste at selskabsformen har skabt færre begrænsninger for 

iværksættere, men samtidigt har selskabsformen vist sig at være et kuldsejlet eksperiment 

for svindlere og plattenslagere, når der ses på de økonomiske konsekvenser for staten. 

(Ageras)  

Grundet den lave startkapital har virksomhedsejer kunne stifte et iværksætterselskab med 1 

kr. i startkapital og herefter stifte gæld i selskabet samt undgå at betale skat og moms, 

hvorefter selskabet har kunne erklæres konkurs og tvangsopløses. Virksomhedsejeren har 

kun hæftet med den ene krone i startkapital. Undersøgelsen som er foretaget af 

Erhvervsstyrelsen har vist at alle tvangsopløsninger og konkurser, som har været drevet i 

iværksætterselskaber har forårsaget en samlet skattegæld på 700 mio. kr., hvilket har været 

en stor og bærende årsag til at man vil udfase denne selskabsform, da regning ifm. 

tvangsopløsninger betales af statskassen. (Ageras)   

Trods man ønsker at fremme iværksætteri i Danmark har iværksætter selskabsformen, også 

været en god mulighed for at starte sin egen virksomhed billigt. Erhvervsstyrelsens 

undersøgelse har vist at der i årene 2014-17 er stiftet 41.877 iværksætterselskaber, hvor kun 

4% af disse har valgt at omdanne selskabet til anpartsselskab hvor selskabet har få 

oparbejdet den krævede selskabskapital på (50.000 kr. – nu  40.000 kr.). Undersøgelsen 
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har yderligere vist at kun halvdelen af alle iværksætterselskabet er momsregistrerede, og 

man må derfor forvente at der er begrænset handelsaktivitet i selskaberne. (Ageras) 

Til trods for at indfasningen af selskabsformen har tiltrukket nye iværksættere er det dog 

ikke muligt at konkludere om disse havde oprettet et ApS eller en enkeltmandsvirksomhed i 

stedet, såfremt denne selskabsform ikke havde været tilgængelig. 

Det formodes at de veldrevne iværksætterselskaber der pr. april 2019  udgør 45.000 ,vil 

blive omdannet til de selskabsformer som enkeltmandsvirksomhed (I/S) eller ApS’er.  

(Berlingske, februar 2019 Morten Jasper). Indenfor de sidste 10 år er det tredje gang at 

kapitalkravet for anpartsselskabet er blevet reduceret fra 125.000 kr., hvor det i dag er 

40.000 kr. og fortsat med begrænset hæftelse. Tom Vile Jensen (direktør hos FSR – danske 

revisorer) har udtalt til Berlingske at det ikke må forventes at kapitalkravet sættes 

yderligere ned for at fremme iværksætteri i Danmark, da vi er et land der er begrænset med 

ressourcer i skattevæsenet og politiet til at tage sig at selskabers svindel, hvorfor man ikke 

vil sænke kapitalkravet yderligere igen i anpartsselskaber, da dette vurderes for risikabelt. 

Yderligere er det på niveau med de øvrige skandinaviske lande. (Berlingske, februar 2019 

Morten Jasper)   

Såfremt de 45.000 iværksætter selskaber ikke omdanner selskabet indenfor de næste to år, 

det vil sige medio 2021, vil selskaberne blive tvangsopløst. Det vil sige at selskaberne rent 

juridisk vil ophøre med at eksistere, og selskabets ledelse vil pr. automatik blive afsat i 

forbindelse med tvangsopløsningen. (Berlingske, februar 2019 Morten Jasper)   

FSR har i 2018 lavet en undersøgelse af iværksætterselskaber. For regnskabsåret 2017 havde 

to ud fire iværksætterselskaber underskud eller et nul på bundlinjen. Dog havde 48 af 

selskaber mindst en million i overskud, hvor 29 af selskaberne havde et millionunderskud. 

Det vil sige at 9 ud af 10 har et resultat mellem -100.000 og 100.000 kroner, hvoraf 37,7 % 

har overskud, men 42,4 % har underskud og de resterende 19,9 % har nul-resultat. (FSR 

Analyse, Februar 2018) 

Da undersøgelsen blev lavet havde virksomhedsformen eksisteret 3 år i Danmark. Det må 

tages i betragtning af selskaberne er meget små og med meget lidt økonomisk polstring, 

grundet deres korte tid på markedet fortsat er i opstartsfasen, hvorfor dette er mere 
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risikofyldt. I 2018 var registeret over 40.000 selskaberne men ingen har på daværende 

tidspunkt indleveret en årsrapport, hvilket bekræfter den begrænsede aktivitet og vækst hos 

iværksætterselskaberne.  

I juni 2017 blev 11 iværksætterselskaber omdannet til aktieselskaber, hvoraf 1.183 selskaber 

blev omdannet fra IVS til ApS. (FSR Analyse, Februar 2018) 

 I forbindelse med lovændringen om 

udfasning af iværksætterselskaber 

skal beslutningen om omregistering 

til ApS foretages på en 

generalforsamling, hvor kravet til 

flertal i lighed med 

vedtægtsændringer, er 2/3 flertal. I 

vedtægterne skal tidspunkt og 

selskabsbetegnelse ændres fra IVS til 

ApS samt kapitalkravet. Selskabet 

skal i denne forbindelse opfyldes 

kravene i selskabsloven med en 

kapital på minimum 40. 000 kr., og 

der skal i denne forbindelse 

udarbejdes en vurderingsberetning 

jf. selskabsloven § 37. I forbindelse med omdannelsen skal selskabet offentliggøre en 

erklæring, som viser at kapitalen er til stede på beslutningstidspunktet for omdannelsen. 

(SMV Guiden, april 2019) 

Dette kan dog også omfatte en årsrapport der er revideret eller der er foretaget udvidet 

gennemgang. Påtegning, herunder erklæringen om udvidet gennemgang skal være uden 

modifikationer. Balancedagen for årsrapporten må ikke være mere end fem måneder forud 

for beslutningen om vedtægtsændringerne. Såfremt årsrapporten er revideret eller der er 

foretaget udvidet gennemgang for 2018-2019, kan selskabet undlade vurderingsberetning 

ifm. omregistering. (SMV Guiden, april 2019) 
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3. Etableringsmuligheder  

3.1 Forord 

I det at iværksætter i Danmark ikke længere kan gøre brug af selskabsformen 

iværksætterselskab, vurderes det derfor relevant at gennemgå hvilke andre 

etableringsmuligheder, der er for iværksættere herefter. 

I Danmark forekommer der en lang række virksomheds- og selskabsformer, som hver især 

er forskellige med hensyn til omfanget af regulering, hæftelse mv. Da der forekommer flere 

muligheder for valg af efterfølgende virksomheds- eller selskabsform, vurderes det 

essentielt for en iværksætter at have kendskab til fordelene og ulemperne for de enkelte 

etableringsmuligheder, der vil være fremadrettet for dem.  

Redegørelsen vil belyse en række aspekter af de forskellige virksomheds- og selskabsformer, 

såsom kapitalkrav, hæftelse og beskatning ud fra følgende spørgsmål, da vi vurdere at dette 

vil være de områder med størst interesse set fra den almene iværksætter da de behandler det 

økonomiske- og reguleringsmæssige aspekt;  

● Hvem vælger denne selskabs-/virksomhedsform 

● Juridisk grundlag og myndigheder 

● Kapitalkrav 

● Hæftelse  

● Beskatning  

● Regnskab  

● Udlodning og vederlag 

3.2 Selskabsformer 

3.2.1 Anpartsselskab  

Hvem vælger denne selskabsform-/virksomhedsform? 

Anpartsselskaber også kaldet ApS, stiftes af ejere som ønsker en selskabsform hvor der 

forekommer en begrænset hæftelse, samt adskillelse af selskabets og ejerens økonomi 

(Erhvervsstyrelsen, 2020-1). Det kan diskuteres hvorvidt at selskabsformen giver en større 
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mulighed for finansiering via kreditinstitutter og kreditorer, i det at kapitalkravet er på kun 

minimum 40.000 kr., men samtidig hæfter ejerne kun med det indskudte selskabskapital, 

hvor der i personlige virksomheder, hvor der ikke forekommer et kapitalkrav, hæftes 

ubegrænset.  

Ud fra et konkursmæssigt perspektiv har enkeltmandsvirksomheder, som indgår i de 

personlige virksomheder, generelt en længere levetid sammenlignet med de resterende 

virksomheds- og selskabsformer, samt udgør en mindre andel af de samlede konkurser i 

2019 (Danmarks Statistik, 2019-1). På baggrund heraf vurderes der ikke at forekomme en 

finansieringsmæssig fordel ved et anpartsselskabser frem for en personlig virksomhed, i det 

at det formodes af kreditinstitutter og kreditorer vil bedømme en given handelspartner ud 

fra deres evne til at tilbagebetale lån og overholdelse af givne kreditrammer.  

Anpartsselskabets kapitalandele kan ikke udbydes til offentligheden iflg. selskabsloven § 1 

stk. 3, hvorfor at denne selskabsform vil blive fravalgt såfremt at ejerne har ønske om 

børsnotering, men der er mulighed for at være flere medejere i selskabet, samt omdannelse 

til et aktieselskab som det er muligt at børsnotere. 

Juridisk grundlag og myndigheder 

Anpartsselskaber er underlagt selskabslovens bestemmelser  jf. selskabsloven § 1. Selskabet 

er forpligtet til at skulle registrere sine stamoplysninger hos Erhvervsstyrelsen. Med hensyn 

til ledelsesorganet er der kun krav om en direktion (Erhvervsstyrelsen, 2020-1). 

Kapitalkrav 

Selskabet dannes med et minimumsindskud på 40.000 kr., som kan indbetales kontant, 

eller som apportindskud i form af andre værdier iflg. Selskabsloven § 35. Såfremt der 

anvendes et apportindskud vil dette kræve en vurderingsberetning udarbejdet af en 

godkendt revisor, jf. selskabslovens § 36 & § 37 stk. 1, hvoraf værdien af apportindskuddet 

fastlåses.  
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Hæftelse  

Kapitalejerne i et anpartsselskab hæfter alene, som nævnt tidligere  med den indskudte 

kapitalbeløb på 40.0000 kr jf. selskabsloven § 1 stk. 2.  

Beskatning  

Selskabet udgør et selvstændigt skattesubjekt, hvorfor at dette beskattes særskilt ud fra 

selskabsskatteloven § 1 stk. 1 og beskattes med 22% af den skattepligtige indkomst ud fra 

selskabsskatteloven § 17 stk. 1. Fremgangsmåden for beregningen af den skattepligtige 

indkomst fremgår ligeledes af § 17-23 i selskabsskatteloven.  

Regnskab  

Anpartsselskaber er underlagt bestemmelserne i Årsregnskabsloven jf. § 3 stk. 1, og skal 

aflægge årsregnskabet ud fra de revisionsmæssige regler, medmindre at selskabet i to 

efterfølgende år ikke overskrider over to af  følgende grænser jf. årsregnskabsloven § 4 stk. 

1-3;  

● en balancesum på 4 mio. kr.  

● en nettoomsætning på 8 mio. kr.  

● et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede ansatte i året på 12 

Såfremt at anpartsselskabet ikke overskride grænsende ud fra ovenstående, kan denne 

aflægge årsregnskab ud fra reglerne for udvidet gennemgang, assistance eller review. 

Udlodning og vederlag 

Ejerne i anpartsselskabet kan trække penge ud af selskabet på to måder; løn og udlodning af 

udbytte. Udtrukket løn vil blive beskattet via ejerens personlige indkomst, mens udlodning 

af kapitalafgange kan bestå af følgende former for udlodning jf. Selskabsloven § 179 stk. 1;  

● Udlodning af ordinært udbytte  

● Udlodning af ekstraordinært udbytte  

● Udlodning i forbindelse med kapitalnedsættelse  

● Udlodning i forbindelse med selskabets opløsning  
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Udlodning i forbindelse med ordinært- og ekstraordinært udbytte, samt i forbindelse med 

kapitalnedsættelse beskattes som aktieindkomst via ejerens selvangivelse. Udlodning i 

forbindelse med kapitalnedsættes og i forbindelse med selskabets opløsning vil ikke blive 

gennemgået. Det formodes ikke at iværksættere vil indskyde mere end kapitalkravet set i 

lyset af de ikke er kapitalstærke i opstartsfasen, hvorfor vi vurdere at det vil være irrelevant 

at gennemgå kapitalnedsættelse i opgaven. Udlodning i forbindelse med selskabets 

opløsning vurderes ikke relevant at gennemgå, på baggrund af at der tages udgangspunkt i 

at iværksætterne vil have et ønske om at kunne leve af deres virksomhed eller selskab, 

hvorfor der tages udgangspunkt i at der ikke vil være behov for lukning.  

3.2.2 Partnerselskab  

Hvem vælger denne selskabs-/virksomhedsform 

Partnerselskab, også kaldes P/S, blev oprindeligt oprettet som en videreudvikling af 

virksomhedsformen kommanditselskabet, hvor ideudvikleren kunne skabe en selskabsform 

samme med en række investorer, i det at ideudvikleren ville være komplementaren, og 

kommanditisten vil bestå af investorgruppen, og fremgå som ejere. Forskellene herimellem 

vil blive tydeliggjort i gennemgangen nedenfor, samt i gennemgangen af 

komplementarselskaber.  

Formen bliver oftest benyttet indenfor ejendomsbranchen samt i forbindelse med visse 

servicevirksomheder såsom advokatbranchen (Erhvervsstyrelsen, 2019-2).  

Juridisk grundlag og myndigheder 

Et P/S er underlagt selskabsloven jf. § 358, og skal registrere sine stamoplysninger hos 

Erhvervsstyrelsen. Derudover vil selskabets ledelsesorgan skulle bestå af en direktion såvel 

som en bestyrelse (Erhvervsstyrelsen, 2019-1). 

Kapitalkrav 

Kapitalkravet til partnerselskabet er ligesom ved anpartsselskabet opstillet som en mulighed 

om hvorvidt at indskuddet indskydes kontant eller som apportindskud, her skal der blot 

som minimum indskydes 400.000 kr.  
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Hæftelse  

I et partnerselskab forekommer der to former for hæftelse, i det at komplementaren vil 

hæfte ubegrænset og solidarisk, hvor kommanditisten kun hæfter begrænset i form af sit 

indskud (Erhvervsstyrelsen, 2019-2). Dette er i tråd med at selskabsformen oprindeligt blev 

skabt som en selskabsform for en ideudvikler og en gruppe investorer.  

Grundet dette skal komplementaren have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser i 

selskabet, for eksempel i form af varetagelse af selskabets ledelse.  

Beskatning  

Et partnerselskab er ikke anset som et selvstændigt skattesubjekt jf. selskabsskatteloven i 

det at komplementaren hæfter begrænset jf. selskabsskatteloven § 1 stk. 2, hvorfor at 

beskatningen sker via ejernes personlige indkomst.  

Regnskab  

Et partnerselskab er underlagt årsregnskabsloven bestemmelser, ud fra rammerne 

beskrevet under samme afsnit for anpartsselskabet.  

Udlodning og vederlag 

Selskabet er underlagt samme bestemmelser indenfor selskabsloven som beskrevet under 

samme afsnit som for anpartsselskaber.  

3.2.3 Aktieselskab 

Hvem vælger denne selskabs-/virksomhedsform 

Et aktieselskab stiftes lige som ved et anpartsselskab, af folk som ønsker en begrænset 

hæftelse. Det kan dog konkluderes på baggrund af at et aktieselskab sidenhen vil kunne 

børsnoteres jf. selskabsloven §5 stk. 2, at ved opstart af et sådanne er der et ønske om at 

have større mulighed for at søge eksterne kapitaltilskud end ved et anpartsselskab eller et 

P/S.  
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Derudover sender et aktieselskab alt andet lige et bedre billede udadtil, i form af størrelsen 

på kapitalen, i forhold til banker, samarbejdspartnere mv., sammenlignet med et 

anpartsselskab (Advodan, 2020).  

Juridisk grundlag og myndigheder 

Aktieselskaber er underlagt selskabsloven jf. §1, men er herefter identisk i forhold til et P/S 

med hensyn til registrering af stamoplysninger og sammensætning af 

ledelse. Ledelsesorganet kan i modsætning til anpartsselskabet ikke kun bestå af en 

direktion, men skal ligeledes bestå af en bestyrelse.  

Kapitalkrav 

Kapitalkravet er identisk med et P/S hvorfor at der henvises til afsnittet ovenfor, hvori dette 

er beskrevet.  

Hæftelse  

Ejerne af kapitalen i et aktieselskab, hæfter begrænset til den del der er indskudt som 

selskabskapital, og vil således ikke kunne blive forfulgt af banker og leverandører i forhold 

til hæftelse af personlige aktiver, medmindre at der er stillet personlige kautioner herom 

(Advodan, 2020). 

Beskatning  

For beskrivelse af beskatning af selskabet henvises der til afsnittes herom beskrevet under 

selskabsformen “anpartsselskab” idet at der ikke forekommer forskelle heri.  

Regnskab  

Et aktieselskab er underlagt årsregnskabsloven bestemmelser, ud fra rammerne beskrevet 

under samme afsnit for anpartsselskabet. 

Udlodning og vederlag 

Selskabet er underlagt samme bestemmelser indenfor selskabsloven som beskrevet under 

samme afsnit som for anpartsselskaber.  
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3.2.4 Enkeltmandsvirksomhed  

Hvem vælger denne selskabs-/virksomhedsform 

En enkeltmandsvirksomhed er relativ nemt at stifte, hvilket derfor også ligger til grund for 

valget af denne virksomhedsform, og som navnet bærer præg af forekommer der kun en 

enkelt ejer, hvorfor der er mulighed for at komme hurtigt i gang med at drive 

virksomheden.  Ved registrering skal virksomheden dog registrere sig som minimum én af 

følgende (Erhvervsstyrelsen, 2020-1); 

● Momspligtig - ved omsætning over 50.000 kr.  

● Lønsumspligtig - når afgiftsgrundlaget overstiger 80.000 kr.  

● Arbejdsgiver  

● Import fra- eller eksport til lande udenfor EU 

Juridisk grundlag og myndigheder 

Enkeltmandsmandsvirksomheder er underlagt loven om visse erhvervsdrivende 

virksomheder jf. LEV §1 stk. 2. 

Som nævnt ovenfor udgøres ledelsesorganet af en enkelt ejer, som træffer alle beslutninger.  

Kapitalkrav 

Der forekommer ikke krav til selskabskapitalen ved stiftelse.  

Hæftelse  

Det kan tolkes at som led i at fordi at der ikke forekommer krav til selskabskapitalen ved 

stiftelse, hæfter ejeren personligt og ubegrænset med sin formue (Virksomhedsguiden, 

2020-1).  
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Beskatning  

Ved registrering vælges ligeledes hvilke beskatningsform virksomheden ønsker, i det at der 

forekommer følgende muligheder;  

● Personskatteregler  

● Virksomhedsordningen  

● Kapitalafkastordningen 

Ud fra personskattereglerne vil resultatet i virksomheden blive beskattet som resultat af 

selvstændig virksomhed, via ejerens selvangivelse. 

Såfremt at virksomheden ikke realiserer et overskud, kan underskuddet fratrækkes i den 

personlige indkomst i året, hvor det konstateres, og såfremt at dette overstiger den 

personlige indkomst, kan dette ligeledes modregnes i nettokapitalindkomsten, så længe at 

denne er positiv og det ikke nedbringer bidragsgrundlaget jf. personskatteloven § 13 stk. 3.  

Et givent underskud vil ligeledes kunne modregnes i en ægtefælles personlige indkomst jf. 

personskatteloven §13 stk. 2.  

Hvis der ikke er mulighed for at modregne underskuddet, kan dette fremføres til de 

efterfølgende indkomstår jf. personskatteloven § 13.  

Med udgangspunkt i virksomhedsskatteordningen vil virksomheden kunne benytte sig af en 

skatteordningen, hvori der i større grad opnås skattemæssige fordele lig selskabsbeskatning, 

i det at den personligt ejet virksomhed vil kunne blive beskattet på baggrund af en forløben 

skattesats på 22% af opsparet overskud jf. virksomhedsskattelovens § 10 stk. 2. Dette 

fungerer således at såfremt at overskuddet ikke trækkes ud af virksomheden, betales blot 

den foreløbige skat på 22%, og beskattes først endeligt når overskuddet trækkes ud af 

virksomheden, hvor den i forvejen betalte skat herefter modregnes.  

Derudover vil en del af overskuddet kunne blive beskattet som kapitalindkomst, hvormed at 

der skal betales en mindre del arbejdsmarkedsbidrag, da kapitalindkomst ikke er underlagt 

dette jf. loven om arbejdsmarkedsbidrag § 10 stk.  
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Sidst men ikke mindst vil skatteyderen opnå fuld fradragsret for renteudgifter jf. 

virksomhedsskatteloven § 6 stk. 1, hvormed at den personlige indkomst vil blive nedsat.  

For at kunne benytte sig af virksomhedsskatteordningen forekommer der krav om at der 

foretages en opdeling mellem virksomhedsøkonomi, og ejerens personlige økonomi (Den 

juridiske vejledning, c.c.5.2.3.2), og at der udarbejdes et skattemæssigt regnskab der 

overholder bogføringsloven. Dette grunder i at skatteberegningen, hvor der tages forbehold 

for personlige hævninger fra virksomheden mv., skal kunne beregnes korrekt.  

Som et modspil til virksomhedsskatteordningen, kan kapitalafkastordningen ligeledes 

benyttes. Ordningen er en forenklet udgave af virksomhedsskatteordningen. Denne er 

udformet således at kapitalafkastet beregnes på baggrund af virksomhedens 

erhvervsmæssige aktiver, ud fra en given sats, hvorefter at kapitalafkastet fratrækkes i den 

personlige indkomst, og tillægges kapitalindkomsten. Herved opnår skatteyderen ligeledes 

mulighed for at skattemæssigt fradrag for renteudgifter.  

Modsat virksomhedsordningen forekommer der ikke krav til et skattemæssigt regnskab, 

eller opdeling mellem den private- og virksomhedens økonomi (Den juridiske vejledning, 

c.c.5.3.1.1).  

Regnskab  

Der foreligger krav om at en enkeltmandsvirksomhed udarbejder et skatteregnskab, men 

ikke at der offentliggøres en årsrapport, og skatteregnskabet skal kun fremlægges for 

skattestyrelsen såfremt at denne yder ønske herom (Erhvervsstyrelsen, 2020-1). Såfremt at 

der ønskes en offentliggjort årsrapport, vil den skulle udarbejdes ud fra regnskabsklasse A, 

der fremgår af årsregnskabslovens Afsnit II. 

Udlodning og vederlag 

Udtrækning af likvider ligger frit for, for ejeren, i det at det er virksomhedens overskud der 

beskattes. Ejeren vil således have fri adgang til virksomhedens likvide beholdning (Ivækst, 

2020) . Eventuelle udtrækninger, anses som private hævninger fra banken, med modpost på 

egenkapitalen. Det påvirker således ikke virksomhedens resultat. Sådanne hævninger vil 
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blive beskattet via ejerens personlige indkomst jf. personskattelovens § 3 stk. 1 og § 4a. stk. 

5. 

3.2.5 Interessentselskab 

Hvem vælger denne selskabs-/virksomhedsform 

Der forekommer ikke et krav til selskabskapital for et interessentselskab, kun at det som 

minimum stiftes med to ejere. På baggrund heraf vurderes det at selskabsformen benyttes i 

stil med et enkeltmandsvirksomhed, men som et partnerskab mellem ejerne 

(Erhvervsstyrelsen, 2020-2).  

Juridisk grundlag og myndigheder 

Interessentselskaber er reguleret via Loven om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. 

LEV § 1 stk. 2. Der foreligger ikke krav om at I/S skal have en direktion eller bestyrelse, 

hvorfor at det er op til interessenterne at afgøre hvordan ledelsen skal struktureres.  

Kapitalkrav 

Som nævnt ovenfor forekommer der ikke krav til selskabskapital for denne 

virksomhedsform. Såfremt at der ikke udarbejdes en særskilt interessent kontrakt, ejer hver 

interessent halvdelen, ved to ejere.  

Hæftelse  

Ejerne af et I/S hæfter solidarisk og ubegrænset overfor hinanden, for alle virksomhedens 

forpligtelser.  

Beskatning  

Et interessentselskab er skattetransparent, hvorfor at beskatningen sker via 

interessenternes personlige indkomst. Interessenterne kan ligeledes gøre brug af de 

beskatningsformer som en enkeltmandsvirksomhed vil kunne benytte. Se gennemgang af 

beskatningsformerne, i afsnittet om enkeltmandsvirksomheder ovenfor (Erhvervsstyrelsen, 

2020-2).  
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Regnskab  

Såfremt at et én af interessenter er en person, foreligger der ikke krav om udarbejdelse af 

årsrapport. Hvorimod at dette er et  krav såfremt at interessenterne udgøres af selskaber jf. 

ÅRL § 3 stk. 1 nr. 2. Dog kan udarbejdelse af årsrapport undlades, uagtet af alle 

interessenter er selskaber, hvis disse kan gøre brug af undtagelseserklæringen jf. ÅRL § 146 

stk. 1, der i det store hele gør sig gældende, hvis interessentselskabets årsrapport er 

indeholdt i en koncern rapport.  

Hvis virksomheden ikke kan gøre brug af ÅRL § 146 stk. 1, skal årsrapporten som minimum 

udarbejdes efter reglerne i regnskabsklasse A, jf. ÅRL §7 stk. 1.  

Udlodning og vederlag 

Et interessentskab anses som et selvstændigt retssubjekt, hvorfor at der skal ske opdeling 

mellem interessenters- og virksomhedens aktiver og passiver (Hansen et al, 2017). Hver 

interessent har en kapitalkonto i virksomheden, hvor mellemregningen mellem 

interessenten og selskabet føres. En positiv saldo på denne konto er ikke nødvendigvis et 

udtryk for at interessenten har ret til at hæve penge i virksomheden, i det at dennes aktiver 

potentielt kan bestå udelukkende af anlægsaktiver, hvorfor at der ikke vil være likvide 

midler til rådighed.  

Udlodning og vederlag  sker således via udbytte, eller såfremt at det er aftalt at 

interessenterne modtager vederlag for udført arbejde i selskabet. Et udbytte vil skulle 

beskattes som indtægt fra selvstændighed virksomhed hos interessenterne, da selskabet er 

skattetransparent. Et vederlag vil ligeledes skulle beskattes via interessenternes personlige 

indkomst.   

3.2.6 Komplementarselskab 

Hvem vælger denne selskabs-/virksomhedsform 

Et komplementarselskab minder om et partnerselskab, med den forskel at der er tale om en 

virksomhedsform, frem for en selskabsform. Komplementarselskabet, skal ligesom 

partnerselskaber, bestå af henholdsvis en komplementar og en kommandit, hvori 



40 
 

kommanditisten har rolle som virksomhedens ejer. Således bliver komplementarselskabet 

anses som et selvstændigt retssubjekt, men ikke et selvstændigt skattesubjekt.  

Juridisk grundlag og myndigheder 

Komplementarselskaber er underlagt loven om visse erhvervsdrivende virksomheder jf. 

LEV §1 stk. 2. 

Kapitalkrav 

Der forekommer ikke krav til selskabskapital, men selskabskapital indskydes på en 

kapitalkonto tilhørende kommanditisten, svarende til dennes andel af virksomheden.   

Hæftelse  

Komplementaren vil hæfte ubegrænset og solidarisk, hvor kommanditisten kun hæfter 

begrænset i form af sit indskud.  

Grundet dette skal komplementaren have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser i 

selskabet, for eksempel i form af varetagelse af selskabets ledelse.  

Beskatning  

Et K/S er skattetransparent, i form af at beskatningen sker via ejerens personlige indkomst. 

Et komplementarselskab kan derfor beskattes ud fra de samme beskatningsformer, som 

henholdsvis en enkeltmandsvirksomhed og et interessentselskab. For gennemgang heraf 

henvises der til gennemgangen af enkeltmandsvirksomheder ovenfor.  

Regnskab  

Såfremt at komplementaren er en virksomhed eller et selskab, foreligger der krav om 

udarbejdelse af årsrapport, ud fra de samme regler som er gældende for 

interessentselskaber.  

Udlodning og vederlag 

Udtrækning af foregår ligesom ved et interessentselskab, hvorfor der henvises til 

gennemgangen ovenfor.  
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3.2.7 Delkonklusion  

Ud fra gennemgangen af de forskellige selskabs- og virksomhedsformer er nedenstående 

tabel udarbejdet som et overblik.  

 

Selskabsform Kapitalkrav Antal ejere Hæftelse Skatte 
subjekt 

Regnskab  Regulering 

ApS Min. 40.000 
kr.  

min. 1 Begrænset Ja Ja Selskabsloven 

A/S Min. 400.000 
kr.  

Min. 1 Begrænset Ja Ja Selskabsloven 

P/S Min. 400.000 
kr.  

Min. 2 Kommandit
ist = 
begrænset  
Kompleme
ntar = 
ubegrænset 
& solidarisk 

Nej Ja Selskabsloven 

Virksomhedsfo
rm 

      

Enkeltmandsv
irksomhed  

Intet max. 1 Ubegrænse
t 

Nej  Nej Loven om 
visse 
erhvervsdrive
nde 
virksomheder 

I/S Intet Min. 2  Ubegrænse
t & 
solidarisk 

Nej Nej (kun 
hvis alle 
interessen
ter er 
selskaber) 

Loven om 
visse 
erhvervsdrive
nde 
virksomheder 

K/S Intet Min.  en 
kompleme
ntar og en 
kommandi
tist 

Kommandit
ist = 
begrænset  
Kompleme
ntar = 
ubegrænset 
& solidarisk 

Nej Kun hvis 
kompleme
ntaren er 
et selskab 

Loven om 
visse 
erhvervsdrive
nde 
virksomheder 
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På baggrund af gennemgangen kan det konkluderes at hver selskabs- og virksomhedsform 

har sine fordele og ulemper, og at det kan udledes at valget af formen i stor grad afhænger af 

hvilken grad af regulering man ønsker at følge, samt hvilken grad af finansiering der vil 

være behov for i selskabet eller virksomheden. Derudover er omfanget af hæftelsen ligeledes 

interessant, da dette alt andet lige, er påvirket af økonomien generelt, samt hvor risikofyldt 

den branche er som iværksætteren ønsker at indtræde i. Selskabsformerne har generelt den 

begrænsede hæftelse, men ligeledes kravet om selskabskapital ved opstart, hvor der 

derimod ikke foreligger krav herom i virksomhedsformerne, men derimod så er hæftelsen 

som udgangspunkt ubegrænset. Begge former er reguleret på den ene eller anden måde, 

men selskabsformerne er generelt tvunget til at skulle offentliggøre mere information.  

Kvalitetsvurdering  

Formålet med undersøgelsen er at klarlægge forskellige aspekter ved de forskellige 

etableringsmuligheder, som kan være af interesse for en given iværksætter. 

Undersøgelsesspørgsmål 2 er besvaret ud fra den gældende lovgivning, som primært 

fremgår af selskabsloven, loven om visse erhvervsdrivende virksomheder samt 

årsregnskabsloven. Ydermere er er undersøgelsesspørgsmålet besvaret på baggrund af 

informationer fra Erhvervsstyrelsen. Troværdigheden af disse kilder vurderes at være høj, i 

det at er der er tale om lovgrundlag samt en offentlig institution. Det kan diskuteres 

hvorvidt at resultatet ville være anderledes såfremt at undersøgelsen skulle gentages, i det at 

loven kan tolkes på forskellig vis, inden for et vist spænd. Der vurderes dog kun at 

forekomme en relativ lille chance for at lovene ville være tolket anderledes end udformet i 

opgaven, da der netop er tale om selskabsretlig lovgivning, hvorfor at dette alt andet lige vil 

fortolkes tilnærmelsesvis ens, hvad enten at de tolkes objektivt eller subjektivt. Den 

indsamlede data vurderes at være relevant for besvarelsen af undersøgelsesspørgsmålet, da 

dette vil være de reguleringsgrundlag som iværksætterne vil være underlagt. 

Undersøgelsesspørgsmålet vurderes at være meget relevant for problemformuleringen, i det 

at det giver et grundlag for den videre analyse, hvor de listede virksomheds- og 

selskabsformer, analyseres ud fra mere praktisk tilgang. På baggrund af ovenstående 

vurderes validiteten som værende høj.  
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4. Analyse af case virksomhed XX og XY  

Iværksætterselskaber består primært af selskaber inden for erhvervsfaglige erhverv jævnfør 

en analyse af iværksætteri i Danmark udarbejdet af Danmarks Statistik (Danmarks Statistik, 

2018-1).  Af analysen fremgår det ligeledes at der forekommer en stigning inden for 

videnservice. På baggrund heraf er der udvalgt en casevirksomhed indenfor byggebranchen, 

XX,  samt en casevirksomhed inden for videnservice, XY, således at analysen er mere 

repræsentativ i forhold til undersøgelsespopulationen. Derudover tages der udgangspunkt i, 

i forvejen eksisterende iværksætterselskaber af nyere dato, for at opstille en mere livagtig 

analyse, hvori aktørerne rent faktisk har skulle tage stilling til valg af etableringsform og de 

ting der der står i forbindelse hermed.  

4.1 Casevirksomhed XX 

Casevirksomhed XX er som nævnt ovenfor indenfor byggebranchen med en hovedaktivitet 

der primært består af renovering, samt anden håndværksmæssigt arbejde. Der er tale om et 

selskab i regnskabsklasse B, og selskabet er ejerledet, med en enkelt ejer. Selskabet blev 

etableret medio 2016, og har opnåede følgende resultater;  

TDKK 2018 2017 

Resultat  79 -65 

Omsætningsaktiver 150 48 

Egenkapital  24 -55 

Selskabskapital 10 10 

Kortfristede gældsforpligtelser 126 102 

Tilpasset efter egen tilvirkning (Årsrapport 2018, XX) 

Hvem vælger denne selskabs-/virksomhedsform 

I det at P/S, I/S og K/S kræver at der forekommer minimum to ejere, enten i form af reelle 

ejere, eller i form af et kommandit- og et komplementarselskab, vurderes disse ikke at være 
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relevante muligheder. Dette konkluderes på baggrund af at selskabet på nuværende 

tidspunkt er ejerledet, og af en sådan størrelse, at deltagelse af flere ejer eller opsætning af 

en kommandit/komplementar relation vil være for omstændig.  

Med henblik på de resterende muligheder, vil der således være tale om ApS, A/S og 

enkeltmandsvirksomhed. Med henblik på eventuel ekstern finansiering vurderes der som 

nævnt tidligere, ikke at forekomme belæg for større antal konkurser i 

enkeltmandsvirksomheder set i forhold til ApS’er, hvorfor at disse vurderes som værende 

ligestillede muligheder. Et A/S vil i form af det større kapitalkrav, alt andet lige, nemmere 

kunne opnå ekstern finansiering i forhold til den driftsmæssige likviditet.  

Det er dog noteret at der ikke forekommer ekstern finansiering via realkreditinstitutter, 

hvorfor dette ikke vurderes at spille den store rolle.  

Juridisk grundlag og myndigheder 

ApS og A/S er underlagt selskabslovens regler ligesom selskabsformen iværksætterselskab, 

hvorfor at reguleringer og krav vil være velkendt, hvilket taler for at vælge en af disse 

selskabsformer. Enkeltmandsvirksomheder er reguleret via loven om visse 

erhvervsdrivende virksomheder, og et valg af denne mulighed vil derfor resultere i at ejeren 

vil skulle sætte sig ind i en ny lovgivning. At sætte sig ind i en ny lovgivning vil være 

ressource tungt, og vil eventuelt kunne resultere i at ejeren vil skulle søge eksternt 

rådgivning herom, hvilket vil være en yderligere omkostning som vil kunne ses som en 

ulempe ved denne mulighed.  

Kapitalkrav 

Der forekommer ikke kapitalkrav til enkeltmandsvirksomheder, og de er samtidigt lette at 

registrere. Det vurderes dog at en iværksætteren vil blive nødt til at til have en vis form for 

kapital at starte med, da virksomheden stadig vil skulle bruge likvide midler i forbindelse 

med materiale, lønninger, mv. Ved en enkeltmandsvirksomhed vil der dog kunne være en 

enkelt ejer, hvorfor at det ikke vil være muligt at inddrage andre investorer, og dermed vil 

der ikke kunne rejses yderligere kapital herved, ligesom at dette vil være muligt i nogle af de 

andre etableringsformer.  
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For et ApS forekommer der et kapitalkrav på 40.000 kr. og for et A/S et kapitalkrav på 

400.000 kr. Dette kan som udgangspunkt ikke finansieres eksternt, hvorfor at ejeren selv 

vil skulle stille med kapitalen. For disse selskaber skal minimum 25% af kapitalen 

indbetales, dog minimum 40.000 kr. ved et ApS jf. selskabsloven § 33. Såfremt at der ikke 

foreligger mulighed for at rejse kapitalen kontant er der mulighed for at lave et 

apportindskud på den manglende kapital, der dog ikke må være i form af pligt til at udføre 

et stykke arbejde eller levere en tjenesteydelse jf. selskabsloven § 35. Dette tolkes som at 

apportindskuddet skal udgøres af anlægsaktiver i en given form, eller omsætningsaktiver af 

en mere fysisk karakter. Ydermere skal der foreligge en vurderingsberetning der fastslår 

værdien af de aktiver der benyttes til apportindskuddet, jf. selskabsloven § 36.  

Selskabets aktiver bestod pr. 31.12.2018 udelukkende af omsætningsaktiver, hvoraf 22.600 

kr. udgjordes af varelager. Tages der udgangspunkt i at aktiverne ligger på et forholdsvist 

stabilt niveau på nuværende tidspunkt, vil ejeren således have tilnærmelsesvis  mulighed for 

at danne et ApS med en kapitalforhøjelse via et apportindskud i form af lageret, samt et 

likviditets indskud fra egen lomme.  

Med henblik på at anskaffe kapital til at danne et A/S vurderes dette at være et større 

projekt, da varelageret stadig er af en beskeden størrelse, og ejeren vil derfor selv skulle 

rejse den resterende kapital.  

Hæftelse  

Enkeltmandsvirksomheder hæfter ubegrænset, i det at der ikke skelnes mellem 

virksomhedens- og ejerens private økonomi. Ejeren vil således i dette tilfælde ligeledes stå 

for skud med sine private ejendele, hvorfor at den branche som selskabet agerer i ligeledes 

bør tages i betragtning.  

Af Danmarks Statistiks analyse Byggebeskæftigelsen fastholder niveau, fremgår det at 

byggebeskæftigelsen faldt i takt med finanskrisen, og efterfølgende er steget igen i takt med 

at økonomien er kommet ind i en højkonjunktur (Danmarks Statistik,2019-2). På baggrund 

heraf vurderes det at omsætningen i branchen følger den generelle økonomi, og at der 

derfor foreligger en økonomisk risiko, såfremt at der skulle opstå en ny lavkonjunktur.  
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Et ApS og A/S vil udelukkende hæfte med selskabskapitalen, såfremt at ejerne ikke stiller 

kautionsforpligtelser. Dette anses som en fordel for ejeren, da branchen netop er 

konjunktur påvirkelig, og ejeren kan dermed gardere sig om risikoen ved en eventuel 

lavkonjunktur.  

Beskatning  

Ved et ApS eller A/S beskattes selskabet på baggrund af den skattepligtig indkomst med 

22%, og såfremt at der fremførbart underskud, som i dette tilfælde, kan det fratrækkes i den 

skattepligtige indkomst for året. Den skattepligtige indkomst opgøres som resultat før skat, 

fratrukket de permanente forskelle hvorefter at det skattepligtige resultat forekommer. 

Herefter fratrækkes de midlertidige forskelle, hvorefter at den skattepligtige indkomst 

forekommer. Med henblik på permanente forskelle udgøres disse i almindelighed i en 

virksomhed som denne af renter til skat. Midlertidige forskelle kunne forekommer på 

lageret, såfremt at der forekom varer hvorpå der var aktiverede indirekte omkostninger. Det 

vurderes dog ikke at være tilfældet her, da der er tale om en renovationshåndværker, og ikke 

en producent, hvorfor at den skattepligtige indkomst alt andet er lige, er lig årets resultat før 

skat.  

Med henblik på beskatning af en enkeltmandsvirksomhed, forekommer der flere 

muligheder, hvorfor at de alle bør tages i betragtning. Ud fra personskattereglerne vil 

selskabets resultat blive beskattet som personlige indkomst, Såfremt at selskabet ikke opnår 

et positivt resultat vil resultatet ligeledes kunne fratrækkes i den personlige indkomst, 

hvilket må ses som en fordel, i det at nystartede selskaber kan have tendens til at et 

svingende resultat de første par år.  

I forhold til virksomhedsordningen vil denne til dels ligge op af den beskatningsform som 

benyttes på selskaber.  Dog vil ejeren skulle opdele sin private økonomi og virksomhedens 

økonomi, samt udarbejde et skatteregnskab hvoraf de personlige hævninger fremgår, 

hvilket en lægmand ikke nødvendigvis har kompetencerne til selv. Ved 

virksomhedsordningen vil det ligeledes være muligt at lade opsparet overskud stå i 

virksomheden, således at der kun betales en foreløbig skat på 22% af dette, og eventuel 

udstrækning vil reelt først blive beskattet når disse foretages. Dette anses som en fordel, da 

ejeren dermed vil kunne spare størstedelen af skatten, frem til at denne reelt set har brug for 
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likvider. Som nævnt tidligere er kapitalafkastordningen en forenklet udgave af 

virksomhedsskatteordningen, hvilket taler for at ejeren vil være i stand til selv at 

administrere dette uden brug af konsulenter, og dermed ikke skulle afholde en ekstra udgift 

i den forstand. Ved kapitalafkastordningen beregnes beskatning på baggrund af en sats af de 

erhvervsmæssige aktiver, og herefter fratrækkes den personlige indkomst.  

Det har ikke været muligt at indhente ejerens selvangivelse for regnskabsårets 2018, hvorfor 

at det ikke er muligt at foretage en beregning på om de anvendelige beskatningsmodeller 

indenfor virksomhedsformerne, vil resultere i en mere fordelagtig beskatning.  

På baggrund heraf tages der udgangspunkt i følgende; da ejeren ikke tidligere har haft 

benyttet beskatningsformerne indenfor personlig virksomhed, kan det om lige antages at 

denne ikke nødvendigvis vil have de fornødne kompetencer for at administrere disse uden 

konsulentbistand, hvorfor at en til et ApS eller A/S vurderes at være de bedste muligheder 

ud fra den skattemæssige betragtning. Dette konkluderes med udgangspunkt i at årets 

resultat før skat alt andet lige vil være lig den skattepligtige indkomst, og at skatten derfor 

blot udgør 22% heraf.  

Regnskab  

Selskabet har i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for regnskabsåret 2018, fravalgt 

revisionen af regnskabet. Det forventes ligeledes at ejeren vil ønske at aflægge regnskab eller 

på anden måde afslutte regnskabsåret skattemæssigt, uden brug af revision.  

Ved et ApS og A/S vil ejeren fortsat kunne gøre brug af fravalg af revision, såfremt at 

følgende kriterier er opfyldt; under 4 mio. kr. i balancesum, en nettoomsætning på under 8 

mio. kr. og under 12 gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i året (Erhvervsstyrelsen, 

2020-3). Derudover viser de i forvejen aflagte regnskaber at ejeren er i stand til selv at 

udarbejde regnskaber. Med udgangspunkt i at Erhvervsstyrelsen generelt udarbejder 

vejledninger og lignende for selvstændige og ejere med nystartede selskaber, og at det er 

muligt selv at foretage opstilling af årsrapporten via Skattestyrelsen (Erhvervsstyrelsen, 

2020-4), vurderes det at de fleste iværksættere med ikke-regnskabsmæssige komplekse 

ideer, selv vil kunne administrere dette uden revisorbistand.  
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Ved en enkeltmandsvirksomhed vil ejeren ikke skulle udarbejde et offentligt regnskab, men 

derimod et skatteregnskab. Med udgangspunkt i ovenstående vurderes det ligeledes at den 

gængse iværksætter vil have de fornødne kompetencer til selv at udarbejde dette.  

I forbindelse med aflæggelse af regnskab bør det overvejes hvorvidt om ejeren er 

interesseret i at offentliggøre selskabets regnskabsmæssige tal. Såfremt at en iværksætter er 

i en konkurrencepræget branche, hvor offentliggørelse af regnskabstal vil skade ejeren, kan 

der derfor foreligge ekstra overvejelse for hvilken etableringsform der vil være den bedst 

egnet. Som nævnt tidligere på baggrund af Danmarks Statistiks analyse, er fleste 

iværksættere dog inden for de gængse håndværksfag, så som murer, tømrer, og vvs’er, 

hvorfor det vurderes at være begrænset for hvor stor en skade offentliggørelse af regnskab 

vil kunne gøre indenfor denne branche.  

Udlodning og vederlag 

Af regnskabet fremgår der personaleomkostninger for 259.342 kr. for regnskabsåret 2018, 

samt at der gennemsnitligt har været ansat to medarbejdere i året. Det er dog noteret af 

medarbejder registreringen der fremgår af Erhvervsstyrelsen, at der det første halvår kun 

forekommer en enkelt medarbejder i selskabet, som henføres til ejeren selv, og at der på 

baggrund af størrelsen af lønomkostninger i året, er ansat en lærling i andet halvår af 2018. 

Jævnfør Byggeriets Uddannelse, har lærlinge på 1. år en grundløn på omtrent 11.500 kr. 

(Dansk Byggeri, 2020) svarende til 69.000 kr. for et halvt år. Ejeren vil således selv have 

fået 190.000 kr. i løn fra selskabet for året. Der er ikke foretaget udbytte for året.  

I det at der er tale om et ejerledet selskab, konkluderes det derfor at ejeren har foretaget 

lønudbetaling til sig selv med henblik på udtrækning af likvider, fremfor udbytte. Ejeren har 

således ladet sig beskatte via den normale skatte trækprocent for lønmodtagere, på rundt 

regnet 37% (Skatteministeriet, 2020) frem for beskatning af udbytte.   

Denne fremgangsmåde vil ligeledes være mulig i et ApS eller A/S, da udtrækning af likvider 

foregår på samme måde i disse selskaber, som i et IVS. Såfremt at ejeren havde ønsket at 

gøre brug af en lignende udbetalingsmåde i en enkeltmandsvirksomhed ville ejeren have 

foretaget private hævninger i løbet af året svarende til løn beløbet på TDKK 190, og der ville 

skulle betales en trækprocent af disse på 37%, svarende til TDKK 70. Såfremt at ejeren 
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skulle gøre dette vil det ligeledes forhøjet selskabets resultat med TDKK 190, da private 

hævninger ikke påvirker selskabets resultat, hvorfor at selskabet vil skulle betale et højere 

skattemæssigt beløb, svarende til TDKK 60. Det vil således ikke kunne betale sig for ejeren, 

alt andet lige, at benytte en enkeltmandsvirksomhed, ud fra dette aspekt.  

Ud fra denne størrelse af iværksætter, vil det bedst kunne svare sig at lade sige beskatte via 

lønnen. Hvis der derimod i stedet var tale om en iværksætter med et mindre behov for 

likviditet, således at denne ikke ville overstige progressionsgrænsen, vil det bedre kunne 

svare sig at udtrække likviderne som udbytte. På baggrund af de fradrag der kan opnås 

skattemæssigt, og de beskatningsprocenter der benyttes, vil det bedst kunne svare sig at 

trække udbytte ud på til progressionsgrænsen og derefter trække løn ud op til 

topskattegrænsen (Ivækst, 2020-2).  

Delkonklusion  

Med udgangspunkt i selskaberne, er disse generelt mere regulerede end virksomhederne, 

både i form af krav til regnskaber, samt juridisk regulering. Derudover forekommer der 

kapitalkrav til disse, som det er muligt for en given iværksætter at opnå via apportindskud, 

men det er ikke muligt at låne til dette via bankerne, hvilket kan være en stopklods for den 

givne iværksættere. Omvendt forekommer der derimod begrænset hæftelse, således at 

iværksætteren kun binder sig med den indbetalte kapital, hvilket må siges at være en fordel, 

da det har kunnet konkluderes at størstedelen af iværksættere påvirkes af høj- og 

lavkonjunkturer. Man vil ligeledes kunne åbne op for en kompagnon eller investor i et 

selskab, som der ikke vil være mulighed for i enkeltmandsvirksomheden. Med henblik på 

udtrækningen af likvider, vil dette bedst kunne svare sig via selskabsformen, med henblik på 

de fradrag der opnås, og beskatningsprocenten. Virksomhederne er derimod nemmere at 

komme i gang med rent opstartsmæssig, med henblik på registrering af virksomheden. 

Ydermere vil en personlig virksomhed kunne benytte sig af forskellige beskatningsmodeller, 

således at der tilnærmelsesvis kan opnås en beskatning lig selskabsbeskatning, hvor det 

samtidig kan tilpasses ud fra den likviditet som ejeren har brug for, hvis man for eksempel 

tager udgangspunkt i virksomhedsskatteordningen. Derudover vil ejeren slippe for at skulle 

offentliggøre regnskaber mv. og generelt ikke skulle følge lovgivning i samme grad som ved 

selskabsformerne.  
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På baggrund af ovenstående kan det konkluderes at såfremt at der er tale om en iværksætter 

indenfor håndværksbranchen, hvor der forekommer mindre startkapital, og der ønskes at 

blive udtrukket likvider i løbet af året, så vil en selskabsform være mest fordelagtig. 

Sammenholder man anpartsselskaber med aktieselskaber forekommer der til dels et lavere 

kapitalkrav for anpartsselskabet, man opnår stadig den samme begrænsnings af hæftelsen 

og ledelsen kan udgøres af en direktion. Et aktieselskab har derimod et langt højere 

kapitalkrav, men det er ligeledes muligt at udbyde aktierne til offentligheden, såfremt at 

man skulle ønske at børsnotere selskabet. Det kan ikke afslås at nogle iværksættere starter 

op med den helt store drøm og at stryge til tops på Nasdaq, og blive verdenskendte, men for 

den almene håndværker vurderes dette ikke nødvendigvis at være tilfældet. Tages der 

udgangspunkt i at iværksætteren blot vil tjene til dagen og vejen, konkluderes det derfor at 

et anpartsselskab vil være mest passende. Det kan dog ligeledes opnås bemærkelsesværdige 

fordele ved en enkeltmandsvirksomhed, såsom at der ikke forekommer kapitalkrav, og det 

kan opstartes hurtigt.  

4.2 Casevirksomhed XY  

Casevirksomhed XY er indenfor branchen videnservice i form af at dennes hovedaktivitet 

består af udvikling- og rådgivning i forbindelse med IT-løsninger. Der er tale om et selskab i 

regnskabsklasse B, som er ejet via et amerikansk selskab, og selskabet blev stiftet ultimo 

2017. Selskabet har på baggrund af sit første regnskabsår, opnået følgende resultater;  

TDKK 2018 

Resultat  -1.881 

Omsætningsaktiver 860 

Egenkapital  -1.881 

Selskabskapital 1 

Kortfristede gældsforpligtelser 2.749 

Tilpasset efter egen tilvirkning pba. af XY’s årsrapport 
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Som det fremgår ovenfor, har selskabet oparbejdet et større underskud i sit første 

regnskabsår, hvilket primært kan henføres til at selskabet ikke har aktiveret 

udviklingsomkostningerne, som er afholdt i året. Ledelsen har i sin beretning, beskrevet 

resultatet som et udtryk for at selskabet er i opstartsfasen, hvorfor at resultatet er som 

forventet.  

Hvem vælger denne selskabs-/virksomhedsform 

På baggrund af at en enkeltmandsvirksomhed er personligt ejet, og da der kun kan 

forekomme en enkelt ejer af virksomheden, vurderes dette ikke at være en mulighed da 

selskabet er ejet af et moderselskab, som igen er ejet af flere ejere.  

Ejerne af det amerikanske moderselskabet har investeret i dette, og ikke i det danske 

selskab, hvilket anses som at disse ønsker at begrænse eventuelle tab ved at have selskab 

imellem sig, sammenligneligt med en holdingstruktur. Selskabet har ligeledes fire 

direktører, hvor tre ud af fire har et selskab ved siden af, og som alle fire er registreret som 

stiftere af selskabet. Der foreligger således en mulighed for at disse kunne indtage en rolle 

enten via deres selskaber eller som privatpersoner, i forbindelse med de forskellige 

etableringsmuligheder.  

Ved et I/S vil selskabsdeltagerne skulle indgå i selskabet på lige fod. På baggrund af den 

nuværende koncernstruktur vurderes der ikke at være interesse i et sådanne arrangement, 

da moderstrukturen hermed ikke vil kunne opretholdes uden at investorer ville blive 

sidestillet hermed. Med henblik på henholdsvis et K/S eller et P/S, vil en af direktørerne 

eller disses selskaber kunne indtræde i komplementar rollen. Det kan dog diskuteres 

hvorvidt at der vil være en interesse for dette. Ved et ApS eller A/S vil den nuværende 

selskabsstruktur kun bibeholdes, dog forekommer der krav om større krav til 

selskabskapital for disse.  

Selskabet er på nuværende tidspunkt finansieret via koncernen, hvorfor at faktoren 

vedrørende ekstern finansiering, ikke vurderes at spille den store rolle for valget af 

virksomheds- eller selskabsform.  
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Juridisk grundlag og myndigheder 

Selskabsformerne, er i større grad reguleret end virksomhedsformerne, men da dette 

iværksætteri vil skulle være en del af en koncern, vurderes der at foreligge større 

kompetencer for at efterfølge sådan en grad af regulering. Iværksætterne vil skulle registrere 

selskabet via Erhvervsstyrelse, samt såfremt at der vælges et aktieselskab, oprette en 

direktion såvel som bestyrelse. Da selskabet som nævnt indgår i en koncern, taler dette for 

at deltagere i koncernen vil kunne udfylde rollerne i henholdsvis direktion og bestyrelse, 

hvorfor at dette ikke anses som et større problem.  

Med henblik på et K/S er dette underlagt loven om visse erhvervsdrivende virksomheder, og 

herved reguleret i mindre grad end selskabsformerne. Dette anses derfor med 

udgangspunkt i graden af regulering som værende et lettere valg, end selskabsformerne.  

Kapitalkrav 

Selskabets selskabskapital udgør 1.000 kr. pr. 31.12.2018 og omsætningsaktiverne består af 

andre tilgodehavende og aktiveret udskudt skat. Som nævnt tidligere er det kun aktiver med 

en reel økonomisk værdi der kan benyttes til apportindskud jf. selskabsloven § 35. Det 

aktiverede skatteaktiv består af fremførbart underskud, og vurderes ikke at opfylde kravene 

for at kunne benyttes som apportindskud. Dette konkluderes med henblik på at den 

økonomiske værdi kun vil kunne benyttes af selskabet, og eventuelle kreditorer og lignende, 

vil derfor ikke opnå nogen økonomisk sikkerhed heri.   

Såfremt at selskabet skal omdannes til et ApS, A/S eller P/S, vil der derfor skulle tilføres 

kapital udefra. Det er tidligere nævnt at iværksætterne er koncern finansieret, hvorfor at et 

givent kapitalkrav vil kunne opnås via koncernen. Det kan dog diskuteres hvor meget en 

koncern ønsker at skyde i et selskab, som hvis der tages udgangspunkt i regnskabstallene fra 

2018, ikke formår at opnå en profit. Dette kan læses som at såfremt at virksomheden ikke 

formår at brænde igennem med sin ide og slå sig fast på markeret, at en etablering af et ApS 

er den mest fordelagtige mulighed, med henblik på at det er denne selskabsform der har det 

laveste kapitalkrav.   
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Ved at vælge en virksomhedsform i stedet for en selskabsform, vil kapitalkravet ikke 

længere være et problem, i det at der ikke foreligger krav herom. Dette er således en fordel 

ved virksomhedsformerne som er værd at overvejer.  

Derved vil alle ovenstående selskabs- og virksomhedsformer være mulighed for ligeledes at 

hæve kapitalen ved at medtage flere investorer, som vil indskyde kapital i selskabet. Såfremt 

at der startes en virksomhed hvor der ikke forekommer kapitalkrav, vil flere investorer bare 

styrke virksomhedens likviditet hvilket anses som en positiv ting. Dette vil også gøre sig 

gældende for selskabsformerne.  

Hæftelse  

Udviklingen i omsætningen i branchen for IT-konsultation, viser at denne branche ligeledes 

påvirkes af konjunkturerne i økonomien, når man taget udgangspunkt i stigningen af denne 

jf. Danmarks Statistiks analyse heraf (Danmarks Statistik, 2020-1). På baggrund heraf kan 

det konkluderes at stabiliteten i den generelle økonomi, ligeledes skal tages i betragtning 

ved valg af hæftelsesform, da dette kan have stor betydning når der hæftes begrænset eller 

ubegrænset, samt solidarisk.  

Ved et aktie- og anpartsselskab vil ejerne hæfte med den indskudte kapital, hvilket også kan 

henføres til gennemgang af kapitalkravet ovenfor, hvor det blev påpeget hvorvidt at 

koncernen ønsker at gøre dette og i hvilket omfang. Et ApS er den selskabsform hvor 

hæftelsen kan begrænset mest muligt, hvilket kan ses som et klogt træk, i tilfælde af at 

branchen skulle lide en økonomisk nedtur, eller at ideen ikke er profitabel. Ved et P/S eller 

K/S ville moderselskabet kunne hæfte begrænset som kommanditisten, og en af 

direktørerne eller en af disses selskaber kunne indtræde som komplementar. Dette vil dog 

resultere i at denne ville hæfte ubegrænset for selskabet. Med dette kan det muligvis siges at 

hæftelsen kan begrænses yderligere, end ved et ApS, da kommanditisterne kun vil hæfte 

med den indskudte kapital i et K/S, og der forekommer ikke krav hertil. Det vil dog være 

svært at opgøre størrelsen på hæftelsen for komplementaren, da denne ligeledes vil hæfte 

med sin personlige formue, medmindre at det er en af direktørernes selskaber som 

indsættes som komplementar, og dette har en begrænset hæftelse.  
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En sådan løsning er dog alternativ og vovet, da den potentielt vil kunne skabe splid i 

direktørgruppen, grundet at én vil være stillet mere usikkert end de resterende, samt at det 

er ikke er sikkert at en given direktør overhoved vil gå med til dette.   

Ved et ApS og A/S vil selskabets ejere alene hæfte med den indskudte kapital, hvilket 

vurderes at være en formildende omstændighed, hvorimod at moderselskabet ligeledes vil 

kunne skærme sig til kun at hæfte med sit indskud, såfremt at der gøres brug af et P/S eller 

K/S.  

Beskatning  

Såfremt at selskabet vælger et at gå videre med et ApS eller A/S vil beskatningen være, 22% 

af den skattepligtige indkomst.  Går selskabet derimod med et P/S eller K/S vil selskabet 

ikke længere være et selvstændigt skattesubjekt og overskuddet vil dermed blive beskattet 

via ejernes personlige indkomst. Denne konstellation vil kun være mulig såfremt at det 

udenlandske moderselskab indtræder som kommandit, og i dette tilfælde vil 

selskabsskatteloven §2c gøre sig gældende ud fra følgende;  

“Registreringspligtige filialer af udenlandske virksomheder og skattemæssigt transparente 

enheder, der er registreringspligtige, har vedtægtsmæssigt hjemsted eller har ledelsens sæde 

her i landet, beskattes efter reglerne for selskaber omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, hvis direkte 

ejere med mere end 50 pct. af kapitalen eller med besiddelse af mere end 50 pct. af 

stemmerettighederne er hjemmehørende i en eller flere fremmede stater, på Færøerne eller 

i Grønland” 

Dette må siges at være opfyldt, grundet at moderselskabet er et amerikansk selskab, som 

ejer 100% af kapitalandelene i selskabet, hvorfor at kommanditselskabet vil skulle beskattes 

som et selvstændigt skattesubjekt jf. selskabsskatteloven § 2 stk. 1 nr. 1. Dog vurderes 

selskabsskatteloven §2c nr. 2 ligeledes at gøre sig gældende, da der forekommer en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst med Amerikas Forenede stater jf. lov om indgåelse heraf. 

Af denne fremgår det af artikel 7 stk. 8, at såfremt at artikel 10 stk. 6 benyttes, så skal 

indkomsten beskattes i den kontraherende stat. På baggrund heraf konkluderes det at 

beskatningen vil finde sted i Danmark, da dette er den kontraherende stat. På baggrund 
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heraf vil selskabets fremførbare underskud kunne benyttes i selskabet, men først når dette 

oparbejder en positiv skattepligtig indkomst. 

Regnskab  

Selskabet har i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for regnskabsåret 2018, 

fravalgt revision. Der er dog benyttet revisionsmæssig assistance i forbindelse med 

opstilling af regnskabet. På baggrund af dette kan det konkluderes at selskabet har et ønske 

om at fortsætte i dette begrænsede omfang, eller derunder, i forbindelse med udarbejdelse 

af regnskabet.  

Ved et ApS, P/S og et A/S vil selskabet skulle offentliggøre en årsrapport, men vil ligeledes 

kunne gøre brug af fravalget af revision, i det at selskabet fortsat må forventes at være på et 

aktivitetsmæssigt niveau med regnskabsåret 2018, og derfor vil opfylde kriterierne for 

fravalg (Erhvervsstyrelsen, 2020-3).  

For et K/S vil årsrapporten kun skulle offentliggøres såfremt at komplementaren er et 

selskab. Går selskabet således med at en af de nuværende direktører indtræder som 

komplementar, fremfor at bruge et af direktørernes selskaber, vil de således kunne slippe 

for at skulle offentliggøres årsrapporten. Det vurderes ikke at selskabet vil kunne gøre brug 

af årsregnskabsloven §146 stk. 1, i det at moderselskabet ikke er hjemmehørende i et EU- 

eller EØS-land.  

Da hovedaktiviteten er indenfor en branche, hvor eventuelle krav om offentliggørelse vil 

kunne skade selskabet konkurrencemæssigt, kan der foreligge overvejelser om valg 

etableringsform for dette. Her er det immaterielle aktiver i form af software og 

udviklingsprojekter, som konkurrenter vil være interesseret i at udlede hvad de nu kan af. 

Selskabet vil dog grundet sin ringe størrelse, skulle aflægge regnskab efter regnskabsklasse 

B som har en relativt begrænset oplysningspligt. På baggrund heraf vurderes der ikke at 

forekomme en risiko herved.   

Udlodning og vederlag 

Da ejerne ikke er ansatte i selskabet vil, såfremt at der er tale om et ApS eller A/S, 

udtrækning af likvider være i form af udbytte. Et sådanne udbytte vil skulle beskattes med 
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henholdsvis 27% på udbytte op til 55.300, og 42% af udbytte herover, på baggrund af den 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, som er gennemgået under afsnittet vedrørende 

beskatning. Dette vil ligeledes gøre sig gældende for et K/S og et P/S på samme grundlag.  

Delkonklusion  

På baggrund af ovenstående analyse kan det konkluderes at selskabet vil kunne opnå fordele 

såvel som ulemper ved virksomheds- og selskabsformerne. Med henblik på graden af 

reguleringen vil iværksætterne kunne komme lempeligst igennem dette ved at vælge et K/S, 

men kompetencerne vurderes ligeledes at foreligger for at kunne benytte en selskabsform. I 

forhold til kapitalkravet vil iværksætterne med fordele kunne starte en virksomhed, hvis der 

skal tages udgangspunkt i den nuværende selskabskapital. Koncern finansieringen vil dog 

ligeledes kunne benyttes i forbindelse med anskaffelse af kapital til at danne et selskab, 

herunder vil et ApS være det givne bud på baggrund af at dette er selskabsformen med det 

laveste kapitalkrav. Iværksætterne skal dog ligeledes overvejer hvilken hæftelse de ønsker at 

indgå; ved virksomhedsformerne vil dette kræve at der indtræder en komplementar der vil 

hæfte ubegrænset, som dog kan begrænses af at denne udgøres af et selskab med begrænset 

hæftelse. Dette vurderes dog stadig som værende en alternativ konstellation, hvor der ikke 

foreligger sikkerhed for at en af direktøren ønsker at stille et selskab til rådighed, hvorfor at 

denne mulighed vurderes noget usikker. Beskatningsmæssigt er der ikke noget der tale 

hverken for eller til for virksomheds- og selskabsformerne, da dette vil resultere i den 

samme beskatningsform for begge. Med henblik på regnskaberne vurderes der ligeledes 

ikke at kunne opnås en fordel ved ikke at offentliggøre regnskabet, hvorfor at der på 

baggrund af analysen kan konkluderes at den begrænsede hæftelse ved selskabsformerne, 

og muligheden for at stille kapitalen via koncernen, stadig taler for en selskabsform via et 

ApS. Med henblik på udlodning og vederlag, ligestilles ligeledes virksomheds- og 

selskabsformerne.  

Det kan således konkluderes at ud fra de forskellige etableringsmuligheder vil et ApS være 

mest fordelagtigt, i form af den begrænsede hæftelse og de ressourcer der opnås via 

koncernen.  
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4.3 Konklusion på analyse 

Ud fra analysen kan det konkluderes at der forekommer fokusområder, som er primært 

afgørende for valg af etableringsmulighed. Disse udgøres overordnet af kapital og hæftelse, 

og mere indirekte af den risiko der ligger forbundet med virksomhedsideen.  

Ved en virksomhedside hvor der forekommer flere iværksættere, som også kan anses som 

investorer, så vil der være flere etableringsmuligheder, der vil være fordelagtige, alt efter 

hvilke faktorer der er i fokus. Ved ikke at binde sig til en ejerledet virksomhed vil der netop 

kunne medtages flere investorer og dermed stilles med større kapital, som vil give 

virksomhedsideen en mere likviditetsmæssig stabil grobund. Derudover vil flere investorer 

alt andet lige også kunne bidrage med flere vidensmæssige ressourcer. Hæftelsessmæssigt 

vil dette kunne løses på flere forskellige måder, og vil kunne tilpasses alt efter hvilken risiko 

iværksætterne forbinder med virksomhedsideen. En mere risikobetonet virksomhedside vil 

kunne skærmes hæftelsesmæssigt ved at vælge en selskabsform med begrænset hæftelse, 

eller vælge en etablering via et K/S eller P/S, hvor komplementaren udgøres af et selskab 

med begrænset hæftelse. Med hensyn til kapital vil det manglende krav til 

virksomhedsformerne skulle opvejes af den ubegrænsede hæftelse, som det dog er muligt at 

omgå jf. ovenstående beskrivelse af et komplementar konstellation med et selskab som 

komplementar, som har begrænset hæftelse.  

Ser man derimod på foretagender, hvor der kun forekommer en enkelt iværksætter bliver 

etableringsmulighederne mere begrænsede, grundet det krævede antal af 

virksomhedsdeltagere. Dog vil de afgørende faktorer være det samme, som hvis der forekom 

flere iværksættere. En enkelt iværksætter vil kun have mulighed for at begrænse sin hæftelse 

ved at stifte et selskab, og vil ved dette blive nødt til at kunne stille selskabskapital i en vis 

størrelse. Denne vil ikke kunne anskaffes via banker, men vil skulle stilles af iværksætteren 

selv, hvorfor en virksomhedsform kan anses som mere fordelagtig. Dog vil iværksætteren 

skulle opveje om den risiko der medfølger i forbindelse med den ubegrænsede hæftelse kan 

opvejes af dette. Er risikoen høj, vurderes det mere fordelagtigt at spare sammen til 

kapitalen for et ApS og dermed kunne begrænse hæftelsen.  

Ses der på de to casevirksomheder forekommer der en større risiko ved casevirksomhed XY, 

da denne arbejder med udvikling, hvor risikoen ved en håndværksvirksomhed som 
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casevirksomhed XX mere bygger på hvorvidt at den givne håndværker kan oparbejde sig en 

kundeportefølje. På baggrund heraf vil XY alt andet lige opnå størst fordele ved at danne et 

ApS. Casevirksomhed XX har som nævnt ikke den samme grad af risiko, hvorfor at denne 

godt vil kunne etablere sig via en enkeltmandsvirksomhed, men ligeledes vil opnå fordele 

ved at etablere sig via et ApS.  

Kvalitetsvurdering 

Formålet med undersøgelsesspørgsmålet er ud fra en praktisk analyse, at klarlægge ved 

hvilke etableringsmuligheder, iværksættere der tilnærmelsesvis er sammenlignelig med 

casevirksomhed XX og XY, vil kunne opnå de bedste fordele selskabs- og skattemæssigt.  

For at kunne besvare spørgsmålet er der indhentet data via interviews med case 

virksomhederne, samt fra relevante artikler og lovgivning. De foretagne interviews er 

semistrukturerede, og på baggrund af antallet af respondenter, vil den data der er 

oparbejdet via dette ikke kunne generaliseres ud på hele populationen. Det vurderes dog at 

respondenterne er relativt repræsentative for populationen, hvorfor at data opnået via disse 

interviews, til dels stadig kan angive hvilke fokusområder som andre iværksættere i samme 

brancher vil have, med hensyn til etablering. Artiklerne har givet et mere nuanceret billede 

til analysen, som ligeledes støtter op om den anvendte lovgivning og reguleringer. Det er 

noteret at det i analysen ikke har været muligt at indsamle al relevant data, såsom 

iværksætternes selvangivelser.  

Med henblik på om den anvendte data er relevant i forhold til besvarelse af 

undersøgelsesspørgsmålet, vurderes dette at være opfyldt, i det at respondenterne udgør 

iværksættere indenfor de brancher hvorved der etableres flest nye virksomheder.  

Det kan diskuteres hvorvidt at undersøgelsen vil kunne gentages med de samme resultater, 

da det er muligt at andre iværksættere vil fokusere på andre områder i forbindelse med 

etablering, i forhold til de adspurgte. Tolkningen af lovgivningen vurderes dog ikke at give 

anledning til store variationer, hvorfor at analysen ud fra dette alt andet lige vil give de 

samme resultater med henblik på dette.  
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I forhold til problemformuleringen vurderes undersøgelsesspørgsmålet at være relevant til 

en delvis besvarelse heraf, i det at dette give indblik i ved hvilke selskabs- og 

virksomhedsformer der opnås de bedst mulige fordele for iværksætterne.  

På baggrund af ovenstående vurderes validiteten af resultatet at være mellem til høj, hvor 

det hælder mere mod mellem. Dette vurderes på baggrund af at såfremt at undersøgelsen 

foretages med andre respondenter, end de i forvejen adspurgte, vil denne kunne give et 

andet resultat end det opnåede, samt at det ikke har været muligt at indhente al relevant 

data. 
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5. Fremtidsudsigterne  

5.1 Forord 

Vi vil i dette afsnit se på hvilken betydning udfasningen af selskabsformen har for det 

danske erhvervsliv. Er iværksættere stillet bedre eller dårligere i Danmark og hvad er 

mulighederne fremadrettet for iværksætterne i Danmark? Her vil vi både se på de 

tilbageværende, som er i selskabsformen iværksætterselskab, men også hvilken betydningen 

det har for kommende iværksættere med drømmen om at etablere egen virksomhed. Vi har 

derfor undersøgt hvilke mulige scenarier, der er for iværksættere. Vi har samtidig været i 

kontakt med en række iværksættere og spurgt om de mulige scenarier vil være anvendeligt 

for en kommende iværksætter, samt deres forventninger og formodninger til fremtidige 

iværksættere.  

5.2 Fordele og ulemper som iværksætter 

Vi har i dette spørgsmål til dels været i kontakt med en række iværksættere både tidligere, 

men også tilbageværende iværksætterselskaber for at få et indtryk af deres holdninger og 

forventninger til fremtiden set i forhold til rent iværksætteri, men også bare generelt at 

starte selvstændigt og om dette fortsat vil være attraktivt.  

Vi har i forbindelse med vores interviews lovet at vores kilder er anonyme i opgaven, hvorfor 

der ikke henvises til navne i denne forbindelse. Vi har spurgt 10 forskellige personer, som er 

tidligere ejer af iværksætterselskab, nuværende ejer af et iværksætterselskab samt nystartet 

erhverv, som har måtte vælge en anden selskabsform end iværksætterselskab 

- Hvilke faktorer spillede en rolle i forbindelse med etablering af virksomhed?  

- Hvad er jeres forventninger til fremtidige iværksættere/selvstændige, som ønsker at 

etablere virksomhed?  

- Er de tilbageværende etableringsmuligheder realistiske for iværksættere i Danmark?  

- Kunne iværksættere finde på at søge udenlandske alternativer til billigere penge? 

- Hvilke overvejelser vil tilbageværende iværksættere have til fusion?  

- Hvordan kunne man undgå svindel med iværksætterselskaber? 
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Vores generelle indtryk fra vores interviews er at iværksætterlivet samt det at starte 

selvstændig virksomhed kræver stort mod, vilje og handlekraft. Livet som iværksætter 

betyder for mange at man er på arbejde dag og nat, og må prioritere arbejdet højere end 

fritidsaktiviteter og familielivet. Respondenterne giver udtryk for at de generelt finder 

hæftelse og risiko til at være de faktorer som, der lægges mest vægt på i forbindelse med 

etableringen. Dette støttes op af Iværksætter Barometerets undersøgelse, hvor 

iværksætterne har rangeret en række rammevilkår, med hvad de oplever som dårlige, og 

hvad de oplever som gode for iværksætterne. Heri er det beskatning og finansiering der 

opnår den værste score (Iværksætterbarometer, 2019), og af finansiering tolkes det dermed 

at dette stemmer overens med valget om at forsøge at anskaffe kapital, eller at påtage sig 

den økonomiske risiko.  

Fordelene som vores respondenter er kommet til udtryk med at man er herre i eget hus, og 

selv kan træffe beslutninger og lade sin kreativitet samt innovative tankegange komme til 

udtryk gennem sit arbejde. Iværksætterne får udviklet sig både personlig og fagligt. Mange 

af iværksætterne har en passion indenfor et bestemt område, men som iværksætter har man 

også pligt til at overholde regnskabsmæssige og skattemæssige forhold i Danmark, hvilket 

giver stor økonomisk indsigt i hvordan det er at drive virksomhed, og hvilke omkostninger 

der er forbundet med dette.  Vores ene respondent kom med den pointe at han savner at 

medierne tager en mere nuanceret tilgang i forhold til iværksætteri. Han mener, at de 

mislykkede iværksætterhistorier, vil være lærerige for mange i startup processen, da dette 

også vil give et mere retvisende billede af livet som iværksætter og at det ikke er ren lutter og 

lagkage for de unge iværksættere.  

På baggrund af vores interviews mener, vores respondenter ikke, at man i Danmark 

værdsætter iværksætteri og selvstændige med nedlukningen af selskabsformen. 

Respondenter mener, at iværksætter mister lysten til at startet selvstændigt grundet de 

økonomiske forhold og konsekvenser, der er forbundet hermed. Det er en for tung byrde i 

familielivet, da man ikke er sikret en overskudsgivende forretning og samtidig ikke har 

startkapitalen til at starte virksomhed.   

Vores respondenter mener at de færreste iværksættere vil gøre brug af fusioner, da man 

netop har startet sin egen virksomhed for at være selvstændig og herre i eget hus, hvorfor de 
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ikke mener dette vil være en løsning for de tilbageværende iværksætterselskaber i 

forbindelse med udfasningen.  

De faktorer som har spillet en rolle for vores respondenter er specielt hæftelsesformen. På 

trods af iværksætterne tilkendegiver, at de vil gøre alt for at forretningen kører og 

forhåbentlig giver overskud med alle de kræfter man bruger på sit job, så vil de helst undgå 

at sætte hele deres privatliv på spil. Den ene nævnte bl.a. at man specielt her i COVID-19 

tiden vil være kraftigt påvirket, grundet enten fuld nedlukning eller kraftigt faldende 

omsætning, da der ingen indtjening vil være i en række brancher og presset på likviditeten 

ville betyde private midler skulle i brug.  

Vores respondenter kom til udtryk med at yngre iværksættere måske vil have større tendens 

til at søge udenlandske alternativer, da de er mere åbne overfor nye muligheder og ikke 

bange for at tage chancer. De har muligvis ikke stiftet familie og de samme forpligtelser, 

som gør at de skal forsørge andre end sig selv, hvorfor de i langt større grad vil benytte sig at 

disse alternativer og løbe en større risiko.    

Det må derfor konkluderes ud fra vores respondenter, at de ikke mener at 

etableringsmulighederne er gode for fremtidige iværksættere og de mener ligeledes at dette 

generelt vil have en negativ påvirkning på erhvervslivet i forhold til at fremme iværksætteri 

og kommende arbejdspladser, da lysten til at starte selvstændig vil være lavere. Det skyldes 

specielt hæftelsesformen, men samtidig også kapitalfremskaffelse for at kunne starte 

selvstændigt er for omkostningstungt. Vi har som bekendt ikke adgang til data vedrører 

hvilke type af iværksætterselskaber, der koster staten flest penge, men vores indtryk er at 

mange iværksætter mangler en generel opstarts viden om det at drive virksomhed i 

Danmark og hvilke krav man skal opfylde lovmæssigt.  

Som vores respondent udtalte mangler der et nuancerede billede af iværksættere livet i 

forhold til både de gode og dårlige tilfælde af at drive selvstændig virksomhed. Man kan på 

baggrund af dette derfor udlede spørgsmålet om man generelt i Danmark har givet 

iværksætterne for frie tøjler til at opstarte virksomhed med en startkapital på 1 kr. i stedet 

for at udvikle og ruste iværksætterne til at drive virksomhed?  
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I forhold til at iværksætter selskabsformen primært bliver udfaset grundet at folk svindler, 

og efterlader en stor regning til staten, er størstedelen af respondenterne af den holdning at 

der bør føres en strammere regulering af selskabsformer som denne. Derudover nævner de 

at iværksættere skal skoles bedre, før at de bare har muligheden for at etablere sig, hvilket 

en af respondenterne passende udtrykte med “Man trækker jo heller ikke et kørekort i en 

automat”. Netop denne holdning lægger op til hvorvidt om beslutningen om udfasningen af 

iværksætterselskabsformen er sket for hurtigt, og blot er en lappeløsning på den svindel der 

opstår herved. Indførte man derimod en større regulering af selskabsformen, og mere 

skoling af iværksætterne, kunne en del af svindlen alt andet lige kommes til livs.  

Iværksættervirksomheder er et vigtigt element i vækst- og innovation grundlaget for det 

danske erhvervsliv, hvorfor det klart må ses som en ulempe at selskabsformen er blevet 

udfaset, da dette på sigt kan skabe en stor nedgang i oprettelsen af nye selskaber samt at 

iværksætterne udlever deres drømme.  

Vi har på baggrund heraf valgt at undersøge de udenlandske alternativer nærmere i forhold 

til fordele og ulemper samt om man allerede på nuværende tidspunkt kan se at udfasningen 

af selskabsformen har skabt en nedgang i erhvervslivet.  

5.3 Iværksætteri i Danmark fremadrettet med kapitalkravet 

Iværksætterselskaber blev indfaset i Danmark i 2014 og udfasningen er vedtaget i april 2019 

med en udfasningsperiode på to år. Udfasningen er vedtaget på baggrund af en analyse af en 

5-årige periode, men er det i realiteten grundlag nok for udfasningen af selskabsformen?  

Ledernes hovedorganisation lavede i 2017 en analyse på baggrund af Danmarks Statistik, 

som viste at hver tredje iværksætter er faglært. Undersøgelsen viste at langt størstedelen var 

faglærte af de iværksættere som etablerede virksomheder i 2012-2017, og som havde en 

levetid efter 5 år, hvorfor de mest vellykket virksomheder etableres af folk med uddannelse, 

og kan inden for denne periode have 2 ansatte. Iværksætterne har typisk en uddannelse 

indenfor kontor, handel eller forretningsservice, teknologiområdet eller byggeri. Yderligere 

forklarer de i rapporten at dette er på niveau med vellykkede virksomheder i perioden 2007-

2017 som inkluderer iværksætter selskabsformen. (Ledernes hovedorganisation)   
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Årligt udarbejder Center for vækstanalyse for Erhvervshus Sjælland og Vækstfabrikkerne 

rapporten “Iværksætterbarometer”, som er en national undersøgelse af iværksætteri i 

Danmark.  Den nationale analyse giver et indtryk af iværksætteres forventninger til 

omsætning, job, udfordringer samt oplevelser af rammevilkår.  

Som det fremgår 

af diagrammet til 

højre, blev der 

oprettet omkring 

19.180 aktive 

virksomheder i 

Danmark i 2017-

2018. Det er det 

højeste antal 

siden 2008. Det 

var dog 

forventningen af 

denne stigning 

ville fortsætte de kommende år indtil nedlæggelse af selskabsformen, som pludselig betyder 

at iværksættere skal have en langt større opstartskapital.   

Der skal tages højde for at iværksætteri er meget konjunkturfølsomt, og derfor vil 

iværksætteri være stigende i forbindelse med højkonjunktur, og faldende når der er 

lavkonjunktur. Det fremgår ligeledes af ovenstående tabel at nye iværksætterselskaber var 

kraftigt faldende under finanskrisen grundet lavkonjunktur i årene 2007-2009. 

(Iværksætterbarometeret) 

Antallet af nyetablerede virksomheder i tredje kvartal i 2019 er faldet kraftigt med hele 23,8 

% set i forhold til tredje kvartal 2018. Dansk Erhverv har i denne forbindelse udtalt at faldet 

skyldes udfasningen af iværksætterselskaber. (Dansk Erhverv januar 2020) 

Dansk Erhverv mener, at anskaffelsen af selskabsformen vil medføre at færre unge etablerer 

sig som iværksætter, da de ikke har mulighederne for at fremskaffe den fornødne kapital til 
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at stifte et anpartsselskab, da man pludselig skal anskaffe mere end 1. kr. som var 

startkapitalen i iværksætterselskaber.  

Udfasningen af iværksætterselskaber i april 2019 har betydet at nuværende iværksættere, 

der ikke har mulighed for at fremskaffe kapitalkravet på 40.000 kr. til stiftelse af 

anpartsselskaber, er begyndt at opkøbe eksisterende iværksætterselskaber af mellemmænd 

til trods for at selskabet skal være omdannet til anpartsselskab inden april 2021 for ikke at 

gå i tvangsopløsning. Denne tendens mener Dansk Erhverv viser hvor langt de danske 

iværksættere vil gå for at drive virksomhed, og det herfor er ærgerligt at regeringen har 

nedlagt selskabsformen, da langt de fleste ikke opretter selskabet.  

Dansk Erhverv har foreslået regeringen at man bør genoverveje vedtagelsen af afskaffelsen 

af iværksætterselskabet i håbet om at alternative løsninger kan sørge for at væksten af 

iværksættere vil fortsætte de kommende år. Dansk Erhverv har i denne forbindelse foreslået 

at kapitalkravet i anpartsselskabet kunne nedsættes til 15.000 kr., hvilket er svarende til 

EU-landenes gennemsnitlige kapitalkrav, som kan have stor betydning for de unge 

iværksætteres mulighed for at etablere sig. (Dansk Erhverv januar 2020) 

 

 



66 
 

Ifølge ovenstående undersøgelse er levetiden af iværksætterselskaber under 

gennemsnitslevetiden på 8,3 år, dog skal der i denne betragtning medtages at 

selskabsformen først blev indfaset i 2014, og kun har været fem år på banen. Levetiden har 

siden 2017 været over to år, hvilket vil sige at langt størstedelen har været veldrevet. 

Konkursandelen har siden 2014 været stigende, men grundet iværksættere ofte starter uden 

kapital må det forventes at mange går konkurs. Det skal tages med i betragtningen under 

konkurs at disse også indeholder nul virksomheder, dette er virksomheder som ikke har 

tilstrækkelige ansatte og omsætning til at kunne defineres som aktive virksomheder. 

(Danmarks Statistik, 2019-2) 

5.4 Finansiering 

Langt flere små og mellemstore virksomheder opnår deres ønsket lånefinansiering, hele 33 

% opnåede den ønskede finansiering i 2018. (Danmarks statistik, 2019-3)  

Bankerne har en stor betydning for alle iværksætter i forbindelse med kapitalfremskaffelse, 

til brug for at nye og etablerede virksomheder skal have finansieret deres vækst. 

Alle iværksættervirksomheder har brug for penge både til etablering, markedsføring, 

personale mm. før de reelt kan foretage det først salg. Selvom om virksomheden er etableret 

er der ofte brug for finansiering til produktudvikling og ren driftsmæssig,  

For mange iværksættere er der en forvirring om hvor banken hjælper i deres livscyklus. 

Bankerne kan kun hjælpe med at finansiere driftsmæssig, de hjælper ikke i forbindelse med 

underskud eller egenkapital, hvorfor deres opstartskapital ofte vil komme andre steder fra 

end banken.  

Når der opstartes 10 nye iværksættervirksomheder forventes  det at seks af disse vil være 

lukket igen inden for en femårig periode. (TV2, april 2019) 

Det må formodes at det fremadrettet vil blive langt svære at låne penge for både 

nyetablerede virksomheder og kommende iværksættere, der ønsker at etablere virksomhed. 

Covid-19 har sat sine spor i Danmark, og dette vi alt andet ligel betyde at det vil være langt 

sværere at låne penge som følge af nedlukningen i landet og usikkerheden om indtjeningen. 

Egenfinansieringen i forbindelse med realkreditlån er allerede gået fra 5% til 10%, hvilket 
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må tyde på at kravene til mindre virksomheder med langt større usikkerhed ligeledes bliver 

skærpet (DR Penge 2020).  

5.5 Iværksætteri i Danmark:  

Global Entrepenership and development Index 2015 har lavet en analyse der viser at danske 

iværksættere har de bedste mulighed og forudsætninger for at drive virksomhed på 

verdensplan, da Danmark er det 6. bedste iværksætterland ud af 120. Det er behov for i dag 

at flere iværksættere bliver højvækstvirksomheder. Danmark scorer højt på de teknologiske 

forhold samt det høje uddannelsesniveau der er i landet. Analysen viser at danskernes 

problem er at de har manglende tro på egne evner, risikovillighed til at fejle og evnen til at 

spotte en god forretningsmulighed.  

Analysen viser at det er mere acceptabelt at være iværksætter i dag, trods den store 

usikkerhed der er forbundet med at starte selv. Forskrækkelsen over at selskabet går 

konkurs er dog mindre end tidligere viser en undersøgelse på universiteterne, hvorfor man 

forventer de kommende år at flere vil være iværksætter da det ikke længere er et tabu, og 

mere acceptabelt i samfundet.  

De danske iværksættere har en god evne til på verdensplan at skabe en 

verdensomspændende og globale tech-selskaber. Der er siden 2013 blevet skabt 41 

europæiske tech-selskaber, som kan værdiansættes til 1 milliard dollar (unicorns).  

Regeringen har for årene 2109-2022 afsat 5 mio. pr. år til iværksætter arrangementer i 

Danmark og til brug for markedsføring ved større internationale events. Regeringen vil for 

2020 sætter meget stort fokus på at grønt iværksætteri, herunder være med til at skabe en 

grøn kultur. Iværksættere kan søge tilskud, hvis de bidraget til at fremme en grøn 

iværksætterkultur med grønne omstillinger og forretningsmodeller. Den offentlige 

medfinansiering må maksimalt udgøre 50 %, og der kan søges om tilskud på mindst 100 

tdkk og op til 1,5 mio. til dækning af projektrelevante udgifter. Alle virksomheder, 

organisationer og foreninger kan søge om et tilskud fra denne pulje årligt inden 24 februar. 

(Erhvervsstyrelsen 2020-5) 
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5.6 Udviklingen i nyetablerede 
selskaber  

Antallet af nyetablerede selskaber er 

styrtdykket efter fjernelse af selskabsformen 

med 1 kr. i kapital. Danmark er blandt de 

dyreste lande i EU at etablere selskaber i. 

Nyetablerede selskaber er faldet med 

næsten 16 % i december 2019 og ca. 26 % i 

fjerde kvartal 2019 sammenlignet med 

samme perioder i 2018. Udviklingen skyldes 

ifølge Dansk Erhverv, Dansk Iværksætter 

foreningen samt lektor på CBS at mange 

iværksættere fravælger at starte 

virksomhed, da det er blevet for dyrt. Dette 

anses som en katastrofe, da mange at de 

unge eller folk under uddannelse undlader 

at opstarte virksomhed da det er for dyrt at 

iværksætte under studieperioden. Bare i 

2019 viser tallene er der blevet oprettet 

4.316 færre selskaber end tidligere år, heri 

var der samlet set næsten 3.000 færre 

aktive IVS’er ved udgangen af 2019, og 

næsten 7.000 færre end i midten af april, 

hvor muligheden for at stifte selskaberne ophørte. (Finans, januar 2020)  

Til trods for at iværksætterselskaberne sikre en omsætning på 5,2 mia kr. og har knap 5.200 

beskæftigede mener regeringen stadige at langt de fleste blev brugt til at generere snyd.  

Kapitalkravet på 40 TDKK gør at oprettelse af et anpartsselskab i Danmark i dag er det det 

næstdyreste land i EU at oprette selskaber efter Slovenien. Dog kan man stifte selskaber for 

1 Euro i andre EU-lande, og Grønland har også bibeholdt iværksætterselskaber.   
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Dansk Erhverv vil foretrække at selskabsformen vender tilbage eller nedsætte 

anpartskapitalkravet til 15 TDKK, da dette vil placere Danmark i midten ift. det generelle 

kapitalkrav i EU.  

Vi kan på baggrund af både respondenter og eksperter udlede at selskabsformen er afskaffet 

på et forkert grundlag. Set i lyset af at selskabsformen er velfungerende i andre lande, 

hvorfor det havde været mere fordelagtigt at komme snyderiet til livs og lade 

selskabsformen fortsætte.  

Forslag til at mindske svindel kunne være at indføre revisionspligten hermed ville man 

kunne føre bedre kontrol med iværksætterselskaberne på løbende basis, man kunne jo lave 

en erklæringstype der var tilpasset de forhold som gør at der er problemer med 

iværksætterselskaber, herunder for at sikre disse overholder lovgivning. I lighed med 

finansielle virksomheder er der en række lovkrav de skal opfylde ift. solvens og 

kapitalkravet.   

5.7 Oprettelse af iværksætterselskab i Tyskland  

For de tilbageværende eller kommende iværksættere kan de udenlandske alternativer 

overvejes. Det er stadig muligt at oprette iværksætterselskaber i Tyskland og andre EU-

lande. Det er ligeledes muligt at oprette selskaber i UK uden kapitalindskud.  

EU-domstolen fastslog i 1999 at oprettelse af udenlandske selskaber ikke var en omgåelse af 

nationale krav ift. indskudskapital, da flere danske virksomheder bliver drevet i engelske 

regi med en minimal kapital. Danske myndigheder forventer ikke en masse oprettelse af 

udenlandske selskaber, da det minimale krav til indskudskapital opvejes i større omfang af 

omkostninger til at stifte og opretholde det udenlandsk selskab.   

Det tyske iværksætterselskab ”Tysk uger ”Unternehmergesellschaft (UG)”, som er svarende 

til den engelske selskabsform LTD, er kendt som mini-GmbH. Denne selskabsform kan 

ligeledes oprettes med en startkapital på kun € 1. Selskabsformen er populær for nye 

iværksættere med drømmen om egen virksomhed, da den er mere fleksibel end end et 

almindelige GmbH. Det tager en uge at oprette et UG og iværksætterne har mulighed for at 

få en permanent opholdstilladelse som direktør for et UG-selskab i Tyskland. 

(Intercompany solutions) 
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Fordelene ved at oprette et selskab i f.eks. Tyskland, kan listes som følgende:  

● 0% moms for forretning mellem EU-medlemsstater 

● Ledende økonomi i Europa 

● 4. største økonomi i verden 

● 3. største eksportør i verden 

● Kernemedlem i EU 

● Højteknologisk infrastruktur 

● Nav for multinationale selskaber (Volkswagen, Allianz, BMW, Siemens, Bayer) 

● Kvalificeret personale 

● Mulighed for erhvervsmæssig indvandring 

● Fjernvirksomhedens dannelse (ikke fysisk tilstede)  

 

5.8 Omdannelse personlig virksomhed til anpartsselskab 

Som følge af at selskabsformen iværksætterselskab er nedlagt er mange af både 

tilbageværende og fremtidige iværksætter nødsaget til at drive deres virksomhed i personlig 

regi grundet manglende midler til startkapital i virksomhedsform. 

Når iværksætteren har fået igangsat en overskudsgivende forretning, har denne mulighed 

for at omdanne sin virksomhed til anparts- eller aktieselskab med den fordel at ejeren ikke 

længere hæfter personligt med alt hvad han ejer. 

5.9 Iværksætternes økonomi  

Med henblik på Dansk Erhvervs forslag til regeringen om at nedsætte kapitalkravet til 

15.000 kr. (Dansk Erhverv januar 2020), kan det diskuteres hvorvidt at iværksætteren, ved 

rent faktisk at skulle skrabe den fornødne kapital sammen, herved kan vise at denne også 

har et ønske om at fuldføre sit erhverv. Erhvervsordfører fra DF Hans Kristian Skibby har 

udtalt følgende;  

“Vi ønsker ikke, at man kan oprette et selskab for en krone og så lægge en regning hos 

Erhvervsstyrelsen for at tvangsopløse det igen på 50.000 kr. Det er kun fair, at man som 

iværksætter skal have hånden på kogepladen” (Nielsen, 2020).  
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Han lægger således op til at et givent kapitalkrav ikke kun anses som økonomisk stabilitet i 

og likviditet i en virksomhed, men ligeledes kan tolkes som et udtryk for en iværksætters lyst 

til at brænde igennem med sin virksomhedsdel, og rent faktisk vil binde sig til det, og løbe 

den risiko som er forbundet hermed.  

 En anden måde hvorpå en iværksætter kunne vise villighed på, er ved at gøre det til et krav 

at iværksættere opretter en etableringskonto. En etableringskonto er reguleret via 

etableringskontoloven, og er en konto hvorpå der kan opnås skattemæssigt fradrag i den 

skattepligtige indkomst, såfremt at der foretages indskud jf. etableringskontoloven § 1 stk. 1. 

Etableringskontoen oprettes via et pengeinstitut og skal være navngivet etableringskonto 

eller iværksætterkonto jf. § 4 stk. 1. Indskuddene på kontoen kan foretages af fuldt ud 

skattepligtige personer, som endnu ikke er fyldt 65 år ved indkomstårets udgang, som har 

oppebåret lønindkomst og er skattemæssigt tilhørende i Danmark, samt oppebære 

lønindkomst i året eller som oppebærer lønindkomst fra virksomheden fem år efter at 

denne er etableret jf. etableringskontolovens § 2.    

Med henblik på indskudsbeløbet forekommer der krav til dette i tiden op til etablering af 

virksomheden, samt i fire år efter etableringen; indskudsbeløb skal minimum udgøres 

5.000 kr. pr. indkomstår og må maksimalt udgøre 60% af netto lønindkomsten for 

kontohaveren, dog må der indsættes op til 250.000 kr. af nettoløn indkomsten eller 

virksomhedens overskud jf. etableringskontolovens § 3 stk. 1. I forhold til etablering af 

virksomheden anses dette som at have fundet sted, såfremt at de anskaffede formuegoder 

eller forbrugte udgifter overstiger 91.500 kr. (Skatteministerier, 2019) jf. § 5 stk. 2. 

Ydermere skal kontoindehaveren eller dennes ægtefælle yde en væsentlig arbejdsindsats i 

virksomheden svarende til i gennemsnit 50 timer på månedsbasis.  

Midlerne som er indestående på etableringskontoen kan benyttes i forbindelse med 

anskaffelse af aktiver i form af maskiner og inventar, men ligeledes i forbindelse med 

udgifter til for eksempel leje til erhvervslokaler jf. § 7 stk. 1.  

På baggrund af ovenstående vurderes det at en etableringskonto ikke blot vil kunne vise en 

iværksætters lyst til at engagere sig, men ligeledes at iværksætterne vil kunne benytte den 

skattelovgivning der foreligger på nuværende tidspunkt, til at opnå større fordele i 

forbindelse med etablering.  
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5.10 Delkonklusion  

Vi har i perspektiveringen både gennemgået vores interviews med 10 iværksættere, 

eksperters vurderinger og udtalelser til fremtiden for iværksætter og hvilken påvirkning 

udfasningen af selskabsformen har.  

Vi kan på baggrund af rapporter se at antallet af nyetablerede virksomheder er faldende 

efter nedlukning af selskabsformen. Vores respondenter mener, at iværksættere stilles langt 

dårligere og færre vil have lyst til at starte selvstændigt, da mange ikke har en startkapital på 

40.000 kr. til at oprette virksomhed. Da mange iværksættere er folk med 

erhvervsuddannelse og de fleste iværksættere er mere middelalderen menneske, hvorfor de 

har mindre lyst til at hæfte personligt grundet familiemæssige forhold, må det alt andet lige 

vurderes at iværksætterne er stillet langt dårligere.   

Det må vurderes på baggrund af vores gennemgang at iværksættere både de tilbageværende 

og kommende iværksættere stilles dårligere i fremtiden. For det første fordi selskabsform 

udfases, men desværre også det økonomiske aspekt vil blive påvirket for de nyetableret i den 

kommende tid på grund af COVID-19, som medføre manglende omsætning eller helt 

nedlukning af aktiviteter. Bankerne vil alt andet lige stille større krav i forbindelse med 

lånefinansiering i fremtiden.  

Da vi i Danmark ikke har en anden selskabs- eller virksomhedsform der ligner 

iværksætterselskaber må det alt andet lige forventes langt større nedgange i oprettelsen af 

selskaber.  

Yderligere har vi i opgaven gennemgået hele årsagen til indfasningen som skyldtes at den 

gamle S.M.B.A model ikke var fyldestgørende nok i forhold til regulering og man havde i 

Tyskland set at iværksætterselskab modellen har været velfungerende. Men eftersom det er 

den anden let etableret virksomhedsform vi har i Danmark, der ikke lever op til statens 

forventninger tyder det alt andet lige på at man ikke har sørget for at selskabsformen har 

været reguleret nok. 
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6. Konklusion  

Vi vil i konklusionen lave en samlet opsummeringen i form af besvarelse af vores 

problemformulering og undersøgelsesspørgsmål.  

Vi indledningsvis i opgaven redegjort for hvad et iværksætterselskab er. Dette er en 

selskabsform, som alle har kunne oprette med en startkapital på 1 kr. Ejeren af selskabet har 

ikke hæftet privat. Det specielle ved denne selskabsform er at den kun har været i Danmark i 

fem år, da regeringen har valgt at selskabsformen har en udfasning periode på to år fra april 

2019 til april 2021.  

Vi har derfor i opgaven undersøgt hvorfor selskabsformen reelt blev indfaset samt hvorfor 

regeringen har valgt at selskabsformen skulle udfases igen i Danmark. Man indfasede 

selskabsformen som en erstatning for S.M.B.A, med det formål at iværksætterselskaber 

skulle efterleve de samme standarder som øvrige selskabsformer ift. årsregnskabslovens 

bestemmelser. Herudover var det en måde at fremme iværksætteri i Danmark, da det var 

nemt og bekvemt for hele landets befolkning at oprette virksomhed med kun en startkapital 

på 1 kr. 

Yderligere havde den danske regering set hvor givende selskabsformen var i Tyskland i 

forhold til at fremme iværksætteri og kommende arbejdspladser.  

Til trods for at selskabsformen kun har været i Danmark i fem år har dette samlet koster 

staten utrolig mange penge. I det ejeren ikke hæfter personligt på nogen måde og 

startkapitalen som minimum kun skal være en krone, har dette herfor medført mange 

“svindel selskaber” som har bragt store konkurser og tvangsopløsninger, hvilket rent 

administrativt har kostet staten rigtig mange penge.  

Som vi har beskrevet i opgaven, har Erhvervsstyrelsen foretaget en undersøgelse som har 

vist at alle tvangsopløsninger og konkurser, som har været drevet i iværksætterselskaber, 

har forårsaget en samlet skattegæld på 700 mio. kr., hvilket har været en stor og bærende 

årsag til at man vil udfase denne selskabsform, da regningen ifm. tvangsopløsninger betales 

af statskassen.    
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Trods man ønsker at fremme iværksætteri i Danmark har iværksætter selskabsformen, også 

været en god mulighed for at starte sin egen virksomhed billigt. Erhvervsstyrelsens 

undersøgelse har vist at der i årene 2014-17 er stiftet 41.877 iværksætterselskaber, hvor kun 

4% af disse har valgt at omdanne selskabet til anpartsselskab hvor selskabet har få 

oparbejdet den krævede selskabskapital på (50.000 kr. – nu 40.000 kr.). Undersøgelsen har 

yderligere vist at kun halvdelen af alle iværksætterselskabet er momsregistrerede, og man 

må derfor forvente at der er begrænset handelsaktivitet i selskaberne.  

De tilbageværende iværksætterselskaber har to muligheder inden april 2021, at 

omregistrere til anpartsselskabet såfremt anpartskapital på 40 TDKK kan fremskaffes eller 

lade selskabet gå i tvangsopløsning. Såfremt de ønsker at omdanne til en anden 

virksomhedsform eller selskabsform skal selskabet tvangsopløses først og starte op fra ny. 

De kan dog godt fusioneres med andre selskabs- og virksomhedsformer så længe 

iværksætterselskabet ikke er det fortsættende selskab.  

Vi har som en del af undersøgelsesspørgsmålet gennemgået de retningslinjer 

iværksætterselskaberne har været underlagt i perioden. Selskabsformen har ligesom øvrige 

selskaber været underlagt årsregnskabsloven regler og grænser i forhold til revisionspligt 

eller lavere grad af sikkerhed i erklæringstyper som udvidet gennemgang eller 

regnskabsopstilling, såfremt de ikke har oversteget en vis omsætning, medarbejder og/eller 

balancesum. Vi har i opgaven gennemgået både regnskabsmæssige og skattemæssige regler 

iværksætterselskaberne er underlagt og kan i vores gennemgang konkludere at 

selskabsformen er en junior model af anpartsselskaber, hvor de to eneste store forskelle er 

at der ikke kan foretages apportindskud i iværksætterselskaber samt at kravet til 

startkapitalen er 39,999 kr. i anpartsselskaber.  

Som følge af vores indledende redegørelse har vi herfor efterfølgende undersøgt hvilke 

mulige etableringsformer, der er for både iværksætterselskaber samt de fremtidige 

iværksættere i Danmark i forbindelse med udfasningen, idet ikke alle iværksættere har råd 

til en startkapital på 40.000 kr. 

Når IVS’et udfases, står iværksætterne således uden det umiddelbare valg af selskabsform, 

med hensyn til kapitalkrav og hæftelse. Derfor er der redegjort for andre mulige 

etableringsmuligheder, og ud fra dette har det kunnet konkluderes at hver selskabs- og 
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virksomhedsform har sine fordele og ulemper. Valget af etableringsmulighed vil alt andet 

lige afhænge meget af hvilken form for finansiering som der vil være behov for, samt 

hæftelse i forhold til hvor risikofyldte branchen er. Selskabsformerne er begrænset i 

hæftelse, men har derimod krav til selskabskapitalen ved opstart. Virksomhedsformerne har 

derimod intet kapitalkrav, men her er hæftelsen derimod ubegrænset, og selskabsformerne 

vil generelt være tvunget til at skulle offentliggøre mere information.  

Ud fra analysen af de to casevirksomheder, kunne det konkluderes at der forekom visse 

områder som var mere i fokus, end andre i forbindelse med valg af selskabs- eller 

virksomhedsform. Fokusområderne består af primært af kapital og hæftelse, men ligeledes 

den risiko der er forbundet med virksomhedsideen i en mere indirekte form. På baggrund af 

analysen kunne det konkluderes at hvilke etableringsmuligheder der ikke bare er mulige, 

men ligeledes er mest fordelagtige, afhænger af antallet af ejere, kapitalens størrelse, samt 

hvilken branche som iværksætterne var i. Såfremt at der forekommer flere ejere vil det 

muligt at benytte sig af flere forskellige etableringsformer, samt at der ved flere ejere vil 

være muligt at indskyde en større kapital, da denne alt andet er nemmere at skaffe når man 

er flere om at dele byrden. Hæftelsesmæssigt vil dette ligeledes kunne kontrolleres på flere 

måder ved flere ejere, i det at der kunne laves forskellige konstellationer, som for eksempel 

et K/S hvor der ikke forekommer kapitalkrav og der er mulighed for at en selskabsform som 

netop har begrænset hæftelse kan indtræde i komplementarrollen. Forekommer der 

derimod kun en ejer vil etableringsmulighederne være mindre, og samtidig vil det sværere 

at skaffe kapital, da det ikke er muligt at være flere om at indskyde denne. For dette vil 

ejeren derimod kunne træffe alle beslutninger alene, og hvilket kan effektiviser processer 

mv. og dette skal derfor heller ikke skal negligeres. I forhold til fokusområderne hæftelse og 

kapital, vurderes det at disse er i lige stort uagtet antallet af iværksættere.  

På baggrund af analysen kunne det konkluderes at en virksomhedside med flere 

iværksættere, vil opnå flest fordele ved at etablere sig som et ApS, såfremt at 

virksomhedside og ejerstruktur er sammenlignelig med casevirksomhed XY. Forekommer 

der derimod kun en enkelt iværksætter og er denne indenfor samme branche som 

casevirksomhed XX, eller lignende brancher, vil det ligeledes bedst kunne svare sig at 

etablere sig via et ApS. Det kunne dog ligeledes konkluderes at der også forekom fordele ved 

en enkeltmandsvirksomhed.  
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Vi har som afslutningsvis set på hvilken betydning selve udfasningen har for erhvervslivet 

og den enkelte iværksætter. 

Som beskrevet i analysedelen afsnit 1 er de tilbageværende iværksætterselskaber nødsaget 

til enten at omdanne til anpartsselskab eller gå i tvangsopløsningen inden april 2021. 

Som følge af at det bliver dyrere at opstarte virksomhed viser rapporter at antallet af 

nyetablerede virksomheder i tredje kvartal i 2019 er faldet kraftigt med hele 23,8 % set i 

forhold til tredje kvartal 2018. Dansk 

Dansk Erhverv har i denne forbindelse udtalt at faldet skyldes udfasningen af 

iværksætterselskaber. 

Med udfasningen betyder dette at iværksættere fremadrettet skal have en startkapital på 

40.000 kr. for at drive iværksætterdrømmen i selskabsform. Da mange iværksættere ikke 

har kapitalen til opstart vil dette betyde at mange vil drive virksomheden i privat regi. 

Det forventes at mange flere vil drive deres iværksætterdrøm i privat regi, men på sigt med 

muligheden for at omdanne dette til selskabsform. Vi har kort i opgaven beskrevet de 

omdannelsesmuligheder der er både skattefri og skattepligtigt set ift. hvornår beskatningen 

skal ske. 

Alternativt har iværksætter med kapital problemer mulighed for at bruge øvrige 

etableringsformer i udlandet. Iværksætter selskabsformen stammer oprindeligt fra 

Tyskland, hvorfor det er muligt for de danske iværksætter at oprette et tysk UG, som er 

svarende til iværksætter selskabsformen med 1 EURO i startkapital.  

Set i lyset af vores problemformuleringen og tilhørende undersøgelsesspørgsmål kan det 

konkluderes at videreførelsen af iværksætternes erhvervsmæssige aktivitet er en realitet for 

de iværksættere, der har oparbejdet en kapital på 40.000 kr. ift. omdannelse fra iværksætter 

selskabs til anpartsselskab. Ydermere er der mulighed for at eksisterende 

iværksætterselskaber, som ikke har oparbejdet den krævede selskabskapital til en 

omdannelse, kan fusionere med en fortsættende selskabsform.  
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For de iværksættere der endnu ikke er etableret, har det på baggrund af resultatet af 

undersøgelsen, kunne konkluderes at disse stilles sværere end før. Dette konkluderes ud fra 

analysen fra Dansk Erhverv, hvor det ses at siden at der blev lukket for muligheden for at 

etablere et iværksætterselskab, generelt er blevet etablereret færre selskaber. Iværksætterne 

stilles overfor at de nu skal til at arbejde mere for at etablere sig, i store træk enten ved at 

skulle anskaffe en større selskabskapital eller ved at skulle påtage sig en større økonomisk 

risiko i form af ubegrænset hæftelse, og det er således ikke sikkert at alle er villige til at gøre 

dette. Ser man det fra et samfundsmæssigt perspektiv vil udfasningen af iværksætter 

selskabsformen, sætte en stopper for en del iværksættere i forhold til at disse vil fravælge at 

etablere sig, da det er for hårdt. Men det kan ligeledes ses som et indgreb hvor man skiller 

fårene fra bukkene, således at de iværksættere der rent faktisk er villige til at bruge 

ressourcer på at anskaffe kapital eller påtage sig den ubegrænsede hæftelse, også er dem der 

etablerer sig. De iværksættere som fortsat vil have mod til at etablere sig, vil med fordel 

kunne gøre dette via et anpartsselskab, da kravet til selskabskapitalen ikke er 

uoverkommeligt, og de dermed opnår den begrænsede hæftelse som er kendt fra 

iværksætterselskaberne. Forekommer der kun en enkelt iværksætter vil denne, såfremt det 

ikke er muligt at anskaffe den krævede selskabskapital for et ApS, kunne etablere sig via en 

enkeltmandsvirksomhed, og derved kunne starte op relativt hurtigt.  

Alt i alt kan det konkluderes at alle iværksættere, etablerede såvel som ikke etablerede, 

stilles sværere og dårligere ved udfasningen af iværksætter selskabsformen. Det er fortsat 

muligt for kommende iværksættere at etablere sig via andre etableringsformer hvis de er 

villige til at indskyde større startkapital eller hæfte personligt - det samme gælder de 

tilbageværende iværksætterselskaber, hvis de er villige og har mulighed for at indskyde til 

en selskabskapital på 40 TDKK vil de kunne drive deres erhvervsmæssige aktiviteter videre 

efter april 2021 ved udfasningen af iværksætter selskabsformen.  
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