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1. Formålsbeskrivelse 

Formålet med dette afgangsprojekt kan helt grundlæggende opdeles i tre dele:  

 

 Enkeltmandsvirksomhed kontra selskabsform 

 Skattepligtig omdannelse kontra skattefri omdannelse 

 Metodevalgenes påvirkning på budgetterne for de næste fem år 

 

Afgangsprojektet vil således være opbygget omkring en fiktiv case, der drejer sig om en 

mand ved navn Mike Larsen. Han driver enkeltmandsvirksomhed, hvori han har valgt at 

beskattes efter virksomhedsskatteordningen. Virksomheden er beskæftiget i 

transportbranchen, og i virksomheden er der bl.a. indeholdt driftsmidler, en ejendom og 

internt oparbejdet goodwill. 

Vi vil først og fremmest analysere på de fordele og ulemper, der er ved at drive hhv. 

enkeltmandsvirksomhed og virksomhed i selskabsform og dernæst give vores forslag på, 

hvad Mike Larsen bør vælge. Herudover vil vi se på de fordele og ulemper, der knytter sig 

til de to forskellige omdannelsesmetoder, skattepligtig- og skattefri omdannelse, hvor vi 

vil analysere på metodevalgenes påvirkning på selskabet i omdannelsesåret samt 

analysere metodevalgenes påvirkning på selskabets budgetter for de næste fem år. Dette 

gør vi for at få en forståelse for de skattemæssige konsekvenser på længere sigt, og om det 

vil være i overensstemmelse med Mike Larsens visioner med virksomheden i fremtiden.  
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2. Indledning 

Selvstændige erhvervsdrivende i Danmark beskattes som udgangspunkt efter reglerne i 

personskatteloven. De har dog også mulighed for at lade sig beskatte efter 

virksomhedsskattelovens regler. Dette giver dem mulighed for at opnå visse 

skattemæssige fordele, da de fx kan fradrage renteudgifter i den personlige indkomst i 

stedet for kapitalindkomsten, hvorfor de opnår et højere fradrag. Derudover giver 

virksomhedsordningen også den selvstændige erhvervsdrivende mulighed for at opspare 

overskud i virksomheden mod en virksomhedsskat på 22%. Hæves der af dette overskud 

vil beløbet blive beskattet i den personlige indkomst med residualen ift. de allerede 

beskattede 22%. Dét, at man kan opspare overskud i virksomheden, bevirker også, at man 

strategisk kan hæve ift. topskattegrænsen, hvorfor man skattemæssigt har mulighed for at 

optimere. Dette er særlig relevant for virksomheder med svingende indkomster, da man 

kan indkomstudjævne og dermed betale en mindre skat over årene.  

Virksomhedsordningen har således mange skattemæssige fordele. En stor ulempe er dog, 

at man hæfter for virksomhedens gæld med sin egen personlige formue, hvor man i et 

selskab kun hæfter med det, man har indskudt. Har den selvstændige erhvervsdrivende 

stor risiko i driften, eller der er risiko for store erstatningskrav, retstvister mv., kan det 

blive en bekostelig affære, hvorfor det kan være en ide at omdanne til selskabsform og 

dermed mindske sin risiko. Der er dog mange andre overvejelser i beslutningen om, om 

man skal omdanne eller ej. For mange selvstændige erhvervsdrivende kan det være en 

jungle at navigere i alle de forhold, man skal tage med i overvejelserne.  

I relation til dette er vi blevet kontaktet af Mike Larsen, som driver sin 

enkeltmandsvirksomhed ”Danske Transport Services v/Mike Larsen”, der er beskæftiget i 

transportbranchen, og som anvender virksomhedsordningen ved beregning af sin årlige 

skat. Det er begyndt at gå bedre og bedre for virksomheden, og i takt med de gode 

resultater er Mike Larsen begyndt at drømme forretningen større. Han drømmer således 

om i fremtiden at vinde større markedsandele og få flere større kontrakter i hus. Han 

kunne måske, engang endnu længere ude i fremtiden, endda overveje at sælge sin 

virksomhed, hvis det rette tilbud kom. Han har hørt fra en kammerat, at han strategisk 
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kan placere sig bedre ved at drive sin virksomhed i selskabsform og samtidig mindske sin 

risiko, som er stor i transportbranchen, hvis noget skulle gå galt i form af store 

erstatningskrav, retstvister eller lignende. Særligt potentielle retstvister er relevant for 

Mike Larsen, da han er tæt på at få lukket en stor kontrakt med en af de større 

supermarkedskæder i Danmark. En kontrakt af den størrelse vil kunne medføre store 

erstatningskrav, som igen vil medføre en betydelig risiko for hans personlige formue.  

Selvom Mike Larsen er god til det, han gør, så har det med tal og regnskaber aldrig 

interesseret ham synderligt, men han synes det lyder fornuftigt at placere sig strategisk 

bedre samt at mindske sin risiko, specielt i lyset af udbruddet af COVID-19 pandemien. 

Han er dog stadig usikker på hele situationen. Han har derfor bedt os om at undersøge 

sagen yderligere. Han vil således gerne have en analyse af fordelene og ulemperne ved at 

drive virksomhed som enten enkeltmandsvirksomhed eller i selskabsform. Han vil 

ligeledes gerne have en skattemæssig og strategisk konsekvensanalyse af de to 

metodevalg, skattepligtig- og skattefri omdannelse, og hvilken virkning de to metoder vil 

have på hans selskab nu og for ham personligt, samt på hans økonomiske situation i de 

næste fem år.  

 

Dette leder os videre til følgende problemstilling: 

 

3.1 Problemstilling 

Mike Larsen er interesseret i at omdanne sin enkeltmandsvirksomhed, Danske Transport 

Services v/Mike Larsen, til selskabsform. Dette er han, da han gerne vil placere sin 

virksomhed strategisk bedre ift. hans ønsker om ekspansion, og da han gerne vil mindske 

risikoen ved at drive virksomhed i personligt regi, herunder specielt som følge af 

udbruddet af COVID-19 pandemien. Mike Larsen er dog imidlertid ikke særlig 

regnskabskyndig, og han er derfor i tvivl om, hvilke fordele og ulemper, der reelt er ved at 

drive hhv. enkeltmandsvirksomhed og virksomhed i selskabsform. Derudover er han i 
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tvivl om de skattemæssige og strategiske konsekvenser de to omdannelsesmetoder, hhv. 

skattepligtig og skattefri, vil have på hans virksomhed nu og længere ude i fremtiden.  

 

Problemstillingen leder os derfor til følgende formulering af problemet: 

 

3.1.1 Problemformulering 

Hvorledes vil det være hensigtsmæssigt for Mike Larsen at omdanne sin 

enkeltmandsvirksomhed til selskabsform ved den skattepligtige eller skattefri 

omdannelse både ud fra et nutidigt og et fremtidigt perspektiv? 

 

3.1.2 Undersøgelsesspørgsmål 

Til at besvare problemformuleringen har vi stillet følgende spørgsmål til undersøgelse: 

 

1. Hvorledes vil det være mest hensigtsmæssigt for Mike Larsen at omdanne sin 

enkeltmandsvirksomhed på baggrund af de fordele og ulemper, der er ved at drive 

hhv. enkeltmandsvirksomhed og virksomhed i selskabsform? 

 

2. Hvad er de skattemæssige- og strategiske konsekvenser for Mike Larsen og hans 

selskab i en skattepligtig og skattefri omdannelse? 

 

3. Hvorledes vil de skattemæssige- og strategiske konsekvenser ved skattepligtig og 

skattefri omdannelse påvirke selskabets budgetter for de næste fem år? 
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3.1.3 Problemafgrænsning 

Vi har valgt at tage udgangspunkt i en personlig ejet virksomhed med én ejer, altså en 

enkeltmandsvirksomhed, hvorfor vi afgrænser opgaven hertil. Dette ekskluderer aktivt 

virksomhedsformer med flere ejere som interessentskaber, kommandit- og 

partnerselskaber. Derudover ekskluderer vi også omdannelse af virksomheder drevet af et 

dødsbo. Vi har valgt at ekskludere disse virksomhedsformer, da det er de skattemæssige 

og strategiske konsekvenser på selskabet som følge af omdannelsen, vi er interesserede i, 

og ikke nødvendigvis hvordan flere ejere vil blive afståelsesbeskattet i en 

virksomhedsomdannelse. Dette er ligeledes grunden til, at vi ikke inddrager omdannelse 

med henblik på senere generationsskifte, da vi ikke vil komme væk fra kernen af 

problemet, og det vi er interesserede i at undersøge. 

Vi afgrænser ligeledes kapitalselskaber til at være anparts- og aktieselskaber, hvorfor vi 

ekskluderer iværksætterselskaber. Dette gør vi, da iværksætterselskaber afskaffes som 

selskabsform, og da alle iværksætterselskaber skal være omregistreret inden d. 15/04-

20211, hvorfor det ikke vurderes relevant for opgaven.  

I forhold til skatteberegningerne har vi i casen forudsat, at Mike Larsen er fuldt 

skattepligtig i Danmark, hvorfor afgangsprojektet ikke beskæftiger sig med begrænset 

skattepligt til Danmark og de skattemæssige konsekvenser, der måtte fremkomme som 

følge heraf. 

I casen beskattes Mike Larsen efter reglerne i virksomhedsskatteloven, da han driver 

virksomheden i virksomhedsskatteordningen. I forhold til personlig beskatning vil vi 

derfor kun i begrænset omfang benytte reglerne i kapitalafkastordningen og 

personskatteloven, og de vil hovedsageligt inddrages i fordelene og ulemperne mellem 

personlig virksomhed og selskabsform i det omfang, de vurderes relevante for 

afgangsprojektet.  

 
1 https://erhvervsstyrelsen.dk/afskaffelse-af-ivaerksaetterselskaber-IVS 
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Den ejendom og de driftsmidler, der fremgår af Mike Larsens virksomhed, anvendes alle 

100% erhvervsmæssigt, hvorfor vi i opgaven ikke behandler forhold omkring blandet 

benyttet ejendomme eller driftsmidler. 

Hovedformålet med afgangsprojektet er at omdanne Mike Larsens 

enkeltmandsvirksomhed, hvorfor vi benytter reglerne i selskabsloven og 

virksomhedsomdannelsesloven i det omfang, de vurderes relevante for besvarelsen af 

problemformuleringen samt tilhørende undersøgelsesspørgsmål.  

 

3.1.4 Metode 

Afgangsprojektets problemformulering vil blive besvaret ved hjælp af de opsatte 

undersøgelsesspørgsmål. Opgaven vil bestå af en teoretisk og en praktisk del, der i deres 

natur er opdelt meget stringent, da vi først vil præsentere al den relevante underliggende 

teori og derefter anvende denne på den praktiske del, så vi sikrer, at den røde tråd 

fastholdes, og at der ikke kommer unødigt fyld med. Vi arbejder således inden for den 

deduktive metode, hvor vi tager det generelle og det kendte og anvender det til besvarelse 

af problemformuleringen. 

Både den teoretiske og praktiske del vil være koncentreret omkring kvalitative data i form 

af gældende love og regler. Vi vil primært arbejde inden for virksomhedsskatteloven 

(VSL) og virksomhedsomdannelsesloven (VOL), samt inddrage data fra SKAT, fagbøger 

og andet relevant materiale. Disse data vil også være med afsæt i lovgivningen, hvorfor vi 

bevæger os i en kendt og reguleret verden. Da loven er omskiftelig, er vi opmærksomme 

på ny lovgivning, ændring af lovgivning og ændring af satser. Omdannelsen i casen 

foretages i 2020, hvorfor der anvendes gældende lovgivning til og med 31/12-2019. Ingen 

ændringer efter 31/12-2019 medtages. 

Validiteten og reliabiliteten i opgaven vurderes, med afsæt i ovenstående, at være høj, da 

gældende love må være af højeste gyldig- og pålidelighed, da de vedtages i Folketinget. 

Kilder af mere sekundær karakter kan være påvirket af subjektive 

holdninger/underliggende agenda, medens lærebøger i nogen grad kan være påvirket af 
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forfatteren ift. beskrivelse og fortolkning af lovbestemmelser. Der tages højde for disse 

forhold i udarbejdelsen af opgaven. Overordnet vurderes risikoen for dette dog til at være 

lav. 

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i en fiktiv case, som bygger på en rigtig virksomhed. 

Vi har dog foretaget egen tilvirkning på få punkter. Dette giver os en indre sammenhæng i 

virksomheden og et mere naturligt billede af en omdannelse, da det ikke er konstrueret til 

at skulle vise noget bestemt. Det er med andre ord ikke vores hensigt at besvare 

problemformuleringen ud fra prædefinerede forhold, men gennem reel undersøgelse af 

de problemstillinger, der nu engang måtte opstå i opgaven.  

Afgangsprojektets målgruppe er primært andre revisorer, hvorfor det forventes, at 

målgruppen minimum har en grundviden om emnet i forvejen. Vi vil derfor begrænse 

vores uddybning af teorier der er af mere perifer karakter i forhold til at besvare 

problemformuleringen og henvise til lærebøger mm., hvor læseren kan få yderligere 

uddybning af det pågældende emne, hvis det skulle have interesse. Vi vil ligeledes 

foretage antagelser i det omfang, det vurderes nødvendigt for opgaven. Dette gør vi for 

hele tiden at holde os til kernen af problemet og bevare den røde tråd, så vi på bedst mulig 

vis får besvaret vores problemformulering. 

 

4. DEL 1 - Teori 

 

4.1 Personligt ejet virksomhed eller selskab? 

 

4.1.1 Personligt ejet virksomhed 

Personligt drevne virksomheder reguleres af bogføringsloven og 

mindstekravsbekendtgørelsen og kan aflægge årsregnskab efter regnskabsklasse A. Der 

skal ikke indskydes selskabskapital, da man i personligt drevne virksomheder hæfter 

personligt med sin formue for virksomhedens gæld. Hvis virksomheden skulle gå 
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konkurs, eller der kom et stort erstatningskrav, ville virksomhedsejeren altså hæfte med 

alt, hvad han ejer og har. Til gengæld kan den personlige erhvervsdrivende trække 

underskuddet i virksomheden fra i anden indkomst samt modregne det resterende 

underskud i indkomsten hos en eventuel ægtefælle. Personligt ejede virksomheder skal 

ikke offentliggøre årsrapporter, men skal dog stadig udarbejde et grundlag, som de kan 

indberette til SKAT. 

For personlig ejede virksomheder er der forskellige regler: beskatning efter 

personskatteloven (PSL), beskatning efter kapitalafkastordningen (KAO) eller beskatning 

efter virksomhedsskatteordningen (VSO). Både beskatning efter PSL og KAO er relativt 

enkelt. VSO er forholdsvis kompliceret, hvorfor det er tilrådeligt at anvende revisor eller 

anden regnskabskyndig person med kompetencer til at udarbejde skattebilag til 

ordningen. I de følgende afsnit vil vi uddybe beskatningen efter PSL, KAO og VSO. 

 

4.1.1.1 Beskatning efter personskatteloven 

Personskatteloven er simpel, da hele det skattemæssige resultat før renter beskattes som 

personlig indkomst, jf. PSL § 3. Den selvstændige får, på baggrund af dette fradrag, for 

driftsudgifterne i virksomheden. Renter beskattes jf. PSL § 4 som renteindtægter / 

renteudgifter i kapitalindkomsten. 

 

4.1.1.2 Beskatning efter kapitalafkastordningen 

Kapitalafkastordningen er essentielt en simpel udgave af virksomhedsskatteordningen, 

hvor der beregnes et kapitalafkast på baggrund af de erhvervsmæssige aktiver. Herfra 

beregnes et kapitalafkast der beskattes, tillægges kapitalindkomsten og fratrækkes i 

personlig indkomst. Renter er stadigvæk en del af kapitalindkomsten i denne ordning. 

Kapitalafkastsatsen er i 2019 på 0%2, hvorfor der ikke er mange, der finder dette 

fordelagtigt. Hvis det forekommer, at overskuddet er mindre end kapitalafkastet, kan der 

 
2 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948937&amp;chk=216701  
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herfra kun flyttes det beløb, der svarer til det overskud, virksomheden har genereret i 

året. 

 

4.1.1.3 Beskatning efter virksomhedsskatteordningen 

Virksomhedsskatteloven blev vedtaget i 1986 med virkning for indkomståret 1987. Dette 

gjorde det muligt for personligt ejede virksomheder at benytte de samme skattefordele, 

som man har ved at stifte et selskab3. Virksomhedsskatteordningen giver mulighed for at 

få fradrag for sine renter som personlig indkomst og separere personlig indkomst fra det 

opsparede overskud, som er i virksomheden. Dette bliver kun beskattet af årets 

skatteprocent, som i 2019 og 2020 er på 22%.  På denne måde får man en udskudt 

personlig skat, som kun er beskattet af virksomhedssatsen, hvorfor forskellen mellem den 

personlige skat og de 22%4, betales på et senere tidspunkt. Dette giver mulighed for at 

optimere den personlige skat for ejerlederen af den personligt drevne virksomhed, da 

ejerlederen kan hæve til topskattegrænsen i gode år. For år med mindre indkomst har 

ejerlederen mulighed for at hæve fra det opsparede overskud i andre år eller efter det 

behov, som personen har5. 

  

4.1.1.3.1 Krav ved virksomhedsskatteordningen 

For at benytte VSO er der nogle krav, som skal overholdes jf. virksomhedsskatteloven 

(VSL)6.  

§ 2. Der skal være adskillelse imellem privatøkonomi og virksomhedsøkonomi. Hvis man 

driver virksomhed med sin ægtefælle, deler man overskud eller underskud. 

 
3 ”Grundlæggende Skatteret 2020”. 2020, 3. udgave, s. 371 
4 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2049049 (skattesats) 
5 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948842&chk=216701 
6 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210856 
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§ 2. stk. 2. Valg af ordningen kan ofte ske med tilbagevirkende kraft. Dette skal oplyses 

senest d. 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. Hvis VSO vælges, 

skal dette ske for hele virksomheden, hele indkomståret. Yderligere skal der opgøres:  

 

- Indskudskonto (VSL § 3)  

- Konto for opsparet overskud (VSL § 10) 

- Mellemregningskonto (§ 4 a.) 

 

§ 2. stk. 3. Hvis man har flere virksomheder i personligt regi, skal de skattemæssigt 

behandles som en enhed, hvorfor VSO udarbejdes som en samlet enhed for alle 

selskaberne.  

 

4.1.1.3.2 Hæverækkefølgen i virksomhedsskatteordningen 

Overførelser mellem virksomheden og den selvstændige erhvervsdrivende bliver foretaget 

ift. hæverækkefølgen i henhold til virksomhedsskattelovens § 5 og skitseres således: 

 

 Kapitalafkast vedrørende forudgående indkomstår 

 Overskud efter fradrag af kapitalindkomst vedrørende forudgående indkomstår 

 Overskud vedrørende det indeværende indkomstår, herunder: 

 Kapitalafkast vedrørende det pågældende indkomstår 

 Overskud efter fradrag af kapitalindkomst vedrørende det gældende 

indkomstår 

 Opsparet overskud (fra tidligere år) 

 Indestående på indskudskontoen 
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Der er, i den normale hæverækkefølge, visse overførsler mellem virksomheden og den 

selvstændige erhvervsdrivende, som ligger uden for virksomhedsskatteloven § 5. Det er 

mellemregningskontoen, rentekorrektion og overførslen til betaling af 

virksomhedsskatten, som beskrives i bl.a. virksomhedsskatteloven § 5 stk. 3. Det er 

yderligere vigtigt at vide, at det opsparede overskud fra tidligere år hæves på baggrund af 

”First in, first out” (FIFO) metoden. Dette betyder, at man benytter det ældste opsparede 

overskud først. 

 

Den udvidede hæverækkefølge, som er anført i både cirkulæret samt 

ligningsvejledningen, kan gengives på følgende måde: 

 

1. Beløb til refusion af driftsomkostninger afholdt af den erhvervsdrivende 

2. Beløb overført i forbindelse med medarbejdende ægtefælle 

3. Beløb overført til betaling af virksomhedsskat 

4. Beløb hensat til senere faktisk hævning, primo 

5. Årets overskud 

a. Først kapitalafkast, derefter resterende overskud 

6. Opsparet overskud (fra tidligere år) 

7. Indestående på indskudskontoen 

8. Beløb overført ud over indestående på indskudskontoen. 

 

Som forskellen af hæverækkefølgen viser, er der forskellige beløb mellem den 

erhvervsdrivende og virksomheden, som kan overføres, før der hæves i den almindelige 

hæverækkefølge. 
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4.1.1.3.3 Beskatning og overskudsdisponering 

Virksomhedsordningen giver mulighed for selvstændige erhvervsdrivende at udjævne 

deres indkomster, som baseret på året kan være relativt svingende. Dette kan man, da 

man kan opspare i virksomheden og derved henlægge til opsparet overskud i gode år, og 

hæve af det opsparede overskud i dårlige år. Dette betyder, at virksomhedens 

overskudsbeskatning udsættes som en form for udskudt skat, der ellers ville have været 

beskattet op til skatteloftet på 52,06%7. I stedet bliver denne beskattet med 

virksomhedsskatten på 22%. Skatten på de 22% er foreløbig. Når du hæver af det 

opsparede overskud, betales der skat af personlig indkomst, hvor du får godtgjort den 

foreløbige skat. Således kan man altså optimere skattemæssigt ift. topskattegrænsen. 

Virksomhedsordningen er derfor særlig relevant, hvis man har en indkomst, der svinger 

omkring topskattegrænsen. 

 

Figur 1: Fordeling af skattepligtig indkomst i VSO. Kilde: Undervisningsmateriale 

 

 

 

 

 
7 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
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Formlen for den maksimerede beregning for virksomhedsindkomsten er følgende: 

 

  

Figur 2: Opsparing i VSO. Kilde: Undervisningsmateriale 

 

Der er således mulighed for at hæve for meget, tilpas eller for lidt i VSO. Det er altid bedst 

at optimere ift. den personlige indkomst, så der ikke bliver betalt unødig topskat. Dette 

tager ovenstående formel hensyn til, da hensættelsen til senere hævning netop optimerer 

på topskatten.  

 

4.1.2 Selskab - definition, kapitalkrav og beskatning 

Et selskab er en selvstændig juridisk enhed og et selvstændigt skattesubjekt, dvs. at 

overskuddet beskattes hos selskabet og ikke hos ejeren personligt. Et selskab ejes af den 

eller de selskaber og/eller den eller de personer, der har anparterne eller aktierne i 

selskabet. Anpartshaverne/aktionærerne (kapitalejerne) hæfter kun for det indskud, de 

har i selskabet, som også kaldes for begrænset hæftelse. Startindskuddet for ApS er 

40.000 kr. (fra 15/04-19, før var det 50.000 kr.) og 400.000 kr. for A/S8. Indskuddet kan 

 
8 https://www.ditselskab.dk/mere-info/kapitalkrav-anpartsselskab 
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være i form af både kontanter og/eller apportindskud, som kan være et aktiv i form af en 

bil e.l., eller man kan indskyde en eksisterende virksomhed9. Selskaber beskattes efter 

selskabsskatteloven (SEL) med 22% af den skattepligtige indkomst, og man skal 

indberette årsrapport og selvangivelse én gang årligt. 

 

4.1.2.1 Forskelle mellem anparts- og aktieselskab 

Den primære forskel mellem et ApS og et A/S er kapitalkravet. Ved at benytte A/S som 

selskabsform, øger man muligheden for at skaffe kapital fra sine investorer. Derudover 

kan banken også se det som et ekstra kvalitetsstempel at drive virksomhed i A/S, hvilket 

kan forbedre ens lånevilkår både ift. beløb og rente. En forskel er ligeledes, at man skal 

have minimum tre bestyrelsesmedlemmer i et A/S. Der er ikke krav herom i et ApS, da 

man kan have en ledelsesform med en direktion helt ned til et medlem. Desuden kan et 

ApS vælge at have et tilsynsråd på eller en bestyrelse. Der er ingen krav for 

sammensætningen, hvorfor det er muligt for ejeren at være både direktør og 

bestyrelsesformand.  

 

4.1.2.2 Holdingselskab 

Et holdingselskab er ikke en særlig selskabsform, som mange kan foranlediges til at tro. 

Det tager form af enten et ApS, A/S eller IVS (IVS kan eksistere indtil d. 15. april 2021)10. 

For at et holdingselskab kan defineres som et holdingselskab, kommer det an på formålet 

og vedtægterne. Hvis selskabets primære formål er at eje anparter eller aktier i andre 

kapitalselskaber, defineres det som et holdingselskab. 

I forbindelse med omdannelse kan det være fordelagtigt at stifte et overliggende 

holdingselskab ved enten skattefri eller skattepligtig aktieombytning. En af fordelene ved 

at stifte et holdingselskab er, at man beskytter den opsparede egenkapital. Dette gør man, 

da risikoen i koncernen kun ligger i driftsselskabet, idet holdingselskabet er uden 

 
9 https://www.selskabsadvokaterne.dk/advokat/selskabsret/apportindskud/ 
10 https://www.ditselskab.dk/mere-info/holdingselskab 
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aktivitet. Skulle man gå konkurs i driftsselskabet hæfter man således kun for dennes 

forpligtelser med den egenkapital og de aktiver, der er i driftsselskabet. Hver gang man 

fører penge op i holdingselskabet, fører man derfor penge ud af risikozonen. Udbytte fra 

driftsselskab til holdingselskab er i øvrigt skattefrit. Hvis man vil have penge ud fra 

holdingselskabet til sig selv, skal man betale udbytteskat på 27/42%, dvs. 27% af de første 

55.300 kr. (2020-sats), og 42% for alt over dette beløb. Hvis man er gift, er grænsen for 

de 27% det dobbelte dvs. kr. 110.60011. 

Medmindre man har millioner opsparet i holdingselskabet, kan man derfor optimere 

skattemæssigt ved at trække penge ud til mindstesatsen på 27% fra år til år, hvorfor man 

derved udnytter progressionen i aktieavancebeskatningen. Derudover er det en fordel, at 

holdingselskabet kan afstå aktierne i driftsselskabet skattefrit efter tre år. Man kan ikke 

afstå aktierne før det tredje. år er gået, da der eksisterer et såkaldt ”holding-krav”. Dette 

er fastsat i ABL §36, stk. 6, 3. pkt12. I praksis fungerer det som en værnsregel mod 

omgåelse af avancebeskatning. Her ville man kunne foretage en skattefri aktieombytning 

uden tilladelse og derefter sælge driftsselskabet skattefrit via holdingselskabet. 

Tidspunktet for hvornår de tre år begynder, er fra ombytningstidspunktet13.  

 

4.1.3 Fordele og ulemper ved personligt ejet virksomhed og selskab 

Selvstændigt erhvervsdrivende tænker sjældent over, hvilken juridisk form deres 

virksomhed drives i. Ejeren vil ofte være mest optaget af at drive virksomheden og forsøge 

at opnå det bedst mulige økonomiske resultat. Det kan endda ofte være tilfældigt, om 

virksomheden er startet i personligt regi eller i selskabsform. Der er store skattemæssige 

og juridiske forskelle på hvilken form, virksomheden drives i, hvorfor mange måske 

glemmer at overveje, om virksomheden drives i den mest hensigtsmæssige form. 

Den personlige erhvervsdrivende kan trække underskud i virksomheden fra i anden 

indkomst samt modregne det resterende underskud i indkomsten hos en eventuel 

 
11 https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568  
12 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945253 
13 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945253 
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ægtefælle. Til gengæld hæfter den personlige erhvervsdrivende ubegrænset og personligt 

for de forpligtelser, der er i virksomheden. Dette kan være en dyr affære, hvis 

virksomheden går konkurs, eller hvis man bliver pådraget et stort erstatningsansvar.  

Drives virksomheden derimod i selskabsform kan eventuelt underskud ikke fradrages i 

personlig indkomst, da selskabet jo er et selvstændigt skattesubjekt. Til gengæld hæfter 

kapitalejeren som sagt dog kun alene for det indskud, man har i selskabet, hvilket kaldes 

begrænset hæftelse. Bankerne vil dog ofte kræve, i hvert fald for mindre virksomheder, at 

kapitalejeren kautionerer for lån i banken. Dette er dog særskilte aftaler fra virksomhed 

til virksomhed14.  

For mindre virksomheder med svingende indkomster og lav risiko i drift, giver det 

mening at drive sin personlige virksomhed i virksomhedsskatteordningen. 

Dér, hvor det bliver relevant at omdanne til et kapitalselskab, er navnlig: 

 

 Hvor der er store stabile overskud fra driften 

 Virksomhed med stor risiko 

 Virksomheden ønskes opdelt i flere enheder (spaltning) 

 Forestående salg af virksomheden 

 Forestående generationsskifte 

 

4.2 Omdannelse af personligt ejet virksomhed til selskabsform 

 

4.2.1 Introduktion til skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse 

Helt grundlæggende er forskellen mellem den skattepligtige og den skattefri omdannelse 

selve outputtet. Dvs. om man vil have penge op af lommen med det samme og betale 

 
14 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2062191 
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skatten, der er udløst af afståelsen af sin personlige virksomhed, eller om man vil udskyde 

skattebetalingen til, når man faktisk afstår aktiv(erne) til tredjemand. Med andre ord kan 

man sige, om man vil betale skatten uden reelt at have fået penge ind eller vente med at 

betale, til man faktisk får penge i kassen. Dette kommer selvfølgelig an på den 

skattebyrde, man bliver pålagt, om man har det økonomiske fundament til at betale med 

det samme, og om det passer ind i de strategiske overvejelser, der også ligger i en 

omdannelse. Den skattepligtige omdannelse er administrativt lettere end den skattefri, 

hvorfor den, hvis man har mulighed for det, og det passer ind i ens strategiske 

overvejelser, alt andet lige bør vælges.  

Man skal dog foretage mange overvejelser inden en omdannelse, da det er forskelligt fra 

virksomhed til virksomhed, hvad der er mest hensigtsmæssigt og fordelagtigt. 

Dette kommer vi meget mere ind på i det følgende, hvor teorien bag den skattepligtige og 

skattefri metode vil blive gennemgået, hvor vi bliver klogere på de fordele og ulemper, der 

er indeholdt i hver metode. 

 

4.2.2 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Udgangspunktet er, at omdannelse af personligt ejet virksomhed til selskabsform udløser 

sædvanlige skattemæssige konsekvenser, da en skattepligtig omdannelse skattemæssigt 

anses som en afståelse af virksomheden. Udgangspunktet er gældende medmindre 

reglerne/kravene i VOL er opfyldt, som giver én mulighed for at omdanne ved skattefri 

omdannelse. Dette kommer vi mere ind på senere. For nu handler afsnittet om den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse. 

 

4.2.2.1 Stiftelse ved apportindskud 

Ved virksomhedsomdannelse overdrager den personlige ejer virksomheden til et selskab 

ved apportindskud, og modtager kapitalandelene i selskabet som vederlag. Denne 

overdragelse anses skattemæssigt som en afståelse, der udløser sædvanlig 
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avancebeskatning vedrørende de overdragne aktiver for ejeren af virksomheden, hvor 

disse skal afstås til handelsværdien, dvs. hvad en uafhængig tredjepart ville betale for 

aktivet (armslængdeprincippet), på tidspunktet for overdragelsen til selskabet. Efter 

afskrivningslovens (AL) § 47 bliver en omdannelse sidestillet med et salg/afståelse, da 

man indskyder værdierne i den personlige virksomhed til et selskab. 

Selve afståelsestidspunktet ved apportindskud er den dag, man underskriver 

stiftelsesdokumentet. Hvis apportindskuddet sker til et allerede eksisterende selskab, fx 

et skuffeselskab, er afståelsestidspunktet den dag, hvor salget sker. Et skuffeselskab er et 

allerede stiftet selskab uden drift og deraf risiko. Skuffeselskaber ses ikke i samme 

omfang som tidligere, da man nu registrerer selskaber digitalt, hvorfor behandlingstiden 

ift. manuel proces er væsentligt optimeret. Ikke desto mindre er det dog en vigtig detalje 

at have med i tilfælde af, at situationen opstod, da det ændrer på omdannelsesvilkårene. 

De værdier, der bliver indskudt fra den personlige virksomhed til selskabet, anses som 

anskaffelsessummen i selskabet, og udgør afskrivningsgrundlaget. Ved en normal 

afståelse af virksomheden ville køberen og sælgeren have modstridende interesser, dvs. at 

køber prøver at få lavest mulige pris, og sælger prøver at få højest mulige pris. Dette giver 

tryghed for SKAT, da handlen, alt andet lige, vil være foretaget på armslængdevilkår 

(medmindre der er tale om svig o.l.). Ved en omdannelse er det dog mellem 

interesseforbundne parter, hvilket ikke giver SKAT denne tryghed. SKAT har derfor 

mulighed for at efterprøve de fastsatte handelsværdier, og vurdere om de er på 

armslængdevilkår efter LL § 2.  

 

4.2.2.2 Overdragelse med tilbagevirkende kraft 

Den personlige virksomhed, der omdannes til et selskab ved apportindskud, er som 

udgangspunkt i fortsat drift indtil stiftelsesdatoen af det nye selskab, hvorfor 

beskatningen også overgår på denne dato jf. SEL § 4, stk. 1.  

Det er dog muligt at stifte selskabet med skattemæssigt tilbagevirkende kraft, hvis 

omdannelsen sker ved apportindskud af en hel virksomhed, og hvor indskyderen 
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modtager alle kapitalandele i selskabet, jf. SEL § 4, stk. 4. Det er ligeledes en 

forudsætning, at skæringsdatoen ligger dagen efter, indskyders indkomstår er endt, dvs. 

hvis indskyders indkomstår er 01.01.19 – 31.12.19, og man stifter selskabet med 

skattemæssigt tilbagevirkende kraft, skal skæringsdatoen være 1. januar 2020. Al 

skattepligtig indkomst skal fra d. 1. januar 2020 beskattes i selskabet. En betingelse for 

dette er ligeledes, at stiftelsen sker inden seks måneder efter den valgte skæringsdag, dvs. 

hvis omdannelsesdatoen fx er d. 01/07-2019, vil man ikke kunne stifte selskabet med 

skattemæssigt tilbagevirkende kraft med skæringsdato d. 1. januar 2020 - det skal altså 

være før 01/07-2019. 

Opfyldes disse betingelser er skæringsdagen den dag, hvor omdannelsen har 

skattemæssig virkning, hvorfor indtægter og udgifter som sagt medregnes i selskabet fra 

denne dag, og det er ligeledes den dag, handelsværdierne er opgjort fra.15 

 

4.2.2.3 Stiftertilgodehavende 

Et af problemerne, som nævnt i indledningen til afsnittet, ved skattepligtig omdannelse 

er, at indskyderen ved omdannelsen ikke får decideret penge for de aktiver, han skyder 

ind i selskabet, men skal beskattes af den avance, han får for indskydelsen. I stedet kan 

stifteren vælge at modtage et stiftertilgodehavende,16 som er en slags lån, stifteren stiller 

til rådighed for selskabet, hvorfor det reelt fungerer som et gældsbrev. Et 

stiftertilgodehavende opstår, hvis vederlaget for indskydelsen, som minimum skal svare 

til kapitalkravet i selskabet, overstiger dette kapitalkrav. Indskyderen kan derfor indregne 

forskellen mellem vederlaget og kapitalkravet som et stiftertilgodehavende. Dette 

tilgodehavende kan udbetales skattefrit, da der jo allerede er svaret skat af det ifbm. 

opgørelsen af salgssummen ved omdannelsen. 

Stiftertilgodehavendet skal værdiansættes til kursen på omdannelsesdatoen. Dog må 

denne kurs ikke være under kurs 80 jf. gældende praksis17. Forskellen mellem kurs 100 og 

 
15 Omstrukturering – skatteregler i praksis. 2015, 2. udgave, s. 25 
16 https://www.tax.dk/jv/cc/C_C_7_1_1.htm 
17 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2110602&chk=215961 



Page 24 of 82 
 

den fastsatte kurs (kurs 80-100) anvendes som et kursnedslag, som fordeles ud på alle 

aktiverne på nær de likvide midler. Kursnedslaget vil derfor nedbringe den opgjorte 

anskaffelsessum, og dermed nedbringe beskatningsgrundlaget18. For forståelsens skyld er 

ovenstående eksemplificeret i nedenstående beregning: 

  

Total værdi af aktiver: 20.000.000 kr. (heraf likvider 2 mio. kr.) 

Stiftertilgodehavende, nominelt: 5.000.000 kr. 

Fastsat kurs: 85 

Det er således 15% af stiftertilgodehavendet, der skal fordeles på aktiverne ekskl. likvider. 

5.000.000 * 15% = 750.000 kr. 

750.000 / 18.000.000 * 100 = 4,17% 

 

Det samlede kursnedslag er derfor 750.000 kr., som skal fordeles forholdsmæssigt med 

4,17% på de pågældende aktiver ekskl. likvider. Den totale afståelsessum vil derfor være 

19.250.000 kr., hvorfor beskatningsgrundlaget som sagt vil være nedbragt. 

Tilgodehavender i selskabet, der kan trækkes på efter indskyderens ønske, og som derfor 

har karakter af et anfordringstilgodehavende, kan ikke nedskrives19. 

 

 

 

 
18 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2110602&chk=215961 
19 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2110602&chk=215961 
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4.2.2.4 Særligt ved omdannelse når man benytter virksomhedsskatteordningen 

skattepligtig 

Der er i forbindelse med skattepligtig virksomhedsomdannelse ingen krav til 

behandlingen af virksomhedsskatteordningen. I nedenstående afsnit er behandlingen af 

de forskellige særlige poster i virksomhedsskatteordningen beskrevet. 

 

4.2.2.4.1 Indskudskontoen 

I forbindelse med den skattepligtige omdannelse ift. virksomhedsordningen, er der ingen 

krav for indskudskontoen, omdannelsen kan gennemføres, uanset om den er positiv eller 

negativ, da denne kan overføre beløbet fra indskudskontoen til mellemregning med 

indehaver, uden at der først aktuelt skal hæves et beløb20. 

 

4.2.2.4.2 Hensættelse til senere hævning og mellemregning 

Hensættelse til senere hævning er en regnskabspost i ordningen som giver mulighed for 

at hensætte restbeløb mellem aktuelt hævet og topskattegrænsen. Der er i skattepligtig 

omdannelse ikke krav til behandlingen heraf, hvorfor denne post skal hæves inden 

omdannelsen. Ellers vil den indgå i åbningsbalancen som en gældspost til anpartshaver 

og efterfølgende kunne hæves skattefrit. Dette er ligeledes tilfældet med 

mellemregningen. Hvis denne ikke hæves, ender den som en gældspost, der kan hæves 

skattefrit i selskabet til anpartshaveren.  

 

4.2.2.4.3 Opsparet overskud 

Hvis der ligeledes er en konto for opsparet overskud ved skattepligtig omdannelse, vil 

kontoen for opsparet overskud med tillæg for virksomhedsskatten, blive beskattet i 

 
20 VSL § 15 a, stk. 1. 
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virksomhedsejerens personlige indkomst i det indkomstår, hvor omdannelsen sker eller 

året efter21. 

 

4.2.2.5 Fordele og ulemper ved skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Selvom man opfylder betingelserne for skattefri omdannelse, bør man altid først overveje 

om en skattepligtig omdannelse vil være at foretrække.  

Den primære fordel ved en skattepligtig omdannelse ligger i, at selskabets skattemæssige 

forhold følger de værdier, som virksomheden er overdraget med. Selskabet kan således 

opgøre egne afskrivningsgrundlag og får egne anskaffelsessummer. En anden fordel er, at 

den skattepligtige omdannelse er mere simpel end den skattefri metode. Hvis 

virksomheden ikke overdrages med tilbagevirkende kraft, er det reelt kun betingelserne 

ved apportindskud, der skal være opfyldt. Hvis den udløste skat, som følge af 

overdragelsen, ikke er betydelig, er der således mest der taler for at anvende den 

skattepligtige metode. 

Omvendt er den primære ulempe ved den skattepligtige metode, hvis den udløste skat er 

så betydelig, at den vil dræne selskabets likvider. Da ejeren skal betale skat, bliver det 

oftest nødvendigt at udtage udbytte til dette. Det kan bringe selskabet i en finansiel sårbar 

position samt hindre vækst22. 

 

 

 

 

 
21 VSL § 15 stk. 1. 
22 Omstrukturering – skatteregler i praksis. 2015, 2. udgave, s. 26 
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4.2.3 Skattefri virksomhedsomdannelse 

 

4.2.3.1 Stiftelse ved apportindskud 

Ved en skattefri omdannelse indskydes den personlige virksomhed som apportindskud, 

og den skat, der udløses ved afståelsen, kommer først til betaling, når 

anparterne/aktierne rent faktisk sælges (til tredjemand). Betaling af skatten kan 

selvfølgelig ligeledes forekomme, hvis selskabet ophører eller går konkurs. 

4.2.3.2 Successionsprincippet 

Skattefri omdannelse bygger på successionsprincippet. Succession betyder, at man 

indtræder i en anden persons eller virksomheds skattemæssige stilling. Ved omdannelse 

succederer selskabet da i indskyderens (virksomhedsejerens) skattemæssige stilling, 

hvorfor selskabet, i en omdannelse, indtræder i de opgjorte anskaffelsessummer og 

afskrivningsgrundlag, og dermed også den latente skat, som afståelsen udløser. Man kan 

lidt forenklet sige, at selskabet overtager de skattemæssige konsekvenser fra afståelsen for 

indskyderen/ejeren. 

 

4.2.3.3 Grundprincipperne ved skattefri virksomhedsomdannelse 

Tanken bag skattefri omdannelse fra første lov om skattefri virksomhedsomdannelse fra 

1983 var, og er stadig, at en omdannelse fra personlig virksomhed til selskab reelt er en 

videreførsel af virksomheden, hvorfor det kan synes uretfærdigt, at virksomheden skal 

drænes for kapital af den grund. Virksomhedsomdannelsesloven bygger derfor på tre 

hovedprincipper: 

 

1. Omdannelsen kan ske, uden at der sker beskatning af omdanneren i forbindelse 

med omdannelsen. 

2. Selskabet succederer i omdannerens skattemæssige stilling med hensyn til 

anskaffelsestidspunkt, anskaffelseshensigt og anskaffelsessum/nedskreven værdi. 
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3. Omdannerens skattemæssige anskaffelsessum for de modtagne aktier eller 

anparter bliver opgjort efter særlige regler, idet den avance, som omdanneren ikke 

skal beskattes af ved stiftelsen, fragår i den skattemæssige anskaffelsessum for 

aktierne/anparterne23. 

 

Det er igen vigtigt at pointere, som reelt også står i slutningen af pkt. 1, at skattefriheden 

alene knytter sig til selve omdannelsen. 

 

4.2.3.4 Betingelser og krav 

For at omdanne en personlig virksomhed til selskabsform er der er en række betingelser 

efter VOL § 2, der skal være opfyldt, for at man kan omdanne skattefrit. Hvis blot en af 

betingelserne ikke er opfyldt, kan omdannelsen gå hen og blive skattepligtig, hvilket kan 

få dyre konsekvenser for selskabet. Det skal dog siges, at det er muligt at få dispensation 

efterfølgende for de betingelser, der ikke er opfyldt.  

Udover den åbenlyse betingelse, at der på omdannelsestidspunktet skal foreligge en 

virksomhed, og at denne er ejet af stifteren, er der otte betingelser jf. VOL § 2, som skal 

være opfyldt. De otte betingelser vil i det følgende blive gennemgået og efterfølgende 

uddybet i det omfang, de vurderes relevante for opgaven. For yderligere information 

henvises til VOL § 2. De otte betingelser er: 

 

1. Ejeren er på omdannelsestidspunktet fuldt skattepligtig til Danmark efter KSL 

§ 1.  

2. Alle aktiver og passiver overdrages som udgangspunkt fra virksomheden til 

selskabet. En undtagelse hertil er fast ejendom, hvilket er uddybet i afsnittet 

“4.2.3.5.1 Fast ejendom i skattefri omdannelse”. En yderligere undtagelse er, 

 
23 ”Lærebog om indkomstskat”. 2019, 18. udgave, s. 699 & 700 
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hvis ejeren har anvendt VSO, hvor der gælder særlige regler omkring kontoen 

for hensættelse til senere hævning og mellemregningskontoen. Disse er 

uddybet i afsnittet “4.2.3.8 Særligt ved omdannelse når man benytter VSO”.  

3. Hele vederlaget til indskyderen af den personlige virksomhed skal være i form 

af aktier eller anparter, hvis indskydelsen er til et nystiftet selskab. Hvis 

indskydelsen er til en bestående virksomhed, skal værdien af aktierne eller 

anparterne svare til den kapitalforhøjelse, der skal foretages i det bestående 

selskab jf. VOL § 1, stk. 2.  

4. Den nominelle værdi af de aktier eller anparter, der ydes som vederlag til 

indskyderen, skal svare til den samlede aktie- eller anpartskapital, jf. dog VOL § 

1, stk. 2 (skal svare til kapitalforhøjelsen).  

5. Aktiernes eller anparternes anskaffelsessum må som udgangspunkt ikke være 

negativ. Hvis ejeren har anvendt VSO, og har en negativ indskudskonto, skal 

denne være udlignet inden omdannelsen jf. VSL § 16, stk. 2 og § 16 a, stk. 4. 

Hvis ejeren har anvendt VSO kan lovens regler anvendes på trods af en negativ 

anskaffelsessum.  

6. Omdannelsen finder sted senest seks måneder efter omdannelsesdatoen. 

Omdannelsesdatoen er den dag, der følger efter statusdagen for sidste 

årsregnskab i den personlige virksomhed. Der henvises til “4.2.2.2 

Overdragelse med tilbagevirkende kraft” for yderligere uddybning. 

7. Ejeren indsender, senest en måned efter omdannelsen, kopi til SKAT af 

følgende dokumenter:  

a. De dokumenter der, iflg. Selskabslovgivningen, er foreskrevet udarbejdet 

i forbindelse hermed. 

b. En opgørelse over anskaffelsessummen for aktierne eller anparterne 

opgjort efter VOL § 4, stk. 2 og 3. 

c. Dokumentation for at selskabet er anmeldt til registrering i 

Erhvervsstyrelsen, eller dokumentation for overdragelsen til et allerede 

eksisterende selskab. 
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8. I åbningsbalancen skal der hensættes, uanset bestemmelserne i ÅRL, enhver 

skat, der forventes afregnet ved fremtidig udligning af forskellen mellem den 

bogførte værdi og den skattemæssige værdi.  

 

Dette var de otte betingelser jf. VOL § 2, der alle skal være opfyldt for, at der kan foretages 

skattefri virksomhedsomdannelse. 

I det følgende vil udvalgte punkter, alle med afsæt i VOL § 2, blive uddybet i det omfang, 

de vurderes relevante for opgaven. 

 

4.2.3.5 Alle aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen (VOL § 2, stk. 1, pkt. 2) 

Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages til selskabet. Omdannelsen sker 

med skattemæssig virkning på skæringsdagen i selskabets åbningsbalance, som typisk er 

d. 1. januar, hvorfor det er udgangspunktet, at det er alle aktiverne og passiverne på 

skæringsdagen, som indgår i omdannelsen. Hvis ejeren har erhvervet nye aktiver og 

passiver i perioden mellem skæringsdag og frem til selve omdannelsen, indgår disse 

aktiver og passiver også i omdannelsen, da omdannelsen sker med tilbagevirkende kraft, 

og aktiverne/passiverne anses da skattemæssigt for at have erhvervet aktiverne og 

passiverne pr. skæringsdag. Ved det omvendte tilfælde, hvor et aktiv er afhændet inden 

for omtalte periode, vil det skattemæssigt anses for afstået af selskabet, hvorfor selskabet 

indregner indtægten heraf.  

Hvis selskabet har solgt et eller flere aktiver, der i sig selv kan anses som en selvstændig 

virksomhed, i perioden mellem skæringsdag og omdannelsesdato, kan omdannelsen ikke 

anvendes på disse aktiver. Dette skal man specielt være opmærksom på ift. fast ejendom, 

der, hvis den er anvendt 100% erhvervsmæssigt, anses for selvstændig virksomhed24. 

 

 
24 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 
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4.2.3.5.1 Fast ejendom i skattefri omdannelse (VOL § 2, stk. 1, nr. 2) 

Udgangspunktet er, at alle aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen. En undtagelse 

hertil er dog fast ejendom. Her kan ejeren selv bestemme, om en ejendom, der anvendes 

helt eller delvist i virksomheden, skal overdrages til selskabet, eller om den skal holdes 

udenfor omdannelsen, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2. Ejeren kan selv bestemme dette, da en 

ejendom jf. gældende praksis25, kan anses som en selvstændig virksomhed. Der kan 

derfor være en fordel i at omdanne virksomheden uden ejendommen, da en “afståelse” af 

ejendommen typisk vil udløse en betydelig skat, og da det kan være en fordel at benytte 

ejendommen i virksomhedsskatteordningen grundet det øgede fradrag af renteudgifter.  

 

4.2.3.6 Negativ anskaffelsessum for kapitalandele 

Udgangspunktet i VOL § 2, stk. 1, nr. 5 er, at anskaffelsessummen for kapitalandelene 

ikke må være negativ. Bemærk at det er anskaffelsessummen opgjort før eventuelt fradrag 

af opsparet overskud, der ikke må være negativ. Hvis virksomhedsejeren har anvendt 

VSO, kan omdannelsen dog alligevel foretages, hvis anskaffelsessummen skulle være 

negativ26. 

 

4.2.3.7 Hensættelse til udskudt skat (VOL § 2, stk. 1, nr. 8) 

Der skal hensættes til udskudt skat i åbningsbalancen, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 8, svarende 

til den sum, der forventes afregnet ved fremtidig udligning mellem den bogførte værdi 

(handelsværdien) og den skattemæssige værdi. Grunden til at man hensætter til udskudt 

skat er selvfølgelig, at man får et mere retvisende billede af selskabets økonomiske stilling 

ift. aktiver og passiver, især hvis skatten er betydelig27. Udskudt skat nedsætter således 

forskellen mellem aktiver og passiver, og begrænser derfor overkursen. For selskabet 

bliver skatten altså udskudt til den dag, selskabet afstår en eller flere aktiver (eller hele 

selskabet), som indgik på omdannelsesdatoen (dagen for åbningsbalancen), eller hvis 

 
25 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 
26 Omstrukturering – skatteregler i praksis. 2015, 2. udgave, s. 40 
27 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 
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selskabet går konkurs eller ophører. For indskyderen, der bliver vederlagt i form af aktier 

eller anparter, sker beskatningen den dag, personen afstår disse aktier eller anparter, og 

bliver beskattet som aktieindkomst. Indskyderen vil også beskattes, hvis selskabet 

videresælges, ophører eller går konkurs28. 

Hvis selskabet succederer ind i en negativ skattemæssig anskaffelsessum på et aktiv, er 

det et tab, og vil derfor reducere den udskudte skat. Man kan dog aldrig hensætte et 

negativt beløb som udskudt skat. 

Den udskudte skat indgår ikke i opgørelsen af aktiernes eller anparternes anskaffelsessum 

efter VOL § 4, stk. 229. 

 

4.2.3.8 Særligt ved omdannelse når man benytter virksomhedsskatteordningen skattefri 

Udgangspunktet er, at alle aktiver og passiver indgår i omdannelsen, jf. VOL § 2, stk. 1, 

nr. 2. Hvis man har anvendt virksomhedsskatteordningen, er der dog nogle undtagelser 

til hovedreglen. Indskudskontoen, hensættelse til senere hævning, 

mellemregningskontoen og konto for opsparet overskud vil i nedenstående blive 

behandlet. 

Anskaffelsessummen kan være negativ, hvis alle virksomheder i personligt regi omdannes 

til et kapitalselskab samtidigt. Der er derfor tale om, at dette ikke er muligt, hvis det kun 

er en del af den personlige virksomhed eller kun en enkelt af de personlige virksomheder, 

som bliver omdannet. I dette tilfælde skal anskaffelsessummen være positiv.  

 

 
28 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047511&chk=216701 
29 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 
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4.2.3.8.1 Indskudskontoen 

Indskudskontoen skal, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, være udlignet inden omdannelsen, hvis 

den er negativ, da det betragtes som et privat lån taget i virksomheden. Den negative 

indskudskonto skal udlignes ved, at ejeren så at sige betaler lånet tilbage.  

Grunden til at en negativ indskudskonto skal udlignes er, at man i 

virksomhedsskatteordningen ved negativ indskudskonto vil beregne rentekorrektion for 

at udligne fordelen ved at have privat gæld i virksomheden. Dette kan man ikke gøre i et 

selskab, hvorfor det selvfølgelig er et krav, at den udlignes inden omdannelse. Udligning 

af den negative indskudskonto er årsagen til, at det er muligt at have negative 

anskaffelsessummer, hvis man har anvendt virksomhedsskatteordningen. Se mere i 

afsnittet 4.2.3.8 hvor dette er beskrevet. Udligningen skal være foretaget mellem 

indkomstårets udløb og omdannelsestidspunktet30. 

 

4.2.3.8.2 Hensættelse til senere hævning og mellemregning 

Den personlige virksomhed kan have overskud på kontoen for hensat til senere hævning 

og/eller en positiv mellemregningskonto. Som hovedregel anses alle overførsler mellem 

privaten og virksomheden som indskud og skal følge hæverækkefølgen. 

Mellemregningskontoen er et udtryk for de overførsler, der er sket i løbet af året, fra 

privatøkonomien til virksomheden. Det betragtes ikke som et indskud i virksomheden. 

Den kan ikke forrentes, men virksomhedsejeren kan skattefrit hæve fra 

mellemregningskontoen uden om hæverækkefølgen. Mellemregningskontoen kan dog 

først oprettes efter opgørelsen af indskudskontoen. Der kan derfor, ved indtrædelse af 

virksomhedsskatteordningen, ikke forekomme mellemregning mellem virksomheden og 

personlig formue. Yderligere kan saldoen på mellemregningen ikke være negativ. 

Hvis mellemregningskontoen skylder ejeren penge på omdannelsestidspunktet, kan 

indehaveren vælge, om saldoen skal medtages i det nystiftede selskab eller ej, da kontoen 

faktisk er en del af privatøkonomien. Hertil kan ejeren af virksomheden vælge at overføre 

 
30 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 
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beløbet uden beskatning eller medtage saldoen som et passiv på åbningsbalancen. Hvis 

det ikke medtages i omdannelsen, skal beløbet være udlignet inden omdannelsen. Hvis 

indehaveren vælger at medtage beløbet i omdannelsen til kapitalselskab, skal saldoen 

indgå i selskabets egenkapital (skattefri overkurs).  

 

4.2.3.8.3 Overførsel af opsparet overskud 

I en skattefri omdannelse har virksomhedsejeren to muligheder ift. opsparet overskud. 

Man kan vælge at overføre opsparet overskud fra VSO til kapitalandele i selskabet. Dette 

sker ved, at den skattemæssige anskaffelsessum på aktierne/anparterne nedsættes med 

det beløb, der står på kontoen for opsparet overskud, jf. VSL § 16, stk. 2. Kontoen består 

af overskuddet fra driften fratrukket virksomhedsskatten på 22%, jf. VSL § 10, stk. 2. Ved 

nedsættelse af den skattemæssige anskaffelsessum vil virksomhedsskatten således gøres 

endelig. Hvis virksomhedsejeren fx har 1 mio. kr. som virksomhedsindkomst, vil det 

nedsætte den skattemæssige anskaffelsessum på aktierne/anparterne med 780.000 kr. (1 

mio. * (1-0,22)). Aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum nedsættes altså 

med kontoen for opsparet overskud efter skat.  

Den anden mulighed er, at virksomhedsejeren lader sig blive personligt beskattet med 

saldoen på kontoen for opsparet overskud i omdannelsesåret, jf. VSL § 10, stk. 3.  

Hvis virksomhedsejeren vælger første mulighed, dvs. at reducere den skattemæssige 

anskaffelsessum på aktierne/anparterne, vil beskatningen således først ske, når der sker 

afståelse af disse aktier/anparter. Det giver ham ligeledes mulighed for at udnytte 

progressionen i beskatningen af aktieindkomst, da han løbende kan udtage beløb op til 

grænsen på 55.300 kr. (2020-sats, dobbelt hvis gift) med en beskatning på 27%.  

En vigtig detalje er også, at virksomhedsejeren kan vælge delvist at reducere den 

skattemæssige anskaffelsessum på aktierne/anparterne og delvist lade sig beskatte 

personligt. Det er derfor op til virksomhedsejeren, hvad han finder mest hensigtsmæssigt 

i den givne situation. 
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4.2.3.9 Fordele og ulemper ved en skattefri virksomhedsomdannelse 

Den fordel, der er fundamental for skattefri virksomhedsomdannelse er, at den er 

skatteudskydende. Man undgår skat nu og her, som så vil blive udløst, når man sælger 

eller afstår sine anparter/aktier. Fordelen ved dette skal findes i den likviditetseffekt, som 

ikke rammer ejeren i omdannelsesåret, da den i stedet bliver en del af den udskudte skat. 

En skattefri virksomhedsomdannelse kan gøres uden tilladelse fra SKAT, hvilket er en 

stor fordel, hvis man står overfor en stor ordre eller kontrakt og man ikke har lyst til at 

hæfte med sin private formue, som kan mistes i forbindelse med tvister eller uventede 

udfald.  

Ovenstående kan også være en ulempe, da der er tale overtagelse af et 

afskrivningsgrundlag, som derfor er lavere. Alt andet lige betyder det, at likviditeten vil 

være mindre i de efterfølgende år efter omdannelsen. Dette er dog kun tilfældet, hvis der 

genereres store skattepligtige overskud. Ellers vil lavere afskrivninger ikke have en effekt.  

Hvis omdanneren vil have likvider ud af virksomheden, er dette ikke en mulighed i en 

skattefri virksomhedsomdannelse, da omdanneren udelukkende vederlægges i form af 

anparter/aktier, hvorfor det er en ulempe i forhold til en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse.  

 

4.2.4 Skattemæssig anskaffelsessum 

Man skal værdiansætte alle aktiver til handelsværdi også aktiver, der ikke er bogførte som 

fx internt oparbejdet goodwill. Selve værdiansættelsen af aktiver, passiver og goodwill er 

foretaget i afsnit “4.2.5 Værdiansættelse af virksomheden”.  

Man opgør den skattemæssige værdi aktiv for aktiv. For fast ejendom skal man være 

opmærksom på, at man skal fradrage ejendomsavance og genvundne afskrivninger. 
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Hvis man har tab på indskudte aktiver, kan disse ikke tillægges, hvorfor aktivet indgår i 

anskaffelsessummen til handelsværdi og ikke den højere skattemæssige værdi.  

Hvis man har en negativ indskudskonto eller en negativ anskaffelsessum, og disse er 

udlignet, vil udligningen blive tillagt anskaffelsessummen.  

Hvis virksomhedsejeren har anvendt virksomhedsskatteordningen, og har et opsparet 

overskud, kan dette anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen på kapitalandelene. Se 

mere herom i afsnit “4.2.3.8.3 Overførsel af opsparet overskud”.  

 

4.2.4.1 Skattemæssig anskaffelsessum - skattepligtig 

Selskabets åbningsbalance svarer til handelsværdien af aktiver og passiver. 

Åbningsbalancen vil være udtryk for den værdi, der er indskudt i selskabet, og svarer 

således til den skattemæssige anskaffelsessum.   

Åbningsbalancen i den skattepligtige omdannelse udtrykker således selskabets 

skattemæssige anskaffelsessummer og tilsvarende virksomhedsejerens skattemæssige 

afståelsessummer. Udover de opgjorte avancer skal ejeren også beskattes af eventuelt 

oparbejdet goodwill31. 

 

4.2.4.2 Skattemæssig anskaffelsessum - skattefri 

Den skattemæssige anskaffelsessum opgøres til den værdi, som man ville have opnået ved 

sædvanligt salg af virksomheden (handelsværdien) med fradrag af den skattepligtige 

avance, som ejeren ville have konstateret ved sådan et salg, jf. VOL § 4, stk. 232. 

Successionsgrundlaget udgør selskabets skattemæssige grundlag. Åbningsbalancen i den 

skattefri omdannelse vil på mange måder minde om åbningsbalancen i den skattepligtige 

omdannelse. Forskellen mellem de to er den udskudte skat, der skal hensættes til i den 

skattefri åbningsbalance, som deraf også påvirker egenkapitalen og dermed 

 
31 Omstrukturering – skatteregler i praksis. 2015, 2. udgave, s. 52 
32 Omstrukturering – skatteregler i praksis. 2015, 2. udgave, s. 49 
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anskaffelsessummen ift. den skattepligtige åbningsbalance. Den udskudte skat afsættes 

med 22% af den skattepligtige avance.  

Den skattemæssige anskaffelsessum kan gå hen og blive negativ. Betingelsen jf. VOL § 2, 

stk. 1, nr. 5 (beskrevet i 4.2.3.4 Betingelser og krav), er ikke til hinder for en negativ 

anskaffelsessum, hvis man har benyttet VSO omdannelsen. Driver ejeren flere 

virksomheder, og virksomhedsordningen er anvendt, er det dog en yderligere betingelse, 

at ejeren samlet omdanner alle virksomhederne. 

 

4.2.5 Værdiansættelse af virksomheden 

Vedrørende skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse er handelsværdien for alle 

aktiver præcis den samme. Handelsværdien vil ligeledes ofte være den skattemæssige 

værdi. En undtagelse hertil er dog bl.a. ejendomme og driftsmidler, hvilket vil blive 

uddybet i de følgende afsnit. 

Værdiansættelse i skattepligtig omdannelse tager afsæt i opgørelsen af værdierne i 

virksomheden, som sker ud fra afståelsesprincippet.33 Afståelsen skal ske til 

handelsværdien efter armslængeprincippet. Heri skal vi finde afståelsesværdien og 

eventuelt tab eller fortjeneste ved afståelsen af virksomheden. 

Værdiansættelsen i den skattefri omdannelse udspringer fra successionsprincippet, hvori 

man overtager værdien fra den eksisterende virksomhed. Dette betyder, ligesom 

beskrevet ovenstående, af meget værdiansættes til regnskabsværdien, som oftest også er 

den skattemæssige værdi. 

 

 

 
33 https://skat.dk/skat.aspx?oID=2110602&chk=216701 
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4.2.5.1 Værdiansættelse af aktiver 

Grunde og bygninger: Ejendommene skal værdiansættes til handelsværdien svarende 

til den kontantværdi, de vurderes at have. Forskellen mellem skattepligtig og skattefri er, 

at i skattepligtig skal der opgøres en ejendomsavance og genvundne afskrivninger, som 

den personlige erhvervsdrivende skal beskattes af i forbindelse med afståelsen af 

ejendommen. Det er en mulighed, når man gør det skattepligtigt, at værdiansætte til 

seneste offentlige vurdering, da denne sidestilles med handelsværdien. Muligheden 

foreligger også dog at få en valuar til at finde vurderingsprisen. Valuarvurderingen 

udarbejdes på skæringsdatoen for overdragelsen af virksomheden. En vurdering fra en 

ejendomsmægler/valuar koster dog lidt mere, men anses for mest retvisende, da 

sammenholdt med den offentlige vurdering, vurderes på omdannelsestidspunktet og den 

offentlige vurdering kun overvejes en gang om året. Alternativt kan man søge bindende 

svar fra SKAT. 

Opgørelsen af de genvundne afskrivninger for den selvstændige erhvervsdrivende foregår 

ved at man tager de afskrivninger, som er blevet bogført for at nedsætte ejendommens 

værdi, og holder dem op imod den kontante afståelsessum. Afståelsessummen af den del 

af bygningen som er afskrivningsberettiget, som ved gevinst kan blive genvundet og ved et 

eventuelt tab fratrækkes anskaffelsessummen ved opgørelse af ejendomsavancen.  

Ejendomsavancen, som opgøres for den selvstændige erhvervsdrivende ved afståelse af 

ejendommen, er essentielt forskellen mellem den kontant omregnede afståelsessum og 

den regulerede anskaffelsessum jf. EBL § 4. Genvundne afskrivninger skal opgøres først 

efter AL § 21, da ikke genvundne afskrivninger har indflydelse på beregning af 

ejendomsavancen. De kan nemlig fratrækkes i anskaffelsessummen jf. EBL § 5, stk 4. nr. 

1. 

Ved den skattefri metode ville succedere den værdi, som ejendommen har i den 

eksisterende virksomhed, til kapitalselskabet, hvorfor der ikke vil forekomme beskatning 

af den selvstændige erhvervsdrivende.  
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Driftsmidlerne: Opgøres til handelsværdien. I de fleste tilfælde kan det accepteres at 

anvende de regnskabsmæssige bogførte værdier som handelsværdi. Dette kan ske, da den 

skattemæssige værdi på driftsmidler danner handelsværdien fratrukket den skattepligtige 

avance. Alternativt skal der være en særskilt vurdering af tredjemand34.  

Tilgodehavende fra salg og ydelser: Skal værdiansættes til den bogførte værdi, 

hvilket er gældende for både den skattepligtige og skattefri virksomhedsomdannelse. 

Da den skattemæssige værdi og regnskabsværdien er den samme og stemmer overens, 

kan man benytte den bogførte værdi. Der er tale om, at den skattemæssige bogførte værdi 

er handelsværdien, men da der ikke er forskel, kan man tage den bogførte værdi. 

Likvider: Handelsværdien svarer til den regnskabsmæssigt bogførte værdi i forhold til 

den skattepligtige og skattefri omdannelse. Bankindestående har samme skattemæssige 

værdi, hvorfor det er disse der anvendes i åbningsbalancen. Det er saldoen pr. 

omdannelsesdatoen, der opgøres til pålydende værdi og som derfor kommer til at indgå i 

åbningsbalancen.    

 

4.2.5.2 Værdiansættelse af passiver 

Prioritetsgæld: I forbindelse med en omdannelse indfries (eller overtages) gælden til 

kurs 100 og dermed til pålydende restgæld. Dette skyldes, at man indregner til 

amortiseret kostpris. Der er derfor ikke forskel på skatteværdierne og 

regnskabsværdierne for lånene. 

Anden gæld: Bliver værdiansat til bogført regnskabsmæssig værdi. Anden gæld består af 

skyldig AM-bidrag, A-skat, ATP, deposita og feriepengeforpligtelser. Anvendes 

dagsværdien, som opgøres på baggrund af at gælden, indfries den til kurs 100. Der er 

derfor ikke forskel mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi. 

 
34 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047510 
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Leverandører af varer og tjenesteydelser: Indgår til den regnskabsmæssige 

bogførte værdi. For leverandører af varer og tjenesteydelser, som essentielt beskrives som 

kreditorgæld, der opgøres på baggrund af kreditorerne og som indfries til kurs 100. Der er 

derfor ikke forskel mellem den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi. 

Kreditinstitutter: Handelsværdien svarer til den regnskabsmæssige bogførte værdi i 

forhold til den skattepligtige og skattefri omdannelse. Banklån har samme skattemæssige 

værdi, og regnskabsmæssig værdi grundet gæld medtages til amortiseret kostpris. 

 

4.2.5.3 Værdiansættelse af goodwill 

Goodwill er et udtryk for den merværdi, en virksomhed har i form af omdømme, branding 

og kundekreds. Der eksisterer visse brancher, hvori det er branchekutyme for at 

værdiansætte goodwill til overdragelse ved uafhængige parter. Der kan også være 

specifikke benchmarks som kan anvendes til opgørelsen af goodwill. Prisen for goodwill 

bliver beregnet på virksomhedens evne til at skabe en god pengestrøm eller likviditet. En 

virksomhed med god indtjening har normalt en bedre værdiansættelse end en, der ikke 

genererer en god indtjening. Der kan dog være undtagelser i tilfælde, hvori der er 

fremtidige positive faktorer for indtjeningspotentialet af virksomheden. I disse tilfælde vil 

der være tale om, at den historiske faktor ikke er den rigtige faktor at benytte til 

værdiansættelse. Ved et salg til tredjemand vil det være sælger og køber, som benytter en 

model til opgørelse af værdi, heraf er der modeller som Discount Cash Flow (DCF) og 

Economic Value Added (EVA) modellen. 

Ved DCF-modellen fastlægges en budgetperiode på fem års fremadrettet indtjening, som 

er baseret på en terminalperiode. Der bliver derefter værdiansat en diskonteringsfaktor, 

og herefter beregnes en nutidsværdi af de frie midler i budgetperioden, mens 

diskonteringsfaktoren benyttes til at beregne nutidsværdien af de forventede frie 

pengestrømsmidler. Herefter er værdien af egenkapitalen, som udregnes med den periode 
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benyttet til at basere budgettet på, tillagt budgetperiodens pris. Tilslut tillægges 

markedsværdi af driftsmæssige aktiver og fratrækning af rentebærende gæld35.  

EVA-modellen benytter de samme beregninger som DCF-modellen og burde egentlig 

have samme værdiestimat, hvorfor EVA-modellen oftest benyttes som kontrolfaktor for 

DCF-modellen. I EVA-modellen medtages den investerede kapital i selskabets primo tal36. 

DCF-modellen og EVA-modellen er baseret på enten et bagudrettet regnskabsår eller en 

matematisk værdi, som udtrykker virksomhedens indtjeningsevne. Der er derfor altid 

interesse i, at sælger får de bedste tal, hvorfor modellens fremadrettede 

budgetteringsfaktor er usikker i hele transaktionen. SKAT benytter TSS-Cirkulære 2000-

10 vejledning som en standard. Den er med til at fastsætte, om der er tale om, at 

goodwillen er fastsat korrekt37. 

Der er kutyme for, at goodwill afskrives over syv år. Det kan altid diskuteres, om 

afskrivningsperioden er for kort eller for lang. Ved standardiserede produkter kan der 

være tale om, at man nedsætter goodwillens levetid, hvorimod unikke ydelser eller 

produkter kan have en længere levetid38.  

SKATS’ TSS-cirkulære 2000-10 er en vejledning, som anviser, hvordan man 

værdiansætter goodwill39. Denne model kigger bagud historisk i virksomhedens levetid, 

hvorfor de tal er aktuelle. Det regnskabsmæssige resultat før skat de seneste tre år 

anvendes tillagt finansielle indtægter og fratrukket finansielle udgifter. Ifølge SKAT skal 

der, som udgangspunkt i resultat før skat, reguleres nedenstående i de enkelte år: 

 

 Evt. regulering for ikke udgiftsført løn til medarbejdende ægtefælle 

 Finansielle indtægter og udgifter 

 
35 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813207 
36 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1813239&chk=216301 
37 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948119&chk=216701 
38 https://tax.dk/lv-2009-2/lve/E_I_4_1_2_9.htm 
39 https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338  
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 Evt. regulering for ekstraordinære poster ift. årsregnskabsloven og afskrivninger 

på tilkøbt goodwill 

 Reguleret resultat for de seneste tre år vægtes med 1-2-3, lægges derefter sammen 

og divideres med 6 (regnskabsår 1 ganges med 1, 2 ganges med 2 og regnskabsår 3 

ganges med 3) 

 Der reguleres for udviklingstendensen, som er gennemsnittet i udviklingen fra år 1 

til år 3  

 Dette kan være tillæg/fradrag ift. hvordan virksomheden er i fremgang eller 

ej 

 Fradrag for driftsherreløn, som udgør 50%, men min. 250.000 kr. og maksimalt 1 

mio. kr. 

 Fradrag for forrentning af aktiver (kapitalafkastsats + 3%) 

 Fastsættelse af kapitaliseringsfaktoren (dannes på forventet årligt afkast og 

goodwillens levetid) 
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5. DEL 2 - Praktisk udførsel  

 

Mike Larsen er 42 år og er gift med Susanne Larsen. Sammen har parret sønnen Mickey 

på 17 år, og de er alle bosat på Rosenhøjvej 5 i Helsingør. Parret er ikke medlem af 

Folkekirken. Mike Larsen driver sin egen enkeltmandsvirksomhed, Danske Transport 

Services v/Mike Larsen, og anvender virksomhedsskatteordningen ved beregning af sin 

årlige skat. Mike Larsen er ufaglært og har før arbejdet som vognmand i et andet firma. 

Efter en del år i branchen valgte han for 10 år siden at blive selvstændig med sin egen 

virksomhed. Virksomheden har sidenhen ansat to personer og erhvervet en ejendom.  

Det ses af figur 3, at nettoomsætningen toppede i 2018 med kr. 3,1 mio., hvor der 

efterfølgende kom et omsætningsfald på knap 5% i 2019. Dette er dog i den grad blevet 

modsvaret med et fald i lønningerne på ca. 32% fra 2018 til 2019. Virksomheden har 

dermed formået at generere højere indkomst pr. anvendt lønkrone end tidligere. Dette 

skyldes hovedsageligt, at Mike Larsen har øget sin egen arbejdsbyrde, og mindsket brug af 

hyret hjælp. Det ses ligeledes, at erhvervsejendommen for første gang er begyndt at 

generere afkast i 2019. Fremadrettet forventes fortsat et afkast fra ejendommen, da der 

ikke er planlagte omkostninger til reparation eller vedligeholdelse i det kommende stykke 

tid. Erhvervsejendommen bliver benyttet som lager og er udlejet til en bekendt af firmaet.  

Disse forhold resulterer altså i, at virksomhedsindkomsten fra 2018 til 2019 næsten er 

fordoblet med en stigning på knap 97%. Mike Larsen har altså haft stabile overskud fra 

driften over årene og har leveret sit bedste resultat nogensinde i 2019. Dette har fået Mike 

Larsen til at drømme om at ekspandere og vinde større markedsandele. Han er netop nu i 

gang med at forhandle med en af de større supermarkedskæder i Danmark om en 

kontrakt, hvor han fremadrettet vil sikre sig en stor stigning i omsætningen.  
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Figur 3: Virksomhedens resultatopgørelse for de sidste 3 år. Kilde: Egen tilvirkning 

 

5.1 Danske Transport Services v/Mike Larsen som enkeltmandsvirksomhed 

eller i selskabsform? 

 

5.1.1 Danske Transport Services v/Mike Larsen i virksomhedsskatteordningen 

Mike Larsen har indtil nu benyttet virksomhedsordningen og har haft opsparet overskud 

de seneste år. I virksomhedsordningen er der fradrag for Mike Larsens renter i den 

personlige indkomst, som dermed ikke bliver beskattet som kapitalindkomst. I 
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nedenstående figur har vi opstillet Mike Larsens indkomst for 2019 ved anvendelse af 

virksomhedsordningen.  

 

Figur 4: Indkomstopgørelse. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Med et regnskabsmæssigt overskud i 2019 på kr. 542.270, og efter regulering for 

regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger, ender Danske Transport Services 

v/Mike Larsen med et skattemæssigt resultat på kr. 753.412. Yderligere har Mike Larsen 

hævet kr. 370.000 i året, hvilket resulterer i et opsparet overskud på kr. 383.412. Skatten 

heraf udgør 22%, nominelt kr. 108.142, hvorfor virksomhedsindkomsten i 2019 er på kr. 

491.554, se figur 2. Hæverækkefølgen er opgjort i figur 3. 

  

Figur 5: Hæverækkefølgen. Kilde: Egen tilvirkning 

  

Hæverækkefølgen er således opfyldt, da beløbet på 478.141,85 kr. er positivt. 
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Figur 6: Beregning af virksomhedsskat 2019. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vi har i figur 7 opgjort Mike Larsens personlige indkomst for 2019. Han indbetaler bidrag 

til en privattegnet ratepension, som heraf skal fratrækkes hans personlige indkomst. 

Denne ratepension er på kr. 12.000 om året. Yderligere har han renteudgifter på kr. 

28.000 om året, som heraf skal behandles som kapitalindkomst, da det ikke vedrører 

virksomheden. Se nedenstående opgørelse: 

  

Figur 7: Opgørelse af Mike Larsens personlige indkomst. Kilde: Egen tilvirkning 
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Mike Larsen har således en skattepligtig indkomst på kr. 173.414 i 2019. 

 

 5.1.2 Delkonklusion: Danske Transport Services v/Mike Larsen som 

enkeltmandsvirksomhed eller i selskabsform? 

Vi har nu viden om Mike Larsens virksomhed og hans planer for fremtiden, og vi har 

behandlet hans skattemæssige situation i virksomhedsordningen.  

Vi har således grundlaget på plads for at kunne konkludere på, om han, efter vores 

overbevisning, skal fortsætte i personligt regi eller i selskabsform – og i givet fald, hvilken 

selskabsform, der vil være mest optimal for ham.  

Vi fandt, at Mike Larsen har opsparet overskud i virksomheden på 383.412 kr., en 

virksomhedsindkomst på 491.554 kr., og at hans skattepligtige indkomst i 2019 var 

173.414 kr. Vi bemærker, at det er mærkværdigt, at Mike Larsen har opsparet overskud i 

virksomhedsordningen, når han ikke har været tæt på, eller har været over 

topskattegrænsen, hvorfor han reelt har hævet for lidt ift. hvad han havde mulighed for. 

Det opsparede overskud giver ham mulighed for at modregne denne saldo i 

aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum i den skattefri omdannelse, hvilket 

vi kommer ind på senere. Derudover har Mike Larsen i 2019 erhvervsmæssige 

renteudgifter på 47.300 kr., hvilket ikke er et højt beløb ift. selskabets samlede 

økonomiske stilling, hvorfor effekten af det højere fradrag for renteudgifterne i den 

personlige indkomst i stedet for kapitalindkomsten, når man anvender 

virksomhedsordningen, er minimal. Mike Larsen har således ikke haft nogen mærkbare 

skattemæssige fordele af at anvende virksomhedsordningen endnu. I og med at han er 

ved at lande en værdifuld kontrakt med en stor supermarkedskæde, som alt andet lige vil 

få virksomhedsindkomsten til at stige markant, vil han formentlig kunne drage fordel af 

muligheden for indkomstudjævning i virksomhedsordningen. Det forudsætter dog, at 

hans virksomhedsindkomst er i nærheden af topskattegrænsen, så han kan optimere 

skattemæssigt ift. topskatten. Den store kontrakt kombineret med hans ønsker om 

ekspansion (og dermed investeringer), øger også hans driftsrisiko, hvilket kan blive en 
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dyr affære, da han hæfter med sin personlige formue for virksomhedens forpligtelser. Her 

vil en omdannelse til selskabsform bevirke, at han kun hæfter med indskuddet i 

virksomheden i tilfælde af konkurs eller en eventuel retstvist og lignende. Derudover har 

Mike Larsen mulighed for at stifte et overliggende holdingselskab ifbm. omdannelsen, 

hvorfor han kan føre overskydende midler fra driftsselskabet op i holdingselskabet og 

dermed få dem ud af risikozonen. Hvis han senere realiserer sine drømme, og bliver et 

stort selskab i Danmark, har han mulighed for at stifte flere selskaber under sit 

holdingselskab og kan dermed opbygge en koncern, som giver ham strategiske 

muligheder for yderligere ekspansion.  

Der er altså meget, der taler for, at Mike Larsen skal omdanne sin 

enkeltmandsvirksomhed til selskabsform. Hvilken selskabsform han skal omdanne til, 

kommer an på nogle faktorer. Den væsentligste faktor er forskellen i minimum 

selskabskapital, som for aktieselskab og anpartsselskab er hhv. 400.000 kr. og 40.000 kr. 

For en virksomhed, der historisk har en virksomhedsindkomst på omkring 250-500 t.kr. 

og på nuværende tidspunkt har to fastansatte, vurderes det at være i overkanten at stifte 

et aktieselskab, specielt da hæftelsen så vil være 400 t.kr. i tilfælde af konkurs. På 

baggrund af dette anbefaler vi Mike Larsen at stifte et anpartsselskab.   

 

5.2 Grundlag for hhv. skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse 

 

5.2.1 Forudsætninger 

For både den skattepligtige og skattefri virksomhedsomdannelse forudsættes det, at vi 

omdanner hele virksomheden med alle aktiver og passiver, og at vi omdanner til et 

nystiftet selskab. Hvorvidt ejendommen skal indgå eller ej vil vi behandle særskilt, da 

denne kan betragtes som selvstændig virksomhed. 

Derudover omdanner vi, som tidligere nævnt, med skattemæssigt tilbagevirkende kraft til 

d. 1. januar 2020.  
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Vi forudsætter ligeledes, at Mike Larsen navngiver selskabet ”Danske Transport Services 

ApS”, at han stifter selskabet med en selskabskapital på 40 t.kr., og at han er den eneste i 

direktionen og bestyrelsen.  

 

5.2.2 Præsentation af åbningsbalance 

Vi har værdiansat aktiver, passiver og goodwill for Mike Larsens virksomhed pr. 01/01-

2020.  

 

Figur 8: Åbningsbalance. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående åbningsbalance er før beregning af evt. stiftertilgodehavende eller udskudt 

skat, og er altså åbningsbalancen på baggrund af værdiansættelsen i den rene form. 

I de følgende afsnit vil vi uddybe værdiansættelsen for hvert aktiv, passiv og goodwillen. 
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5.2.3 Værdiansættelse 

 

5.2.3.1 Værdiansættelse af aktiver 

Ejendom: Da vi ikke er i stand til at benytte en valuar, og den offentlige ejendom ikke vil 

give et retvisende billede, foretaget vi en vurdering baseret på Colliers PULS 

markedsrapport 202040. 

Ejendommen er på 526 kvadratmeter og er 100 % benyttet erhvervsmæssigt. Grundens 

værdi, som ikke er afskrivningsberettiget, er på kr. 410.000, og ejendommens købsværdi 

er på kr. 2.990.000, hvorfor den samlede værdi udgør kr. 3.400.000. Det betyder, at den 

anskaffede kvadratmeterpris er 3.400.000/526 = kr. 6.463,88. Ejendommen er en del af 

industri og logistik og er beliggende i ydre Helsingør. Topgrænsen for en erhvervsbygning 

på sådan en lokation er på kr. 3.680. Vi har afrundet, hvorfor vi har en kvadratmeter pris 

på kr. 3.678,7 ganget med 526 får vi en bygningsværdi på kr. 3.870.000.  

Det antages, at der skal benyttes omkostninger på 6% af afståelsessummen til kr. 23.220 

og laves en tinglysning på kr. 1.400. Yderligere er der advokatomkostninger på kr. 

50.000. Det betyder, at vores regulerede afståelsessum er kr. 3.870.000 – kr. 74.620 = 

kr. 3.795.380. 

Anskaffelsessummen var kr. 3.400.000 med købsomkostninger på kr. 71.800 og et tillæg 

på kr. 10.000 med undtagelse for afståelsesåret. Mike Larsen har haft ejendommen i syv 

år, hvorfor denne fastsættes til kr. 60.000. Dette giver os en anskaffelsessum på kr. 

3.531.800, og en ejendomsavance på kr. 263.580. 

Yderligere er der tale om, at der er afskrevet i syv år på ejendommen, hvilket giver 

837.200 i skattemæssige afskrivninger. Afståelse kr. 3.795.380 mod den nedskrevet 

bogførte værdi kr. 2.152.800 = 1.642.580. Derfor er der tale om, at alle afskrivninger på 

kr. 837.200 kan genvindes.  

 
40 https://www2.colliers.com/en-DK/Research/Market-report-2020-UK 
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Ovenstående er forklaring af figur 9, som benyttes til Mike Larsens personlige beskatning. 

  

Figur 9: Ejendomsavance. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Skattepligtig omdannelse af grunde og bygninger. 

Ejendommen er altså anskaffet til kr. 3.870.000, når den skattepligtige model opgøres. 

Ifølge dette er den ”valuar” vurdering, som fastsættes.    

 

Skattefri omdannelse af grunde og bygninger 

I den skattefri omdannelse vil Mike Larsen få succederet den regnskabsmæssige og 

skattemæssige værdi, hvorfor hans selskab vil have en åbningsbalance, hvori der er en 

regnskabsværdi på kr. 2.210.000 og en skattemæssig værdi på kr. 2.562.800. 

 

Driftsmidler: Det fastsættes, at den regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019 er den 

handelsværdi, der kan benyttes i omdannelsen. Dette gælder ved begge metoder. Dette er 

en mulighed, da transportmidler normalt lider tab og afskrives over et antal år, som 
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opgøres som den fulde levetid. Det er forudsat, at der ikke er tvivl mellem revisor og Mike 

Larsen om opgørelsen. Yderligere anses bilerne for 100 % erhvervsanvendt, hvorfor 

handelsværdien er opgjort til kr. 2.600.000.  

Ved skattepligtig metode vil driftsmidlerne indgå til en skattemæssig værdi på kr. 

2.600.000. 

Ved den skattefrie metode vil den skattemæssige værdi udgøre kr. 1.992.773. 

 

Debitorer: Debitorer indgår til kr. 255.000 i både den skattepligtige og skattefri 

omdannelse, som svarer til handelsværdien. 

 

Andre tilgodehavende: Andre tilgodehavender, bestående af depositum, medtages til 

handelsværdien på kr. 10.000.  

 

Bankindestående: Bankindestående indgår til kr. 541.090, som svarer til 

handelsværdien.  

 

5.2.3.2 Værdiansættelse af passiver 

Prioritetsgæld: Bliver medtaget som den regnskabsmæssige værdi, denne har, hvilket 

for Mike er kr. 1.950.000. Beløbet består af gæld til bank og realkreditinstitutter i 

forbindelse med finansiering af transportmidler i virksomheden, hvoraf kr. 1.3 mio. er til 

ejendommen. 

 

Anden gæld: Denne post består af skyldige deposita, merværdiafgift, A-skat, AM-bidrag 

og feriepengeforpligtelser. Disse indgår til kr. 850.938, som er handelsværdien herfor.  
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Kreditorer: Indgår til den fulde regnskabsmæssige værdi på kr. 96.000 for leverandører 

af varer og serviceydelser.  

 

5.2.3.3 Værdiansættelse af goodwill 

Der er ingen specifik branchekutyme for transportbranchen, når vi skal udregne goodwill. 

Da Mike Larsen sælger virksomheden fra hans personlige regi til anparterne for ApS ‘et til 

sig selv, er han interesset i at gøre det til så minimal værdi som muligt. For at udføre 

beregningen af goodwillen korrekt og overholde retningslinjerne, benyttes Skats TSS-

cirkulære 2000-10. Yderligere baserer vi goodwillen på Mike Larsens sidste tre års 

resultater, hvorfor der er tale om en aktuel indtjening og bagudrettet værdiansættelse, 

som vi vurderer, vil være den korrekte fremgangsmåde for at undgå problematik med 

skattemyndighederne.  

Selvom DCF- og EVA-modellerne ville tage hensyn til potentiel højere fremtidig 

indtjening, som følge af Mike Larsens eventuelle kontrakt med en af de store 

supermarkedskæder i Danmark, vælger vi TSS-cirkulære 2000-10, da vi ikke kan 

værdibasere en virksomhed på grundlag af en kontrakt, som ikke er underskrevet, og hvor 

der ikke foreligger en aktuel aftale. Yderligere er der tale om interesseforbundne parter, 

hvor SKAT’s standard vil være den mest optimale. 

Beregningen er foretaget vha. SKAT’s TSS-cirkulære 2000-10, hvilket resulterer i en 

skønsmæssigt beregnet goodwill på kr. 348.000. 

 

Beregningsgrundlaget 

Mike Larsens sidste tre års regnskaber kan forelægges, da hans virksomhed har været i 

gang i over tre år, hvorfor vi baserer vores tal på disse. Mike Larsens beregningsgrundlag 

vil derfor være følgende: 
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2017: Virksomhedens primære resultat kr. 280.204 + renteindtægter som er kr. 0 – 

renteudgifter kr. 29.300. Dette giver os et resultat på 250.904, som for 2017 har en 

vægtningsfaktor på 1. Sådan fordeles Mike Larsens sidste tre års resultater med de 

forskellige vægtningsfaktorer. 

2018: Virksomhedens primære resultat kr. 312.778 + renteindtægter som er kr. 0 – 

renteudgifter kr. 36.800. Dette giver et resultat på 275.978 med en vægtningsfaktor på 2, 

hvorfor vægtningen er på kr. 551.956. 

2019: Virksomhedens primære resultat kr. 589.570 + renteindtægter som er kr. 0 – 

renteudgifter kr. 47.300. Dette giver et resultat på 542.270 med en vægtningsfaktor på 3, 

hvorfor vægtningen er på kr. 1.626.810. 

De tre vægtede indkomster giver sammenlagt kr. 2.429.670. Da Mike Larsens resultat er 

konstant stigende i de sidste tre bagudrettede år, skal der foretages et tillæg af goodwillen. 

Udviklingstendensens for virksomheden vil derfor hedde: kr. 2.429.670 / 6 som er den 

gennemsnitlige indtægt på kr. 404.945. Herefter tages 2019 og 2017 regnskabsmæssige 

resultat og gennemsnittet af disse giver (kr. 542.270 – kr. 250.904) / 2 = kr. 145.683. 

Det vil sige, at Mike Larsens udviklingstendens er på kr. 404.945 + kr. 145.683 = kr. 

550.628. 

Heraf er hans driftsherreløn optaget til 50% af udviklingstendensen, hvorfor vi ender med 

kr. 275.314. 

Forrentningen af virksomhedens aktiver er 3% af kr. 5.075.000, hvilket giver os en 

forrentning på kr. 152.250, som fratrækkes de kr. 275.314. Derfor er resten af 

forrentningen til goodwillen på kr. 123.064, da vi har benyttet en levetid på 7 år, hvilket er 

standarden for afskrivningen af goodwill. Da kapitalafkastet for 2020 er på 0% tillægges 

der 8%, som giver os en kapitaliseringsfaktor på 2,83. 

Derfor er slutgoodwillen kr. 123.064 x 2,83 = kr. 348.271. Til sidst afrundes der, og Mike 

Larsens goodwill for virksomheden er beregnet skønsmæssigt til en værdi på i alt kr. 

348.000. 
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Figur 10: Goodwill. Kilde: Egen tilvirkning 
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5.3 Skattepligtig omdannelse af Danske Transport Services v/Mike Larsen 

Vi vil, i den skattepligtige omdannelse af Mike Larsens virksomhed, foretage 

omdannelsen både med og uden ejendommen. 

 

5.3.1 Anparternes anskaffelsessum med ejendom 

Se nedenstående eksempel for omdannelse til Danske Transport Services ApS, for at påse 

de konsekvenser, der eventuelt måtte være ved skattepligtig omdannelse inkl. 

ejendommen. 

 

Figur 11: Skattepligtig omdannelse inkl. ejendom. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vi har beregnet en skattemæssig anskaffelsessum på 4.801.772, hvoraf der er en overkurs 

eller et stiftertilgodehavende på 4.761.772, hvorfor den aktuelle skattemæssige 

anskaffelsessum er anpartskapitalen på 40.000 kr. Mike Larsen har valgmuligheden for 

at få et stiftertilgodehavende, som han kan vælge at få udbetalt skattefrit. Dette gøres i 

form af oprettelse af gældsbrev på anfordringsvilkår, hvor der forrentes og skal afdrages. 

Alternativt, som ses i mangel af likvider, kan man stifte selskabet til overkurs, og derved 
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lade virksomheden have frie reserver. Fra disse kan man udlodde udbytte, hvor man dog 

skal beskattes i forbindelse med virksomhedsomdannelsen, og igen blive beskattet af 

udbyttet på hhv. 27% til 55.300 (2020) og herefter 42% af beløbet herover. 

 

Vi foreslår dog Mike Larsen, at han får udarbejdet et anfordringstilgodehavende til kurs 

100, da dette, til forskel fra et stiftertilgodehavende, ikke skal betales på bankvilkår, og 

han kan derfor hæve penge uden at skulle betale afdrag og renter. Herved skal der 

foreligge en skriftlig aftale mellem Mike Larsen og Danske Transport Services ApS. 

Kursen hos pengeinstitut eller realkredit er så lav i dag grundet rente, løbetid og 

sikkerhedsstillelse, at der forventes en kurs på 96,7141. Det er bedre at have vilkår uden 

afdrag og rente efter pengeinstitut, hvorfor vi foreslår et anfordringstilgodehavende på 

hele summen kr. 4.761.772. 

 

Med udgangspunkt i topskatten har vi udregnet Mike Larsens konsekvens af 

omdannelsen i skattepligtig form inkl. ejendomsavance mv., som vil blive en del af hans 

personlige indkomst i forbindelse med afståelsen af virksomheden. Se figur 12.  

 
41 https://www.rd.dk/da-dk/privat/koeb-bolig/Kurser-og-renter/Pages/aktuelle-
kurser.aspx?valutakode=DKK 
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Figur 12: Skattepligtig indkomst inkl. ejendom. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Som det ses af figur 12, udløser den skattepligtige omdannelse inkl. ejendommen altså en 

stor skat for Mike Larsens personlige indkomst. Avancen, som Mike skal betale skat af, 

beregnes på baggrund af goodwill, som er udregnet i afsnit 5.2.3, til kr. 348.000. 

Yderligere er der en skattemæssig gevinst på kr. 607.227 vedrørende driftsmidlerne. Da 

ejendommen medregnes, kommer der genvundne afskrivninger på erhvervsejendommen 

til beskatning på kr. 837.200, som er personlig indkomst42. Grundet ejendomsavance 

vedrørende Mike Larsens virksomhedsskatteordning, er der tale om en indkomst i 

virksomheden, når vi skal beskrive avancen på ejendommen til kr. 263.580. Da 

ejendommen medtages og hele virksomheden omdannes, kommer det opsparede 

overskud til beskatning på kr. 515.957 med undtagelse af den allerede betalte 

virksomhedsskat på 22% af beløbet.  

 
42 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209109 
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5.3.2 Anparternes skattemæssige anskaffelsessum uden ejendom 

Se nedenstående eksempel for omdannelse af Danske Transport Services for at påse de 

konsekvenser, der eventuelt måtte være ved skattepligtig omdannelse ekskl. 

ejendommen. 

 

Figur 13: Skattepligtig omdannelse ekskl. ejendom. Egen tilvirkning 

 

På baggrund af samme argumentation som afsnit 5.3.1, burde Mike Larsen lave et 

anfordringstilgodehavende til kurs 100. På den måde kan han frit hæve af de kr. 2.117.152, 

som er overkursen, der vil blive til et anfordringstilgodehavende ved stiftelsen af 

virksomheden uden ejendommen, så længe der selvfølgelig er likvider nok i selskabet. 

Med udgangspunkt i topskatten har vi udregnet Mike Larsens konsekvens af 

omdannelsen i skattepligtig form uden ejendommen og beregnet hans personlige 

indkomst i forbindelse med afståelsen af virksomheden. Se figur 14-15.  
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Figur 14: Opgørelse af afståelsessum. Kilde: Egen tilvirkning 

 

  

Figur 15: Skattepligtig indkomst. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Da der kun er goodwill på kr. 348.000, og den skattemæssige gevinst på driftsmidlerne er 

kr. 607.227, som kommer til beskatning i dette eksempel, kan vi se en signifikant forskel 

på skatten inkl. ejendommen, hvor vi så i figur 12, at denne blev kr. 1.295.989 og uden 

ejendommen ses det i figur 15, at beskatningen er på kr. 457.508. Yderligere kan Mike 

Larsen beholde ejendommen i virksomhedsskatteordningen, hvilket betyder, at der ikke 

kommer opsparet overskud til beskatning. Den store forskel i beskatning skyldes 
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selvfølgelig, at det opsparede overskud, ejendomsavancen og de genvundne afskrivninger 

ikke beskattes i den skattepligtige omdannelse uden ejendommen. 

 

5.3.3 Stiftertilgodehavende 

Vi har jf. ovenstående beregnet en anskaffelsessum på hhv. kr. 2.157.152 og kr. 4.801.772. 

Heraf består kr. 40.000 af anpartskapitalen. De resterende kan vælges at blive optaget 

som overkurs eller som stiftertilgodehavende. Mike kan vælge at lade overkursen indgå, 

hvilket vil blive til frie reserver på selskabets egenkapital, hvorfor der opstår mulighed for 

et udbytte med en beskatning på 27% af beløbet op til kr. 55.300 (2020-sats) og herefter 

42% af beløbet herover. Da Mike er gift, er det muligt for ham at få det dobbelte, altså kr. 

110.600, hvis hans kone ikke benytter hendes udbyttegrænse. Dog betyder dette også, at 

grundet omdannelsen, er midlerne allerede blevet beskattet.  

Alternativt kan Mike vælge at få det som stiftertilgodehavende i form af et gældsbrev på 

anfordringsvilkår. I tilfælde af, at der er likviditet nok i selskabet, kan Mike derfor få 

pengene udbetalt skattefrit i stedet. Dette alternativ er helt klart en fordel, hvorfor det er, 

hvad vi anbefaler Mike.  

Vi har i begge ovenstående eksempler foreslået et anfordringstilgodehavende, som laves 

på kurs 100. På baggrund af rente, løbetid og tilsvarende sikkerhed, hvorfor kursen er lav 

i Danmark. Det er bedre at have en aftale mellem Mike og virksomheden, hvori der kan 

hæves frit uden at skulle være på pengeinstitut vilkår. 

 

5.3.4 Særligt ved omdannelse når man benytter virksomhedsskatteordningen 

Det opsparede overskud vil ved skattepligtig omdannelse komme til beskatning, hvis man 

vel at mærke omdanner alle virksomhederne. Det vil sige, at hvis Mike Larsen inkluderer 

ejendommen, vil hele det opsparede overskud komme til beskatning. Hvis han 

ekskluderer ejendommen, kan han fortsætte med at drive denne i virksomhedsordningen 

og dermed undgå, at opsparet overskud kommer til beskatning.  
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5.3.4.1 Indskudskonto 

Heraf er der ingen krav til, hvorfor denne vil ud gå i tilfælde af at virksomhedsordningen 

ikke fortsættes. 

 

5.3.4.2 Opsparet overskud 

Dette indgår i den personlige indkomst, medmindre virksomhedsskatteordningen 

videreføres. 

 

 

5.4 Skattefri omdannelse af Danske Transport Services v/Mike Larsen 

I dette afsnit vil vi foretage en skattefri virksomhedsomdannelse af Danske Transport 

Services v/Mike Larsen. Ved en skattefri omdannelse indskydes den personlige 

virksomhed som apportindskud, og den udløste skat vil blive udskudt til den dag, der 

reelt sker en afståelse af de omdannede aktiver. Hvis Mike Larsens virksomhed ophører 

eller går konkurs, vil skatten selvfølgelig ligeledes komme til betaling. 

 

5.4.1 Opfyldelse af betingelser og krav 

For at vi kan foretage skattefri virksomhedsomdannelse, skal alle otte betingelser for 

skattefri omdannelse, jf. VOL § 2 være opfyldt. Der henvises til teoriafsnittet, hvor de otte 

betingelser blev gennemgået. 

Det antages, at alle otte betingelser er opfyldt.  

 

5.4.2 Anparternes anskaffelsessum med ejendom 

Ved en skattefri omdannelse vil selskabet have følgende regnskabsmæssige og 

skattemæssige åbningsbalance: 
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Figur 16: Skattefri åbningsbalance inkl. ejendommen. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Der er en positiv indskudskonto i Mike Larsens virksomhed, hvorfor denne ved 

ophævelse af virksomhedsordningen vil gå i 0.  

 

Da selskabet er et anpartsselskab med en bunden selskabskapital på 40.000 kr., anses 

selskabet for stiftet med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2020 til kurs 6.537,08 jf. 

nedenstående figur. Overkursen er den samlede egenkapital fratrukket selskabskapitalen.   

  

Figur 17: Overkurs (kursstiftelse). Kilde: Egen tilvirkning 

 

Successionsgrundlaget udgør selskabets skattemæssige grundlag. I åbningsbalancen er 

der hensat til udskudt skat, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 8. Den udskudte skat er hensat med 

452.321 kr., idet den skal afsættes med 22% af den opgjorte avance. Se nedenstående 

avanceopgørelse og deraf beregningen af udskudt skat: 
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Figur 18: Avanceopgørelse. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Mike Larsen vil have følgende anskaffelsessum for anparterne, da den skattemæssige 

værdi, opgjort efter VOL § 4, stk. 2, er handelsværdien fratrukket den skattepligtige 

avance: 

 

  

Figur 19: Opgørelse af skattemæssig værdi, aktiver. Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Figur 20: Opgørelse af skattemæssig værdi, passiver. Kilde: Egen tilvirkning 
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Mike Larsens skattemæssige anskaffelsessum for anparterne vil derfor være 1.011.145 kr.  

Da Mike Larsen har opsparet overskud fra virksomhedsordningen, kan han vælge, om det 

opsparede overskud helt eller delvist skal hæves og dermed beskattes ved omdannelsen, 

eller om det opsparede overskud skal modregnes i anparternes skattemæssige 

anskaffelsessum. Hvis Mike Larsen vælger at anvende hele det opsparede overskud til 

modregning i anskaffelsessummen, vil anparternes skattemæssige anskaffelsessum være 

627.733 kr. Se nedenstående for visuelt overblik over modregningen: 

  

Figur 21: Anparternes anskaffelsessum. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Beløbet er et udtryk for den skattemæssige værdi af anparterne, hvorfor det er det beløb, 

Mike Larsen vil blive beskattet af, hvis han afstod alle sine anparter i selskabet.  

 

Den samlede udskudte skat ved den skattefri omdannelse bliver således: 

  

Figur 22: Samlet opgørelse af udskudt skat. Kilde: Egen tilvirkning 
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Den samlede udskudte skat ved skattefri omdannelse vil ikke være den samme som 

afståelsesbeskatningen i den skattepligtige omdannelse grundet forskellen i 

skatteprocenterne. 

 

5.4.3 Anparternes anskaffelsessum uden ejendom 

I nedenstående er anparternes anskaffelsessum beregnet uden ejendommen, da VOL § 2, 

stk. 1, nr. 2 giver mulighed for at beholde ejendommen i virksomhedsordningen.  

Beregningerne er foretaget på præcis samme måde, som i afsnit 5.4.2, den eneste forskel 

er, at ejendommen er taget ud af beregningerne. Selskabets åbningsbalance bliver derfor 

således: 

  

Figur 23: Åbningsbalance skattefri opgørelse ekskl. ejendom. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Forskellen i åbningsbalancen mellem skattefri omdannelse med og uden ejendommen er 

et lavere successionsgrundlag, da ejendomsavancen og de skattemæssigt genvundne 

afskrivninger ikke indgår i avanceopgørelsen, som dermed også resulterer i en lavere 

udskudt skat. Se avanceopgørelsen: 
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Figur 24: Avanceopgørelse. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Mike Larsen vil derfor have følgende anskaffelsessum for kapitalandelene, idet den 

skattemæssige værdi er opgjort efter VOL § 4, stk. 2, som handelsværdien fradraget den 

skattepligtige avance: 

  

Figur 25: Opgørelse af skattemæssig værdi, aktiver. Kilde: Egen tilvirkning 

 

  

Figur 26: Opgørelse af skattemæssig værdi, passiver. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Forskellen på de skattemæssige værdier mellem aktiver og passiver er således den 

skattemæssige anskaffelsessum for Mike Larsen, hvilket er illustreret i nedenstående: 
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Figur 27: Opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Mike Larsen har således en negativ anskaffelsessum på -98.075 kr.  

Ifølge VOL § 2, stk. 5 må anskaffelsessummen ikke være negativ, medmindre 

virksomhedsordningen har været anvendt i året op til omdannelsen, hvorfor lovens regler 

alligevel kan finde anvendelse. For at lovens regler kan anvendes, er det dog en yderligere 

betingelse, at alle Mike Larsens virksomheder omdannes til samme selskab, jf. VOL § 2, 

stk. 1, nr. 5. Da en ejendom betragtes som en selvstændig virksomhed, kan det ikke lade 

sig gøre at fortsætte med at drive ejendommen i virksomhedsordningen, når 

omdannelsen af resten af virksomheden vil resultere i en negativ anskaffelsessum. Det er 

med andre ord ikke muligt at lave en delvis omdannelse, hvis den omdannede del 

resulterer i en negativ anskaffelsessum, også selvom virksomhedsordningen har været 

anvendt forud for omdannelsen. 

Det er derfor ikke muligt for Mike Larsen at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse 

uden ejendommen. 

 

5.5 Delkonklusion: Fordele og ulemper for Mike Larsen ved hhv. 

skattepligtig- og skattefri omdannelse 

Mike Larsen havde til at starte med fire muligheder for omdannelse: skattepligtig og 

skattefri omdannelse med og uden ejendommen. Efter gennemgangen af den skattefri 

omdannelse uden ejendommen viste det sig, at Mike Larsen ville få en skattemæssigt 

negativ anskaffelsessum, hvorfor det ikke var muligt at bruge denne metode. Dette 

efterlod Mike Larsen med tre muligheder. 
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I den skattepligtige omdannelse med ejendommen ville Mike Larsen skulle betale en skat 

på ca. 1,3 mio. kr. Den høje skat skyldes driftsmidler, goodwill, opsparet overskud, 

ejendomsavance og genvundne afskrivninger. Mike Larsen har mulighed for at lave et 

anfordringstilgodehavende til kurs 100 til en værdi på 4,761. t.kr., men da selskabet på 

omdannelsestidspunktet kun har likvider for ca. 541 t.kr., vil han ikke kunne få nok 

likviditet ud til at betale den udløste skat.  

Den store udløste skat i ovenstående skyldes primært ejendomsavancen og de genvundne 

afskrivninger på hhv. ca. 263 t.kr. og 837 t.kr. samt opsparet overskud på ca. 402 t.kr. 

Goodwillen er opgjort til 348 t.kr., hvorfor den er af beskeden størrelse ift. selskabets 

samlede finansielle stilling. Det er derfor nærliggende at tænke som det næste, at man 

kan undlade ejendommen i omdannelsen og dermed undgå beskatning af 

ejendomsavancen, de genvundne afskrivninger, og det opsparede overskud, men lade sig 

beskatte af goodwill med det samme, da værdien er relativt lav. Dette leder os til den 

skattepligtige omdannelse uden ejendommen. Her vil den udløste skat udmønte sig i ca. 

457 t.kr. Mike Larsen har mulighed for at stifte et anfordringstilgodehavende på ca. 2,117 

t.kr. til kurs 100, og få udbetalt de 457 t.kr. til betaling af skatten. Dette efterlader ham 

med likvider i selskabet på ca. 84 t.kr., hvilket selvfølgelig mindsker kapitalgrundlaget og 

soliditeten i selskabet, som kan være problematisk som følge af COVID-19, hvor det er en 

fordel at være robust. Derudover vil det på kort sigt hindre vækst, da der ikke er kapital 

nok til at investere, hvilket kan være i strid med hans ønsker om at ekspandere.  

Omvendt kan man diskutere, om det overhovedet er tiden til at ekspandere, når der er så 

meget uro på verdensmarkedet, hvor der derfor vil være en vis risiko ved at investere. De 

84 t.kr. i likvider mindsker kapitalgrundlaget og øger den likvide risiko, men med tanke 

på, at Mike Larsen, på trods af COVID-19, stadig har en stabil indkomst og deraf 

tilstrømning af likvide midler, vurderes den finansielle risiko ikke at være stor. Han vil 

ligeledes have den fordel, at han får afregnet skatten med det samme og får opgjorte egne 

afskrivningsgrundlag. Dette er specielt en fordel ift. goodwill, da man skattemæssigt må 

afskrive på goodwill i den skattepligtige omdannelse, hvilket vil nedbringe den 

skattepligtige indkomst med afskrivningsbeløbet i goodwillens levetid. Han vil ligeledes 
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spare nogle administrative omkostninger, da det vil være mere simpelt at omdanne 

skattepligtigt uden ejendommen. En af grundene til, at Mike Larsen vil omdanne, er også, 

at han vil nedbringe risikoen for personlig hæftelse. Ved at beholde ejendommen i 

virksomhedsordningen, vil denne ikke indgå i en eventuel konkurs i selskabet, hvorfor 

han kun hæfter med indskuddet i ApS‘et. Han vil derfor i princippet flytte ejendommen 

ud af risikozonen. Ejendomsbranchen vurderes ikke at blive hårdt ramt af COVID-19 som 

helhed, hvorfor en eventuel konkurs af Mike Larsens ejendom ikke vurderes at være stor. 

Der er på den måde mange fordele for Mike Larsen ved at vælge den skattepligtige 

omdannelse uden ejendommen, men der er stadig nogle risici, han skal forholde sig til 

først.  

 

I den skattefri omdannelse var det ikke en mulighed at omdanne skattefrit uden 

ejendommen, hvorfor Mike Larsen, hvis han ville omdanne skattefrit, kun kunne vælge at 

omdanne inkl. ejendommen.  

Mike Larsen ville ved den skattefri omdannelse inkl. ejendommen få en skattemæssig 

anskaffelsessum på 608 t.kr. efter fradrag af det opsparede overskud. Den udskudte skat i 

selskabet ville blive 452 t.kr., og ville først blive udløst den dag, der skete en reel afståelse 

af selskabets aktiver. Likviditetsmæssigt vil den skattefri omdannelse da ikke påvirke 

selskabet, hvorfor Mike Larsen ville have et større kapitalgrundlag til at gøre selskabet 

mere robust, som kan være en fordel som følge af COVID-19 og deraf usikkerheden på 

verdensmarkedet. Det større kapitalgrundlag vil ligeledes øge hans muligheder for at 

investere i og ekspandere selskabet og er derfor i tråd med hans strategiske vision for 

fremtiden. Dette er dog også forbundet med risiko, og er Mike Larsen villig til at løbe den 

risiko, specielt når ejendommen også ligger i selskabet? Derudover ligger der også en 

latent skat (inkl. skatterne på ejendommen), der venter på at blive udløst, som i fremtiden 

formentlig ville sætte selskabet lidt tilbage og kortvarigt hindre væksten. Man kan ikke 

forudse, hvordan skatten vil påvirke selskabet i fremtiden, men man ved, den ligger der, 

og på et tidspunkt skal der tages stilling til den. Vil det til den tid være det mest 

hensigtsmæssige tidspunkt? Selskabet vil ligeledes succedere i virksomhedens 
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skattemæssige stilling og vil derfor ikke opgøre egne afskrivningsgrundlag. Dette er 

specielt en ulempe ift. goodwill, da selskabet ikke kan afskrive skattemæssigt på den, 

hvorfor de skattemæssige afskrivninger i selskabet derfor vil være en del lavere i den 

skattefri ift. skattepligtige omdannelse. Det betyder en højere skattepligtig indkomst i de 

efterfølgende år og deraf en højere skat ift. den skattepligtige omdannelse. Derudover vil 

ejendommen også indgå i selskabet og dermed være i risikozonen ved konkurs af selve 

driften med transportvirksomheden, hvilket er en relativt stor risiko. Han vil derudover 

heller ikke nyde godt af de fordele, der er ved at have ejendomsvirksomhed i 

virksomhedsordningen.  

 

Det er derfor vores professionelle vurdering, at Mike Larsen bør vælge den skattepligtige 

omdannelse uden ejendommen, da han har råd til at betale den udløste skat, og da 

fordelene klart opvejer ulemperne jf. ovenstående gennemgang. 

 

5.6 Fremskrivning af regnskabet for de næste fem år - metodevalgenes effekt 

herpå 

Vi har, jf. bilag 10-12, budgetteret Mike Larsens selskab, Danske Transport Services ApS, 

for de næste fem år. Vi har foretaget budgetteringen på baggrund af de oplysninger, Mike 

Larsen har givet os om hans nuværende situation samt på baggrund af hans 

fremtidsplaner. Vi har udarbejdet tre budgetter: den skattepligtige med ejendommen, den 

skattepligtige uden ejendommen, og den skattefri med ejendommen. Da skattefri delvis 

omdannelse ikke var en mulighed grundet en skattemæssig negativ anskaffelsessum, har 

vi ikke budgetteret med dette metodevalg.  

Vi har foretaget disse budgetteringer for at analysere de tre metodevalgs effekt herpå. 

Dette gør vi primært for at analysere på den likviditetsvirkning, ens valg betyder, ikke kun 

i omdannelsesåret, men også for virksomheden fremadrettet. Vil det stadig være i tråd 
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med ens planer for fremtiden? Er ens likviditet stærk nok for de kommende år? Ændrer 

det på noget ift. ens metodevalg? 

Vi tager forbehold for, at budgetterne er behæftet med væsentlig usikkerhed som følge af 

COVID-19, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt effektivt at vurdere de 

økonomiske konsekvenser herpå. Transportbranchen er dog på nuværende tidspunkt ikke 

en af de brancher, der er økonomisk hårdt ramt. Budgetteringerne er ligeledes foretaget 

med forudsætning om, at Mike Larsen har lukket den store aftale med en af de store 

supermarkedskæder i Danmark. Supermarkedskæderne er nogle af dem, det går rigtig 

godt for på trods af COVID-19, hvorfor det forudsættes, at Mike Larsen skal transportere 

for denne supermarkedskæde over længere tid end budgetterne er lavet for.  

I de kommende tre figurer har vi opgjort tabeller, der viser de skattepligtige resultater (og 

deraf skatten) for de næste fem år. Vi har udarbejdet én figur pr. metodevalg. 

Forklaringen og sammenligningen af de skattepligtige resultater er foretaget under 

figurerne.  

 

 

Figur 28: Budget – Skattepligtig omdannelse uden ejendom – Skattepligtigt resultat. Kilde: Egen 

tilvirkning 
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Figur 29: Budget – Skattepligtig omdannelse med ejendom – Skattepligtigt resultat. Kilde: Egen 

tilvirkning 

 

 

Figur 30: Budget – Skattefri omdannelse med ejendom – Skattepligtigt resultat. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vi er opmærksomme på, at det er svært at sammenligne en omdannelse uden ejendom 

med to omdannelser med ejendom, da afskrivningerne og selve driften af ejendommen 

har en væsentlig indflydelse på det skattepligtige resultat. Det, der er værd at tage med, 

er, at de skattemæssige afskrivninger i den skattepligtige uden ejendommen er højere end 

de skattemæssige afskrivninger med ejendommen i den skattefri. Selv med ejendommen 

er de skattemæssige afskrivninger altså lavere i den skattefri ift. den skattepligtige uden 

ejendommen. Dette skyldes, at man i den skattepligtige omdannelse har købt aktiverne og 

dermed kan opgøre egne afskrivningsgrundlag. Derudover kan man i den skattepligtige 

omdannelse skattemæssigt afskrive på goodwill, da man har købt den internt oparbejdede 

goodwill fra virksomheden. Det er ikke tilfældet i den skattefri omdannelse, da man her 
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succederer i virksomhedens skattemæssige stilling og dermed ikke kan afskrive 

skattemæssigt på internt oparbejdet goodwill. Ift. ejendommen og driftsmidlerne i den 

skattefri omdannelse overtager det nystiftede selskab Mike Larsens skattemæssige 

værdier, anskaffelsestidspunkt og kostpriserne fra Mike Larsens 

enkeltmandsvirksomhed. Driftsmidlerne indtræder i selskabet i Mike Larsens 

skattemæssigt nedskrevne værdi, og der fortsættes med at afskrive 25% af den 

nedskrevne saldo. Selskabet overtager ligeledes købesummen for ejendommen, 

købstidspunktet og saldoen på de skattemæssige afskrivninger. Det betyder, at hvis Mike 

Larsen fx har afskrevet 60% på ejendommen, så kan selskabet kun afskrive 40%. På en 

ejendom afskrives der lineært, dvs. at selskabet afskriver med 4% af den samme saldo 

som den saldo, Mike Larsen anvendte, dog er der kun 40% til rest, hvis eksemplet fra før 

anvendes. Så selskabet fortsætter beløbsmæssigt med det samme beløb som Mike Larsen, 

dog kun til afskrivningsprocenten bliver 100% for personen inkl. selskab til sammen. 

Dette betyder ligeledes lavere skattemæssige afskrivninger. 

Jo højere goodwill, jo højere skat skal der betales i den skattepligtige, men man får så 

også den bonus, at man skattemæssigt kan afskrive over goodwillens levetid. Derudover 

kan man også skattemæssigt afskrive mere på driftsmidlerne og en eventuel ejendom i 

den skattepligtige omdannelse ift. skattefri, hvorfor man samlet mindsker det 

skattepligtige resultat, og dermed skal man betale en lavere skat.  

I den skattepligtige betaler man derfor meget skat i omdannelsesåret modsat den skattefri 

omdannelse, hvor man betaler 0 kr. i skat i omdannelsesåret. Over tid ville dette dog 

udligne sig, som det er påvist i figurerne.  

 

5.6.1 Delkonklusion 

I den skattepligtige omdannelse uden ejendommen har Mike Larsen råd til at betale den 

udløste skat i omdannelsesåret, jf. delkonklusionen i afsnit 5.5. Det efterlader ham med 

likvider på ca. 84 t.kr. efter betaling af den udløste skat som følge af omdannelsen. Dette 

bringer ham på helt kort sigt i en mere likviditetsmæssig sårbar position, men vi har vist i 
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dette afsnit, at hans likviditet faktisk styrkes over tid, da de højere skattemæssige 

afskrivninger så at sige arbejder for ham, idet de nedbringer den skattepligtige indkomst, 

og dermed skal der betales en lavere skat i de efterfølgende år. Hvis Mike Larsen 

vurderer, at han likviditetsmæssigt kan stå imod de forpligtelser, der forfalder til betaling 

i omdannelsesåret, vil hans selskab stå i en stærk finansiel situation i de efterfølgende år. 
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6. Konklusion 

På baggrund af vores undersøgelse konkluderede vi, at Mike Larsen bør omdanne sin 

enkeltmandsvirksomhed til et anpartsselskab, da han indtil videre ikke har nydt godt af 

de skattemæssige fordele, som der er mulighed for i virksomhedsordningen. Derudover 

vil Mike Larsen gerne vækste sin virksomhed, hvilket kræver investeringer, og han er 

ligeledes ved at lukke en stor kontrakt med en af de større supermarkedskæder i 

Danmark. Hans driftsrisiko øges derfor i takt hermed, specielt i lyset af COVID-19, 

hvorfor begrænset hæftelse vurderes at være den væsentligste faktor for at skulle 

omdanne til anpartsselskab. En omdannelse giver ham ligeledes mulighed for at stifte et 

overliggende holdingselskab, som kan være strategisk værdifuldt for ham, da han kan 

flytte overskydende likviditet fra driftsselskabet op i holdingselskabet, og dermed flytte 

pengene ud af risikozonen. Hvis virksomheden vokser, giver det ham på sigt også nogle 

strategiske muligheder, da han kan stifte flere selskaber under holdingselskabet og 

dermed danne en koncern.   

Efter vi konkluderede, at Mike Larsen bør omdanne til anpartsselskab, undersøgte vi 

hvilken omdannelsesmetode, vi mente ville være mest hensigtsmæssig for ham. Han 

havde til at starte med fire muligheder for omdannelsen: at omdanne skattepligtigt eller 

skattefrit, og om det skulle være en hel eller delvis omdannelse i forhold til, om 

ejendommen skulle indgå. Vores undersøgelse viste, at en skattefri omdannelse uden 

ejendommen ikke var en mulighed, hvorfor det efterlod Mike Larsen med tre muligheder. 

Af disse tre muligheder fandt vi, at en skattepligtig omdannelse uden ejendommen ville 

være det mest hensigtsmæssige. Dette gjorde vi, da Mike Larsen har råd til at betale den 

udløste skat som følge af omdannelsen, hvilket efterlader ham med likvider i selskabet på 

ca. 84 t.kr. Dette vurderes dog ikke at være kritisk for Mike Larsen, da han, på trods af 

COVID-19, stadig vurderes at have en stabil pengestrøm. Vi vurderer ligeledes, at det vil 

være bedst for Mike Larsen at holde ejendommen uden for omdannelsen og fortsætte 

driften af denne i virksomhedsordningen. På den måde vil ejendommen ikke være truet af 

den øgede driftsrisiko i selskabet. 
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Udover at undersøge hvad der ville være mest hensigtsmæssigt for ham i 

omdannelsesåret, undersøgte vi også, hvordan de forskellige omdannelsesmetoder ville 

påvirke budgetterne for de næste fem år. Her fandt vi, at de højere skattemæssige 

afskrivninger på goodwill og driftsmidlerne i den skattepligtige omdannelse vil nedbringe 

det skattepligtige resultat, og dermed skal selskabet, alt andet lige, betale en lavere skat 

over årene ift. hvis den skattefri omdannelse var valgt.  

Mike Larsen vil derfor have et mindsket kapitalgrundlag i omdannelsesåret som følge af 

den skattepligtige omdannelse, men i fremtiden vil hans selskab stå i en finansiel stærk 

position, hvorfor det vurderes, at han bør forholde sig mere afventende i omdannelsesåret 

og afvente de økonomiske konsekvenser af COVID-19 for senere at kunne stå stærkt og 

foretage investeringer under mere stabile forudsætninger. 
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Bilag 10: Budget 5 år frem skattefri inkl. ejendommen 

Bilag 11: Budget 5 år frem skattepligtig inkl. ejendommen 

Bilag 12: Budget 5 år frem skattepligtig uden ejendommen 

 

 

 

 

 

 

 



Indkomstår 2019 2018 2017
Note

Nettoomsætning 2.950.000 3.100.000 2.885.000
Vareforbrug -12.500 0 -10.000
Lønninger -597.480 -880.972 -839.396

2.340.020 2.219.028 2.035.604

Salgsfremmende omkostninger -22.200 -25.000 -22.100
Husleje 70.100 -94.400 -13.100
Bildrift -715.000 -745.000 -680.000
Administrationsomkostninger -88.350 -96.850 -95.200

-755.450 -961.250 -810.400
Resultat før afskrivninger of 
finansielle poster 1.584.570 1.257.778 1.225.204

Af- og nedskrivninger af materielle 
anlægsaktiver -995.000 -945.000 -945.000

Resultat af primær drift 589.570 312.778 280.204

Renteomkostninger -47.300 -36.800 -29.300
ÅRETS RESULTAT 542.270 275.978 250.904

Indkomstår 2019 2018 2017

Note

AKTIVER

Anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver 
Ejendom 2.210.000 2.380.000 2.550.000
Driftsmidler 2.600.000 3.025.000 3.800.000
Materielle anlægsaktiver i alt 4.810.000 5.405.000 6.350.000

Anlægsaktiver i alt 4.810.000 5.405.000 6.350.000

Deposita 10.000 10.000 10.000
Finansielle anlægsaktiver 10.000 10.000 10.000

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 255.000 300.000 180.000
Tilgodehavender i alt 255.000 300.000 180.000

Likvide beholdninger 541.090 95.500 55.000

Omsætningsaktiver i alt 796.090 395.500 235.000

Aktiver i alt 5.616.090 5.810.500 6.595.000

PASSIVER

Indestående i virksomhed
Saldo primo 2.546.882 2.600.904 2.500.000
Årets hævninger -370.000 -330.000 -150.000
Årets resultat 542.270 275.978 250.904
Indestående i alt 2.719.152 2.546.882 2.600.904

GÆLD

Langfristet gæld
Realkreditinstitutter 1.250.000 1.300.000 1.350.000
Kreditinstitutter 650.000 495.000 975.206
Langfristet gæld i alt 1.900.000 1.795.000 2.325.206

Kortfristet gæld
Gæld til realkreditinstitutter 50.000 50.000 50.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser 96.000 500.000 800.000
Anden gæld 850.938 918.618 818.890
Kortfristet gæld i alt 996.938 1.468.618 1.668.890

GÆLD I ALT 2.896.938 3.263.618 3.994.096

PASSIVER I ALT 5.616.090 5.810.500 6.595.000

Resultatopgørelse

Balance

Bilag 1



 
Formel & henvisning

Note 2019 2018 2017
Indhentet fra bilag 1

Driftøkonomisk resultat før renter 589.570,00 312.778,00 280.204,00

Regnskabsmæssige afskrivninger (driftmidler) 825.000,00 775.000,00 775.000,00 Indhentet fra bilag 1
Regnskabsmæssige afskrivninger (ejendom) 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Indhentet fra bilag 1
Tilbageførelse af driftøkonomiske afskrivninger 995.000,00 945.000,00 945.000,00

Fradrag i den skattepligtige indkomst
Skattemæssige afksrivninger - alm. Driftmidler -664.257,81 -752.343,75 -1.003.125,00 Indhentet fra bilag 2 
Skattemæssige afksrivninger - ejendom -119.600,00 -119.600,00 -119.600,00 Indhentet fra bilag 2 

-783.857,81 -871.943,75 -1.122.725,00

Resultat før renter 800.712,19 385.834,25 102.479,00

Renteomkostninger
Renteomkostninger og lignende omkostninger -47.300,00 -36.800,00 -29.300,00 Indhentet fra bilag 1

ÅRETS SKATTEPLIGTIGE INDKOMST 753.412,19 349.034,25 73.179,00 Afstemt til bilag 2 

Forskel efterregnet 211.142,19 73.056,25 -177.725,00 Driftresultat - skattepligtig resultat

Virksomhedsskatteordningen:
Indskudskonto primo 115.000,00 115.000,00 115.000,00 Afstemt til bilag 2 (side 9)
Skattepligtig indkomst 753.412,19 349.034,25 73.179,00

Årets faktiske hævninger (hævet overskud) 370.000,00 330.000,00 150.000,00 Årets hævninger
Virksomhedsskat 108.141,90 5.368,63 -21.667,46 Formel = (Opsparet overskud/0,78) x 22%
Personlig indkomst 261.858,10 324.631,37 171.667,46

Opsparet overskud 383.412,19 19.034,25 -76.821,00 Formel = skattepligtig indkomst - årets hævninger
Virksomhedsskat 108.141,90 5.368,63 -21.667,46 Formel = (Opspare toverskud/0,78) x 22%
Virksomhedsindkomst 491.554,09 24.402,88 -98.488,46

Indskudskonto Ultimo 115.000,00 115.000,00 115.000,00 Ultimo indskudskonto

Opsparet overskud Samlet 2019 2018 2017
Primo (22%) 98.488,46
Opsparet overskud inkl. Skat 515.956,97 491.554,09 24.402,88 -98.488,46
Skatten af opsparet overskud (22%) 113.510,53 108.141,90 5.368,63
Opsparet overskud uden skat 402.446,44 383.412,19 19.034,25

I alt 402.446,44 383.412,19 19.034,25 0,00

Egenkapital primo 2.546.882,00
Kapitalindskud
Åretshævninger -370.000,00
Reguleringer
Overført resultat 753.412,19
Skattemæssig egenkapital 2019 i alt 2.930.294,19

Årsrapportens egenkapital 2.719.152,00
Forskel 211.142,19
Skattemæssig opgjort forskel 211.142,19
Afvigelse 0,00

Almindelige driftsmidler 2019

Skattemæssig saldo pr. 1 januar 2019 2.257.031,00 Primo hentet fra bilag 2 (side 7)
Tilgang, i årets løb. 400.000,00 Tilgang i året

Afskrivningsgrundlag 2.657.031,00 Formel = primo + tilgang
Afskrivning, 25 procent 664.257,75 Formel = afskrivnings grundlag * 25 %

Skattemæssig saldo for driftsmidler pr. 31. december 2019 1.992.773,25

Skattepligtig resultatopgørelse

Skattemæssig egenkapital 2019

Specifikation af skattemæssig saldo for driftsmidler 2019

Bilag 2



Beregning af goodwill for Danske Transport Services v/Mike Larsen

TSS 2000-10
2017 2018 2019

Regnskabsmæssige resultat 3. sidste år 2. sidste år sidste år

Virksomhedens resultat af primær drift 280.204 312.778 589.570
Renteindtægter 0 0 0
Renteudgifter -29.300 -36.800 -47.300
Regnskabsmæssigt resultat - reguleret 250.904 275.978 542.270

Vægtning - faktor 1 2 3

Vægtet indkomst - reguleret 250.904 551.956 1.626.810

I alt 2.429.670

Gennemsnitlig indtjening - vægtet indkomst i alt divideret med 6 404.945
Udviklingstendens 145.683

550.628

Heraf driftsherreløn 50% (dog min. 250tkr  og maks 1.000tkr) -275.314

275.314
Forrentning af virksomhedens aktiver (ekskl. goodwill & likvider)
Kapitalafkastsats 0 % jf. (VSL§9) + 3% 3% 5.075.000 -152.250

Rest til forrentning af goodwill 123.064

Kapitalisering Faktor År
Kapitalafkastsats 0 % (VSL§9) + 8% 8% 7 348.271

Beregnet goodwill - afrundet (skønsmæssigt) 348.000

Kapitaliseringsfaktor 2,83

Udskudt skat af goodwill 22% 76.560

Goodwill - bilag 3



Regnskabsmæssig Skattemæssig Regnskabsmæssig Skattemæssig 

Aktiver  
Goodwill 348.000 348.000 348.000
Ejendom (inkl. grund) 2.210.000 2.562.800 3.944.620 3.944.620 3.944.620
Driftsmidler 2.600.000 1.992.773 2.600.000 2.600.000 2.600.000
Tilgodehavender 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000
Andre tilgodehavender 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Likvider 541.090 541.090 541.090 541.090 541.090
Aktiver i alt 5.616.090 5.361.663 7.698.710 7.698.710 7.698.710
Passiver
Gældsforpligtelser 2.896.938 2.896.938 2.896.938 2.896.938 2.896.938
Gæld i alt 2.896.938 2.896.938 2.896.938 2.896.938 2.896.938
Stiftertilgodehavende 4.761.772 4.761.772 4.761.772
Egenkapital 2.719.152 2.464.725 40.000 40.000 40.000
Passiver i alt 5.616.090 5.361.663 7.698.710 7.698.710 7.698.710

Anparternes anskaffelsessum 4.801.772

Selskabets egenkapital er fordelt således:
Anpartskapital 40.000
Overkurs bliver oprettet som et stiftertilgodehavende 4.761.772

4.801.772
Anparternes stiftelseskurs 12004,4

Beregning af kursnedslag

Der er anvendt kurs 100 Gældsbrev Kursnedslag
Nominelt 4.761.772 0

Fordeling af kursnedslag

Aktiver Værdi kr. Kursnedslag kr. Afståelsessum kr.

Goodwill 348.000 0 348.000
Bygning 3.944.620 0 3.944.620
Driftsmidler 2.600.000 0 2.600.000
Periodeafgrænsningsposter 0 0 0
Andre tilgodehavender 10.000 0 10.000
Debitorer 255.000 0 255.000
Ombygning af lejede lokaler 0 0 0

7.157.620 0 7.157.620

Øvrige aktiver Afståelsessum Kursnedslag Afståelsessum Skattemæssig Tab/gevinst
Goodwill 348.000 0 348.000 0 348.000
Bygning 3.944.620 0 3.944.620 2.562.800 1.381.820 Se ejd. Avance opgørelse 
Driftsmidler 2.600.000 0 2.600.000 1.992.773 607.227
Andre tilgodehavender 10.000 0 10.000 10.000 0
Debitorer 255.000 0 255.000 255.000 0

Samlet skattepligtig avance før genbeskatning af opsparede overskud 7.157.620 2.337.047

Driftsmidler 607.227
Goodwill 348.000
Genvundne afksrivninger 837.200 PSL § 4
Opsparet overskud 515.957
Ejendomavance 263.580 EBL - en del af personlig indkomst, da den er i VSO.

Personlig indkomst før AM-bidrag 2.656.384
AM-bidrag heraf -212.511

Personlig indkomst i alt 2.443.873
A

Udledt skat heraf
Skat heraf - 52,06 % i henhold til skatteloft i 2020 1.409.500
Betalt virksomhedsskat af opsparet overskud til og med 2019 - 22 
% af kr. 515.957 -113.511

Skat til betaling i alt 1.295.989

Bilag 4

Skattemæssit opgørelse af stiftertilgodehavende

Opgørelse af afståelsessum

Opgørelse af skattepligtig indkomst inkl ejendom

Skattepligtig omdannelse inkl. ejendom
Virksomhedens regnskab Selskabets åbningsbalance Anparternes 

anskaffelsessum



Regnskabsmæssig Skattemæssig Regnskabsmæssig Skattemæssig 

Aktiver  
Goodwill 348.000 348.000 348.000
Ejendom (inkl. grund) 0 0 0 0 0
Driftsmidler 2.600.000 1.992.773 2.600.000 2.600.000 2.600.000
Tilgodehavender 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000
Andre tilgodehavender 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Likvider 541.090 541.090 541.090 541.090 541.090
Aktiver i alt 3.406.090 2.798.863 3.754.090 3.754.090 3.754.090

Passiver
Gældsforpligtelser 1.596.938 1.596.938 1.596.938 1.596.938 1.596.938
Gæld i alt 1.596.938 1.596.938 1.596.938 1.596.938 1.596.938

Stiftertilgodehavende 2.117.152 2.117.152 2.117.152
Egenkapital 1.809.152 1.201.925 40.000 40.000 40.000
Passiver i alt 3.406.090 2.798.863 3.754.090 3.754.090 3.754.090

Anparternes anskaffelsessum 2.157.152

Selskabets egenkapital er fordelt således:
Anpartskapital 40.000
Overkurs bliver oprettet som et stiftertilgodehavende 2.117.152

2.157.152
Anparternes stiftelseskurs 5392,9

Beregning af kursnedslag

Der er anvendt kurs 100 Gældsbrev Kursnedslag
Nominelt 2.117.152 0

Fordeling af kursnedslag

Aktiver Værdi kr. Kursnedslag kr. Afståelsessum kr.
Goodwill 348.000 0 348.000
Bygning 0 0 0
Driftsmidler 2.600.000 0 2.600.000
Periodeafgrænsningsposter 0 0 0
Andre tilgodehavender 10.000 0 10.000
Debitorer 255.000 0 255.000
Ombygning af lejede lokaler 0 0 0

3.213.000 0 3.213.000

Øvrige aktiver Afståelsessum Skattemæssig Tab/gevinst
Goodwill 348.000 0 348.000
Bygning 0 0 0
Driftsmidler 2.600.000 1.992.773 607.227
Andre tilgodehavender 10.000 10.000 0
Debitorer 255.000 255.000 0

Samlet skattepligtig avance før genbeskatning af opsparede overskud 955.227

Driftsmidler 607.227
Goodwill 348.000

Personlig indkomst før AM-bidrag 955.227

AM-bidrag heraf -76.418

Personlig indkomst i alt 878.808

Skat heraf - 52,06 % i henhold til skatteloft i 2020 457.508

Skat til betaling i alt 457.508

Bilag 5

Skattepligtig omdannelse ekskl. ejendom
Virksomhedens regnskab Selskabets åbningsbalance Anparternes 

anskaffelsessum

Skattemæssit opgørelse af stiftertilgodehavende

Opgørelse af afståelsessum

Opgørelse af skattepligtig indkomst



1. Afståelsessum opgjort på kontantbasis 3.870.000                        
Indhentet på baggrund af 
Colliers PULS Q1 2020

2. Salgsomkostninger 74.620                              
Vurderet tinglysning og anslået 
advokat omkostninger.

3. Eventuelt fradrag for ejerboligværdi -                                     
4. Reguleret afståelsessum 3.795.380                        
5. Anskaffelsessum opgjort på kontantbasis 3.400.000                        

6. Købsomkostninger 71.800                              
Vurderet tinglysning og anslået 
advokat omkostninger.

7. Tillæg efter EBL § 5, stk 1 - 10 t.kr fradrag pr beboelses år 60.000                              7 år (fratrukket afståelses året)
9. Fradrag for ikke genvundne afskrivninger AL § 21, stk 4. -                                     
11. Reguleret anskaffelsessum 3.531.800                        
12. Beregnet avance (+) / tab ( - ) 263.580                           
14. Ejendomsavance til beskatning som I VSO som personlig indkomst263.580                           

Fordelings nøgle:
Fordeling af salgssum %
Original købspris, grund 410.000 0,12
Original købspris, ejendom 2.990.000 0,88
Anskaffelsessum opgørelse grund 455.446 0,12
Anskaffelsessum opgørelse ejendom 3.339.934 0,88

9. Genvundne afskrivninger Ejendommen
Kontant afståelsessum erhvervsbygning (inkl. Salgsomk fordelt)3.339.934

Nedskrevet værdi (skattemæssige afskrivninger) -2.152.800
Fortjeneste/tab 1.187.134
Dog max. foretagne afskrivninger 837.200
Opgørelse af ikke genvundne afskrivninger
Ikke genvundne afskrivninger, reduktion i anskaffelsessum efter EBL837.200
Genvundne afskrivninger 837.200
Ikke genvundne afskrivninger 0

Afståelsessum 3.870.000                        
Salgsomkostninger 74.620                              
Reguleret afståelsessum 3.795.380                        

Anskaffelsessum 3.400.000                        
Købsomkostninger 71.800                              
EBL § 5 - tillæg 10.t.kr. p.a. 60.000                              
Reguleret anskaffelsessum 3.531.800                        

Afskrivninger 4 pct p.a. (7 år) 837.200                           
Genvundne afskrivninger 837.200 -                          
Fradrag AL § 21, stk 4. -                                     

Avance 263.580                           

Ejendomsavanceskema - Bilag 6

Ejendomsavanceberegning 

Ejendomsavanceskema 



Overskud 542.270,00
Midlertidige forskelle
 + regnskabsmæssige afskrivninger 995.000,00
 - skattemæssige afskrivninger -783.858,00
Skattemæssigt resultat i alt 753.412,00

Virksomhedsindkomst - skattemæssigt resultat fratrukket hævninger 491.553,85

1) Virksomhedsskat - opsparet overskud - beregnet 22 % 108.141,85
2) Kapitalafkast - udgør 0 % i 2019 0,00
3) Hævet som løn i virksomheden 370.000,00
I alt 478.141,85

Overskud i 2019 753.412,00
Hævninger i året 370.000,00
Opsparet overskud i 2019 383.412,00
Skat heraf, 22 % 108.141,85
Virksomhedsindkomst 491.553,85

Indkomst fra virksomheden 261.858,10
 - Fradrag for privattegnet ratepension - fradrag maks kr. 55.900 i 2019 -12.000,00
Personlig indkomst, brutto 249.858,10

AM-bidrag 8 % af virksomhedsindkomst 20.948,65
Personlig indkomst, netto 228.909,45

Kapitalafkastgrundlag
 - Renteudgifter -28.000,00
Kapitalindkomst i alt -28.000,00

Ligningsmæssigt fradrag
Beskæftigelsesfradrag (10,5 % af virk. indkomst. Max. 37.200 i 2019) -27.495,00
Ligningsmæssige fradrag i alt -27.495,00

Skattepligtig indkomst i alt 173.414,45

Indkomstopgørelse 2019

Hæverækkefølge for Mike Larsen 2019

Beregning af virksomhedsskat i 2019

Opgørelse af personlig indkomst for Mike Larsen 2019

Bilag 7



Regnskabsmæssig Skattemæssig Regnskabsmæssig Successionsgrundlag 

Aktiver
Goodwill 0 348.000 0 0
Bygning 2.210.000 2.562.800 2.210.000 2.562.800 2.562.800
Driftsmidler 2.600.000 1.992.773 2.600.000 1.992.773 1.992.773
Andre tilgodehavender 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Debitorer 255.000 255.000 255.000 255.000 255.000
Likvider 541.090 541.090 541.090 541.090 541.090
Aktiver i alt 5.616.090 5.361.663 5.964.090 5.361.663 5.361.663

Passiver
Gældsforpligtelser 2.896.938 2.896.938 2.896.938 2.896.938 2.896.938
Udskudt skat 452.321 0
Gæld i alt 2.896.938 2.896.938 3.349.259 2.896.938 2.896.938

Egenkapital 2.719.152 2.464.725 2.574.831 2.424.725 2.424.725
Selskabskapital 40.000 40.000 40.000
Passiver i alt 5.616.090 5.361.663 5.964.090 5.361.663 5.361.663

Avancer Udskudt skat
Goodwill 348.000 76.560
Ejendomsavance 263.580 57.988
Genvundne afskrivninger, bygninger 837.200 184.184
Driftsmidler 607.227 133.590

2.056.007 452.321

Handelsværdi Avance Skattemæssig værdi
Aktiver
Goodwill 348.000 348.000 0
Bygning 2.210.000 1.100.780 1.109.220
Driftsmidler 2.600.000 607.227 1.992.773
Andre tilgodehavender 10.000 0 10.000
Debitorer 255.000 0 255.000
Likvider 541.090 0 541.090
I alt 5.964.090 2.056.007 3.908.083

Handelsværdi Avance Skattemæssig værdi
Passiver
Gældsforpligtelser 2.896.938 0 2.896.938
Udskudt skat 0 0 0
I alt 2.896.938 0 2.896.938

Skattemæssig anskaffelsessum 1.011.145
Opsparet overskud fradraget virksomhedsskat -383.412
Skattemæssig anskaffelsessum efter modregning 627.733

Overkurs, nominelt 2.574.831
Stiftet med tilbagevirkende kraft til kurs 6.537,08

Bilag 8

Virksomhedens regnskab Selskabets åbningsbalance Anparternes 
anskaffelsessum

I alt



Regnskabsmæssig Skattemæssig Regskabsmæssig Successionsgrundlag 

Aktiver
Goodwill 0 348.000 0
Driftsmidler 2.600.000 1.992.773 2.600.000 1.992.773
Andre tilgodehavender 10.000 10.000 10.000 10.000
Debitorer 255.000 255.000 255.000 255.000
Likvider 541.090 541.090 541.090 541.090
Aktiver i alt 3.406.090 2.798.863 3.754.090 2.798.863

Passiver
Gældsforpligtelser 2.896.938 2.896.938 2.896.938 2.896.938
Udskudt skat 210.150
Gæld i alt 2.896.938 2.896.938 3.107.087 2.896.938

Egenkapital 509.152 -98.075 607.002 -138.075
Selskabskapital 40.000 40.000
Passiver i alt 3.406.090 2.798.863 3.754.090 2.798.863

Avancer Udskudt skat
Goodwill 348.000 76.560
Driftsmidler 607.227 133.590
I alt 955.227 210.150

Handelsværdi Avance Skattemæssig værdi
Aktiver
Goodwill 348.000 348.000 0
Driftsmidler 2.600.000 607.227 1.992.773
Andre tilgodehavender 10.000 0 10.000
Debitorer 255.000 0 255.000
Likvider 541.090 0 541.090
I alt 3.754.090 955.227 2.798.863

Handelsværdi Avance Skattemæssig værdi
Passiver
Gældsforpligtelser 2.896.938 0 2.896.938
Udskudt skat 0 0 0
I alt 2.896.938 0 2.896.938

Skattemæssige værdi af aktiver i alt 2.798.863
Skattemæssige værdi af passiver i alt -2.896.938
Skattemæssig anskaffelsessum -98.075

Overkurs, nominelt 607.002
Stiftet med tilbagevirkende kraft til kurs 1.617,51

Virksomhedens regnskab Selskabets åbningsbalance

Bilag 9



Inflation procent

2020 2021 2022 2023 2024

Omsætning -2.800.000 -5.000.000 -5.100.000 -5.202.000 -5.306.040 0,02

Lønninger 600.000 1.350.000 1.363.500 1.377.135 1.390.906 0,01

Salgssfremne omkostninger 22.500 22.500 22.838 23.180 23.528 0,015

Husleje -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 Kontrakt

Bildrift 740.000 1.500.000 1.530.000 1.560.600 1.591.812 0,02

administrationsomkostninger 90.000 160.000 162.400 164.836 167.309 0,015
Resultat for afskrivninger og finansielle poster -1.422.500 -2.042.500 -2.096.263 -2.151.249 -2.207.485
Af- og nedskrivninger af goodwill 49.714 49.714 49.714 49.714 49.714
Af- og nedskrivninger af erhvervsejendom 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000

Af- og nedskrivninger af mat. Anlægsaktiver. 612.500 612.500 612.500 612.500 900.000

Resultat af primær drift -590.286 -1.210.286 -1.264.048 -1.319.035 -1.087.771

Renteomkostninger 47.000 46.000 45.000 35.000 50.000

Resultat før skat -543.286 -1.164.286 -1.219.048 -1.284.035 -1.037.771

Skat af årets resultat (22%) 177.671 342.305 375.492 405.767 179.442

Årets resultat -365.615 -821.981 -843.556 -878.267 -858.329

2020 2021 2022 2023 2024

Årets resultat -543.286 -1.164.286 -1.219.048 -1.284.035 -1.037.771

Regnskabsmæssige afskrivninger af goodwill -49.714 -49.714 -49.714 -49.714 -49.714

Regnskabsmæssige afskrivninger af erhvervsejendom -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000

Regnskabsmæssige afskrivninger af anlægsaktiver -612.500 -612.500 -612.500 -612.500 -900.000

Skattemæssige afksrivninger 567.905 440.569 344.480 271.852 1.341.841

Skattepligtigt resultat -807.595 -1.555.931 -1.706.782 -1.844.397 -815.644

Virksomhedsskat af skattemæssigt resultat 22% -177.671 -342.305 -375.492 -405.767 -179.442

2020 2021 2022 2023 2024

Driftsmidler, primo 1.992.773 1.494.580 1.120.935 840.701 630.526

 + Tilgang 0 0 0 0 4.500.000

 - Årets afskrivning, 25 % 498.193 373.645 280.234 210.175 1.282.631

Driftsmidler, ultimo 1.494.580 1.120.935 840.701 630.526 3.847.894

Ejendom, primo 1.742.800 1.673.088 1.606.164 1.541.918 1.480.241

Grund, ej afskrivnings berettiget 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000

 - Årets afskrivning, 4 % eksl. grund 69.712 66.924 64.247 61.677 59.210

Ejendom, ultimo 2.083.088 2.016.164 1.951.918 1.890.241 1.831.032

2020 2021 2022 2023 2024

Skattepligtig med ejendom

Skat af årets resultat (22%) 119.281 292.827 332.816 364.298 142.152

Årets resultat -424.004 -871.459 -886.232 -919.737 -895.619

Skattepligtig uden ejendom

Skat af årets resultat (22%) 132.173 304.543 343.403 377.809 154.464

Årets resultat -506.113 -954.743 -970.645 -1.001.225 -978.308

Skattefri med ejendom

Skat af årets resultat (22%) 177.671 342.305 375.492 405.767 179.442

Årets resultat -365.615 -821.981 -843.556 -878.267 -858.329

Bilag 10

Regnskabsmæssigt budget

Regnskabsmæssigt budget

Skattefri med ejendom - skattepligtigt resultat

Skattefri - skattemæssig budgettering



Inflation procent

2020 2021 2022 2023 2024

Omsætning -2.800.000 -5.000.000 -5.100.000 -5.202.000 -5.306.040 0,02

Lønninger 600.000 1.350.000 1.363.500 1.377.135 1.390.906 0,01

Salgssfremne omkostninger 22.500 22.500 22.838 23.180 23.528 0,015

Husleje -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 Kontrakt

Bildrift 740.000 1.500.000 1.530.000 1.560.600 1.591.812 0,02

administrationsomkostninger 90.000 160.000 162.400 164.836 167.309 0,015
Resultat for afskrivninger og finansielle poster -1.422.500 -2.042.500 -2.096.263 -2.151.249 -2.207.485
Af- og nedskrivninger af goodwill 49.714 49.714 49.714 49.714 49.714

Af- og nedskrivninger af erhvervsejendom 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000

Af- og nedskrivninger af mat. Anlægsaktiver. 612.500 612.500 612.500 612.500 900.000

Resultat af primær drift -590.286 -1.210.286 -1.264.048 -1.319.035 -1.087.771

Renteomkostninger 47.000 46.000 45.000 35.000 50.000

Resultat før skat -543.286 -1.164.286 -1.219.048 -1.284.035 -1.037.771

Skat af årets resultat (22%) 119.281 292.827 332.816 364.298 142.152

Årets resultat -424.004 -871.459 -886.232 -919.737 -895.619

2020 2021 2022 2023 2024

Årets resultat -543.286 -1.164.286 -1.219.048 -1.284.035 -1.037.771

Regnskabsmæssige afskrivninger af goodwill -49.714 -49.714 -49.714 -49.714 -49.714

Regnskabsmæssige afskrivninger af erhvervsejendom -170.000 -170.000 -170.000 -170.000 -170.000

Regnskabsmæssige afskrivninger af anlægsaktiver -612.500 -612.500 -612.500 -612.500 -900.000

Skattemæssige afksrivninger 833.312 665.468 538.463 460.349 1.511.338

Skattepligtigt resultat -542.188 -1.331.032 -1.512.800 -1.655.900 -646.147

Virksomhedsskat af skattemæssigt resultat 22% -119.281 -292.827 -332.816 -364.298 -142.152

2020 2021 2022 2023 2024
Driftsmidler, primo 2.600.000 1.950.000 1.462.500 1.096.875 822.656
 + Tilgang 0 0 0 0 4.500.000
 - Årets afskrivning, 25 % 650.000 487.500 365.625 274.219 1.330.664
Driftsmidler, ultimo 1.950.000 1.462.500 1.096.875 822.656 3.991.992
Ejendom, primo 3.339.934 3.206.337 3.078.083 3.410.406 3.273.990
Grund, ej afskrivnings berettiget 455.446 455.446 455.446 455.446 455.446
 - Årets afskrivning, 4 % eksl. grund 133.597 128.253 123.123 136.416 130.960
Ejendom, ultimo 3.661.783 3.533.529 3.410.406 3.273.990 3.143.030
Goodwill, primo 348.000 298.286 248.571 198.857 149.143
Årets afskrivning 49.714 49.714 49.714 49.714 49.714
Goodwill, ultimo 298.286 248.571 198.857 149.143 99.429

Bilag 11

Regnskabsmæssigt budget

Skattepligtig med ejendom - skattepligtigt resultat

Skattepligtig - skattemæssige budgettering



Inflation procent

2020 2021 2022 2023 2024

Omsætning -2.800.000 -5.000.000 -5.100.000 -5.202.000 -5.306.040 0,02

Lønninger 600.000 1.350.000 1.363.500 1.377.135 1.390.906 0,01

Salgssfremne omkostninger 22.500 22.500 22.838 23.180 23.528 0,015

Bildrift 740.000 1.500.000 1.530.000 1.560.600 1.591.812 0,02

administrationsomkostninger 90.000 160.000 162.400 164.836 167.309 0,015
Resultat for afskrivninger og finansielle poster -1.347.500 -1.967.500 -2.021.263 -2.076.249 -2.132.485
Af- og nedskrivninger af goodwill 49.714 49.714 49.714 49.714 49.714

Af- og nedskrivninger af mat. Anlægsaktiver. 612.500 612.500 612.500 612.500 900.000

Resultat af primær drift -685.286 -1.305.286 -1.359.048 -1.414.035 -1.182.771

Renteomkostninger 47.000 46.000 45.000 35.000 50.000

Resultat før skat -638.286 -1.259.286 -1.314.048 -1.379.035 -1.132.771
Skat af årets resultat (22%) 132.173 304.543 343.403 377.809 154.464
Årets resultat -506.113 -954.743 -970.645 -1.001.225 -978.308

2020 2021 2022 2023 2024
Årets resultat -638.286 -1.259.286 -1.314.048 -1.379.035 -1.132.771
Regnskabsmæssige afskrivninger af goodwill -49.714 -49.714 -49.714 -49.714 -49.714
Regnskabsmæssige afskrivninger af anlægsaktiver -612.500 -612.500 -612.500 -612.500 -900.000
Skattemæssige afksrivninger 699.714 537.214 415.339 323.933 1.380.378
Skattepligtigt resultat -600.786 -1.384.286 -1.560.923 -1.717.316 -702.107
Virksomhedsskat af skattemæssigt resultat 22% -132.173 -304.543 -343.403 -377.809 -154.464

2020 2021 2022 2023 2024
Driftsmidler, primo 2.600.000 1.950.000 1.462.500 1.096.875 822.656
 + Tilgang 0 0 0 0 4.500.000
 - Årets afskrivning, 25 % 650.000 487.500 365.625 274.219 1.330.664
Driftsmidler, ultimo 1.950.000 1.462.500 1.096.875 822.656 3.991.992
Goodwill, primo 348.000 298.286 248.571 198.857 149.143
Årets afskrivning 49.714 49.714 49.714 49.714 49.714
Goodwill, ultimo 298.286 248.571 198.857 149.143 99.429

Bilag 12

Regnskabsmæssigt budget

Skattepligtig uden ejendom - skattepligtigt resultat

Skattepligtig - skattemæssige budgettering
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