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1. Indledning  

Ved drift af virksomhed i Danmark kan etablering ske ved to primære virksomhedsformer: Personligt 

ejet virksomhed og selskabsform. Der er klart overtal af personligt ejet virksomheder i Danmark. 

Afhængig af virksomhedens aktivitet og driftsrisici, så er der fordele og ulemper ved de to 

virksomhedsformer. En del af forklaringen på overvægten af personligt ejet virksomhed kan med 

overvejende sandsynlighed skyldes færre administrative krav og at der ikke stiles krav om startkapital. 

De lovpligtige dokumenter ved stiftelse af et selskab er mere omfangsrige end ved opstart af personligt 

ejet virksomhed, idet der her skal udarbejdes vedtægter og stiftelsesdokument, ligesom der er et krav 

til startkapital på minimum DKK 40.000. 

Der er fordele ved både at drive virksomhed som personligt ejet og i selskabsform. En virksomhed som 

befinder sig i opstartsfasen, generer ofte underskud, idet virksomheden skal etableres på det konkrete 

marked.  I en personligt ejet virksomhed bliver det eventuelle underskud modregnet i ejerens personlige 

indkomst. Fordele ved at underskuddet modregnes i den personlige indkomst er, at underskuddet kan 

modregnes i anden indkomst. Opstår der underskud i et selskab, fremføres underskuddet til senere 

indkomstår, hvori det kan modregnes i selskabets skattepligtige indkomst. 

Flere virksomheder, drevet som personligt ejet, omdannes til selskabsform. Begrundelsen for at foretage 

en omdannelse kan i mange tilfælde være, at virksomheden har indgået større aftaler med økonomiske 

forpligtigelser og dermed fremstår med højere driftsrisiko. Ved omdannelse til selskabsform overgår 

hæftelsen fra ejeren til selskabet. Ønsker en virksomhedsejer eksempelvis at fortage generationsskifte, 

have medejere eller sælge virksomheden, kan det være en fordel af drive virksomheden i selskabsform. 

Omdannelsen fra personligt ejet virksomhed til selskabsform kan fortages på to måder: skattepligtig og 

skattefri. Begge metoder er omfangsrige, og der stilles en lang række betingelse for at kunne benytte de 

to metoder. Den skattepligtige metode medfører beskatning for virksomhedsejeren i omdannelsesåret, 

hvorfor det ofte kræver stor likviditet. En skattefri virksomhedsomdannelse er ikke skattefri, men blot 

en metode, hvor beskatningen udskydes til et senere tidspunkt.  

Virksomhedsejeren, som efter omdannelsen er kaldt selskabsejer, ønsker ofte at opnå en 

holdingstruktur i forbindelse med virksomhedsomdannelse. For at opnå en holdingstruktur kan der 

fortages en aktieombytning i forlængelse af virksomhedsomdannelsen.  
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Virksomheder går gennem flere faser i virksomhedens livscyklus. Virksomhedens rådgivere har behov 

for stor indsigt i virksomhedens interne og eksterne situation. Det er vigtigt, at virksomhedens rådgivere 

er opdateret på, hvorhenne i de forskellige faser virksomheden befinder sig, for at kunne rådgive 

virksomhedsejerne bedst muligt. Det kræver stor viden, at kunne rådgive indenfor revurdering af 

virksomhedsform, fordi der er mange forhold, som skal tages i betragtning i forbindelse med 

revurderingen. Virksomhedsomdannelse er et komplekst område, idet der er et stort regelsæt, og der 

kan kombineres flere omstruktureringsformer. 

Hovedopgaven vil identificere og løse en rådgivningsopgave for case-virksomheden Bæredygtige 

Møbler, hvor virksomhedsejeren ønsker at risikobegrænse sin forretning og klargøre den til eventuelle 

investorer.  

1.1 Formål  

Formålet med hovedopgaven er at opnå en stor viden indenfor områderne virksomhedsomdannelse og 

aktieombytning, som vi fremadrettet kan bruge til rådgivning af kunder i vores erhverv som revisorer. 

Det er målet at belyse områderne, herunder den skattepligtige kontra den skattefri omstrukturering 

indenfor begge områder, for at kunne vurdere, hvornår den ene metode skal vælges fremfor den anden. 

Hovedopgaven skal kunne fungere som opslagsværk og et arbejdsværktøj både rent teoretisk, 

lovgivningsmæssigt, men også praktisk for at have et konkret eksempel på virksomhedsomdannelse og 

aktieombytning.  

1.2 Målgruppe 

Hovedopgaven er tiltænkt rådgivere, som har et grundlæggende kendskab til skat og regnskab. Det 

forudsættes, at læseren af hovedopgaven har et grundlæggende kendskab til personlig beskatning, 

selskabsskat og regnskab, da fagbegreber indenfor områderne som udgangspunkt ikke vil blive 

beskrevet i detaljer. Rådgiverne er personer, såsom jurister, revisorer samt beslægtede rådgivere, som 

må antages at kunne få et fagligt udbytte af opgaven.   
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1.3 Problemformulering  

Hovedopgaven vil fremlægge vores vurdering til virksomhedsejeren i casevirksomheden om, hvorvidt 

virksomhedsomdannelsen og aktieombytningen skal fortages skattepligtigt eller skattefrit, samt om 

aktieombytningen skal fortages med eller uden tilladelse. Vurderingen skal fortages ud fra ejerens 

synspunkt og med udgangspunkt i, at han er beslutningstageren. Den overordnet problemformulering 

lyder som følger: 

· Hvordan omdannes en personligt ejet virksomhed til en holdingstruktur, og hvad er de 

skattemæssige konsekvenser heraf? 

1.3.1 Arbejdsspørgsmål 

For at besvare problemformuleringen er der opstillet tre arbejdsspørgsmål til at hjælpe med at besvare 

problemformuleringen.  

· Hvad er forskellene på personlig ejet virksomhed kontra selskabsform? 

I afsnittet omkring forskellene på virksomhedsformerne vil vi komme ind på, hvilke fordele og ulemper 

der er ved at drive personligt ejet virksomhed kontra selskabsform.  

· Hvad er de skattemæssige konsekvenser for virksomhedsejeren ved skattepligtig og skattefri 

virksomhedsomdannelse?  

I afsnittet omkring de skattemæssige konsekvenser for virksomhedsejeren vil vi gennemgå teorien og 

lovgivningen bag den skattepligtige kontra skattefri virksomhedsomdannelse samt værdiansættelsen af 

virksomhedens aktiver og passiver. Derefter fortages et praktisk eksempel med udgangspunkt i de 

skattemæssige konsekvenser for case-virksomheden Bæredygtige Møbler.  

· Hvordan opnås der en holdingstruktur ved aktieombytning efter virksomhedsomdannelsen?  

I afsnittet omkring holdingstruktur vil vi gennemgå teorien og lovgivningen bag skattepligtig og skattefri 

aktieombytning, og om denne skal foretages med eller uden tilladelse. Der fortages et praktisk eksempel 

med udgangspunkt i den allerede fortaget virksomhedsomdannelse.  
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1.4 Problemafgrænsning 

Hovedopgaven er begrænset til at behandle en virksomhedsomdannelse af en enkeltmandsvirksomhed 

til to anpartsselskaber. Omdannelse af interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, 

iværksætterselskaber, dødsboer og andre former for virksomheder/selskaber vil derfor ikke blive 

behandlet.  Der tages udgangspunkt i en omdannelse fra en virksomhed i regnskabsklasse A til to 

selskaber i regnskabsklasse B. Andre regnskabsklasser vil ikke blive behandlet i hovedopgaven. Der 

omdannes til anpartsselskaber (ApS), hvorfor begreberne ”anparter” og ”anpartshaver” hovedsageligt 

vil blive brugt. I lovgivning og teori kan begreberne sidestilles med ”aktier” og ”aktionær”.   

Hovedopgaven vil kun omhandle personer, som er fuldt skattepligtig til Danmark. Der ses derfor bort fra 

personer, som kun er begrænset skattepligtige til Danmark, samt udenlandske virksomheder med fast 

driftssted eller ejendomme i Danmark.  

Det forudsættes, at indehaveren i virksomhedsomdannelsen er gift, ikke medlem af Folkekirken, og at 

indehaverens ægtefælle benytter sit fulde personfradrag.  

Der findes andre former for omstrukturering såsom tilførsel af aktiver, fusion og spaltning, disse 

behandles ikke i hovedopgaven. I forbindelse med afsnittet vedrørende stiftelse af et selskab vil reglerne 

om skuffeselskab ikke medtages. Ombytning af tegningsregler behandles ikke i teorigennemgagen af 

aktieombytning.  

Opgaven vil være afgrænset fra revisors arbejde generelt set i forhold til arbejdshandlinger med 

udarbejdelse af diverse juridiske dokumenter. Der er er udarbejdes årsrapport og vurderingsberetning, 

som ikke er revideret, men opstillet for at få forståelse for casevirksomheden.    

Hovedopgaven vil tage udgangspunkt i de gældende love og regler pr. 31.12.2019. 

Dataindsamlingen er afsluttet den 29.03.2020, hvorefter nyt offentliggjort materiale ikke vil blive 

medtaget.  

1.5 Metode  

Det overordnede undersøgelsesdesign vil tage udgangspunkt i et single casestudie. Der er valgt at 

fokusere på én del af lovgivning om virksomhedsomdannelse og aktieombytning fremfor hele 

lovgivningen omkring områderne.  
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Der vil blive foretage en redegørelse af de forskellige virksomhedsformer, da et kendskab til disse er 

essentielle, når det skal vurderes om det er relevant at foretage en virksomhedsomdannelse. Endvidere 

vil der være en beskrivelse om den skattepligtige kontra skattefrie metode indenfor 

virksomhedsomdannelse og aktieombytning. Her vil vi også se på værdiansættelsesprincipperne for 

aktiverne og passiver, når den ene metode anvendes fremfor den anden. 

Der vil blive foretage en komparativ analyse af de forskellige virksomhedsformer for at klarlægge fordele 

og ulemper for virksomhedsformerne, samt hvornår man bør vælge den ene frem for den anden. 

Ligeledes vil der blive foretage en komparativ analyse af den skattepligtige og skattefrie metode til at 

foretage en virksomhedsomdannelse og aktieombytning for at kunne klarlægge, hvornår den ene bør 

vælges fremfor den anden.  

Der er opstillet en fiktiv casevirksomhed, som ligger til grund for at kunne foretage en 

virksomhedsomdannelse og derefter aktieombytning på baggrund af de ovenstående redegørelser og 

analyser.  

Hovedopgaven er udarbejdet efter en deduktiv metode, da vi ønsker at analysere, hvordan teorien 

omkring virksomhedsomdannelse og aktieombytning sker i praksis.  

Perspektivet vil være nutidigt, da det ønskes at se på, hvordan en virksomhedsomdannelse og 

aktieombytning sker ved de gældende regler på tidspunktet for hovedopgaven.   

Størstedelen af de anvendte kilder vil være af kvalitativ karakter, dog vil der også i et begrænset omfang 

blive benyttet kvantitative datakilder. Begge datatyper vil være af sekundær karakter. Der benyttes 

sekundære datakilder, grundet det faktum, at der er tale om lovstof. Endvidere har mange store 

revisionshuse og SKAT udgivet vejledninger og lignende til gennemførsel af virksomhedsomdannelser og 

aktieombytning. Da der benyttes sekundært datamateriale, som kan være udarbejdet til et andet formål, 

end det opgaven har for øje, skal vi særlig kildekritisk. Det fremgår af afsnit 1.7, hvordan vi gennem 

skriveprocessen har været kildekritiske. Kildekritikken er delt op på de forskellige datakilder, da vi bør 

tilrettelægge kildekritikken efter, hvilken datakilde der ses på. Den store dataindsamling, som kræves 

ved udførsel af et singlecasestudie, vil også udgøre en del af kildekritikken. Der sker en triangulering ved, 

at det indsamlede materiale kommer fra forskellige instanser, så den overensstemmelse, der måtte 

være i det indsamlede materiale, peger i retning af høj reliabilitet og validitet.  
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1.6 Opgavestruktur 

 

Kapitel 9 - Afslutning
Kapitlet konkluderer på problemformuleringen i opgaven, hvorefter opgaven perspektivieres. 

Kapitel 8 - Holdingsselskabstruk
Kapitlet behandler reglerne om aktieombytnning ved en skattepligtig konstra skattefri ombytning med eller uden 
tilladelse. Der fortages en aktieombytning af de to selskaber, således at en opital holdingselskabsstuktur opnås. 

Kapitel 7 - Virksomhedsomdannelse af Bæredygtige Møbler
Kapitlet omhandler værdiansættelsen af Bæredygtige Møblers aktiver og passiver samt opgørelse af virksomhedens 

goodwill. Der fortages sammenligning af skattepligtig kontra skattefri virksomhedsomdannelse. Omdannelsen 
munder ud i to selskaber. 

Kapitel 6 - Værdiansættelse af virksomhedens balanceposter
Kapitlet behandler reglerne for, hvorledes aktiver og passiver værdiansættes i forbindelse med en 

virksomhedsomdannelse, herunder hvordan goodwill opgøres. 

Kapitel 5 - Virksomhedsomdannelse fra personligt ejet virksomhed til selskabsform
Kapitlet gennemgår reglsættet ved en skattepligtig konstra skattefri virksomhedsomdannelse samt succession i 

forbindelse hermed. Det undersøges yderligere, om Bæredygtige Møbler opfylder betingelserne herfor.

Kapitel 4 - Stiftelse af et selskab
Kapitlet omhandler det selskabsretlige aspekt ved stiftelse af et selskab. 

Kapitel 3 - Personligt ejet virksomhed kontra selskab
Kapitlet beskriver de væsentligiste forskelle, der er mellem at være virksomhedsejer og drive virksomhed i personligt 

regi konta at være kapitalejer og drive virksomhed i selskabsregi. 

Kapitel 2 - Introduktion til Bæredygtige Møbler
Kapitlet indleder til casevirksomheden, virksomhedsøkonomi og indehaverens forventninger til fremtiden.  

Kapitel 1 - Indledning
Kapitlet indleder til opgaven. Kapitlet omhandler formål, målgruppe, problemformulering, afgrænsninger, teori og 

metode.
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1.7 Kildekritik 

Som nævnt i afsnit 1.5 om metodevalg, vil vi udelukkende benytte os af sekundære datakilder. Vi har 

benyttet os af følgende datakilder, omhandlende virksomhedsomdannelse og aktieombytning; 

· Lovgivning og bekendtgørelser  

· Cirkulærer 

· Vejledninger og afgørelser fra SKAT 

· Vejledninger fra Erhvervsstyrelsen 

· Vejledninger fra revisionshuse 

· Artikler 

· Hjemmesider 

Det relevante materiale og litteratur er indhentet til hovedopgavens udformning. Alt relevant materiale 

og litteratur er udvalgt ud fra en betragtning af litteraturens validitet, reliabilitet samt pålidelighed. Alle 

kilder er vurderede valide ud fra en betragtning om litteraturens alder, forfatteres 

beskæftigelsesområde samt udgiver, hvad enten der er tale om forlag, hjemmeside, revisionshus eller 

andre kanaler. Skat.dk og databasen Karnov, som har været vores primære databaser, vurderes til at 

være valide og databaser med høj faglig integritet. Reliabiliteten af litteraturen vurderes til at være høj, 

således hovedopgaven kan baseres på den fundne litteratur. Den fulde litteraturliste findes bagerst i 

hovedopgaven.   

1.8 Forkortelser 

ABL = Aktieavancebeskatningsloven SFL = Skatteforvaltningsloven 

AL = Afskrivningsloven SL = Statsskatteloven 

BL = Bogføringsloven SSL = Selskabsskatteloven 

EBL = Ejendomsavancebeskatningsloven VL = Varelagerloven 

FUL = Fusionsskattelovens VOL = Virksomhedsomdannelsesloven 

KAO = Kapitalafkastordningen VSL = Virksomhedsskatteloven 

KSL = Kildeskatteloven VSO = Virksomhedsordningen 

PSL = Personskatteloven ÅRL = Årsregnskabsloven 

SEL = Selskabsloven   
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2. Introduktion til Bæredygtige Møbler v/Frederik Larsen  

Bæredygtige Møbler v/ Frederik Larsen blev etablereret i 2014 af Frederik Larsen og har beliggenhed I 

Strøby syd for Køge. Vi vil i opgaven omtale Frederik Larsen som ”Frederik”. Virksomheden beskæftiger 

sig med at designe og producere møbler ved brugen af skrottede møbler. Virksomheden sælger til 

private (B2C) via webshoppen, Bæredygtigemøbler.dk, som bliver markedsført via sociale medier. 

Virksomheden sælger også til mindre møbelbutikker (B2B) via en deltidssælger og webshoppen. 

Deltidssælgeren står for alt markedsføring via de sociale medier i samarbejde med Frederik.  

Frederik blev i 2000 uddannet snedker og har arbejdet i flere virksomheder i Køge og omegn. Han er gift 

med Simone. Simone går meget op i bæredygtighed og købte i 2015 et gammelt bord, som var i dårlig 

stand. Frederik restaurerede bordet og fik ros fra venner og bekendte. Frederik og Simones økonomi var 

begrænset, og Simone forslog, at hun kunne købe gamle møbler til billige priser, som Frederik kunne 

restaurere og videresælge. I 2014 gik restaureringen af gamle møbler fra at være en hobby-

beskæftigelse, til at blive et fuldtidsarbejde for Frederik, og i den forbindelse oprettede han en personligt 

ejet virksomhed.  

Frederik købte en ejendom i 2016, hvor forretningen skulle drives fra. Han havde udset sig en ejendom, 

hvor der var plads til produktionslokale og lager.   

I 2019 vækstede salget til Bæredygtigemøbler.dk og salget til de mindre møbelbutikker meget, og 

Frederik ansatte først sin gamle kollega (Mathias) derefter en lærling. Frederik har vurderet, at væksten 

skyldes nye samfundstendenser, hvor der er øget fokus på miljøet fx i form af genanvendelse. Dertil 

mener han også, at virksomhedens øgede fokus på salg har påvirket den positive udvikling i 

omsætningen.  

2.1 Økonomisk udvikling 

Til at starte virksomheden optog Frederik et realkreditlån til køb af ejendommen med en hovedstol på 

DKK 2.500.000. Han stiftede en kassekredit med en trækningsret på DKK 1.000.000, som primært skulle 

anvendes til at købe gamle møbler, driftsmidler samt generel opstart af virksomheden. I de første år steg 

omsætningen jævnt, kapacitetsomkostningerne var stabile, hvilket har medført pæne overskud i de 

foregående år. Bæredygtige Møbler v/Frederik Larsen har en gennemsnitlig dækningsgrad på 64%.  

Årsrapport for 2019, som vil danne baggrund for behandlingen af virksomhedsomdannelse igennem 

opgaven, ses i bilag 11.2.  
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2.2 Forventninger til fremtiden 

Frederik lægger en stor arbejdsindsats i virksomheden sammen med sine tre medarbejdere. Han ser et 

stort potentiale i markedet, hvorfor han har store forventninger om en forsat god forretning. Han har 

en forventning om, at virksomheden vil vækste yderligere og har derfor overvejet at skulle ansætte 

yderligere personale. Pladsen i produktionslokalerne samt lageret er ved at blive trængt, så Frederik er 

begyndt at kigge efter ny ejendom i Køge og omegn. Frederik ønsker et stort produktionslokale med 

tilhørende lager. Han ønsker nu også et showroom, som skal have lokation i Køge midtby.  

Bæredygtige Møbler v/Frederik Larsen er i dialog med en stor møbelkæde, som har udvist stor interesse 

for hans møbler. Møbelkædens interesse ligger primært i bæredygtigheden samt et flot unikt design, 

hvor to møbler sjældent er ens. Møbelkæden vil fremvise Frederiks møbler i en enkelt butik, og såfremt 

salget går godt, viser de interesse for at lave en stor aftale.  

Frederik har taget kontakt til en revisor med henblik på at afklare den nye forretningsmæssige situation, 

da hans eksterne bogholder ikke længere er i stand til at varetage forretningens størrelse. 

Revisionsfirmaet vil gerne varetage bogføringen fremadrettet. Frederik bliver gjort opmærksom på, at 

han hæfter ubegrænset og personligt med sin private formue. Revisoren forslår Frederik, at han kan 

omdanne sin virksomhed til selskabsform.  Frederik vil gerne høre nærmere og aftaler derfor et møde 

med revisoren.  

2.3 Møde med revisor  

Frederik er blevet enig med sig selv om, at han føler, den personlige hæftelse er for risikabel. I den 

forbindelse har Frederik arrangeret et møde med revisoren, hvor formålet er at høre nærmere om 

mulighederne for at afgrænse sin private formue fra sin virksomhed. For at virksomheden kan blive 

omdannet efter den korrekte metode, så har han forberedt sig godt til mødet. Han ved, at ejendomme 

er risikable at investere i i disse tider med høje boligpriser. Skulle det vise sig, at boligmarkedet brister, 

så vil han gerne være sikker på, at virksomheden ikke går konkurs, men at han fortsat kan drive sin 

forretning. For at revisor er godt rustet til at foretage en vurdering af, hvilken omdannelsesmetode der 

skal anvendes, gør Frederik det klart, hvad han ønsker at opnå med omdannelsen:  

- Han vil gerne have minimeret den personlige hæftelse og risiko, så det i stedet er selskabet, der 

står med risikoen.  

- I forbindelse med væksten og planerne om at købe ny ejendom så ønsker han at have drift og 

ejendom adskilt.  
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- Mathias er blevet en vigtig nøglemedarbejder og har vist interesse for virksomheden. Frederik 

kunne på sigt godt tænke sig at få en medejer af forretningen – her ser han klart muligheder for 

et samarbejde med Mathias.  

Efter afklaring på Frederiks ønsker har revisor opstillet et forslag til en koncernstuktur, hvor Frederik 

får adskilt driften og ejendomme i hvert sit selskab. Efter omdannelsen kommer koncernstrukturen til 

at se ud som nedenstående illustration:  

 

For at få det mest optimale struktur for eventuelt fremtidigt salg af dele af driftsselskabet, som Frederik 

har vist interesse for, vil det mest optimale være at lave en holdingstruktur. Det gøres ved at lave en 

aktieombytning til et holdingselskab. Denne struktur er illustreret nedenfor:  

 

Frederik bliver enig med revisoren om, at han vil foretage en virksomhedsomdannelse. Han aftaler med 

revisoren, at revisoren skal foretage konsekvensberegninger, så han har mulighed for at vurdere, om 

han skal vælge imellem den skattefrie og skattepligtige omdannelse.   

Frederik er positiv overfor revisorens forslag og ønsker et nyt møde, hvor han kan få fremlagt 

administrative konsekvenser og konsekvensberegning for omdannelsen, og han vil derefter tage en 

beslutning.   

Frederik 
Larsen

Bæredygtige 
Møbler ApS

Bæredygtige 
Møbler 

Ejendomme ApS

Frederik 
Larsen

FKL Holding ApS

Bæredygtige 
Møbler ApS

Bæredygtige 
Møbler 

Ejendomme ApS



Virksomhedsomdannelse og aktieombytning  Anton Vittrup Pedersen 
Copenhagen Business School – Hovedopgave HD (R) Martin Wager 

Side 14 af 112 
3. Personligt ejet virksomhed kontra selskabsform 

 

Frederik ønsker, at revisoren redegører for regelsættene og konsekvenserne indenfor omdannelse, da 

han gerne vil have hele forståelsen for processen, inden han fortager en beslutning. Det er relevant, at 

Frederik forstår forskellen mellem personligt ejet virksomhed kontra selskabsform, hvorfor det bliver 

behandlet i næste afsnit.  

3. Personligt ejet virksomhed kontra selskabsform 

Grundlæggende kan en virksomhed drives som en personligt ejet virksomhed eller selskabsform. Der er 

væsentlig forskel på de juridiske regler og de skattemæssige regler, hvorfor det er vigtigt at holde disse 

adskilt. Formålet med dette afsnit er at give læseren en forståelse for de fordele og ulemper, der 

foreligger i forbindelse med valget om, at aktiviteten skal drives i en personligt ejet virksomhed eller i et 

selskab.  Det komplekse ved valg af virksomhedsform er, at det afhænger af mange faktorer, og at der 

ikke er et facit for det korrekte valg.  

3.1 Juridisk enhed 

En juridisk person er en enhed, som i visse henseender kan påtage sig rettigheder og forpligtigelser på 

linje med personer. Enheden kan blive retsforfulgt eller retsforfølges i forbindelse med misligholdte 

aftaler, og det er på baggrund af dette vigtigt, at virksomhedsejer/kapitalejer kender den overordnede 

lovgivning overfor sine kreditorer og debitorer.  

Personligt ejet virksomhed  

Ved en personligt ejet virksomhed forstås en virksomhed, hvor virksomhed og virksomhedsejer anses 

som værende én juridisk enhed. Skatteretligt anses virksomheden og virksomhedsejer som et 

skattesubjekt, hvilket betyder, at der ikke er opdeling imellem privatøkonomi og virksomhedsøkonomi. 

Det er muligt at have en personligt ejet virksomhed med en samarbejdspartner, kaldet et I/S. Der skal i 

et I/S minimum være to ejere, som kan være fysiske personer eller selskaber.1    

  

                                                           
1 Se litteraturliste, hjemmesider (10.3), nr. 1  
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Selskabsform 

Et selskab er i modsætning til den personligt ejet virksomhed en selvstændig juridisk enhed. Kapitalejer 

ses som en anden juridisk enhed (fysisk enhed). Skatteretligt anses selskabet og kapitalejer som to 

skattesubjekter, når der er tale om et selskab. I forlængelse heraf er det værd at nævne, at de to 

skattesubjekter bliver beskattet på to forskellige måder.  Kapitalejeren bliver i selskabsform beskattet af 

løn og udbytte fra selskabet, hvorimod selskabet bliver beskattet af virksomheds skattepligtige 

indkomst. Skatten hæfter de for individuelt.    

3.2 Ejerforhold 

Personligt ejet virksomhed  

En personligt ejet virksomhed og virksomhedsejer er som beskrevet ovenfor én og samme enhed.  

Dermed er det forholdsvis kompliceret at skulle frasælge dele af den personligt ejet virksomhed, hvis 

der ønskes nye medejere. Der vil ske det, at der frasælges dele af virksomheds aktivitet, hvilket kaldes 

en delvis afståelse af virksomheden. En delvis afståelse af virksomheden vil udløse beskatning hos 

virksomhedsejeren. Det kan potentielt blive en høj skat, som skal betales af virksomhedsejeren, hvilket 

gør, at det kan være fordelagtigt at have et selskab i stedet. 

Ved afståelse af et I/S eller dele heraf skal salgssummen fordeles på de enkelte aktiver. Ejerne kan have 

foretaget forskellige afskrivninger og kan derfor blive beskattet forskelligt.  

Selskabsform 

De personer eller selskaber, som ejer et selskab, er dem, som har ejendomsretten over selskabets 

anparter/aktier. En fordel i forhold til personligt ejet virksomhed er, at der ved optagelse af nye ejere 

ikke behøver at ske et salg. Der kan i stedet laves en kapitaludvidelse. Herved opstår der ikke beskatning 

hos kapitalejere, men blot en udvidelse af selskabskapitalen. Et salg af aktiver i selskabet vil ligeledes 

komme til beskatning i selskabet og ikke hos kapitalejerne. Ved salg af anparter/aktier sker der 

beskatning hos ejeren. Ejes selskab, som der sælges anparter i af et selskab, som ejer over 10%, vil salget 

være skattefrit jf. ABL § 4 A og § 8.  
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3.3 Kapitalkrav 

Personligt ejet virksomhed  

I en personligt ejet virksomhed er der intet krav til, hvor meget kapital virksomheden skal have ved 

opstart, men der skal indbetales kapital til etablering af virksomheden – kaldet driftskapital.  

Selskabsform 

I et selskab er der et kapitalkrav, som følger SEL § 4 stk. 2. Stiftes et anpartsselskab, skal anpartskapitalen 

minimum udgøre DKK 40.000. Ønskes der at stifte et aktieselskab, skal aktiekapitalen minimum udgøre 

DKK 400.000. Kapitalen kan opstå ved et apportindskud eller kontaktindskud, som bliver behandlet i 

kapitel 4. 

3.4 Hæftelse 

Personligt ejet virksomhed  

I en personligt ejet virksomhed hæfter virksomhedsejeren for hele sin formue. Det medfører, at hvis 

virksomheden går konkurs, er konkursen ikke begrænset til virksomheden, men inkluderer 

virksomhedsejerens private aktiver. Ved en konkurs kan virksomhedens kreditorer gøre udlæg i 

virksomhedsejerens personlige aktiver, idet der er sammenfald mellem virksomhedsejerens og 

virksomhedens økonomi.  

Ved valg af virksomhedsformen I/S hæfter ejerne solidarisk, dette betyder, at interessenterne hæfter 

for de forpligtigelser, som den anden interessent har optaget på virksomhedens vegne. Ved en konkurs 

kan virksomhedens kreditorer vælge, hvilken interessent de vil stille krav imod. Derefter må ejerne af 

I/S’et internt gøre krav mod hinanden. Det er vigtigt, at der tages højde for, hvem man indtræder i et I/S 

med, da det kan have konsekvenser for virksomhedsejeres private formue.  

Selskabsform 

Kapitalejer hæfter som udgangspunkt ikke personligt, hvis selskabet går konkurs udover den indskudte 

kapital. Kreditorer, som gør krav gældende mod konkursboet, kan ikke gå efter kapitalejernes private 

aktiver, men kun aktiver, som er ejet af konkursboet. Der er dog en undtagelse, hvis kapitalejerne har 

kautioneret for selskabet f.eks. ved en kassekredit. Her frafalder den begrænsede hæftelse, hvis der ikke 

er nok aktiver i konkursboet.  
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3.5 Lån fra virksomhedsejeren/kapitalejer 

Personligt ejet virksomhed  

Et lån til virksomhedsejer i en personligt ejet virksomhed anses for en privat hævning. Den private 

hævning behandles på forskellige måder, afhængig af hvilke regler virksomhedsejeren har valgt at blive 

beskattet efter.  

Ved valg af PSL bliver hele virksomhedens resultat medtaget i den personlige indkomst, uanset hvor stor 

den private hævning er i året. Det er dermed underordnet, hvor meget virksomhedsejeren hæver til sig 

selv.  

Såfremt den personligt ejet virksomhed har et større resultat end virksomhedsejeren hæver, kan det 

være en fordel at blive beskattet i VSO efter reglerne i VSL. Fordelen ved at blive beskattet efter VSO er, 

at årets samlede hævning bliver beskattet som personlig indkomst, og det eventuelt resterende 

overskud bliver beskattet med 22% og fremført som opsparet overskud i virksomhedsordningen. På 

denne måde udskydes beskatningen, og man kan optimere sin personlige skat til topskattegrænsen. 

Såfremt virksomhedsejeren har hævet mere end virksomhedens resultat og eventuelt opsparet 

overskud, bliver der hævet på indskudskontoen jf. hæverækkefølgen, VSL § 5. Er indskudskontoen i 

virksomheden negativ, har virksomhedsejeren hævet mere, end personen har indskudt, og der er tale 

om et lån i virksomheden, og på baggrund af dette skal der beregnes rentekorrektion jf. VSL § 11. Det er 

ikke hensigtsmæssigt at have en negativ indskudskonto, idet man ikke kan omdanne sin personligt ejet 

virksomhed til et selskab, før den negative indskudskonto er udlignet ved tilbagebetaling til 

virksomheden. Udligning af indskudskonto behandles yderligere i afsnit 5.2.9. 

Selskabsform 

Et lån til kapitalejer fra et selskab er ikke lovligt og anses som et ulovligt kapitalejerlån jf. SEL § 210. 

Ulovlige kapitalejerlån vil medføre høje renter, beskatning, eventuel bøde og mulig erklæring vedr. 

korrekt indfrielse af lånet til Erhvervsstyrelsen.2 Disse konsekvenser kan have stor betydning for 

kapitalejer.  

  

                                                           
2 Se litteraturliste, hjemmesider (10.3), nr. 2 
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3.6 Beskatning 

Personligt ejet virksomhed  

Personer er beskattet efter globalindkomstprincippet jf. SL § 4. Resultatet i personligt ejet virksomhed 

bliver beskattet hos virksomhedsejer, hvor resultatet beskattes som personlig indkomst ved beskatning 

efter PSL, og ved anvendelse af VSO bliver private hævninger beskattet som personlig indkomst. 

Fordelen ved at opstarte en personlig virksomhed i stedet for et selskab kan være i opstartsfasen, hvor 

det er svært at tjene penge, og man derved har et underskud. Underskuddet må modregnes i den 

personlige indkomst. Underskud, som ikke bliver benyttet i året, må overføres til kommende 

indkomstårs personlige indkomst. På den måde er det muligt at nedbringe virksomhedsejerens 

personlige indkomst i de efterfølgende år og derved mindske skatten.  

Virksomhedsejeren kan maksimalt blive beskattet af en marginalskat på 56,5 inkl. AM-bidrag og excl. 

kirkeskat i sin personlige indkomst i indkomståret 2020.3 

Selskabsform 

Et selskab er skattepligtig fra det tidspunkt, hvor en skattepligtig aktivitet begynder. Selskaber beskattes 

med 22% af selskabet skattepligtige indkomst jf. SSL § 17. Hvis selskabet har negativ skattepligtig 

indkomst kan underskuddet overføres til senere modregning i selskabet skattepligtige indkomst. Et 

selskab er som nævnt et selvstændigt skattesubjekt, og underskud kan ikke modregnes i kapitalejeres 

personlige indkomst, og person kan derved ikke optimere skatten, idet der er tale om to selvstændige 

juridiske enheder.   

Selskaber beskattes efter territorialprincippet jf. SEL § 8, stk. 2, som betyder, at indtægter og udgifter 

fra et selskabs faste driftssteder og faste ejendomme i udlandet ikke medregnes ved selskabets 

opgørelse af den skattepligtige indkomst. International sambeskatning kan fravige fra 

territorialprincippet jf. SEL § 31 A. I så fald udvides obligatorisk national sambeskatning med alle 

koncernens udenlandske selskaber, udenlandske faste driftssteder og faste ejendomme.4 

  

                                                           
3 Se litteraturliste, hjemmesider (10.3), nr. 3 
4 Den juridisk vejledning 2020-1, C.D.3.2.1 Valg af international sambeskatning 
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3.7 Revisionspligt 

Personligt ejet virksomhed  

En personligt ejet virksomhed er ikke underlagt revisionspligt, idet de aflægger regnskab efter 

regnskabsklasse A, som ikke er omfattet af revisionspligt jf. ÅRL § 135. Det er ikke et krav, at der 

udarbejdes en årsrapport i denne type virksomhed. Virksomheden skal opfylde 

mindstekravsbekendtgørelsen og BL, uagtet om de opstiller årsrapport eller ej. Såfremt virksomheden 

vælger at få udarbejdet en årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse A, så skal årsrapporten opfylde 

kravene i ÅRL § 18.  

Selskabsform 

Selskaber er som udgangspunkt underlagt revisionspligt jf. ÅRL § 135, stk. 1. Selskaber, som i to på 

hinanden følgende år ikke overskrider to af nedenstående beløbsgrænser, kan fravælge revision på den 

ordinære generalforsamling.  

- Balancesum på DKK 4.000.000. 

- Nettoomsætning på DKK 8.000.000. 

- Gennemsnitligt antal ansatte i løbet af regnskabsåret på 12.  

Revisionen kan fravælges fra stiftelsesdatoen, såfremt det forventes, at selskabet ikke overskrider 

beløbsgrænser i det første regnskabsår. Det skal fremgå af vedtægterne, hvorvidt selskabet ønsker en 

revisionserklæring, uagtet om de overskrider grænserne eller ej.  

Overskrider en virksomhed kun et punkt i to på hinanden følgende år, så kan selskabet stadig opretholde 

deres fravalg af revision. Overskrider selskabet to punkter i to på hinanden følgende år, bliver selskabet 

underlagt revisionspligt, og de skal være under grænserne i to år, før revisionen kan fravælges igen.  

Det er et krav, at selskaber skal indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen jf. ÅRL § 138. Alle årsrapporter 

for selskaber bliver offentliggjort, så selskabets interessenter kan gå ind og se på selskabets finansielle 

stilling. Der er forskellige krav til årsrapporten, alt efter hvilken regnskabsklasse selskabet aflægger 

årsrapport efter.  
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3.8 Opsummering 

Sammenligning imellem personligt ejet virksomhed og selskab 

  Personligt ejet virksomhed Selskab 

Juridisk enhed Virksomhedsejer og virksomhed anses 

som værende én enhed. Ved 

anvendelse af VSO skal økonomien 

opdeles på lige fod med et selskab. 

Et selskab anses for at være én 

juridisk enhed, og kapitalejer anses 

som en anden juridisk enhed.  

Ejerforhold Kompliceret proces at ændre 

ejerforhold.  

Nem proces at ændre ejerforhold. 

Kapitalkrav Intet kapitalkrav. ApS: DKK 40.000. 

A/S: DKK 400.000. 

Hæftelse Hæfter med privat formue og aktiver.  Begrænset hæftelse mod kapitalejer. 

Lån til 

virksomhedsejer 

Hævninger er lovlige.  Lån til kapitalejer vil medfører ulovlig 

aktionærlån. 

Beskatning Resultatet af virksomheden bliver 

beskattet hos virksomhedsejer i 

personlig indkomst. Underskud bliver 

modregnet, såfremt der skulle være 

dette.  

Ved anvendelse af VSO bliver ejeren 

beskattet af hævninger i året.  

Selskabet bliver beskattet med 22% 

af sin skattepligtige indkomst. 

Selskabet kan fremføre underskud til 

anvendelse i kommende indkomstår. 

Kapitalejer bliver beskattet som 

almindelig lønindkomst ved løn i året 

og som aktieindkomst ved udlodning 

af udbytte.  

Revisionspligt Ingen revisionspligt.  Revisionspligt. Revisionen kan 

fravælges ved opfyldelse af krav i ÅRL 

§135. 
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3.9 Delkonklusion 

I ovenstående teoretiske behandling af personligt ejet virksomhed kontra selskab er der en række 

forhold, der skal overvejes i forbindelse med valg af virksomhedsform. 

Der er fordele og ulemper ved at drive virksomhed i personligt regi og selskabsform, hvor der opleves 

markante praktiske og juridiske forskelle. Det er i bred udstrækning virksomhedens aktivitet, som 

henleder til det mest hensigtsmæssige valg.   

I virksomhedens opstartsfase er det typisk fordelagtigt at drive sin virksomhed i personligt regi, grundet 

de lempelige krav for opstart af virksomheden. I forlængelse heraf er det værd at nævne, at der ikke er 

nogen startkapital, og at der ikke skal udarbejdes juridiske dokumenter, samt der ingen revisionspligt er 

i en personligt ejet virksomhed. Fordelene ved opstart af en virksomhed i personligt regi er, at der ikke 

er langt fra idé til handling. I opstartsfasen er der ikke den store driftsrisiko, da forpligtigelser vil være 

begrænsede på opstartstidspunktet. En nystiftet virksomhed oplever ofte underskud de første 

regnskabsår, hvor underskuddene kan blive modregnet i virksomhedsejernes personlige indkomst.  

Efter opstartsfasen, hvor virksomheden går ind i vækstfasen, skal det overvejes, hvorvidt 

virksomhedsejeren ønsker at hæfte for driftsrisikoen personligt, eller den personligt ejet virksomhed 

skal omdannes til selskabsform. En anden betragtning ved at drive virksomheden videre i selskabsform 

er, at eventuelle investorer nemmere kan købe andele i selskabet. Idet selskabet er mere attraktivt for 

investorer gør, at det vil være nemmere for virksomheden at tiltrække kompetencer udefra. I 

selskabsform er der dog en del administrativt arbejde i form af juridiske dokumenter og 

regnskabsmæssige krav, som ofte medfører meromkostninger til administrative opgaver.  

Bæredygtige Møbler v/ Frederik Larsen er gået fra at være i opstartsfasen til vækstfasen, hvilket har 

medført ordretilgang og potentielle store aftaler, som medfører forøget risiko og forøget kapitalbinding. 

Virksomhedens lokaler er blevet for små til virksomheds størrelse, hvilket har medført, at Frederik er 

begyndt at kigge efter ny ejendom. Ved køb af en ny ejendom vil banken/realkreditinstituttet tage pant 

i ejendomme, som ikke medfører yderligere hæftelse for Frederik. Det er vigtigt at pointere, at banken 

ofte vil kræve personlig kaution for kassekreditten, selvom Frederik omdanner sin personligt ejet 

virksomhed til selskaber. Frederik vil forhåbentligt kunne slippe for at kunne hæfte personligt, efter han 

har fremlagt sin fremtidige forretningsplaner og bevist for banken, at Bæredygtige Møbler forsat har 

stort vækst. Banken vil i stedet kunne stille virksomhedspant, som medfører, at banken har sikkerhed i 

virksomheds aktiver.  
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Frederik fortæller, at han overvejer at skulle have andre medejere af virksomheden, hvorfor en 

holdingstruktur er oplagt. En sådan struktur vil være oplagt set i forhold til beskatning, ændring i 

ejerforhold/ejerkredsen. Vi vil komme yderligere ind på holdingstruktur og fordele for Frederik i kapitel 

9. 

Med udgangspunkt i den store vækst, ny ejendom og potentielle nye medejere vil vi anbefale Frederik, 

at han omdanner sin personligt ejet virksomhed til et selskab.   

Ved en virksomhedsomdannelse og efterfølgende aktieombytning skal der stiftes et selskab. Der vil 

derfor i kapitel 4 blive behandlet de to måder at stifte et selskab.  

4. Stiftelse af et selskab 

Når der fortages en virksomhedsomdannelse og senere en aktieombygning, stiftes der et selskab efter 

selskabsretlige regler. Stiftelse af et selskab kan ske på to måder: Enten ved kontant indskud eller 

apportindskud, hvorved selskabslovens kapitel 3 finder anvendelse.  

4.1 Apportindskud 

Ved apportindskud forstås, at der indskydes andre værdier end kontanter. Indbetales selskabskapitalen 

som apportindskud, er det skattefrit jf. SSL § 13 stk. 1 nr. 1. Når en virksomhedsejer fortager en 

virksomhedsomdannelse, stiftes et selskab ved indskud af den personligt ejet virksomhed, det betragtes 

som en stiftelse ved apportindskud jf. SEL §§ 35-38. Ved brug af apportindskud ved stiftelse skal der 

udarbejdes følgende selskabsretlige dokumenter:  

- Stiftelsesdokument 

- Vedtægter 

- Ejerbog  

- Åbningsbalance 

- Vurderingsberetning 

Der skal jf. SEL § 36 stk. 1, udarbejdes en vurderingsberetning ved en virksomhedsomdannelse, som 

viser, at de indskudte værdier som minimum svarer til selskabskapitalen. Dog er kravet om 

vurderingsberetning ikke gældende ved følgende punkter jf. SEL § 38 stk. 1: 

Aktiver og forpligtelser (nettoaktiver), som er målt til dagsværdi og præsenteret individuelt i et års- eller 

koncernregnskab for det forudgående regnskabsår. Års- eller koncernregnskabet skal være udarbejdet i 



Virksomhedsomdannelse og aktieombytning  Anton Vittrup Pedersen 
Copenhagen Business School – Hovedopgave HD (R) Martin Wager 

Side 23 af 112 
4. Stiftelse af et selskab 

 

overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven eller de internationale 

regnskabsstandarder, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af internationale 

regnskabsstandarder, i overensstemmelse med regnskabsregler fastsat ved eller i henhold til 

lovgivningen for finansielle virksomheder eller i et regnskab for en udenlandsk virksomhed, der er 

udarbejdet efter reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU med senere ændringer 

og forsynet med en revisionspåtegning  

Værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til den gennemsnitskurs, hvortil de er 

blevet handlet på et eller flere regulerede markeder i de 4 uger, der går forud for f.eks. 

stiftelsesdokumentets underskrift, medmindre det centrale ledelsesorgan vurderer, at denne 

gennemsnitskurs er påvirket af ekstraordinære omstændigheder eller i øvrigt ikke kan antages at 

afspejle den aktuelle værdi 

Hvis selskabet i forbindelse med stiftelsen skal overtage andre værdier end kontanter, som ved en 

virksomhedsomdannelse, kan stiftelsen ikke tillægges retsvirkning senere end tidspunktet for 

anmeldelse/registrering hos Erhvervsstyrelsen jf. SEL § 40 stk. 4. Dog maksimalt to uger efter datoen for 

stiftelsesdokumentets underskrivelse.   

4.2 Kontant indskud 

Et selskab kan stiftes ved et kontant indskud. Indbetales selskabskapitalen som et kontant indskud, er 

dette skattefrit jf. SSL § 13 stk. 1 nr. 1. Ved kontakt indskud kan stiftelsen ikke tillægges retsvirkning 

senere end 12 måneder efter stiftelsesdokumentets underskrift jf. SEL § 40 stk. 4. Overdrager stifteren 

af et kapitalselskab aktiver til sit selskab inden for en periode på 24 måneder efter stiftelsen, er 

registeret/anmeldt hos Erhvervsstyrelsen, skal man være opmærksom på, at overdragelsen skal 

godkendes af de tegningsberettigede.  

Stiftelsen skal som nævnt anmeldes/registreres hos Erhvervsstyrelsen senest to uger efter datoen for 

stiftelsesdokumentets underskrivelse, hvis tidsfristen ikke overholdes, bortfalder stiftelsen.   

4.3 Delkonklusion 

Når der bliver fortaget en virksomhedsomdannelse og derved stiftet et selskab ved indskud af den 

personligt ejet virksomhed, bliver reglerne for apportindskud anvendt. Det er her vigtigt at være 

opmærksom på reglerne i selskabsloven vedrørende selskabsretlige formalia og tidsfrister. Selskabet er 

først stiftet selskabsretligt, når stiftelsesdokumentet er dateret, underskrevet og indsendt til 

Erhvervsstyrelsen. Hvorimod det skatteretligt er muligt at lave en omdannelse med tilbagevirkende 
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kraft. Omdannelse med tilbagevirkende kraft behandles senere i opgaven under område 5.1.2, hvor 

konsekvenser ved forskellen mellem selskabsretlige og skatteretlige aspekter ved stiftelsen beskrives.  

For at holdingstrukturen kan skabes, skal Frederik danne tre selskaber. De tre selskaber vil bestå af et 

driftsselskab, et ejendomsselskab og et holdingselskab. Holdingselskabet skal eje de to underliggende 

selskaber 100%. Driftsselskabet og ejendomsselskabet vil blive stiftet i forbindelse med 

virksomhedsomdannelsen, hvorefter holdingselskabet vil blive stiftet ved en aktieombytning.  

Når en virksomhedsomdannelse skal fortages, er første step at undersøge, om omdannelsen skal 

fortages som en skattefri eller skattepligtig omdannelse. Det er op til revisoren/rådgiveren at redegøre 

og udarbejde en konsekvensberegning for både skattefri og skattepligtig omdannelse, så Frederik har 

forståelsen herfor. På den måde vil Frederik få en bedre forståelse for begge scenarier og fortage en 

gennemtænkt beslutning i stedet for ikke blot vælge sin første indskydelse, som forventeligt vil være 

skattefri. Der vil være fordele og ulemper ved henholdsvis skattefri og skattepligtig omdannelse, og det 

er derfor vigtigt, at Frederik får en god rådgivning under beslutningsprocessen, uden at revisor/rådgiver 

er beslutningstager. I kapitel 5 vil skattefri og skattepligtig omdannelse blive behandlet.  

5. Virksomhedsomdannelse  
En omdannelse kan som benævnt fortages på to måder: 

- Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

- Skattefri virksomhedsomdannelse 

Ved skattepligtig virksomhedsomdannelse anvendes afståelsesprincippet, hvor regler i VOL anvendes 

ved skattefri virksomhedsomdannelse. Når en virksomhedsejer skal vælge mellem de to principper, skal 

ejeren have in mente, at en skattefri virksomhedsomdannelse ikke fjerner beskatningen, men udskyder 

beskatningen til et senere tidspunkt. Udskydningen sker til det tidspunkt, hvor kapitalandele i det 

omdannet selskab afstås til tredjemand eller anses for realiseret jf. ABL.  Når skatten bliver udskudt, 

anvendes succesionsprincippet, som forklares i afsnit 5.4. Ved skattepligtig virksomhedsomdannelse 

forfalder skatten til betaling her og nu. Virksomhedsejerenes personlige likviditet har en stor betydning 

for valg af omdannelsesmetode, da der ved en omdannelse kan opstå en stor latent skat. Krav, 

betingelser og lovgivning til anvendelse af de to omdannelsesmetoder vil blive gennemgået herunder.   
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5.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Medmindre reglerne i loven om skattefri virksomhedsomdannelse anvendes, vil en overdragelse af en 

personligt ejet virksomhed til selskabsform udløse beskatning hos virksomhedsejeren i form af 

kapitalgevinstbeskatning og beskatning af genvundne afskrivninger. I tilfælde, hvor ejeren har anvendt 

VSO og har opsparet overskud, vil det opsparet overskud komme til beskatning. Idet der ligger 

beskatning i denne metode, kaldes metoden skattepligtig virksomhedsomdannelse. Ved denne metode 

anvendes afståelsesprincippet.  

Afståelsesprincippet vil sige, at aktiver og passiver bliver overdraget til det selskab til handelsværdi jf. § 

SSL § 4, stk. 4, pkt. 2. I forbindelse med afståelsesprincippet vil overdragelse af hvert enkelt aktiv blive 

beskattet efter realisationsprincippet, i det de anses for afhændet på omdannelsestidspunktet. 

Forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og skattemæssige værdi vil blive udlignet ved 

omdannelsen, hvorfor der ikke vil være nogen udskudt skat i åbningsbalancen i selskabet. 

Afståelsesprincippet sker ofte ved, at den personligt ejet virksomhed indskydes som apportindskud i et 

nyt selskab med undtagelse af, at man godt kan indskyde sin personligt ejet virksomhed i et 

skuffeselskab dog ikke med tilbagevirkende kraft, behandlet i afsnit 5.1.2. 

5.1.1 Hel- eller delvis omdannelse 

Ved brug af den skattepligtige metode er det muligt at vælge, hvilke aktiver og passiver der overdrages 

i forbindelse med omdannelsen. Ved fravalg af nogle aktiver eller passiver skal gren-kravet været 

opfyldt, hvilket vil sige, at der skal være tale om en selvstændig enhed. En selvstændig enhed forstås ved 

en enhed, som kan stå for egen regning og risiko.5 Metodens valgfrihed er en fordel for virksomheden 

som skal omdanne, idet der er muligt at holde fx. mindre risikofyldte aktiviteter eller aktiver med 

betydelig avance udenfor omdannelsen. Det medfører, at virksomhedsejeren kan forsætte med at drive 

virksomhed i personlig regi og derved forsat anvende VSO.  

5.1.2 Omdannelse med tilbagevirkende kraft 

Ved anvendelse af den skattepligtige metode kan der foretages en virksomhedsomdannelse med en 

tilbagevirkende kraft skattemæssigt op til 6 måneder jf. SSL § 4, stk. 4 og 5. Ved omdannelse med 

tilbagevirkende kraft vil indtægter og udgifter, som er erhvervet og afholdt i virksomheden, i perioden 

op til omdannelsen finder sted, blive beskattet i selskabet. Ved omdannelse med tilbagevirkende kraft 

skal det fremgå af stiftelsesdokumentet, at stiftelsen er gennemført med regnskabsmæssig 

                                                           
5 Den juridiske vejledning 2020-1, C.D.6.2.3.1 Gren af en virksomhed 
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tilbagevirkende kraft jf. § SEL 26, stk. 1, nr. 5. Omdannelse med tilbagevirkende kraft medfører, at 

værdierne på helholdsvis aktiver og forpligtigelser er på skæringsdatoen. Det betyder i praksis, at hvis 

skæringsdatoen er den 1. januar, er det den værdi, som henholdsvis aktier og passiver opgøres til, 

selvom stiftelsen først er fortaget den 30. juni. SSL § 4, st. 4, opstiller nedenstående betingelser for at 

kunne stifte et selskab med skattemæssig tilbagevirkende kraft:  

1. ”Der skal være tale om omdannelse af en personligt ejet virksomhed. Både 

enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er omfattet af bestemmelsen. Deltager et eller 

flere kapitalselskaber i interessentskabskredsen, vil bestemmelsen 1 §4, stk.4 imidlertid ikke 

kunne finde anvendelse”6.  

2. ”Der skal endvidere være tale om overdragelse af en samlet virksomhed. Indskydelse af 

enkeltaktiver vil ikke være omfattet af bestemmelsen. Ejer en person flere virksomheder, 

eksempelvis en bilforretning og et værksted, kan disse indskydes i hver sit kapitalselskab, eller 

ejeren kan vælge kun at indskyde den ene virksomhed i et kapitalselskab og beholde den anden i 

personlig regi”7.  

3. ”Det er et krav, at der nystiftes et kapitalselskab, og stiftelsen kan derfor ikke ske ved brug af et 

skuffeselskab. Omdannes en virksomhed til et selskab i medfør af 

virksomhedsomdannelsesloven, vil man derimod kunne anvende et skuffeselskab ved stiftelsen”8. 

4. ”Virksomhedsejeren skal modtage samtlige aktier i kapitalselskabet. Er der flere ejere, skal ejerne 

vederlægges med aktier i kapitalselskabet i samme forhold som ejerforholdene i den personligt 

ejede virksomhed. Dette krav er ikke til hinder for, at en del af vederlaget til virksomhedsejeren 

ydes eksempelvis i form af en mellemregning med kapitalselskabet”9.  

5. ”Kapitalselskabets regnskabsår skal løbe fra skæringsdatoen for den i forbindelse med stiftelsen 

udarbejdede åbningsbalance”10.  

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

indkomstår, typisk kalenderåret. Ønskes en virksomhedsomdannelse gennemført med 

tilbagevirkende kraft, eksempelvis i maj måned, kan skæringsdatoen således tidligst være den 1. 

januar”11.  

                                                           
6 Bogen, Generationsskifte og omstrukturering, s. 123 
7 Bogen, Generationsskifte og omstrukturering, s. 123 
8 Bogen, Generationsskifte og omstrukturering, s. 124 
9 Bogen, Generationsskifte og omstrukturering, s. 124 
10 Bogen, Generationsskifte og omstrukturering, s. 124 
11 Bogen, Generationsskifte og omstrukturering, s. 124 
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7. ”Det er en betingelse, at stiftelsen af selskabet finder sted senest 6 måneder efter den valgte 

skæringsdato. Ønske kapitalselskab stiftet med tilbagevirkende kraft til den 1. januar, skal 

stiftelsen dermed være foretages senest den 30.06. samme år”12. 

8. ”Det er yderligere en betingelse, at ejeren senest 1 måned efter omdannelsen til SKAT indsender 

genpart af stiftelsesdokumenterne samt dokumentation for, at selskabet er registreret/anmeldt 

til registrering til Erhvervsstyrelsen. De stiftelsesdokumenter, der skal indsendes, er 

stiftelsesdokument, vedtægter, protokollat for stiftende generalforsamling, åbningsbalance, 

vurderingsberetning samt opgørelse over aktiernes/anparternes anskaffelsessum. Kravet er 

begrundet i, at man ønsker, at den tilbagevirkende kraft reelt alene er maksimalt 6 måneder. I 

medfør af selskabsskatteloven §4, stk.6, kan skatteministeren i særlige tilfælde dispensere fra 

kravet om, at dokumenterne skal indsendes til skatteforvaltningen senest 1 måned efter 

stiftelsen”13.  

Ovenstående betingelser skal være opfyldt for at kunne omdanne med tilbagevirkende kraft. Det er kun 

skatteretligt, der må fortages omdannelse 6 måneder tilbage i tid. Det selskabsretlige er gældende for 

stiftelsestidspunktet, hvilket har den betydning, at forpligtigelser i perioden op til stiftelsen stadig 

vedrører den personlige virksomhed, fx. vil den personligt ejet virksomhed hæfte for kreditorer og øvrige 

forpligtigelser i mellemperioden.  

Det er muligt at omdanne sin personligt ejet virksomhed til selskabsform på alle tidspunkter af året, men 

man skal overholde de ovenstående betingelser for at kunne omdanne med tilbagevirkende kraft.  

Reglen for omdannelse med tilbagevirkende kraft kan anvendes i begge omdannelsesmetoder, hvorfor 

vi ikke vil uddybe reglen yderligere i afsnittet om skattefri virksomhedsomdannelse.  

5.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 

Virksomhedsomdannelse bliver betragtet som en afståelse, hvor virksomhedsejeren bliver 

avancebeskattet. Afståelsen og derved avancebeskatningen medfører, at virksomhedsejeren ikke 

ønsker at videreudvikle sin virksomhed ved en omdannelse. Grunden hertil er, at der vil komme et stort 

beløb til beskatning som følge af avancebeskatningen. Grundideen bag skattefri 

virksomhedsomdannelse er dermed, at virksomhedsejeren ikke skal stoppe sin videreudvikling af 

virksomheden, grundet afståelsesprincippet, og i stedet kunne fortage de omstruktureringer, som er 

                                                           
12 Bogen, Generationsskifte og omstrukturering, s. 124 og 125 
13 Bogen, Generationsskifte og omstrukturering, s. 125 
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hensigtsmæssige i forbindelse med virksomhedens forsatte drift og udvikling. Myndighederne indførte 

derved VOL i 1983 som et alternativ til afståelsesprincippet. VOL medfører, at virksomhedsejeren kan få 

sin personligt ejet virksomhed omdannet til selskabsform, uden at virksomhedsejeren bliver beskattet 

personligt på omdannelsestidspunktet. Virksomhedsejeren udskyder sin personlige beskatning til et 

senere tidspunkt. Tidspunktet for beskatning er enten ved afståelse af selskabet eller ved opløsning. Den 

skattefri virksomhedsomdannelse benytter derved successionsprincippet, som er, at selskabet 

indtræder i virksomhedens skattemæssige stilling i forbindelse med anskaffelsessum, 

anskaffelsestidspunkt, anskaffelseshensigt og foretagne afskrivninger vedrørende overdragende aktiver.  

VOL er blevet ændret mange gange siden sin indførsel i 1983. Væsentligste ændring i forbindelse med 

ændring af VOL er som følger:  

· Vederlaget for virksomheden kan kun bestå i anparter.  

· Virksomhedsejer kan kun omdanne en samlet virksomhed og ikke enkelte aktiver. 

· Virksomhedsejeren må ikke have negativ indskudskonto på omdannelsestidspunktet.  

Udover disse er der en række betingelser, der skal være opfyldt, for at VOL kan finde anvendelse.   

5.2.1 Betingelser for at anvende VOL 

Der er en række betingelser, som skal være opfyldt for at benytte VOL, som er beskrevet i VOL §§ 1 – 2. 

Hvis ikke alle betingelserne i VOL §§ 1 – 2 er opfyldt, kan en skattefri virksomhedsomdannelse ikke 

foretages og omdannelsen bliver derved skattepligtig. I praksis vil man få afklaret eventuelle 

tvivlsspørgsmål forinden omdannelsen ofte ved at indhente et bindende svar fra Skattestyrelsen jf. SFL 

§ 21. Såfremt en virksomhed eller person er i tvivl om den skattemæssige behandling af en disposition, 

kan denne søge afklaring hos Skattestyrelsen og få et bindende svar, som er bindende for Skattestyrelsen 

i maksimalt 5 år.  

5.2.2 Virksomhedsbegrebet 

Som beskrevet i afsnit ovenfor skal alle betingelserne i VOL §§ 1 – 2 være opfyldt for, at man kan fortage 

en skattefri virksomhedsomdannelse. I VOL § 1, stk. 1, 1 pkt. fastslås det, at en skattefri 

virksomhedsomdannelse kun kan fortages af en personligt ejet virksomhed, hvis virksomheden har 

erhvervsmæssig karakter. Selve virksomhedsbegrebet er ikke defineret i VOL, men er defineret gennem 

retspraksis og en lang række afgørelser og anden lovgivning. Begrebet erhvervsmæssig virksomhed 

omtales i SEL § 4, stk. 4, der omhandler omdannelse med tilbagevirkende kraft, som tidligere beskrevet 
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i KSL § 33C, der omhandler overdragelse af en virksomheds med succession til familie og nære 

medarbejdere.  

Udlejning af fast ejendom anses ikke for erhvervsmæssig virksomhed jf. KSL § 33C og ABL § 34. Der er 

dog en undtagelse i VOL § 2, stk. 1, nr. 2, hvori der kan fortages en skattefri virksomhedsomdannelse 

med udlejning af fast ejendom, og derfor anser VOL, at udlejning af fast ejendom er erhvervsmæssig 

virksomhed. Selvom der er uoverensstemmelse mellem KSL, ABL og VOL, anvendes 

virksomhedsbegrebet som udgangspunkt stadig. Andre skattemæssige love bidrager derved til 

virksomhedsbegrebet i relation til VOL, såfremt at man er i tvivl, om virksomheden har erhvervsmæssig 

karakter.  

5.2.3 En samlet virksomhed 

Der kan kun fortages en skattefri virksomhedsomdannelse, såfremt at der indskydes en samlet 

virksomhed jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2. Man kan derved ikke vælge, hvilke aktiver der skal indgå som i en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse. Fast ejendom og blandede benyttede aktiver kan dog stå udenfor 

den skattefri virksomhedsomdannelse, som er yderligere beskrevet i næste afsnit.  

Driver virksomhedsejeren flere virksomheder i personligt regi, kan ejeren selv vælge, om alle 

virksomhederne skal omdannes til to selvstændige selskaber selskabsform, eller om det ene fx. stadig 

skal forblive personligt og beskattes efter reglerne heri. VOL § 2, stk. 1, nr. 2 kræver, at virksomhedernes 

aktiver og passiver ikke er vilkårligt placerede mellem selskaberne. For at der er tale om særskilte 

virksomheder, og man derved kan omdanne kun et enkelt, skal aktiviteterne være langt fra hinanden. 

Bogføringskredsen og årsrapporterne skal være særskilte på forhånd, så man kan vurdere, hvilke aktiver 

og passiver der vedrører den enkelte virksomhed. Er virksomhedsejeren beskattet efter VSO, skal 

aktiverne og passiverne, som var med i foregående årsregnskab, som udgangspunkt være med i 

omdannelsen til selskab. Hvis man vælger kun at omdanne et af sine personligt ejet virksomheder, kan 

omdannelsen ikke ske med negativ anskaffelsessum, hvilket behandles i afsnit 5.2.9. 

5.2.4 Blandede benyttede aktiver 

I en personligt ejet virksomhed er det muligt at have blandede benyttede aktiver. Blandede benyttede 

aktiver er aktiver, som både anvendes privat og erhvervsmæssigt. Udgangspunktet i en skattefri 

virksomhedsomdannelse er, at blandede benyttede aktiver skal indgå i omdannelses efter VOL §2, stk. 

1, nr. 2. Dette kommer som følge af den konsekvens, at alle aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen.  
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Såfremt virksomhedsejeren anvender VSO i forbindelse med, der er tale om et blandet benyttet aktiv, 

der ikke indgår i VSO, skal aktivet kun indgå i omdannelsen, hvis det efter en konkret vurdering kan anses 

for et aktiv i den virksomhed, som skal omdannes. Der er en risiko for, at virksomhedsejer og 

Skattestyrelsen bliver uenige om, hvorvidt et blandet benyttet aktiv skal med i omdannelse som følge 

af, om aktivet tilhører virksomheden eller ej. Et eksempel på dette er afgørelse SKM 2003.547 LR, hvor 

en blandet benyttet bil, som ikke indgik i VSO, blev holdt uden for omdannelsen. Skattestyrelsen fandt i 

denne afgørelse, at den blandet benyttet bil skulle indgå i omdannelsen, hvis den skattefri 

virksomhedsomdannelse fortsat skulle være skattefri.  

Der er en undtagelse i forhold til blandede benyttede ejendomme, hvor det alene er ejerens valg, 

hvorvidt ejendommen skal indgå i omdannelsen. I SKM2001.638LR, fandt Ligningsrådet en 

medoverdragelse af den private andel i en blandet benyttet ejendom i forbindelse med en skattefri 

virksomhedsomdannelse tilladt. Fast ejendom bliver beskrevet nærmere i afsnit 5.2.5.  

I tilfælde hvor virksomhedsejer anvender reglerne i VSO, og ejeren har en privat bil, som anvendes 

erhvervsmæssigt – her er det afgørende, hvordan virksomhedsejeren kompenseres jf. nedenstående.   

”Er bilen udenfor virksomhedsordningen, hvormed bilen er privat, sondres der mellem, om ejeren er 

blevet godtgjort efter Skatterådets satser eller efter refusionsmetoden. Hvis ejeren er godtgjort efter 

Skatterådets satser, kan bilen blive i privat regi, og hvis refusionsmetoden er anvendt, skal bilen med i 

omdannelsen. Biler, som har skiftet princip fra refusionsmetoden til Skatterådets satser, anses som et 

blandet driftsmiddel, som skal med i omdannelsen, fordi genvundne afskrivninger skal indarbejdes i 

anskaffelsessummen.”14  

Anvender virksomhedsejeren ikke VSO, så er nedenstående forhold gældende.  

”Hvis ejeren ikke anvender virksomhedsordningen, og der er blandet benyttelse af bilen, skal der sondres 

mellem, om ejeren er blevet godtgjort efter Skatterådets satser eller de dokumenterede faktiske udgifter. 

Hvis ejeren er godtgjort efter Skatterådets satser, skal bilen blive i privat regi. Hvis ejeren er godtgjort 

efter de dokumenterede faktiske udgifter, skal bilen med i omdannelsen.”15 

                                                           
14 Den juridiske vejledning 2020-1, C.C.7.2.2 Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse 
15 Den juridiske vejledning 2020-1, C.C.7.2.2 Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse 
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5.2.5 Fast ejendom 

Det fremgår af VOL §2. stk. 1, nr. 2 at ejeren frit kan vælge, hvorvidt en ejendom, som er anvendt helt 

eller delvist i virksomheden, skal holdes udenfor omdannelsen, eller om den skal indgå i omdannelsen. 

Der er tre muligheder for virksomhedsejeren, såfremt der er en blandet benyttet ejendom:  

1. Ejendommen indgår i omdannelsen. 

2. Ejendommen indskydes i et særskilt selskab. 

3. Ejendommen beholdes i privat regi. 

5.2.6 Aktier 

Aktier, som virksomhedsejeren ejer, skal som hovedregel ikke indgå i omdannelsen. Aktier relaterer sig 

som udgangspunkt ikke til den erhvervsmæssige virksomhed med undtagelse fx franchiseaktier, som 

gerne må være en del af omdannelsen.   

5.2.7 Beløb hensat til senere hævning  

Som tidligere nævnt er det et krav, at alle aktiver og passiver skal medtages i omdannelsen. VOL § 2, stk. 

1, nr. 2 siger dog følgende:  

”Tilsvarende kan ejeren af en virksomhed omfattet af virksomhedsordningen bestemme, om beløb, 

hensat til senere faktisk hævning og beløb på mellemregningskontoen, skal holdes uden for omdannelsen 

eller indgå i selskabets egenkapital. Beløb som nævnt i 3. pkt., der holdes uden for omdannelsen, kan 

medtages som et passiv i den åbningsbalance, som udarbejdes i forbindelse med omdannelsen, men skal 

være udlignet ved udbetaling til ejeren, inden omdannelsen finder sted”. 

Grunden til hensat til senere hævning og mellemregningskonti kan holdes udenfor omdannelsen 

skyldes, at de ikke anses for en del af virksomhedens økonomi, men en del af virksomhedsejerens private 

økonomi. Mellemregningen er opstået, når virksomhedsejeren har betalt udlæg for virksomheden over 

mellemregningen. Udlægget er betalt med beskattede midler, hvorfor mellemregningen kan hæves, 

uden genbeskatning. Hensat til senere hævning er også tidligere blevet beskattet, hvorfor hensat til 

senere hævning også kan hæves uden beskatning.  

Hensat til senere hævning og mellemregningen, som ikke skal indgå i den skattefri 

virksomhedsomdannelse skal hæves, inden selve omdannelsen selskabsretligt har fundet sted. Vælges 

det at holde hensat til senere hævning og mellemregningen udenfor omdannelsen, skal beløbet 

klassificeres som et passiv i selskabets åbningsbalancen.  



Virksomhedsomdannelse og aktieombytning  Anton Vittrup Pedersen 
Copenhagen Business School – Hovedopgave HD (R) Martin Wager 

Side 32 af 112 
5. Virksomhedsomdannelse 

 

Skal hensat til senere hævning og mellemregningen indgå i den skattefri virksomhedsomdannelse, 

indgår beløbet i selskabet egenkapital. Det medfører samtidig, at vederlaget til virksomhedsejeren får 

en tilsvarende højere værdi.  

5.2.8 Vederlag for virksomheden 

Ved stiftelse af et selskab er der et kapitalkrav. Hvis der indskydes yderligere end kapitalkravet, stiftes 

selskabet med en overkurs jf. SEL § 4, stk. 2. Det er tilfældet i en omdannelse, hvis vederlaget for 

virksomheden er højere end kapitalkravet. Grunde hertil er, at virksomhedsejerens vederlag kun kan 

erlægges i anparter, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 3. Overkursen er en fri reserve på egenkapitalen og kan efter 

første regnskabsår udloddes som udbytte med beskatning efter reglerne i ABL. 

Ved omdannelse af en enkeltmandsvirksomhed skal hele kapitalen i det nystiftede selskab tilgå 

virksomhedsejeren og kan dermed ikke overdrage dele af anparterne til en anden. Det skyldes, at 

anparternes pålydende værdi skal stemme til virksomhedsejernes ejerandele jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 4.   

5.2.9 Anskaffelsessum/indskudskonto 

Anparternes anskaffelsessum er nærmere beskrevet i VOL §2, skt. 1, nr. 5., og der er 3 situationer som 

kan finde sted:  

1. Virksomhedsejeren har ikke anvendt VSO i året forud for omdannelsen. 

2. Virksomhedsejeren har anvendt VSO i året forud for omdannelsen. Ejeren driver kun én 

virksomhed, eller såfremt virksomhedsejeren driver flere virksomheder, omdannes alle 

virksomheder til selskaber. 

3. Virksomhedsejeren har anvendt VSO i året forud for omdannelsen, men flere virksomheder, 

hvoraf ikke alle, omdannes til et selskab. 16 

Situation 1: Har virksomhedsejeren ikke anvendt VSO i året forud for omdannelsen, er kravet for at 

kunne anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse efter VOL, at der ikke må være negativ 

anskaffelsessum på anparterne i forbindelse med omdannelsen.  

Situation 2: Indskudskontoen må ikke være negativ, såfremt ejeren har anvendt VSO i året forud for 

omdannelsen. Den praktiske del omkring indskudskontoen er, at den regulerer forholdet imellem 

indskud og hævninger i en virksomhed. Det vil sige, at såfremt indskudskontoen er negativ, så har ejeren 

lånt midler af virksomheden. Selvom der er negativ anskaffelsessum, så må virksomhedsomdannelsen 

                                                           
16 Bogen, Generationsskifte og omstrukturering, s. 150 og s. 151 
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gerne gennemføres. Den negative anskaffelsessum vil medføre en højere gevinst, når anparter afstås på 

et senere tidspunkt, idet værdien af den negative anskaffelsessum vil blive pålagt salgssummen. Det vil 

på den måde komme til beskatning ved afståelsestidspunktet, at der har været en negativ 

anskaffelsessum på anparterne. Som indledende beskrevet i punkt 2, så gælder dette situationer, hvor 

ejeren har én virksomhed, som ejeren ønsker at omdanne efter VOL. Det finder også anvendelse, 

såfremt ejeren har flere virksomheder, som alle ønskes omdannet til selskaber efter VOL. Er der negativ 

anskaffelsessum, så er det et krav, at alle virksomheder omdannes.  

Situation 3: Hvis ikke alle virksomheder ønskes omdannet og de indgår i VSO, så må hverken 

anskaffelsessum eller indskudskonto være negativ. Der er dog en mulighed for at nedbringe den 

negative indskudskonto, så omdannelsen alligevel kan finde sted. Dette vil blive beskrevet i næste afsnit.  

5.2.10 Nedbringelse af negativ indskudskonto 

En negativ indskudskonto medfører, at virksomheden ikke kan blive omdannet efter VOL. Der er på 

baggrund af dette, indført en bestemmelse, som gør, at en virksomhedsejer har mulighed for at 

nedbringe en negativ indskudskonto. Dette gøres ved at indskyde den private andel af et blandet 

benyttet aktiv eller indskyde et rent privat aktiv jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5.  

Det er vigtigt at gøre klart, at reduktion af en negativ indskudskonto under normale omstændigheder 

kun kan reduceres med aktiver som kan indgå i VSO jf. VSL § 16, stk. 2. Den private boligdel fra en blandet 

benyttet ejendom kan som følge af bestemmelserne i VSL § 1, stk. 3 ikke indgå VSO. Der henvises til 

afgørelse fra Told- og skattestyrelsen; 

”Told- og Skattestyrelsen finder ikke, at der kan ske reduktion af den negative indskudskonto med den 

private boligværdi ved omdannelsen, idet boligværdien ikke vil kunne indgå i virksomhedsordningen, jf. 

VSL § 1, stk. 3.”17 

I sagen SKM2003.213.LR fandt man, at en privat boligdel i en gartnervirksomhed godt kunne indskydes. 

Dette henleder til, at der skal laves en konkret vurdering på dette område. Det er derfor ikke muligt at 

lave en vurdering, som tager udgangspunkt i alle situationer om blandede benyttede ejendomme.  

5.2.11 Udskudt skat 

Anvender en virksomhed VOL i forbindelse med omdannelse, opstår der udskudt skat, der afsættes i 

åbningsbalancen. Den udskudte skat viser den skatteforpligtigelse, der påhviler selskabet i forbindelse 

                                                           
17 SKM2003.213.LR 
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med omdannelsen. For at beregne den udskudte skat skal de skattemæssige fortjenester opgøres, og 

den udskudte skat vil udgøre selskabsskatteprocenten (22%) af de skattemæssige fortjenester.  

Goodwill, der opstår i forbindelse med omdannelsen, har ingen skattemæssig værdi. Den indregnes 

udelukkende i åbningsbalancen. Det fremgår af ÅRL § 47, at der skal afsættes udskudt skat af goodwill. 

Formålet med, at der skal hensættes udskudt skat, er, at regnskabet skal give et retvisende billede af 

selskabets aktiver og forpligtigelser. Udskudt skat viser den skatteforpligtigelse, der påhvilet selskabet i 

forbindelse med omdannelsen og opstår på baggrund af de regnskabsmæssige og skattemæssige 

forskelle på omdannelsestidspunktet. Nedenstående er ÅRL § 47 indsat; 

”Forpligtelser, der er uvisse med hensyn til størrelse eller tidspunkt for afvikling, skal indregnes i balance 

og resultatopgørelse som hensatte forpligtelser. Herunder skal indregnes udskudt skat, 

garantiforpligtelser og pensionsforpligtelser, der påhviler virksomheden. Hensatte forpligtelser til 

omstrukturering skal indregnes, når der er truffet beslutning om omstrukturering, og processen med at 

gennemføre omstruktureringen er påbegyndt.”  

Det væsentlige i ÅRL § 47 i forhold til dette afsnit er, at hensatte forpligtigelser til omstrukturering skal 

indregnes, når der er truffet beslutning om omstrukturering. Det er i forlængelse heraf, at en beslutning 

om omstrukturering må antages at være opfyldt, idet en virksomhedsomdannelse anses som en 

omstrukturering. 

5.3 Delkonklusion på skattepligtigt - kontra skattefri virksomhedsomdannelse 

Falder valget på virksomhedsomdannelse efter reglerne for den skattepligtige metode, vil beskatningen 

ske efter afståelsesprincippet. Ved afståelsesprincippet beskattes virksomhedsejeren af avancen på 

hvert enkelt aktiv. Der sker realisationsbeskatning ved anvendelse af den skattepligtige overdragelse, 

hvorfor virksomhedsejeren skal have likviditet til at betale skatten. 

Ved brug af skattepligtig virksomhedsoverdragelse kan man vælge kun at lave en deloverdragelse af den 

personligt ejet virksomhed. Det medfører, at dele af virksomheden bliver i personligt regi. Her skal det 

nævnes, at hvis virksomheden deloverdrages, er det muligt, at det opsparede overskud ikke kommer til 

beskatning jf. VSL § 15. Her skal man være opmærksom på, at den del af virksomheden, som forbliver i 

personligt regi, skal kunne karakteriseres som værende erhvervsmæssig virksomhed jf. VSL § 1.  

Ved brug af begge omdannelsesmetoder kan den personligt ejet virksomhed omdannes med op til 6 

måneders tilbagevirkende kraft – skattemæssigt. En virksomhedsomdannelse fortages ofte med 
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tilbagevirkende kraft, idet alle indtægter og udgifter fra 1. januar kan medtages i selskabet, samt man 

kan benytte den senest aflagte årsrapport som grundlag for omdannelsen.  

Vil virksomhedsejeren ikke beskattes i omdannelsesåret, kan ejeren udskyde beskatningen til et 

tidspunkt, hvor anparterne afstås ved at fortage omdannelsen efter reglerne i VOL. For at kunne tage 

brug af VOL er der en række betingelser, som skal være opfyldt. Der må kun være en personligt ejet 

virksomhed, alle virksomhedens aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen til selskab, og at ejeren 

kun vedlægges anparter. Succesionsprincippet tages i anvendelse ved skattefri 

virksomhedsomdannelsen, som medfører, at virksomhedsejeren ikke skal betale skatten i 

omdannelsesåret, men den latente skat, der er opstået ved omdannelsen, vil komme til beskatning så 

snart der afstås anparter.  

5.4 Succession ved en virksomhedsomdannelse 

Som tidligere nævnt i opgaven er succesionsprincippet grundstenen i skattefri virksomhedsomdannelse. 

Bestemmelsen om succession findes i ABL § 34, stk. 2: 

”Gevinst ved overdragelsen beskattes ikke hos overdrageren. Erhververen indtræder i overdragerens 

skattemæssige stilling ved overdragelsen. Det gælder, uanset hvornår erhververen afstår aktierne. Ved 

opgørelsen af erhververens gevinst eller tab ved afståelse af aktierne behandles aktierne som anskaffet 

for den anskaffelsessum og på det tidspunkt, som de blev anskaffet til af overdrageren.” 

I ABL § 34, stk. 2 fremgår det, at erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling for 

anskaffelses af anparterne. Ved en virksomhedsomdannelse er det ikke anparter, som overdrages, men 

den personligt ejet virksomhed, hvorfor denne bestemmelse ikke direkte kan relateres til 

virksomhedsomdannelse. I praksis anvendes bestemmelsen dog i begge tilfælde. Når en omdannelse 

fortages skattefrit og derved benytter successionsprincippet, indtræder erhververen i overdragerens 

skattemæssige stilling, som naturligvis er samme fysiske person, idet ejeren af den personligt ejet 

virksomhed skal eje alle anparterne i selskabet jf. VOL. 

Succesionsprincippet og bestemmelserne i ABL § 34 vil blive behandlet yderligere i afsnit 8.4. I afsnittet 

vil vi fortage en aktieombytning, og ved brug af aktieombytningen etableres FKL Holding ApS. Ved 

aktieombytningen succederes anparter i holdingselskabet, hvorfor kravene i ABL § 34, stk. 1 skal 

opfyldes. 
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5.5 Opfyldes Bæredygtige Møbler v/ Frederik Larsen betingelserne for en omdannelse?  
Før det besluttes, om den personligt ejet virksomhed skal omdannes som en skattepligtig eller skattefri 

virksomhedsomdannelse, skal der foretages vurdering af, om virksomheden opfylder betingelserne i 

VOL. Vi vil gennemgå de områder, der skal henledes opmærksomhed på i forbindelse med at anvende 

VOL.  

Det første, vi skal være opmærksomme på, er om den senest aflagte årsrapport kan danne grundlag for 

omdannelsen. Det er tidspunktet for omdannelsen, der afgør, om vi kan anvende den seneste 

årsrapport. Betingelserne for at lave en skattefri virksomhedsomdannelse tilbage i tid kan ske indtil 6 

måneder efter regnskabsafslutning. Virksomheden har kalenderåret som regnskabsår, hvorfor der vil 

være deadline for omdannelse af virksomheden 30. juni 2020, såfremt den ønskes omdannet med 

tilbagevirkende kraft. Der kan godt omdannes med tilbagevirkende kraft, idet mødet blev afholdt i 

slutningen af marts.  

I forbindelse med beslutningen om omdannelsesmetode bør vi som rådgivere gennemgå vigtige 

fokuspunkter før omdannelsen. Det kan fx være om opsparet overskud skal hæves, før omdannelsen 

finder sted, skatteretlige og selskabsretlige regler. 

Vi kan i årsrapporten se, at der er en mellemregning mellem virksomheden og Frederik, hvilket han kan 

vælge at hæve inden omdannelsen. Det fremgår af årsrapporten, at der er beløb, hensat til senere 

hævning, som ligeledes kan hæves inden omdannelsen. Mellemregningskontoen og beløb, hensat til 

senere hævning, kan hæves skattefrit. Grunden til dette er, at der er tale om midler, der allerede er 

beskattede - der sker derfor ikke beskatning i forbindelse med hævningen. Vælger Frederik ikke at hæve 

de to konti, vil de indgå i anskaffelsessummen. I vurderingen af om de skal hæves, bør virksomheds 

finansielle stilling lægges til grund. Den likviditetsmæssige situation i virksomheden er finansieret via en 

kassekredit. Der er plads på kassekreditten til at hæve tilgodehavende i virksomheden, hvorfor Frederik 

frit kan vælge, om han ønsker at hæve det eller ej. Selvom han vælger at hæve pengene inden 

omdannelsen, så vil de indgå i åbningsbalancen som en gæld til virksomhedsdeltagere, idet der 

omdannes med skattemæssig tilbagevirkende kraft. Den selskabsretlige behandling af mellemregningen 

og hensat til senere hævning er, at de indgår i omdannelsen.  

Kravet jf. VOL §1, stk. 1, 1. foreskriver, at der skal være tale om en personligt drevet virksomhed med 

erhvervsmæssig karakter, der omdannes som én samlet virksomhed. Det er vurderet, at Bæredygtige 

Møbler v/ Frederik Larsen overholder betingelserne herfor. Jf. VOL §2, stk. 1, nr. 2, fremgår det, at 
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Frederik kan vælge at holde ejendommen udenfor omdannelsen eller omdanne til et selvstændigt 

selskab. Vores anbefaling til Frederik er, at han skal omdanne driften af ejendommen til et selvstændigt 

selskab.  

Idet ejendommen er 100% erhvervsmæssig, så er der ingen blandede benyttede aktiver i virksomheden. 

Blandede benyttede aktiver kan blandt andet være en bil. Han har en bil i privat regi, og i den forbindelse 

afholder han selv alle omkostninger til bilen. I de situationer hvor han anvender bilen til 

erhvervsmæssige formål, afregner virksomheden skattefri kørselsgodtgørelse efter skatterådets 

gældende satser for skattefri kørselsgodtgørelse. Bilen indgår ikke i omdannelsen.  

Indskudskontoen må i forbindelse med en omdannelse ikke være negativ. Skulle det vise sig, at en 

virksomhed, der ønsker at omdanne, har en negativ indskudskonto, kan denne udlignes. 

Indskudskontoen kan udlignes ved at indskyde eventuelle blandede benyttede aktiver eller 100% private 

aktiver. Det kunne fx være ved at indskyde en bil. Dette vil udløse beskatning af fri bil, og at 

virksomheden afholder alle omkostninger til bilen. I vores tilfælde er indskudskontoen ikke negativ, 

hvorfor der ikke er behov for at udligne denne.  

På baggrund af ovenstående beskrivelser kan det konstateres, at Bæredygtige Møbler v/Frederik Larsen 

opfylder betingelserne for at anvende den skattefrie omdannelsesmetode. Med den konklusion er det 

muligt for os at lave konsekvensberegninger på de to omdannelsesmetoder. Konsekvensberegningerne 

kan anvendes til at finde ud af, om virksomheden skal omdannes efter den skattefrie metode, hvor 

beskatningen udskydes, eller om han skal anvende den skattepligtige og dermed betale skatten i 

forbindelse med omdannelsen. 

I forbindelse med den skattefrie metode afsættes der udskudt skat i åbningsbalancen, hvilket viser, 

hvilken skatteforpligtigelse der påhviler selskabet i forbindelse med stiftelsen. Der afsættes udskudt skat 

af forskellen imellem den skattemæssige og regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtigelser. Den 

udskudte skat, der påhviler selskabet, skal opgøres i forbindelse med omdannelsen og behandles i næste 

kapitel.  

6. Værdiansættelse af virksomhedens balanceposter 

I forbindelse med en omdannelse er det vigtigt at kunne værdiansætte virksomheds aktiver og passiver. 

Værdiansættelsen er ens ved skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse. Jf. VOL § 4 stk. 2 skal 

hele balancen opgøres til handelsværdi. Handelsværdien vil i svare til, hvad en uafhængig tredjemand 
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vil give for virksomhedens aktiver og passiver. I følgende afsnit vil vi gennemgå behandlingen af udvalgte 

balanceposter, som er relevante for omdannelsen af Bæredygtige Møbler v/Frederik Larsen.  

6.1 Goodwill  

Goodwill er et udtryk for den merværdi, en virksomhed har set i forhold til de aktiver, der ligger i 

virksomheden. Goodwill er et udtryk for en merværdi, som opstår på baggrund af den kundeportefølje, 

virksomheden har, virksomhedens omdømme og brand. Det vil sige, at en eksisterende virksomhed, som 

har driftsaktivitet, vil have en højere værdi end en nyopstartet virksomhed. Det skyldes som 

ovenstående nævnt fx de kunderelationer og eventuelle fremtidige ordrer, som er i bøgerne fra 

eksisterende kunder. Det er en kompleks beregning at opgøre den præcise værdi af goodwill, hvorfor 

der er en række værktøjer og fremgangsmåder til at opgøre denne.  

En virksomhedsomdannelse kan sammenlignes med et salg af et selskab. Der skal derfor opgøres den 

handelsmæssige og skattemæssige værdi af virksomheden. Ejeren af virksomheden vil i en skattepligtig 

omdannelse have interesse i, at værdiansættelse goodwill til en så lav værdi som muligt, da goodwill 

kommer til beskatning i forbindelse med afståelse. Goodwill kan opgøres til handelsværdi ud fra to 

metoder for at SKAT kan minimere risikoen, at goodwill værdiansættes for lav. De to metoder for 

beregning af goodwill til handelsværdi er som følger: 

1. Goodwillcirkulæret (SKATs TTS-cirkulære 2000-10). 

2. DCF-modellen. 

Vi vil gennemgå fremgangsmetoden for anvendelse af metoderne i de næste afsnit.  

6.1.2 Goodwillcirkulært 

Goodwillcirkulært er udarbejdet af SKAT, hvor formålet med cirkulæret er at lave en standardmodel til 

værdiansættelse af goodwill. SKAT har udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af værdiansættelsen og 

cirkulæret. Ulempen ved cirkulæret er. at beregning blot er teoretisk og ikke tager højde for den reelle 

handelsværdi af virksomheden. Afståelsessummen skal ske til handelsværdi, hvorfor cirkulæret er en 

god værdiansættelses metode, i det der ikke sker salg til tredjemand i en virksomhedsomdannelse.  

Goodwill er en kompleks beregning, hvorfor SKAT har udarbejdet denne standard. Dette har i praksis 

medført, at der er en ensartet metode, hvorfor SKAT kan acceptere en goodwillværdi, som er beregnet 

ud fra standardmodellen.  
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Der kan opstå situationer i beregningen af goodwill efter denne metode, hvor goodwill bliver beregnet 

til for høj en værdi. Der skal i beregningen af goodwill altid vurderes, hvorvidt værdiansættelsen er 

retvisende. Baggrunden for cirkulæret er, at SKAT har opsat nogen kriterier, som de anser for betydelige 

i betragtningen om værdiansættelsen af goodwill. Kriterierne18 er som følgende skitseret: 

· Regnskabsmæssigt resultat for de sidste 3 år før overdragelsen.  

· Regulering af resultat: 

o - Finansielle indtægter. 

o + Finansielle udgifter. 

o +/- Ekstraordinære poster i henhold til ÅRL. 

o + Afskrivning på tilkøbt goodwill. 

o - Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuelt medarbejdende ægtefælle.  

· Gennemsnitlig vægtning af resultat. 

· Udviklingstendens - Forskellen mellem sidste år og 3. sidste år divideres med 2 (kun ved konstant 

resultatmæssig udvikling (positiv/negativ) inden for de 3 år). 

· Driftsherreløn.  

· Forrentning af aktiverne - Den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats jf. VSL § 

9 + 3%. 

· Kapitalisering - Kapitaliseringsfaktoren beregnes med den på overdragelsestidspunktet 

gældende kapitalafkastsats jf. VSL § 9 + 8% divideret med forventet levetid. 

I forbindelse med beregningen af goodwill i forbindelse med omdannelsen af Bæredygtige møbler ApS 

vil vi nærmere gennemgå kriterierne og inddrage virksomheden.  

6.1.3 DCF-modellen 

DCF-modellen kan også benyttes til værdiansættelsen af goodwill i en virksomhed. Modellen er 

godkendt af SKAT. DCF står for Disounted Cash Flow. Modellen tager udgangspunkt i de frie cash flows, 

som virksomheden forventer at generere af fremtidig drift. DCF-modellen tilbagediskonterer 

virksomhedens fremtidige drift og balance ved hjælp af en diskonteringsfaktor. Diskonteringsfaktoren 

er en faktor, som tager udgangspunkt i en række faktorer i fremtiden. Det er blandt andet, hvad 

virksomheden kunne have forrentet pengene til et andet sted, risiko og tidshorisont. Grunden til man 

                                                           
18 Den juridiske vejledning, C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill, Beregningsreglen i hovedtræk 
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anvender tilbagediskontering, er for at beregne nutidsværdien på fremtid cash flow, som forventes at 

blive genereret af virksomheden.  

DCF-modellen tager i modsætning til SKATs cirkulære udgangspunkt i prognoser for fremtiden i stedet 

for udelukkende at kigge på realiserede resultater. I forlængelse af dette kan det konstateres at det er 

svært at anvende metoden i forbindelse med omdannelse af mindre virksomheder, idet mindre 

virksomheder sjældent har udarbejdet et fuldstændigt budget. Store virksomheder vil typisk have 

dybdegående budgetter, som tager højde for mange faktorer omkring virksomheden. Dertil vil der ofte 

være mange år at danne budgetter på baggrund af. Der vil være et kernemarked, som virksomheden 

kender, og på baggrund har virksomheden gode forudsætninger for at danne et sandsynligt budget.  

Det kan på baggrund af ovenstående gennemgang af de to metoder konstateres, at små virksomheder 

ofte vil anvende cirkulæret og have god effekt heraf. Derimod vil større virksomheder anvende DCF-

modellen, idet de har bedre forudsætninger for at kunne budgettere og på den måde anvende DCF-

modellen. 

6.2 Fast ejendom 

Fast ejendom skal værdiansættes til en skønnet handelsværdi, som kan gøres på to følgende måder; 

1. Seneste offentliggjorte ejendomsvurdering.  

2. Valuarvurdering – professionel vurderingsmand som foretager vurderingen.  

Der skal opgøres genvundne afskrivninger skattemæssigt på ejendomme jf. AL § 21 samt 

ejendomsavance ved afståelse jf. EBL.  

6.3 Driftsmidler 

Driftsmidler skal værdiansættes til handelsværdi. Jf. ÅRL § 11 skal regnskabet give et retvisende billede 

af virksomheds aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. På baggrund af det retvisende billede 

skal virksomhedens aktiver altid fastsættes til en retvisende værdi, hvorfor driftsmidlers handelsværdi 

kan tages fra regnskabet. Der kan benyttes en vurdering af en professionel vurderingsmand, for at få 

lavet en vurdering af driftsmidlets aktuelle handelsværdi. Det gøres i praksis typisk ved aktiver med stor 

usikkerhed om værdien.   

Der er ofte forskel mellem den skattemæssige værdi og regnskabsmæssige, idet der er forskel på 

afskrivningsmetoderne. Regnskabsmæssigt afskrives der lineært over aktivitets forventede levetid jf. 

ÅRL § 43, stk. 2. Regnskabsmæssigt afskrives der oftest over 3 – 5 år på driftsmidler. Skattemæssigt 
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afskrives der med maksimalt 25% efter saldometoden jf. AL § 5 stk. 3. Forskellen på den 

regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivningsmetode medfører, at der opstår en forskel mellem 

aktivets regnskabsmæssige værdi og skattemæssige værdi. Forskellen medfører, at der opstår en 

udskudt skat, der indregnes med selskabsskatteprocenten p.t. 22% i åbningsbalancen.  

Hvis handelsværdien på omdannelsesdatoen er lavere end den skattemæssigt bogførte værdi, fx fordi 

der ikke er foretaget afskrivninger eller nedskrivninger svarende til den faktiske værdiforringelse, sker 

der ikke tillæg til handelsværdien for dette forventede tab. I disse tilfælde kan der ikke opnås en højere 

anskaffelsessum for aktierne eller anparterne end den, der svarer til handelsværdien af virksomhedens 

aktiver og passiver.  

6.4 Varelager 

Varelagre skal værdiansættes til handelsværdi ved en omdannelse. Ved en omdannelse tages der 

udgangspunkt i den regnskabsmæssige værdi fra årsrapporten. Jf. ÅRL § 44 skal varelageret indregnes 

til kostpris, tillagt direkte omkostninger forbundet med købet.  

Skattemæssigt kan varelageret værdiansættes efter tre metoder jf. VL § 1 stk. 1. Oftest bruges samme 

metode som regnskabsmæssigt.  

6.5 Tilgodehavender 

Tilgodehavende i form af debitorer og andre tilgodehavender indregnes regnskabsmæssigt til 

handelsværdi, som svarer til den værdi, virksomheden vurderer at få indbetalt i efterfølgende periode. 

I forbindelse med værdiansættelsen vil man oftest kigge på ekstern bekræftelse af saldo eller 

indbetalinger i efterfølgende periode. Ved at kontrollere efterfølgende indbetalinger sikres 

værdiansættelsen af tilgodehavendet på balancedagen. Der vil blive hensat til tab, hvis der vurderes 

usikkerhed med skyldneres betalingsevne. Det vil medføre en korrekt handelsværdi af tilgodehavender 

i forbindelse med omdannelsen.  

I en personligt ejet virksomhed skal tabet på tilgodehavendet være konstateret fx i form af konkurs, før 

det skattemæssige fradrag kan tages. Regnskabsmæssigt foretages en individuel vurdering af hver enkelt 

skyldner, og der hensættes til tab, hvis denne anses for at være dubiøs. Den regnskabsmæssige værdi 

afspejler derved handelsværdien. Er handelsværdien lavere end den skattemæssige værdi, medtages 

handelsværdien i anparternes anskaffelsessum.   
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6.6 Gæld 

Gældsposter skal optages til kursværdien på balancedagen. Kursværdien på et obligationslån vil variere 

løbende. Ved et kontantlån vil restgælden være lig med kursværdien, i de tilfælde hvor der er optaget 

lån i DKK. Anvendes en anden valuta end DKK, skal der fortages kursregulering, svarende til 

balancedagens kurs. Andre gældsposter, hvor der ikke er kursforskelle, optages til den 

regnskabsmæssige værdi.  

7. Værdiansættelse af Bæredygtige Møbler v/Frederik Larsen 

Som tidligere nævnt ønsker Bæredygtige Møbler v/ Frederik Larsen at fortage en 

virksomhedsomdannelse. Ved virksomhedsomdannelsen skal Bæredygtige Møbler ApS’ aktiver og 

passiver værdiansættes til handelsværdi, og ligeledes skal der opgøres goodwill. Frederik ønsker at 

risikosprede sine aktiver, hvorfor han har valgt at omdanne sin personlige virksomhed til to selskaber. 

Bæredygtige Møbler ApS skal være driftsselskabet, og Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS skal være 

ejendomsselskabet. Frederik er i tvivl, om han vil fortage virksomhedsomdannelsen som skattefri eller 

skattepligtig, hvorfor han har bedt os at udarbejde konsekvensberegninger.  

For at kunne foretage konsekvensberegninger, har vi hjulpet med at opstille regnskabet for den 

personlige virksomhed pr. 31.12.19. Denne vil blive splittet ud i to balancer for henholdsvis Bæredygtige 

Møbler ApS og Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS. Nedenstående er balancen for Bæredygtige 

Møbler v/ Frederik Larsen:  

Bæredygtige Møbler v/Frederik Larsen 
      
  Balance pr. 31.12.19 
  Regnskab Handelsværdi Skattemæssig værdi 
Aktiver     
Grunde og bygninger 2.674.050 3.705.000 2.740.200 
Driftsmidler  89.500 89.500 96.211 
Råvarer og hjælpematerialer 355.000 355.000 355.000 
Varer under fremstilling 42.000 42.000 42.000 
Tilgodehavender fra salg  290.000 290.000 290.000 
Aktiver i alt  3.450.550 4.481.500 3.523.411 
      
Passiver     
Realkredit 2.188.500 2.188.500 2.188.500 
Kassekredit 480.000 480.000 480.000 
Anden gæld 85.000 85.000 85.000 
Passiver i alt  2.753.500 2.753.500 2.753.500 
        
Egenkapital  697.050 1.728.000 769.911 
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7.1 Omdannelse og konsekvensberegning af Bæredygtige Møbler ApS 

Årsrapporten 2019 for den personlige virksomhed er lagt til grund for værdiansættelsen af aktiver og 

passiver pr. 31.12.1919. Vi har opstillet de regnskabsmæssige værdier, handelsværdierne og de 

skattemæssige værdier, som vedrører driftsaktiviteten. Den opdelte balance ses nedenfor:  

Bæredygtige Møbler ApS  
      
  Balance pr. 31.12.19 
  Regnskab Handelsværdi Skattemæssig værdi 
Aktiver     
Goodwill 0 0 0 
Driftsmidler  89.500 89.500 96.211 
Råvarer og hjælpematerialer 355.000 355.000 355.000 
Varer under fremstilling 42.000 42.000 42.000 
Tilgodehavender fra salg  290.000 290.000 290.000 
Aktiver i alt  776.500 776.500 783.211 
      
Passiver     
Kassekredit 480.000 480.000 480.000 
Anden gæld 85.000 85.000 85.000 
Passiver i alt  565.000 565.000 565.000 
        
Egenkapital  211.500 211.500 218.211 
        

Vi vil i de følgende afsnit gennemgå, hvordan vi har gjort balancen til brug for åbningsbalancen i 

Bæredygtige Møbler ApS. Jf. ÅRL § 33, stk. 1 er der ikke indregnet goodwill i årsrapporten for 2019 for 

den personlige virksomhed, i det det ikke er tilladt at indregne intern oparbejdet goodwill. Der skal dog 

indregnes goodwill i åbningsbalancen for Bæredygtige Møbler ApS.  

7.1.1 Goodwill 

Der må ikke indregnes intern oparbejdet goodwill, men der skal indregnes goodwill ved en 

virksomhedsomdannelse. I omdannelsen af Bæredygtige Møbler v/Frederik Larsen anvendes SKATs 

goodwillcirkulær, i det Frederik ikke har udarbejdet brugbare budgetter for fremtiden, som kan 

anvendes til brug for DCF-modellen. For at kunne benytte SKATs goodwillcirkulær skal vi benytte 

årsrapporter for 2017 til 2019. Vi har på baggrund af ovenstående forhold valgt at anvende SKATs 

goodwillcirkulær, hvilket vi vil behandle i nedenstående afsnit.   

                                                           
19 Se årsrapporten for 2019 i bilag 11.2 
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7.1.2 Gennemgang af goodwillberegning 

Grundlag for goodwill beregning 
For at kunne beregne goodwill efter SKATs cirkulære, er det nødvendigt, at vi har de seneste 3 års 

regnskaber. I beregningen, som tidligere er beskrevet, benyttes resultat før skat, reguleret for netto 

finansieringsposter. Frederik har været i virksomhedsordningen, hvor der er strenge krav til opdeling 

imellem privat og virksomhedsøkonomi. Vi er bekendt med, at Frederik har opstillet regnskaber efter de 

gældende regler i ÅRL. Dette medfører, at vi kan lægge hans regnskaber til grund for vores goodwill 

beregning: 

Beregningsgrundlag TTS-cirkulære 
  2017 2018 2019 
Resultat før skat 760.150 1.127.240 1.630.900 
Finansielle poster 77.000 59.000 65.000 
Beregningsgrundlag 837.150 1.186.240 1.695.900 
        

 

Ideen med at bruge 3 års regnskabsoplysninger er, at beregningen skal give et reelt billede af 

virksomhedens værdi. Den 3-årige periode anvendes for at eventuelle enkelte år med udsving i 

virksomhedens økonomi ikke skal vægte for højt. Idet der er tale om en gennemsnitsbetragtning, så vil 

udsving i et enkelt år ikke medføre en utilsigtet høj eller lav værdi. 

Vægtet gennemsnit 
For at vægte de enkelte år efter, hvor tæt de er på nutiden, laves der et vægtet gennemsnit over de 

seneste 3 år, som forklaret i forrige afsnit. I forbindelse med det vægtede gennemsnit så vægtes der i 

2017 med 1, i 2018 med 2 og i 2019 med 3. Dette vil alt andet lige give et mere retvisende billede. Selve 

beregningen foregår på den måde, at man lægger vægtene sammen (1+2+3 = 6), hvilket vil sige, at man 

i beregningen divider med 6. Nedenstående ses beregningen, hvor det kan ses at de enkelte år ganges 

med deres vægt:  

Vægtet gennemsnit  

  Vægt 2017 Vægt 2018 Vægt 2019 
Total 
vægt 

Total 
Grundlag 

Beregningsgrundlag  837.150  1.186.240  1.695.900    
Vægtet gennemsnit 1 837.150 2 2.372.480 3 5.087.700 6 8.297.330 
           
Vægtet gennemsnit        1.382.888 
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Udviklingstendens korrektion 
Goodwill er som tidligere beskrevet en merværdi, som en virksomhed har. Der skal i forbindelse med 

beregningen af det vægtede gennemsnit tages højde for den tendens, virksomheden har fulgt. Der er 

som beskrevet taget udgangspunkt i resultat før skat, som er korrigeret for finansielle poster. Ses der 

med et alt-andet-lige perspektiv, så vil der være forskel på den teoretiske værdi, set i forhold til 

udviklingstendensen. Har der været positiv udvikling i alle 3 år, så vil værdien være højere med et 

fremtidssyn, end hvis der har været negativ udvikling.  

Den positive og negative udvikling kan beskrives nærmere. Det er vigtigt at pointere, at 

udviklingstendensen kun skal korrigeres, såfremt der har været positiv/negativ udvikling 3 år i træk. I 

nedenstående beregning har vi beregnet den gennemsnitlige udviklingstendens. Det skal bemærkes, at 

vi har en positiv udviklingstendens i alle 3 år. Den gennemsnitlige udviklingstendens beregnes som 

udviklingen fra 2017-2019, divideret med 2. Grundet den positive udviklingstendens skal den 

gennemsnitlige udviklingstendens tillægges det vægtede gennemsnit. Efter udviklingstendensen er 

tillagt, får vi beregningsgrundlaget for driftsherreløn, som vil blive gennemgået i næste afsnit.  

Udviklingstendens 
  2017 2018 2019 
Beregningsgrundlag 837.150 1.186.240 1.695.900 
      
Vægtet gennemsnit 2017-2019   1.382.888 
      
Udvikling fra 2017-2019 858.750    
Gennemsnitlig udviklingstendens 429.375  429.375 
Beregningsgrundlaget før driftsherreløn     1.812.263 

 

I tilfælde hvor der ikke i 3 år i træk har været positiv eller negativ udviklingstendens, medtages 

udviklingstendensen ikke. Der vil i givet fald ikke blive tillagt den gennemsnitlige udviklingstendens i 

beregningsgrundlaget.  

Driftsherreløn 
Lønnen i en personlig ejet virksomhed kontra selskab er forskellig. I den personligt ejet virksomhed 

hæver ejeren sin ”løn” ved en kontant hævning. Hævningerne sker direkte på egenkapitalen, og 

hævningen påvirker derfor ikke det regnskabsmæssige resultat for virksomheden. I goodwill-

beregningen tages der udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat, hvorfor der er en misvisning i 

forhold til selskaber, hvor resultatet havde været forringet med lønomkostningen til ejeren. Dette ville 
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have givet en lavere goodwill, såfremt samme beregning skulle have været lavet for et selskab. For at 

give et mere retvisende billede er der opsat et forhold i beregningen, som tilsikrer, at der korrigeres for 

lønnen til virksomhedsejeren.  

I beregningen sker der det, at det grundlag, vi har beregnet i forrige afsnit, benyttes til at kunne lave 

korrektionen. Driftsherreløn-grundlaget fratrækkes med 50%. Der skal minimum fratrækkes DKK 

250.000, og der kan maksimalt fratrækkes DKK 1.000.000. Nedenstående er beregningen af 

korrektionen præsenteret: 

Beregningsgrundlag efter korrektion af driftsherreløn 
       
Beregningsgrundlaget før korrektion af driftsherreløn  1.812.263 
Driftsherreløn, 50%    -906.132 
Beregningsgrundlaget efter korrektion af driftsherreløn  906.132 
          

 
Forrentning af virksomhedens aktiver  
Forrentning af virksomhedens aktiver er et nedslag i goodwill-grundlaget, der kompenserer for, at ejeren 

vælger at investere i virksomheden. Det er et udtryk for det forventede afkast, som en virksomhedsejer 

forventer at få på sin investering i virksomhedens aktiver. Det skal tages in mente, at ejeren kunne have 

investereret sine likvider i andre investeringer fx aktier, obligationer eller øvrige aktiver i samme 

branche, som kunne have givet et anderledes afkast. Selvom virksomhedsejeren kan have en forventning 

om et afkast, så er der fastsat nogen procentsatser, der skal anvendes i beregningen jf. VSL § 9. Idet at 

kapitalafkastet + tillægget fratrækkes i goodwill-grundlaget, kunne der med fordel sættes en høj sats, 

hvilket ville medføre en lavere goodwill. Dette ville medføre en lavere afståelsessum og dermed en 

lavere skat. Standardsatsen er fastsat, så der på bedst mulig vis anvendes en sats, som ligger på niveau 

med den forventede markedsrente.   

For at kunne beregne forrentningen af virksomhedens aktiver, så skal der korrigeres for de 

driftsfremmende aktiver, som befinder sig i virksomhedens aktivmasse. Der er tidligere blevet korrigeret 

for finansielle poster, hvorfor der nu bliver beregnet et afkast på baggrund af standardsats jf. VSL. Et 

driftsfremmende aktiv kan fx være aktier, obligationer og likvider. Der er ikke sådanne aktiver i 

Bæredygtige Møbler ApS, og der skal dermed ikke korrigeres for noget. Driftsfremmende aktiver udgør 

0 i beregningseksemplet. De samlede aktiver til forrentning udgør DKK 3.450.550.  
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Kapitalafkastsatsen er i 2019 fastsat til 0%, hvorfor der ikke er noget kapitalafkastkrav i beregningen. 

Den er indsat med værdi DKK 0 for at præsentere, hvordan en beregning ser ud, såfremt der er et 

kapitalafkastkrav.  

Forrentning af virksomhedens aktiver  
       
Beregningsgrundlaget efter korrektion af driftsherreløn  906.132 
Forrentning af aktiver      
Samtlige aktiver, jf. balance  3.450.550    
Driftsfremmede aktiver  0    
Aktiver til forrentning  3.450.550    
Kapitalafkastkrav i 2020  0%  0 
Tillæg  3%  -103.517 
Resterende til forrentning af goodwill    802.615 
          

 

Ovenstående beregning viser, at før vi når til beregning af den endelige goodwill, er der et grundlag til 

kapitaliseringen på DKK 802.615. For at komme til den endelige opgørelse er det nødvendigt at vide 

hvilken faktor, som der skal diskonteres med. Kapitaliseringsfaktoren vil blive gennemgået i næste afsnit.  

Opgjort goodwill  
Det grundlæggende arbejde for at kunne færdiggøre opgørelsen af goodwill er nu foretaget. Det vil sige, 

at der er lavet de nødvendige korrektioner for at nå frem til det grundlag, vi beregner kapitaliseringen 

på baggrund af. Kapitaliseringen er i praksis et forhold, som tager højde for den fremtidige værdi, som 

investeringen forventes at generere. I ligningen skal det også tages med, at der er en levetid på den 

goodwill, vi beregner. Det forventede afkast spiller sammen med levetiden, hvilket i sidste ende giver en 

kapitaliseringsfaktor.  

For at kunne fastlægge kapitaliseringsfaktoren skal vi kende det forventede afkast i procent og den 

forventede levetid. Der er i VSL § 9 fastsat en procentsats på 8% med tillæg af kapitalafkastsatsen. 

Tidligere beskrevet udgør kapitalafkastsatsen 0%, hvorfor procenten, der indgår i 

kapitaliseringsfaktoren, er 8%. Vi har fastsat en levetid på 7 år på goodwill.  
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Der er en konkret regnemetode for at beregne kapitaliseringsfaktoren, hvilken ser ud som 

nedenstående:  

n = levetid n = 7 år 

t = år t = 2019 

r = renten r = 8% 

 

� = 1− �� − 1� �+ �� − �� �2�
��� ∗ (1 + �)�� 
Beregningen viser, at der er en kapitaliseringsfaktor på 2,83. Dette er understøttet af vejledningen fra 
SKAT20.  

For at kunne sikre at kapitaliseringsfaktoren er så retvisende som muligt, skal der foretages en vurdering 

af værdien. Vurderingen skal gå på de risici, der befinder sig i den erhvervsdrivendes forretningsområde. 

Det kan fx være kundeportefølje, produkttype/produkttyper, virksomhedens brand, den økonomiske 

situation i omverden og fremtidens udsigter – dette er alt sammen forhold, som skal tages med i 

vurderingen af, hvorvidt kapitaliseringsfaktoren giver en retvisende værdi.  

Et eksempel på en vurdering kunne være produkttypen. I vurdering skal det medtages, hvilket produkt 

virksomheden producerer. I Bæredygtige Møbler ApS er det restaurering af gamle møbler, hvilket må 

siges at være et forholdsvis håndgribeligt koncept at kopiere. Det forhold, at det er let at kopiere, vil alt 

andet lige medføre, at kapitaliseringsfaktoren bliver påvirket negativt og dermed forringes i forhold til 

udgangspunktet. 

Bæredygtige Møbler ApS styrke er, at selskabet har et forholdsvis stærkt brand, idet de leverer et 

bæredygtigt produkt. Det bæredygtige brand er i tiden tilgodeset i samfundet, som er beskrevet i 

forholdene omkring case-virksomhedens forhold. De er positioneret godt i markedet, og dette har 

medført en forventet stor ordre og fremtidigt samarbejde med en stor leverandør. Det er vurderet, at 

de har et brand, som er stærkere, end hvad der kan forventes af et standardbrand. Dette har påvirket 

kapitaliseringsfaktoren positivt, og i forbindelse hermed kan det argumenteres, at faktoren skal være 

højere.    

                                                           
20 Den juridiske vejledning, C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill, Kapitaliseringsfaktor 
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Den økonomiske situation i omverden og fremtidens udsigter er ligeledes forhold, som skal tages med i 

vurderingen. Der er højkonjunktur i verdensøkonomien, hvilket lægger op til, at kapitaliseringsfaktoren 

som minimum skal opretholdes. En evt. krise vil påvirke kapitaliseringsfaktoren negativt.  

Det er på baggrund af ovenstående forhold vurderet, at den beregnede kapitaliseringsfaktor er 

retvisende. Der vil blive beregnet den endelige goodwill med en kapitaliseringsfaktor på de 2,83.   

Beregnet goodwill 
       
Kapitaliseringsfaktor     2,8310 
       
Resterende til forrentning af goodwill    802.615 
Kapitaliseringsfaktor     2,83 
Goodwill    2.272.203,54 
Afrundet Goodwill       2.272.000,00 
          

 

Beregningen af goodwill efter SKATs cirkulære viser, at der er en beregnet goodwill på DKK 2.272.000. I 

2019 viste årets resultat før skat et overskud på DKK 1.630.900. Den beregnede goodwill er lidt højere 

end dette resultat, men taget udviklingen af resultaterne i betragtning, så må det siges, at den 

beregnede goodwill ikke virker høj. Goodwillen skal afspejle den merværdi, der ligger i virksomheden. I 

dette tilfælde er det fx den kundeportefølje, som der ligger i den personlige virksomhed. Skulle en 

tredjemand opbygge den kundeportefølje, så ville det formegentlig tage flere år. Det samme gælder 

virksomhedens brand, hvilket også tager tid at opbygge. I omdannelsen følger disse ting med, hvilket så 

vidt muligt skal opgøres til en værdi, for at virksomhedsejeren kan blive beskattet af det på 

omdannelsestidspunktet eller et senere tidspunkt.  

Vi har i forrige afsnit vurderet, at goodwill er retvisende. En overskudsgivende virksomhed i den størrelse 

ville til en tredjemand godt kunne forsvare, at goodwill skulle være højere. Vi laver en 

virksomhedsomdannelse og har anvendt SKATs cirkulære. På baggrund af det er SKATs metode, så 

vurderer vi, at der overfor SKAT kan argumenteres for, at goodwill er retvisende, trods en tredjemand 

med stor sandsynlighed skulle betale mere for virksomhedens merværdi.  

Der sker ikke nogen egentlig betaling af goodwillen, idet det er en omdannelse, og det i princippet er en 

handel imellem Frederik selv. Selve anskaffelsessummen for virksomheden bliver ikke berørt af 

goodwillen, hvis denne ændrer værdi.   
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Tidligere nævnt udgør goodwill DKK 2.272.000, hvilket der skal afsættes udskudt skat af i 

åbningsbalancen for Bæredygtige Møbler ApS. Udskudt skat er svarende til 22% af værdien, som udgør 

DKK 499.840.  

7.1.3 Driftsmidler 

I balancen, som er indsat, kan det ses, at der pr. 31.12.19 er en regnskabsmæssig værdi på driftsmidler 

på DKK 89.500. Denne værdi er fremkommet som kostprisen, fratrukket akkumulerede afskrivninger. 

Der sker lineære afskrivninger på driftsmidlet regnskabsmæssigt. Afskrivninger skal vise, at der løbende 

sker værdiforringelse på aktiverne. Levetiden på driftsmidlerne er efter bedste skøn fastsat, og der har 

ikke været indikationer på, at denne værdi ikke er retvisende. Det medfører, at handelsværdien er lig 

den regnskabsmæssige værdi.  

Den skattemæssige værdi er opgjort til DKK 96.211, hvilket vil sige, at der er afskrevet mindre 

skattemæssigt på driftsmidlerne, end der er regnskabsmæssigt. Der er på driftsmidler afskrevet med 

25% efter saldometoden jf. AL § 5, stk. 3. En højere skattemæssig værdi end regnskabsmæssig værdi vil 

resultere i en negativ anskaffelsessum ved opgørelsen af anskaffelsessummen. En negativ 

anskaffelsessum på driftsmidler vil betyde, at Frederik får en gevinst ved omdannelsen. Der må ifølge 

reglerne for virksomhedsomdannelse ikke være negativ anskaffelsessum på driftsmidler ved 

omdannelsestidspunktet. Den negative værdi på driftsmidlerne ville medføre en lavere anskaffelsessum. 

Den skattemæssige værdi er som følge heraf, reduceret til DKK 89.500.     

Åbningsbalance note 2 - Opgørelse af driftsmidler 
      
Handelsværdi  89.500 
Skattemæssig værdi -96.211 
Nedslag grundet negativ værdi 6.711 
Fortjeneste   0 
      
Udskudt skat, 22%   0 

 

Det kan i ovenstående oversigt aflæses, at der ikke er nogen skattemæssig fortjeneste. Der opstår ingen 

udskudt skat som følge heraf. Der medtages på baggrund heraf DKK 89.500 i åbningsbalancen og 

anparternes anskaffelsessum.  
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7.1.4 Varelager 

Varelageret er opgjort i to regnskabsmæssige poster nemlig ”råvarer og hjælpematerialer” og ”varer 

under fremstilling”. Varelageret udgør pr. 31.12.19 for råvarer og hjælpemateriale DKK 355.000 og for 

varer under fremstilling DKK 42.000. Der er i forbindelse med Frederiks gennemgang af lageret ikke 

fundet ukurante varer, som kunne indikere nedskrivningsbehov på varelageret.  

Der er ikke vurderet nedskrivningsbehov, og værdien vurderes retvisende, hvorfor den skattemæssige 

værdi er lig med handelsværdien. Varelageret er optaget til kostpris. Den samlede værdi på DKK 397.000 

medtages i åbningsbalancen og anparternes anskaffelsessum.  

7.1.5 Tilgodehavender fra salg 

Tilgodehavende fra salg er optaget til nominel værdi, og der er ikke vurderet indikationer på 

nedskrivningsbehov på tilgodehavender eller hensættelse til tab. Den skattemæssige værdi er lig den 

handelsmæssige værdi. Der indregnes DKK 290.000 i åbningsbalancen og anparternes anskaffelsessum.  

7.1.6 Gæld 

Der er en kassekredit i virksomheden pr. 31.12.19 på 480.000. Kursværdien er 100, og der foretages 

derfor ingen kursreguleringer. Der er anden gæld for DKK 85.000. Anden gæld er udgjort af en 

mellemregningskonto med Frederik på DKK 27.000 og øvrig anden gæld på de resterende 58.000. 

Mellemregningskontoen kan vælges at holdes ude for omdannelsen jf. VOL  2, stk. 1. nr. 2. Vi vil anbefale 

Frederik, at han holder mellemregningskontoen udenfor omdannelsen.  

Vælger han at medtage mellemregningskontoen i omdannelsen, vil kontoen blive konverteret til 

egenkapital, og efterfølgende kan de ikke hæves skattefrit, hvilket de kan, hvis de holdes uden for 

omdannelsen.  

Holdes mellemregningskontoen uden for omdannelsen, skal han være opmærksom på, at pengene skal 

være hævet på virksomhedens kassekredit inden det selskabsretlige stiftelsestidspunkt. Vi har som 

tidligere beskrevet mulighed for at lave omdannelsen med skattemæssig tilbagevirkende kraft. Sker 

omdannelsen med tilbagevirkende kraft, så vil mellemregningssaldoen blive taget med som en skyldig 

post, grundet omdannelsen sker i perioden efter 31.12.19, hvor vi opgør aktiver og passiver.  

I gæld bliver der i alt indregnet DKK 598.500 i åbningsbalancen for Bæredygtige Møbler ApS. 

Beregningen af anparternes anskaffelsessum bliver gælden ligeledes medregnet.  
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7.1.7 Åbningsbalance 

Ovenstående afsnit tog udgangspunkt i de enkelte regnskabsposter, som skal indregnes i 

åbningsbalancen for Bæredygtige Møbler ApS. Åbningsbalancen er nedenstående præsenteret. 

Åbningsbalancen er præsenteret og fremgår, som de værdier der er oplistede i kolonnen markeret med 

lyseblåt nedenfor: 

 
 Bæredygtige Møbler ApS åbningsbalance  Anparternes 

anskaffelsessum 
Udskudt 
skat 22%   pr. 01/01/2020  

Note   Regnskab Handelsværdi Skattemæssig  
 Aktiver           

1 Goodwill 2.272.000,00 2.272.000,00 0  0 2.272.000 
2 Driftsmidler  89.500 89.500 96.211  89.500 0 

 Råvarer og hjælpematerialer 355.000 355.000 355.000  355.000   

 Varer under fremstilling 42.000 42.000 42.000  42.000   

 Tilgodehavender fra salg  290.000 290.000 290.000  290.000   

 Aktiver i alt 3.048.500 3.048.500 783.211  776.500 2.272.000 

            

 Passiver           

 Kassekredit 480.000 480.000 480.000  480.000   

 Anden gæld 58.000 58.000 58.000  58.000   

 Mellemregningskonto 27.000 27.000 27.000  27.000   

 Hensat til senere hævning 33.500 33.500 33.500  33.500   

 Udskudt skat, 22% 499.840 0 0  0 499.840 

 Passiver i alt 1.098.340 598.500 598.500  598.500 499.840 

 Egenkapital ved omdannelse 1.950.160    178.000  

 Anpartskapital 40.000      
 Overkurs 1.910.160      
        

 

Handelsværdierne har samme værdier som de regnskabsmæssige poster. Dette skyldes, at de 

regnskabsmæssige poster skal afspejle handelsværdien. Der er tidligere i opgaven om udskudt skat 

beskrevet, at denne skal indgå i åbningsbalancen for Bæredygtige Møbler ApS, grundet forskellen 

imellem den regnskabsmæssige/handelsmæssige værdi og skattemæssige værdi, som giver en udskudt 

skat. Den udskudte skat udgør 22% af de tidsmæssige forskelle. Den udskudte skat udgør i DKK 499.840.  

Der er i Bæredygtige Møbler ApS kun udskudt skat på baggrund af goodwill. Dette skyldes, at der ikke er 

andre tidsmæssige forskelle. Den udskudte skat er et udtryk for, at selve betalingen af skat for 

omdannelsen udskydes til et senere tidspunkt. Den udskudte skat udgør som præsenteret i forrige afsnit 
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et forholdsvist stort beløb. Det kan på nuværende tidspunkt nævnes, at der skal betales en betydelig 

skat, såfremt den omdannes efter den skattepligtige virksomhedsomdannelses metode.  

I forbindelse med det indledende regnskabsmøde ville Frederik godt have en præsentation af de to 

metoder samt en sammenligning af metoderne, som skal danne baggrund for beslutningen af 

metodevalg. For at kunne præsentere dette så har vi brug for at kende anparternes anskaffelsessum. 

Anparternes anskaffelsessum vil blive beregnet i følgende afsnit.   

7.1.8 Anparternes anskaffelsessum 

Anparternes anskaffelsessum udtrykker den skattemæssige gevinst/tab, der ville have været, såfremt 

virksomheden havde haft, hvis salget var sket til tredjemand. Anskaffelsessummen opgøres efter 

reglerne i VOL § 4, stk. 2 & 3. Den hensatte skatteforpligtigelse indgår ikke i opgørelsen af den 

anparternes anskaffelsessum jf. VOL §2, stk. 1, nr. 8. Goodwill holdes, som tidligere beskrevet, ligeledes 

udenfor opgørelsen af anparternes anskaffelsessum. Det er tidligere i opgaven beskrevet, at internt 

oparbejdet goodwill ikke må indregnes. Dette er præsenteret i nedenstående note, der henviser til 

åbningsbalancen i tidligere afsnit.  

Note 1 - Goodwill  
      
Goodwill jf. TSS-cirkulære 2.272.000 
Internt oparbejdet goodwill -2.272.000 
Goodwill som indregnes i åbningsbalancen 0 
        

 

For at kunne beregne den endelige anskaffelsessum på anparterne, så skal opsparede overskud, 

opsparet i Bæredygtige Møbler v/ Frederik Larsen, fordeles. Fordelingen af det opsparede overskud sker 

på baggrund af de aktiver og passiver, som er i virksomheden. Grundet at vi omdanner virksomheden til 

to selskaber, fordeles det opsparede overskud ud fra i Bæredygtige Møbler v/ Frederik Larsen. 

Den beregnede fordelingsnøgle udgør 68% på Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS og 32% på 

Bæredygtige Møbler ApS. Se bilag 1, afsnit 11.1 - Fordeling af opsparet overskud for vores fordeling af 

det opsparet overskud.  

Opsparet overskud fratrækkes anparternes anskaffelsessum. Det opsparede overskud udgør DKK 

355.462 efter fordeling. Den beregnede anskaffelsessum bliver i alt DKK -177.462. Den negative 

anskaffelsessum medfører, at anparter afstås i fremtiden, vil avancen blive beregnet på baggrund af, at 
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der er en anskaffelsessum på DKK -177.462. Det er tilladt at have negativ anskaffelsessum i en situation, 

hvor der i året før omdannelsesåret har været anvendt VSO jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 521.  

Opgørelse over anparternes anskaffelsessum 
Aktiver i alt 776.500 
Passiver i alt 598.500 
Anskaffelsessum før opsparet overskud 178.000 
Opsparet overskud -355.462 
Anparternes anskaffelsessum -177.462 

 

I følgende afsnit vil vi sammenligne den skattefrie kontra skattepligtige virksomhedsomdannelse.  

7.1.9 Forskel på skattepligtig kontra skattefri virksomhedsomdannelse 

I dette afsnit vil vi sammenligne de to omdannelsesmetoder. Sammenligning sker, fordi Frederik skal 

kunne vurdere, hvorvidt den ene eller den anden omdannelsesmetode skal anvendes. Vurderingen skal 

ske på baggrund af likviditeten hos Frederik, idet der kan risikere at komme et betydeligt skattetilsvar. 

Vi konstaterede i begyndelsen af opgaven, at Frederiks virksomhed overholder kravene for at kunne 

anvende reglerne i VOL, som er den skattefrie omdannelsesmetode. Sammenligningen vil vise det 

skattetilsvar, der opstår i forbindelse med de to metoder.  

Beregningen tager udgangspunkt i en række fastsatte skattesatser. Det bør nævnes, at der er anvendt 

en marginal skatteprocent på 56,5% – hvilket er den højeste skatteprocent, der kan betales af den 

personlige indkomst. Der er for aktieindkomst en grænse på de første DKK 110.600, som der skal betales 

27% af. De DKK 110.600 er for gifte, hvor aktieindkomstgrænsen på ikke-gifte udgør DKK 55.300. Det er 

tidligere nævnt, at Frederik og Simone er gift, hvorfor den forhøjede grænse er anvendt i beregningen.  
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Bæredygtige Møbler ApS 
  Handelsværdi Skattemæssig værdi Avance 
Goodwill 2.272.000 0 2.272.000 
Driftsmidler  89.500 89.500 0 
Råvarer og hjælpematerialer 355.000 355.000 0 
Varer under fremstilling 42.000 42.000 0 
Tilgodehavender fra salg  290.000 290.000 0 
Aktiver i alt 3.048.500 776.500 2.272.000 
      
Anpartskapital 40.000    
Frie reserver 1.910.160    
Egenkapital i alt 1.950.160    
      
Kassekredit 480.000    
Udskudt skat, 22% 499.840    
Anden gæld 118.500    
Gæld i alt 1.098.340    
Passiver i alt 3.048.500     

 

Sammenligning af den skattefrie kontra skattepligtige virksomhedsomdannelse 
  Skattepligtig Skattefri 
Aktiver   3.048.500   3.048.500 
Gæld   -1.098.340   -1.098.340 
- Udskudt skat   499.840     
Handelsværdi ved afståelse   2.450.000   1.950.160 
          
Avance 2.272.000       
- Skat heraf, 56,5% 1.283.680 -1.283.680     
          
Opsparet overskud 455.721       
- Skat heraf, 56,5% 257.482       
- Allerede betalt, 22% -100.259 -157.224     
          
Anparternes anskaffelsessum     177.462   
Aktieavance     2.127.622   
- 27% af de første 110.600     29.862   
- 42% af resterende aktieavance     847.149 -877.011 
          
Nettoprovenu ved afståelse   1.009.096   1.073.149 
Samlet skat til betaling i omdannelsesåret   1.440.904   0 
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Beregningen tager udgangspunkt i handelsværdierne ved afståelse. Handelsværdien beregnes ved at 

fratrække gælden fra aktiverne. Det er i den skattepligtige DKK 2.450.000 imod DKK 1.950.160 i den 

skattefrie virksomhedsomdannelse. Forskellen er den udskudte skat. Den udskudte skat opstår, idet 

skattebetalingen udskydes, hvorfor der er forskellig handelsværdi.  

I den skattepligtige omdannelse kommer de skattemæssige avancer til beskatning. Den tunge post i 

denne opgørelse er goodwill, som vil blive beskattet med marginalskatten i personlig indkomst på DKK 

2.272.000 i goodwill. Skatten vil være svarende til DKK 1.283.680, der alt andet lige må være et stort 

beløb for en gennemsnitsdansker.  

Det opsparede overskud skal ligeledes beskattes med 56,5% af DKK 455.721. Det skal nævnes, at der i 

VSO beskattes løbende med 22%. Den løbende beskatning anses som en aconto-betaling af skatten, 

hvorfor den tidligere betalte skat modregnes. Det giver i alt et tilsvar på DKK 157.224 på det opsparede 

overskud.  

Der vil i alt komme DKK 1.440.904 i skat til betaling i omdannelsesåret ved anvendelse af den 

skattepligtige metode. 

Ved afståelse af anparter, indgår avancen/tabet som aktieindkomst. Denne indkomst kan, som 

præsenteret tidligere, maksimalt udgøre 42% af den del, som ligger over 110.600. Idet der var negativ 

anskaffelsessum, vil aktieavancen bestå af egenkapitalen i alt på DKK 1.950.160, tillagt den negative 

anskaffelsessum på DKK 177.462. Der vil i alt være en aktieavance på DKK 2.127.622. Det giver, som 

præsenteret i ovenstående oversigt, en maksimal skat ved afståelsen på DKK 877.011. 

Der er en lille forskel imellem nettoprovenuet, ved den skattefrie og skattepligtige metode. Dette skyldes 

forholdet imellem skatteprocenter. Vi har vurderet, at den lille forskel ikke har nogen påvirkning på 

valget af metode. 

Frederik har vurderet, at der ikke er likviditet til at kunne betale skatten i omdannelsesåret, hvorfor den 

skattefrie metode anvendes. Som følge af omdannelsesmetoden, vil der ikke være nogen 

likviditetsmæssig påvirkning for Frederik i omdannelsesåret.    
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7.2 Omdannelse og konsekvensberegning af Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS 

I dette afsnit vil vi som i forrige gennemgå konsekvensberegninger for Bæredygtige Møbler Ejendomme 

ApS, hvor ejendommen fra den personligt ejet virksomhed lægges i.  

Nedenstående viser balancen pr. 31.12.19 for de aktiver og forpligtigelser, der vedrører 

ejendomsselskabet pr. 31.12.19.  

Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS 
      
  Balance pr. 31.12.19 
  Regnskab Handelsværdi Skattemæssig værdi 
Aktiver     
Goodwill 0 0 0 
Grunde og bygninger 2.674.050 3.705.000 2.770.200 
Aktiver i alt  2.674.050 3.705.000 2.770.200 
      
Passiver     
Realkredit 2.188.500 2.188.500 2.188.500 
Passiver i alt  2.188.500 2.188.500 2.188.500 
        
Egenkapital  485.550 1.516.500 581.700 
        

 

I de kommende afsnit vil vi gennemgå de enkelte regnskabsposter, der kommer til at danne grundlag for 

åbningsbalancen i Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS.  

7.2.1 Ejendom  

I årsrapporten for 2019 fremgår det, at den regnskabsmæssige værdi for ejendommen udgør DKK 

2.674.050. Åbningsbalancen skal tage udgangspunkt i handelsværdien pr. 31.12.19, hvilket er 

præsenteret i åbningsbalancen i afsnit 7.2.3.  Den offentlige ejendomsvurdering skal afspejle 

handelsværdien.  

For at kunne beregne ejendomsavancen efter reglerne i EBL skal følgende beregninger foretages: 

Den regulerede afståelsessum skal opgøres, hvilket gøres ved at tage afståelsessummen (den offentlige 

ejendomsvurdering) og fratrække eventuelle salgsomkostninger.  

Derefter opgøres den regulerede anskaffelsessum ved at fratrække købsomkostninger for 

anskaffelsessummen. Der sker et tillæg på DKK 10.000 til anskaffelsessummen, for hvert år man har ejet 

ejendommen siden 1993 jf. EBL § 5, Stk. 1. Tillægget må medtages i anskaffelsesåret, men ej i salgsåret. 

Frederik har ejet ejendommen i sin personligt ejet virksomhed fra 2016 - 2019, hvilket medfører et tillæg 
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på (2016 – 2018 = 3 år) DKK 30.000. Der sker fradrag for de foretagne afskrivninger på ejendommen. 

Afskrivninger medfører, at der kommer en større avance, idet anskaffelsessummen bliver mindre.   

Der skal foretages fordeling af ejendomsavancen. Fordelingen skal vise henholdsvis, hvad der beskattes 

efter EBL, og hvad der er genvundne afskrivninger efter AL. Salgssummen er større end 

anskaffelsessummen, hvorfor alle afskrivninger på bygningen fremgår som genvundne afskrivninger.  

Opgørelse af ejendomsavance 
Afståelsessum opgjort på kontantbasis 3.705.000 
- Salgsomkostninger 0 
Reguleret afståelsessum  3.705.000 
Anskaffelsessum opgjort på kontantbasis 3.125.000 
Købsomkostninger 0 
Tillæg efter EBL § 5, stk. 1 (DKK 10.000 pr. år) 30.000 
Fradrag af foretagne afskrivninger, fradrag mm. Der ikke genbeskattes -384.800 
Reguleret anskaffelsessum 2.770.200 
Beregnet avance 934.800 
Ejendomsavance til beskatning som kapital-/virksomhedsindkomst 934.800 
    
Fordeling af fortjeneste efter AL og EBL - i alt DKK 934.800   
Skattepligtig avance efter EBL før bundfradrag 550.000 
Genvundne afskrivninger efter AL 384.800 

 

Den regnskabsmæssige værdi og handelsværdien i åbningsbalancen udgør DKK 3.705.000, mens den 

skattemæssige værdi udgør DKK 2.770.000, hvorfor den skattemæssige værdi på DKK 2.770.000 indgår 

i anparternes anskaffelsessum.  

7.2.2 Gæld 

Det kan ses i balancen pr. 31.12.19, at der kun er et realkreditlån som gæld. Dette skal værdiansættes 

til den aktuelle kursværdi. Realkreditlånet er et kontantlån, og kursværdien er lig den nominelle værdi. 

Gælden vil udgøre DKK 2.188.500 på omdannelsestidspunktet.  
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7.2.3 Åbningsbalance 

Ovenstående gennemgang munder ud i en åbningsbalance, som ser ud som følger;  

 Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS åbningsbalance  
Anparternes 

anskaffelsessum 
Udskudt 
skat 22% 

  Pr. 01/01/2020  

Note  Regnskab Handelsværdi 
Skattemæssig 

værdi  
 Aktiver           
 Goodwill 0 0 0  0 0 

1 Ejendom 3.705.000 3.705.000 2.770.200   2.770.200 934.800 
 Aktiver i alt 3.705.000 3.705.000 2.770.200  2.770.200 934.800 
            

 Passiver           
 Realkredit 2.188.500 2.188.500 2.188.500  2.188.500   
 Udskudt skat, 22% 205.656 0 0  0 205.656 

 Passiver i alt 2.394.156 2.188.500 2.188.500  2.188.500 205.656 
 Egenkapital ved omdannelse 1.310.844    581.700  

 Anpartskapital 40.000      
 Overkurs 1.270.844      

 

Åbningsbalancen er markeret og fremgår i kolonnen markeret med lyseblåt. Det skal nævnes, at alt 

goodwill er medtaget i balancen for Bæredygtige Møbler ApS. Da der er tale om fast ejendom, er det 

vurderet, at goodwillen vedrører driftsselskabet. Åbningsbalancen er opgjort med samme 

fremgangsmåde, som der er i Bæredygtige Møbler ApS. Den udskudte skat opstår ved at tage 

handelsværdien og fratrække den skattemæssige værdi. Der tages 22% af forskellen, og denne medtages 

i åbningsbalancen for selskabet. I følgende afsnit vil anparternes anskaffelsessum blive beregnet på 

baggrund af den yderste tabel til højre.  

7.2.4 Anparternes anskaffelsessum 

I forrige afsnit blev anskaffelsessummen på baggrund af aktiver og passiver opgjort. Der er et opsparet 

overskud, der skal korrigeres for. Dette er præsenteret i nedenstående opgørelse.  

Det opsparede overskud er præsentereret i afsnittet omkring anparternes anskaffelsessum for 

Bæredygtige Møbler ApS. Der er henført 68% af det samlede opsparede overskud til dette selskab, 

svarende til DKK 769.998.  
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Opgørelse over anparternes anskaffelsessum 
Aktiver i alt 2.770.200 
Passiver i alt 2.188.500 
Anskaffelsessum før opsparet overskud 581.700 
    
Opsparet overskud -769.998 
Anparternes anskaffelsessum -188.298 

 

Det giver i alt en negativ anskaffelsessum på DKK -188.298. Det er muligt at have negativ 

anskaffelsessum i en situation, hvor der i året før omdannelsesåret har været anvendt VSO jf. VOL § 2, 

stk. 1, nr. 5.22  

7.2.5 Sammenligning af den skattepligtige kontra skattefrie virksomhedsomdannelse 

Nedenstående er opstillet efter samme fremgangsmåde, som sammenligningen for Bæredygtige Møbler 

ApS. Det kan nævnes, at der er en marginalskat ved personlig indkomst på 56,5%. 

Aktieindkomstbeskatningen udgør 27% op til DKK 110.600 og 42% derover.  

Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS 
  Handelsværdi Skattemæssig værdi Avance 
Goodwill 0 0 0 
Ejendom 3.705.000 2.770.200 934.800 
Aktiver i alt 3.705.000 2.770.200 934.800 
      
Anpartskapital 40.000    
Frie reserver 1.270.844    
Egenkapital i alt 1.310.844    
      
Realkredit 2.188.500    
Udskudt skat, 22% 205.656    
Gæld i alt 2.394.156    
Passiver i alt 3.705.000     
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Sammenligning af den skattefrie kontra skattepligtige virksomhedsomdannelse 
  Skattepligtig Skattefri 
Aktiver   3.705.000   3.705.000 
Gæld   -2.394.156   -2.394.156 
- Udskudt skat   205.656     
Handelsværdi ved afståelse   1.516.500   1.310.844 
          
Avance 934.800       
- Skat heraf, 56,5% 528.162 -528.162     
          
Opsparet overskud 769.998       
- Skat heraf, 56,5% 435.049       
- Allerede betalt, 22% -169.399 -265.649     
          
Anparternes anskaffelsessum     188.298   
Aktieavance     1.499.142   
- 27% af de første 110.600     29.862   
- 42% af resterende aktieavance     583.187 -613.049 
          
Nettoprovenu ved afståelse   722.689   697.795 
Samlet skat til betaling i omdannelsesåret   793.811   0 

 

Det er beregnet, at en skattepligtig virksomhedsomdannelse vedrørende ejendomsselskabet, giver en 

samlet skat til betaling på DKK 793.811. Dette skyldes, at der er en forholdsvis stor avance på 

ejendommen. Skattebetaling er fordelt på avancen på ejendommen og konto for opsparet overskud. 

Det er tidligere nævnt, at 68% af det opsparede overskud henføres til ejendomsselskabet – hvorfor der 

kommer en del til beskatning i dette selskab.  

Ved den skattefrie omdannelse kommer ejendomsavancen og de genvundne afskrivninger ikke til 

beskatning i forbindelse med omdannelsen. Der opstår udskudt skat, hvorved skatten udskydes til et 

senere tidspunkt. For at kunne sammenholde de to metoder er der ligeledes beregnet den fremtidige 

skat, der er til stede i den skattefrie.  

Handelsværdien ved afståelse udgør DKK 1.310.844, og skatten heraf udgør DKK 613.049. Der opstår 

beskatning af den negative anskaffelsessum på det tidspunkt, anparternes afstås.  

Som afslutning kan det nævnes, at forskellen på langt sigt er identiske. Der er kun en lille ubetydelig 

forskel. Skatten er forholdsvis høj ved en skattepligtig omdannelse, hvorfor det kræver en god likviditet, 

hvis man skal gøre brug af den skattepligtige metode. Frederik har som tidligere nævnt ikke store likvide 

midler, hvorfor han vælger at omdanne efter den skattefri omdannelse.   
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7.3 Delkonklusion 

Konsekvensberegninger har vist en samlet skattebetaling ved skattepligtig virksomhedsomdannelse, 

vedrørende Bæredygtige Møbler ApS og Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS på DKK 2.234.715. Vi vil 

forslå Frederik at omdanne sin personligt ejet virksomhed ved den skattefrie metode, idet han har 

oplyst, at han ikke store likvide midler. Vores vurdering er, at en beskatning på DKK 2.234.715 er et 

betydeligt skattetilsvar. 

Vi er nu kommet igennem konsekvensberegningerne, som viser forskellen imellem de to metoder. 

Omdannelsen er udarbejdet efter de gældende regler af VOL og værdiansat på baggrund af VOL. Der er 

opstillet åbningsbalancer for de to selskaber, hvilket danner baggrund for det kommende afsnit. Det 

kommende afsnit behandler, hvordan han kan lave en holdingstruktur ved anvendelse af reglerne 

omkring aktieombytning.  

8. Holdingselskabsstruktur 

Holdingstruktur er en struktur, hvor der er mindst et selskab mellem anpartshaveren og det primære 

driftsselskab. Dermed ejes driftsselskabet ikke direkte af en fysisk person, men af holdingselskabet – 

holdingselskabet ejes derimod direkte af en fysisk person. Den fysiske person er i denne opgave Frederik. 

Driftsselskabet, som også kan kaldes datterselskabet, er ejet 100% af holdingselskabet, som også kan 

kaldes moderselskabet. Et holdingselskab vil oftest ikke have en decideret driftsaktivitet udover at eje 

kapitalandele i et eller flere selskaber, samt forvalte modtaget udbytte i eventuelle værdipapir.  

Der er en række fordele ved en holdingstruktur både for nye koncerner samt for velkonsoliderede 

koncerner og allerede etablerede koncerner. Den største fordel er, at driftsselskabet skattefrit kan 

udlodde udbytte til holdingselskabet, hvis det er forsvarligt, som medfører mindre driftsrisiko. Den 

mindre driftsrisiko opstår idet, at driftsselskabets kreditorer ikke kan gøre krav mod holdingselskabet, 

når det har modtaget udbyttet. Det medfører at dele af den oparbejde kapital er sikret i 

holdingselskabet, såfremt der ikke er givet kautioner. Holdingselskabet kan reinvestere det modtaget 

udbytte i andet end driftsselskabet. Holdingselskabet kan sprede sin risiko og reinvestere i fx værdipapir 

eller andre kapitalandele, og sådanne investeringer kan med fordel fortages fra et holdingselskab.  

Når driftsselskabet vil flytte kapital i form af likvider til holdingselskabet for at mindske driftsrisikoen, 

skal det ske ved udlodning af udbytte. Ejer holdingselskabet mere end 10% af anparterne i 

driftsselskabet, vil udlodningen være skattefri jf. SSL § 13. Er reglerne i SSL § 13 ikke opfyldt, oftest 

grundet ejerskab under 10% af anparterne, er udbyttet skattepligtigt efter reglerne i ABL.  Det er en 
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fordel, at udlodning af udbytte til holdingselskabet er skattefrit jf. SSL § 13, men herudover er salg af 

kapitalandele, som er ejet over 10%, også skattefrit jf. ABL § 8. Dermed kan anpartshaveren gennem 

holdingselskabet afstå anparter i driftsselskabet uden beskatning, såfremt anpartshaveren ønsker andre 

ejere eller generationsskifte. En holdingstruktur er også fordelagtigt idet, at man kan slanke balancen i 

driftsselskabet ved at udlodde udbytte op til holdingselskabet, således at en 3. mand kan købe anparter 

i driftsselskabet billigere.  

Holdingstruktur kan opstå på flere måder. Anpartshaveren af driftsselskabet kan sælge sine anparter til 

et eksisterende selskab eller fortage en aktieombytning. Salg af anparter i driftsselskabet til et 

eksisterende holdingselskab vil udløse avancebeskatning hos anpartshaveren jf. ABL § 12. Det ses oftest, 

at en holdingstruktur opstår ved en aktieombytning. Aktieombytning er som udgangspunkt også 

skattepligtig efter reglerne i ABL, men i praksis benyttes betegnelsen aktieombytning oftest som en 

skattefri aktieombytning, hvor regelsættet i ABL § 36 finder anvendelse. Aktieombytning sker ved en 

skattefri aktieombytning, idet anpartshaveren ikke bliver beskattet personligt på 

omdannelsestidspunktet, men udskyder beskatningen til tidspunktet, hvor anparterne i 

holdingselskabet afstås. 

8.1 Skattepligtig aktieombytning 

Som nævnt i afsnittet ovenfor kan en skattepligtig aktieombytning sammenlignes med et aktiesalg, og 

anparterne vil ved afståelsen blive beskattet, såfremt der opstår en gevinst. Derudover fradrages et 

eventuelt tab efter ABL § 13. Begrebet afståelse skal forstås som salg, bytte, bortfald og andre former 

for afhændelse jf. ABL § 30.  I det at anparterne skal beskattes efter ABL, jf. ABL § 7, skal den eventuelle 

gevinst beskattes i anpartshaverens skattepligtige indkomst jf. ABL § 1, stk. 1, ABL § 12 og PSL § 4a, stk. 

1, nr. 4. Der er tale om personlig beskatning, hvorfor realisationsprincippet finder anvendelse til 

opgørelse over gevinsten jf. ABL § 23 stk. 1. Opgørelsen af avancen på de afstået anparter bliver opgjort 

på baggrund af salgssummen, fratrukket anskaffelsessummen. Beskatningen sker i det indkomstår, hvori 

fortjenesten realiseres.  

8.2 Skattefri aktieombytning 

Ved aktieombytning ombytter anpartshaveren sine anparter i et selskab, som er omfattet af ABL § 1 med 

anparter i et andet selskab. Aktieombytning kaldes også for en uegentlig fusion, idet der som ved fusion 

sker en overdragelse af kontrollen over selskabet, men uden en sammensmeltning med det overtagne 
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selskab. ABL § 36 giver mulighed for at gennemføre en skattefri aktieombytning og dermed udskyde 

beskatningen efter realisationsprincippet til et senere tidspunkt, hvor anpartshaveren afstår anparterne. 

Bestemmelserne om skattefri aktieombytning er en EU-retslig regulering, i og med hjemlen til at 

gennemføre den skattefrie aktieombytning i ABL § 36 stk. 1 – 2 udspringer af fusionsdirektivet, som er 

en fælles beskatningsordning i EU ved ombytning, spaltning og fusion af anparter. ABL § 36, stk. 3 er dog 

en ren national bestemmelse. 

Hvilke selskaber, som er omfattet af bestemmelserne om aktieombytning, fremgår i ABL § 36 stk 1. I 

Danmark er det anparts- og aktieselskaber, mens det i EU-medlemsstaterne er selskabstyper, som 

beskrives i fusionsdirektivet, som ABL § 36, stk. 1 henviser til, eller selskaber, som svarer til danske 

anparts- og aktieselskaber, men som er hjemmehørende i lande uden for EU. I ABL § 36, stk. 1 henvises 

der også til FUS §§ 9 og 11, som er den lov, der gør det muligt at udskyde den personlige beskatning.  

Ved en aktieombytning skal det erhvervende selskab erhverve hele eller andele af et andet selskab, men 

mindst opnå et flertal af stemmerne i dette selskab jf. ABL § 36, stk. 2.  

ABL § 36, stk. 3 finder anvendelse, såfremt det erhvervende selskab ikke er nævnt i fusionsdirektivet. 

ABL § 36, stk. 3 ligner meget ABL § 36 stk. 1 – 2, men bestemmelserne i ABL § 36, stk. 3 tages i brug, når 

selskaberne, som indgår i ombytningen, enten ikke fremgår i fusionsdirektivet, eller der er tale om et 

selskab udenfor EU, som ikke svarer til de danske anparts- og aktieselskaber. Ved brug af 

bestemmelserne i ABL § 36, stk. 3 skal det erhvervende selskab opnå ejerskab af alle anparterne i det 

erhvervende selskab.  

Aktieombytningen skal være gennemført inden for en periode på højst 6 måneder, regnet fra den første 

ombytningsdag, og ombytning kan ikke ske med tilbagevirkende kraft jf. ABL § 36, stk. 4. SKAT kan give 

dispensation fra 6 måneders fristen. Det kan være vanskeligt at fastlægge værdien af et nystiftet selskab, 

hvorfor der skal anvendes reguleringsklausuler til den endelige værdiansættelse, som fx er afhængig af 

fremtidige driftsresultater. SKAT vil her give dispensation, således dokumentation for den korrekte 

værdiansættelse kan fremskaffes. Overskrides reglen på højst 6 måneder, bliver aktieombytningen 

skattepligtig, dog ikke hvis reglerne i ABL § 36 stk. 6 finder anvendelse.  

Bestemmelserne i ABL § 36, stk. 6 – 7 bliver yderligere behandlet i afsnit 8.2.2.   

De primære juriske punkter vedrørende aktieombytning er nu gennemgået. Det er fastlagt, hvilke 

juridiske personers ejerandele, der kan være genstand for aktieombytning, samt at ABL § 36 er hjemmel 
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for at udskyde beskatningen ved afståelse ved henvisning til FUL. Beskatningen udskydes til det 

tidspunkt, hvor anparterne afstås, eller ejerskabet på anden måde ophører. Det modtagende selskab 

skal opnå flertallet af stemmerne i det erhvervende selskab dog 100% af stemmerne ved selskaber, 

omfattet af ABL § 36, stk. 3. Tidshorisonten for gennemførsel af aktieombytning er højst 6 måneder.  

Anpartshaveren skal være fuldt skattepligtig til Danmark. Vederlaget for de ombyttede anparter skal ske 

i form af ejerandele. Vedlageret kan godt kombineres med kontakt vedlager. Det kontante vederlag vil 

dog udløse beskatning.  

Aktieombytningen kan som nævnt ske ved apportindskud i et nystiftet selskab eller som en 

kapitalforhøjelse i et eksisterende selskab. Der er ikke nogen krav i ABL § 36, stk. 1 – 5 om fastsættelse 

af anparternes værdi i det erhvervende selskab. Der skal derfor, jf. SEL § 36 udarbejdes en 

vurderingsberetning af en uvildig vurderingsmand. Vurderingsberetningen skal også indeholde en 

åbningsbalance, hvis aktieombytningen sker ved et apportindskud i et nystiftet selskab i det, at det 

erhvervende selskab overtager et bestående selskab jf. SEL § 36, stk. 3.  

For at fortage en aktieombytning skal ovenstående betingelser være opfyldt, uagtet om der er tale om 

en skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse. For at fortage en skattefri aktieombytning med 

eller uden tilladelse er der en række yderligere betingelser, som behandles nedenfor.  

8.2.1 Skattefri aktieombytning med tilladelse 

Skattefri aktieombytninger, som gennemføres ved anvendelse af ABL § 36, stk. 1 – 3, forudsættes det, 

at der er givet tilladelse fra SKAT. Anpartshaveren indsender en ansøgning til SKAT, som de herefter 

behandler. SKAT kan ved behandlingen fastlægge særlige vilkår for tilladelsen, som ansøgeren skal 

overholde, såfremt at ansøgningen ikke skal blive afvist. Ansøgeren har mulighed for at indbringe 

ansøgningen til Landsskatteretten jf. SFL § 11, stk. 1, nr. 1, såfremt ansøgeren ikke er enig i vilkårene 

eller får afslag på ansøgningen.  

Da aktieombytning kan ske ved apportindskud i et nystiftet selskab er der ikke et krav at den juridiske 

enhed, som fremgår i ansøgningen, har selskabsretligt eksistens på ansøgningstidspunktet.  

Når SKAT behandler en ansøgning om skattefri aktieombytning, lægger de stor vægt på motivet for 

ombytningen, men også om ovenstående objektive krav såsom reglerne om flertallet af 

stemmerettighederne er opfyldt. SKAT lægger stor vægt på motivet for ombytningen, og at der ligger en 

forretningsmæssig begrundelse for formålet ved ombytningen. Ansøgningen skal være gennemarbejdet 
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og gennemtænkt, da SKAT ikke accepterer en ansøgning, hvori den forretningsmæssige begrundelse er 

eksempelvis et fremtidigt generationsskifte eller en hensigtsmæssig koncernstuktur. Begrundelsen for 

at SKAT ikke accepterer sådanne ansøgninger skyldes, at de ikke ønsker, at ansøgeren, som er fuld 

skattepligtig til Danmark, kun fortager ombytning med incitamentet at opnå skattemæssige fordele.  

Som nævnt kan SKAT acceptere ansøgningen med nogle særlige krav. Disse krav er ofte, at der ikke må 

afstås ejerandele inden for en 3-årig periode efter ombytningen. Jf. ABL § 36, stk. 1 – 3 er det ikke et 

lovkrav, at man ikke må sælge inden for en 3-årig periode efter ombytningen, hvorfor SKAT har dette 

særlige krav. Begrundelsen for at SKAT laver det særlige krav er, at hvis man afstår anparter inden for 

en 3-årig periode, er ombytningen med stor sandsynlighed sket med skatteundgåelse for øje. Har 

ansøgeren for øje at sælge anparter inden for en 3-årige periode, skal det skrives i ansøgningen, og SKAT 

skal her fortage en konkret vurdering, om det er forretningsmæssigt nødvendigt for selskabets 

fremtidige drift at fortage denne aktieombytning.  

Bestemmelserne i ABL § 36, stk. 6 siger, at en skattefri aktieombytning kan fortages uden tilladelse fra 

SKAT. De objektive regler i ABL § 36, stk. 1 – 5 skal stadig overholdes, men der skal ikke fortages en 

ansøgning til SKAT, og aktieombytningen skal derved heller ikke have en forretningsmæssig begrundelse, 

som skal accepteres af SKAT. Anpartshavere, der vil fortage en skattefri aktieombytning, er derfor 

tilbøjelig til at vælge at foretage ombytningen uden tilladelse. En aktieombytning med tilladelse er dog 

at fortrække i tvivlssituationer, hvor ansøgeren ikke er sikker på de objektive betingelser, i ABL § 36, stk. 

1 – 5 er opfyldt.  

8.2.2 Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

ABL § 36, stk. 6 – 7 gør det muligt at fortage en skattefri aktieombytning uden tilladelse fra SKAT. Som 

skrevet ovenfor, skal alle de objektive regler i ABL § 36, stk. 1 – 5 stadig overholdes. Når en anpartshaver 

fortager en skattefri aktieombytning uden tilladelse, er det dog et lovkrav, at anparterne i det 

erhvervende selskab ikke sælges inden for en 3-årig periode efter ombytningstidspunktet jf. ABL § 36, 

stk. 6. Fortages der salg af anparter inden for den 3-årig periode, vil det blive anset for skatteundgåelse, 

og ombytningen bliver i stedet skattepligtig. Det er uanset situation, viljebestemte som ikke-

viljebestemte jf. afståelsesprincippet i ABL § 30 samt juridisk vejledning.  

Det erhvervende selskab, som har deltaget i aktieombytningen, skal i forbindelse med indleveringen af 

selskabets oplysningsskema, tidligere kaldt selvangivelse, give SKAT meddelelse herom jf. ABL § 36, stk. 

7.  
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8.3 Succession af anparter 

Det er tidligere nævnt i opgaven at virksomhedsomdannelsen er sket ved succession. Reglerne om 

succession jf. ABL § 34 finder også anvendelse ved en aktieombytning. Af loven fremgår det, at når 

anparter overdrages med succession, indtræder den erhvervende enhed, enten person eller selskab, i 

overdragerens skattemæssige stilling. Sker overdragelsen med et samlet tab jf. ABL § 26, stk. 6, er det 

ikke muligt at succedere. Det vil sige, at hvis passiver er større end aktiver, og der dermed er en negativ 

egenkapital, er det ikke muligt at overdrage anparterne ved succession. Der skal være avance til 

beskatning, før ombytningen uden avancebeskatning kan gennemføres.  

For at gennemføre en ombytning ved anvendelse af reglerne om succession er der en række betingelser, 

der skal være opfyldt jf. ABL § 34, stk. 1; 

1. Overdragelsen sker til børn, børnebørn, søskende, søskendes børn, søskendes børnebørn eller en 

samlever, hvorved forstås en person, som på overdragelsestidspunktet opfylder betingelserne i 

boafgiftslovens § 22, stk. 1, litra d. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med naturligt 

slægtskabsforhold. 

2. Den enkelte overdragelse af aktier udgør mindst 1 pct. af aktie- eller anpartskapitalen. 

3. Der er tale om aktier i et selskab m.v., hvis virksomhed ikke i overvejende grad består af udlejning 

af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer el.lign., jf. stk. 6. Bortforpagtning af 

fast ejendom, som benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. 

vurderingslovens § 33, stk. 1 eller 7, anses i denne forbindelse ikke som udlejning af fast ejendom. 

Punkt 1 og 2 nævner de personer, en overdragelse ved anvendelse af succession kan ske til, og at mindst 

1% af anparterne skal være en del af overdragelsen. Frederik kan derved overdrage anparterne til sin 

hustru, Simone, hvorefter hun indtræder i den skattemæssige stilling og vil først blive beskattet, når 

anparterne afstås til 3. mand. Frederik ønsker, at han eventuelt kan overdrage dele af anparterne i 

Bæredygtige Møbler ApS til sin nøglemedarbejder Mathias og vil også gerne her kunne overdrage ved 

succession. Det kan ske ved hjælp af bestemmelserne i ABL § 35. Her kan nøglemedarbejder, som har 

været fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt mindst tre år i koncernforbundene selskaber, også indgå i 

overdragelse ved succession. 

Punkt 3 nævner, at der ikke kan ske overdragelse ved succession, hvis virksomheden aktivitet i 

overvejede grad består i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapir og lignende. ABL 

§ 34, stk. 6 uddyber reglerne herom, hvor det nævnes, at det i overvejende grad skal forstås som 50% af 
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selskabets indtægter, hvorved forstås den regnskabsmæssige nettoomsætning, tillagt summen af øvrige 

regnskabsførte indtægter, opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår.  Handelsværdien på 

ejendommen, kontanterne, værdipapirerne eller lignende må derudover ikke udgøre 50% af selskabets 

aktiver på omdannelsestidspunktet. Udlejning af fast ejendom til koncernforbundene selskaber, og hvor 

lejeren anvender ejendommen i driften, anses ikke som udlejning af fast ejendom jf. ABL §ABL 34, stk. 

6. Frederik kan derved godt overdrage anparter i Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS ved succession 

til FKL Holding ApS, selvom selskabet i overvejede grad udlejer fast ejendom. Overdragelse af anparter 

ved succession bliver ikke omfattet i reglerne i ABL § 34, stk. 1 pkt. 3, grundet at udlejningen sker til 

Bæredygtige Møbler ApS, som er driftsselskabet i holdingstrukturen.   

8.4 Aktieombytning af anparterne i Bæredygtige Møbler ApS og Bæredygtige Møbler Ejd. ApS 

Der er udarbejdet konsekvensberegning og åbningsbalance af omdannelsen af Bæredygtige Møbler 

v/Frederik Larsen til Bæredygtige Møbler ApS og Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS. Frederik ønsker 

at opnå en holdingstruktur, hvori FKL Holding ApS ejer datterselskaberne Bæredygtige Møbler ApS og 

Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS, således at koncernstrukturen ser ud som følger:  

 

For at opnå holdingstrukturen fortages en skattefri aktieombytning efter reglerne i SSL, hvori regelsættet 

ved apportindskud anvendes. Kapitalindskuddet vil ske med anparter i begge datterselskaber. Fordeling 

mellem selskabskapital og overkurs fremgår af åbningsbalancen. Der er ikke fortaget en 

konsekvensberegning mellem skattefri kontra skattepligtig aktieombytning, da aktieombytningen sker i 

sammenhæng med virksomhedsomdannelsen af Bæredygtige Møbler v/Frederik Larsen, da 

Frederik 
Larsen

FKL Holding ApS

Bæredygtige 
Møbler ApS

Bæredygtige 
Møbler 

Ejendomme ApS
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skattebetalingen her vil være den samme, og det tidligere er konkluderet, at Frederik skal fortage en 

skattefri omdannelse. Aktieombytningen sker derfor efter reglerne i ABL § 36, hvor betingelserne herfor 

er opfyldt, og anparterne overdrages derfor ved succession.  

En aktieombytning kan som beskrevet ske med eller uden tilladelse fra SKAT. Frederik skal beslutte, 

hvilken metode han vil anvende. Vælger Frederik at søge om tilladelse, skal Frederik, som tidligere 

nævnt, udarbejde en tilstrækkelig forretningsmæssig begrundelse for omstruktureringen. Frederik 

ønsker at fortage aktieombytningen for at opnå en koncernstuktur, hvor der kan udloddes skattefri 

udbytte op til moderselskabet, hvorefter kapitalen kan reinvesteres. Koncernen beskyttes derved sin 

indeståender for datterselskabernes kreditorer og han kan risikosprede sine investeringer. Frederik 

ønsker også at opnå denne koncernstuktur, da han på sigt gerne vil have sin nøglemedarbejder Mathias 

ind som medejer. Det er fra tidligere afgørelser fra SKAT, vist, at en forretningsmæssig begrundelse med 

henblik på risikospredning og nye medejere ikke vil opnå tilladelse fra SKAT. SKAT henviste i afgørelserne 

til, at den forretningsmæssig begrundelse var bygget på påstande og ikke forsvarlige økonomiske 

betragtninger. I Frederiks situation vil det derfor være hensigtsmæssigt at foretage en aktieombytning 

uden tilladelse efter reglerne i ABL § 36, stk. 6 og stk. 7. Frederik vil uden tilladelse ikke kunne afstå 

anparter indenfor 3 år efter ombytningen, uden aktieombytningen bliver skattepligtig efter 

bestemmelserne i ABL. Frederik vil gerne vil have sin nøglemedarbejder Mathias ind som medejer, og 

da han jf. ABL § 35 skal have været fuldtidsbeskæftiget i mindst tre år for at overdragelsen kan ske ved 

succession, hænger det godt sammen med, at der ikke må afstås anparter de først tre år. Frederik vil tre 

år efter aktieombytningen kunne afstå anparter til Mathias, som derefter indtræder i den skattemæssige 

stilling ved brug af succession.  

I forbindelse med stiftelsen af FKL Holding ApS, som er sket efter reglerne i SEL § 35 til SEL § 38, skal der 

udarbejdes stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog, åbningsbalance og en vurderingsberetning. Der er 

udarbejdet en vurderingsberetning, hvori åbningsbalancen indgår. Nedenfor ses åbningsbalancen for 

FKL Holding ApS med tilhørende noter: 
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 AKTIVER  

  01.01.20 
Note  DKK 

   

1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 3.261.004 

 Finansielle anlægsaktiver i alt 3.261.004 

 Anlægsaktiver i alt 3.261.004 

 Aktiver i alt 3.261.004 

 

 

 PASSIVER  

  01.01.20 
Note  DKK 

   
2 Selskabskapital 40.000 

 Overkurs ved emission 3.221.004 

 Egenkapital i alt 3.261.004 

 Passiver i alt 3.261.004 

   
3 Eventualforpligtigelser  
   

 

 

 

  



Virksomhedsomdannelse og aktieombytning  Anton Vittrup Pedersen 
Copenhagen Business School – Hovedopgave HD (R) Martin Wager 

Side 71 af 112 
8. Holdingselskabsstruktur 

 

 01.01.20 
 DKK 

  
1. Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder 

 

Anparter i tilknyttede virksomheder  3.261.004 
   
Fordeles således:   

Ejerandene Egenkapital  

Bæredygtige Møbler ApS                                           100% 1.950.160 1.950.160 
Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS                   100% 1.313.044 1.310.844 

   
 

 

2. Selskabskapital 

 

Anpartskapital sammensætter sig således:   
   
   
40 stk. anparter a DKK 1.000  40.000 

I alt   40.000 

Anpartskapitalen er ikke opdelt i klasser   
 

Hele vurderingsberetningen kan ses i bilag 11.3.  

Forslaget til omstruktureringen er nu gennemført fra Bæredygtige Møbler v/ Frederik Larsen, som 

omdannes med en skattefri virksomhedsomdannelse til Bæredygtige Møbler ApS og Bæredygtige 

Møbler Ejendomme ApS. Derefter er FKL Holding ApS stiftet ved et apportindskud fra Bæredygtige 

Møbler ApS og Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS, som er sket ved en skattefri aktieombytning uden 

tilladelse.  
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9. Afslutning  

Kapitel 9 har til formål at give et uddrag af de vigtigste pointer i en afsluttende konklusion, som svarer 

på vores problemformulering og arbejdsspørgsmål. Vi vil til sidst i vores konklusion komme med vores 

anbefaling til Frederik vedrørende omstruktureringen, herunder hvordan der kan opnås en 

holdingstruktur efter virksomhedsomdannelsen. 

Til sidst i kapitlet vil vi fortage en perspektivering af vores problemformulering med henblik på den 

samfundsmæssige problemstilling omkring generationsskifte.  

9.1 Konklusion  

Hovedopgavens overordnede problemformulering er som følger; 

· Hvordan omdannes en personligt ejet virksomhed til en holdingstruktur, og hvad er de 

skattemæssige konsekvenser heraf? 

Til at besvare problemformuleringen, er der taget udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål; 

· Hvad er forskellene på personlig ejet virksomhed kontra selskabsform? 

· Hvad er de skattemæssige konsekvenser for virksomhedsejeren ved skattepligtig og skattefri 

virksomhedsomdannelse? 

· Hvordan opnås der en holdingstruktur ved aktieombytning efter virksomhedsomdannelsen?  

Frederik startede sin personligt ejet virksomhed med det ønske, at virksomheden ville vokse og blive 

hans levevej igennem hans erhvervskarriere. Han har fået bygget et godt brand op, hvor Bæredygtige 

Møbler har været igennem vækstfasen med god succes. I forbindelse med en potentiel stor aftale med 

en større møbelkæde er Frederik blevet bekendt med den driftsrisiko, der er til stede, når større aftaler 

bliver indgået. Vores formål er i forbindelse hermed at få rådgivet Frederik til at få skabt den mest 

fordelagtige virksomhedsstruktur.  

Igennem opgaven har vi behandlet teorien om fordele og ulemper ved valg af virksomhedsform, 

foretaget teoretisk gennemgang og konsekvensberegning ved den skattefrie og skattepligtige 

virksomhedsomdannelse samt foretaget en aktieombytning med det formål at skabe en holdingstruktur.   

Der en række forhold, der skal overvejes i forbindelse med valg af virksomhedsform. 



Virksomhedsomdannelse og aktieombytning  Anton Vittrup Pedersen 
Copenhagen Business School – Hovedopgave HD (R) Martin Wager 

Side 73 af 112 
9. Afslutning 

 

Der er fordele og ulemper ved at drive virksomhed i personligt regi og selskabsform, hvor der opleves 

markante praktiske og juridiske forskelle. Det er i bred udstrækning virksomhedens aktivitet, som 

henleder til det mest hensigtsmæssige valg.   

I virksomhedens opstartsfase er det typisk fordelagtigt at drive sin virksomhed i personligt regi grundet 

de lempelige krav for opstart af virksomheden. I forlængelse heraf er det værd at nævne, at der ikke er 

nogen startkapital, og at der ikke skal udarbejdes juridiske dokumenter, samt der ingen revisionspligt er 

i en personligt ejet virksomhed. Fordelene ved opstart af en virksomhed i personligt regi er, at der ikke 

er langt fra idé til handling. I opstartsfasen er der ikke den store driftsrisiko, da forpligtigelser vil være 

begrænset på opstartstidspunktet. En nystiftet virksomhed oplever ofte underskud de første 

regnskabsår, hvor underskuddene kan blive modregnet i virksomhedsejernes personlige indkomst.  

Efter opstartsfasen, hvor virksomheden går ind i vækstfasen, skal det overvejes, hvorvidt 

virksomhedsejeren ønsker at hæfte for driftsrisikoen personligt, eller den personligt ejet virksomhed 

skal omdannes til selskabsform. En anden betragtning ved at drive virksomheden videre i selskabsform 

er, at eventuelle investorer nemmere kan købe andele i selskabet. Idet selskabet er mere attraktivt for 

investorer, gør at det vil være nemmere for virksomheden at tiltrække kompetencer udefra. Ved salg af 

aktiviteten i et selskab eller salg af hele selskabet , er at der er en skattemæssige fordel ved at salget er 

skattefrit og gevinsten ved salg, kan reinvesteres uden beskatning. I selskabsform er der dog en del 

administrativt arbejde i form af juridiske dokumenter og regnskabsmæssige krav, som ofte medfører 

meromkostninger til administrative opgave.  

Bæredygtige Møbler v/ Frederik Larsen er gået fra at være i opstartsfasen til vækstfasen, hvilket har 

medført ordretilgang og potentielt store aftaler, som medfører forøget risiko og forøget kapitalbinding. 

Virksomhedens lokaler er blevet for små til virksomheds størrelse, hvilket har medført, at Frederik er 

begyndt at kigge efter ny ejendom. Ved køb af en ny ejendom vil banken/realkreditinstituttet tage pant 

i ejendomme, som ikke medfører yderligere hæftelse for Frederik. Det er vigtigt at pointere, at banken 

ofte vil kræve personlig kaution for kassekreditten, selvom Frederik omdanner sin personligt ejet 

virksomhed til selskaber. Frederik vil forhåbentligt kunne slippe for at kunne hæfte personligt, efter han 

har fremlagt sin fremtidige forretningsplaner og bevist for banken, at Bæredygtige Møbler forsat har 

stort vækst. Banken vil i stedet kunne stille virksomhedspant, som medfører, at banken har sikkerhed i 

virksomheds aktiver.  
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Frederik fortæller, at han overvejer at skulle have andre medejere af virksomheden, hvorfor en 

holdingstruktur er oplagt, idet at Frederik ved optagelse af medejer i personligt ejet virksomhed være 

nødsaget til at afstå en del af sin virksomhed med beskatning til følge. Holdingstruktur vil være oplagt, 

idet en eventuelt frasalg af dele af anparterne, ikke vil udløse beskatning hos Frederik.  

Med udgangspunkt i den store vækst, ny ejendom og potentielle nye medejere vil vi anbefale Frederik, 

at han omdanner sin personligt ejet virksomhed til et selskab.   

Når der bliver fortaget en virksomhedsomdannelse og derved stiftet et selskab ved indskud af den 

personligt ejet virksomhed, bliver reglerne for apportindskud anvendt. Det er her vigtigt at være 

opmærksom på reglerne i selskabsloven, vedrørende selskabsretlige formalia og tidsfrister. Selskabet er 

først stiftet selskabsretligt, når stiftelsesdokumentet er dateret, underskrevet og indsendt til 

Erhvervsstyrelsen. Hvorimod det skatteretligt er muligt at lave en omdannelse med tilbagevirkende 

kraft. 

For at holdingstrukturen kan skabes, skal der minimum to selskaber. For at Frederik åbner sin ønskede 

holdingstruktur skal der danne tre selskaber. De tre selskaber vil bestå af et driftsselskab, et 

ejendomsselskab og et holdingselskab. Holdingselskabet skal eje de to underliggende selskaber 100%. 

Driftsselskabet og ejendomsselskabet vil blive stiftet i forbindelse med virksomhedsomdannelsen, 

hvorefter holdingselskabet vil blive stiftet ved en aktieombytning.  

Der kan fortages virksomhedsomdannelse på to måder: skattepligtig og skattefri. 

Virksomhedsomdannelse efter reglerne for den skattepligtige metode vil beskatningen ske efter 

afståelsesprincippet. Ved afståelsesprincippet beskattes virksomhedsejeren af avancen på hvert enkelt 

aktiv. Der sker realisationsbeskatning ved anvendelse af den skattepligtige overdragelse, hvorfor 

virksomhedsejeren skal have likviditet til at betale skatten. 

Vil virksomhedsejeren ikke beskattes i omdannelsesåret, kan ejeren benytte skattefri 

virksomhedsomdannelse. Her udskydes beskatningen til et tidspunkt, hvor anparterne afstås ved at 

fortage omdannelsen efter reglerne i VOL. For at kunne tage brug af VOL er der en række betingelser, 

som skal være opfyldt. Der må kun være én personligt ejet virksomhed, alle virksomhedens aktiver og 

passiver skal indgå i omdannelsen til selskab, og at ejeren kun vedlægges anparter. Succesionsprincippet 

tages i anvendelse ved skattefri virksomhedsomdannelsen, som medfører, at virksomhedsejeren ikke 

skal betale skatten i omdannelsesåret, men den latente skat, der er opstået ved omdannelsen, vil 

komme til beskatning, når anparterne afstås.  
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Ved brug af begge omdannelsesmetoder kan den personligt ejet virksomhed omdannes med op til 6 

måneders tilbagevirkende kraft – skattemæssigt. En virksomhedsomdannelse fortages ofte med 

tilbagevirkende kraft, idet alle indtægter og udgifter fra 1. januar kan medtages i selskabet, samt der kan 

benytte den senest aflagte årsrapport som grundlag for omdannelsen.  

Virksomhedens aktiver og passiver skal værdiansættes til handelsværdi, om der fortages en skattepligtig 

eller skattefri omdannelse. Handelsværdien afspejler den værdi, som en uafhængig tredjemand ville 

betale. Ved en virksomhedsomdannelse er sælger og køber en og samme person. Handelsværdien har 

betydning for selskabet åbningsbalance, grundet at åbningsbalancen skal give et retvisende billede af 

selskabets balance på overdragelsestidspunkt. Balanceposterne driftsmidler, debitorer, varelager og 

gæld har som udgangspunkt samme bogførte værdi som handelsværdi. Til opgørelse af ejendommes 

handelsværdi kan den seneste offentlige ejendomsvurdering eller valuarvurdering ligge til grund for 

værdiansættelse. Goodwill er den svære post at opgøre, da den intern oparbejdet goodwill ikke har en 

bogført værdi. Her har SKAT to måder at goodwillen kan opgøres på: SKATs egen goodwillcirkulære og 

DCF-modellen. Ved omdannelse af en personligt ejet virksomhed er SKATs egen goodwillcirkulære den 

mest anvendte.  Når alle balanceposter er opgjort til handelsværdi til opgørelse af åbningsbalancen, skal 

der vurderes, om åbningsbalancen giver et retvisende billede på overdragelsestidspunktet.  

Ved anvendelse af den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil de skattepligtige avancer komme til 

beskatning i omdannelsesåret. Anvendes derimod den skattefri virksomhedsomdannelse, indregnes 

udskudt skat i selskabets, og virksomheden overdrages ved succession. Fordelen ved at succedere 

skatten er, der ikke er nogen likviditetsmæssig påvirkning for ejeren, og dermed vil beskatning ikke sætte 

en stopper for ønsket om videreudvikling af forretningen.  

Anparternes anskaffelsessum skal opgøres med udgangspunkt i selskabets aktiver og passiver, korrigeret 

for hensat til senere hævning og mellemregningskonto. Goodwill medtages ikke i opgørelse af 

anparternes anskaffelsessum, idet der ikke må indregnes intern oparbejdet goodwill. Goodwill vil i 

stedet indgå i åbningsbalancen for selskabet.  

Over tid vil nettoprovenuet for den skattepligtige og skattefrie omdannelsesmetode være mere eller 

mindre identiske. Der kommer i forbindelse med den endelige opgørelse en mindre difference, som 

skyldes forskelle i skatteprocenter. Det er vurderet, at forskellen er af en beløbsmæssig beskeden 

karakter, hvorfor forskellen ikke vil have nogen yderligere påvirkning på valget af omdannelsesmetode.  
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Når omdannelsen fra personligt ejet virksomhed til selskabsform er sket, skal ejeren overveje, om det 

ønskes at stifte et holdingselskab for at kunne opnå fordele ved holdingselskabsstrukturen. Der er en 

række fordele ved en holdingstruktur, både for nye koncerner samt for velkonsoliderede koncerner og 

allerede etablerede koncerner. Den største fordel er, at driftsselskabet kan udlodde udbytte til 

holdingselskabet, hvis det er forsvarligt, som medfører mindre driftsrisiko. Den mindre driftsrisiko opstår 

idet, at driftsselskabets kreditorer ikke kan gøre krav mod holdingselskabet, når det har modtaget 

udbyttet. Det medfører, at dele af den oparbejdede kapital er sikret i holdingselskabet, såfremt der ikke 

er givet kautioner eller andet. Holdingselskabet kan reinvestere det modtaget udbytte i andet end 

driftsselskabet. Holdingselskabet kan sprede sin risiko og reinvestere i fx værdipapir eller andre 

kapitalandele, og sådanne investeringer kan med fordel fortages fra et holdingselskab. Holdingselskabet 

danner et ”skjold” mellem driftsselskabet og anpartshaver. Holdingstruktur kan opstå på flere måder. 

Anpartshaveren af driftsselskabet kan sælge sine anparter til et eksisterende selskab eller fortage en 

aktieombytning. Salg af anparter i driftsselskabet til et eksisterende holdingselskab vil udløse 

avancebeskatning hos anpartshaveren jf. ABL § 12. Det ses oftest, at en holdingstruktur opstår ved en 

aktieombytning. Aktieombytning er som udgangspunkt også skattepligtig efter reglerne i ABL, men i 

praksis benyttes betegnelsen aktieombytning oftest som en skattefri aktieombytning, hvor regelsættet 

i ABL § 36 finder anvendelse. Aktieombytning sker ved en skattefri aktieombytning, idet anpartshaveren 

ikke bliver beskattet personligt på omdannelsestidspunktet, men udskyder beskatningen til tidspunktet, 

hvor anparterne i holdingselskabet afstås. Aktieombytningen kan ske med eller uden tilladelse fra SKAT, 

hvoraf aktieombytning med tilladelse kræver en god forretningsmæssig begrundelse, som ikke er 

risikospredning eller eventuelt salg. 

9.1.1 Vores anbefalinger til Frederik 

Konsekvensberegninger har vist, en samlet skattebetaling ved skattepligtig virksomhedsomdannelse 

vedrørende Bæredygtige Møbler ApS og Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS på DKK 2.234.715. Vi vil 

forslå Frederik at omdanne sin personligt ejet virksomhed ved den skattefrie metode, idet at han har 

oplyst, at han ikke store likvide midler. Vores vurdering er, at en beskatning på DKK 2.234.715 er et 

betydeligt skattetilsvar.  

For at opnå den ønskede holdingselskabsstruktur anbefaler vi Frederik at foretage en skattefri 

aktieombytning uden tilladelse, og da holdingselskabet succederer i datterselskabernes skattemæssige 

stilling ved aktieombytning, vil det give god mening at foretage denne skattefri. Aktieombytning med 

tilladelse kan kun fortages med gode forretningsmæssige begrundelser, hvorfor vi anbefaler Frederik at 
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fortage aktieombytningen uden tilladelse. Vi skal gøre Frederik opmærksom på, han ikke må afstå 

anparter de første tre år efter omstrukturering. Vi anser ikke dette som et problem for Frederik, i og 

med han ikke har en køber nu og her, samt han forventeligt godt kan overtale Mathias til at vente tre år.  

Samlet set kan vi på baggrund af opgaven forslå Frederik at fortage til omstruktureringen fra 

Bæredygtige Møbler v/ Frederik Larsen, som omdannes med en skattefri virksomhedsomdannelse, til 

Bæredygtige Møbler ApS og Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS. Derefter er FKL Holding ApS stiftet 

ved et apportindskud fra Bæredygtige Møbler ApS og Bæredygtige Møbler Ejendomme ApS, som er sket 

ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse. Strukturen gik fra at være personlig ejet til 

holdingstruktur:  

                     Udgangspunkt  Opnået holdingstruktur 

 

 

9.2 Perspektivering 

Frederik og Simone har et barn, som Frederik godt kunne tænke sig, overtog selskabet på sigt. 

Bæredygtige Møbler er en virksomhed, som han har bygget op fra bunden. Det er hans store drøm, 

at virksomheden bliver videreført til hans barn eller evt. kommende børn.  

Et generationsskifte er en vigtig del af videreførelsen af de mange danske virksomheder, der 

eksisterer. Der er ofte få ejere, og ønsker ejerne ikke at videreføre virksomheden, kan det potentielt 

koste flere arbejdspladser end blot ejerens. Dette er ligeledes tilfældet i Bæredygtige Møbler, hvor 

der er flere ansatte end Frederik.  

Frederik Larsen

Bæredygtige 
Møbler v/ 

Frederiks Larsen

Frederik 
Larsen

FKL Holding ApS

Bæredygtige 
møbler ApS

Bæredygtige 
møbler 

Ejendomme ApS
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I tilfælde hvor generationsskifte ikke bliver planlagt i tide, er der en risiko for, at virksomhedsejeren 

er nødsaget til at sælge sine anparter til tredjemand. Kommer der en udenlandsk køber med store 

likvide midler og vil kunne købe danske virksomheder til en høj pris, er det for mange 

virksomhedsejere en fristelse. Det primære problem i udenlandske købere er, at de i mange tilfælde 

flytter produktion og øvrige funktioner ud af Danmark, som dermed skader den danske økonomi.  

En øget fokus på generationsskifte fra politikernes side, vil både kunne medføre, at 

virksomhedsejerne får øjnene op herfor, samt at politikerne vil kunne påvirke lovgivningen i en 

retning, som medfører, at generationsskifte bliver mere medgørligt. I øjeblikket er der forslag fra 

politisk side om af forhøje skatten vedrørende generationsskifte. Det vil medføre, at færre 

virksomhedsejere ønsker at foretage generationsskifte. 

Kunderelationen er vigtig i en forretning, og der er en risiko for, at denne relation ødelægges. Vælger 

man at lave en langsom indkøring igennem et generationsskifte, så kan det være med til at skabe 

den gode dialog imellem eksisterende kunder og en kommende ny ejer.  

Debatten om generationsskifte er et emne, som ville give god værdi i opgaven for at udbygge 

begrundelsen for at fortage omstruktureringen. Det er dog et stort område, som vil kræve yderligere 

indsigt i ny lovgivning. Emnet har et stort omfang, så man ville kunne bygge en hovedopgave på 

baggrund af generationsskifte.   
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10.3 Love 

ABL = Aktieavancebeskatningsloven SFL = Skatteforvaltningsloven 

AL = Afskrivningsloven SL = Statsskatteloven 

BL = Bogføringsloven SSL = Selskabsskatteloven 

EBL = Ejendomsavancebeskatningsloven VL = Varelagerloven 

FUL = Fusionsskattelovens VOL = Virksomhedsomdannelsesloven 

KAO = Kapitalafkastordningen VSL = Virksomhedsskatteloven 

KSL = Kildeskatteloven VSO = Virksomhedsordningen 

PSL = Personskatteloven ÅRL = Årsregnskabsloven 

SEL = Selskabsloven   

 

10.4 Afgørelser 

· SKM2003.213.LR 

10.5 Andet 

TTS Cirkulære nr. 10 fra 2000: ”Vejledning anvisning om værdiansættelse af goodwill”  
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11. Bilag 

11.1 Fordeling af opsparet overskud 
Fordeling af opsparet overskud 

  
Samlede 

aktiver 

Bæredygtige 
Møbler 

Ejendomme ApS 
Bæredygtige 
Møbler ApS 

Grunde og bygninger 2.836.400 2.836.400   
Driftsmidler  63.281  63.281 
Råvarer og hjælpematerialer 430.000  430.000 
Varer under fremstilling   0 
Tilgodehavender fra salg  183.500   183.500 
Aktiver i alt  3.513.181 2.836.400 676.781 
      
Passiver     
Realkredit 2.271.500 2.271.500   
Kassekredit 360.000  360.000 
Anden gæld 56.000   56.000 
Passiver i alt  2.687.500 2.271.500 416.000 
      
Kapitalafkastgrundlag 825.681 564.900 260.781 
      
Fordelingsnøgle 100% 68% 32% 
      
Fordelt opsparet overskud 1.125.460 769.998 355.462 

 

 

11.2 2019 Årsrapport for Bæredygtige Møbler v/Frederik Larsen 

Se årsrapport for 2019 for Bæredygtige Møbler v/Frederik Larsen fra næste side og 17 sider frem.  
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11.3 Vurderingsberetning og mellembalance 
 

Se vurderingsberegning og fra næste side og 12 sider frem.  
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