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1 Indledning 

1.1 Emne 

I Danmark er der forskellige muligheder for at starte egen virksomhed. Mange vælger at starte som 

selvstændige ved oprettelse af en enkeltmandsvirksomhed. Udover denne virksomhedsform findes 

også interessentskaber samt partnerselskaber, som også er skattetransparente. Herudover findes 

der selskabsformerne anpartsselskab og aktieselskab.  

Det er nemt og med meget få krav, at starte en enkeltmandsvirksomhed, hvilket afspejles i antallet 

af enkeltmandsvirksomheder i Danmark (Bilag 1). 

Der er flere vigtige perspektiver at tage hensyn til ved valg af enten at drive enkeltmandsvirksomhed 

eller drive virksomhed i selskabsform. Mange nystartede enkeltmandsvirksomheder starter de 

første par på med underskud (Jensen & Larsen, 2019). Det kan derfor være en fordel at begynde 

som selvstændig ved at starte en enkeltmandsvirksomhed, da resultatet herfra skal beskattes som 

personlig indkomst. Dette betyder, at underskud kan fradrages i anden personlig indkomst 

(Michelsen, et al., 2019, p. 210). Dette er i modsætning til selskaber som er selvstændige 

skattesubjekter, der skal opgøre indkomsten selvstændigt og dermed uafhængigt af ejerens 

eventuelle personlige indkomst (Dam, et al., 2019, p. 391).  

En anden vigtig overvejelse ved opstart som selvstændig er ens risikovillighed. For 

enkeltmandsvirksomheder hæfter ejeren personligt, med alle ens ejendele, for alle virksomhedens 

forpligtelser. For anpartsselskaber og aktieselskaber er der begrænset hæftelse. Ejeren hæfter med 

det indskud, som er indskudt i virksomheden som anparts- eller aktiekapital, jf. SLL § 1, stk. 2. 

Selskabet hæfter over for kunder, banker og andre med selskabets formue. 

Der er mange aspekter der skal overvejes ved valg af virksomhedsform. For 

enkeltmandsvirksomheder gælder det, at man kan vælge hvilke regler man ønsker at blive beskattet 

efter. Hovedreglen er, at en enkeltmandsvirksomhed beskattes efter bestemmelserne i 

Personskatteloven (PSL). Det er dog muligt aktivt at vælge at indgå i virksomhedsskatteordningen 

(VSO) som regulere af bestemmelserne i Virksomhedsskatteloven (VSL). Denne hovedopgave vil 

tage udgangspunkt i netop en enkeltmandsvirksomhed som indgår i VSO. Ejeren af Restaurant 

Roskilde Fjord har valgt os som rådgivere, da han ønsker at foretage en virksomhedsomdannelse og 

en aktieombytning. 
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1.2 Lovforkortelser 

Afskrivningsloven – AL 

Aktieavancebeskatningsloven - ABL 

Ejendomsavancebeskatningsloven - EBL 

Fusionsskatteloven – FUL 

Kursgevinstloven - KGL 

Selskabsloven – SLL 

Selskabsskatteloven – SEL 

Varelagerloven - VLL 

Virksomhedsomdannelsesloven – VOL 

Virksomhedsskatteloven – VSL  

Årsregnskabsloven – ÅRL 
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1.2.1 Design 

 

• I indledningen vil den metodiske tilgang til opgaven blive 
gennemgået.Indledning

• I dette kapitel vil det teoretiske udgangspunkt for analysen 
blive gennemgået. Følgende overordnede emner indgår i 
projektet:

• Stiftelse af selskab
• Værdiansættelse
• Aktieombytning

Teori

• I dette kapitel vil læser bliver introduceret til 
casevirksomheden som skal være omdrejningspunkt for 
analysen.

Introduktion til case

• I dette kapitel analyseres casen med udgangspunkt i den 
relevante teori. Analyse

• I dette kapitel foretages der en endelig besvarelse af 
projektets problemformulering ud fra analysen af casen.Konklusion
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1.2.2 Afgrænsning 

I dette projekt søges der besvaret en problemstilling vedrørende virksomhedsomdannelse og 

aktieombytning. Jeg har valgt at afgrænse mig til relevante emner der relaterer sig til 

problemstillingen ved at afgrænse opgaven til at omhandle enkeltmandsvirksomheder og selskaber. 

Der vil i denne opgave blive benyttet en case, hvor der skal foretages en virksomhedsomdannelse 

hvor en enkeltmandsvirksomhed skal omdannes til et anpartsselskab.  

Herudover er projektet afgrænset til at omhandle virksomhedsejere som er fuldt skattepligtige til 

Danmark, hvilket samtidig afgrænser opgaven fra at behandle udenlandske virksomheder med fast 

driftssted eller ejendom i Danmark. 

Opgaven vil ikke omhandle omstrukturering i form af tilførsel af aktiver, fusion eller spaltning. Der 

vil i dette projekt blive skrevet om aktieombytning, som både vedrører ombytning af aktier og 

anparter. I dette projekt omdannes virksomheden til et anpartsselskab, og aktieombytningen bliver 

derfor også en ombytning af anparter. I afsnittet med teorien, skal anparter sidestilles med aktier. 

Der vil i opgaven blive nævnt begrebet skuffeselskab uden at dette vil forklares yderligere. Begrebet 

er uden relevans for dette casestudie, men det kan findes relevant at nævne i sammenhæng med 

de relevante emner i opgaven. 

Der vil i projektet blive nævnt virksomhedsskatteordningen, personskatteloven og andre regler og 

love som det vurderes nødvendigt at inddrage. Projektet er ikke en undersøgelse af beskatningen 

efter disse regler, hvorfor reglerne blot vil blive nævnt i det omfang, det findes nødvendigt, men de 

vil ikke blive gennemgået yderligere. 

1.2.3 Problemstilling  

Denne hovedopgaves problemstilling består i, hvorledes Anders Jensen, ejer af 

enkeltmandsvirksomheden Restaurant Roskilde Fjord, skal foretage en virksomhedsomdannelse. 

Anders Jensen har drevet sin virksomhed i VSO og har et opsparet overskud. Det er Anders Jensens 

ønske at opnå en holdingstruktur grundet en risikobetragtning. Opgaven for os som revisor er at 

rådgive Anders Jensen om, hvorledes omdannelsen og aktieombytningen skal foretages.  
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I analysedelen vedrørende virksomhedsomdannelsen vil der blive gennemgået krav til 

virksomheden i forbindelse med en omdannelse for at undersøge hvorvidt virksomheden opfylder 

kravene til at kunne omdannes til et selskab. Herudover vil der blive foretage 

konsekvensberegninger for det skattemæssige likviditetsmæssige aspekt i forbindelse med en 

virksomhedsomdannelse. Aktieombytningen foretages til sidst, og det analyseres hvilke muligheder 

Anders Jensen har i forbindelse hermed. 

1.2.4 Interesse (formål) 

Formålet med denne opgave er at udvide min forståelse for rådgivning i forbindelse med en 

virksomhedsomdannelse og aktieombytning. Casen er en fiktiv case, men baseret på en 

rådgivningsopgave som er udført for en kunde på min arbejdsplads. Det er dermed en aktuel 

problemstilling som jeg vil belyse og samtidig ønsker jeg at benytte denne opgave til at komme med 

et løsningsforslag til hvorledes virksomhedsomdannelsen og aktieombytningen skal foretages. Der 

vil være en teoretisk gennemgang, som skal benyttes til vurdering af hvorledes omdannelsen og 

aktieombytningen skal foregå i praksis. Løsningen af problemstillingen for den aktuelle case er 

relevant for mig i forbindelse med mit studie, arbejde og min fremtidige karriere inden for 

revisionsbranchen. 

1.2.5 Problemformulering 

Problemstillingen søges besvaret ved følgende hovedspørgsmål: 

Hvorledes skal virksomhedsomdannelsen og den efterfølgende aktieombytning for case-

virksomheden Restaurant Roskilde Fjord foretages for, at sikre den skattemæssigt og 

likviditetsmæssigt bedste løsning for virksomhedsejeren? 
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1.2.5.1 Undersøgelsesspørgsmål 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering er det valgt at undersøge følgende 

undersøgelsesspørgsmål, som vil blive undersøgt i afsnittene med analysedelen: 

Hvilke krav er der i forbindelse med at foretage en virksomhedsomdannelse, og opfylder Restaurant 

Roskilde Fjord disse? (Afsnit 4.1) 

Hvorledes skal værdiansættelsen af Restaurant Roskilde Fjord opgøres i forbindelse med 

virksomhedsomdannelsen? (Afsnit 4.2) 

Hvilken model for virksomhedsomdannelse bør benyttes for Restaurant Roskilde Fjord? (Afsnit 4.3 

og 4.4) 

Hvordan skal anpartsombytningen foretages? (Afsnit 4.5) 

1.2.6 Undersøgelsesmetode 

Denne opgave søges besvaret ved brug af undersøgelsesmetoden ”casestudie”. Der benyttes en 

fiktiv case, som er opbygget på baggrund af en rådgivningsopgave som er udført for en kunde på 

min arbejdsplads. Metoden som anvendes, består af det som kaldes single casestudie, hvor der 

benyttes en enkelt case gennem opgaven (Andersen, 2014, p. 110). Der arbejdes induktivt for at 

kunne konkludere generelt ud fra brugen af et enkelt tilfælde, i denne opgave brugen af en single 

case. Casestudiet bliver anskuet som et kvantitativt studie. I praksis kan der indgå andre vurderinger 

i forhold til hvorledes omdannelsen skal foregå. For at gøre denne opgave mere håndgribelig, tages 

der udgangspunkt i udelukkende at se på det økonomiske aspekt og dermed foretage omdannelsen 

på baggrund af kvantitative data (Andersen, 2014, pp. 111-112). Der arbejdes med både primære 

og sekundære kilder i opgaven (Andersen, 2014, p. 137). De primære kilder består af love, 

bekendtgørelser, cirkulærer og afgørelser, mens de sekundære kilder består af bøger og 

hjemmesider. 
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2 Teori 

2.1 Juridisk person 

En virksomhed kan drives både i personligt regi, som for eksempel en enkeltmandsvirksomhed, og i 

selskabsform. Der er stor forskel på, om ens forretning drives som enkeltmandsvirksomhed eller i 

et selskab. Der er både skattemæssige og juridiske forskelle, som er vigtige for virksomhedsejeren 

at kende til.  

For at gennemgå forskellen, er det væsentligt at kende til begrebet ”juridisk person”. En juridisk 

person kaldes også en retlig enhed, og dette er f.eks. et selskab eller en forening. En juridisk person 

kan ligesom personer, påtage sig forpligtelser og rettigheder. For en juridisk person, skal der 

foreligge en vedtægt, som er retningslinjerne for f.eks. selskabet. Heri vil der bl.a. stå hvordan 

selskabet forpligter sig og hvilket formål selskabet har (Skatteforvaltningen, 2020c).  

2.2 Personligt ejet virksomhed 

En enkeltmandsvirksomhed, også kaldet en personligt ejet virksomhed, er en virksomhed med kun 

en ejer. En personligt ejet virksomhed opfylder ikke definitionen af en juridisk person. For 

virksomhedsejeren der driver en personligt ejet virksomhed, gælder det, at det er 

virksomhedsejeren der personligt forpligter sig. Ejeren hæfter personligt, med alle sine ejendele, for 

virksomhedens forpligtelser (Skatteministeriet, 2020b). 

Beskatningen af enkeltmandsvirksomheden kan ske efter tre former, og valget foretages af 

virksomhedsejeren selv. De tre beskatningsformer består af: 

 Personskatteloven 

 Virksomhedsskatteloven 

 Kapitalafkastordningen 

Der er mulighed for at ændre beskatningsform løbende, hvis det f.eks. ønskes at indtræde eller 

udtræde af virksomhedsordningen eller lignende.  

Underskud i den personlige virksomhed vil blive modregnet i anden personlig indkomst, og 

eventuelt underskud som ikke kan udnyttes i året, vil blive modregnet i fremtidig positiv personlig 

indkomst (Michelsen, et al., 2019, p. 210).  
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Dette er en klar fordel for ejere som starter med en enkeltmandsvirksomhed, da mange 

virksomheder er underskudsgivende det første eller de første par år. Eventuelle overskud vil også 

blive beskattet som personlig indkomst, hvilket som udgangspunkt ikke er lige så fordelagtigt som 

beskatningen i et selskab. Marginalskatten for personlig indkomst ligger mellem 37,3 % - 56,5 % i 

2020 i Danmark (Skatteministeriet, 2020a).  

For enkeltmandsvirksomheder er ejerforholdet begrænset til, at der kun kan være én ejer. Det er 

dermed mere kompliceret at ændre ejerforhold, da et salg også vil udløse beskatning hos den 

nuværende virksomhedsejer (Spies, 2020). 

I enkeltmandsvirksomheden er det nemt for ejeren at udbetale løn til sig selv, da ejeren blot kan 

udbetale pengene fra virksomhedens bankkonto. Dette er tilladt da enkeltmandsvirksomheden ikke 

er et selvstændigt skattesubjekt. Ejerens udbetalinger til privatforbrug vil blot blive anset for at være 

private hævninger i virksomheden.  

For ejeren som vælger at blive beskattet efter personskatteloven, bliver hele virksomhedens 

resultat blot medtaget til beskatning i ejerens personlige indkomst. Beskatningen er uafhængig af 

de private hævninger. Har virksomhedsejeren i stedet valgt at lade sin enkeltmandsvirksomhed 

beskatte efter virksomhedsordningens regler, er det de private hævninger som vil blive beskattet 

som personlig indkomst. Hæves der mindre end resultatet i virksomheden, er der mulighed for at 

opspare overskud i VSO til en lavere beskatning svarende til selskabsskatten, som i 2020 er på 22%. 

Hæves der mere end virksomhedens overskud, og er der ikke opsparet et overskud, vil der blive 

hævet af indskudskontoen, jf. hæverækkefølgen i VSL § 5. Bliver der hævet så meget, at 

virksomhedens indskudskonto er negativ, svarer dette til at ejeren har optaget et lån i 

virksomheden. Dette medfører at der vil blive beregnet en rentekorrektion, som gør at 

virksomhedsejeren betaler renter, ligesom hvis lånet var optaget i banken, jf. VSL § 11. Det er dog 

uhensigtsmæssigt at optage lånet i virksomheden, hvis det senere ønskes at omdanne 

virksomheden til et selskab, da virksomheden ikke kan omdannes med en negativ indskudskonto. 

Dette vil blive behandlet yderligere i afsnit 2.4.11. 

Der er for enkeltmandsvirksomheder ikke krav om at udarbejde en årsrapport til indsendelse hos 

Erhvervsstyrelsen. Der er krav om, at der skal udarbejdes et skatteregnskab, som skal indsendes til 

Skattestyrelsen via oplysningsskemaet.  
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Det er et krav, at virksomheden bogfører efter bogføringsloven. For virksomheder der anvender 

virksomhedsordningen, stilles der større krav til bogføringen. 

Enkeltmandsvirksomheder udarbejder årsrapport efter reglerne om virksomheder i regnskabsklasse 

A og er derfor ikke revisionspligtige, jf. ÅRL § 135. For enkeltmandsvirksomheder er det ikke et krav 

at der udarbejdes en årsrapport af en uafhængig revisor. Virksomheden skal dog opfylde 

mindstekravsbekendtgørelsen, jf. Mindstekravsbekendtgørelsen § 1. 

Ved afståelse af erhvervsmæssig virksomhed vil der oftest enten være et tab eller en fortjeneste. 

Dette skal til beskatning efter almindelige avancebeskatningsregler. Beskatning af fortjeneste for et 

varelager sker efter SL §§ 4 og 5, for driftsmidlerne AL § 9, for afskrivningsberettigede bygninger AL 

§ 21 og for goodwill m.v. AL § 40, stk. 6 (Dam, et al., 2019, p. 434). Selve afståelsen af virksomheden 

fører dermed til ophørsbeskatning af virksomheden (Dam, et al., 2019, p. 439).  

2.3 Selskab 

Et selskab kan være et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). 

Et selskab opfylder definitionen af en juridisk person. Selskaber kan derfor påtage sig forpligtelser, 

på samme måde som personer kan. Dette medvirker at selskabet hæfter for eventuel gæld eller 

andet, som selskabet vælger at forpligte sig til at betale. Dette er i modsætning til ovenstående 

personligt ejet virksomheder, hvor ejeren hæfter med hele sin private formue.  

Det er dermed muligt for ejeren af et selskab at begrænse sin risiko til den indskudte kapital i et 

selskab, som for anpartsselskaber udgør kr. 40.000 og for aktieselskaber udgør kr. 400.000 

(Erhvervsstyrelsen, 2019). 

Det er ikke alle der har mulighed for at begrænse risikoen til udelukkende at være den indskudte 

kapital. Dette skyldes eventuelle kreditorer, som vil kræve større sikkerhed. Et eksempel kan være 

en bank, som skal stille en kassekredit til rådighed for at kunne opretholde den daglige drift i 

selskabet. Det kan være at banken yderligere skal yde et anlægslån til selskabets anskaffelse af 

anlægsaktiver. I en sådan situation kan det ske at banken kræver yderligere sikkerhedsstillelse. 

Udover at banken kan tage pant i anlægsaktiverne, debitorer osv., er der også det scenarie hvor 

banken vil kræve personlig hæftelse, eller at ejeren blot stiller kaution for lånet. I disse scenarier 

hæfter ejeren af selskabet for mere end den indskudte kapital.  
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Det bør dog ikke alene være en begrundelse for ikke at stifte et selskab, da der er andre fordele ved 

at have et selskab, og herudover er en bank en god samarbejdspartner for et selskab i vækst.   

Det skal bemærkes, at der for ejere af et selskab, følger visse formelle krav, såsom at udarbejde 

stiftelsesdokument, vedtægter og en ejerfortegnelse over selskabets reelle ejere (Erhvervsstyrelsen, 

2019). 

Stifteren af et selskab kan både være en person og en juridisk enhed. Som person er det muligt at 

stifte et selskab selvom man i forvejen har en enkeltmandsvirksomhed. Stifteren kan dog ikke være 

enkeltmandsvirksomheden (Erhvervsstyrelsen, 2020). Ved at et selskab stifter eller ejer et andet 

selskab, er der mulighed for at danne en holdingstruktur i koncernen. Den reelle ejer kan stifte et 

holdingselskab, som kan eje driftsselskabet. Dette giver mulighed for at udlodde udbytte fra 

driftsselskabet til holdingselskabet skattefrit, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.  

Det gælder dog, at: ”Skattefriheden gælder kun for udbytte fra aktier, der i ABL §§4 A og 4 B er 

defineret som enten datterselskabsaktier eller koncernselskabsaktier, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2, 2. 

pkt.” (Dam, et al., 2019, pp. 411-412).  

Den skattepligtige indkomst for selskaber opgøres efter Selskabsskatteloven og bliver beskattet med 

22 %. Er selskabets skattepligtige indkomst negativ, vil underskuddet blive fremført til senere 

anvendelse, hvor det kan modregnes i et positivt skattepligtigt resultat, jf. SEL § 12. 

Ejerforholdet i et selskab er ikke begrænset til kun én ejer. Der kan være flere ejere, som kan være 

fysiske personer og/eller andre selskaber. Herudover er det nemt at optage nye ejere ved for 

eksempel at lade en tredjepart foretage en kapitalforhøjelse i selskabet. Dette vil udvande aktierne 

for den nye ejer, men det vil ikke udløse beskatning hos ejeren (Olesen, 2017, p. 150). Ejeren skal 

beskattes ved et eventuelt salg af anparter eller aktier i et selskab, jf. ABL § 1, stk. 2. 

I et selskab er selskabets og ejerens økonomi strengt adskilt. Der er ikke mulighed for, på samme 

måde som ved en enkeltmandsvirksomhed, at trække penge ud til privat forbrug, så snart det 

ønskes. Der skal i selskabet udbetales løn, ligesom ved almindelig ansættelse, for at der kan trækkes 

penge ud af selskabet. Herudover kan der udbetales udbytte hvis ejeren har behov for at trække 

penge ud af selskabet.  
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Udbetales der penge fra selskabets konto til ejerens private konto, uden at dette vedrører en 

lønudbetaling eller udbetaling af udbytte, vil dette blive anset for et aktionærlån. Dette anses som 

hovedregel for ulovligt, men kan i nogle tilfælde være lovligt. Udover en almindelig overførsel af 

midler fra selskabets konto til ejerens private konto, anses sikkerhedsstillelser og midler som stilles 

til rådighed for ejeren, også som et aktionærlån. Herudover skal aktionæren være opmærksom på, 

at der heller ikke må lånes penge fra selskabet til nærtstående parter (Skatteforvaltningen, 2020a). 

Det gælder for selskaber, ligesom med enkeltmandsvirksomheder, at der skal bogføres efter 

bogføringsloven. Herudover er det et krav for selskaber, at der indsendes en årsrapport til 

Erhvervsstyrelsen. 

Selskaber skal udarbejde årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse B, C eller D, alt afhængig af 

selskabets størrelse, jf. ÅRL § 7 og § 7, stk. 2. Virksomheder der skal aflægge årsrapport efter 

reglerne for disse regnskabsklasser, er som udgangspunkt pligtige til at lade sig revidere af en eller 

flere uafhængige revisorer, jf. ÅRL § 135. Der er dog mulighed for at mindre virksomheder, som har 

pligt til at aflægge regnskab efter regnskabsklasse B, kan undlade at lade sig revidere, hvis de i 2 på 

hinanden følgende år, ikke overstiger grænserne nævnt i ÅRL § 135 stk. 1.  Det skal dog bemærkes, 

at der er undtagelser til dette, jf. ÅRL § 135 stk. 2, vedrørende fonde samt ÅRL § 135 stk. 3, 

vedrørende selskaber som har kapitalinteresser hvori selskabet udøver betydelig indflydelse.  

Ved salg af anparter eller aktier vil der ske beskatning af fortjeneste hos hovedaktionæren. Salget 

har dog ingen betydning for beskatningen i selskabet. Selskabet kan fortsætte som før salget, da det 

kun er hovedaktionæren som sælger, der vil blive beskattet. Beskatningen af hovedaktionæren sker 

efter aktieavancebeskatningsloven, jf. ABL § 12. 

2.4 Stiftelse af selskab 

Der kan være mange årsager til ønsket om at stifte et selskab. For mange selvstændige er det dog 

et ønske om risikobegrænsning eller et generationsskifte, som er den primære årsag til at stifte et 

selskab.  

Når der stiftes et selskab ved omdannelse af en personligt ejet virksomhed, betegnes dette som 

stiftelse ved apportindskud. Dette bliver selskabsretligt behandlet efter reglerne i SLL § 35 – 38. 



 

12 
 

Der er to muligheder for at omdanne en enkeltmandsvirksomhed til et selskab. Som udgangspunkt 

vil der blot ske en overdragelse af den personligt ejede virksomhed til et kapitalselskab.  

Dette vil ofte udløse en beskatning. I tilfælde hvor der udløses en større beskatning, er det relevant 

at tage stilling til hvorvidt man skal benytte sig af reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse 

således, at skatten udskydes. En skattefri virksomhedsomdannelse betyder blot, at skatten udskydes 

til et senere tidspunkt. I tilfælde hvor en virksomhedsomdannelse udløser en ubetydelig beskatning 

eller et tab, vil der ofte blot blive foretaget en skattepligtig virksomhedsomdannelse (Olesen, 2017, 

p. 119).  

2.4.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse bygger på afståelsesprincippet. Dette betyder, at ejeren 

af den personligt ejede virksomhed vil blive beskattet ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse 

på samme vis, som ved salg til tredjemand. Hermed vil afståelsessummen blive anskaffelsessummen 

i kapitalselskabet.  

Der vil for ejeren ske beskatning af kapitalgevinst, beskatning af genvundne afskrivninger og 

beskatning af opsparet overskud, i det tilfælde hvor ejeren har benyttet sig af VSO. For den 

personligt ejede virksomhed følger regnskabsåret kalenderåret. Den del af resultatet der vedrører 

perioden fra den 1/1 frem til omdannelsestidspunktet/selskabsstiftelsen, vil blive medregnet som 

personlig indkomst hos virksomhedsejeren og den resterende del af resultatet fra 

omdannelsestidspunktet vil blive medregnet i selskabets indkomstopgørelse, jf. SEL § 4, stk. 1. Der 

er dog mulighed for at foretage en skattepligtig virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft, 

jf. SEL § 4, stk. 4 (Olesen, 2017, pp. 120-122). Dette behandles i nedenstående. 

2.4.2 Skattepligtig virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse kan foretages med indtil 6 måneders skattemæssig 

tilbagevirkende kraft, jf. SEL § 4, stk. 4. Dette betyder, at indtægter og udgifter vil blive medregnet i 

den skattepligtige indkomst for selskabet fra den valgte skæringsdag, frem for den selskabsretlige 

stiftelsesdato. Det skal bemærkes, at der er krav om, at alle virksomhedens aktiver medtages i 

omdannelsen, hvis det ønskes at foretage en skattepligtig omdannelse med tilbagevirkende kraft. 

Der er dog den undtagelse, at en ejendom kan holdes udenfor, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2.  
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Herudover er der følgende betingelser som skal være opfyldt (Olesen, 2017, pp. 123-125): 

1. Stiftelsen af selskabet skal ske ved omdannelse af en personligt ejet virksomhed. Det er både 

enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber som er omfattet af bestemmelsen. Det er 

dog ikke muligt at anvende SEL § 4, stk. 4, så vidt der er flere kapitalselskaber i 

interessentskabskredsen.  

2. Overdragelsen skal ske for hele virksomheden. Ejer en person to forskellige virksomheder, 

er det ikke et krav, at begge virksomheder omdannes. 

3. Omdannelsen kan kun ske ved stiftelse af et nyt selskab, hvilket udelukker anvendelsen af 

skuffeselskaber. Der kan kun anvendes skuffeselskaber i medfør af 

virksomhedsomdannelsesloven. 

4. Ejeren af virksomheden skal modtage samtlige anparter/aktier i kapitalselskabet. Er der flere 

ejere af den personligt ejede virksomhed, skal fordelingen af aktier i kapitalselskabet være i 

samme forhold som ejerforholdet i den personligt ejede virksomhed. Der er mulighed for at 

yde en del af vederlaget som mellemregning med kapitalselskabet. 

5. Regnskabsåret i det nystiftede kapitalselskab skal løbe fra skæringsdatoen for 

åbningsbalancen, som er udarbejdet i forbindelse med stiftelsen. 

6. Skæringsdatoen for åbningsbalancen skal ligge efter udløbet af ejerens sidste normale 

indkomstår, typisk kalenderåret. Er det derfor ønsket at omdannelsen skal ske med 

tilbagevirkende kraft i eksempelvis maj måned, kan skæringsdatoen for åbningsbalancen 

tidligst være den 1. januar. 

7. Stiftelsen af selskabet skal finde sted senest 6 måneder efter skæringsdatoen. Derfor vil der 

ved skæringsdato den 1. januar være behov for, at stiftelsen skal foretages senest den 30. 

juni samme år. 

8. Ejeren skal senest 1 måned efter omdannelsen indsende dokumentation og 

stiftelsesdokumenter til Skattestyrelsen for, at selskabet er registreret hos 

Erhvervsstyrelsen. 

Som nævnt ovenfor er det et krav at der udarbejdes en åbningsbalance, jf. SLL § 36, stk. 3. Udover 

dette skal der laves en vurderingsberetning, da stiftelsen af selskabet sker ved apportindskud, jf. SLL 

§ 36.  
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Ved omdannelse af virksomheden til et kapitalselskab ved apportindskud, skal aktiverne og 

passiverne værdiansættes til handelsværdi på tidspunktet for skæringsdatoen for åbningsbalancen, 

jf. SEL § 4, stk. 4, 2. pkt. (Olesen, 2017, p. 125). 

2.4.3 Skattefri virksomhedsomdannelse 

Som nævnt i ovenstående, kan det være relevant at overveje muligheden for at foretage en skattefri 

virksomhedsomdannelse, hvis en omdannelse fra en enkeltmandsvirksomhed til et selskab vil 

udløse en betydelig beskatning.  

Den skattefri virksomhedsomdannelse gør det muligt at indskyde sin enkeltmandsvirksomhed i et 

nystiftet selskab uden at dette udløser en beskatning. Indskydelse af enkeltmandsvirksomheden vil 

have indvirkning på anskaffelsessummen i selskabet således, at der ved endelig afståelse af aktierne 

i selskabet eller ved opløsning af selskabet vil ske beskatning. Den skattefri virksomhedsomdannelse 

bygger på successionsprincippet. Selskabet indtræder i virksomhedsejerens anskaffelsessum, 

anskaffelsestidspunkter, anskaffelseshensigt og foretagne afskrivninger vedrørende de overdragne 

aktier. Selskabet indtræder dermed i virksomhedsejeren skattemæssige stilling vedrørende aktiver 

der overdrages. Beskatningen vil først ske ved afståelse af aktierne eller ved ophør af selskabet 

(Olesen, 2017, p. 126).  

Den skattefri virksomhedsomdannelse er dermed ikke en mulighed for at undgå beskatning, men 

blot en mulighed for at udskyde denne. 

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse er der fastsat nogle betingelser for anvendelse af denne 

lov, jf. VOL § 1-2. Det er ikke uden betydning, om alle betingelserne overholdes. Ved afvigelser fra 

betingelserne vil den skattefri virksomhedsomdannelse blive anset som værende en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse. Dette kan i nogle tilfælde udløse en betydelig beskatning for 

virksomhedsejeren.  

Først og fremmest er det et krav for anvendelse af VOL, at det er en personligt ejet virksomhed som 

omdannes, jf. VOL § 1, stk. 1, 1. pkt. Herudover er det en ufravigelig betingelse, at ejeren af den 

personligt ejede virksomhed er fuldt skattepligtig til Danmark, da det skal sikres, at den latente skat 

ved omdannelsen af virksomheden, senere hen vil komme til beskatning hos ejeren af det stiftede 

selskab.  
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I forbindelse med omdannelse af en virksomhed til et selskab kommer virksomhedsbegrebet til 

anvendelse. Virksomhedsbegrebet sikrer at VOL ikke kan benyttes til overdragelse af enkeltaktiver 

fra en personligt ejet virksomhed til et selskab. Det er et krav at omdannelsen vedrører den samlede 

virksomhed. Herudover er det et krav at virksomheden er erhvervsmæssig (SKM.2004.344.LR, 

2004). 

2.4.4 Apportindskud 

Der er nogle krav der skal overholdes for en stiftelse ved apportindskud. Det er påkrævet, at “... ved 

apportindskud skal der udarbejdes, stiftelsesdokument, vedtægter, åbningsbalance og 

vurderingsberetning”. Ved stiftelse af et selskab kan retsvirkningen være ved et fremtidigt tidspunkt 

i forhold til underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Det gælder dog for stiftelse ved apportindskud, 

at denne fremtidige dato maksimalt kan være to uger fra datoen for stiftelsesdokumentets 

underskrivelse. Denne grænse er også gældende for anmeldelse/registrering af stiftelsen, jf. SLL § 

40, stk. 5 (Olesen, 2017, p. 120). 

2.4.5 Kontant indskud 

Der er også mulighed for at stifte et selskab ved kontant indskud. Der er krav til at der laves 

stiftelsesdokument og vedtægter. Herudover skal der laves en ejerbog, som er en fortegnelse over 

ejeren elle ejerne af selskabet.  

Det gælder for stiftelse af selskab ved kontant indskud, at retsvirkningen kan være en fremtidig dato 

i op til 12 måneder efter underskriften af stiftelsesdokumentet, jf. SLL § 40, stk. 4 (Olesen, 2017, p. 

120). 

2.4.6 Overdragelse af virksomhed til et selskab 

En sidste mulighed for stiftelse af et selskab er at anskaffe et skuffeselskab og herefter overdrage 

virksomheden til selskabet. Det er et krav at der inden 24 måneder efter registreringen af selskabet 

sker godkendelse fra det centrale ledelsesorgan, af selve overdragelsen af virksomheden til 

selskabet. Ved overdragelse til et aktieselskab skal der udarbejdes vurderingsberetning og 

overdragelsesbalance, jf. SLL § 43, ligesom det gælder for stiftelse ved apportindskud, jf. SLL § 36, 

stk. 3. Ved overdragelse af virksomhed til et anpartsselskab, er der ikke krav om vurderingsberetning 

og overdragelsesbalance (Olesen, 2017, pp. 119-120). 
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2.4.7 Personligt ejet virksomhed 

Det er en betingelse for at kunne anvende VOL § 1, stk. 1, 1. pkt. til omdannelse af sin virksomhed, 

at virksomheden som omdannes, er en virksomhed drevet i personligt regi. Virksomheder som er 

drevet i personligt regi, inddrager enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, 

kommanditselskaber og partnerselskaber (Olesen, 2017, p. 128). 

2.4.8 Virksomhedsbegrebet 

For at omdanne en virksomhed ved brug af VOL § 1, stk. 1, 1. pkt., er det et krav at det er en 

personligt ejet virksomhed som omdannes. Her indføres virksomhedsbegrebet, som gør gældende 

at der skal være tale om en samlet virksomhed, og at denne skal være erhvervsmæssig (Olesen, 

2017, p. 131). 

Kravet om, at der skal være tale om en samlet virksomhed, kan ses på baggrund af TfS 2000.958 

LSR, hvoraf det fremgår: 

“En entreprisekontrakt skulle indskydes i et selskab i henhold til virksomhedsomdannelseslovens 

regler. Skatteyderen havde indgået en totalentreprisekontrakt med B A/S med entreprisesum på i 

alt 5 mio. kr. ekskl. moms vedrørende en opførelse af et erhvervsbyggeri og indskød efterfølgende 

entreprisekontrakten i et skuffeselskab. Landsskatteretten fandt, at virksomhedsomdannelsesloven 

ikke kunne finde anvendelse på skatteyderens overdragelse af rettighederne i henhold til 

entreprisekontrakterne.  

Landsskatteretten lagde især vægt på, at skatteyderen alene overdrog et enkelt ikke-fysisk aktiv – 

entreprisekontrakten – og at det omhandlede byggeri ikke var eller blev igangsat.” (Olesen, 2017, 

p. 133). 

Herudover lægges der, i TfS 1997.511 LSR, vægt på, at virksomheden der indskydes, skal have en 

sådan aktivitet, at den samlet kan betegnes som en virksomhed: 

“En advokat indskød en edb-server samt kravet på en mindre leasingydelse i et selskab, og i den 

forbindelse påberåbte hun sig, at virksomhedsomdannelseslovens regler kunne finde anvendelse. 

Landsskatteretten udtalte i den forbindelse, at der – for at en aktivitet kunne anses for en i 

personligt regi drevet erhvervsmæssig virksomhed, der kunne danne grundlag for skattefri 

virksomhedsomdannelse - måtte stilles visse minimumskrav til dennes art og omfang.  
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I nærværende tilfælde fandt Landsskatteretten ikke, at aktiviteten opfyldte minimumskravene, og 

lagde i den forbindelse vægt på den beskedne værdi af det erhvervede aktiv samt den meget lille 

indtægt, der var indvundet ved udlejningen i perioden frem til omdannelsen.” (Olesen, 2017, p. 

132). 

Ud fra ovenstående kan det ses i praksis, at virksomheden der skal indskydes, skal udgøre en samlet 

virksomhed samt at den indskudte virksomhed skal være erhvervsmæssig.  

I det tilfælde hvor der ønskes indskudt et enkelt aktiv, vil der som udgangspunkt blive taget stilling 

til hvorvidt dette kan lade sig gøre, ud fra aktivets værdi. Det ses dog af TfS 2000.958 LSR, at et aktiv 

på 5 mio. kr. ikke accepteres som værende en virksomhed. I dette tilfælde lagde Landsskatteretten 

vægt på, at aktivet var et ikke-fysisk aktiv. Det skal dog ikke afvises, at et ikke-fysisk enkeltaktiv kan 

indskydes i en virksomhed. Det må dog antages, at der er behov for at værdien af enkeltaktivet skal 

sandsynliggøres. I ovenstående afgørelse er det angivet, at byggeriet hverken var eller blev igangsat.  

For selvstændige erhvervsdrivende som driver flere erhvervsmæssige virksomheder, står det frit for, 

om personen ønsker at indskyde alle virksomhederne i et selskab, indskyde alle virksomheder i 

forskellige selskaber eller indskyde en virksomhed i et selskab og lade resten bistå i personligt regi. 

Der er dog ikke mulighed for at omdanne en virksomhed delvist. Dette fremgår af TfS 1985.371 LR: 

“Ligningsrådet fandt, at virksomhedsomdannelsesloven ikke kunne finde anvendelse i en situation, 

hvor en læge, der anvendte en båd i sin lægepraksis, indskød båden i et selskab. Ligningsrådet 

udtalte i den forbindelse, at loven ikke finder anvendelse ved delvis omdannelse af en virksomhed, 

hvor alene et eller flere aktiver søges overført til selskabet.” (Olesen, 2017, p. 136). 

2.4.9 Én samlet virksomhed 

Som nævnt i ovenstående, skal der være tale om en samlet virksomhed, hvis det ønskes at omdanne 

en personligt ejet virksomhed til et selskab, ved indskydelse af den personligt ejede virksomhed. 

Det gælder, at det er den samlede virksomhed der skal indskydes. Dette betyder, at der ikke må 

udelades nogle aktiver eller passiver i forbindelse med omdannelsen af virksomheden til selskab. 
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Årsagen til at ovenstående gør sig gældende, kommer sig af nedenstående afgørelse ved TfS 

1998.171 LSR: 

”En virksomhedsejer indskød den personligt drevne virksomhed i et selskab, således at de debitorer, 

der relaterede sig til virksomheden, forblev i personligt regi. Debitorerne beløb sig til 198.485 kr. De 

stedlige skattemyndigheder fandt, at omdannelsen ikke kunne finde sted i medfør af 

virksomhedsomdannelsesloven, da ikke alle aktiver blev medtaget. Landsskatteretten udtalte i den 

forbindelse: ”For at kunne anvende virksomhedsomdannelseslovens regler er det bl.a. en betingelse, 

at der overdrages en personligt drevet virksomhed til et aktieselskab eller et anpartsselskab. Det 

beror på en konkret vurdering, om det overdragne kunne anses som en virksomhed, og det kan derfor 

ikke anses som et ubetinget vilkår for anvendelse af loven, at samtlige aktiver i den personligt drevne 

virksomhed bliver overdraget til selskabet”. Landsskatteretten fandt herefter, at selskabet kunne 

drives uden overdragelse af de pågældende fordringer, og virksomhedsomdannelsesloven kunne 

derfor anvendes. 

I denne afgørelse blev det fastlagt af Landsskatteretten, at det ikke er et ubetinget krav, at samtlige 

aktiver i den personligt drevne virksomhed medtages i omdannelsen til et selskab. Dette var ikke et 

ønske fra lovgivers side, hvorfor bestemmelsen i virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2 

blev indført, ved lovændringen i 1999 (Olesen, 2017, p. 138). Denne bestemmelse gør, at det nu er 

et krav at samtlige aktiver og passiver indskydes i virksomheden. Bestemmelsen er dermed en 

præcision, af at det er én samlet virksomhed som skal indskydes ved omdannelse til et selskab. 

Det næste problem er at fastlægge hvilke aktiver og passiver som hører til virksomheden. Der skal 

tages udgangspunkt i tidligere aflagte årsrapporter og indkomstopgørelser for den personligt drevne 

virksomhed. For virksomheder som har anvendt virksomhedsordningen, vil det som udgangspunkt 

være aktiver og passiver som har været medtaget i virksomhedsordningen, som skal medtages ved 

omdannelsen til et selskab. Der kan i nogle situationer i praksis opstå tvivl om, hvilke aktiver og 

passiver der skal medtages i omdannelsen.  
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Dette vedrører følgende: 

 Aktier 

 Blandet benyttede aktiver 

 Fast ejendom 

 Beløb hensat til senere hævning 

 Flere virksomheder 

2.4.9.1 Aktier 

Der vil ofte opstå tvivl om, hvorvidt aktier skal inddrages i virksomhedsomdannelsen. Dette skyldes 

at aktier som oftest ikke har nogen relation til den erhvervsmæssige virksomheds aktivitet. 

Herudover skal det bemærkes, at hovedreglen for aktier er, at disse ikke er omfattet af 

virksomhedsskatteordningen. Aktier kan dog indgå, hvis virksomheden driver næring med køb og 

salg af aktier, jf. VSL § 1, stk. 2. I de fleste tilfælde vil aktiebeholdningen være ejet personligt af 

virksomhedsejeren, og dermed ikke have noget med virksomheden at gøre.  

Der er undtagelser hvor aktier har en relation til den erhvervsmæssige virksomheds aktivitet. Dette 

kan eksempelvis ses ved SKM2001.633LSR: 

”Ejeren af en konsulentvirksomhed ønskede at omdanne denne til et selskab og ønskede i den 

forbindelse at indskyde aktier i det nystiftede selskab B A/S med den begrundelse, at B A/S var en 

af kunderne i virksomheden, og at investeringen i selskabet alene var foretaget som følge af den 

løbende forretningsmæssige kontakt til selskabet. Da virksomhedsejerens vederlag for 

rådgivningsydelserne til selskabet var reduceret som følge af retten til at købe aktier, og da 

virksomhedsejeren ved opsigelse af samarbejdsaftalen fra hans side var forpligtet til efter påkrav at 

sælge sin aktiepost i selskabet, fandt Landsskatteretten, at de omhandlede aktier var erhvervet som 

led i den udøvede virksomhed, og at de skulle indgå blandt den personligt drevne virksomheds 

aktiver i forbindelse med virksomhedsomdannelsen, jf. virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, 

nr. 2.” (Olesen, 2017, p. 139). 

Afgørelsen viser dermed, at aktiebeholdningen skal indgå i virksomhedsomdannelsen når aktierne 

har en direkte tilknytning til virksomhedens erhvervsmæssige aktivitet, og når besiddelse af denne 

aktiepost er en forudsætning for at virksomheden kan fortsætte på sit nuværende 

forretningsgrundlag. 
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2.4.9.2 Blandet benyttede aktiver 

For blandet benyttede aktiver, bliver aktivet både benyttet i forbindelse med den erhvervsmæssige 

virksomhed og i privat regi for virksomhedsejeren. Det følger af virksomhedsomdannelsesloven § 2, 

stk. 1, nr. 2, at alle aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen. Dette betyder dermed også, at 

blandet benyttede aktiver skal inddrages.  

Det fremgår yderligere af VOL § 2, stk. 1, nr. 2, at ejeren selv kan vælge om fast ejendom som 

benyttes helt eller delvist i virksomheden, skal inddrages i omdannelsen (Olesen, 2017, p. 140). 

For virksomheder der benyttede virksomhedsordningen indtil 2004, var det praksis at 

indskudskontoen skulle reguleres med et beløb svarende til værdien af den private andel af det 

blandet benyttede aktiv som blev inddraget i virksomhedsomdannelsen. Denne praksis blev dog i 

en overgang ændret efter at Ligningsrådet tilkendegav en bindende forhåndsbesked af 6. juli 2004, 

SKM2004.274.LR. Denne ændring af praksis i 2004 blev dog allerede ændret igen i 2005, da en 

virksomhedsejer indbragte Ligningsrådets afgørelse for Landsskatteretten. Afgørelsen 

SKM2005.98.LSR omgjorde Ligningsrådets ændring af praksis fra 2004, med begrundelsen: 

”Retten finder, at indskud til reduktion af en negativ indskudskonto, i forbindelse med en skattefri 

virksomhedsomdannelse, ikke forudsætter, at der udelukkende er tale om aktiver, som uden for 

omdannelsessituationen kan indgå i virksomhedsordningen. Der er herved lagt vægt på 

sammenhængen i bestemmelserne i virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, og 

virksomhedsskattelovens § 16, stk. 2 – lov nr. 252 af 28/4 1999 – ikke indeholder nogen 

bemærkninger herom. Klageren kan derfor reducere den negative indskudskonto med værdien af 

aktierne i B A/S og den private boligværdi i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse.” 

(Olesen, 2017, p. 142). 

Det er dermed den ”gamle” praksis som fortsat er gældende. Herudover ses det af ovenstående 

afgørelse, at også den negative indskudskonto skal reduceres med værdien af den private andel af 

det blandet benyttede aktiv. Dette er også gældende, selvom det blandet benyttede aktiv ikke kan 

indgå i virksomhedsordningen (Olesen, 2017, p. 142). 
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2.4.9.3 Fast ejendom 

For fast ejendom er det specificeret i virksomhedsomdannelseslovens § 2, stk. 1, nr. 2, at 

virksomhedsejeren selv kan vælge om fast ejendom som er delvist eller helt benyttet 

erhvervsmæssigt skal inddrages i omdannelsen. Dette er meget relevant for virksomhedsejere, da 

mange ønsker at udskille ejendommen fra den erhvervsmæssige virksomhed således, at 

ejendommen enten beholdes i privat regi, eller indskydes i et andet selskab end den 

erhvervsmæssige virksomhed.  

Virksomhedsejeren skal dog være opmærksom på VOL § 2, stk. 1, nr. 5, hvis ejendommen holdes 

uden for omdannelsen. Dette vedrører aktiernes anskaffelsessum, som gennemgås i nedenstående 

afsnit 2.4.11. 

2.4.9.4 Beløb hensat til senere faktisk hævning 

Det fremgår af virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2, 3. pkt., at ejeren af en personligt 

ejet virksomhed, drevet under virksomhedsskatteordningens regler, selv kan vælge om beløb 

hensat til senere faktisk hævning samt mellemregningskontoen skal indgå i omdannelsen eller ej. 

Dette skyldes, at beløbene anses for at være en del af virksomhedsejerens privatøkonomi. Beløb 

hensat til senere faktisk hævning beskattes i det år, hvor virksomhedsejeren vælger at hæve beløbet 

til en hævekonto. Indskud på mellemregningskontoen kan hæves skattefrit og saldoen anses ikke 

for at være indskudt i virksomheden. For at kunne holde beløbene uden for omdannelsen, skal 

virksomhedsejeren hæve pengene inden virksomhedsomdannelsen. Benyttes bestemmelsen i VOL 

§ 2, stk. 1, nr. 2, 3. pkt., og beløbet holdes uden for omdannelsen, kan et beløb svarende til det 

hævede beløb, afsættes som et passiv i åbningsbalancen for selskabet.  I modsætning til dette, hvis 

virksomhedsejeren vælger at beløbene skal indgå i virksomhedsomdannelsen, vil beløbene anses 

for at være en del af egenkapitalen i det nystiftede selskab, og aktierne som virksomhedsejeren 

modtaget som vederlag for omdannelsen, vil få en tilsvarende højere værdi (Olesen, 2017, p. 146). 
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2.4.10 Vederlag for virksomheden 

Ved omdannelse fra personlig virksomhed til selskab, skal virksomhedsejeren modtage et vederlag 

for virksomheden. Før 1999 var det muligt at modtage 75 % af vederlaget i form af aktier, og de 

resterende 25 % som et tilgodehavende hos selskabet i form af en mellemregning mellem selskabet 

og hovedaktionæren. Fordelen for virksomhedsejeren var her, at der kunne opnås at foretage en 

virksomhedsomdannelse uden at dette udløste beskatning på omdannelsestidspunktet, og samtidig 

kunne der trækkes et beløb ud skattefrit, svarende til mellemregningen som kunne være op til 25 % 

af vederlaget for virksomheden. Der er dog lukket for denne mulighed ved VOL § 2, stk. 1, nr. 3, da 

det nu er et krav at hele vederlaget modtages i form af aktier i selskabet.  

Der har yderligere været sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt virksomhedsejeren kunne modtage et 

stiftertilgodehavende ved indskud af et blandet benyttet aktiv, på værdien af den privatrelaterede 

del af aktivet.  

Dette spørgsmål er blevet behandlet i SKM2009.481VLR. Afgørelsen har den betydning, at der i en 

situation hvor det blandet benyttede aktiv inddrages i omdannelsen, vil være mulighed for at 

modtage et stiftertilgodehavende svarende til værdien af den privatrelaterede del af aktivet. 

Hovedaktionæren har herefter en fordring på selskabet. Det fremgår dog af VOL § 2, stk. 1, nr. 4, at 

værdien af de ejerandele der inddrages i omdannelsen, skal svare til den samlede selskabskapital. 

Dette blokerer for muligheden for at inddrage andre parter i forbindelse med omdannelsen, som 

ikke før omdannelsen var medejere. Ønsker virksomhedsejeren at medtage en anden person i 

ejerkredsen efter selskabets stiftelse, kan der enten sælges anparter ved et anpartsselskab eller 

aktier ved et aktieselskab. Herudover kan der foretages en kapitalforhøjelse. Ulempen ved at sælge 

ejerandele er, at dette vil udløse en forholdsmæssig andel af den afsatte udskudte skat ved 

omdannelsen. Derfor ses det ofte, at der foretages kapitalforhøjelser i det tilfælde, hvor ejeren 

ønsker at der indtræder en eller flere andre ejere efter omdannelsen (Olesen, 2017, pp. 148-150). 
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2.4.11 Anskaffelsessum/indskudskonto 

Ved omdannelsen skal anskaffelsessummen/indskudskontoen opgøres. Til opgørelse af dette 

benyttes VOL § 2, stk. 1, nr. 5. Bestemmelsen omhandler tre forskellige situationer: 

1. Virksomhedsskatteordningen er ikke anvendt i året forud for omdannelsen. 

2. Virksomhedsskatteordningen er anvendt i året forud for omdannelsen. Virksomhedsejeren 

omdanner én eller, hvis han/hun har flere, alle sine virksomheder til selskaber. 

3. Virksomhedsskatteordningen er anvendt i året forud for omdannelsen. Virksomhedsejeren 

ejer flere virksomheder, men ikke alle virksomheder omdannes til selskaber. 

Situation 1: 

I denne situation har virksomhedsejeren ikke anvendt virksomhedsskatteordningen i året forud for 

omdannelsen. For virksomhedsejeren i denne situation, er det et krav, for at der kan omdannes, at 

der ikke er en negativ anskaffelsessum på anparterne/aktierne, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5. 

Situation 2: 

I denne situation har virksomhedsejeren anvendt virksomhedsskatteordningen i året forud for 

omdannelsen. For virksomhedsejeren i denne situation er det krav, for at der kan omdannes, at der 

ikke er en negativ indskudskonto. En negativ indskudskonto kan være et udtryk for, at 

virksomhedsejeren har et lån i virksomheden og ”… indskudskontoen regulerer virksomhedsejerens 

indskud og hævninger i virksomheden.” (Olesen, 2017, p. 152). 

Der er dog mulighed for at nedbringe den negative indskudskonto ved indskydelse af enten et helt 

privat benyttet aktiv, eller et blandet benyttet aktiv. Ved et blandet benyttet aktiv vil den 

privatrelaterede del påvirke den negative indskudskonto. Det fremgår også af SKM2006.280.SR, at 

Skatterådet har udtalt, at værdien af det privatbenyttede aktiv som indskydes i forbindelse med 

omdannelsen, kan reducere den negative indskudskonto. Det er værdien på det faktiske 

indskydelsestidspunkt ved indskud af et rent privatbenyttet aktiv, som skal lægges til grund ved 

omdannelsen. 

I situation 2 er det samtidig muligt at omdanne virksomheden, selvom der er en negativ 

anskaffelsessum på aktierne, men som nævnt ovenfor, er det et krav at indskudskontoen ikke er 

negativ (Olesen, 2017, p. 153). 



 

24 
 

Situation 3: 

I denne situation er det også et krav, ligesom i situation 2, at der ikke er en negativ indskudskonto 

ved omdannelse fra virksomhed til selskab. Herudover er det yderligere et krav, ligesom i situation 

1, at der ikke er en negativ anskaffelsessum på aktierne (Olesen, 2017, p. 153). 

Ud fra ovenstående tre situationer kan det ses at det er meget væsentligt for rådgiver/revisor at 

være opmærksom på, hvorvidt en kunde har flere virksomheder eller ej, hvis man som 

rådgiver/revisor skal assistere med en virksomhedsomdannelse. Det er kravet i VOL § 2, stk. 1, nr. 

5, som regulerer disse betingelser.  

Ved en omdannelse hvor det kun er en ud af flere virksomheder som skal omdannes, bliver 

anparternes/aktiernes anskaffelsessum opgjort efter VOL § 4, stk. 2 og 3, men før fradrag for konto 

for opsparet overskud. Betingelserne i VOL § 2, stk. 1, nr. 5 er stadig opfyldt hvis anparternes 

anskaffelsessum bliver negativ efter nedsættelsen af anskaffelsessummen med værdien af det 

opsparede overskud (Olesen, 2017, p. 154). 

Det kan dog ske at virksomhedsomdannelsen bliver foretaget selvom aktiernes anskaffelsessum 

eller indskudskontoen er negativ. Dette er ikke i overensstemmelse med lovgivningen, jf. 

ovenstående gennemgang. Der er dog givet en mulighed for, at der kan gives dispensation herfor 

således, at reglerne alligevel kan anvendes. Gives dispensationen skal den negative indskudskonto 

eller negative anskaffelsessum udlignes ved indbetaling senest en måned efter at der er givet 

dispensation af Skattemyndighederne. Vurdering af hvorvidt der skal gives dispensation sker på 

baggrund af en de samlede omstændigheder, jf. den juridiske vejledning (Skatteforvaltningen, 

2020b). Det kan også ske at der foretages en ændring af den opgjorte anskaffelsessum eller der sker 

en skatteansættelse, og at der herefter er negativ anskaffelsessum eller negativ indskudskonto. I 

dette tilfælde er der mulighed for at udligne den negative anskaffelsessum eller negative 

indskudskonto senest en måned efter at der er givet meddelelse om, at betingelserne i VOL § 2, stk. 

1, nr. 5 ikke er opfyldt, jf. VOL § 4, stk. 5.  

2.4.12 Stiftertilgodehavende 

Virksomhedsejeren af den virksomhed som skal omdannes, kan få et stiftertilgodehavende i det 

nystiftede selskab ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Et stiftertilgodehavende kan ikke 

modtages ved en skattefri virksomhedsomdannelse (Michelsen, et al., 2019, p. 704).  
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Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse kan stiftertilgodehavendet opnås ved, at de frie 

reserver ændres til et stiftertilgodehavende, som kan udbetales skattefrit til virksomhedsejeren. Der 

kan foretages et kursnedslag, hvis der udstedes et gældsbrev, og der fastsættes en aftale om 

forretning og afdrag med selskabet. Kursnedslaget skal fordeles forholdsmæssigt på samtlige 

overdragne aktiver, bortset fra de likvide midler (Michelsen, et al., 2019, pp. 697-698). 

2.4.13 Udskudt skat 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse foretages der reelt blot en udskydelse af skattebetalingen. 

Skatten udløses først når anparterne eller aktierne afstås, eller når selskabet likvideres. Den skat 

som udskydes skal hensættes som udskudt skat i åbningsbalancen ved omdannelsen, jf. VOL § 2, 

stk. 1, nr. 7 (Olesen, 2017, p. 157). 

2.5 Værdiansættelse  

Ved omdannelse af en virksomhed til et selskab skal der foretages en værdiansættelse af aktiverne 

og passiverne. Som udgangspunkt skal værdiansættelsen fastsættes til handelsværdi. Foretages 

værdiansættelsen mellem interesseforbundne parter, kan resultatet af dette være, at den værdi der 

handles til, ikke svarer til handelsværdien (Skatteministeriet, 1999a). Udover at fastsætte værdien 

af aktiver og passiver, skal der foretages en opgørelse af goodwill. Opgørelsen af goodwill mellem 

interesseforbundne parter er ligeledes problematisk at fastsætte til handelsværdi. Der er derfor 

mulighed for at værdiansætte goodwill efter TSS-cirkulære 2000-10 eller værdiansætte goodwill på 

baggrund af DCF-modellen (Skattestyrelsen, 2019). 

2.5.1 Goodwill 

Goodwill er et udtryk for den merpris der skal betales for en virksomhed, udover de fastsatte 

værdier af aktiverne og passiverne. Der skal ofte betales en merpris for en virksomhed, da der i 

virksomhedens omdømme, kundekreds og andre forhold, ligger en værdi som reelt kan anses som 

værende endnu ikke realiserede indtægter (Skatteministeriet, 1999b). 

Ved omdannelse af en personligt ejet virksomhed, sker der rent praktisk en overdragelse af værdier 

mellem to ikke-uafhængige parter. Dette anses for at være en kontrolleret transaktion. Der er som 

udgangspunkt to modeller til opgørelse af værdien af goodwill. Den ene model, som følger TSS-

cirkulære 2000-10, benytter sig af historiske resultater, mens den anden model, DCF-modellen, 

benytter sig af fremtidige forventede resultater i form af budgetter.  
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Det er dog fastslået af Skattestyrelsen, at ”Budgetter er ikke egnet som grundlag for skøn over 

goodwillværdi, når der er tale om overdragelse mellem parter med interessefællesskab.” 

(Skattestyrelsen, 2020a). 

2.5.1.1 Goodwill efter TSS-cirkulære 2000-10 

Goodwillberegningen efter TSS-cirkulære 2000-10, tager udgangspunkt i historiske data for 

virksomheden. Der kan dog være andre udefrakommende faktorer, der kan have påvirkning på 

værdien af goodwill for virksomheden. Ved brug af TSS-cirkulære 2000-10, er det et krav at der tages 

stilling til, hvorvidt resultatet af beregningen er retvisende og dermed giver en realistisk 

værdiansættelse af virksomheden. Der kan være tilfælde hvor omstændigheder vil påvirke 

virksomhedens værdi negativt eller positivt, som beregningen ikke kan tage højde for. I Cirkulæret 

punkt 4 er der angivet eksempler på forhold som kan have betydning for værdiansættelsen af 

virksomheden: 

 ”Velbegrundede forventninger til fremtiden, eventuelt baseret på indgåede aftaler om 

fremtidige ydelser 

 Udviklingen fra afslutningen af sidste regnskabsperiode til tidspunktet for overdragelsen 

 Situationer, hvor indehaver(e) eller medarbejdere med afgørende indflydelse på 

virksomhedens indtjening ikke følger med virksomheden 

 I tilfælde, hvor virksomhedens indtjening udelukkende eller i det væsentlige er baseret på 

en eller ganske få meget store kunder, vil beregningsmodellen være mindre anvendelig. Der 

bør således ske et nedslag som udtryk for den usikkerhed, der er forbundet med dette 

 Hvis virksomhedens indtjening i de foregående år har været påvirket af store 

engangsindtægter- eller udgifter herunder fx betydelige forsknings- og udviklingsudgifter, 

ekstraordinært store tab på debitorer eller ekstraordinært store finansielle indtægter eller 

udgifter” (Skattestyrelsen, 2020a) 

Vurderes det at ovenstående ikke har indflydelse på beregningen af goodwill, kan beregningen efter 

TSS-cirkulære 2000-10 blot lægges til grund. 

Selvom virksomheden tager stilling til ovenstående, vil der være tilfælde hvor Skattestyrelsen har 

mulighed for at ændre den fastsatte goodwill, hvis den åbenbart er ansat forkert (Skattestyrelsen, 

2020b). 
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Goodwill-beregningen er baseret på faktorer, som Skattestyrelsen mener er relevante for beregning 

af merværdien af virksomheden. Som beregningsgrundlag tages der udgangspunkt i virksomhedens 

seneste tre års resultater (korrigeret for finansielle poster, afskrivning på eventuelt tidligere opkøbt 

goodwill, ekstraordinære poster samt ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuelt 

medarbejdende ægtefælle). Der foretages en vægtning af de sidste tre års resultater (vægtet 

gennemsnit). Der skal korrigeres for udviklingstendens de seneste tre år samt driftsherreløn. Der 

skal foretages en forrentning af virksomhedens aktiver samt beregnes en kapitaliseringsfaktor 

(Skattestyrelsen, 2020a). 

2.5.2 Fast ejendom 

Fast ejendom skal værdiansættes til handelsværdi. Der opstår dog som udgangspunkt et problem 

med værdiansættelse til handelsværdi mellem interesseforbundne parter. Der er derfor som oftest 

mulighed for at benytte den seneste offentlige ejendomsvurdering. Værdiansættes den faste 

ejendom til en værdi der ligger inden for +/- 15 % af den seneste kontante ejendomsværdi, vil dette 

i praksis normalt accepteres. Der kan dog være tilfælde, hvor en række forhold kan have indvirkning 

på værdien af den faste ejendom, og Ligningsmyndighederne derfor ikke accepterer 

værdiansættelsen (Skatteministeriet, 1999a). 

Den skattemæssige behandling følger af AL § 21, hvor der skal opgøres genvundne afskrivninger. 

Herudover skal der beregnes ejendomsavance efter EBL. 

2.5.3 Driftsmidler 

Driftsmidler skal værdiansættes til handelsværdien. Værdien af driftsmidler skal fastsættes 

uafhængigt af foretagne skattemæssige afskrivninger (Skatteministeriet, 1999a). 

Er seneste årsrapport aflagt efter årsregnskabsloven, kan den indregnede værdi af driftsmidlerne 

som udgangspunkt lægges til grund for værdiansættelsen af driftsmidlerne ved omdannelsen. Dette 

kan gøres, da værdiansættelsen af driftsmidlerne efter årsregnskabsloven ikke må afvige væsentligt 

fra den reelle handelsværdi, jf. ÅRL. Driftsmidlerne afskrives regnskabsmæssigt efter ÅRL § 43, stk. 

2. Afskrivningerne er udtryk for værdinedgangen af aktivet under brug, og dermed skal værdien af 

driftsmidlet være indregnet til den forventede handelsværdi. 
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Den skattemæssige værdi af driftsmidlerne er ofte forskellig fra den regnskabsmæssige værdi (og 

dermed handelsværdien). Dette skyldes at driftsmidler skattemæssigt skal afskrives efter 

saldometoden med maksimalt 25 % årligt, jf. AL § 5, stk. 3, og ellers kan der i nogle tilfælde 

straksafskrives efter AL § 6.  

2.5.4 Varelager 

Varelageret er et omsætningsaktiv i årsrapporten, og skal indregnes efter ÅRL § 44. Indregningen af 

varelageret sker til kostpris med tillæg af omkostninger afholdt i forbindelse med anskaffelsen, eller 

de omkostninger der har været i forbindelse med fremstillingen af aktivet, jf. ÅRL § 44. 

Kostprisen kan beregnes på baggrund af FIFO-metoden (First In, First Out) eller en anden lignende 

metode, hvis denne giver et mere retvisende billede af værdien af varebeholdningen på 

balancedagen, jf. ÅRL § 45. 

Den skattemæssige værdi af varelageret kan opgøres efter tre metoder, jf. VLL § 1, stk. 1: 

1. ”Dagsprisen ved regnskabsårets afslutning eller 

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

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

2.5.5 Debitorer og andre tilgodehavender 

Debitorer og andre tilgodehavender skal opgøres til handelsværdi. For debitorer, hvor det forventes 

at disse ikke betaler, skal der foretages en hensættelse til tab. Konstateres tabet, skal hensættelsen 

tilbageføres, og tabet skal føres som konstateret. Dette gør, at debitorer er opgjort til den 

forventede handelsværdi (Økonomistyrelsen, u.d.). 

Foretages der regnskabsmæssig hensættelse til tab på debitorer, skal det bemærkes, at den 

skattemæssige behandling i forbindelse hermed er forskellig fra den regnskabsmæssige behandling 

i personligt regi.  

Det følger af KGL § 25, stk. 1, at gevinst og tab skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet realiseres (realisationsprincippet). Dette 

resulterer i, at der ved hensættelse til tab på debitorer, vil være en forskel mellem den 

regnskabsmæssige og skattemæssige værdi.  
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Da det er den laveste værdi af henholdsvis den regnskabsmæssige og den skattemæssige værdi der 

skal medtages ved opgørelse af anparternes anskaffelsessum, resulterer dette i, at det er den 

regnskabsmæssige værdi som medtages (Spies, 2012). 

2.5.6 Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgræsningsposter kan både opstå som aktiver og som gældsforpligtelser. 

Periodeafgræsningsposter som aktiver vedrører omkostninger som er afholdt senest på 

balancedagen, men som vedrører senere regnskabsår samt indtægter som er vedrører indeværende 

regnskabsår, men som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning, jf. ÅRL § 27, stk. 1. 

Periodeafgrænsningsposter som en gældsforpligtelse vedrører betalinger som er indgået inden 

regnskabsårets afslutning, men som vedrører efterfølgende regnskabsår. Omkostninger der 

vedrører indeværende regnskabsår, men som først bliver betalt efter regnskabsårets afslutning skal 

klassificeres som gældsforpligtelser, jf. ÅRL § 27, stk. 2. 

2.5.7 Gæld 

Gæld skal skattemæssigt opgøres til kursværdien. Er lånet på anfordringsvilkår ansættes dette til 

kurs 100. For langfristede gældsforpligtelser skal værdien ansættes til kursværdien på 

omdannelsesdatoen.  Kursen reguleres efter kontantomregningsprincippet, jf. AL § 45. 

2.6 Aktieombytning 

Aktieombytning anvendes ofte som omstruktureringsmodel af virksomhedsejere som ønsker at 

forberede et generationsskifte og tilrettelægge koncernen på en optimal måde (Olesen, 2017, p. 

195). Denne omstruktureringsmodel etablerer en koncernstruktur, som giver flere fordele for 

virksomhedsejeren. Koncernstrukturen gør det muligt at opspare kapital fra driften i koncernen, i 

holdingselskabet, uden driftsrisiko. Herudover er der den fordel, at der ved udlodning af udbytte i 

datterselskabet til holdingselskabet sker en ”slankning” af balancen i datterselskabet, som vil gøre 

det billigere for tredjemand at købe sig ind i datterselskabet. Ønskes det at tredjemand køber sig 

ind i datterselskabet, er det en yderligere fordel i og med, at holdingselskabet kan sælge aktier i 

datterselskabet skattefrit, så længe holdingselskabet ejer mere end 10 % af aktierne i 

datterselskabet når aktierne sælges (Olesen, 2017, p. 195).  
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Som begreb dækker aktieombytning over enhver form for afståelse af anparter/aktier. Som betaling 

for anparterne/aktierne modtager virksomhedsejeren kapitalandele, dog med mulighed for en 

kombination hvor der også modtages kontantvederlag.  

I praksis benyttes begrebet dog ofte i forbindelse med det scenarie hvor ejeren ønsker at etablere 

en holdingstruktur, og derfor indskyder anparterne/aktierne fra et selskab som apportindskud i et 

andet selskab. Anparterne/aktierne som aktionæren ejer i driftselskabet, indskydes i et 

holdingselskab, hvorefter aktionæren modtager anparter/aktier i holdingselskabet.  

Personer skal beskattes ved salg af anparter/aktier efter ABL § 12, hvilket foretages ved en 

skattepligtig aktieombytning. Der er dog mulighed for at foretage det som kaldes en skattefri 

aktieombytning efter ABL § 36.  

Det er dog ikke, som ordet antyder, en skattefri aktieombytning. Der sker blot en udskydelse af 

beskatningen således, at aktionæren bliver beskattet ved salg af anparter/aktier i holdingselskabet, 

eller hvis holdingselskabet likvideres eller går konkurs (Olesen, 2017, p. 196).  

2.6.1 Skattepligtig aktieombytning 

Den skattepligtige aktieombytning kan sidestilles med et salg af anparter/aktier, hvorfor aktionæren 

vil blive beskattet efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven, jf. ABL § 7. Gevinst og tab ved 

afståelse af aktier skal medtages i den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 1, stk. 1 og PSL § 4 a, stk. 1, 

nr. 4. Aktionæren skal medregne gevinst i sin skattepligtige indkomst efter ABL § 12, og et eventuelt 

tab kan fradrages i den skattepligtige indkomst, jf. ABL § 13, stk. 1, med den undtagelse, at aktier 

som har været optaget til handel på et reguleret marked, ikke kan fradrages i den skattepligtige 

indkomst, jf. ABL § 13, stk. 2. 

Da aktionæren er en person, skal gevinst og tab opgøres efter realisationsprincippet, jf. ABL § 23, 

stk. 1. Ved anvendelse af realisationsprincippet bliver gevinst eller tab beskattet eller fradraget i det 

indkomstår hvor fortjenesten eller tabet realiseres. Gevinst eller tab opgøres som forskellen mellem 

anskaffelsessummen og afståelsessummen (Dam, et al., 2019, p. 332). 
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2.6.2 Skattefri aktieombytning 

Som nævnt i ovenstående afsnit 2.6, er der mulighed for at foretage en skattefri aktieombytning 

efter ABL § 36. Den skattefrie aktieombytning er en udskydelse af beskatningen, og kan foretages 

når både det erhvervende og erhvervede selskab, enten er selskaber i en medlemsstat, eller når 

begge selskaber svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab, men som er hjemmehørende i et land 

uden for EU (Olesen, 2017, p. 199).  

Muligheden for at foretage en skattefri aktieombytning kommer i høj grad af EU-retsligt grundlag. 

Aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 1-2 og stk. 3 udspringer af fusionsdirektivet. Bestemmelser 

i EU-direktivet er en del af dansk ret ved fusionsskatteloven og aktieavancebeskatningslovens § 36 

(Olesen, 2017, p. 196). Der følger dog en dispensationsregel af ABL § 36, stk. 3 som er en national 

bestemmelse (Olesen, 2017, p. 207).  

Det er udelukkende kapitalselskaber som kan deltage i en skattefri aktieombytning, jf. ABL § 36, stk. 

1, 5. pkt., hvor det specifikt er benævnt, at ABL § 36, stk. 1, 1-4 pkt. ikke finder anvendelse, når det 

erhvervede eller erhvervende selskab her i landet er en transparent enhed. Transparente enheder 

er eksempelvis interessentskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber. 

Det er defineret i ABL § 36, stk. 2 hvad der forstås ved en aktieombytning i henhold til ABL § 36, stk. 

1. Aktieombytningen i henhold til ABL § 36, stk. 1 er, når det erhvervende kapitalselskab erhverver 

andele i et andet selskab (det erhvervede). Det erhvervende selskab skal erhverve nok andele til at 

opnå flertallet af stemmerne, eller hvis det erhvervende selskab allerede har flertallet af stemmer, 

erhverver yderligere andele. 

Aktieavancebeskatningsloven § 36, stk. 3 som er den nationale bestemmelse, indeholdende en 

dispensationsregel, kan benyttes når det erhvervede selskab ikke er nævnt i fusionsdirektivet. 

Herudover kan ABL § 36, stk. 3 benyttes når det erhvervede selskab er et selskab uden for EU, som 

ikke svarer til et dansk anparts- eller aktieselskab. Det er dog et krav hertil, at det erhvervende 

selskab opnår hele anparts- eller aktiekapitalen i det erhvervede selskab (Olesen, 2017, pp. 207-

208). 

Ifølge ABL § 36, stk. 4, er der et krav om, at ombytningen skal være gennemført inden for en periode 

på højst 6 måneder. Det betyder, at alle transaktioner skal være gennemført inden for denne 

periode.  
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Der er mulighed for at SKAT kan give dispensation for dette krav ved masseombytninger/generelle 

tilladelser. Konsekvensen for at overskride ABL § 36, stk. 4, og ikke modtage dispensation er, at 

aktieombytningen anses som skattepligtig. Herudover fremgår det af ABL § 36, stk. 4, at en skattefri 

aktieombytning ikke kan ske med tilbagevirkende kraft (Olesen, 2017, p. 212).  

I praksis foregår aktieombytningen således, at en aktionær med en ejerandel i et driftsselskab (Drift 

ApS), indskyder sin ejerandel i Drift ApS i et holdingselskab (Holding ApS), og modtager anparter i 

Holding ApS som betaling for sit indskud af anparter i Drift ApS. Konstruktionen herefter er en 

holdingkonstruktion, hvor Holding ApS har flertallet af stemmerne i Drift ApS, og den tidligere 

aktionær i Drift ApS, nu er aktionær i Holding ApS med samtlige stemmer (Olesen, 2017, p. 203). 

Det er et ufravigeligt krav, at Holding ApS opnår flertallet af stemmerne i Drift ApS, såfremt Holding 

ApS ikke i forvejen har et sådant flertal. Det er dermed nødvendigt også at tage højde for eventuelle 

A- og B-anparter, hvis disse er tillagt stemmerettigheder således, at der ikke udelukkende kan ses 

på, hvorvidt Holding ApS ejer mere end 50 % af selskabskapitalen (Olesen, 2017, p. 203). 

Der har været tilfælde hvor ovenstående krav har været forsøgt omgået. TfS 1999.787 LR omhandler 

to anpartshavere, A og B, der hver især ejede 50 % i et selskab, X. De to anpartshavere ombyttede 

deres anparter ved en aktieombytning til anparter i selskabet Y. Herefter erhvervede A nom. 1.000 

kr. af B og søgte herefter om tilladelse til at indskyde sine anparter i Y, i et selskab, Z, som A i forvejen 

ejede. Anpartshaveren A fik i første omgang afslag på dette, med den begrundelse at overdragelsen 

der havde været forinden, udelukkende var et forsøg på skabe mulighed for A til at gennemføre en 

aktieombytning. Sagen blev indbragt for Folketingets Ombudsmand, og herefter i to omgange for 

Ligningsrådet. I løbet af dommen blev afslaget begrundet i en mulig omgåelsesbetragtning. I sidste 

ende gav Ligningsrådet tilladelse til, at anpartshaver A kunne foretage en aktieombytning med 

anparterne i Y med anparter i selskabet Z. Årsagen til at tilladelsen blev givet var, at der ikke kan 

gives afslag på baggrund af en mulig omgåelsesbetragtning, men at skattemyndighederne konkret 

skal vurdere den aktuelle sag. Dette kommer sig af Leur-Bloem-dommen. Skattemyndighederne kan 

se på om der er mulighed for at forhindre omgåelsesmuligheden ved andre tiltag. I den konkrete 

sag var kravet, at Z’s anpartsbesiddelse i Y ikke blev reduceret inden for en periode på 3 år (Olesen, 

2017, pp. 203-204). 
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Det er dermed konklusionen på ovenstående, at der ved ejerskab på 50 % - 50 %, kan ske en 

overdragelse af en mindre anparts-/aktiepost kort forinden en aktieombytning. Dette giver det 

nødvendige flertal, og herefter kan aktieombytningen foretages. For at dette ikke skal have karakter 

af proforma/omgåelse, er det et krav at etableringen af det nødvendige flertal ikke er en midlertidig 

tilstand. Det fremgår også af SKM2007.922.SR (Olesen, 2017, p. 204):  

”2 aktionærer med 50 % ejerskab i et driftsselskab ønskede at lave en holdingkonstruktion og 

samtidig fusionere driftsselskabet med et andet selskab ejet af den ene aktionær. Der blev lavet en 

aftale mellem parterne gående på, at den ene aktionær skulle gennemføre en aktieombytning og i 

den forbindelse erhverve 50 % fra den anden aktionær. Når fusionen var gennemført, skulle 

aktieposten sælges tilbage igen, således at 50 % ejerforholdet var reetableret. Skatterådet fandt, at 

tilbageførslen af aktieposten ville være en omgåelse af stemmeflertalskravet, og gav afslag”. 

Der er set en anden situation i SKM2008.182.SR, hvor en anpartshaver ejede 100 % af et 

driftsselskab. Ønsket var at driftsselskabet skulle ejes af to skatteydere, med hver især 50 % 

ejerskab. Aktionæren som ejede 100 % foretog en skattefri aktieombytning efter det objektive 

regelsæt i den dagældende ABL § 36 a, som i dag er ophævet. ABL § 36 a henviste til ABL 36, stk. 2, 

som fortsat er gældende i dag. Efter aktieombytningen havde aktionæren fortsat 100 % ejerskab 

over driftsselskabet gennem sit holdingselskab. Det var herefter de to skatteyderes ønske, at 

skatteyderen som endnu ikke ejede en del af driftsselskabet, skulle foretage en kapitalforhøjelse i 

driftsselskabet, hvorefter begge parter ville eje 50 % af dette. Konklusionen på denne sag blev, at 

den efterfølgende kapitalforhøjelse ikke var i strid med reglerne i ABL § 36 a, men da denne henviste 

til ABL § 36, stk. 2, gør dette sig fortsat gældende. 

Ovenstående viste, at Skatterådets holdning til aktieombytning efter det objektive regelsæt var, at 

det var forholdene på ombytningstidspunktet som var afgørende og ikke efterfølgende dispositioner 

(Olesen, 2017, p. 205). 

Nyere praksis, jf. SKM2012.504.SR, viser dog en lidt anden praksis fra Skatterådet: 

”Spørgeren ejer 100 % selskabet A ApS. Et selskab, B, påtænker at indtræde i selskabet, og hvorefter 

selskab B skal tegne ny kapital i A ApS for at blive medejer og for at styrke kapitalen. Person X 

påtænker herefter at gennemføre en skattefri anpartsombytning uden tilladelse.  



 

34 
 

Før anpartsombytningen eller umiddelbart efter påtænker spørger at ændre vedtægterne i 

selskabet, A ApS, så anpartskapitalen opdeles i 2 anpartsklasser, A- og B-anparter. Når ombytningen 

er gennemført, indskyder selskabet B ny kapital i A ApS i form af en kapitalforhøjelse, og der vil her 

være en forlods udbytteret, knyttet til de anparter, som ejes af Person X. Skatterådet finder, at de 

beskrevne dispositioner indgås i umiddelbar forlængelse af hinanden og som led i et samlet 

aftalekompleks, og at der reelt er tale om en samlet plan, hvorved bestemmelsen i 

aktieavancebeskatningslovens § 36 om, at skattefriheden i forbindelse med ombytningen er 

betinget af, at anpartshaveren har eller opnår majoriteten i det erhvervede selskab, ikke er 

iagttaget.” (Olesen, 2017, p. 205). 

Dette viser, at Skatterådet foretager deres beslutning på en konkret vurdering. Der er fokus på, at 

det var aftalt på forhånd, før ombytningen, at selskabet mistede flertallet af stemmerne 

umiddelbart efter ombytningen (Olesen, 2017, pp. 205-206). 

Skattefrie aktieombytninger kan foretages med og uden tilladelse. ABL § 36, stk. 1 – 5 vedrører 

aktieombytninger med tilladelse, mens ABL § 36, stk. 6 og 7 vedrører aktieombytninger uden 

tilladelse. 

Af yderligere betingelser, er der krav om, at aktionæren er fuldt skattepligtig til Danmark i 

forbindelse med afståelse af aktierne ved en ombytning (Olesen, 2017, p. 210). 

2.6.3 Skattefri aktieombytning med tilladelse 

Ved anmodning om skattefri aktieombytning skal Skattestyrelsen vurdere den konkrete sag og ud 

fra subjektive forhold enten give tilladelse eller afslag på anmodningen. Baggrunden for at give 

tilladelse til en skattefri aktieombytning sker efter regelsættet i ABL § 36, stk. 1 – 3, og skal gives på 

baggrund af de forretningsmæssigt begrundede dispositioner. Det er ikke dermed sagt, at 

skatteyderen ikke må opnå skattemæssige fordele, men formålet med den skattefri aktieombytning 

skal kunne begrundes i forretningsmæssige dispositioner (Olesen, 2017, pp. 214-215).  

Den forretningsmæssige begrundelse kan ikke være eksempelvis ”… i hensynet til at opnå en 

hensigtsmæssig koncernstruktur” eller ”for at muliggøre et fremtidigt generationsskifte”. Disse 

begrundelser er ikke tilstrækkeligt begrundet, jf. SKM2005.167.ØLR (Olesen, 2017, p. 215). 
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Det kan af ovenstående udledes, at anmodningen om en skattefri aktieombytning skal være en 

direkte modpol til, at ”baggrunden for ansøgningen er et ønske om skatteundgåelse eller 

skatteunddragelse” (Olesen, 2017, p. 216). 

Herudover ses det i praksis, at Skattestyrelsen giver tilladelse til skattefri aktieombytning, når 

ombytningen er forretningsmæssigt begrundet, med et yderligere krav om 3-årsejertid. Dette 

betyder, at det erhvervende selskab, ikke kan sælge anparterne/aktierne i det erhvervede selskab i 

en periode på tre år efter den skattefri aktieombytning. Det er yderligere set i praksis, at 

Skattestyrelsen tilbagekalder en tilladelse til skattefri aktieombytning, i det tilfælde, hvor det inden 

den skattefri aktieombytning med tilladelse er besluttet, at anparterne/aktierne i det erhvervede 

selskab skal sælges (Olesen, 2017, pp. 230-231). Der kan forekomme tilfælde, hvor 3-

årsejertidskravet kan frafalde, da kravet ikke er en del af ABL § 36, stk. 1 – 3. Det er dog et krav, at 

der sker anmeldelse til Skattestyrelsen, hvis der efter den skattefri aktieombytning sker væsentligt 

ændrede forhold. Det vil herefter være op til Skattestyrelsen at vurdere hvorvidt den skattefri 

aktieombytning skal tilbagekaldes (Olesen, 2017, p. 227). 

2.6.4 Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

Reglerne omkring skattefri aktieombytning uden tilladelse er indsat i aktieavancebeskatningslovens 

§ 36, stk. 6 og 7. Det er dog en betingelse for at anvende ABL § 36, stk. 6 og 7, at kravene i ABL § 36, 

stk. 1 – 3 også er opfyldte. Det vil sige, at: ”kravene til selskaberne, der kan deltage i ombytningen, 

kravene til de kapitalandele, der kan indgå i ombytningen, kravene til aktionæren, der skal være 

fuldt skattepligtig til Danmark for at kunne gennemføre en skattefri aktieombytning, samt kravene 

om den andel, man skal opnå i det erhvervede selskab…” også er gældende for skattefri 

aktieombytninger uden tilladelse (Olesen, 2017, p. 242).  

Vederlaget ved en aktieombytning uden tilladelse, skal ligesom ved en aktieombytning med 

tilladelse, betales i form af ejerandele i det erhvervende selskab samt eventuelt delvist i form af 

kontanter, jf. ABL § 36, stk. 1, 3. pkt., jf. § 36, stk. 2 (Olesen, 2017, p. 243). Herudover er det specifikt 

nævnt i ABL § 36, stk. 6, 2. pkt., at vederlaget der betales i ejerandele med et eventuelt tillæg af 

kontant udligningssum, i det erhvervende selskab, skal svare til handelsværdien af de ombyttede 

aktier (Olesen, 2017, p. 243).  
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Der gælder et objektivt krav om, at erhvervede aktier ikke må afstås inden for en periode på tre år 

efter ombytningstidspunktet, jf. ABL § 36, stk. 6. Kravet er objektivt, hvilket vil sige, at bestemmelsen 

ikke kan omgås. Der kan være tilfælde hvor afståelsen af de erhvervede aktier ikke sker på baggrund 

af viljebestemte bevæggrunde, men dette er uden betydning, da reglen er objektiv. Sker der dermed 

afståelse i perioden på de tre år, vil ombytningen anses for at være skattepligtig (Olesen, 2017, pp. 

245-246). 

Afståelse kan efter ABL § 30 være salg, tilbagesalg til udstedende selskab, bytte, 

konkurs/tvangsopløsning, likvidation, visse vedtægtsændringer samt kapitalnedsættelse.  

En ændring af vedtægter vil kun anses for værende afståelse, hvis ændringen medfører en 

formueforskydning mellem aktionærerne (Olesen, 2017, p. 246). 

3 Introduktion til Restaurant Roskilde Fjord 
Restaurant Roskilde Fjord blev etableret i 2005 af Anders Jensen. Restauranten er beliggende i 

Hornsherred-området i Østby, tæt ved Roskilde Fjord. Det er en hyggelig restaurant baseret på det 

ny nordiske køkken. 

Ejeren Anders Jensen er i dag 57 år og ejer Restaurant Roskilde Fjord alene. Anders er til stede i den 

daglige drift som leder, og har både tjenere og kokke ansatte.  

Virksomheden er drevet i Virksomhedsskatteordningen, og Anders Jensen har et opsparet overskud 

på i alt DKK 390.000 ekskl. virksomhedsskat. 

3.1 Økonomi 

Da Anders Jensen i 2005 ønskede at starte en restaurant, købte han en ejendom til DKK 2.850.000, 

hvoraf grunden udgjorde DKK 500.000. Anders havde selv 60% til egenfinansiering og optog et 

realkreditlån på de resterende 40% svarende til et kontantlån på DKK 1.140.000. Det er gået godt 

for Anders gennem årene og han har derfor fået betalt en del af på realkreditlånet. Til brug for 

finansiering af driftsmateriel og inventar har Anders benyttet en løbende kassekredit, som samtidig 

har fungeret til sikring af, at der har været likviditet nok til betaling af kreditorer og anden gæld. 

Efterhånden er denne kassekredit afdraget og Anders Jensen har nu en fornuftig likvid beholdning. 
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Restauranten er drevet fornuftigt og det har også vist sig i årenes løb, hvor Anders har formået at 

skabe overskud flere år i træk. 

Nedenstående er et udsnit af resultatopgørelse, aktiver og passiver for Restaurant Roskilde Fjord. 

Restaurant Roskilde Fjord 
    

v/ Anders Jensen 
    

  
2019 

 
2018 

Resultatopgørelse   DKK   DKK 

     
Perioden 1. januar - 31. december 

    

     
Nettoomsætning 

 
4.689.741 

 
4.381.586 

Vareforbrug 
 

-1.796.845 
 

-1.789.658 

Dækningsbidrag 
 

2.892.896 
 

2.591.928 

     
Produktionsløn 

 
-1.298.632 

 
-1.296.879 

Dækningsbidrag II 
 

1.594.264 
 

1.295.049 

     
Salgsfremmende omkostninger 

 
-38.947 

 
-33.896 

Lokaleomkostninger 
 

-8.946 
 

-11.238 

Administrationsomkostninger 
 

-119.635 
 

-110.356 

Indtjeningsbidrag 
 

1.426.736 
 

1.139.559 

     
Afskrivninger, anlægsaktiver 

 
-82.000 

 
-82.000 

Resultat før finansielle poster 
 

1.344.736 
 

1.057.559 

     
Finansielle omkostninger 

 
-16.933 

 
-17.854 

Årets resultat 
 

1.327.803 
 

1.039.705 

     

  
2019 

 
2018 

Balance   DKK   DKK 

     
Aktiver pr. 31. december 

    

     
Grunde og bygninger 

 
2.145.000 

 
2.192.000 
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Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 
 

221.200 
 

256.200 

Materielle anlægsaktiver 
 

2.366.200 
 

2.448.200 

     
Anlægsaktiver i alt 

 
2.366.200 

 
2.448.200 

     
Varebeholdning 

 
174.658 

 
170.698 

Varebeholdninger 
 

174.658 
 

170.698 

     
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 

 
348.175 

 
292.106 

Andre tilgodehavender 
 

112.354 
 

88.475 

Periodeafgrænsningsposter 
 

88.523 
 

51.049 

Tilgodehavender 
 

549.052 
 

431.630 

     
Likvide beholdninger 

 
215.678 

 
201.347 

     
Omsætningsaktiver i alt 

 
939.388 

 
803.675 

     
Aktiver i alt 

 
3.305.588 

 
3.251.875 

     

  
2019 

 
2018 

Balance   DKK   DKK 

     
Passiver pr. 31. december 

    

     
Egenkapital 

 
2.094.331 

 
2.076.077 

Egenkapital i alt 
 

2.094.331 
 

2.076.077 

     
Gæld til realkreditinstitutter 

 
677.328 

 
714.179 

Langfristede gældsforpligtelser 
 

677.328 
 

714.179 

     
Leverandører af varer og tjenesteydelser 

 
198.654 

 
165.987 

Skyldig moms 
 

170.336 
 

152.277 

Anden gæld 
 

117.254 
 

98.657 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 
 

47.685 
 

44.698 

Kortfristede gældsforpligtelser 
 

533.929 
 

461.619 
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Gælds- og hensatte forpligtelser i alt 

 
1.211.257 

 
1.175.798 

     
Passiver i alt 

 
3.305.588 

 
3.251.875 

 

3.2 Fremtiden 

Anders Jensen har altid drevet sin virksomhed i personligt regi og benyttet sig af 

virksomhedsordningen. Anders er dog blevet gjort opmærksom på muligheden for at afgrænse sin 

risiko ved at drive sin forretning i selskabsform i stedet for personligt regi. Det er samtidig Anders 

ønske at udvide restauranten med et ekstra lokale til større selskaber, efter de gode år der har 

været. Anders ønsker derfor at begrænse sin risiko, da udvidelsen vil kræve optagelse af yderligere 

realkreditlån i friværdien i ejendommen.  

På et netværksmøde er Anders Jensen blevet henvist til os, som revisor, for at vi kan hjælpe med 

rådgivning omkring omdannelsen af Restaurant Roskilde Fjord og den efterfølgende 

aktieombytning. 

3.3 Forberedelse til virksomhedsomdannelse og aktieombytning 

Anders Jensen fortæller på mødet med revisor, hvilke fremtidsplaner han har. Der er store planer 

for udvidelsen af restauranten og et klart ønske om, at trække endnu flere gæster til. Anders Jensen 

lægger dog også vægt på sine bekymringer om, at han på nuværende tidspunkt hæfter for hele sin 

personlige formue. Det er Anders’ ønske, at han fremover kan begrænse sin risiko således, at han 

ikke længere skal hæfte med sin private formue. Herudover giver Anders udtryk for hans ønske om 

at kunne afgrænse driften i hans virksomhed fra ejendommen.  
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Anders 
Jensen

Restaurant 
Roskilde Fjord 

ApS

Restaurant 
Roskilde Fjord 
Ejendom ApS

Anders 
Jensen

AJ Holding ApS

Restaurant 
Roskilde Fjord 

ApS

Restaurant 
Roskilde Fjord 
Ejendom ApS

Som revisor for Anders Jensen rådgiver vi om muligheden for at stifte to selskaber, hvor henholdsvis 

driften og ejendommen omdannes til hvert sit anpartsselskab. Vi illustrerer strukturen for Anders 

ved følgende figur: 

 

 

 

 

Der vil umiddelbart efter stiftelsen af de to selskaber blive stiftet et holdingselskab ved 

aktieombytning i de to anpartsselskaber. Dette vil sikre en optimal holdingstruktur for Anders 

Jensen. Vi illustrerer den endelige holdingstruktur for Anders ved følgende figur: 

 

 

 

 

 

Anders Jensen er meget tilfreds med udsigterne til hans nye koncern-struktur og ønsker i den 

forbindelse at sætte sig ind i, hvorledes omdannelsen af hans virksomhed og aktieombytningen skal 

foregå. Vi aftaler derfor at rådgive Anders Jensen herom, og i samme ombæring at sætte Anders ind 

i, hvorledes dette skal foregå. Det vurderes relevant at se på forskellen mellem at drive virksomhed 

og selskab, som det første i forbindelse med virksomhedsomdannelsen. 
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4 Analyse 

4.1 Restaurant Roskilde Fjord – virksomhed eller selskab? 

4.1.1 Opfylder Restaurant Roskilde Fjord betingelserne for en omdannelse? 

I forbindelse med en eventuel virksomhedsomdannelse er det relevant først at vurdere hvorvidt 

Restaurant Roskilde Fjord opfylder betingelserne for en omdannelse. Der kan foretages en 

skattepligtig omdannelse med eller uden tilbagevirkende kraft. Herudover kan der foretages en 

skattefri virksomhedsomdannelse.  

Betingelserne for at foretage en skattepligtig virksomhedsomdannelse er gennemgået i afsnit 2.4.1 

og 2.4.2. Restaurant Roskilde Fjord opfylder alle betingelserne da: 

1. Restaurant Roskilde Fjord er en personligt ejet virksomhed.  

2. Overdragelsen sker for hele virksomheden. 

3. Der stiftes to nye selskaber: Restaurant Roskilde Fjord ApS og Restaurant Roskilde Fjord 

Ejendom ApS. 

4. Anders Jensen modtager samtlige anparter i anpartsselskaberne. 

5. Regnskabsåret løber fra 1/1 – 2020. 

6. Skæringsdatoen for åbningsbalancen er den 1. januar. 

7. Stiftelsen af selskaberne finder sted i maj måned – fristen er den 30. juni 2020. 

8. Anders Jensen er opmærksom på betingelsen om, at der skal indsendes dokumentation for 

registreringen hos Erhvervsstyrelsen samt stiftelsesdokumenter til Skattestyrelsen senest 1 

måned efter omdannelsen. 

Betingelserne for at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse er gennemgået i afsnit 2.4.3 

Disse betingelser er ligeledes opfyldt, idet Anders Jensen er fuldt skattepligtig til Danmark. 

Herudover er Restaurant Roskilde Fjord erhvervsmæssig, hvilket også er en betingelse.  

Til sidst er det en betingelse, at det er den samlede virksomhed som omdannes. Anders Jensen 

opfylder dette, selvom ejendommen omdannes til et selskab for sig, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2. 

Da Anders Jensen har benyttet sig af virksomhedsordningen, er det yderligere et krav, at 

indskudskontoen ikke er negativ, jf. afsnit 2.4.11. 
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Indskudskontoen er opgjort til: 

Indskudskonto 
  

Indskudskonto primo 
 

75.987 

Årets indskud 
 

235.478 

Årets hævninger 
 

-176.791 

Indskudskonto ultimo 134.674 

 

Som det fremgår, er indskudskontoen positiv. I tilfælde af at indskudskontoen var negativ, skulle 

Anders Jensen sørge for at udligne denne inden omdannelsen. 

Anders Jensen ønsker at foretage omdannelsen pr. 1/1 2020, hvilket derfor kræver at omdannelsen 

foretages med tilbagevirkende kraft. I afsnit 4.3.1 og 4.3.2 vil der blive foretaget beregninger for en 

skattepligtig og en skattefri virksomhedsomdannelse. 

4.1.2 Virksomhed eller selskab? 

For case-virksomheden Restaurant Roskilde Fjord, er det som nævnt i ovenstående, et ønske for 

Anders Jensen at omdanne sin virksomhed til et selskab. Det er dog væsentligt at vurdere alle 

fordele og ulemper ved at omdanne fra virksomhed til selskab, inden omdannelsen foretages. 

Som det første kan der tages fat om muligheden for at begrænse Anders Jensens risiko i forbindelse 

med at drive en restaurant. Ved at omdanne sin virksomhed til et selskab, vil Anders Jensen som 

udgangspunkt gå fra ubegrænset hæftelse til begrænset hæftelse. Den begrænsede hæftelse vil som 

udgangspunkt være kr. 40.000 ved omdannelse til et anpartsselskab og kr. 400.000 ved omdannelse 

til et aktieselskab. Herudover vil Anders samtidig kunne opnå fordelen ved at adskille driften fra 

selskabet således, at der stiftes to selskaber. Det ene selskab skal bestå driften og det andet skal 

være et ejendomsselskab. 

Det er dog tvivlsomt, hvorvidt banken er villige til at acceptere omdannelsen uden, at Anders Jensen 

enten fortsætter med at hæfte ubegrænset, eller stiller en form for kaution for realkreditlånet. 

Herudover, når Anders ønsker at udvide, vil der være behov for yderligere finansiering fra banken, 

hvilket med stor sandsynlighed vil kræve, at Anders enten hæfter personligt eller kautionerer for 

dette. På sigt kan der dog være mulighed for, at Anders ikke længere skal hæfte personligt for 

gælden i virksomheden. 
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Som det er beskrevet i afsnit 2.3, er der som udgangspunkt også mulighed for at opnå en mere 

fordelagtig beskatning. Anders driver dog sin virksomhed i virksomhedsordningen, og vil derfor som 

udgangspunkt ikke kunne mærke forskel, i forhold til at der er mulighed for at opspare overskud i 

virksomhedsordningen til samme beskatning på 22% som i selskaber. 

Ved at drive sin virksomhed i selskabsregi og samtidig sørge for at der dannes en holdingstruktur, 

opnår Anders den fordel, at der kan udloddes skattefrit udbytte fra driftselskabet og 

ejendomsselskabet til holdingselskabet.  

En yderligere fordel ved denne koncernstruktur er muligheden for at inddrage nye ejere ved, at den 

nye ejer for eksempel foretager en kapitalforhøjelse i selskabet. Den nye ejer kan foretage 

kapitalforhøjelsen i driftsselskabet, og vil dermed ikke få del i værdien af ejendommen som ligger i 

et andet selskab. Dette vil samtidig kunne lade sig gøre uden, at Anders Jensen vil blive beskattet. 

En sidste fordel der skal nævnes, er muligheden for, at holdingselskabet kan sælge anparter i 

datterselskabet skattefrit.  Dette vil have stor betydning for Anders, hvis han ikke længere ønsker at 

drive restauranten, men samtidig ikke ønsker at blive beskattet af fortjeneste ved salget af 

virksomheden. Herudover vil løbende udbytteudlodninger reducere værdien af driftsselskabet, 

hvilket også vil gøre det lettere at sælge på et senere tidspunkt, hvis det er ønsket. 
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4.1.3 Delkonklusion 

Oversigt – virksomhed kontra selskab 

 Personlig virksomhed Selskab (ApS og A/S) 

Antal ejere Én ejer Én eller flere ejere 

Hvem kan eje Fysisk person Fysisk(e) person(er) eller 

selskab(er) (ApS og A/S) 

Juridisk enhed Virksomhed og 

virksomhedsejer anses for 

én juridisk enhed.  

Anpartshaveren anses for 

én juridisk enhed og 

selskabet anses for én 

juridisk enhed. 

Kapitalkrav Intet ApS = kr. 40.000 

A/S = kr. 400.000 

Hæftelse Ejeren hæfter med hele sin 

private formue (ubegrænset 

hæftelse) 

Der hæftes kun for den 

indskudte selskabskapital 

(begrænset hæftelse) 

Opdeling af økonomi Virksomhedsejerens og 

virksomhedens økonomi 

anses for én samlet 

økonomi. Der skal dog ske 

opdeling af økonomien ved 

anvendelse af VSO. 

Der er en streng opdeling 

af selskabets og 

anpartshaverens økonomi.  

Lån til 

virksomhedsejeren/anpartshaveren 

Hævninger er lovlige. Hævninger er som 

udgangspunkt ulovlige. Lån 

fører til renteberegning og 

beskatning. 

Revisionspligt Ingen revisionspligt Revisionspligt, men med 

mulighed for at undgå 

revisionspligt, jf. ÅRL § 135 

stk. 1. 
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Som det fremgår af ovenstående gennemgang af krav til virksomheder kontra krav til selskaber, er 

der store forskelle, som kan have stor betydning for ejeren af enten en virksomhed eller et selskab. 

For personer som ønsker at føre en idé ud i livet, kan det være en fornuftig løsning at starte med en 

personligt ejet virksomhed. I opstartsfasen vil der for mange virksomheder ikke være særligt store 

forpligtelser eller kreditorer. Dette betyder at hæftelsen for ejeren ikke er nået et punkt, hvor det 

kan have store økonomiske konsekvenser for ejeren selv. Der er intet kapitalkrav og det er derfor 

meget nemt og hurtigt at komme i gang. Herudover er der ingen specielle krav til dokumenter såsom 

vedtægter mv. Der er ikke revisionspligt og virksomhedsejeren skal som sådan blot sikre at 

bogføringsloven overholdes. Vælger ejeren at drive sin virksomhed i virksomhedsordningen, skal 

der dog ske en opdeling af ejerens og virksomhedens økonomi, som vil kræve mere administrativt 

arbejde. En anden fordel for personer som ønsker at starte virksomhed, og vælger at starte denne 

som en personligt ejet virksomhed, er muligheden for at fratrække underskud i virksomheden i 

anden personlig indkomst. Underskud som ikke kan udnyttes i året, vil blive overført til anvendelse 

i efterfølgende år således, at virksomhedsejeren kan reducere sin skattebetaling. 

For personlige virksomheder som når videre fra opstartsfasen og begiver sig ind i en vækstfase, kan 

det være relevant at begynde at se på muligheden for at omdanne sin virksomhed til et selskab. 

Som nævnt i dette kapitel, er der flere fordele ved at drive sin virksomhed i selskabsregi. I 

selskabsregi er der mulighed for at begrænse sin hæftelse til den indskudte selskabskapital. Dog 

med den undtagelse, at banken har mulighed for at kræve personlig hæftelse eller at ejeren af 

selskabet stiller kaution for et eventuelt lån.  

Herudover vil man i et selskab opnå en lavere beskatning til kun 22%, sammenlignet med 

marginalskatten for den personlige indkomst som ligger på mellem 37,3% – 56,5%. Denne mulighed 

er der dog også for enkeltmandsvirksomheder som vælger at lade sig beskatte efter 

virksomhedsordningens regler.  

Der er yderligere fordele ved at drive sin virksomhed i selskabsregi, da det i et selskab er lettere at 

optage nye ejere. Det vil ske for nogle, at der er behov for både yderligere kapital og yderligere 

relevant kompetence i forbindelse med at virksomheden skal ekspandere.  
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For selskaber er der mulighed for at foretage en kapitalforhøjelse uden, at den nuværende ejer 

bliver beskattet efter aktieavancebeskatningslovens regler. 

Konklusionen på ovenstående er, at Anders Jensen kan opnå flere af fordelene ved at omdanne sin 

virksomhed til et selskab. I starten af omdannelsen vil fordelen umiddelbart blot være at opnå en 

koncernstruktur, hvor der kan udloddes skattefrit udbytte til holdingselskabet. Idet Anders ønsker 

at finansiere en udvidelse ved at optage yderligere gæld, vil der formentlig ikke være mulighed for, 

at Anders kan slippe for den personligt ubegrænsede hæftelse. Det vurderes dog stadig som 

værende den bedste løsning for Anders at omdanne sin virksomhed og få lavet en koncernstruktur. 

4.2 Værdiansættelse af Restaurant Roskilde Fjord 

Det er, som nævnt i afsnit 3.3, Anders’ ønske at omdanne Restaurant Roskilde Fjord til Restaurant 

Roskilde Fjord ApS og Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS. 

For at kunne omdanne virksomheden, er det nødvendigt at foretage en værdiansættelse af 

virksomhedens aktiver og passiver. Værdiansættelsen af aktiverne og passiverne er ens for både 

den skattepligtige og skattefri virksomhedsomdannelse. Værdiansættelsen i dette afsnit vil derfor 

lægge til grund for konsekvensberegningerne af en skattepligtig og skattefri 

virksomhedsomdannelse, som vil blive foretaget i afsnit 4.3 og 4.4. 

Værdiansættelsen af aktiverne og passiverne skal ske til handelsværdi, jf. VOL § 4, stk. 2. Det fremgår 

at værdien skal afspejle den værdi der ville være lagt til grund ved salg til tredjemand, jf. VOL § 4, 

stk. 2, 3. pkt. Dette kendes også som armslængdeprincippet samt det at handle på til markedsværdi.  

Der vil i nedenstående blive foretaget en værdiansættelse af de aktiver og passiver som skal indgå i 

omdannelsen til Restaurant Roskilde Fjord ApS samt Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS. 
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4.2.1 Goodwill 

Til beregning af goodwill vil TSS-cirkulære 2000-10 blive benyttet.  

Grundlaget for beregningen er de tre seneste resultater ifølge årsrapporterne som er udarbejdet 

for virksomheden i henhold til årsregnskabsloven. Restaurant Roskilde Fjord har fået udarbejdet 

årsrapporter efter årsregnskabsloven, hvorfor de tre seneste års resultater kan lægges til grund for 

beregningen. 

Som benævnt i afsnit 2.5.1.1 skal der foretages reguleringer til de seneste tre års resultater. Da 

Restaurant Roskilde Fjord kun har haft finansielle poster, er dette de eneste reguleringer som 

foretages. Nedenstående er et udsnit af goodwill-beregningen for de seneste tre år: 

 2017  2018  2019 

 debet kredit  debet kredit  debet kredit 
Resultat   901.245    1.039.705    1.327.803 
Reguleringer:            
Finansielle udgifter   19.457    16.933    17.854 

 0 920.702  0 1.056.638  0 1.345.657 
Resultat  920.702   1.056.638   1.345.657 

 

Efter ovenstående reguleringer, er det næste step at foretage et vægtet gennemsnit af de 

regnskabsmæssige resultater. Det seneste år tildeles den største vægtning, tre, det andet seneste 

regnskabsår tildeles vægtningen to og det tredje seneste regnskabsår tildeles vægtningen et. 

Regnskabsårene summeres og divideres herefter med den totale vægtning på 6 (Skattestyrelsen, 

2020a). Se nedenstående for beregning af det vægtede gennemsnit af resultaterne: 

 

Vægtet resultat  2016  2017  2018  Total 
Resultat  920.702  1.056.638  1.345.657   
Vægtning  1  2  3   
Vægtet resultat  920.702  2.113.276  4.036.971  7.070.949 

         
Vægtet reguleret resultat        1.178.492 
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Det næste step i beregningen af goodwill består i at se på udviklingstendensen. For virksomheder 

med stigende tendens for resultatet de seneste tre år, skal der korrigeres herfor ved at forøge 

goodwill. Ved faldende tendens for resultatet skal der ikke foretages regulering for 

udviklingstendens (Skattestyrelsen, 2020a). Da Restaurant Roskilde Fjord har positivt stigende 

udviklingstendens, foretages der i nedenstående en regulering herfor: 

 

Korrektion for udviklingstendens  2016  2017  2018 
Beregningsgrundlag   920.702   1.056.638   1.345.657 

       
Udvikling 2016 - 2018      424.955 
Gennemsnitlig udviklingstendens      212.478 

       
Vægtet resultat, 3 år      1.178.492 

       
Beregningsgrundlag for driftsherreløn      1.390.969 

 

I en personligt ejet virksomhed kan ejeren hæve penge til privat forbrug uden at dette påvirker årets 

resultat. Der bliver trukket direkte fra egenkapitalen, når ejeren hæver penge. Disse private 

hævninger svarer reelt set overens med almindelig løn. Da goodwill skal beregnes på baggrund af 

resultat før skat, skal der korrigeres for den løn, som ikke har påvirket resultatet. Der skal som 

minimum korrigeres for TDKK 250 og maksimalt TDKK 1.000. Korrektionen for driftsherreløn 

beregnes som 50 % af beregningsgrundlaget for driftsherreløn (Skattestyrelsen, 2020a): 

Korrektion for driftsherreløn   
Beregningsgrundlag for driftsherreløn  1.390.969 
Driftsherreløn, 50 %  -695.485 
Beregningsgrundlag efter korrektion for driftsherreløn 695.485 

 

Efter korrektionen af driftsherreløn skal der fratrækkes en forrentning af virksomhedens aktiver. 

Dette er et udtryk for den forventede værdi af de investeringer som der er foretaget i virksomheden. 

Denne forventede værdi, vil forventes at tilflyde virksomheden, også efter omdannelsen, hvorfor 

denne værdi skal fratrækkes.  
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I første omgang skal virksomhedens driftsfremmede aktiver fratrækkes aktivmassen. De 

driftsfremmede aktiver består for eksempel af obligationer, pantebreve og likvide beholdninger.  

Forrentningen af den korrigerede aktivmasse fastsættes til den gældende kapitalafkastsats, jf. VSL 

§ 9, på tidspunktet for omdannelsen med et tillæg på 3% (Skattestyrelsen, 2020a). Den seneste 

gældende kapitalafkastsat er for 2019 og udgør 0% (Skatteministeriet, 2020c). Den samlede 

forrentning er derfor 3%.  

Årsrapporten for Restaurant Roskilde Fjord udviser en samlet aktivmase på DKK 3.305.588, jf. 

årsrapporten fro 2019 i afsnit 3.1. Virksomhedens likvide beholdning, som anses for at være et 

driftsfremmede aktiv, udgør DKK 215.678 og skal fratrækkes aktiverne således, at den samlede 

aktivmasse udgør DKK 3.089.910. Ejendommen er ikke fratrukket i aktivmassen, da det kun er de 

driftsfremmede aktiver som der skal korrigeres for. Der skal derfor ikke tages højde for, hvorvidt 

aktivet er overdraget eller ej. I denne case er ejendommen derfor medregnet i aktivmassen, selvom 

ejendommen omdannes til et selskab for sig, da ejendommen er afgørende for den fortsatte drift af 

virksomheden. (Skattestyrelsen, 2020a).  

Nedenstående er beregningen, hvor der korrigeres for forrentningen af aktiver: 

    
Beregningsgrundlag efter korrektion af driftsherreløn   

695.485 
Forrentning af aktiver    
Samtlige aktiver, jf. årsrapporten 3.305.588   
Driftsfremmede aktiver -215.678   
Aktiver til forrentning 3.089.910   
Kapitalafkastkrav i 2019 0%  0 
Tillæg, jf. TSS-cirkulære 2000-10 3%   -92.697 
Rest til forrentning af goodwill     602.787 

 

Den sidste del består i at beregne kapitaliseringsfaktoren, hvorefter goodwill er opgjort endeligt 

ifølge TSS-cirkulære 2000-10. Kapitaliseringsfaktoren er et udtryk for hvor længe værdien af 

goodwill holder; ”Kapitaliseringsfaktoren udtrykker forholdet mellem det forventede årlige afkast i 

form af en forrentningsprocent og goodwillens forventede levetid. Kapitaliseringsfaktoren er et 

udtryk for, i hvor mange år man kan forvente et afkast på den erhvervede goodwill.” 

(Skattestyrelsen, 2020a).  
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Til beregning af kapitaliseringsfaktoren benyttes den senest fastsatte kapitalafkastsats, som udgør 

0% i 2019 jf. ovenstående, med et tillæg på 8%. Herudover skal der tages stilling til, hvor længe det 

forventes, at goodwill vil generere et afkast. Det fremgår af Den Juridiske Vejledning 2020-1, at: 

”Goodwill kan have varierende levetid, og kapitaliseringsfaktoren må ansættes i forhold til dette. 

For virksomheder, hvis produkter nærmest har karakter af standardprodukter, kan levetiden på 

goodwill passende ansættes til 7 år. Udgangspunktet er således 7 år, medmindre afgørende forhold 

taler for en længere eller kortere levetid.” (Skattestyrelsen, 2020a). For Restaurant Roskilde Fjord 

vurderes det, at goodwill har en levetid på 7 år, da det vurderes at en restaurant indgår under 

ovenstående formulering: ”For virksomheder, hvis produkter nærmest har karakter af 

standardprodukter…”. Det fremgår yderligere af Den Juridiske Vejledning 2020-1, at type og 

kompleksitet af virksomhedens produkter og/eller tjenesteydelser, eventuelt varemærke samt 

indgangsbarrierer har indvirkning på levetiden af goodwill, hvilket underbygger, at den anslåede 

levetid på 7 år for Restaurant Roskilde Fjord er sandsynlig. 

Beregningen af kapitaliseringsfaktoren fremgår af nedenstående: 

1 −
𝑟 − 1

𝑛
+

𝑛 − 𝑡
𝑛

2
∙ (1 + 𝑟)  

Følgende værdier indsættes: 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 (å𝑟𝑠𝑡𝑎𝑙) = 2019 

𝑛 = 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑡𝑖𝑑 = 7 å𝑟 

𝑟 = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 = 8% 

1 −
0,08 − 1

7
+

7 − 2019
7

2
∙ (1 + 0,08) = 2,83 

Ovenstående kapitaliseringsfaktor skal ganges med den ovenstående beregnede rest til forrentning 

af goodwill på DKK 602.787: 

Rest til forrentning af goodwill 602.787 
Kapitaliseringsfaktor 2,83 
Goodwill 1.706.507 
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Goodwill for Restaurant Roskilde Fjord er beregnet til DKK 1.706.507. Som benævnt i afsnit 2.5.1.1 

er goodwill et udtryk for den merværdi der skal betales for en virksomhed. Goodwill er opgjort til 

ca. 1,29 gange årets resultat for 2019 for Restaurant Roskilde Fjord. Der vil dermed kun gå 1,29 år 

før merværdien af goodwill er indtjent. Merværdien af virksomheden udgøres af forhold som 

kunder og brand, og dermed skal goodwill ved salg til tredjepart opgøres til værdien af for eksempel 

kundeporteføljen og brandet. Når goodwill kun er opgjort til ca. 1,29 gange årets resultat for 2019 

er dette et udtryk for, at der efter 1,29 år ikke vil være mere værdi tilbage af den kundeportefølje 

og det brand som den tidligere ejer har oparbejdet. 

I forbindelse med omdannelsen af Restaurant Roskilde Fjord er der ikke nogen handel mellem to 

uafhængige parter da det er samme ejer, Anders Jensen, som blot skal eje restauranten i 

selskabsregi. Overdragelsen er blot regnskabsmæssig, og får derfor ingen skattemæssig effekt. 

Herudover er opgørelsen af goodwill foretaget på baggrund af Skattestyrelsens vejledning, TSS-

cirkulære 2000-10, med brug af Skattestyrelsens vejledende anvisning til forventet levetid for 

goodwill på 7 år. Det vurderes på baggrund heraf, at goodwill er opgjort til en værdi, der kan 

accepteres af Skattestyrelsen. 

4.2.2 Fast ejendom 

Det følger af ovenstående afsnit 2.5.2, at fast ejendom skal værdiansættes til handelsværdi. Denne 

handelsværdi er som udgangspunkt nem at lægge til grund, når der handles mellem to parter som 

ikke er interesseforbundne. I denne case skal der foretages en omdannelse, hvor ejeren af 

Restaurant Roskilde Fjord også forbliver ejeren af Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS. Som 

nævnt kan den seneste offentlige ejendomsvurdering benyttes, og værdien kan fastsættes inden for 

en grænse på +/- 15% af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Til brug for de videre 

beregninger i dette projekt anvendes der en værdi på DKK 3.000.000 for den offentlige 

ejendomsvurdering, og det er også denne værdi der benyttes som handelsværdien. 

Der skal ligeledes opgøres genvundne afskrivninger, jf. AL § 21 og der skal beregnes en 

ejendomsavance efter EBL. Disse beregninger foretages i afsnit 4.4, hvor omdannelsen af 

ejendommen foretages.  
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4.2.3 Driftsmidler 

Det følger af ovenstående afsnit 2.5.3, at værdien af driftsmidler optaget i årsrapporten ikke må 

afvige væsentligt fra den reelle handelsværdi, jf. ÅRL. Afskrivningerne der foretages 

regnskabsmæssigt, skal derfor være et udtryk for den løbende værdinedgang af aktiverne. 

Driftsmidlerne er optaget til DKK 221.200 i årsrapporten og det må antages, at denne værdi samtidig 

er et udtryk for handelsværdien pr. 31/12 – 2019. 

Skattemæssigt er der afskrevet efter saldometoden, jf. AL § 5, stk. 3, med op til 25% årligt. Den 

skattemæssige værdi af driftsmidlerne er opgjort til DKK 132.475. Den skattepligtige avance kan 

opgøres til: 

Avance på driftsmidler 

  
Handelsværdi  221.200 
Saldoværdi, jf. AL § 5 132.475 
Avance 88.725 
Udskudt skat, 22% 19.520 

 

For den skattefri virksomhedsomdannelse skal der afsættes udskudt skat af den midlertidige forskel 

mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi. Den udskudte skat afsættes 

med den aktuelle skattesats som er 22%. Den udskudte skat afsættes derfor med DKK 19.520. Den 

skattemæssige værdi på DKK 132.475 skal medtages i anparternes anskaffelsessum. 

4.2.4 Varelager 

Den regnskabsmæssige værdi, handelsværdien og den skattemæssige værdi er den samme for 

varelageret. Værdien er opgjort til DKK 174.658 og medtages med dette beløb i både 

åbningsbalancen og anparternes anskaffelsessum. 

4.2.5 Debitorer 

Debitorerne er opgjort til DKK 348.175 i årsrapporten for Restaurant Roskilde Fjord. Der er ikke 

foretaget hensættelser til tab. Den regnskabsmæssige værdi anvendes ved åbningsbalancen for 

Restaurant Roskilde Fjord ApS og den samme værdi medtages i anparternes anskaffelsessum. 
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4.2.6 Andre tilgodehavender 

Andre tilgodehavender skal opgøres til handelsværdi. Den regnskabsmæssige værdi skal være 

udtryk for handelsværdien, da der skal foretages hensættelser til forventet tab, hvis det ikke 

forventes at hele tilgodehavendet tilbagebetales, jf. afsnit 2.5.5. Andre tilgodehavender er opgjort 

til DKK 112.354 og medtages med denne værdi i åbningsbalancen samt anparternes 

anskaffelsessum. 

4.2.7 Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter er i regnskabet værdianset til handelsværdi, jf. afsnit 2.5.6. Den 

regnskabsmæssige værdi, handelsværdien og den skattemæssige værdi er alle ens. 

Periodeafgrænsningsposter er værdianset til DKK 88.523 og indgår med dette beløb i både 

åbningsbalancen og i anparternes anskaffelsessum. 

4.2.8 Likvide beholdninger 

Den likvide beholdning er opgjort til kursværdi. Værdien er optaget i DKK og udgør DKK 215.678. 

Dette beløb medtages i åbningsbalancen og i anparternes anskaffelsessum. 

4.2.9 Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelserne skal værdiansættes til kursværdi. Alle gældsposter er opgjort i DKK. Kreditorer 

er i årsrapporten opgjort til DKK 198.654, skyldig moms er opgjort til DKK 170.336 og anden gæld er 

opgjort til DKK 117.254. Disse beløb medtaget i åbningsbalancen og i anparternes anskaffelsessum. 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse udgør DKK 47.685 og hensat til senere hævning udgør DKK 

20.000. Det følger af VOL § 2, stk. 1, nr. 2, at mellemregningen og hensat til senere hævning kan 

holdes uden for omdannelsen eller medtages som en del af egenkapitalen. Vælges det at begge 

poster holdes uden for omdannelsen, skal begge beløb medtages som en passivpost i 

åbningsbalancen, men de skal være udlignet ved udbetaling til Anders Jensen inden omdannelsen. 

4.2.10 Delkonklusion 

Dette afsnit har gennemgået værdiansættelsen af de enkelte aktiver og passiver.  

Værdiansættelsen er gennemgået som helhed for den skattepligtige og skattefri 

virksomhedsomdannelse, da værdiansættelserne som udgangspunkt foretages ens.  
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Der er dog den forskel for goodwill og driftsmidlerne, at der ved den skattefri 

virksomhedsomdannelse skal afsættes udskudt skat af forskellen mellem den regnskabsmæssige og 

skattemæssige værdi, da den skattefri virksomhedsomdannelse følger successionsprincippet. 

For den skattepligtige virksomhedsomdannelse skal der ikke afsættes udskudt skat, da avancen 

kommer til beskatning i omdannelsesåret. 

4.3 Stiftelse af selskab – Restaurant Roskilde Fjord ApS 

I dette afsnit vil der blive foretaget en opgørelse af åbningsbalance samt anparternes 

anskaffelsessum for både den skattepligtige og skattefri virksomhedsomdannelse. For begge 

omdannelser gør det sig gældende, at værdiansættelsen i ovenstående afsnit 4.2 vil blive lagt til 

grund.  

Herefter vil der blive foretaget en sammenligning af likviditetspåvirkningen for Anders Jensen ved 

de to omdannelser. 

4.3.1 Restaurant Roskilde Fjord ApS – skattepligtig virksomhedsomdannelse 

For den skattepligtige virksomhedsomdannelse er der mulighed for at få et stiftertilgodehavende, 

jf. afsnit 2.4.12. Gennemgangen af dette bliver foretaget i nedenstående. 

4.3.1.1 Stiftertilgodehavende 

Det er for Anders Jensen relevant at overveje muligheden for et stiftertilgodehavende ved den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse. Ud fra ovenstående værdiansættelse er der opgjort en stor 

værdi for goodwill, som vil udløse en større beskatning. Anders Jensen kan benytte 

stiftertilgodehavendet til at betale denne skat, så vidt der er nok likvide midler til at hæve pengene.  

Som nævnt i afsnit 2.4.12 er der mulighed for at foretage kursnedslag, men dette reducerer det 

beløb, som Anders Jensen ville kunne bruge til at betale skatten ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse. Anders Jensen beslutter sig derfor for, at der ikke skal foretages 

kursnedslag, og egenkapitalen i selskabet skal udgøre DKK 40.000 som er den påkrævede 

selskabskapital. 
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4.3.1.2 Åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Åbningsbalancen og anparternes anskaffelsessum er opstillet i nedenstående. Opgørelsen er 

foretaget på baggrund af afsnit 4.2.  

 

Åbningsbalance Restaurant Roskilde Fjord 
ApS pr. 01/01 - 2020  

Anparternes 
ansk. sum. Aktiver Regnskab Handelsværdi 

Skattemæssig 
værdi  

Goodwill 1.706.507  1.706.507  1.706.507   1.706.507  
Driftsmidler 221.200  221.200  326.857   326.857  
Varelager 174.658  174.658  174.658   174.658  
Debitorer 348.175  348.175  348.175   348.175  
Andre tilgodehavender 112.354  112.354  112.354   112.354  
Periodeafgrænsningsposter 88.523  88.523  88.523   88.523  
Likvide beholdninger 215.678  215.678  215.678   215.678  
Aktiver i alt 2.867.095  2.867.095  2.972.752   2.972.752  

        
Gæld        
Kreditorer 198.654  198.654  198.654   198.654  
Skyldig moms 170.336  170.336  170.336   170.336  
Anden gæld 117.254  117.254  117.254   117.254  
Gæld til 
virksomhedsdeltagere og 
ledelse 47.685  553.000  553.000   553.000  
Hensat til senere hævning  20.000  350.000  350.000   350.000  
Stiftertilgodehavende 2.273.166  0  0   0  
Gæld i alt 2.827.095  1.389.244  1.389.244   1.389.244  

        
Egenkapital 40.000     1.583.508  
Anpartskapital 40.000      
Overkurs 0      

 

Anparternes anskaffelsessum er opgjort til DKK 1.583.508.  

Selskabet er stiftet uden overkurs, og der er medtaget et stiftertilgodehavende på DKK 2.273.166. 

Anders Jensen har, som tidligere nævnt, valgt at optimere stiftertilgodehavendet således, at det 

bliver så stort som muligt. 
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4.3.1.3 Beskatning ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Det fremgår af nedenstående hvor stor skattebetalingen for en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse vil være i Ander Jensens tilfælde: 

Beskatning ved skattepligtig virksomhedsomdannelse 

  
Goodwill 1.706.507 
Skattemæssig avance på driftsmidler, jf. afsnit 4.2.3 88.725 
Avance 1.795.232 
Opsparet overskud inkl. virksomhedsskat 22% 149.609 
Til beskatning i alt 1.944.841 

  
Skat, 56,5% 1.098.835 
Betalt aconto skat af opsparet overskud -32.914 
Skat i alt til betaling 1.065.921 

 

Som det fremgår af ovenstående opgørelse af beskatningen ved den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse, skal Anders Jensen betale en skat på DKK 1.065.921. 

Da Anders ikke har de likvide midler til dette, ville løsningen være at benytte sig af sit 

stiftertilgodehavende. Hertil skal det dog undersøges, hvorvidt der er likvide midler til dette. Ved 

ovenstående åbningsbalance er der opgjort en likvid beholdning på DKK 215.678. Vælger Anders at 

hæve hele den likvide beholdning, vil Anders stadig skulle finde de resterende DKK 850.243 til 

betaling af den resterende skat, eller optage et privat lån til at betale skatten. 

4.3.2 Restaurant Roskilde Fjord ApS - skattefri virksomhedsomdannelse 

Til brug for nedenstående værdiansættelse af balanceposter er regnskabet for 2019 for Restaurant 

Roskilde Fjord lagt til grund, jf. afsnit 3.1. Ejendommen og realkreditlånet er trukket ud således, at 

det ikke fremgår af nedenstående. Dette vil blive værdiansat i afsnit 4.4. 

4.3.2.1 Åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum ved en skattefri virksomhedsomdannelse  

Posterne for åbningsbalancen er gennemgået, jf. ovenstående afsnit 4.2. Af nedenstående fremgår 

åbningsbalancen for Restaurant Roskilde Fjord ApS samt grundlaget for beregningen af anparternes 

anskaffelsessum. Kolonne 1 ”Regnskab”, udgør åbningsbalancen pr. 1/1 – 2020 for Restaurant 

Roskilde Fjord ApS: 
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Åbningsbalance Restaurant Roskilde Fjord 
ApS pr. 01/01 - 2020  

Avance 
Anparternes 
ansk. sum. Note Aktiver Regnskab Handelsværdi 

Skattemæssig 
værdi  

1 Goodwill 1.706.507  1.706.507  0   1.706.507  0  
2 Driftsmidler 221.200  221.200  132.475   88.725  132.475  

 Varelager 174.658  174.658  174.658   0  174.658  

 Debitorer 348.175  348.175  348.175   0  348.175  

 Andre tilgodehavender 112.354  112.354  112.354   0  112.354  

 Periodeafgrænsningsposter 88.523  88.523  88.523   0  88.523  

 Likvide beholdninger 215.678  215.678  215.678   0  215.678  

 Aktiver i alt 2.867.095  2.867.095  1.071.863   1.795.232  1.071.863  

           

 Gæld          

 Kreditorer 198.654  198.654  198.654   0  198.654  

 Skyldig moms 170.336  170.336  170.336   0  170.336  

 Anden gæld 117.254  117.254  117.254   0  117.254  

 

Gæld til 
virksomhedsdeltagere og 
ledelse 47.685  553.000  553.000   0  553.000  

 Hensat til senere hævning  20.000  20.000  20.000   0  20.000  

 Udskudt skat, 22% 394.951  0  0   394.951  0  

 Gæld i alt 948.880  1.059.244  1.059.244   394.951  1.059.244  

          

 Egenkapital 1.918.215      12.619  

 Anpartskapital 40.000       

 Overkurs 1.878.215       
 

Note 1   
Goodwill   

   
Handelsværdi, jf. TSS-cirkulære 2000-10  1.706.507 
Avance  1.706.507 
Værdi som indgår i anparternes anskaffelsessum 0 

 

Note 2   
Driftsmidler   

   
Handelsværdi  221.200 
Saldoværdi, jf. AL § 5  132.475 
Fortjeneste  88.725 
Værdi som indgår i anparternes anskaffelsessum 132.475 
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Som det fremgår af ovenstående åbningsbalance pr. 1/1 – 2020, er den regnskabsmæssige værdi lig 

med handelsværdien, bortset fra udskudt skat. Den udskudte skat er beregnet på baggrund af 

forskellen mellem den regnskabsmæssig værdi (og dermed også handelsværdien) og den 

skattemæssige værdi af goodwill og driftsmidler. Grundlaget for beregningen af den udskudte skat 

som udgør DKK 1.795.232, er også det grundlag som Anders Jensen skal beskattes af ved en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse, som vist i afsnit 4.3.1.  

Anders Jensen kan udskyde betalingen af skatten ved at foretage en skattefri 

virksomhedsomdannelse, som bygger på successionsprincippet, jf. afsnit 2.4.3.  

Nedenstående afsnit gennemgår beregningen af anparternes anskaffelsessum, på baggrund af det 

opgjorte grundlag i ovenstående opgørelse af anparternes anskaffelsessum. 

4.3.2.2 Anparternes anskaffelsessum 

Anskaffelsessummen for de enkelte aktiver og passiver er opgjort til den skattemæssige værdi af 

virksomhedens aktiver og passiver, og er opgjort efter VOL § 4, stk. 2. Som det fremgår af VOL § 4, 

stk. 2, skal den afsatte udskudte skat, opgjort efter VOL § 2, stk. 1, nr. 8, ikke medtages i opgørelsen 

af anparternes anskaffelsessum. Anparternes anskaffelsessum opgøres ved at fratrække den 

samlede værdi af selskabets anskaffelsessum for de enkelte passiver, fra selskabets samlede værdi 

af anskaffelsessummen for de enkelte aktiver. Anparternes anskaffelsessum er dermed opgjort til 

DKK 12.619.  

For at det opsparede overskud i virksomhedsordningen ikke skal komme til beskatning hos Anders 

Jensen, kan dette fratrækkes i opgørelsen af anparternes anskaffelsessum, jf. VSL § 16, stk. 1. Det 

opsparede overskud i virksomhedsordningen udgør i alt DKK 390.000 ekskl. virksomhedsskat. Da 

omdannelsen bliver foretaget således, at der stiftes to nye selskaber, Restaurant Roskilde Fjord ApS 

samt Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS, skal der foretages en opdeling af det opsparede 

overskud, jf. VSL § 16 a, stk. 3.  
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Opdelingen er foretaget efter kapitalafkastgrundlaget og opgjort til DKK 116.695 for den del som 

vedrører driften, som skal indgå i omdannelsen til Restaurant Roskilde Fjord ApS (Bilag 2). 

Opgørelse af anparternes anskaffelsessum 

  DKK 
Aktiver  1.071.863 
Passiver  1.059.244 

  12.619 
Opsparet overskud, ekskl. virksomhedsskat -116.695 
Anparternes anskaffelsessum   -104.076 

 

Den endelige beregning, jf. ovenstående, udviser en anskaffelsessum for anparterne på DKK  

-104.076. Som angivet i afsnit 2.4.11 må anparternes anskaffelsessum ikke være negativ. Dette krav 

gælder dog før opsparet overskud bliver modregnet. Det vil sige, at der for ovenstående ses på 

beløbet som udgør DKK 12.619. Havde dette beløb været negativt, ville anparternes 

anskaffelsessum være negativ. I denne case er der intet i vejen for at have en anskaffelsessum på 

anparterne på DKK -104.076, jf. afsnit 2.4.11. 

4.3.3 Sammenligning af skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse 

Der er for den skattepligtige virksomhedsomdannelse opgjort en anskaffelsessum for anparterne på 

DKK 1.583.508. For den skattefri virksomhedsomdannelse, er anparternes anskaffelsessum opgjort 

til DKK -104.076.  

Den større anskaffelsessum for anparterne giver et større afskrivningsgrundlag for aktiverne ved 

den skattepligtige virksomhedsomdannelse og dermed kan der foretages større skattemæssige 

afskrivninger. Dette vil nedbringe den skattepligtige indkomst i fremtidige indkomstår, hvilket 

betyder at Restaurant Roskilde Fjord ApS skal betale en lavere skat, end ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

Der er både skattemæssige og likviditetsmæssige fordele og ulemper ved at skulle vælge mellem en 

skattepligtig og en skattefri virksomhedsomdannelse. 

For at kunne sammenligne de to modeller for omdannelse, er der i nedenstående opstillet en 

oversigt over nettolikviditetspåvirkningen ved de to omdannelser. Det er forudsat, at 

markedsværdien for selskabet er den samme i salgsåret som ved omdannelsen. 
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Skattefri 
virksomheds-
omdannelse 

Skattepligtig 
virksomheds-
omdannelse 
uden 
kursnedslag 

Fordel ved 
skattefri 
virksomheds-
omdannelse 

     
Skat af avance i afståelsesåret  0 -1.014.306 1.014.306 
Beskatning af opsparet overskud  0 -84.529 84.529 

Betalt acontoskat af opsparet overskud  0 32.914 -32.914 
Hensat til senere faktisk hævning  20.000 0 20.000 
Hævning af stiftertilgodehavende  0 2.273.166 -2.273.166 

     
Likviditet i omdannelsesåret  20.000 1.207.245 -1.187.245 
Markedsværdi af selskabet  1.918.215 40.000 1.878.215 
Anparternes anskaffelsessum  -104.076 -40.000 -64.076 
Nettopåvirkning af aktieindkomst ved 
salg  2.022.291 0 2.022.291 
Skat i salgsåret 27% af 54.000  -14.580 0 -14.580 
Skat i salgsåret 42% af resten  -826.682 0 -826.682 
Likviditet i salgsåret  1.076.953 40.000 1.036.953 
Nettolikviditet  1.096.953 1.247.245 -150.292 

 

Som det fremgår af ovenstående, er der en likviditetsmæssig fordel ved at vælge den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse på DKK 150.292. Der skal der dog tages højde for, hvorvidt 

stiftertilgodehavendet kan udbetales. Havde der ikke været et stiftertilgodehavende, ville fordelen 

ligge ved den skattefri virksomhedsomdannelse. 

  

Skattebetaling ved 
skattepligtig 
virksomhedsomdannelse 

Skattebetaling ved 
skattefri 
virksomhedsomdannelse 

Skat af avance i afståelsesåret  -1.014.306  
Beskatning af opsparet overskud  -84.529  
Betalt acontoskat af opsparet overskud 32.914  
Skat i salgsåret 27% af 54.000   -14.580 
Skat i salgsåret 42% af resten   -826.682 
Skattebetaling  -1.065.921 -841.262 

 

Ovenstående viser at skattebetalingen ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse er størst, 

med en samlet skattebetaling på DKK 1.065.921, som skal betales i afståelsesåret.  
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Ved salg af anparterne efter den skattefri virksomhedsomdannelse, vil dette udløse en beskatning 

på DKK 841.262. Der er dermed en forskel på beskatningen mellem de to omdannelser på DKK 

224.659.  

Anders Jensen skal som udgangspunkt vælge mellem en likviditetsmæssig fordel ved den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse, men samtidig får han en større samlet skattebetaling, eller 

en likviditetsmæssig ulempe og få en samlet mindre skattebetaling. Dette er selvfølgelig med 

udgangspunkt i den forudsætning, at anparterne sælges hvor markedsværdien af selskabet er den 

samme som i omdannelsesåret. 

Der er dog, som nævnt i afsnit 4.3.1.3, behov for at Anders Jensen optager et lån for at kunne betale 

skatten ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Dette skyldes at den likvide beholdning i 

virksomheden, som skal omdannes til et selskab, ikke er stor nok til, at Anders Jensen kan hæve hele 

sit stiftertilgodehavende og dermed betale skatten ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. 

Ved den skattefri virksomhedsomdannelse succederer Restaurant Roskilde Fjord ApS i Restaurant 

Roskilde Fjords skattemæssige stilling ved, at der afsættes udskudt skat af forskellen mellem den 

regnskabsmæssige og skattemæssige værdi for både driftsmidler og goodwill. Den udskudte skat 

bliver en skatteforpligtelse og er et udtryk for en skat som er udskudt, men skal betales på et 

tidspunkt. Der er dog den fordel for Anders Jensen, at han ikke skal betale nogen skat i 

afståelsesåret, da omdannelsen er skattefri. Skatten der skal betales af Anders privat, er forskellen 

mellem salgssummen og anparternes anskaffelsessum, i det år Anders sælger sine anparter. 

Anparternes anskaffelsessum er opgjort til DKK -104.076.  

Ved et tænkt eksempel, hvor Anders Jensen sælger sine anparter for DKK 2.000.000, vil Anders 

dermed blive beskattet af DKK 2.104.076 som aktieindkomst. Sælger Anders sine anparter i 

Restaurant Roskilde Fjord ApS til samme værdi, som værdien af virksomheden har på 

omdannelsestidspunktet, til DKK 1.918.215, vil skattebetalingen udgøre endeligt DKK 841.262 som 

opgjort i ovenstående. 
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4.3.4 Delkonklusion 

Dette afsnit har fokuseret på selve omdannelsen af Restaurant Roskilde Fjord til Restaurant Roskilde 

Fjord ApS. Der er lavet konsekvensberegninger for en skattepligtig virksomhedsomdannelse og en 

skattefri virksomhedsomdannelse. Der er både fordele og ulemper ved begge, som er værd at 

overveje. Ved den skattefri virksomhedsomdannelse er der en fordel i, at den endelige skat som 

Anders skal betale, er lavere end ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Der er dog en 

likviditetsmæssig ulempe samlet set ved at vælge den skattefri virksomhedsomdannelse på DKK 

150.292 som det er vist ved analysen af nettolikviditet ved de to omdannelser.  

Der er dog den problematik, at Anders skal optage et privat lån for at afregne skatten ved en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse. Som det er opgjort i afsnit 4.3.1.3 skal Anders Jensen selv 

kunne betale DKK 850.243, da der ikke er nok likviditet i virksomheden til, at Anders kan hæve hele 

sit stiftertilgodehavende. Alene dette problem gør, at vi som rådgivere vælger at anbefale Anders 

Jensen at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse. Ved at vælge den skattefri 

virksomhedsomdannelse er der også mere likviditet i selskabet til brug for driften og eventuelle 

investeringer i fremtiden. Set for selskabets side er der dog indregnet en udskudt skatteforpligtelse, 

men holdes dette oppe imod at tømme selskabet for alt likviditet, vurderes det at den skattefri 

virksomhedsomdannelse er det mest fornuftige valg ud fra forudsætningerne som er lagt til grund 

for omdannelsen af Restaurant Roskilde Fjord. 

4.4 Stiftelse af selskab – Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS 

Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS skal bestå af ejendommen og den dertilhørende 

realkreditgæld der er optaget i forbindelse med anskaffelsen af ejendommen. 

Ligeledes med ejendommen kan der foretages en skattepligtig og en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Dette vil blive gennemgået i nedenstående. 

Som det fremgår af afsnit 2.5.2 kan den senest fastsatte offentlige ejendomsvurdering lægges til 

grund for værdiansættelsen af en fast ejendom ved en virksomhedsomdannelse. Der kan anvendes 

en værdiansættelse der ligger inden for +/- 15% af den offentlige ejendomsvurdering. Det er antaget 

at den seneste offentlige ejendomsvurdering for ejendommen i Restaurant Roskilde Fjord er fastsat 

til DKK 3.000.000, hvoraf grunden udgør DKK 700.000. 
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Til brug for analyse af den skattepligtige og den skattefri virksomhedsomdannelse er det nødvendigt 

at opgøre de genvundne afskrivninger samt foretage en ejendomsavance. 

Den kontante salgssum er fastsat til DKK 3.000.000, hvoraf grunden udgør DKK 700.000, jf. 

ovenstående. Den regulerede kontante salgssum i forbindelse med opgørelse af genvundne 

afskrivninger udgør derfor DKK 2.300.000. Afskrivningsgrundlaget for bygningen i 2005 udgør 

anskaffelsessum for hele ejendommen fratrukket værdien af grunden, hvilket udgør DKK 2.350.000. 

Der kan i årene 2005 – 2007 afskrives skattemæssigt med 5% og i de resterende år 2008 – 2019 kan 

der afskrives skattemæssigt med 4%. De genvundne afskrivninger kan dermed opgøres til: 

Genvundne afskrivninger     

     

Kontant salgssum for ejendom    

  
3.000.000  

Heraf vedrørende grund    

   
(700.000) 

Kontant salgssum for bygninger    

  
2.300.000  

     
Afskrivningsgrundlag for bygning i 2005     2.350.000    

     
Afskrivning (2005-2007)      (352.500)   

Afskrivning (2008-2019)  

 
(1.128.000)   

Akkumulerede afskrivninger  

 
(1.480.500)   

Nedskrevet værdi         869.500  

Avance    

  
1.430.500  

Da avancen er mindre end de foretagne 
afskrivninger, genbeskattes DKK 1.430.500     

 

Efter opgørelsen af de genvundne afskrivninger skal ejendomsavancen opgøres. I ejendomsavancen 

skal salgssummen på DKK 3.000.000 indgå som salgssum. Købssummen er den sum Anders Jensen 

betalte for ejendommen i 2005 på DKK 2.850.000 og udgør dermed den samlede anskaffelsessum. 

Der kan tillægges DKK 10.000 til anskaffelsessummen i anskaffelsesåret samt i hvert af de 
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efterfølgende kalenderår, hvor Anders har ejet ejendommen, jf. EBL § 5, stk. 1. Dermed kan der 

samlet set tillægges DKK 10.000 for i alt 15 år, svarende til DKK 150.000. Herefter skal de faktiske 

skattemæssige afskrivninger fratrækkes og avancen fra opgørelsen af de genvundne afskrivninger 

skal tillægges. Ejendomsavancen kan dermed opgøres til følgende: 

Ejendomsavance      

      
Salgssum        3.000.000  

Købssum   

  
2.850.000   

§ 5, stk. 1 tillæg (2005-2019) 15 x 10.000        150.000    

   

  
3.000.000    

      

Afskrevet i alt 
 

(1.480.500)     
Genvundne afskrivninger    1.430.500      

Ej genvundne afskrivninger       (50.000)  

     
(50.000)   

Anskaffelsessum        2.950.000  
Skattepligtig avance             50.000  

 

Ovenstående beregninger skal begge bruges ved sammenligning af den skattepligtige og den 

skattefri virksomhedsomdannelse. 

4.4.1 Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS – skattepligtig virksomhedsomdannelse 

På baggrund af afsnit 4.2.2 og 4.2.9 omkring værdiansættelse af fast ejendom samt 

gældsforpligtelser er nedenstående åbningsbalance samt anparternes anskaffelsessum opgjort. 

4.4.1.1 Åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Åbningsbalancen fremgår af den første kolonne ”Regnskab”. Den samlede goodwill for 

virksomheden Restaurant Roskilde Fjord er medtaget i driftsselskabet Restaurant Roskilde Fjord 

ApS, hvilket er årsagen til, at der ikke er medtaget goodwill i åbningsbalancen for Restaurant 

Roskilde Fjord Ejendom ApS. 
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Åbningsbalance Restaurant Roskilde Fjord 
ApS pr. 01/01 - 2020  

Anparternes 
ansk. sum. Aktiver Regnskab Handelsværdi 

Skattemæssig 
værdi  

Grunde og bygninger 2.145.000  3.000.000  3.000.000   3.000.000  
Aktiver i alt 2.145.000  3.000.000  3.000.000   3.000.000  

        
Gæld        
Gæld til realkreditinstitut 677.328  677.328  677.328   677.328  
Gæld i alt 677.328  677.328  677.328   677.328  

        
Egenkapital 1.467.672     2.322.672  
Anpartskapital 40.000      
Overkurs 1.427.672      

 

Som det fremgår af ovenstående, vil selskabet Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS have en 

regnskabsmæssig værdi for ejendommen på DKK 2.145.000 i åbningsbalancen. Handelsværdien er 

udtryk for den værdi ejendommen er handlet til. Restaurant Roskilde Fjord får en skattemæssig 

værdi af ejendommen på DKK 3.000.000, hvoraf DKK 700.000 udgør grunden. Der kan dermed 

afskrives skattemæssigt med op til 4% årligt af DKK 2.300.000, svarende til en skattemæssig 

afskrivning på DKK 92.000. Den skattemæssig stilling for Anders Jensen fremgår af nedenstående. 

4.4.1.2 Beskatning ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse skal Anders Jensen beskattes som følgende: 

Beskatning ved skattepligtig virksomhedsomdannelse 

  
Genvundne afskrivninger 1.430.500 
Ejendomsavance 50.000 
Avance 1.480.500 
Opsparet overskud inkl. virksomhedsskat 22% 350.391 
Til beskatning i alt 1.830.891 

  
Skat, 56,5% 1.034.453 
Betalt aconto skat af opsparet overskud -77.086 
Skat i alt til betaling 957.367 

Den endelige skat til betaling udgør DKK 957.367, som Anders Jensen selv skal afregne.  
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Vi rådgav Anders Jensen om at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse i forbindelse med 

stiftelsen af Restaurant Roskilde Fjord ApS, jf. afsnit 4.3. Dette skyldtes, at Anders Jensen selv skulle 

finansiere en stor del af skattebetalingen ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Det samme 

gør sig umiddelbart gældende ved en skattepligtig omdannelse til Restaurant Roskilde Fjord 

Ejendom ApS.  

Den skattefri virksomhedsomdannelse vil blive gennemgået i nedenstående afsnit, og derefter vil 

der blive foretaget en sammenligning af de to omdannelser. 

4.4.2 Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS – skattefri virksomhedsomdannelse 

På samme vis som med den skattepligtige virksomhedsomdannelse, er nedenstående 

åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum opgjort på baggrund af afsnit 4.2.2 samt 4.2.9 

omkring værdiansættelse af fast ejendom og gældsforpligtelser.  

4.4.2.1 Åbningsbalance og anparternes anskaffelsessum ved en skattefri virksomhedsomdannelse 

Åbningsbalancen fremgår ligeledes af den første kolonne ”Regnskab”. 

  

Åbningsbalance Restaurant Roskilde Fjord 
Ejendom ApS pr. 01/01 - 2020   

Anparternes 
ansk. sum. Note Aktiver Regnskab Handelsværdi 

Skattemæssig 
værdi   

1 Grunde og bygninger 2.145.000  3.000.000  1.369.500   1.519.500  

 Aktiver i alt 2.145.000  3.000.000  1.369.500   1.519.500  

         

 Gæld        

 Gæld til realkreditinstitut 677.328  677.328  677.328   677.328  
2 Udskudt skat, 22% 325.710  0  0   0  

 Gæld i alt 1.003.038  677.328  677.328   677.328  

         

 Egenkapital 1.141.962     842.172  

 Anpartskapital 40.000      

 Overkurs 1.101.962      
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Note 1   
Ejendom   
Anparternes anskaffelsessum   
Handelsværdi  3.000.000 
Skattepligtig fortjeneste iht. AL, jf. bilag 2 -1.430.500  
Skattepligtig fortjeneste iht. EBL, jf. bilag 3 -50.000 -1.480.500 
Værdi som indgår i anparternes anskaffelsessum  1.519.500 

   
Ejendom   
Selskabets skatteværdi af ejendom   
Nedskrevet skattemæssig værdi af bygning  869.500 
Kostpris for grund  500.000 
Skattemæssig værdi  1.369.500 

 

Note 2   
Udskudt skat   
Genvundne afskrivninger          1.430.500     
Ejendomsavance                50.000     
Grundlag for beregning af udskudt skat          1.480.500     
Udskudt skat, 22 %              325.710     

 

Der bliver beregnet udskudt skat af DKK 1.480.500, som også er en del af det beløb Anders vil blive 

beskattet af ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse, jf. afsnit 4.4.1.2. Selskabet Restaurant 

Roskilde Fjord Ejendom ApS succederer i Anders’ skattemæssige stilling, jf. afsnit 2.4.3, hvorfor der 

bliver afsat udskudt skat af avancen vedrørende de genvundne afskrivninger samt 

ejendomsavancen. 

Selskabet overtager ligeledes Anders Jensens skattemæssigt nedskrevne værdi af ejendommen på 

DKK 1.369.500, som inkluderer grundens kostpris på DKK 500.000. Der kan dermed afskrives 

skattemæssigt med op til 4% af 869.500 pr. år, svarende til DKK 34.780. 
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4.4.2.2 Anparternes anskaffelsessum 

Anparternes anskaffelsessum er samlet set opgjort til DKK 842.172. Dette skal dog reduceres med 

den del af det opsparede overskud som vedrører ejendommen, jf. VSL § 16, stk. 1. Den del af det 

opsparede overskud som vedrører ejendomme er opgjort, jf. bilag 2. 

Opgørelse af anparternes anskaffelsessum 

  DKK 
Aktiver  1.519.500 
Passiver  677.328 

  842.172 
Opsparet overskud ekskl. Virksomhedsskat -273.305 
Anparternes anskaffelsessum   568.867 

 

Samlet set er der dermed opgjort en værdi for anparternes anskaffelsessum på DKK 568.867. 

4.4.3 Sammenligning af skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse 

Der er for den skattepligtige virksomhedsomdannelse opgjort en anskaffelsessum for anparterne på 

DKK 2.322.672 og for den skattefri virksomhedsomdannelse på DKK 568.867. Dette betyder, at der 

ved et efterfølgende salg af anparterne vil være en større skattebetaling efter at have omdannet 

ved den skattefri virksomhedsomdannelse sammenlignet med den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse. 

For den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil der være den fordel, at anskaffelsessummen for 

ejendommen er større.  

Den afskrivningsberettigede del for ejendommen er ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse 

DKK 2.300.000 hvorimod der for den skattefri virksomhedsomdannelse kun er en 

afskrivningsberettiget del på DKK 869.500. Dette giver selskabet en skattemæssig fordel i de 

efterfølgende år ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. 

For at kunne sammenligne de to modeller for omdannelse er der, ligesom i afsnit 4.3.3, opgjort en 

nettolikviditetspåvirkning for de to omdannelsesmodeller. Det er forudsat at efterfølgende salg af 

selskabet ved den skattefri virksomhedsomdannelse sker til samme værdi som på 

omdannelsestidspunktet. 
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Skattefri 
virksomheds-
omdannelse 

Skattepligtig 
virksomheds-
omdannelse 

Fordel ved 
skattefri 
virksomheds-
omdannelse 

     
Skat af avance i afståelsesåret  0 -836.483 836.483 
Beskatning af opsparet overskud  0 -197.971 197.971 

Betalt acontoskat af opsparet overskud  0 77.086 -77.086 
Hensat til senere faktisk hævning  0 0 0 
Hævning af stiftertilgodehavende  0 0 0 

     
Likviditet i omdannelsesåret  0 -957.367 957.367 
Markedsværdi af selskabet  1.141.962 40.000 1.101.962 
Anparternes anskaffelsessum  568.867 -40.000 608.867 
Nettopåvirkning af aktieindkomst ved 
salg  573.095 0 573.095 
Skat i salgsåret 27% af 54.000  -14.580 0 -14.580 
Skat i salgsåret 42% af resten  -218.020 0 -218.020 
Likviditet i salgsåret  340.495 40.000 300.495 
Nettolikviditet  340.495 -917.367 1.257.863 

 

Som det fremgår af ovenstående opgørelse, er der en likviditetsmæssig fordel ved den skattefri 

virksomhedsomdannelse. Der er ved omdannelsen af ejendommen til Restaurant Roskilde Fjord 

Ejendom ApS ikke opgjort et stiftertilgodehavende svarende til værdien af overkursen for selskabet, 

udgørende DKK 1.427.672.  

Årsagen til dette er, at det ikke forventes at selskabet inden for den nærmeste fremtid har mulighed 

for at udbetale dette tilgodehavende til Anders Jensen, da der også skal afdrages på realkreditlånet, 

og selskabet har på omdannelsestidspunktet ikke en likvid beholdning. Havde der været et 

stiftertilgodehavende ville nettolikviditeten have udgjort DKK -169.809 i stedet for, som dermed 

ville være en likviditetsmæssig fordel ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Dette ville 

dog være en smule misvisende, hvorfor det er udeladt at medtage et stiftertilgodehavende ved den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse. 
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Skattebetaling ved 
skattepligtig 
virksomhedsomdannelse 

Skattebetaling ved 
skattefri 
virksomhedsomdannelse 

Skat af avance i afståelsesåret  -836.483  
Beskatning af opsparet overskud  -197.971  
Betalt acontoskat af opsparet overskud 77.086  
Skat i salgsåret 27% af 54.000   -14.580 
Skat i salgsåret 42% af resten   -218.020 
Skattebetaling  -957.367 -232.600 

 

Ovenstående er en opgørelse af den endelige skattebetaling ved en skattepligtig og en skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

Skattebetalingen ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse er størst, med en forskel på DKK 

724.767.  

Den udskudte skat er afsat med 22% af genvundne afskrivninger og ejendomsavancen, jf. 

ovenstående note 2. Den udskudte skat er udtryk for beskatning af det samme beløb, som Anders 

Jensen skal beskattes af som personlig indkomst ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. 

Samlet set er der både en likviditetsmæssig fordel og en skattemæssig fordel ved den skattefri 

virksomhedsomdannelse. 

4.4.4 Delkonklusion 

Dette afsnit har fokuseret på omdannelsen af ejendomme i Restaurant Roskilde Fjord til Restaurant 

Roskilde Fjord Ejendom ApS. Der er lavet konsekvensberegninger for en skattepligtig og en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Beregningerne viser at den skattefri virksomhedsomdannelse er mest 

fordelagtig både likviditetsmæssigt og skattemæssigt.  

Dette skyldes, at det er fravalgt at afsætte et stiftertilgodehavende i åbningsbalancen for den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse, hvilket betyder at den skattefri virksomhedsomdannelse 

også likviditetsmæssigt er mest fordelagtig. 

Konklusionen på omdannelsen af ejendommen til Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS bliver 

dermed, at vi som rådgivere vil rådgive Anders Jensen til at foretage en skattefri 

virksomhedsomdannelse. 
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4.5 Aktieombytning 

Efter omdannelsen af virksomheden Restaurant Roskilde Fjord til Restaurant Roskilde Fjord ApS og 

Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS er det Anders’ ønske at afgrænse sin risiko. Som det er 

nævnt i afsnit 3, er der mulighed for at foretage en aktieombytning for at skabe en 

holdingselskabsstruktur. Holdingselskabet AJ Holding ApS stiftes ved apportindskud af 

driftsselskabet efter bestemmelserne i SLL § 35 – 38. Herefter kan anparterne ombyttes i Restaurant 

Roskilde Fjord Ejendom ApS til et eksisterende selskab bestående af AJ Holding ApS.  

Aktieombytningen kan foretages både skattemæssigt og skattefrit. Da aktieombytningen skal 

foretages på baggrund af åbningsbalancen for henholdsvis Restaurant Roskilde Fjord ApS og 

Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS, som begge er omdannet ved skattefri 

virksomhedsomdannelse, er der ikke behov for at foretage konsekvensberegninger af både den 

skattepligtige og skattefri aktieombytning. Det er i afsnit 4.3.4 og 4.4.4 konkluderet, at vi skal rådgive 

Anders Jensen om at foretage skattefri virksomhedsomdannelser.  

Det kan derfor allerede på nuværende tidspunkt konkluderes at aktieombytningen for Restaurant 

Roskilde Fjord ApS og Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS foretages skattefrit efter 

bestemmelserne i ABL § 36. Efter bestemmelserne i ABL § 36, stk. 3, kan aktieombytningen 

foretages med succession. Aktieombytningerne kan efter bestemmelserne i ABL § 36 blive foretaget 

med eller uden tilladelse, hvilket vil blive gennemgået i nedenstående. 

4.5.1 Aktieombytning til AJ Holding ApS 

I forbindelse med en aktieombytning er der mulighed for at foretage denne med eller uden tilladelse 

fra Skattestyrelsen. Der er nogle krav til begge aktieombytninger, som er gennemgået i afsnit 2.6.3 

og 2.6.4.  

Det væsentligste i forhold til at vurdere muligheden for at foretage en skattefri aktieombytning med 

tilladelse er, at der skal være en forretningsmæssig begrundelse for aktieombytningen. Den 

forretningsmæssige begrundelse kan ikke bestå i et ønske om at begrænse sin risiko ved at skabe 

en holdingselskabsstruktur eller i ønsket om at forberede et generationsskifte, jf. 

SKM2005.167.ØLR, som også er nævnt i afsnit 2.6.3. 
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Som det fremgår af afsnit 3, er det Anders’ ønske at afgrænse sin risiko. Det kan dermed konkluderes 

at den skattefri aktieombytning ikke kan foretages med tilladelse. 

Anders Jensen skal da foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse, hvor der vil være et 

holdingkrav i tre år, hvilket betyder at holdingselskabet ikke må sælge anparterne i driftsselskabet 

og ejendomsselskabet i en periode på tre år efter aktieombytningen, jf. ABL § 36, stk. 6. Herudover 

følger det af ABL § 36, stk. 7, at holdingselskabet (det erhvervende selskab) skal give told- og 

skatteforvaltningen oplysning om, at selskabet har deltaget i en aktieombytning efter reglerne i ABL 

§ 36, stk. 6. 

AJ Holding ApS succederer i både driftsselskabets og ejendomsselskabets skattemæssige stilling 

således, at anparterne er anskaffet på samme tidspunkt, med samme formål som overdrageren og 

til samme anskaffelsessum. Konsekvensen ved at sælge anparterne i de erhvervede selskaber vil 

dermed være beskatningen ved de konsekvensberegninger der er foretaget for den skattefri 

virksomhedsomdannelse i afsnit 4.3.2 og 4.4.2 

Der skal i forbindelse med stiftelsen af AJ Holding ApS udarbejdes stiftelsesdokument, vedtægter, 

ejerbog, åbningsbalance og en vurderingsberetning, jf. SL § 35 – 38.  

 AJ Holding ApS   

   2019 
Noter Balance   DKK 

    

 Aktiver   

    
1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  3.060.177 

 Finansielle anlægsaktiver i alt  3.060.177 

    

 Anlægsaktiver i alt  3.060.177 

    

 Aktiver i alt  3.060.177 

    

   2019 

 Balance   DKK 

    

 Passiver   

    

 Anpartskapital  40.000 

 Overkurs  3.020.177 
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 Egenkapital i alt  3.060.177 

    

 Passiver i alt  3.060.177 
 

Note 1   
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  3.060.177 

   
Virksomhed Ejerandel Egenkapital 
Restaurant Roskilde Fjord ApS 100% 1.918.215 
Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS 100% 1.141.962 

 

Ovenstående viser regnskabsposterne for AJ Holding ApS. Åbningsposterne som vist i ovenstående 

er baseret på den skattefri virksomhedsomdannelse foretaget for Restaurant Roskilde Fjord ApS og 

Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS, hvilket fremgår af note 1, hvor egenkapitalen i de to 

selskaber kan afstemmes til den egenkapital som er opgjort i henholdsvis afsnit 4.3.2 og 4.4.2. 

4.5.2 Delkonklusion 

Dette afsnit har fokuseret på aktieombytningen af Restaurant Roskilde Fjord ApS og Restaurant 

Roskilde Fjord Ejendom ApS. Stiftelsen af selskabet AJ Holding ApS er foretaget ved apportindskud 

efter bestemmelserne i SL § 35 – 38 ved at indskyde et af selskaberne, for eksempel driftsselskabet. 

Herefter er Anders Jensens anparter i ejendomsselskabet ombyttet med anparter i 

holdingselskabet.  

Den endelige åbningsbalance for holdingselskabet udviser samlet kapitalandele for summen af 

værdien af driftsselskabet og ejendomsselskabet. Der er for holdingselskabet valgt at 

selskabskapitalen skal være DKK 40.000, ligesom det er med driftsselskabet og ejendomsselskabet, 

hvorved overkursen udgør forskellen på selskabskapitalen og kapitalandelene som er indregnet i 

aktiverne. 

Ovenstående er sidste handling i forbindelse med omdannelsen og aktieombytningen for casen i 

dette projekt. 
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5 Konklusion 

Dette afsnits formål er at besvare projektets problemformulering. Afsnittet tager udgangspunkt i 

delkonklusionerne fra forrige afsnit 4, og samler disse til en samlet konklusion. Denne konklusion 

skal være den endelige rådgivning overfor Anders Jensen i forhold til omdannelse af Restaurant 

Roskilde Fjord og en efterfølgende aktieombytning. 

Ved undersøgelserne gennem denne opgave, er der fundet svar på følgende problemformulering: 

Hvorledes skal virksomhedsomdannelsen og den efterfølgende aktieombytning for case-

virksomheden Restaurant Roskilde Fjord foretages for, at sikre den skattemæssigt og 

likviditetsmæssigt bedste løsning for virksomhedsejeren? 

For at kunne besvare projektets problemformulering, har der været behov for at opdele analysen i 

fem dele. Den første del har fokuseret på fordele og ulemper for at drive sin forretning i 

virksomhedsform og i selskabsform. I samme ombæring er det konkluderet, at Restaurant Roskilde 

Fjord også opfylder betingelserne for at foretage en virksomhedsomdannelse. I analysen i afsnit 4.1 

kom vi yderligere frem til, at der er flere fordele for Anders Jensen ved at drive sin restaurant i 

selskabsregi end i virksomhedsform. Dette skyldes både at Anders i flere år har haft overskud, og 

det dermed ikke længere er nødvendigt at have muligheden for, at kunne modregne underskud fra 

virksomheden i Anders’ personlige indkomst, samt at Anders ønsker at udvide restauranten, hvorfor 

han i samme ombæring ønsker at minimere sin egen personlige risiko på sigt. Grundlaget for 

virksomhedsomdannelsen er dermed lagt. 

Den næste del i Anders Jensens omdannelse af Restaurant Roskilde Fjord bestod i at foretage en 

værdiansættelse af virksomheden, jf. afsnit 4.2. Dette indebærer en værdiansættelse af aktiver, 

passiver og eventuel goodwill. Der blev for Restaurant Roskilde Fjord opgjort en goodwill på DKK 

1.706.507, hvilket svarer til den merværdi det forventes at virksomheden er værd, udover 

virksomhedens egenkapital. Goodwill er reelt den forventede værdi af kunder, brand osv. 

Værdiansættelsen af de enkelte aktiver og passiver er benyttet i analysen vedrørende 

virksomhedsomdannelsen i afsnit 4.3. og 4.4. 

Til brug for analysen af hvorvidt der skal foretages en skattepligtig eller en skattefri 

virksomhedsomdannelse, er værdiansættelsen foretaget i afsnit 4.2 lagt til grund.  
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For omdannelsen af Restaurant Roskilde Fjord er det vurderet, at den bedste løsning for Anders er 

at omdanne driften af virksomheden til Restaurant Roskilde Fjord ApS og ejendommen i 

virksomheden til Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS. Der er derfor foretaget 

konsekvensberegninger for en skattepligtig og en skattefri virksomhedsomdannelse for både driften 

og for ejendommen.  

I forhold til driften i Restaurant Roskilde Fjord er den skattemæssige og likviditetsmæssige 

konsekvens analyseret. For det likviditetsmæssige aspekt, er det konkluderet at den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse er den bedste løsning. Dette gør sig dog kun gældende idet der i denne 

omdannelse er medtaget et stiftertilgodehavende som kan udbetales skattefrit til Anders Jensen. I 

praksis ville Anders have behov for at benytte en stor del af stiftertilgodehavendet til at betale 

skatten, men da den likvide beholdning i selskabet ikke er stor nok til at udbetale hele 

stiftertilgodehavendet på en gang, er dette ikke en mulighed. Stiftertilgodehavendet vil kunne 

udbetales senere, også skattefrit, men Anders vil ikke få gavn af likviditeten med det samme, hvilket 

der er behov for. Derfor er Anders nødt til at se på løsningen med den skattefri 

virksomhedsomdannelse, da han ikke har pengene til at betale for en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse.  

Der er yderligere analyseret de skattemæssige konsekvenser, hvor det er konkluderet, at den 

skattefri virksomhedsomdannelse, under forudsætning af at anparterne senere sælges til den 

samme værdi som ved omdannelsen, skattemæssigt er en bedre løsning. Den endelige 

skattebetaling er lavere ved den skattefri virksomhedsomdannelse. Konklusionen for driften i 

Restaurant Roskilde Fjord er dermed, at der skal foretages en skattefri virksomhedsomdannelse til 

Restaurant Roskilde Fjord ApS. 

Til analysen af virksomhedsomdannelsen af ejendommen til Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS 

er der ligeledes foretaget en analyse af de likviditetsmæssige og skattemæssige forskelle ved en 

skattepligtig og en skattefri virksomhedsomdannelse. I modsætning til omdannelsen af driften, er 

der for den skattepligtige virksomhedsomdannelse af ejendommen valgt ikke at medtage et 

stiftertilgodehavende. Dette skyldes at der ved omdannelsen ikke medtages en likvid beholdning, 

og det ligeledes ikke forventes, at ejendomsselskabet vil skabe nok likviditetsoverskud til at kunne 

afdrage på realkreditlånet og et stiftertilgodehavende på samme tid. Analysens resultat af det 
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likviditetsmæssige aspekt er dermed, at den skattefri virksomhedsomdannelse giver Anders Jensen 

den største likviditetsmæssige fordel. Herefter er der foretaget en analyse af skattebetalingen, 

hvilket også udviser en fordel ved den skattefri virksomhedsomdannelse.  

Samlet set betyder dette, at Anders Jensen opnår den største fordel både likviditetsmæssigt og 

skattemæssigt ved, at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse af ejendommen til Restaurant 

Roskilde Fjord Ejendom ApS. 

Efter konklusionen på virksomhedsomdannelsen for både driften og ejendommen, består den sidste 

del af analysen i at foretage en aktieombytning for de to selskaber således, at der opnås en 

holdingselskabsstruktur. Det første der kunne konkluderes i forbindelse med analysen var, at der 

bør foretages en skattefri aktieombytning, idet der er foretaget skattefri virksomhedsomdannelse 

af Restaurant Roskilde Fjord.  

Næste del af analysen i forbindelse med aktieombytningen bestod i, at vurdere hvorvidt der skal 

foretages en aktieombytning med eller uden tilladelse. Ved en aktieombytning med tilladelse er det 

et krav, at aktieombytningen er forretningsmæssigt begrundet. Det er konkluderet at en 

begrundelse med et ønske om at foretage risikoafgrænsning eller forberede et generationsskifte, 

ikke er en forretningsmæssig begrundelse som Skattestyrelsen vil acceptere. Det kunne dermed 

konkluderes, at den eneste løsning for Anders er at foretage en aktieombytning uden tilladelse, 

hvorved kravet hertil bliver, at anparterne i driftsselskabet og ejendomsselskabet ikke må afstås i 

en periode på tre år efter aktieombytningen.  

Det er Anders’ vurdering at dette ikke bliver et problem, hvorfor det vælges at aktieombytningen 

foretages uden tilladelse. Aktieombytningen foretages i praksis ved, at der først stiftes et 

holdingselskab, AJ Holding ApS, ved apportindskud af Restaurant Roskilde Fjord ApS, jf. 

bestemmelserne i SL § 35 – 38, og herefter omdannes Anders Jensens anparter i Restaurant Roskilde 

Fjord Ejendom ApS til anparter i AJ Holding ApS. 

Det er dermed den endelige samlede vurdering, at den likviditetsmæssige og skattemæssige bedste 

løsning for Anders Jensen i forbindelse med en omdannelse af Restaurant Roskilde Fjord er, at 

foretage en skattefri virksomhedsomdannelse af Restaurant Roskilde Fjord. Omdannelsen skal 

foretages således, at driften omdannes skattefrit til Restaurant Roskilde Fjord ApS og ejendommen 

omdannes skattefrit til Restaurant Roskilde Fjord Ejendom ApS.  
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Herefter skal der foretages en skattefri aktieombytning uden tilladelse af både driftsselskabet og 

ejendomsselskabet således, at Anders ender med at eje holdingselskabet AJ Holding ApS og 

herigennem ejer selskaberne Restaurant Roskilde Fjord ApS og Restaurant Roskilde Fjord Ejendom 

ApS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

6 Litteraturliste 

Andersen, I., 2014. Den skinbarlige virkelighed. 5 red. Frederiksberg C: Samfundslitteratur. 

Dam, H., Gam, H., Hemmingsen, K. & Nielsen, J. G., 2019. Grundlæggende Skatteret. 12 red. København: 
Karnov Group. 

Erhvervsstyrelsen, 2019. Vejledning om stiftelse af ApS og A/S. [Online]  
Available at: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-stiftelse-af-aps-og-as 
[Senest hentet eller vist den 11 april 2020]. 

Erhvervsstyrelsen, 2020. Virksomhedsformer, anpartsselskab. [Online]  
Available at: 
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/artikler/virksomhedsformer/overblik_over_virkso
mhedsformer/anpartsselskab_aps/ 
[Senest hentet eller vist den 5 april 2020]. 

Jensen, T. V. & Larsen, A., 2019. Underskud i dansk erhvervsliv. [Online]  
Available at: http://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Pressemeddelelser/2019-
pressemeddeleser/Virksomheder%20med%20underskud 
[Senest hentet eller vist den 2 marts 2020]. 

Michelsen, A. et al., 2019. Lærebog om indkomstskat. 18 red. København K: Djøf Forlag. 

Olesen, B. S., 2017. Generatinosskifte og omstrukturering - det skatteretlige grundlag. 5 red. København: 
Jurist- og økonomforbundets forlag. 

Skatteforvaltningen, 2020a. C.B.3.5.3.3 Aktionærlån. [Online]  
Available at: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1946441 
[Senest hentet eller vist den 5 april 2020]. 

Skatteforvaltningen, 2020b. C.C.7.2.2 Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse. [Online]  
Available at: https://skat.dk/skat.aspx?oID=2047507&chk=216701 
[Senest hentet eller vist den 28 marts 2020]. 

Skatteforvaltningen, 2020c. C.F.8.2.2.3.1.3 Begreberne person og selskab. [Online]  
Available at: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061376 
[Senest hentet eller vist den 13 april 2020]. 

Skatteministeriet, 1999a. Bilag 4 Værdiansættelse. [Online]  
Available at: https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-
rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-
1999/bilag-4-vaerdiansaettelse 
[Senest hentet eller vist den 18 april 2020]. 

Skatteministeriet, 1999b. Kapitel 11 Goodwill. [Online]  
Available at: https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-
rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-
1999/kapitel-11-goodwill 
[Senest hentet eller vist den 18 april 2020]. 



 

79 
 

Skatteministeriet, 2018. Bekendtgørelse om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for mindre 
virksomheder (Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder). [Online]  
[Senest hentet eller vist den 3 maj 2020]. 

Skatteministeriet, 2020a. Marginalskatteprocenter 1993-2020. [Online]  
Available at: https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/marginalskatteprocenter-1993-
2020 
[Senest hentet eller vist den 10 april 2020]. 

Skatteministeriet, 2020b. Virksomhedsform, enkeltmandsvirksomhed. [Online]  
Available at: 
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/artikler/virksomhedsformer/overblik_over_virkso
mhedsformer/enkeltmandsvirksomhed/ 
[Senest hentet eller vist den 5 april 2020]. 

Skatteministeriet, 2020c. Centrale skattesatser i skattelovgivningen 2018-2020. [Online]  
Available at: https://www.skm.dk/skattetal/statistik/tidsserieoversigter/centrale-skattesatser-i-
skattelovgivningen-2018-2020 
[Senest hentet eller vist den 19 april 2020]. 

Skattestyrelsen, 2018. Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2018. [Online]  
Available at: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2273809 
[Senest hentet eller vist den 19 april 2020]. 

Skattestyrelsen, 2019. 1.1 Baggrund og nuværende retspraksis. [Online]  
Available at: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813194 
[Senest hentet eller vist den 18 april 2020]. 

Skattestyrelsen, 2019. 4.1 DCF-modellen. [Online]  
Available at: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813207 
[Senest hentet eller vist den 18 april 2020]. 

Skattestyrelsen, 2020a. C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill. [Online]  
Available at: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119 
[Senest hentet eller vist den 2 marts 2020]. 

Skattestyrelsen, 2020b. C.C.6.4.1.3 Hvornår kan Skattestyrelsen ændre en aftale om fastsættelse af 
goodwill?. [Online]  
Available at: https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948121&chk=216701 
[Senest hentet eller vist den 17 april 2020]. 

Skattestyrelsen, 2020. Den Juridiske Vejledning 2020-1, s.l.: Skattestyrelsen. 

SKM.2004.344.LR (2004).  

SKM2001.633.LSR (2001).  

SKM2005.167.ØLR (2005).  

SKM2005.98.LSR (2005).  

SKM2006.280.SR (2006).  



 

80 
 

SKM2007.922.SR (2007).  

SKM2008.182.SR (2008).  

SKM2012.504.SR (2012).  

Spies, H. C., 2012. E.H.2.4 Opgørelse af den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver. 
[Online]  
Available at: https://tax.dk/lv/lve/E_H_2_4.htm 
[Senest hentet eller vist den 18 april 2020]. 

Spies, H. C., 2020. Generationsskifte. [Online]  
Available at: https://tax.dk/skat/generationsskifte.htm 
[Senest hentet eller vist den 10 april 2020]. 

TfS 1985.371 LR (1985).  

TfS 1997.511 LSR (1997).  

TfS 1998.171 LSR (1998).  

TfS 1999.787 LR (1999).  

TfS 2000.958 LSR (2000).  

Økonomistyrelsen, u.d. Debitorer. [Online]  
Available at: https://oes.dk/oekonomi/oeav/regnskabsregler/aktiver/debitorer/ 
[Senest hentet eller vist den 18 april 2020]. 

 

Love 

Afskrivningsloven 

Aktieavancebeskatningsloven 

Ejendomsavancebeskatningsloven 

Fusionsskatteloven 

Kursgevinstloven 

Selskabsloven 

Selskabsskatteloven 

Varelagerloven 

Virksomhedsomdannelsesloven 

Virksomhedsskatteloven 

Årsregnskabsloven

 

 



 

79 
 

7 Bilag 

7.1 Bilag 1 – Generel firmastatistik 

  

Figur 1: (Danmarks Statistik, statistikbanken) 
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7.2 Bilag 2 – fordeling af opsparet overskud 

Fordeling af opsparet overskud 
     

Kapitalafkastgrundlag henført til: Total 

  

Ejendom 

  

Drift     

Aktiver   
 

  
 

  

Grunde og bygninger 2.145.000 
 

2.145.000 
 

  

Driftsmidler 221.200 
 

  
 

221.200 

Varebeholdning 174.658 
 

  
 

174.658 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 348.175 
 

  
 

348.175 

Andre tilgodehavender 112.354 
 

  
 

112.354 

Periodeafgrænsningsposter 88.523 
 

  
 

88.523 

Likvide beholdninger 215.678 
 

  
 

215.678 

Aktiver i alt 3.305.588 
 

2.145.000 
 

1.160.588 

 
  

 
  

 
  

Gæld   
 

  
 

  

Gæld til realkreditinstitutter 677.328 
 

677.328 
 

  

Leverandører af varer og tjenesteydelser 198.654 
 

  
 

198.654 

Skyldig moms 170.336 
 

  
 

170.336 

Anden gæld 117.254 
 

  
 

117.254 

Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 47.685 
 

  
 

47.685 

Gæld i alt 1.211.257 
 

677.328 
 

533.929 

Kapitalafkastgrundlag 2.094.331   1.467.672   626.659 

Kapitalafkast, 0% 0 
 

0 
 

0 

      
      Fordelingsnøgle 

Ejendom 
  

70% 
  

Drift 
    

30% 

Konto opsparet overskud ekskl. virksomhedsskat, fordelt 390.000   273.305   116.695 

 

 

 

 


