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Abstract 

This thesis analyzes the reasoning behind the introduction and abolishment of the Danish entrepre-

neurial company and whether the purpose behind the abolishment is met, while investigating alterna-

tives to the abolishment of the entrepreneurial company.  

 

While analyzing the introduction of the Danish entrepreneurial company it is necessary to analyze 

several important verdicts by the EU Court of Justice, because the verdicts are applicable in all Eu-

ropean countries including Denmark. Furthermore, the analysis made by the Danish Business Au-

thority in 2018 is investigated as the arguments presented were the main reasoning behind the abol-

ishment of the Danish entrepreneurial company. Finally, several alternative solutions to the abolish-

ment of the Danish entrepreneurial company are investigated and presented. 

 

The analysis of the verdicts by the EU Court of Justice shows that the freedom of establishment is a 

right for countries within the EU, which enables citizens of a European country to freely establish a 

company in the European country of choice, thus creating a competitive environment for company 

law within the EU. When analyzing the analysis made by the Danish Business Authority in 2018 it is 

found that the abolishment was justified by a low rate of survivability, large costs of dissolutions of 

inactive entrepreneurial companies, few registrations from entrepreneurial company to limited liabil-

ity company, large tax debt, low compliance with rules and a lack of liability for the founders of the 

companies. However, the authors present several alternative solutions to regulate the Danish entre-

preneurial companies instead of abolishing them, to mitigate the current situation where Denmark is 

susceptible to branches of foreign companies. Among these solutions is the ability to establish a for-

eign company in another EU-based country and create a branch in Denmark, create a company in 

another Nordic country and have the activity in Denmark, fines for not submitting an annual report, 

the conversion from an entrepreneurial company to a Limited Partnership (interessentskab) or a Sole 

Proprietorship (enkeltmandsvirksomhed) and finally reimplementing the Danish entrepreneurial 

company combined with several of the above-mentioned solutions. 

 

Therefore, it is finally concluded, that in retrospect, the purpose behind the abolishment of the entre-

preneurial companies is not met, while there exist several alternatives before the deadline of re-reg-

istration for owners of current Danish entrepreneurial companies. Finally, there is also the alternative 

to reintroduce the entrepreneurial company in Denmark.  
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1. Iværksætterselskabet fra 2014 til 2019 
Formålet med indførslen af selskabsformen var primært afskaffelsen af S.M.B.A, da der manglede et 

klart regelsæt for selskabsformen og i øvrigt for at skabe mere gennemsigtighed til at bekæmpe svin-

del og en meget høj andel af konkurser.1 Samtidig ville indførslen sikre at virksomheder kommer 

over i en lovreguleret selskabsform, fordi der kun i begrænset grad var regulering for S.M.B.A i Lov 

om erhvervsdrivende virksomheder. Udover forøget kontrol, skulle loven også sikre, at der ikke blev 

etableret filialer af udenlandske selskaber med hovedsæde i udlandet. I både Norge og Tyskland blev 

der efter C-212/97, Centros Ltd. mod Erhvervs- og Selskabsstyrelsen etableret en lang række filialer 

af engelske Ltd.-selskaber, som direkte konsekvens af EU-domstolens konklusion.2 Etableringen af 

filialerne skete altså for at omgå kapitalkravene i stifternes respektive lande. Dette medførte, at iværk-

sætterselskabet, inspireret af det tyske Unternehmergesellschaft (Haftnungbeschränkt), blev indført 

som ny selskabsform. Dermed fik Danmark en ny selskabsvariant i iværksætterselskabet, som kun 

krævede én krone i selskabskapital ved etablering, og da der er tale om en variant af ApS’et har 

iværksætterselskabet, ligesom et almindeligt ApS, kun begrænset hæftelse.  

 

I september 2018 udkom Erhvervsstyrelsens analyse af iværksætterselskaber. Formålet var at under-

søge brugen af iværksætterselskabet samt at undersøge hvorvidt selskabsvarianten blev anvendt som 

tilsigtet. Indledningsvist konstaterede Erhvervsstyrelsen, at der i perioden fra d. 1. januar til d. 31.de-

cember 2017 blev stiftet 41.877 iværksætterselskaber.3 Imidlertid er iværksætterselskaberne blevet 

misbrugt til svigagtige formål, hvor selskabsvarianten blandt andet har fået fokus under en af de stør-

ste sager om hvidvask i Danmark, Operation Greed.4 

 

Som følge af Erhvervsstyrelsens analyse af iværksætterselskaberne, en tilsyneladende forhastet be-

slutningsproces i Folketinget, samt en ubrydelig aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, blev 

iværksætterselskabet afskaffet ved lov nr. 445 af 13. april 2019. Fra d. 15. april var det således ikke 

muligt at stifte iværksætterselskaber i Danmark, og omregistrering af eksisterende iværksætterselska-

ber skal ske inden for to år fra indførslen af loven. Dermed skal iværksætterselskaberne i Danmark 

 
1 L 152 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven 
og lov om Det Centrale Virksomhedsregister, bilag 5 
2 Troels Michael Lilja: Afvikling af iværksætterselskaber - dansk enegang i EU, 2019, side 57 
3 Erhvervsstyrelsen :Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 12 
4 Information: ’Operation Greed’ viser, hvor nemt det kan være at leve som kriminel i Danmark 
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senest d. 15. april 2021 have tilvejebragt den nødvendige kapital til at kunne omregistrere til et al-

mindeligt ApS. Reglerne for driften i et iværksætterselskab er imidlertid flyttet til en ændringslov, 

som skal sikre at der fortsat er regulering for selskabsvarianten, så længe selskaber af varianten IVS 

eksisterer. Baggrunden for afskaffelsen var langt hen ad vejen begrundet med, at det var blevet for 

nemt at etablere virksomheder, som kan benyttes til svigagtige formål, hvilket vil vise sig i denne 

afhandling næppe at være korrekt, da man i så fald vil kunne pådrages strafansvar efter Selskabslo-

vens kapitel 23, mens etablering af 1-kroneselskaber fortsat kan ske i rigsfællesskabet eller i flere 

EU-medlemslande.  

 

Afskaffelsen har siden dens indtræden efterladt de eksisterende iværksætterselskaber i en slags va-

kuum, hvor den daværende regering har igangsat en langsom afvikling af selskaber, hvor der poten-

tielt set er faktisk drift. Således er der virksomheder, som i dag har negativ egenkapital, der skal 

tilvejebringe både 40.000 kr. i bunden reserve, men også indhente hvad der resultatmæssigt er tabt, 

så selskaberne også får en positiv egenkapital.  

 

Med udgangspunkt i hvert af ovenstående forhold, vil denne afhandlings formål være at undersøge 

hvilke konsekvenser afskaffelsen af iværksætterselskabet vil have for de iværksættere, som i løbet af 

det næste år skal tilvejebringe den nødvendige kapital, så de kan lade sig omregistrere for dermed at 

undgå en eventuel tvangsopløsning. Derudover er det også forfatternes hensigt at undersøge hvilke 

alternativer der kunne være indført fremfor afskaffelsen af selskabsformen, ligesom forfatterne vil 

undersøge mulighederne for at etablere sit iværksætterselskab i enten Grønland eller i Færøerne, hvor 

selskabsvarianten stadig eksisterer.  

1.1 Problemformulering 

Det officielle formål med afskaffelsen af iværksætterselskabet var primært at forhindre misbrug af 

selskaber samt at undgå mange tvangsopløsninger af iværksætterselskaber. I afhandlingen undersø-

ges, om dette formål er opnået, hvilke muligheder iværksættere har for at stifte kapitalselskaber med 

lavt kapitalkrav i andre lande samt alternativer til den nugældende lovgivning, som kunne opfylde 

samme formål. 

 

Afhandlingen vil derfor inddeles i tre dele, som søger at afdække nedenstående forhold: 

Del 1: Hvad var formålet med indførslen og afskaffelsen af iværksætterselskabet? 
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Del 2: Hvilke muligheder har iværksættere for at stifte selskaber med lav selskabskapital i andre lande 

end Danmark? 

Del 3: Hvilke alternativer til den nugældende lovgivning kunne opfylde formålet med afskaffelsen af 

selskabsformen? 

1.2 Afgrænsning 

Formålet med denne afhandling er at belyse de konsekvenser som afskaffelsen af iværksætterselska-

bet har for iværksætterne, hvorvidt formålet med afskaffelsen er opnået samt vurdere hvorvidt andre 

politiske tiltag kunne have opfyldt disse formål og hvilke alternativer iværksættere har for at stifte 

selskaber med lav selskabskapital i EU og rigsfællesskabet. 

 

Udgangspunktet vil derfor være, at der foretages en redegørelse for iværksætterselskabet og gives en 

definition heraf, hvorefter baggrunden for indførslen og afskaffelsen heraf gennemgås. Herefter vil 

relevante løsningsforslag gennemgås for henholdsvis ejere af iværksætterselskaber og for lovgiver. 

På baggrund af ovenstående formål har forfatterne foretaget nedenstående afgrænsning.  

 

Afhandlingen fokuserer primært på iværksætterselskabet, hvorfor der afgrænses fra andre relevante 

selskabsformer i form af S.M.B.A, anpartsselskabet, aktieselskabet, udenlandske pendanter til før-

nævnte selskaber, enkeltmandsvirksomheden og interessentskabet. Forfatterne vil dog kort benytte 

selskabsformerne som sammenligningsgrundlag i relevante afsnit, hvor der samtidig demonstreres 

kendskab til lovreguleringen af selskabsformerne. 

 

Herudover vil afhandlingen være afgrænset til dansk lovgivning. Dog inddrages udenlandsk lovgiv-

ning i begrænset omfang ved behandlingen af anpartsselskaber i andre EU-lande og selskaber i rigs-

fællesskabet. Dette vil begrænse sig til den relevante lovgivning for iværksætterselskaberne i Grøn-

land, iverksetarafelag i Færøerne, UG (Haftungsbeschränkt) i Tyskland samt société à responsabilité 

limitée i Frankrig.  

 

Til bevarelsen af afhandlingens problemformulering fokuseres der som udgangspunkt udelukkende 

på den selskabsretlige dimension, hvorfor forfatterne kun demonstrerer kendskabet til eventuelle skat-

temæssige problemstillinger, som løsningsforslagene kan medføre. Disse behandles dog ikke yderli-

gere. 
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2. Metode 

2.1 Retsdogmatisk metode 

Opgavens problemformulering søger at belyse, om afskaffelsen af iværksætterselskabet opfylder mål-

sætningerne bag beslutningen samt en undersøgelse af alternativerne til afskaffelsen af selskabsfor-

men. 

For at besvare problemformuleringen benyttes retsdogmatisk metode, hvor gældende ret, de lege lata, 

udledes og fortolkes. 5 Herefter benyttes gældende ret som sammenligningsgrundlag i forhold til an-

dre EU-landes regulering af anpartsselskaber.  

Derudover anvendes retskilder fra andre lande som led i en komparativ analyse af, hvordan landene 

søger at løse et sammenligneligt juridisk problem i form af reguleringen af anpartsselskaber indenfor 

EU.6 

2.2 EU-retten 

EU-retten kan inddeles i den primære og den sekundære EU-ret. Den primære EU-ret er selve trak-

tatgrundlaget, hvor den vigtigste traktat er Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsområde 

(TEUF).7 I afhandlingen er det særligt traktatens artikel 49 og 54 om etableringsfriheden indenfor 

EU, som undersøges. 8 

Den sekundære EU-ret består af de retsakter, som udspringer med hjemmel i traktaterne, og disse 

retsakter er defineret i artikel 288 TEUF9: 

Forordninger: 

”En forordning er almengyldig. Den er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 

medlemsstat.”10 

Forordninger er almengyldige jf. artikel 288 TEUF, og skal derfor anvendes i national ret uden at 

forordningen direkte skal indføres i medlemslandenes lovgivning, og finder derfor anvendelse på lige 

fod med nationale love. Forordningerne er derfor en måde at totalharmonisere et område, hvis dette 

ønskes.11  

 

 
5 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen: Retskilder og retsteorier, 2017, side 30. 
6 Ibid. 
7 Henrik Kure: EU-ret kompendium, 2014, side 19.  
8 Folketinget: EU-oplysningen, Kapitel 2 – Etableringsretten. 
9 Folketinget: EU-oplysningen, artikel 288 EUF: Forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser. 
10 Ibid. 
11 Henrik Kure: EU-ret kompendium, 2014, side 22. 
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2.2.1 Direktiver 

Direktiver er defineret på følgende måde jf. artikel 288 TEUF: 

”Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, 

men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen.”12 

Et direktiv er ligesom en forordning en bindende retsakt for medlemslandene i EU. Forskellen består 

dog i, at direktivet kun er bindende med hensyn til det tilsigtede mål.13 Det er derfor op til de nationale 

myndigheder at implementere dette i national ret. Ved mangelfuld implementering af direktivet kan 

direktivet, hvis særlige betingelser er opfyldt, have direkte virkning i medlemslandet.14 

Hvor forordninger var særligt anvendelige til totalharmonisering af et givent område, er direktiverne 

en god måde at tilnærme medlemslandenes retssystemer. Dette kan for eksempel ske gennem krav til 

minimumsharmonisering.15 

 
2.2.2 Afgørelser/Domme 

”En afgørelse er bindende i alle enkeltheder. Når den angiver, hvem den er rettet til, er den kun 

bindende for disse.”16 

Som ovenstående citat fra TEUF 288 fastslår er afgørelserne bindende i alle enkeltheder. Modsat er 

den enkelte afgørelse udelukkende bindende for parterne i sagen, hvis det direkte angives, at afgørel-

sen er rettet mod pågældende. 

En stor del af EU-retten er udviklet gennem EU-domstolens afgørelser, og domstolen anvender en 

udvidet formålsfortolkning, hvilket kommer til udtryk i afgørelserne. I afhandlingen analyseres flere 

væsentlige EU-domme, hvor det ligeledes kommer til udtryk, at domstolen går vidt for at sikre EU-

retten.17 

2.3 Fortolkningsprincipper 

EU-domstolen har gennem tiden udviklet to fortolkningsprincipper, som begge omhandler forholdet 

mellem national ret og EU-ret. Disse fortolkningsprincipper er henholdsvis EU-rettens forrang og 

EU-konform fortolkning.18 

 
12 Folketinget: EU-oplysningen, artikel 288 TEUF: Forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser. 
13 Folketinget: EU-oplysningen, Leksikon - Direktiv. 
14 Henrik Kure: ”EU-ret kompendium”, 2014, side 22. 
15 Ibid. 
16 Folketinget: EU-oplysningen, artikel 288 EUF: Forordninger, direktiver, afgørelser, henstillinger og udtalelser. 
17 Henrik Kure: EU-ret kompendium, 2014, side 28. 
18 Henrik Kure: EU-ret kompendium, 2014, side 29. 
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2.3.1 EU-rettens forrang 

Dette princip finder anvendelse, hvis der ikke er sammenhæng mellem national ret og EU-retten. Som 

navnet indikerer, indebærer princippet, at EU-retten har forrang i forhold til national ret. Grundlaget 

for princippets anvendelighed er, at det er en forudsætning for EU-rettens effektive virkning, at nati-

onale regler ikke kan tilsidesætte EU-retten, således at EU-rettens materielle effekt derved ville blive 

tilsidesat.19 

 
2.3.2 EU-konform fortolkning 

Princippet om EU-konform fortolkning er ligesom princippet om EU-rettens forrang begrundet i at 

sikre EU-rettens effektive virkning jf. ovenfor. 

Fortolkningsprincippet pålægger de nationale instanser at skabe overensstemmelse mellem EU-ret og 

national ret. Princippet er særligt relevant, når nationale love, som gennemfører direktiver, skal for-

tolkes. Det betyder med andre ord, at de enkelte medlemslande har pligt til at fortolke national ret i 

overensstemmelse med EU-retten.20 

Rækkevidden af dette fortolkningsprincip er ikke kun bestemmelser, som gennemfører direktiverne, 

men strækker sig til det enkelte medlemslands lovgivning som helhed, så den pågældende lov kan 

anvendes uden at det strider imod det, som direktivet tilsigter.21 

2.4 Dansk ret 

Nugældende danske retskilder kan inddeles i regulering, retspraksis, sædvane og forholdets natur. De 

enkelte retskilder indgår ikke i et hierarki, og de enkelte retskilder har derfor ikke forrang for hinan-

den. Dog er f.eks. regulering mere objektiveret end de øvrige retskilder, hvilket vil sige, at det stiller 

dommeren mindre fri end de øvrige laverede objektiverede retskilder.22 

Det skal dog bemærkes, at indenfor retskilden regulering findes der et hierarki. Grundloven har ek-

sempelvis forrang for almindelige love, som igen har forrang for bekendtgørelser og andre forskrifter, 

der er hævet over private aftaler. Dette betegnes lex-superior-princippet, hvor regler af lavere rang 

ikke er gyldige, hvis de strider imod reglerne, som har forrang.23 

I afhandlingen er de væsentligste kilder fra dansk ret selskabsloven som affattet ved lov nr. 763 af 

23/07/2019 og ændringsloven som affattet ved lov nr. 445 af 13/04/2019.24 

 
19 Henrik Kure: EU-ret kompendium, 2014, side 30. 
20 Henrik Kure: EU-ret kompendium, 2014, side 32. 
21 Ibid. 
22 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen: Retskilder og retsteorier, 2017, side 56. 
23 Ibid, side 57. 
24 Selskabsloven som affattet ved lov nr. 763 af 23/07/2019 & ændringsloven som affattet ved lov nr. 445 af 13/04/2019 
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2.5 Komparativ ret og retspolitik 

Retspolitik, de lege ferenda, er et særligt relevant metodisk begreb henset til afhandlingens problem-

formulering, idet besvarelsen af denne afføder en række anbefalinger til lovgiverne om, hvorvidt den 

nugældende selskabslov og ændringerne heraf er tilstrækkelige.25  

Komparativ ret og den komparative juridiske analyse søger at danne belæg for de lege ferenda ved at 

sammenligne andre landes regelsæt med den danske selskabslov for at undersøge, hvordan disse re-

gelsæt regulerer anpartsselskaber samt hvilke muligheder det giver nuværende ejere af iværksætter-

sleskaber. Denne komparative analyse afdækker forskellige løsningsforslag til lovgiverne og alterna-

tive muligheder for iværksættere i forhold til den nugældende selskabslov som affattet ved lov nr. 

763 af 23/07/2019. 

2.6 Hermeneutik 

For at forstå nogle af de bagvedliggende årsager til den argumentation, som ligger til grund for lov-

ændringer, lovforslag og argumenter mod disse, har forfatterne benyttet sig af hermeneutikken. Kom-

binationen mellem retsdogmatisk metode og hermeneutikken skal bidrage til at sikre, at forklare år-

sagssammenhænge og dermed sikre, at fremstillingen af emnet er så objektivt som muligt.  

 

Hermeneutikken behandler begrebet forforståelse, som grundlæggende betyder, at individet forud for 

at gennemgå et bestemt emne, har en ide om og en holdning til det specifikke emnes indhold.26  

Dermed har forfatterne til denne afhandling også en holdning til afskaffelsen af iværksætterselskabet 

forud for bearbejdningen af emnet, ligesom forfatterne har nogle forudindtagelser og fordomme.27  

 

Fordomme og forforståelse er dog i sig selv ikke negativt. Hermeneutikken handler om, at man skal 

gøre sig bevidst om sine fordomme og forholde sig kritisk til disse.28 Herefter vil man skulle fordybe 

sig i emnet og hvis en fordom viser sig ikke at holde stik, skal denne korrigeres.29  

 

Forfatterne vil dermed benytte hermeneutikken til at fortolke kvalitative data som artikler, fremsæt-

telsestaler samt behandlinger af lovforslag. Formålet for forfatterne med brug af hermeneutikken er 

dermed at forstå de observerede handlinger og fastlægge intentionen bag disse. Konkret for denne 

 
25 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen: Retskilder og retsteorier, 2017, side 30 
26 Andreas Beck Holm: Videnskab i virkeligheden, 2016, side 91 
27 Ibid., side 91 
28 Ibid., side 99 
29 Ibid., side 91 
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afhandling vil det betyde, at der skal skabes en forståelse for de præcise begrundelser og dertilhørende 

argumenter for afskaffelsen og indførslen iværksætterselskabet.  

Del 1 Formålet med indførslen og afskaffelsen af iværksætterselskabet 

3. Retsgrundlag 

3.1 Definition af iværksætterselskabet 

I de følgende afsnit vil henvisninger til selskabsloven, hvor intet andet er anført, vedrøre selskabslo-

ven i medfør af LBK nr. 1089 af 14. september 2015. Dermed anerkender forfatterne, at krav om 

minimumskapital for anpartsselskaber i dag er sænket til 40.000 i medfør af lov nr. 445 af 13. april 

2019. Dette betyder også at omregistreringsniveauet, som omtales nærmere i de følgende afsnit, ikke 

længere er 50.000 kr., men 40.000 kr. i dag. På samme vis er reglerne for iværksætterselskabet, som 

i LBK nr. 1089 af 14. september 2015 var hjemlet i kapitel 20a, fjernet fra selskabsloven og nu i 

stedet ført over i ændringsloven, lov nr. 445 af 13. april 2019. 

 

3.1.1 Stiftelse 

Med lov nr. 616 af 12-06-2013 indførte den danske regering, med Annette Vilhelmsen som Erhvervs- 

og vækstminister, iværksætterselskabet, forkortet IVS. Iværksætterselskabet er en variant af anparts-

selskabet og dermed ikke en ny selskabsform. Der er altså tale om et kapitalselskab, hvilket indebærer 

begrænset hæftelse for kapitalejer.30 Dette står i kontrast til den personlige hæftelse, som ses hos 

personselskaberne.  

 

Ved stiftelse af et almindeligt anpartsselskab var der krav om en minimumskapital på 50.000 kr., 

sænket fra 80.000 kr. ved indførsel af loven, mens iværksætterselskaberne som minimum skulle ind-

betale 1 kr. kontant i selskabskapital.31 Da iværksætterselskabet blot er en variant af et anpartsselskab, 

og altså ikke er en ny selskabsform, kan der ske en omregistrering til ApS i stedet for en regulær 

omdannelse.32 I medfør af SEL § 357 c, stk. 2 skal der i forbindelse med omregistreringen, skal der 

udarbejdes en vurderingsmandsberetning for at sikre at kapitalen er tilstede. 

 

 
30 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 39 
31 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 1, 2017, side 65. 
32 Jesper Seehausen: Afskaffelse af iværksætterselskaber - med fokus på overgangsperioden, side 130 
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Efter SEL § 1 reguleres kapitalselskaber efter selskabsloven, hvilket betyder at iværksætterselskabet 

er omfattet af denne.33 Dette betyder, at iværksætterselskaberne som udgangspunkt skal følge de 

samme regler som anpartsselskaberne, dog undtaget de i kapitel 20a omtalte særregler vedrørende 

iværksætterselskabet.34  

 

Af SEL § 357 b, stk. 1 fremgår det, at selskabet skal opbygge en selskabskapital på mindst 50.000 kr. 

gennem opsparing af 25% overskuddet som minimum. Som følge af minimumskravet for opsparet 

overskud er der også maksimalt en betinget fri reserve på 75% af et overskud.35 Selvom kun 25% 

betragtes som bunden reserve er det alligevel værd at bemærke, at der jf. SEL § 357 b, stk. 2 ikke kan 

udbetales udbytte før reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, sammen med selskabska-

pitalen, udgør mindst 50.000 kr.36  

 

Reglerne for stiftelse er som udgangspunkt de samme for iværksætterselskaberne, som for anparts-

selskaberne. Dermed er det reglerne i SEL §§ 24-42 som gør sig gældende for iværksætterselska-

berne. Ligesom hos anpartsselskaberne, skal et stiftelsesdokument, efter SEL § 25, indeholde iværk-

sætterselskabets vedtægter. Derudover skal der i stiftelsesdokumentet, efter SEL § 26, stk. 1, nr. 1, 

også fremgå adresse på stifteren(e), samt eventuelle CVR-numre, såfremt stifter er en juridisk per-

son.37 Herudover skal både tegningskursen og tegningsfrister angives efter henholdsvis SEL § 26 og 

§ 26, nr. 3.  

 

Når vedtægterne til iværksætterselskabet udarbejdes, skal det gøres jf. SEL §§ 28 og 29. Dermed skal 

vedtægterne som minimum indeholde oplysninger om navnet på iværksætterselskabet, herunder 

eventuelle binavne, selskabets formål, anpartskapitalens størrelse, antallet af anparter og den enkelte 

anparts pålydende værdi, samt de til anparterne tilhørende rettigheder.  

Disse rettigheder kan blandt andet bruges ved ordinære, som eventuelle ekstraordinære, generalfor-

samlinger. Til disse generalforsamlinger fremgår mindstekravene for dagsordenen af SEL § 90. Det 

fremgår desuden af SEL § 77, at det centrale ledelsesorgan kan supplere en sådan generalforsamling 

med en elektronisk generalforsamling, til hvilken man også kan stemme i medfør af bestemmelsens 

 
33 lov nr. 616 af 12-06-2013 
34 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 39 
35 Ibid, side 40 
36 L 152 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven 
og lov om Det Centrale Virksomhedsregister 
37 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 66 
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stk. 1, 1. punktum. Af SEL § 77, stk. 2, kan det i øvrigt bestemmes, at en generalforsamling alene 

skal afholdes elektronisk uden fysisk fremmøde. Beslutningen skal optages i vedtægterne, mens af-

holdelsen i øvrigt skal ske efter stk. 3-6. Frister omkring indkaldelse til generalforsamlingen skal 

fastsættes i vedtægterne. Det centrale ledelsesorgan skal foretage indkaldelsen, og har i øvrigt ene-

kompetence hertil.38 Indkaldelsesfristen skal være mellem 2 til 4 uger efter SEL § 94, stk. 1 og dermed 

gælder de samme regler her som for et almindeligt anpartsselskab. 

Ved stiftelsen af iværksætterselskabet kan der ske tegning af iværksætter-anpartskapitalen. Tegnin-

gen kan udbydes til stifteren, men også en nærmere defineret gruppe af personer.39 Efter SEL § 1, 

stk. 3, må iværksætter-anpartskapitalen dog ikke udbydes til offentlig tegning, hvorfor det kun er en 

begrænset kreds, som kan tegne. Det skal dog fremgå af iværksætterselskabets stiftelsesdokument, 

hvilket mindstebeløb der skal tegnes for, eller også skal der være fastsat en fast iværksætter-anparts-

kapital, der skal tegnes for jf. SEL § 26 nr. 3. Herefter kan både fysiske og juridiske personer erhverve 

det ønskede antal iværksætter-anparter, hvorefter iværksætter-anpartskapitalen efter SEL § 30 skal 

tegnes på stiftelsesdokumenter og de dertilhørende bilag. Ved erhvervelse af iværksætter-anparter 

kan der imidlertid ikke tegnes til underkurs efter SEL § 31, ligesom der ikke kan tegnes under forbe-

hold. Tegning kan dog ske til både overkurs og kurs pari.  

 

Ved stiftelsen af iværksætterselskabet, og driften heraf, er virksomheden efter SEL § 357 a, stk. 3 

forpligtet til at bruge selskabsbetegnelsen ”IVS” eller ”iværksætterselskab” i selskabets navn. Dette 

er nødvendigt for at interessenter af enhver art tydeligt kan se, at der er tale om et selskab af typen 

”iværksætterselskab”.40 Manglende brug af selskabsbetegnelsen kan føre til personlig hæftelse for 

dem, der råder over iværksætterselskabet, som følge af de forventninger som tredjemand måtte have 

til den benyttede selskabsform, da en medkontrahent kan have en berettiget forventning om at denne 

interagerer med en virksomhed, som har personlig hæftelse.  

 

Det fremgår af SEL § 2, stk. 2, at det ved navnestiftelsen er relevant at undersøge, hvorvidt det på-

tænkte navn er taget på forhånd, da man ikke må krænke eksisterende varemærker. Det fremgår di-

rekte af bestemmelsen, at et navn tydeligt skal adskille sig fra navnet på andre virksomheder. Dette 

gælder desuden også for binavne efter SEL § 3.  

 

 
38 SEL § 93, stk. 1. 
39 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 84 
40 Ibid., side 73 
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Senest 2 uger efter underskrift af stiftelsesdokumentet skal dette indsendes til Erhvervsstyrelsen.41 

Indsendelse skal ske efter SEL §§40-41 ved enten elektronisk eller ved fysisk indlevering. Anmel-

delsen skal foretages af det centrale ledelsesorgan, ligesom det er det centrale ledelsesorgan, typisk 

bestyrelsen, som er ansvarlig for, at registreringen sker rettidigt.42 I de tilfælde hvor iværksættersel-

skaberne gør brug af den monistiske ledelsesmodel, hvor iværksætterselskabet udelukkende ledes af 

en direktion, vil det imidlertid være direktionen som fortager den omtalte anmeldelse.43  

En væsentlig forudsætning for at registrering hos Erhvervsstyrelsen kan ske er, at der vedlægges do-

kumentation for at selskabskapitalen er indbetalt ved anmeldelsen.44 Forudsat at anmelder ved an-

meldelsestidspunkt ikke har en kapital på mere end 25.000 kr., kan der indsendes en EGEN-erklæring 

efter anmeldelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 3, alternativt skal virksomheden indsende egentlig do-

kumentation, som i praksis er bankbilag underskrevet af banken. En EGEN-erklæring skal indeholde 

erklæring om indbetalingen af selskabskapitalen, som skal være sket til en bankkonto, der står i virk-

somhedens navn.45  

Så snart der er sket korrekt registrering af selskabet og selskabet er at betragte som et selvstændigt 

retssubjekt, kan selskabet erhverve rettigheder og indgå forpligtelser jf. SEL § 41 stk. 1. 

 

3.1.2 Organisationen 

Det øverste organ i iværksætterselskabet er generalforsamlingen, da iværksætter-anpartshaverne her 

kan udnytte deres ret til at træffe beslutninger, hvad end dette måtte vedrøre ledelse, vedtægter mv.46 

På generalforsamlingen stemmes der som udgangspunkt med lige vægt pr. iværksætter-anpart, med-

mindre andet er anført i vedtægterne.47 Derudover har generalforsamlingen mulighed for at udstikke 

retningslinjer for hvornår direktionen skal spørge denne, ligesom generalforsamlingen kan udstikke 

generelle anvisninger for direktionens ageren.48  

 

Som det tidligere blev nævnt i forbindelse med anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, kan følgende tre 

ledelsesstrukturer vælges i et iværksætterselskab. Dels er der strukturen, hvor det centrale ledelses-

 
41 SEL § 40, stk. 1 
42 SEL § 9, stk. 2 
43 SEL § 111, stk.1, nr. 2, .1 punktum 
44 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 8 
45 Vejledning om EGEN-erklæring ved stiftelse af et iværksætterselskab (IVS), Erhvervsstyrelsen 
46 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 105 
47 SEL § 45 
48 Ibid., side 110 
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organ er bestyrelsen og derudover findes også en struktur hvor direktionen er det øverste ledelsesor-

gan.49 Slutteligt kan iværksætterselskabet også blive ledet af en direktion, som kontrolleres af et til-

synsråd.50  

Af SEL § 120, stk. 1 fremgår det, at flertallet af det øverste ledelsesorgan skal vælges af iværksæt-

teranpartshaverne. Dette gælder uanset ledelsesstrukturen. Formanden af enten tilsynsråd eller besty-

relsen vælges af henholdsvis tilsynsrådet eller bestyrelsen selv, afhængigt af hvilket organ der måtte 

være det centrale ledelsesorgan. Såfremt det øverste ledelsesorgan er direktionen, vil direktionen 

skulle vælges af generalforsamlingen. Dermed vil det også være iværksætter-anpartshaverne, som vil 

skulle foretage afskedigelse af direktionen, eksempelvis hvis selskabet ikke opnår de ønskede resul-

tater.51 Uanset ledelsesstrukturen, vil eventuel bestyrelse, tilsynsråd eller direktion skulle registreres 

i Erhvervsstyrelses it-system. Endvidere skal navne på de registrerede fremgå af Erhvervsstyrelsens 

it-system, Det Centrale Virksomhedsregister, efter SEL § 18 stk. 1. Dette gælder både for aktive og 

opløste selskaber efter SEL § 18, stk. 1, 2. pkt.  

I selskaber, som har ledelsesstrukturen nævnt i SEL § 111, stk.1, varetager direktionen den daglige 

ledelse, mens bestyrelsen varetager den overordnede strategiske ledelse.52 Såfremt man har valgt at 

benytte den monistiske ledelsesmodel, hvor direktionen er det øverste ledelseorgan, vil det være di-

rektionen som varetager den daglige ledelse og den overordnede strategiske ledelse, ligesom direkti-

onen skal sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed.53 Det er således direktio-

nen, som skal sørge for at driften af iværksætterselskabet sker i fuld overensstemmelse med selskabs-

loven. 

 

Uanset valget af ledelsesstruktur har direktionen pligt til at sikre, at bogføring i iværksætterselskabet 

sker efter reglerne, som beskrevet i årsregnskabsloven (ÅRL), og at formueforvaltningen i selskabet 

i øvrigt sker på en betryggende måde.54 Endvidere skal direktionen sikre, at iværksætterselskabets 

kapitalberedskab er forsvarligt og herunder sikre, at der er tilstrækkelig likviditet til at til at opfylde 

iværksætterselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser.55 Det er dermed direktionen, som har 

 
49 SEL § 111, stk. 1 og 2. 
50 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 100 
51 Ibid., side 104 
52 SEL §§ 117, stk. 1 og 111, stk. 1, 1. pkt. 
53 SEL § 117, stk. 2 
54 SEL § 118, stk. 1. 
55 SEL § 118, stk. 2, 1. pkt. 
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til opgave at sikre at selskabet til enhver tid har likviditet nok til at dække de forpligtelser, som sel-

skabet måtte have taget, men også de forpligtelser, som vil tilkomme selskabet i fremtiden.  

Såfremt selskabskapitalen udgør mindre end halvdelen af den tegnede kapital, skal direktionen ind-

kalde til generalforsamling senest 6 måneder efter kapitaltabet konstateres.56 På denne generalfor-

samling vil det øverste ledelsesorgan efter SEL § 119, stk. 1, 2. pkt., skulle redegøre for iværksætter-

selskabets økonomiske stilling samt fremvise forslag til at forbedre den økonomiske stilling, men 

samtidigt skal det øverste ledelsesorgan også overveje opløsning af selskabet. 

 

3.1.3 De økonomiske forhold 

Da iværksætterselskabet har begrænset hæftelse og et krav om en minimal selskabskapital ved stif-

telse på 1 kr. er det klart, at nogle medkontrahenter let kan tøve med at handle med virksomheder af 

denne type. Det er nemlig som udgangspunkt kun selskabskapitalen, som udgør en sikkerhed for 

kreditorerne. Dette betyder, at der for kreditorer og andre medkontrahenter kan være et minimalt 

beløb at søge sig fyldestgjort i, hvis et iværksætterselskab måtte gå konkurs.  

Imidlertid er det naturligvis noget, som lovgiver har forsøgt at imødegå under udarbejdelsen af lov-

forslaget. Det fremgår blandt andet, at ordningen skal indeholde en opsparingsregel. Dette betyder at 

iværksætterselskaberne, efter SEL §367 b, skal opspare 25% af et eventuelt årligt overskud. Dette 

skulle, ifølge daværende erhvervsminister Annette Vilhelmsen, sikre at der ikke for selskabstypen 

skulle være flere tilfælde af konkurser, set i forhold til øvrige selskabsformer. 57 

 

En anden regel, som kan tilvejebringe kreditorsikkerhed, er det faktum, at der ikke må udbetales 

udbytte til iværksætter-anpartshaverne før selskabskapitalen har nået omregistreringsniveauet. Såle-

des fremgår det af SEL § 357 b, stk. 2, at intet udbytte kan udbetales førend reserven til opbygning 

af selskabets kapitalgrundlag sammen med selskabskapitalen, udgør mindst 50.000 kr. De særlige 

regler omkring udbytteudbetaling for iværksætterselskaber gør sig også gældende for selvfinansie-

ring. Dermed kan et iværksætterselskab altså ikke stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikker-

hed for tredjemands erhvervelser af kapitalandele i selskabet eller i dets moderselskab. At der ikke 

kan ske selvfinansiering, skyldes jf. SEL § 208, stk. 1. sidste pkt., at der kun kan benyttes midler til 

selvfinansiering, som ellers kunne være udbetalt som udbytte. Det betyder altså, at selvfinansiering 

 
56 SEL § 119, stk.1, 1. pkt. 
57 Fremsættelsestalen, L 152 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, 
årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister 
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for iværksætterselskaber, ikke kan lade sig gøre før omregistreringsniveauet er nået og at selskabska-

pitalen altså er større end 49.999 kr. Det er dog imidlertid stadig en mulighed for iværksætter-an-

partshaver at trække penge ud af virksomheden, men dette vil skulle ske som en almindelig lønudbe-

taling, som i øvrigt skal ske på markedsvilkår.58  

 

3.1.4 Ejerskabet 

Som følge af at iværksætterselskabet er et anpartsselskab, er iværksætterselskabets kapital, som det 

almindelige anpartsselskab, bygget op af kapitalandele i form af anparter. Dermed vil man som iværk-

sætteranparts-haver eje en andel af et iværksætterselskab, svarende til iværksætteranpartens andel af 

den samlede iværksætter-anpartskapital.59  

 

Af SEL § 50, stk. 1 fremgår det, at det centrale ledelsesorgan snarest efter selskabets stiftelse skal 

oprette en fortegnelse over samtlige ejere. Der skal altså oprettes en ejerbog, i hvilken de enkelte ejere 

skal registreres med deres respektive ejerandele. Af SEL § 52 fremgår det, at en ejerbog skal inde-

holde oplysninger om kapitalejers samlede andel af kapitalandelene, kapitalejer og panthavers bopæl 

eller for virksomheder navn herpå samt CVR og hjemsted.60 Derudover skal ejerbogen også indeholde 

oplysninger om erhvervelsestidspunkt, samt tidspunkt for eventuel afhændelse eller pantsætning, in-

klusiv kapitalandelens størrelse.61 Herudover skal ejerbogen også angive de rettigheder, som tilhører 

iværksætteranparterne.62 I de tilfælde hvor iværksætter-anpartshaver måtte være enten en udenlandsk 

statsborger eller en udenlandsk juridisk person, er der krav om yderligere dokumentation, som enty-

digt kan identificere iværksætter-anpartshaveren og eventuel panthaver.63  

Ejerbogen kan føres elektronisk, og de ovenstående oplysninger kan dermed blive tastet direkte ind i 

Erhvervsstyrelsens IT-system.64 En ejerbog skal være tilgængelig for offentlige myndigheder.65 Ejer-

bogen skal føres inden for EU eller EØS-området, dog skal iværksætterselskabets vedtægter oplyse, 

hvor ejerbogen føres, såfremt det ikke sker på selskabets hjemsted.66 For at opnå sine forvaltnings-

mæssige rettigheder og økonomiske rettigheder, skal man som kapitalejer være ført ind i ejerbogen. 

 
58 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 140 
59 Ibid., side 160 
60 SEL § 52, stk. 1, nr. 1 og SEL § 52, stk. 1, nr. 2 
61 SEL § 52, stk. 1, nr. 3 
62 SEL § 52, stk. 1, nr. 4 
63 SEL § 52, stk. 1, nr. 4 
64 SEL § 50, stk. 2 
65 SEL § 51, stk. 1, 1. pkt.  
66 SEL § 51, stk. 1, 2. pkt. og SEL § 51, stk. 1, 3. pkt. 
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Det betyder, at man for at kunne opnå udbytteudbetalinger, samt have retten til at stille spørgsmål 

ved generalforsamlingen, skal være registreret i ejerbogen som værende ejer eller panthaver af kapi-

talandelene.67 

 

3.1.5 Erstatningsansvar 

Både ledelsesmedlemmer og ejere kan pålægges erstatningsansvar. Dette fremgår direkte af SEL §§ 

361-362. Det betyder, at ejere og ledelse som har interageret med virksomheden, i visse tilfælde vil 

kunne pålægges erstatningsansvar for deres ageren.  

For ledelse, stiftere, revisorer, granskningsmænd, ejerbogsførere, likvidatorer og vurderingsmænd 

kan erstatningsansvar pålægges for det udførte arbejde i selskabet.68 Erstatningsansvarlige vil altså 

kunne være pligtige til at erstatte en skade på kapitalselskabet eller tredjemand, såfremt personen 

måtte have handlet forsætteligt eller uagtsomt.69 Af Erhvervsstyrelsens ’Vejledning om etablering af 

et iværksætterselskab (IVS)’ fra 2014 fremgår det blandt andet, at erstatningsansvar kan være pligtig 

for en ledelse, som har udvist passivitet eller undlader at holde sig informeret om selskabets økono-

miske situation.70 Dermed kan direktionen blandt andet ifalde ansvar i de tilfælde, hvor ledelsen efter 

afsnit 3.1.3, og SEL § 118, stk. 2, ikke sikrer et forsvarligt kapitalberedskab. Endvidere fremgår det 

af Erhvervsstyrelsens vejledning, at iværksætterselskabet, såfremt det ikke er muligt at bibeholde en 

forsvarlig drift, har pligt til at standse driften af selskabet.71 Efter retspraksis knytter ansvaret sig dog 

imidlertid til udførelsen af de omfattede personers hverv.72 Konkret betyder det, at også personer som 

ikke er del af den registrerede ledelse, men som udøver de facto ledelse i virksomheden, kan straffes 

på lige vilkår, som de ovennævnte personer jf. SEL § 361, stk. 1 og stk. 2.  

Som omtalt i afsnit 3.1.1 må iværksætter-anparter ikke udbydes offentligt, hvorfor det er nærliggende 

at antage, at ejerkredsen i et iværksætterselskab må være begrænset og i forholdsvis nær tilknytning 

til selskabet. Det vil derfor ikke være uset, at ejere i et iværksætterselskab kan udøve de facto ledelse, 

og dermed trods vedkommende ikke er en del af den registrerede ledelse, udøver faktisk ledelse. Dette 

kan blandt andet begrundes med, at ejere i iværksætterselskaber kan have svært med at skelne mellem 

et faktisk ejerskab og ledelse, men det anføres samtidigt at det i praksis kan være svært at gøre et 

 
67 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 168 
68 SEL § 361 stk. 1 og stk. 2 
69 SEL § 361, stk. 1 
70 VEJLEDNING OM Etablering af et iværksætterselskab (IVS), Erhvervsstyrelsen, 2014, side 23 
71 Ibid., side 23 
72 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 193 
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medlem udenfor ledelsen ansvarlig efter SEL § 361.73 Det fremgår dog af ordlyden i SEL § 361, stk. 

1 at stiftere af iværksætterselskabet vil kunne straffes efter de samme regler som medlemmer af le-

delsen, hvorfor stiftere, som ikke er en del af ledelsen vil kunne straffes efter de samme regler som 

direktionen.74 

For ejere skal en handling, som måtte have påført kapitalselskabet eller tredjemand skade, være enten 

forsættelig eller groft uagtsom førend der kan statueres erstatningsansvar.75 Skadevolder vil i et så-

dant tilfælde også kunne tilpligtes indløsning af skadelidtes kapitalandele, såfremt skadelidte er ka-

pitalejer i iværksætterselskabet.76 Generelt vil ejere kunne ifalde erstatningsansvar ved at stemme på 

generalforsamlingen, såfremt beslutningen vil volde skade på kapitalselskab, øvrige kapitalejere eller 

tredjemand. Generelt for ejere i kapitalselskaber, vil dispositioner i selskabet ske på generalforsam-

lingen i form af at være stemmeberettiget, og dermed vil der kunne handles groft uagtsomt, men 

herudover kan det være svært at se hvilke beføjelser en ejer måtte have, som skulle iføre erstatnings-

ansvar for den pågældende ejer med mindre der som i det ovenstående afsnit udøves de facto ledelse.  

 

Generelt skal der skelnes mellem de to regler for erstatningsansvar. Det skyldes navnlig ordlyden i 

hver af paragrafferenes stk.1, 1. pkt. Hvor det i SEL § 361, stk. 1, 1. pkt. fastlås, at der skal være 

handlet uagtsomt, skal ejerne handle groft uagtsomt førend eventuel erstatningspligt kan pligtiges 

efter SEL § 362, stk. 1, 1. pkt. I praksis betyder dette, at erstatningspligt for stiftere og direktion i et 

iværksætterselskab skal vurderes efter den almindelige culpa-norm.77 Dette betyder, at for at kunne 

idømme et medlem af direktionen erstatningspligt, skal der være et ansvarsgrundlag, et økonomisk 

tab, adækvans, kausalitet og der skal ikke foreligge nogen objektiv ansvarsfrihedsgrund. Med andre 

ord, skal der for skadelidte være et økonomisk tab. Derudover skal der for skadevolder være en form 

for påregnelighed, mens der også skal være en konkret årsagssammenhæng mellem handlingen og 

tabet. Udgangspunktet vil derfor være, at direktionsmedlemmet ikke kan pådrages erstatningspligt, 

hvis medlemmet har handlet som en bonus pater. Desuden er det et krav, at alle betingelserne for at 

statuere erstatningspligt efter culpa er opfyldt, førend der kan udbetales erstatning, da betingelserne 

er kumulative.  

 

 
73 Ibid., side 195 
74 SEL § 361, stk. 1, 1. pkt.  
75 SEL § 362, stk. 1 
76 SEL § 362, stk. 2 
77 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 191 og SEL § 361, stk. 1 
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Af afsnittet kan det dermed udledes, at der trods begrænset hæftelse i iværksætterselskabet, stadig er 

en mulighed for skadelidte, om end det er kapitalejere, kreditorer eller øvrige tredjemænd, for at søge 

sig fyldestgjort i andet end indskudskapitalen, hvis man har kontraheret med selskabet. Den omtalte 

erstatningspligt pådrages skadevolder, hvor hæftelsesformen ikke gør sig gældende. Med andre ord, 

vil erstatningspligt skulle betales af skadevolder, som selv har personlig ubegrænset hæftelse. Hvis 

der er flere erstatningspligtige, vil hæftelsen i stedet være solidarisk, dog fortsat ubegrænset. Af sel-

skabsloven fremgår imidlertid også en lempelse af skadevolders erstatningspligt, som kan blive bragt 

i spil, såfremt dette findes rimeligt.78  

 

3.1.6 Omregistrering til ApS 

Som omtalt i afsnit 3.1.1 og 3.1.3 kan iværksætterselskaberne omregistreres til almindelige anparts-

selskaber, når omregistreringsniveauet på 50.000 kr. er nået. Helt konkret er dette, når den bundne 

reserve og selskabskapitalen summeret er mindst 50.000 kr.79 Af SEL § 357 c, stk. 1, 1. pkt., fremgår 

det, at omregistrering til ApS anses for at være sket, når generalforsamlingen ved samme stemme-

flertal, som er krævet ved vedtægtsændring, har stemt for omregistreringen. I bestemmelsen er der 

desuden indlagt en betingelse om, at der i forbindelse med omregistreringen, og før denne er gyldig, 

skal være udarbejdet en erklæring af en vurderingsmand.80 

Såfremt ovenstående er opfyldt, altså at der er udarbejdet erklæring af vurderingsmand og at denne 

erklæring tilsiger at omregistreringsniveauet er nået, da kan der ske indberetning til Erhvervsstyrelsen 

efter SEL § 357 d, stk. 1, 1. pkt. Af bestemmelsens stk. 1 fremgår i øvrigt, at vedtægterne skal være 

ændret, så disse er i overensstemmelse med de krav der gælder for almindelige anpartsselskaber.  

I praksis betyder ovenstående, at der på generalforsamlingen skal stemmes om nyt navn, da iværk-

sætterselskabet ikke længere må benytte selskabsbetegnelsen ”IVS” eller ”Iværksætterselskab” i nav-

net, da selskabet efter generalforsamlingens godkendelse, vil være et anpartsselskab. Dette betyder 

for iværksætterselskabet, at det nu endeligt skal benytte den nye selskabsbetegnelse ”ApS” eller ”An-

partsselskab”.81 Navneændringen vil naturligvis skulle være på dagsordenen, så der kan stemmes om 

dette efter SEL §§ 90 og 96, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen hvilke anliggender der skal 

behandles på generalforsamlingen. Imidlertid er der dog en mulighed i SEL § 91 for, at et punkt som 

 
78 SEL § 363, stk. 1, 1. pkt. 
79 SEL § 357 c, stk. 1 og SEL § 33, stk. 1, 1. pkt.  
80 SEL § 358 c, stk. 2 
81 SEL § 3, stk.1 
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ikke er på dagsordenen, kan blive bragt til afstemning, hvis alle kapitalejere samtykker.82 Det fore-

kommer dog naturligt, at et punkt om navneændring vil være at finde på dagsordenen i forbindelse 

med en omregistrering, da det vil være et naturligt led i afstemning om omregistrering, når navnet på 

selskabet alligevel skal ændres. Omregistrering af iværksætterselskaberne og de praktiske udfordrin-

ger, som dette medfører, behandles yderligere i afhandlingens afsnit 4.2.  

 

3.1.7 Iværksætterselskab som holdingselskab 

Der fremgår i selskabsloven ingen hindringer for at der kan etableres holdingselskaber som iværk-

sætterselskaber. Dermed er det en måde, hvorpå kapitalejere kan etablere et holdingselskab med et 

kapitalkrav på kun 1 kr., hvilket fritager stifter for at indskyde en betydelig selskabskapital i selskabet 

af midler, som er beskattet privat. Herefter kan opsparingen til omregistreringsniveauet ske med mid-

ler, som iværksætter-holdingselskabet modtager som udbytte fra driftsselskabet.  

Der er en række fordele ved at vælge et iværksætterselskab som rammen for et holdingselskab. En 

væsentlig fordel er, at der blandt andet fra driftsselskaber kan udbetales udbytte fra driftsselskabet til 

holdingselskabet, dog ikke hvis driftsselskabet selv måtte være et iværksætterselskab, som ikke har 

nået omregistreringsniveauet i medfør af afsnit 3.1.3. Endvidere kan selskabskapitalen i holdingsel-

skabet i praksis blive anvendt to gange. Det skyldes, at der ikke er noget til hinder for, at selskabet 

for hele, eller blot en del, af selskabskapitalen stifter et nyt selskab.83 Det skal gøres klart, at mulig-

heden for at etablere et iværksætterselskab i form af et holdingselskab, er en mulighed uanset om 

driftsselskabet skulle være et aktieselskab, anpartsselskab eller iværksætterselskab. Det betyder i 

praksis, at et iværksætterselskab, med kun 1 kr. i selskabskapital, kan være ejer af et aktieselskab med 

en selskabskapital på 500.000 kr. (sænket til 400.000 kr. efter lov nr. 445 af 13/04/2019). Årsagen til 

at dette er muligt i praksis er, at kapitalejer i iværksætterselskabet, kan låne likvider til holdingsel-

skabet, hvoraf der naturligvis skal betales renter og afdrag til kapitalejer, men lånet selv vil kunne 

bruges til at stifte driftsselskabet med den nødvendige minimumskapital. Som iværksætterselskaber, 

der ikke er holdingselskaber, kan holdingselskabet heller ikke udbetale udbytte til deres kapitalejere 

efter SEL § 357 b før omregistreringsniveauet er nået.  

 

 
82 SEL § 91, stk. 1, 1. pkt. 
83 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 286 
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3.1.8 Opløsning af iværksætterselskabet 

3.1.8.1 Indledende bemærkninger 

Opløsningen af et kapitalselskab kan inddeles i henholdsvis frivillig opløsning, tvangsopløsning, fu-

sion og spaltning.84 

Dette afsnit søger at belyse reglerne for opløsning af iværksætterselskabet, idet kritikken af iværk-

sætterselskabet ofte tager udgangspunkt i de mange tvangsopløsninger af iværksætterselskaber. Det 

skal dog bemærkes, at en væsentlig forskel i forhold til andre anpartsselskaber og andre kapitalsel-

skaber er, at iværksætterselskaber ikke kan stiftes ved fusion eller spaltning jf. §4, stk. 3 som affattet 

ved lov nr. 445 om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven.85 Derudover har iværksættersel-

skabet muligheden for at omregistrere sig til et anpartsselskab, hvorved iværksætterselskabet ophører 

med at eksistere. Dette er gennemgået i afhandlingens afsnit 3.1.6, hvorfor dette ikke behandles i 

følgende afsnit. 

Afsnittet fokuserer derfor udelukkende på opløsning gennem frivillig opløsning og tvangsopløsning. 

 

3.1.8.2 Frivillig opløsning 

Frivillig opløsning er det forhold, at iværksætterselskabet ophører som følge af generalforsamlingens 

beslutning herom og træffes med vedtægtsændringsmajoritet jf. SEL §217, stk. 1 og 2.86 Undtagelsen 

til dette er dog, at beslutningen kan træffes med simpelt flertal, hvis opløsning ved likvidation er 

påbudt ved lovgivning, det følger af vedtægterne eller hvor tvangsopløsningen indledes af Erhvervs-

styrelsen jf. SEL §105.87 

Det skal også bemærkes, at en stor andel af iværksætterselskaberne udelukkende har én anpartshaver, 

hvorved denne person selv kan beslutte at gennemføre likvidationen.  

Efter beslutningen om at træde i likvidation er vedtaget skal generalforsamlingen vælge en eller flere 

likvidatorer, som skal stå for at likvidere selskabet jf. SEL §218, stk. 1, 1. pkt.88 Hvis likvidatoren 

ikke vælges i forbindelse med generalforsamlingen, må ledelsen udelukkende foretage dispositioner, 

som kan gennemføres uden at tilføre skade for selskabet og kreditorerne jf. SEL §218, stk. 1, 2. pkt. 

og SEL §229, stk. 1. 89 

 
84 Ibid, side 237. 
85 Ændringsloven som affattet ved lov nr. 445 af 13/04/2019 
86 SEL §217, stk. 1 og 2. 
87 Noe Munck & Lars Hedegaard Kristensen: ”Selskabsformerne”, 2014, side 357 & SEL §105. 
88 SEL §218, stk. 1, 1. pkt. 
89 SEL §§ 218, stk. 1, 2. pkt. & 229 stk. 1. 
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Likvidatorerne træder i ledelsens sted, hvorefter selskabslovens bestemmelser om iværksætterselska-

bets ledelse, med de nødvendige tilpasninger, finder anvendelse på likvidatorerne jf. SEL §219.90 Det 

er ligeledes likvidatorernes ansvar, eller det centrale ledelsesorgan i mangel af likvidator, at anmelde 

beslutningen om at træde i likvidation til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at beslutningen er 

truffet jf. SEL §220.91 

Det har en række konsekvenser for selskabet, at det træder i likvidation, hvilke blandt andet er om-

fattet af SEL §220, stk. 2 og 3. Selskabet skal blandt andet tilføje ”i likvidation” efter selskabets navn, 

mens der er en begrænset adgang til at ændre i de registrerede forhold om selskabet, som blandt andet 

omfatter adgangen til at ændre registreringer om likvidator, revisor, kapitalforhøjelser m.v.92  

Ved registreringen og offentliggørelsen i Erhvervsstyrelsens IT-system jf. SEL §220 opfordres sel-

skabets kreditorer til at anmelde deres krav til likvidator senest 3 måneder efter offentliggørelsen, 

mens likvidator skal meddele dette til alle selskabets kendte kreditorer jf. SEL §221, stk. 1. Boet kan 

tidligst optages til slutning, når ovenstående frist på 3 måneder er udløbet jf. SEL §221, stk. 2.93 

Konsekvensen ved ikke at anmelde sit krav indenfor ovenstående tidsfrist er, at kravet fortabes, fordi 

krav, anmeldt efter boet er optaget til slutning, kun dækkes ved midler, som endnu ikke er udloddet 

til kapitalejerne jf. SEL §221, stk. 4.94 

Efter selskabet er opløst skal det eventuelle tilbageværende nettoprovenu, når alle kreditorer er blevet 

fyldestgjort, fordeles mellem anpartshaverne forholdsmæssigt efter størrelsen på kapitalandelene jf. 

SEL §§1, stk. 2 og 45. Det er værd at bemærke, at udbetalingen først kan finde sted, når fristen på 

mindst 3 måneder jf. SEL §221, stk. 1 og 2 er udløbet og al gæld til kendte kreditorer er betalt jf. SEL 

§223, stk. 1.95 

Undtagelsen til reglen om udbetaling af nettoprovenuet fremgår af SEL §223, stk. 2, hvor aconto 

udlodning kan foretages før likvidationen er afsluttet og kendte kreditorers krav er indfriet, hvis be-

tryggende sikkerhed stilles i forbindelse med udbetalingen.96 

 

 
90 Noe Munck & Lars Hedegaard Kristensen: Selskabsformerne, 2014, side 357 & SEL §219. 
91 SEL §220. 
92 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 241. 
93 Noe Munck & Lars Hedegaard Kristensen: Selskabsformerne, 2014, side 358 & SEL §§ 220 & 221. 
94 SEL §221, stk. 4 & Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 240. 
95 SEL §§1, stk. 2, 45, 221, 223 & Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 241. 
96 SEL §223, stk. 2. 
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3.1.8.3 Ophør ved betalingserklæring 

Iværksættere, som søger at opløse sit selskab, har mulighed for en forenklet procedure ved at afgive 

en betalingserklæring jf. SEL §216. 

For at benytte denne mulighed fremgår det af SEL §216, stk. 1, at alle anpartshavere i iværksætter-

selskabet skal afgive en erklæring overfor Erhvervsstyrelsen om, at al gæld, forfalden som uforfalden, 

er betalt, og at det er besluttet at opløse iværksætterselskabet. Kapitalejernes adresser og navne skal 

fremgå af erklæringen. 97 En af de væsentlige ulemper ved at opløse selskabet gennem en betalings-

erklæring fremfor en likvidation er, at krav, som bestod på tidspunktet for erklæringens afgivelse, der 

måtte vise sig senere, er underlagt personlig, solidarisk og ubegrænset hæftelse.98  

Det fremgår af SEL §216, stk. 2, at erklæringen skal være modtaget hos Erhvervsstyrelsen senest 2 

uger efter underskrivelsen af denne, og der skal ligeledes vedlægges en erklæring fra told- og skatte-

forvaltningen om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende iværksætterselskabet.99 

Overholdes tidsfristen ikke kan opløsningen ikke registreres, og derefter må proceduren foretages på 

ny.100 

Iværksætterselskabet er endeligt opløst, når dette slettes i Erhvervsstyrelsens register over aktive sel-

skaber jf. SEL § 216, stk. 3, hvorfor opløsningen også først har retsvirkning overfor tredjemand på 

dette tidspunkt.101 

 

3.1.8.4 Tvangsopløsning 

Tvangsopløsning af iværksætterselskaber kan ske ved, at Erhvervsstyrelsen anmoder skifteretten om 

at tvangsopløse iværksætterselskabet, hvis selskabet misligholder en række formelle krav jf. selskabs-

loven. Et eksempel på et af disse krav er kravet om rettidig indsendelse af årsrapport eller undladelse 

heraf jf. SEL §225, stk. 1, nr. 1.102 

Nedenstående skema udarbejdet af forfatterne giver et overblik over hvilke forhold, som kan berettige 

til tvangsopløsning af iværksætterselskabet103: 

 

 

 
97 SEL §216, stk. 1. 
98 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 243 
99 SEL §216, stk. 2. 
100 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 243. 
101 Ibid., side 243 & SEL §216, stk. 3. 
102 SEL §225, stk. 1, nr.1. 
103 SEL §225, stk. 1, nr. 1-8, egen tilvirkning. 
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Bestemmelse i Selskabsloven Indhold 

§225, stk. 1, nr. 1 Rettidig indsendelse af årsrapport jf. Årsregn-

skabsloven 

§225, stk. 1, nr. 2 Selskabet har ikke den ledelse eller det hjem-

sted, der er foreskrevet i loven eller i selskabets 

vedtægter 

§225, stk. 1, nr. 3 Manglende registrering efter SEL §58 

§225, stk. 1, nr. 4 Manglende eller mangelfuld registrering af re-

elle ejere jf. SEL §58a 

§225, stk. 1, nr. 5 Manglende eller mangelfuld opbevaring af do-

kumentation vedrørende reelle ejere jf. SEL 

§58a  

§225, stk. 1, nr. 6 Manglende anmeldelse af revisor, hvis selskabet 

er omfattet af revisionspligt 

§225, stk. 1, nr. 7 Manglende anmeldelse af revisor, selvom det er 

besluttet på generalforsamling, at årsregnskabet 

mv. skal revideres 

§225, stk. 1, nr. 8 Ledelsen har ikke reageret på fordringerne på 

indkaldt selskabskapital 

 

Erhvervsstyrelsen kan jf. SEL §225, stk. 2 sætte en frist, inden for hvilken iværksætterselskabet kan 

afhjælpe en af manglerne jf. ovenstående skema. Fristen fastsættes normalt til 4 uger ifølge Erhvervs-

styrelsens praksis. Erhvervsstyrelsen kan sende selskabet til tvangsopløsning, hvis manglen ikke er 

afhjulpet indenfor den fastsatte frist.104 

 

Ligesom ved frivillig likvidation skal iværksætterselskabet tilføje ”under opløsning” efter sit navn, 

mens reglerne om likvidation, som er gennemgået i afsnit 3.1.8, tillige finder anvendelse i dette sce-

narie. Forskellen er blot, at det er skifteretten eller den bemyndigede, der træffer beslutninger i sel-

skabets sted. Omkostningerne til tvangsopløsningen dækkes af statskassen, hvis disse ikke kan dæk-

kes af iværksætterselskabet jf. SEL §227, stk. 3.105 

 
104 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 244. 
105 SEL §227, stk. 3. 
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Selskabet mister endeligt sin retssubjektivitet, når skifteretten meddeler Erhvervsstyrelsen, at bobe-

handlingen er afsluttet, hvorefter opløsningen registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system jf. SEL 

§227, stk. 4.106 

3.2 Forholdet til europæisk selskabsret: 

3.2.1 Artikel 49 og 54 TEUF: 

En række EU-afgørelser har haft en central betydning for den selskabsretlige udvikling i EU. Dom-

mene vedrører primært rækkevidden af artiklerne 49 (tidligere artikel 43) og 54 (tidligere artikel 48) 

i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsområde, TEUF, som vedrører etableringsfriheden 

indenfor EU. Disse artikler gennemgås i nedenstående afsnit: 

Artikel 49 TEUF (tidligere artikel 43 EF): ”Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser er 

der forbud mod restriktioner, som hindrer statsborgere i en medlemsstat i frit at etablere sig på en 

anden medlemsstats område. Dette forbud omfatter også hindringer for, at statsborgere i en med-

lemsstat, bosat på en medlemsstats område, opretter agenturer, filialer eller datterselskaber. 

Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet vedrørende kapitalen indebærer etableringsfriheden ad-

gang til at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder, 

herunder navnlig selskaber i den i artikel 54 anførte betydning, på de vilkår, som i etableringslandets 

lovgivning er fastsat for landets egne statsborgere”.107 

Ovenstående artikel bestemmer, at alle statsborgere i EU-medlemslande frit kan udøve erhvervsvirk-

somhed ved at etablere sig på et andet medlemslands område.108 Artikel 49 TEUF henviser ydermere 

til artikel 54, som anfører følgende: 

Artikel 54 TEUF (tidligere artikel 48 EF): ”Selskaber, som er oprettet i overensstemmelse med en 

medlemsstats lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed er 

beliggende inden for Unionen, ligestilles, for så vidt angår anvendelsen af bestemmelserne i dette 

kapitel, med personer, der er statsborgere i medlemsstaterne. Ved selskaber forstås privatretlige sel-

skaber, heri indbefattet kooperative selskaber, samt alle andre juridiske personer, der henhører un-

der den offentlige ret eller privatretten, med undtagelse af selskaber, som ikke arbejder med gevinst 

for øje.”109 

 
106 SEL §227, stk. 4. 
107 Folketinget: EU-oplysningen, Artikel 49 EUF: Etableringsfrihed og forbud mod restriktioner. 
108 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 1, 2017, side 203. 
109 Folketinget: EU-oplysningen, Artikel 54 EUF: Ligestilling i medlemsstaterne af selskaber og statsborgere. 
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Ovenstående betyder, at bestemmelsen i artikel 49 TEUF tilsvarende finder anvendelse på selskaber, 

som er oprettet i overensstemmelse med et medlemslands lovgivning, og hvis hovedkontor er belig-

gende inden for EU.110 

Ydermere omfatter artikel 49 TEUF både primær og sekundær etablering i henholdsvis stk. 1 og stk. 

2. Den primære etablering finder sted, når en person opretter et selskab i en medlemsstat ud fra de 

regler, som gælder i det selskabsretlige hjemsted. Den oprindelige stiftelse af selskabet kaldes også 

en oprindelig primær etablering.111 Hvis et selskab, som er etableret i en medlemsstat, efterfølgende 

etablerer en filial eller anden form for etablering, der ikke er et selvstændigt retssubjekt, er denne 

etablering et udtryk for en sekundær etablering. Det er uden betydning, om selskabet har nogle akti-

viteter i medlemsstaten, eller om selskabets aktiviteter foregår i filialen. Det skal hertil bemærkes, at 

etableringsstaten ikke kan omkvalificere etableringen for at få landets præceptive regler til at finde 

anvendelse på det respektive selskab. Retten til frit at vælge mellem primær og sekundær etablering 

er jf. ovenstående sikret gennem artikel 49 TEUF.112 

Ovenstående artikler i TEUF har givet anledning til flere centrale spørgsmål om selskabernes etable-

ringsfrihed indenfor EU, hvorfor efterfølgende afsnit søger at gennemgå og fortolke udvalgte centrale 

domme om dette. 

3.3 Europæisk selskabsret i praksis og udviklingen heri 

3.3.1 Indledende bemærkninger 

Der er historisk afsagt en række afgørelser, som har haft afgørende betydning for den selskabsretlige 

udvikling i EU og Danmark. Afgørelserne er udtryk for gældende ret i alle medlemslande i EU, hvor-

for disse er særligt relevante, når afskaffelsen af iværksætterselskabet analyseres.  

Nedenfor gennemgås fire centrale afgørelser om stiftelsen og etableringen af anpartsselskaber i EU. 

Efter hver analyse præsenteres en kort konklusion om effekten af afgørelsen på den danske selskabs-

ret set i lyset af afskaffelsen af iværksætterselskabet. De første tre afgørelser beskæftiger sig primært 

med sekundær etablering, mens den sidste dom, Sevic Systems, behandler primær etablering. 

 

 

 

 
110 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 1, 2017, side 203. 
111 Ibid., side 208. 
112 Ibid. 
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3.3.2 Centros, C-212/97 

3.3.2.1 Sagens faktiske omstændigheder 

Sagen omhandlede to danske statsborgere, som havde oprettet selskabet Centros Ltd. i England med 

en selskabskapital på ca. 1.000 kr. (100 GBP). Selskabet var stiftet i England som et private limited 

company med sit selskabsretlige hjemsted i London, mens selskabets faktiske hjemsted var belig-

gende i Danmark. Denne konstruktion, hvor selskabet stiftes i et medlemsland udelukkende med hen-

blik på at drive virksomhed gennem en filial i et andet medlemsland, kaldes en etableringskæde.113 

Det blev i sagen oplyst, at der efter engelsk lovgivning ikke er krav om, at anpartsselskaber skal have 

en mindste selskabskapital, eller at denne skal være indbetalt. Indskudskapitalen på ca. 1.000 kr. var 

hverken indbetalt eller stillet til rådighed af de to danske statsborgere i forbindelsen med stiftelsen af 

selskabet.114 

Efter gældende dansk ret var selskabet anset for at være et udenlandsk anpartsselskab, som i overens-

stemmelse med anpartsselskabsloven kunne drive virksomhed i Danmark gennem en filial og dermed 

omgå kravet om indbetaling af indskudskapitalen. 115 

Erhvervsstyrelsens daværende praksis, som var accepteret af Erhvervsankenævnet, var dog at regi-

strering af en filial i Danmark forudsatte, at selskabet, som oprettede filialen, skulle have en vis til-

knytning til sin hjemstat. Dette kaldtes ”genuine-link kriteriet”, og dette kriterie blev udfordret i 

Centros-dommen, hvor Erhvervs- og selskabsstyrelsen nægtede at registrere filialen i Danmark på 

baggrund af følgende argumenter116: 

1) Oprettelsen af filialen var reelt set et udtryk for selskabets hovedetablering i Danmark,  

2) og oprettelsen af filialen var derfor en omgåelse af de danske selskabsretlige regler om blandt 

andet indbetaling af indskudskapital på 200.000 kr. 117  

3.3.2.2 Domstolens afgørelse 

Det fremhæves i afgørelsens præmis 17, at det er uden betydning, at et selskab stiftes efter lovgivnin-

gen i en medlemsstat med henblik på at etablere sig i en anden medlemsstat, hvor en overvejende del 

eller hele dets virksomhed udøves.118 

 
113 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 1, 2017, side 217-218. 
114 Centros, C-212/97, EU:C:1999:126, præmis 3. 
115 Ibid., præmis 4-5. 
116 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 1, 2017, side 221. 
117 Centros, C-212/97, EU:C:1999:126, præmis 7. 
118 Ibid., præmis 17 & EU-ret kompendium, Henrik Kure: EU-ret kompendium, 2014, side 151. 
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Ud fra ovenstående konkluderede EU-domstolen, at artikel 49 TEUF og 54 TEUF stadigvæk finder 

anvendelse, selvom etableringens formål er at omgå det danske krav om mindste selskabskapital, som 

på daværende tidspunkt var 200.000 kr.119 

Det fastslås ligeledes i præmis 26, at traktatens bestemmelser om etableringsfrihed netop har det ho-

vedformål at sætte selskaber stiftet i overensstemmelse med et medlemslands lovgivning i stand til at 

drive virksomhed i andre medlemslande gennem en filial.120 

Ligeledes fremhæves det i præmis 27, at hvis en statsborger i et medlemsland vælger at stifte et 

selskab i det land med mindst byrdefulde selskabsretlige regler, kan dette ikke i sig selv udgøre et 

misbrug af etableringsretten. Ydermere vil en nægtelse af registrering af en filial forhindre retten til 

sekundær etablering, som sikres af artikel 49 TEUF og 54 TEUF. 121 

EU-domstolen tager i dommen også i præmis 34 stilling til, hvornår restriktioner kan retfærdiggøres, 

hvor enhver restriktion, som kan forstyrre de grundlæggende rettigheder sikret gennem traktaten, skal 

opfylde fire betingelser. Dette benævnes ”Rule of Reason” test, og de fire betingelser er følgende122: 

1) De skal anvendes uden forskelsbehandling, 

2) de skal være begrundet i tvingende samfundsmæssige hensyn, 

3) de skal være egnede til at sikre virkeliggørelsen af det formål, de forfølger, og 

4) de må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet (proportionalitetsprincip-

pet). 

3.3.2.3 Konklusion 

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at det fortsat er muligt at stifte og drive virksomhed gennem 

et anpartsselskab stiftet efter et andet medlemslands lovgivning med en indskudskapital på langt un-

der 40.000 kr., som er det nuværende krav i Danmark jf. SEL §4, stk. 2.123  

Ydermere gjorde domstolens afgørelse det også muligt for selskaber at udnytte etableringsfriheden 

jf. artikel 49 TEUF og 54 TEUF, ved at have mulighed for at etablere sig gennem en sekundær etab-

lering i det medlemsland, som har den mest attraktive selskabslovgivning, mens selskabets aktivitet 

de facto er i et andet medlemsland. Afgørelsen er altså fortsat aktuel og relevant for Danmark efter 

20 år, fordi det kan påtænkes, at afskaffelsen af iværksætterselskabet vil medføre, at danske iværk-

sættere fremadrettet vil udnytte etableringsfriheden i højere grad end tidligere. Afgørelsen statuerer 

 
119 Ibid., præmis 18. 
120 Centros, C-212/97, EU:C:1999:126, præmis 26. 
121 Ibid., præmis 27 og 30. 
122 Ibid., præmis 34. 
123 SEL §4, stk. 2. 
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ligeledes konkurrencen mellem retssystemerne indenfor EU, hvor medlemslandene kan konkurrere 

om at have den mest attraktive selskabslovgivning. Derudover var domstolens afgørelse også et ud-

tryk for den endegyldige underkendelse af ”genuine-link kriteriet”.  

 

3.3.3 Inspire Art, C-167/01 

3.3.3.1 Sagens faktiske omstændigheder 

Efter Centros-dommen i 1999 tydeliggjorde konkurrencen mellem europæiske medlemsstater om at 

tiltrække selskaber gennem en fordelagtig selskabslovgivning, herskede der dog stadigvæk usikker-

hed om, hvorvidt det var muligt for medlemsstater at pålægge selskaber hjemmehørende i en anden 

medlemsstat, med sit faktiske hjemsted i det respektive land, overholdelsen af præceptive selskabs-

retlige regler.124 

Dette tog EU-domstolen stilling til i denne sag, idet Holland d. 17. december 1997 havde indført Pro 

forma companies act (Wet op de puur formeel buitenlandse Venootschappen, WFBV), som havde til 

formål at pålægge udenlandske selskaber, som udelukkende drev virksomhed i Holland, at opfylde 

nogle selskabsretlige krav. Blandt disse var kravet om selskabskapitalens størrelse, og hvis kravene 

ikke blev overholdt kunne dette medføre, at selskabets ledelse blev pålagt at hæfte personligt for 

selskabets gæld.125 Lovgivningen var altså primært indført for at gøre det ufordelagtigt at etablere sig 

som et udenlandsk selskab, hvor aktiviteten drives i Holland.  

Inspire Art Ltd blev stiftet d. 28. juli 2000 af en hollandsk statsborger i henhold til engelsk ret, hvor 

selskabets hovedkontor var beliggende i Folkestone i England. Virksomheden, der drev handel med 

kunstværker, påbegyndte sin virksomhed d. 17. August 2000, og havde en filial i Amsterdam, hvorfra 

det udelukkende udøvede aktivitet. Selskabsvarianten var blandt andet valgt for at omgå kravene om 

selskabskapitalens størrelse efter hollandsk ret.126 

Det lokale handelsregister fandt, at virksomheden var omfattet af WFBV’s artikel 1 og derfor var et 

”formelt udenlandsk selskab”, fordi selskabet udelukkende drev erhvervsmæssig virksomhed i Hol-

land. Ovenstående ville medføre, at det skulle angives i handelsregisteret, at Inspire Art Ltd var et 

”formelt udenlandsk selskab”, hvilket ville medføre, at selskabet blev underlagt en række bestem-

melser efter WMBL, herunder kravet til selskabets indskudskapital som beskrevet ovenfor.127 

 
124 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 1, 2017, side 37. 
125 Inspire Art, C-167/01, præmis 60. 
126 Ibid., præmis 34. 
127 Ibid., præmis 36. 
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Inspire Art Ltd lagde herefter sag an mod det lokale handelsregister om, at selskabets registrering i 

handelsregisteret var korrekt, fordi selskabet ikke faldt under bestemmelsen om ”formelle udenland-

ske selskaber”, og hvis domstolen ikke fandt at betingelserne var opfyldt, så skulle spørgsmålet om-

handle, hvorvidt lovens bestemmelse var i strid med artikel 43 EF (artikel 49 TEUF) og 48 EF (artikel 

54 TEUF).128 

Det præjudicielle spørgsmål i ovenstående sag var derfor: 

1) ”Om artikel 43 EF og 48 EF skal fortolkes således, at de er til hinder for, at Nederlandene i 

henhold til WFBV af 17. december 1997 opstiller nærmere bestemmelser som dem, der findes 

i lovens artikel 2 til og med 5 vedrørende etablering i Nederlandene af en filial af et selskab, 

som er stiftet i Det Forenede Kongerige udelukkende i den hensigt at opnå en fordel i forhold 

til foretagender, der er oprettet efter nederlandsk ret, som indeholder strengere betingelser end 

Det Forenede Kongeriges ret for stiftelse og fuld indbetaling, når denne hensigt ifølge den 

nederlandske lov udledes af, at selskabet fuldt ud eller næsten fuldt ud udøver sin virksomhed 

i Nederlandene og endvidere ikke har nogen reel tilknytning til den stat, hvori den lovgivning, 

hvorefter det er stiftet, er gældende? 

2) Såfremt disse artikler skal fortolkes således, at bestemmelserne i WFBV er uforenelige med 

disse artikler, skal artikel 46 EF da fortolkes således, at bestemmelserne i artikel 43 EF og 48 

EF ikke begrænser anvendeligheden af de nederlandske regler i WFBV, fordi bestemmelserne 

i denne lov er begrundet i de hensyn, som den nederlandske lovgiver har anført?”129 

3.3.3.2 Domstolens afgørelse 

I domstolens besvarelse fastslås det i præmisser 95-97, at et selskab stiftet i et medlemsland med 

henblik på at udnytte mere fordelagtig selskabslovgivning ikke udgør svig. Derudover konkluderes 

det med henvisning til blandt andet Centros, at det er uden betydning, at et selskab stiftes i et med-

lemsland med henblik på at etablere sig og udøve driften i et andet medlemsland medmindre der er 

tale om svig.130 

Domstolen afviser også argumentet fremsat af den hollandske regering om, at WFBV ikke udgør en 

restriktion i etableringsfriheden, fordi der udelukkende pålægges nogle supplerende forpligtelser af 

administrativ karakter. Dette begrundes i, at WFBV pålægger selskabet, stiftet i overensstemmelse 

 
128 Ibid., præmis 37. 
129 Inspire Art, C-167/01, præmis 39. 
130 Ibid, præmis 95-97. 
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med en anden medlemsstats lov, at opfylde bestemmelserne i den hollandske lov, hvorfor dette er at 

anse som en hindring af etableringsfriheden.131 

Herefter fastslås det, at kravene til offentlighed jf. WFBV er i strid med ellevte selskabsdirektiv, og 

derfor ikke kan begrundes. Spørgsmålet vedrører derfor bestemmelserne om krav til indskudskapita-

len og selskabsledelsens ansvar.132 Den hollandske regering lagde i denne forbindelse særligt vægt 

på, at bestemmelserne i WFBV har til formål at bekæmpe svig, beskytte kreditorer, sikre god skatte-

kontrol og god handelsskik.133 

Domstolen besvarede spørgsmålet ved at fremhæve, at Inspire Art Ltd fremstår som et engelsk sel-

skab, hvorfor kreditorerne på baggrund af dette er oplyst om, at selskabet ikke er underlagt hollandsk 

lovgivning. Ydermere konkluderede domstolen i præmis 140, at hensynet om god handelsskik og 

effektiv skattekontrol fremsat af den hollandske regering ikke opfyldte kriterierne om effektivitet, 

forholdsmæssighed og anvendelse uden forskelsbehandling, som var fremsat i præmis 135.134 

Slutteligt tog Domstolen stilling til det forhold, at WFBV pålagde ledelsen af udenlandske pro forma 

selskaber et personligt og solidarisk ansvar, hvis kravene om mindstekapital i WFBV ikke blev over-

holdt. Kravene om mindste indskudskapital er uforeneligt med etableringsretten, hvorfor Domstolen 

konkluderede, at sanktionen var uforenelig med etableringsretten.135 

 

3.3.3.3 Konklusion 

Afgørelsen i sagen om Inspire Art Ltd manifesterer det faktum, at medlemsstaterne ikke kan stille 

generelle krav til fremmede selskaber, som er stiftet på medlemsstatens territorie, hvis det pågæl-

dende selskab er omfattet af reglerne om etableringsfrihed. Der kan derfor alene opstilles særlige 

materielle krav til udenlandske selskaber, hvis myndigheder i den pågældende medlemsstat kan godt-

gøre, at der er tale om misbrug eller svig136. Ydermere kan det på baggrund af dommen konkluderes, 

at filialdirektivet er udtømmende, hvorfor de enkelte medlemsstater ikke kan stille yderligere krav 

end dem som direktivet foreskriver. De enkelte medlemslande kan derfor ikke overimplementere di-

rektivet. 

 
131 Ibid., C-167/01, præmis 99-101. 
132 Ibid., C-167/01, præmis 71, 72, 106, 107. 
133 Inspire Art, C-167/01, præmis 109. 
134 Ibid., præmis 135 og 140. 
135 Ibid., præmis 141. 
136 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 1, 2017, side 236. 
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Slutteligt er både Inspire Art og Centros et udtryk for, at EU-domstolen ud fra proportionalitetsbe-

tragtningen beskytter den fri etableringsfrihed, hvilket åbner yderligere op for konkurrencen mellem 

medlemslandenes selskabslovgivning. 

I forhold til afskaffelsen af iværksætterselskabet i Danmark kan ovenstående medføre, at Danmark 

ikke har en konkurrencedygtig selskabsform henset til kapitalkravet i forhold til anpartsselskaber i 

andre medlemslande i EU, fordi potentielle iværksættere eller andre personer kan stifte et tilsvarende 

andelsselskab i et andet medlemsland og drive aktiviteten i Danmark, og dermed omgå kravet om 

indskudskapital m.v. En afledt effekt kan derfor være, at der stiftes selskaber i lande med en attraktiv 

selskabslovgivning, hvorfra aktiviteten de facto udøves i Danmark gennem en filial, som kan betyde, 

at den danske stat sættes udenfor den materielle selskabsretlige indflydelse. 

 

3.3.4 Polbud, C-106/16 

3.3.4.1: Sagens faktiske omstændigheder: 

Sagen omhandlede et selskab med begrænset ansvar stiftet i Polen, Polbud, hvor selskabsdeltagerne 

på en ekstraordinær generalforsamling besluttede at flytte selskabets hjemsted til Luxembourg. Hjem-

stedsflytningen skulle medføre, at selskabet blev underlagt Luxembourgsk ret uden fortabelse af sel-

skabets juridiske personlighed.137 

Ovenstående var tilladt efter polsk ret, men dette krævede, at selskabet skulle ophøre ved likvidation 

inden hjemstedet kunne flyttes til et andet medlemsland. Polbud likviderede imidlertid aldrig selska-

bet, som var et krav efter polsk ret, og senere blev hjemstedet flyttet. Efterfølgende søgte Polbud om 

at få selskabet slettet i det polske selskabsregister, hvilket jf. afgørelsens præmis 11 og 12 blev afvist, 

fordi kravet om likvidation ikke var opfyldt.138 

Sagens præjudicielle spørgsmål vedrørte på baggrund af ovenstående139: 

1) Om artikel 49 TEUF og 54 TEUF udelukkende er gældende ved flytning af det vedtægtsmæs-

sige hjemsted, når det faktiske hjemsted fortsat var i Polen,  

2) og om kravet til likvidation jf. polsk selskabsret var i strid med etableringsfriheden. 

 

3.3.4.2 Domstolens afgørelse 

Det fremhæves i præmisserne 32-33, at et selskab er omfattet af etableringsfriheden i artikel 49 TEUF 

og 54 TEUF, når det pågældende selskab har sit vedtægtsmæssige hjemsted i et medlemsland og er 

 
137 Polbud, C-106/06, præmis 8 og 10.  
138 Ibid., præmis 11 og 12. 
139 Ibid., C-106/06, præmis 18. 
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stiftet i overensstemmelse med dette lands lovgivning. Et selskab har jf. ovenstående artikler derfor 

adgang til at stifte og lede et selskab på samme vilkår som tilsvarende selskaber i det pågældende 

medlemsland. EU-domstolen bekræfter ligeledes, at omdannelse af selskaber, som samtidig opfylder 

stiftelseskriterierne i det nye land, også er omfattet af etableringsfriheden. 140 

Domstolen henviste også til Centros-dommen, som fastslog, at et selskab stiftet efter lovgivningen i 

et andet medlemsland, hvor det ligeledes har sit vedtægtsmæssige hjemsted, er omfattet af etable-

ringsfriheden jf. artikel 49 TEUF og 54 TEUF, selvom selskabet alene er stiftet med henblik på at 

etablere sig et andet medlemsland.  

Domstolen fastslår ydermere i præmis 38, at reglerne fortsat er gældende, selvom det faktiske hjem-

sted ikke flyttes. Som afgørelsen i Centros-dommen også anførte, er der ikke tale om misbrug, såfremt 

selskabet ønskes flyttet, fordi et andet medlemslands selskabslovgivning er mere attraktiv.141 

På baggrund af ovenstående konkluderede domstolen, i besvarelsen af det første spørgsmål, at etab-

leringsfriheden fortsat gælder for flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted for et selskab, der er 

stiftet i overensstemmelse med gældende ret i et medlemsland, til et andet medlemslands område. 

Denne flytning foretages med henblik på at omdanne selskabet i medfør af de betingelser, der er 

fastsat i den anden medlemsstats lovgivning, til et selskab, som er omfattet af sidstnævnte lands lov-

givning, selvom selskabets faktiske hovedsæde ikke flyttes.142 

I forhold til kravet om likvidation fastslog EU-domstolen jf. præmis 51, at dette var en restriktion for 

etableringsfriheden. EU-domstolen konkluderer slutteligt, at kravet om likvidation ikke levede op til 

proportionalitetsprincippet, hvorfor restriktionen ikke kunne anses for legitim. 143 

 

3.3.4.3 Konklusion 

Dommen er anderledes i forhold til Centros og Inspire Art fordi den omhandler en grænseoverskri-

dende flytning af hjemsted. Domstolen henviser på trods af dette til Centros dommen i besvarelsen 

af det præjudicielle spørgsmål, og det kan konkluderes, at Polbud fik samme rettigheder som Centros. 

Centros dommen behandlede dog stiftelsen af et selskab, hvorfor retten til etableringsfriheden ind-

trådte på tidspunktet for stiftelsen, mens rettigheden først udnyttes på et senere tidspunkt i Polbud. 

Domstolens afgørelse sikrer altså, at der ikke forskelsbehandles, fordi Centros, Inspire Art og Polbud 

alle opnår samme rettighed på trods af, hvornår rettigheden indtræder. 

 
140 Ibid., C-106/06, præmis 32-33. 
141 Polbud, C-106/06, præmis 38-40.  
142 Ibid., præmis 44. 
143 Ibid., C-106/06, præmis 56-66. 
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Polbud-dommen, som er væsentligt nyere end Centros-dommen, giver ligeledes et indblik i den sel-

skabsretlige konkurrence i EU, da dommen muliggør flytningen af det vedtægtsmæssige hjemsted 

uden at flytte virksomhedens faktiske hjemsted, hvis virksomheden ønsker at være omfattet af en 

mere attraktiv selskabslovgivning i et andet medlemsland uden at miste sin juridiske person. EU-

domstolen fastholder derfor, at artikel 49 TFEU medfører konkurrence mellem retssystemerne inden 

for EU. 

På baggrund af ovenstående kunne en potentiel konsekvens for danske selskabsejere, særligt iværk-

sættere, være at disse kunne have en interesse i at flytte sit vedtægtsmæssige hjemsted til andre med-

lemslande, hvis den danske selskabslovgivning er væsentligt mere byrdefuld end andre medlemslan-

des modsvar. 

 

3.3.5 Sevic Systems, C-411/03 

3.3.5.1 Sagens faktiske omstændigheder 

Sagen omhandler en grænseoverskridende fusion mellem to selskaber, henholdsvis SEVIC hjemme-

hørende i Tyskland og Security Vision med hjemsted i Luxembourg. I den indgåede fusionsaftale 

blev det fastlagt, at Security Vision skulle være det ophørende selskab, mens SEVIC skulle være det 

fortsættende selskab.144 

Ovenstående blev jf. dommens præmis 7 anmodet til Amtsgericht Neuwied, som afslog at registrere 

fusionen i handelsregistreret med udgangspunkt i den tyske lov om virksomhedsomdannelser (Um-

wandlungsgesetz/UmwG) §1, stk. 1, nr. 1, der udelukkende indeholdt hjemmel til fusioner, hvor de 

deltagende selskaber havde hjemsted i Tyskland.145 

Spørgsmålet angik derfor, om de tyske regler var forenelige med artikel 43 EF (artikel 49 TEUF) og 

48 EF (artikel 54 TEUF), og var således: 

”Skal artikel 43 EF og 48 EF fortolkes således, at det er i strid med etableringsfriheden for selskaber 

at nægte et udenlandsk europæisk selskab at få registreret dets tilsigtede fusion med et tysk selskab i 

det tyske handelsregister i henhold til [UmwG's] §§ 16 ff., fordi UmwG's § 1, stk. 1, nr. 1, kun hjemler 

omdannelse af juridiske personer med hjemsted i Tyskland?”146 

 

 

 

 
144 Sevic Systems, C-411/03, præmis 6. 
145 Ibid., præmis 7 & Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 1, 2017, side 213. 
146 Ibid., C-411/03, præmis 10. 
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3.3.5.2 Domstolens afgørelse 

Der refereres i afgørelsens præmis 18 til generaladvokatens forslag til afgørelse, hvor det i præmis 

30 anføres, at anvendelsesområdet for etableringsfriheden omfatter enhver foranstaltning, som mu-

liggør eller letter adgangen til en anden medlemsstat end etableringsstaten kan etablere sig og udøve 

erhvervsmæssig virksomhed med samme vilkår som for de erhvervsdrivende i etableringsstaten.147 

Ydermere fastslås det i afgørelsens præmis 19, at grænseoverskridende fusioner er omfattet af de 

rettigheder jf. artikel 43 EF (artikel 49 TEUF), som medlemslandene skal respektere.148 

Domstolen konkluderer i præmis 22 og 23, at restriktionerne i den nationale lovgivning i forhold til 

grænseoverskridende fusioner, hvor et af selskaberne har hjemsted i en anden medlemsstat end Tysk-

land, er en restriktion, som er i strid med etableringsfriheden i artikel 43 EF (artikel 49 TEUF) og 48 

EF (artikel 54 TEUF). Ligesom tidligere anerkender Domstolen dog, at restriktionen kan tillades, 

hvis den har et lovligt formål, som er foreneligt med traktaten og som er begrundet i tvingende almene 

hensyn. Restriktionen må desuden ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målet (proporti-

onalitetsprincippet), som også tidligere er anført i blandt andet Centros-dommen. 149  

Argumentet for forbuddet jf. UmwG fra den tyske og nederlandske regering præsenteres i afgørelsens 

præmis 24, hvor reglen begrundes i beskyttelsen af kreditorer, mindretalsaktionærer og lønmodtager-

nes interesser samt opretholdelsen af en effektiv skattekontrol og god handelsskik.150 

Der henvises ydermere i præmis 28 til tidligere retspraksis, hvor det jf. Domstolen ikke udelukker, at 

tvingende almene hensyn, som f.eks. beskyttelsen af kreditorernes, minoritetsselskabsdeltageres og 

lønmodtagernes interesser samt opretholdelsen af effektiv skattekontrol og god handelsskik, på visse 

betingelser kan begrunde restriktionen. Selve foranstaltningen skal dog være egnet til at sikre opfyl-

delsen af formålet og skal opfylde proportionalitetsprincippet jf. afgørelsens præmis 29.151 

Domstolen konkluderer endeligt jf. afgørelsens præmis 30 og 31, at restriktionen går udover propor-

tionalitetsprincippet, hvorfor foranstaltningen er i strid med artikel 43 EF (49 TEUF) og artikel 48 

EF (54 TEUF).152 

 

 

 

 
147 Ibid., C-411/03 – forslag til afgørelse, præmis 30. 
148 Sevic Systems, C-411/03, præmis 18 og 19. 
149 Ibid., præmis 22 og 23. 
150 Ibid., præmis 24. 
151 Ibid., præmis 28 og 29. 
152 Ibid., præmis 30 og 31. 
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3.3.5.3 Konklusion 

Domstolen konkluderer endegyldigt, at det er strid med artikel 49 og 54 TEUF, at et medlemsland 

gennem national lovgivning opstiller restriktioner, som forhindrer, at et udenlandsk selskab fra et 

andet medlemsland fusionerer med et fortsættende selskab i medlemslandet. Det slås altså fast, at der 

er hjemmel i artikel 49 og 54 TEUF til at selskaber fra to eller flere medlemslande kan fusionere.153 

Modsat Centros Ltd, C-212/97 og andre afgørelser vedrører afgørelsen ikke nystiftelser, hvorfor de 

traktatsikrede frihedsrettigheder, herunder etableringsfriheden, ikke udelukkende kan anvendes på 

nystiftelser af selskaber. Frihedsrettighederne giver derfor også mulighed for andre grænseoverskri-

dende omstruktureringer, herunder fusioner og spaltninger. Domstolens afgørelse i denne sag for-

stærker derfor konkurrencen mellem medlemslandenes retssystemer.154  

 
3.3.6 Sammenfatning 

I ovenstående afsnit er EU-domstolens retspraksis analyseret ved gennemgangen af fire centrale af-

gørelser. 

På baggrund af afgørelserne kan det konkluderes, at EU-domstolen blandt andet beskytter retten til 

den fri bevægelighed ud fra en proportionalitetsbetragtning. Dette begrænser derfor medlemsstaternes 

evne til at implementere og håndhæve mere præceptive krav til udenlandske selskaber, som har sin 

primære aktivitet i medlemsstaten. I afgørelserne har EU-domstolen tillige taget stilling til en række 

argumenter for håndhævelsen af præceptive bestemmelser sigtet mod udenlandske selskabers filialer, 

hvor særligt argumentet om kreditorbeskyttelse blev fremført i Inspire Art og Sevic Systems.155  

EU-domstolen har dog besvaret dette ved at kravene til mindstekapital ikke som udgangspunkt kan 

begrundes i tvingende almene hensyn samt at kreditorerne også selv har et ansvar for deres handlin-

ger, idet det tydeligt fremgår af selskabets navn (f.eks. Ltd, GmbH og tilsvarende selskaber) hvilken 

type selskab, der handles med. Ydermere har domstolen dog anerkendt muligheden for at retfærdig-

gøre restriktioner, hvis de opfylder de fire betingelser i en ”Rule of Reason test”, som blev anført i 

Centros dommens præmis 34.156  

Afsluttende konkluderes det, at EU-domstolens holdning til filialdirektivet og etableringsfriheden er 

klarlagt og afspejlet i afgørelserne, hvorfor Danmark har en meget begrænset mulighed for at regulere 

og have indflydelse på filialer af udenlandske selskaber i Danmark. Det kan derfor ikke udelukkes, 

 
153 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 1, 2017, side 213. 
154 NTS 2006:2, SFH, Grænseoverskridende fusion og spaltning er nu en realitet 
155 Inspire Art, C-167/01, præmis 82, 122-123. 
156 Centros, C-212/97, EU:C:1999:126, præmis 34. 
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at konkurrencen fra andre europæiske anpartsselskaber kan have en stor indflydelse på selskabsmil-

jøet i Danmark.  

3.4 Baggrunden for indførelsen af iværksætterselskabet 

I Danmark kunne man indtil d. 1. januar 2014 stifte selskabsformen ’Selskab med begrænset ansvar’, 

forkortet S.M.B.A. En selskabsform uden kapitalkrav, men som navnet antyder, med begrænset hæf-

telse.157 Der var tale om en selskabsform, som i stigende grad blev anvendt efter finanskrisens udbrud, 

da selskabsejere havde svært ved at opnå den nødvendige kapital til at etablere et ApS gennem lån-

tagning158. Et væsentligt problem var imidlertid, at det kun i et meget begrænset omfang var regule-

ring af selskabsformen. Denne regulering skete gennem Lov om Erhvervsdrivende Virksomheder, 

LEV. Selskabsformen skabte således udfordringer for både kapitalejere og interessenter. I selskabs-

formen var der i høj grad mangel på transparens, hvorfor holdningen var, at der forelå en forøget 

risiko for svindel, samtidigt med at der var forholdsvist mange konkurser. Ønsket fra regeringens side 

var altså at indføre en selskabsform, som skulle reguleres gennem selskabsloven uden at forringe 

fleksibiliteten, mens det på samme tid skulle fremme det danske iværksætteri.159 

 

Udover et stærkt ønske om at afskaffe S.M.B.A’et, fulgte man også udviklingen i de øvrige nordiske 

lande og Tyskland. Fra midt 00’erne og i start 10’erne blev der etableret en lang række udenlandske 

filialer af det engelske Private Limited Company (Ltd.) i både Norge og Tyskland. En udvikling som 

var afledt af EU-domstolens afgørelse i sagen C-212/97, Centros Ltd., hvilket lagde et pres på myn-

dighederne i både Norge og Tyskland til at lave større reguleringer af deres nationale selskabsret.160 

Dette fremgår også direkte af lovforslaget.161 Som følge af at filiallandet har begrænset indflydelse 

på de materielle regler i medfør af C-212/97, Centros Ltd., og et klart ønske om at Danmark ikke skal 

være et land hvor udenlandske filialer etablerer sig, har der således været et klart behov for at skabe 

en konkurrencedygtig selskabsform, som netop sikrer dette, hvorfor iværksætterselskabet blev ind-

ført. 

 

 
157 Fleischer et al: German and Nordic Perspectives on Company Law and Capital Markets Law, 2015, side 55. 
158 Ibid. 
159 Ibid., side 56. 
160 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 27. 
161 L 152 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven 
og lov om Det Centrale Virksomhedsregister. 
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Iværksætterselskabet, er en form af anpartsselskabet, hvor en af de væsentlige forskelle er det mindre 

kapitalkrav. Ordningen er i høj grad inspireret af den tyske selskabsform ’Unternehmergesellschaft 

(Haftnungsbeschränkt)’. Dette er nemlig, som iværksætterselskabet, ikke en ny selskabsform, men 

en variant af Gmbh’et, som er tyskernes pendant til anpartsselskabet.162  

3.5 Iværksætterselskabet i praksis 

3.5.1 Indledende bemærkninger 

På baggrund af definitionen af iværksætterselskabets karakteristika i afhandlingens afsnit 3.3 vil ne-

denstående afsnit belyse, hvordan iværksætterselskabet er benyttet i praksis sammenlignet med andre 

virksomhedsformer med udgangspunkt i data fra Erhvervsstyrelsens analyse fra 2018. 

Erhvervsstyrelsens analyse konkluderer, at 60 procent af iværksætterselskaberne er stiftet indenfor 

tre branchekoder: Finansiering og forsikring, Handel og transport samt Erhvervsservice. En særligt 

stor del af selskaberne, 23 procent, er registeret med branchekoden Finansiering og forsikring.163 

Ovenstående skyldes, at iværksætterselskabet er en attraktiv selskabsform at benytte, hvis et holding-

selskab skal stiftes. Fordelen ved at benytte iværksætterselskabet som holdingselskab er, at det har en 

meget lav indskudskapital sammenholdt med det mest hyppige alternativ i form af ApS’et. I praksis 

er der tale om, at 21 procent af de stiftede iværksætterselskaber i perioden 2014 til 2017 er stiftet med 

branchekoden holdingselskab, mens dette modsat gør sig gældende for 8 procent af stiftelserne af 

andre relevante virksomhedsformer.164 

Det kan derfor konkluderes, at iværksætterselskaber hyppigt er benyttet som holdingselskaber, som 

er selskaber uden reel erhvervsaktivitet, da holdingselskaber typisk benyttes som ejere af driftssel-

skaber. 

 

Erhvervsstyrelsens analyse har tilsvarende foretaget en komparativ analyse, hvor holdingselskaber er 

fratrukket i sammenligningsgrundlaget. Denne analyse konkluderer, at der ikke er markante forskelle 

i branchefordelingen mellem iværksætterselskaberne og andre relevante virksomhedsformer, når der 

ses bort fra stiftelsen af holdingselskaber.165 

Ovenstående viser, hvis holdingselskaber udelades, at branchekoderne mellem stiftede iværksætter-

selskaber og andre relevante virksomhedsformer er uden væsentlige forskelle, hvorfor næste afsnit 

 
162 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 34. 
163 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 16. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
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undersøger, om der er forskelle mellem erhvervsaktivitet, ledelsens professionalisme og overlevel-

sesraten mellem virksomhedsformerne. 

 
3.5.2 Erhvervsmæssig aktivitet i iværksætterselskaber 

Det skal indledningsvist bemærkes, at iværksætterselskaberne generelt bidrager positivt til økono-

mien gennem en omsætning (i 2016 uden holdingselskaber) på 5,2 mia. kr., beskæftigelse af ca. 5.200 

personer samt eksport for 430 mio. kr. Ydermere er der tale om en selskabsform, som endnu ikke 

havde eksisteret længe på daværende tidspunkt, hvorfor det kan antages, at udviklingen blot ville 

fortsætte med tiden, fordi det kan tage flere år at realisere virksomhedens vækstpotentiale. 166 Oven-

stående bidrag til samfundsøkonomien vedrører altså selskaber, som maksimalt er to år gamle, idet 

selskabsformen blev indført i år 2014, hvilket underbygger antagelsen om, at der kan være et ureali-

seret vækstpotentiale i iværksætterselskaberne. 

 

Udover bidraget til samfundsøkonomien er det interessant at undersøge, hvor stor en andel af de 

stiftede iværksætterselskaber, som har reel erhvervsaktivitet, idet dette er en indikator på, om virk-

somhederne er i økonomisk drift. Danmarks Statistik arbejder med begrebet reel erhvervsaktivitet, 

hvilket omfatter virksomheder, som præsterer en arbejdsindsats svarende til 0,5 årsværk. 0,5 årsværk 

undersøges med udgangspunkt i antallet af løntimer baseret på eIndkomstRegistret og/eller om virk-

somheden har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse, som er brancheafhængig. Erhvervssty-

relsens analyse anser derfor også manglende registrering efter skatte- og afgiftsloven som et mang-

lende tegn på reel erhvervsaktivitet, og konkluderer i den forbindelse, at omkring halvdelen af nystif-

tede iværksætterselskaber ikke er registreret efter skatte- og afgiftslovgivningen.167  

I rapporten konkluderes det, at 18 procent af iværksætterselskaberne havde reel erhvervsaktivitet i 

deres første leveår i 2014, 20 procent i 2015 og 17 procent i 2016. For anpartsselskaber og enkelt-

mandsvirksomheder er det henholdsvis 39 og 28 procent af disse, som blev stiftet mellem år 2014 til 

2016, der havde reel erhvervsaktivitet i det første leveår. Dog har 24 procent af iværksætterselskaber 

stiftet i år 2014 reel erhvervsaktivitet i andet leveår, mens dette er 27 procent for iværksætterselska-

berne stiftet i 2015. For anpartsselskaberne er det ca. 50 procent, der har reel erhvervsaktivitet i andet 

leveår, mens der for enkeltmandsvirksomheder ikke er en nævneværdig udvikling i andelen af sel-

skaber med reel erhvervsaktivitet i andet leveår. Dette medfører således, at der næsten er samme 

 
166 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 22. 
167 Ibid. & Hanne Søndergaard & Karsten Engsig Sørensen: Selskaber Aktuelle Emner: Afvikling af iværksætterselska-
ber – dansk enegang i EU af Troels Michael Lilja, 2019. 
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niveau af selskaber med reel erhvervsaktivitet blandt enkeltmandsvirksomheder og iværksættersel-

skaber i selskabernes andet leveår.168 

Ovenstående viser, at antallet af iværksætterselskaber med reel erhvervsaktivitet stiger i takt med 

selskabernes levetid, og at niveauet af selskaber med reel erhvervsaktivitet ligger på niveau med en-

keltmandsvirksomheder i andet leveår.169 Der er dog en væsentlig forskel på enkeltmandsvirksomhe-

der og iværksætterselskaber, som kan begrunde forskellen i andelen af selskaber uden reel erhvervs-

aktivitet i første leveår. Det må for det første fastslås, at iværksætterselskabet er en attraktiv måde at 

stifte holdingselskaber på, hvorfor dette kan begrunde en stor andel, 21% jf. afsnit 3.4, af iværksæt-

terselskaber uden reel erhvervsaktivitet. Udover dette er der en væsentlig forskel på hæftelsesformen 

i de to selskaber samt det lave kapitalindskud for opstarten af et iværksætterselskab. 

 

Hæftelsesformen i iværksætterselskabet, med indskuddet på 1 kr., sammenholdt med den personlige 

hæftelse i enkeltmandsvirksomheden kan antages at medføre, at iværksætterselskabet i højere grad er 

attraktivt at benytte til hobbyvirksomhed og anden bibeskæftigelse ved siden af stifterens almindelige 

aktivitet som lønmodtager m.v.170  

Hobbyvirksomhedsbegrebet og ledelsens professionalisme i denne type selskaber kan ligeledes være 

en mulig begrundelse for mængden af tvangsopløsninger af iværksætterselskaber. Dette forhold og 

et muligt løsningsforslag belyses nærmere i afhandlingen afsnit 7.2. 

 
3.5.3 Ledelsens professionalisme og overlevelsesraten i iværksætterselskaber 

Erhvervsstyrelsens analyse definerer ledelsens professionalisme, som evnen til at drive virksomheden 

således, at denne overlever de første år efter stiftelsen.171  

Ifølge Erhvervsstyrelsens analyse fordeler overlevelsesraten sig for iværksætterselskaber stiftet i 

2014 uden holdingselskaber på følgende måde: 94 procent af selskaberne har status normal efter de 

to første leveår, mens andelen er henholdsvis 74 og 65 procent efter det tredje og fjerde leveår. Sam-

menholdes dette med enkeltmandsvirksomheder, hvor fordelingen er henholdsvis 73, 62 og 53 pro-

cent, indikerer dette, at ledelsen i iværksætterselskaber som udgangspunkt har en større grad af pro-

fessionalisme end ledelsen i enkeltmandsvirksomheder. Modsat er fordelingen for anpartsselskaber 

 
168 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 24. 
169 Hanne Søndergaard & Karsten Engsig Sørensen: Selskaber Aktuelle Emner: Afvikling af iværksætterselskaber – 
dansk enegang i EU af Troels Michael Lilja, 2019 
170 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 22. 
171 Ibid, side 20. 
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henholdsvis 96, 89 og 83 procent, hvorfor dette indikerer, at ledelsen i anpartsselskaber har en større 

grad af professionalisme end både iværksætterselskaber og enkeltmandsvirksomheder.172 

Ovenstående analyse skal dog ses i sammenhæng med selskabsformernes anvendelsesområde, som 

blev præsenteret i afhandlingens afsnit 3.5.1. Det blev påvist i afsnittet, at der er en indikation af, at 

iværksætterselskaberne er en attraktiv måde at drive hobbyvirksomhed på, hvilket kan forklare en 

andel af de selskaber, som ikke registreres efter skatte- og afgiftsloven samt selskaber, som ikke 

overlever i flere regnskabsår.  

Dette kan være som følge af manglende interesse for hobbyvirksomheden, manglende tid eller andre 

forhold, som kan bevirke, at selskaberne f.eks. overgår til tvangsopløsning. Ydermere skal det påpe-

ges, at en fuldstændig sammenligning af selskabsformerne ikke altid tager højde for selskabernes 

praktiske anvendelse, hvorfor særskilte tiltag kan afhjælpe de udfordringer, som de enkelte selskabs-

former måtte stå overfor. De mange tvangsopløsninger af iværksætterselskaber, som f.eks. ikke ind-

sender årsrapport, indikerer ligeledes, at der er mange hobbyvirksomheder der ”efterlades” til tvangs-

opløsning.  

 
3.5.4 Delkonklusion 

Det blev indledningsvist fastslået, at ca. 21 procent af de stiftede iværksætterselskaber i perioden 

2014 til 2017 er stiftet med branchekoden holdingselskab, fordi selskabsformen er særligt attraktiv at 

benytte som holdingselskab. Hvis der tages højde for dette i sammenligningsgrundlaget, kan det kon-

kluderes, at der ikke er væsentlige forskelle mellem branchefordelingen mellem iværksætterselskabet 

og andre relevante virksomhedsformer. 

I forhold til den erhvervsmæssige aktivitet i iværksætterselskaberne kan det konkluderes, at antallet 

af iværksætterselskaber med reel erhvervsaktivitet stiger i takt med selskabernes levetid, mens ni-

veauet af iværksætterselskaber med reel erhvervsaktivitet ligger på niveau med enkeltmandsvirksom-

hederne i andet leveår. Det er modsat en markant større andel af anpartsselskaberne, som har reel 

erhvervsaktivitet. 

Slutteligt undersøgtes ledelsens professionalisme og overlevelsesraten i iværksætterselskaberne i Er-

hvervsstyrelsens analyse, hvor det kan konkluderes, at iværksætterselskabernes overlevelsesrate for 

selskaber stiftet i 2014 (uden holdingselskaber) er højere sammenholdt med enkeltmandsvirksomhe-

der. Dette kan derfor være et tegn på, at ledelsens professionalisme i iværksætterselskaber er større 

end i enkeltmandsvirksomheder. Modsat forholder det sig for anpartsselskaberne, som har en højere 

 
172 Ibid., side 21. 
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overlevelsesrate end henholdsvis iværksætterselskaberne og enkeltmandsvirksomhederne, hvilket in-

dikerer, at ledelsen har en større grad af professionalisme i anpartsselskaberne. 

4. Iværksætterselskabet i medfør af LOV nr. 445 af 13/04/2019 

4.1 Baggrunden for afskaffelsen af iværksætterselskabet 

Blot fem år efter indførslen af iværksætterselskabet blev selskabsformen endeligt afskaffet ved lov 

nr. 445 af 13/04/2019, hvor de væsentligste argumenter for afskaffelsen fremføres i følgende afsnit. 

Formålet med afsnittet er at fremhæve de argumenter, som blev fremsat i behandlingen af lovforslaget 

om afskaffelsen af iværksætterselskabet med henblik på retrospektivt at belyse, om de påtænkte for-

mål bliver opfyldt ved afskaffelsen. 

Der blev i december 2014 indgået en aftale i den daværende SRSF-regering om, at Erhvervsministe-

riet skulle analysere brugen af iværksætterselskaber med henblik på, om disse blev anvendt efter det 

tilsigtede formål. I september 2018 udgav Erhvervsstyrelsen analysen, Analyse af iværksætterselska-

ber 2018, som danner grundlag for beslutningen om afskaffelsen af iværksætterselskabet som sel-

skabsform i Danmark.173 I følgende afsnit præsenteres argumenterne for afskaffelsen, som er præsen-

teret i Erhvervsstyrelsens analyse og i lovforslagets behandling i Folketinget. Afsnittet er opbygget 

med overskrifter, som svarer til dem i Erhvervsstyrelsens analyse fra 2018. 

 
4.1.1 Erhvervsaktivitet – Iværksætterselskabers bidrag til økonomien 

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens analyse, at iværksætterselskaberne har bidraget med en samlet 

omsætning på ca. 5,2 mia. kr., 5.200 beskæftigede og en eksport på ca. 400 mio. kr., hvilket tillige 

anføres af René Gade fra Alternativet i 1. behandling af lovforslaget.174 

Hertil anførte daværende Erhvervsminister, Rasmus Jarlov, at han ”har en tro på”, at det meste af 

ovennævnte omsætning, beskæftigelse og eksport ville have været skabt alligevel, selvom iværksæt-

terselskabet ikke havde været en mulighed ud fra den tese, at en anden selskabsvariant var valgt som 

ramme for selskabet. 175 Dette bemærkes også i Erhvervsstyrelsens analyse, og er en af de væsentlig-

ste forudsætninger bag afskaffelsen af selskabsformen.176 

Ovenstående argument var på daværende tidspunkt svært at bevise, idet der er tale om en påstand 

uden et reelt belæg. Det kan dog på nuværende tidspunkt ud fra tal fra Experian konkluderes, at 

 
173 Ibid. 
174 L 190 Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, 1. behandling, den 19-03-2019. 
175 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 22. 
176 Ibid. 



 
 
 

41 

antallet af nyetablerede virksomheder er faldet fra 36.361 i 2018 til 25.288 i 2019. Analysen konklu-

derer ligeledes, at der er en tydelig sammenhæng mellem afskaffelsen af iværksætterselskabet og det 

store fald i nyetableringer.177 Argumentet om, at samme aktivitet var skabt uden introduktionen af 

iværksætterselskabet, kan derfor betvivles set ud fra effekten som afskaffelsen har haft på nyetable-

ringer. Forfatterne anerkender, at der tillige er andre faktorer såsom den generelle samfundsøkonomi, 

som kan influere på andelen af nyetableringer, men grundet faldets omfang må afskaffelsen af iværk-

sætterselskabet som selskabsform tillægges væsentlig betydning. Ydermere anerkender en af iværk-

sætterselskabets største kritikere, fsr, at der ikke var set et tilsvarende fald blandt enkeltmandsvirk-

somheder eller anpartsselskaber på trods af, at der blev stiftet over 55.000 iværksætterselskaber, hvil-

ket indikerer, at iværksætterselskabet har tiltrukket nye iværksættere.178  

Dette viser altså, at iværksætterselskaber har bidraget positivt til samfundsøkonomien, og at det kan 

betvivles på baggrund af ny data, hvorvidt dette bidrag ville være skabt uden indførslen af selskabs-

formen. 

 
4.1.2 Overlevelsesraten for iværksætterselskaber 

Et andet væsentligt argument, som blev lagt til grund for afskaffelsen af iværksætterselskabet var, at 

overlevelsesraten blandt iværksætterselskaber var markant lavere end de øvrige selskabsformer. 

Overlevelsesraterne fra Erhvervsstyrelsens analyse er gengivet nedenfor179: 

 
Det fremgår af ovenstående, at iværksætterselskabernes overlevelsesrate var henholdsvis 94, 77 og 

65 fra 2015-2017. Dette betyder altså, at overlevelsesraten for iværksætterselskaber er mindre end 

aktie- og anpartsselskabernes tilsvarende overlevelsesrater – særligt i 3. og 4. leveår. 

 
177 Dansk Erhverv: Stort fald i antallet af nyetableringer, 2020. 
178 fsr analyse: Analyse af iværksætterselskaber, 2019. 
179 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 19-20. 

Virksomhedsform 2. leveår (2015) 3. leveår (2016) 4. leveår (2017)
Aktieselskab 98 93 90
Anpartsselskab 96 89 83
Iværksætterselskab 94 77 65
Kommanditselskab 89 85 81
Personligt ejet mindre virksomhed 78 66 29
Enkeltmandsvirksomhed 73 62 56
Interessentskab 58 46 40
Andre relevante virksomhedsformer (total) 89 89 73
Øvrige virksomhedsformer 86 84 82

Kilde: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, egen tilvirkning
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Modsat har overlevelsesraten for iværksætterselskaber været højere end for personligt ejet mindre 

virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Som udgangspunkt er argumentet le-

gitimt henset til ovenstående data, hvor iværksætterselskaberne har en lavere overlevelsesrate i alle 

årene sammenholdt med anpartsselskaber og aktieselskaber. 

Argumentet om relativt lave overlevelsesrater for nystiftede iværksætterselskaber skal dog ses i lyset 

af den korte tidsperiode, hvormed dataene er indsamlet. Populationen indeholder for eksempel mange 

selskaber, som endnu ikke har været aktive i mere end 2 år, fordi de kunne være stiftet i 2016 eller 

2017. Ydermere har det kun været muligt at indsamle data i 4 år på daværende tidspunkt, hvorfor 

datagrundlaget ikke er ret omfattende.  

Desuden må det antages, at overlevelsesraten for nystartede selskaber med en egenkapital på 1 kr. må 

have en markant større sandsynlighed for at gå konkurs end andre selskabsformer med en højere 

indskudskapital.180 Dette kan dog være et legitimt argument for at hæve indskudskapitalen i iværk-

sætterselskabet, men dette ændrer ikke på, at det fortsat er muligt at stifte udenlandske selskaber og 

drive aktiviteten i Danmark gennem en filial for at omgå kapitalkravet. Tillige anfører Troels Michael 

Lilja også, at de tyske erfaringer fra Unternehmergesellschaft (Haftungsbeschränkt) viser, at der var 

en overdødelighed af denne tyske anpartsvariant i de første år, hvorefter denne aftager over tid.181 

Slutteligt viser tabellen også, at overlevelsesraten for iværksætterselskaberne stadigvæk er højere end 

personligt ejet virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber.182  

Argumentet om overlevelsesraten for iværksætterselskabet kan derfor betvivles på baggrund af oven-

stående og kan ikke stå alene som grundlag for afskaffelsen af iværksætterselskabet. 

 
4.1.3 Store omkostninger ved opløsning af iværksætterselskaber 

Der fremføres følgende i ministeriets besvarelse af spørgsmål 1 til lovforslaget: 

”Stigningen i tvangsopløsninger har således medført øgede omkostninger for bl.a. skifteretterne, 

hvor de samlede omkostninger til sagsbehandling i forbindelse med tvangsopløsning er steget fra 32 

mio. kr. i 2014 til knap 46 mio. kr. i 2016. Da iværksætterselskaberne groft estimeres til at udgøre 60 

% af tvangsopløsningerne, kostede det alene for skifteretterne knap 28 mio. kr. i 2016 at opløse 

 
180 Hanne Søndergaard & Karsten Engsig Sørensen: Selskaber Aktuelle Emner: Afvikling af iværksætterselskaber – 
dansk enegang i EU af Troels Michael Lilja, 2019. 
181 Hanne Søndergaard & Karsten Engsig Sørensen: Selskaber Aktuelle Emner: Afvikling af iværksætterselskaber – 
dansk enegang i EU af Troels Michael Lilja, 2019. 
182 Ibid. & Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 3. 



 
 
 

43 

iværksætterselskaberne. Dertil kommer de administrative omkostninger hos henholdsvis Erhvervs-

styrelsen og Skatteforvaltningen.”183 

Ovenstående argument er baseret på Erhvervsstyrelsens analyse, hvor det tillige bemærkes, at ovenfor 

anførte andele af de samlede tvangsopløsninger er et groft estimat.184 Argumentets validitet i forhold 

til afskaffelsen af iværksætterselskabet som selskabsform kan også betvivles, idet de resterende 40% 

udgøres af andre selskabsformer, som muligvis er dyrere at tvangsopløse.185 Dog tillægges argumen-

tet stor betydning, idet det både er omkostningsfuldt og administrativt byrdefuldt at skulle tvangsop-

løse selskaberne, og grundet iværksætterselskabernes overlevelsesrate tillægges disse en større del af 

ansvaret.  

Andre forfattere, heriblandt Troels Michael Lilja, anfører dog, at estimatet virker forkert, idet om-

kostningerne før IVS blev indført var 32 mio. kr. årligt mod 45 mio. kr. i 2016, hvorfor det er svært 

at se, at IVS kan udgøre mere end udviklingen.186  

Ydermere er det i afsnit 3.5.2 fremført, at antallet af tvangsopløsninger af iværksætterselskaber kan 

være forbundet med, at en relativt stor del af nystiftede iværksætterselskaber benyttes til hobbyakti-

vitet eller er uden erhvervsaktivitet, hvorfor disse som udgangspunkt vil være markant mindre kom-

plicerede at tvangsopløse sammenholdt med ApS og A/S. Omkostningsfordelingen i Erhvervsstyrel-

sens analyse kan på dette grundlag betvivles. 

Ydermere er det væsentligt at bemærke, at datagrundlaget er baseret på subjektive estimater og anta-

gelser anført i forbindelse med Erhvervsstyrelsens analyse, hvilket ligeledes er klargjort i analysen.  

Et andet argument præsenteret af Hans Kristian Skibby (DF) ved behandlingen af beslutningsforslag 

om forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af iværksætterselskaber er følgende: 

”Det er den ene side, og den anden er så, at vi kan se, at de i Erhvervsstyrelsen sidder og skal bruge 

tid og ressourcer på at gå de her 14.000 selskaber igennem, med en kæmpestor arbejdsbyrde til følge. 

Og i forvejen har personalet jo store problemer med at få bugt med de sagspukler, der er.”187 

Ovenstående argument for afskaffelsen af iværksætterselskabet problematiserer den administrative 

byrde, som affødes af mængden af iværksætterselskaber, som skal opløses. Det fremføres ligeledes i 

Erhvervsstyrelsens analyse, at en stor andel af iværksætterselskaberne er uden reel erhvervsaktivitet 

 
183 Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget.: L190 endeligt svar på spørgsmål 1, 2018-19. 
184 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 42-43. 
185 Børsen: Debat: Absurd at staten betaler for tvangsopløsninger af selskaber, 2018. 
186 Hanne Søndergaard & Karsten Engsig Sørensen: Selskaber Aktuelle Emner: Afvikling af iværksætterselskaber – 
dansk enegang i EU af Troels Michael Lilja, 2019. 
187 Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget: B 24 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af iværksætterselskaber, 
2018. 
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og derfor ikke indsender en årsrapport, hvorfor selskaberne skal tvangsopløses.188 Et alternativt løs-

ningsforslag, som kan flytte omkostningen ved passive selskaber til andre end Erhvervsstyrelsen og 

skifteretten kunne derfor være en potentiel løsning. Argumentet er derfor legitimt, men forfatterne 

mener ikke, at dette kan stå alene uden at undersøge, om der er andre alternativer end afskaffelsen af 

selskabsformen, hvorfor eventuelle alternativer undersøges og præsenteres i afhandlingens kapitel 7. 

 
4.1.4 Få omregistreringer af IVS til ApS 

I åbningstalen til forslag om indførslen af iværksætterselskabet står følgende: 

 ”Selskabet (IVS) skal derefter opbygge en selskabskapital på min. 50.000 kr. ved at hensætte 25 pct. 

af det årlige overskud. Forslaget er inspireret af en tilsvarende tysk ordning, som har ansporet mange 

nye iværksættervirksomheder uden at føre til en højere grad af konkurser end for andre selskaber.”189 

Det fremgår af ovenstående citat, at der implicit er indlejret et ønske i lovforslaget om, at iværksæt-

terselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab, når selskabskapitalen på 50.000 kr. (nu 40.000 

kr.) er opnået. Det skal dog bemærkes, at dette ikke er et krav, hvorfor det vil være muligt at drive 

selskabet videre som et IVS på trods af, at selskabskapitalen er på 50.000 kr. (nu 40.000 kr.). 

Det kan på baggrund af Erhvervsstyrelsens analyse konstateres, at ud af 41.877 stiftede iværksætter-

selskaber siden 2014 er 1.591 blevet omregistreret til anpartsselskaber, hvilket svarer til 4 procent af 

de samlede iværksætterselskaber.190 

Dette er naturligvis en relativt lille andel af de stiftede iværksætterselskaber, som pr. 2017 er omdan-

net til et anpartsselskab. Troels Michael Lilja anfører dog, at dette skal sammenholdes med det for-

hold, at selskaberne er stiftet med en meget begrænset startkapital, hvorfor det kræver længere tid at 

generere det nødvendige overskud til at omregistrere sig. Dette skal også sammenholdes med, at 

25.884 af de 41.877 samlede iværksætterselskaber er stiftet indenfor de sidste to år (2016-2017), 

hvorfor de har haft begrænset tid til at opbygge den nødvendige kapital til at opnå omregistreringsni-

veauet.191 

Ydermere konstateres det i Erhvervsstyrelsens analyse, at en stor andel af iværksætterselskaberne 

benyttes til blandt andet hobbyvirksomhed uden reel erhvervsaktivitet, hvorfor det fastslås, at 25 pro-

cent af iværksætterselskaberne med reel erhvervsaktivitet er omdannet til anpartsselskaber i 2016.192 

 
188 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 34. 
189 L 152 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven 
og lov om Det Centrale Virksomhedsregister, 2013. 
190 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 31. 
191 Hanne Søndergaard & Karsten Engsig Sørensen: Selskaber Aktuelle Emner: Afvikling af iværksætterselskaber – 
dansk enegang i EU af Troels Michael Lilja, 2019. 
192 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 22-25. 
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Ovenstående danner et billede af, at udfordringen i forhold til manglende omdannelse særligt skyldes 

selskaber uden reel erhvervsaktivitet og ikke selskabsformen i sig selv. Alternative løsningsforslag 

til imødegåelsen heraf præsenteres og diskuteres i afhandlingens kapitel 7. 

 
4.1.5 Iværksætterselskabernes regelefterlevelse 

Erhvervsstyrelsen behandler i analysen iværksætterselskabernes regelefterlevelse på baggrund af tre 

faktorer: Rettidig regnskabsindberetning, registrering af legale og reelle ejere og registrering af lovlig 

ledelse og revisor.193 

Det konkluderes i analysen, at ledelsen i 90 procent af iværksætterselskaberne stiftet i perioden 2014-

2017 handler i overensstemmelse med de selskabsretlige regler og har indsendt et årsregnskab i 2016 

og 2017. Modsat er andelen af anpartsselskaber, som overholder reglerne, tæt på 100 procent. I for-

hold til registreringen af reelle ejere har 60 procent af iværksætterselskaberne, stiftet mellem 2014 og 

2017, pr. 1. januar 2018 registreret deres reelle ejere. Dog har 80 procent af alle anpartsselskaberne 

stiftet i samme periode registreret reelle ejere.194 Iværksætterselskaberne vil sjældent være omfattet 

af krav om revision, og vil have muligheden for at fravælge revision. I 2016 blev 7 iværksættersel-

skaber tvangsopløst som følge af manglende registrering af revisor, mens dette i 2017 var 9 selskaber. 

For anpartsselskaberne var det henholdsvis 52 og 38 i 2016 og 2017.195 Analysen konkluderer lige-

ledes, at de iværksætterselskaber, som sendes til tvangsopløsning, fordi de ikke overholder en ud af 

de tre faktorer, ikke er kommet i gang med at drive selskabet endnu.196  

Erhvervsstyrelsens analyse indeholder også et bud på, hvorfor selskaber uden driftsaktivitet kunne 

have et incitament til ikke selv at opløse selskabet. Ifølge rapporten er det en indikation af, at iværk-

sætterne bag selskaberne ikke har økonomisk incitament til at bevare selskaberne, fordi der endnu 

ikke er drift heri, og derfor er der ingen grund til at reagere på tvangsopløsningstruslen.197 Dilemmaet 

er altså, at stifteren udelukkende hæfter for kapitalindskuddet på 1 kr. samt eventuelle registrerings-

gebyrer, og hvis der endnu ikke er drift i selskabet, så vil det være dyrt at betale sig fra at aflægge og 

indsende et årsregnskab. Den billigere løsning i dette tilfælde er altså blot ikke at indsende årsregn-

skabet, ignorere 4 ugers advarslen og lade selskabet tvangsopløse. Det er forfatternes overbevisning, 

at der findes alternative måder at imødegå disse omkostninger på, hvorfor disse vil blive præsenteret 

og diskuteret i afhandlingens afsnit 7.2.  

 
193 Ibid., side 33-35. 
194 Ibid., 2018, side 35. 
195 Ibid. 
196 Ibid., 2018, side 33-35. 
197 Ibid. 
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4.1.6 Skatte- og afgiftsrestancer 

Erhvervsstyrelsens analyse fokuserer blandt andet også på størrelsen af skatte- og afgiftsrestancerne 

for iværksætterselskaberne, som pr. 31/12-2017 udgjorde 533 mio. kr. fordelt på ca. 4.000 aktive 

iværksætterselskaber og 500 ophørte iværksætterselskaber.198 

De gennemsnitlige skatte- og afgiftsrestancer var fordelt med henholdsvis 135.245 kr. for aktive 

iværksætterselskaber og 211.120 kr. for ophørte iværksætterselskaber. Som anført under afsnit 4.1.4 

er der samlet stiftet 41.877 iværksætterselskaber siden 2014, hvorfor kritikere af afskaffelsen anfører, 

at dette svarer til samlede restancer på ca. 13.000 kr. pr. stiftet iværksætterselskab, hvilket tyder på, 

at der er få selskaber med store restancer, som trækker de samlede skatte- og afgiftsrestancer for 

iværksætterselskaberne op.199 

En unægtelig konklusion ud fra ovenstående, som både kritikere og tilhængere af afskaffelsen aner-

kender er, at restancerne i ophørte selskaber ofte vil være som følge af konkurs eller tvangsopløsning, 

hvor det sjældent er muligt at inddrive gælden.200 

Det er dog vigtigt at anføre, at skatte- og afgiftsrestancer i aktive iværksætterselskaber som udgangs-

punkt er et udtryk for reel erhvervsaktivitet i selskabet, hvilket er positivt. Dette forudsætter dog, at 

gælden ikke er forfalden og er i virksomheder, hvor der er likviditet til at betale gælden ved forfald.201 

Argumentet om store skatte- og afgiftsrestancer i iværksætterselskaber som baggrund for afskaffelsen 

af selskabsformen kan dog betvivles, idet der jf. Erhvervsstyrelsens analyse er større restancer både 

forholdsmæssigt og absolut i anpartsselskaber. Ligeledes kan restancernes niveau på samlet 533 mio. 

kr. sammenholdes med det positive bidrag til samfundsøkonomien på ca. 5,2 mia. kr., 5.200 beskæf-

tigede og en eksport på ca. 400 mio. kr. Det kan ud fra dette konkluderes, at det samlede nettobidrag 

til samfundsøkonomien fra iværksætterselskaberne er positivt.202 

Alternativt må konklusionen være, at der er et generelt problem, som tillige vedrører anpartsselska-

berne og enkeltmandsvirksomhederne, hvorfor afhandlingen søger at undersøge alternative løsnings-

forslag jf. kapitel 7, som ikke involverer afskaffelsen af selskabsformen. Løsningsforslaget vil derfor 

fortsat være relevant set i lyset af beslutningen om afskaffelsen af selskabsformen. 

 

 
198 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 49. 
199 Ibid. & Hanne Søndergaard & Karsten Engsig Sørensen: Selskaber Aktuelle Emner: Afvikling af iværksætterselska-
ber – dansk enegang i EU af Troels Michael Lilja, 2019. 
200 Hanne Søndergaard & Karsten Engsig Sørensen: Selskaber Aktuelle Emner: Afvikling af iværksætterselskaber – 
dansk enegang i EU af Troels Michael Lilja, 2019. 
201 Ibid. 
202 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 50-51. 
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4.1.7 Manglende risiko for stifter af selskabet? 

Endnu et argument for afskaffelsen af iværksætterselskabet som selskabsform er, at selskabsformen 

henvender sig til useriøse iværksættere, som ikke har en tilstrækkeligt stor tro på ideen bag den stif-

tede virksomhed. Dette var et af argumenterne i lovforslaget fremsat af daværende Erhvervsminister 

Rasmus Jarlov;  

”[om selskabskapitalen på 40.000 kr.] Selskabskapitalen signalerer, at kapitalejeren eller -ejerne 

har så stor tillid til forretningsidéen, at man på forhånd har valgt at indskyde en sum penge i selskabet 

som økonomisk fundament i etableringsfasen.”203 

Ovenstående indikerer, at en af formålene med afskaffelsen af iværksætterselskabet blandt andet er, 

at fjerne incitamentet for at useriøse iværksættere skal stifte selskaber, som ikke overlever. Formålet 

må som udgangspunkt antages at blive opfyldt af denne løsning, men det kan dog betvivles, om mid-

let, afskaffelsen af selskabsformen, står proportionelt i forhold til målet.  

Det kunne være relevant at undersøge, hvordan øvrige EU-lande undgår tilsvarende problemer. Da 

afskaffelsen af tilsvarende selskabsformer ikke er en udbredt praksis i andre EU-lande kan det anta-

ges, at der ikke er tilsvarende væsentlige udfordringer i andre EU-lande med tilsvarende selskabsfor-

mer, eller at udfordringerne løses på anden vis. Derudover er der en praktisk dimension i forhold til, 

at kreditorerne til et selskab med en meget lav indskudskapital højst sandsynligt vil kræve yderligere 

sikkerhed, hvis der stilles kredit. Kapitalkravets størrelse som argument for afskaffelsen af iværksæt-

terselskabet diskuteres i afhandlingens afsnit 4.4. 

 
4.1.8 Svig blandt iværksætterselskaber 

I forbindelse med behandlingen af lovforslag 190 (Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse 

af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital) anføres det flere gange, blandt andet fra En-

hedslistens Pelle Dragsted, at svindel er en af hovedårsagerne til ønsket om at afskaffe selskabsfor-

men: ”[Om iværksætterselskaberne] Men uanset de overvejelser er det vigtigt lige nu at få lukket for 

den svindel, der foregår, hurtigt og effektivt.”204 

 
203 Erhvervsministeriet: Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, 2019, side 6. 
204 Erhvervsministeriet: Besvarelse af spørgsmål 1 til L 190 stillet af udvalget den 8. marts 
2019, 2019. 
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I forhold til ovenstående fremhæves det blandt andet i Erhvervsstyrelsens analyse, på baggrund af 

Skatteforvaltningens forebyggende arbejde, at antallet af nægtede registreringer, som følge af virk-

somheder identificeret som svigvirksomheder, udgør iværksætterselskaberne en stor andel af disse jf. 

nedenstående tabel, som er en gengivelse af tabellen i Erhvervsstyrelsens analyse205: 

Andel af nægtede registreringer 

År IVS ApS Enkeltmands. 

2015 29% 27% 42% 

2016 34% 25% 38% 

2017 33% 17% 47% 

Kilde: Erhvervsstyrelsens Analyse 2018, egen tilvirkning 

På baggrund af Skatteforvaltningens arbejde med præventivt at imødegå svigagtige virksomheder i 

registreringsprocessen vurderes det ikke, at iværksætterselskaberne udviser en markant større andel 

af nægtede registreringer sammenholdt med de øvrige selskabsformer. Andelen af iværksætterselska-

ber, som nægtes registrering, er dog større end anpartsselskaberne, mens enkeltmandsvirksomhederne 

klart udgør den største andel. 

Det skal dog bemærkes, at der har været en række større sager i Danmark om svindel, hvor iværksæt-

terselskabet er benyttet som selskabsform. Den største nyere sag er Operation Greed, hvor der er 

svindlet med skat og moms for 290 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der også her var brugt an-

partsselskaber.206 

Forfatterne vurderer dog, at større svindelsager kan have en interesse i at benytte iværksætterselskabet 

blot fordi det kræver et lavere indskud at stifte, sammenholdt med henholdsvis anpartsselskabet og 

aktieselskabet. Derudover er der en formodning om, at indskudskapitalen på 40.000 kr. ikke ville 

have forhindret de større svindelsager, idet dette indskud må anses som værende ubetydeligt sam-

menholdt med 290 mio. kr. Samtidig betalte bagmændene 50.000 kr. til personer, som kunne tilveje-

bringe stråmænd i selskaberne.207  

Argumentet om større svig i iværksætterselskaberne er ifølge forfatterne derfor tvivlsomt, og sagerne 

illustrerer i højere grad de udfordringer, som der generelt er ved anpartsselskaber i Danmark. 

 
205 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 48, tabel 8.4 (gengivelse). 
206 DR: Tiltalt i stor svindelsag: Fik 50.000 kroner for at skaffe stråmænd, 2019. 
207 Ibid. 
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4.2 Omregistrering af eksisterende iværksætterselskaber 

Som det fremgår af tidligere afsnit, er det i medfør af Lov nr. 445 af 13/04/2019 om ændring af 

selskabsloven og årsregnskabsloven ikke længere muligt at stifte iværksætterselskaber, og eksiste-

rende iværksætterselskaber skal indenfor en periode på to år, senest d. 15. april 2021, omregistreres 

til anpartsselskaber for at undgå tvangsopløsning.208 

Følgende afsnit behandler hvilke forhold ejeren af et iværksætterselskab skal iagttage ved omregi-

streringen af sit iværksætterselskab og forsøger at belyse de praktiske udfordringer, som kan opstå i 

denne forbindelse. Særligt forholdet mellem kapitalens tilstedeværelse jf. Selskabsloven overfor ind-

holdet i en standard revisorerklæring om samme forhold. 

 
4.2.1 Regler for omregistrering af eksisterende iværksætterselskaber 

I praksis vil spørgsmålet herefter være, om selskaber med negativ egenkapital kan omregistreres til 

et anpartsselskab, hvis den bundne reserve samt selskabskapitalen udgør 40.000 kr. Forholdet er dog 

omfattet af bestemmelsen i ændringslovens §5, stk. 1, hvori følgende anføres (forfatternes kursive-

ring): 

”Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand, jf. 

selskabslovens § 37, om, at kapitalen er til stede. Der er ikke krav om en erklæring af en vurderings-

mand, jf. 2. pkt., hvis iværksætterselskabets seneste reviderede årsregnskab udviser en selskabskapi-

tal og reserver, som kan overføres til selskabskapitalen, på samlet minimum 40.000 kr. og er forsynet 

med en revisorerklæring uden modifikationer, årsregnskabets balancedag ikke ligger tidligere end 5 

måneder forud for beslutningen om vedtægtsændring, jf. 1. pkt., og det centrale ledelsesorgan offent-

liggør en erklæring om, at selskabskapitalen er til stede på beslutningstidspunktet.”209 

Ejerne har reelt set to muligheder for at dokumentere at kapitalen er til stede, så omregistreringen kan 

ske. Enten lader de selskabet undergå fuld revision, da de derved på baggrund af en revisionspåteg-

ning med høj grad af sikkerhed, kan dokumentere, at kapitalen er til stede, og alternativt udarbejdes 

en vurderingsmandserklæring. De fleste iværksætterselskaber vil formentlig benytte sidstnævnte mu-

lighed, da de færreste iværksætterselskaber har et incitament til at få udført en fuld revision. I forhold 

til de reserver, som skal være til stede, beskrives det i ovenstående bestemmelse, at det er de reserver, 

som kan overføres til selskabskapitalen, hvilke omfatter selskabets frie reserver.210  

 
208 SEL §5, stk. 1. 
209 Ændringsloven som affattet ved lov nr. 445 af 13/04/2019, §5, stk. 1. 
210 Hviid Advokater: Kapitalforhøjelse, 2020. 
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Ydermere er følgende jf. Ole Lynge Andersen, partner i Lillebælt Revisionsanpartsselskab, et eksem-

pel på en standardformulering i den afgivne erklæring, som afgives efter Erklæringsbekendtgørelsens 

§§16-19 og ISA 805 eller ISAE 3000 DK211: 

”Det er vores opfattelse, at selskabets kapital er til stede. Det vil sige, at summen af selskabskapital 

og reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, opgjort pr. XX 201X, med tillæg af den be-

sluttede kapitalforhøjelse på x kr. mindst udgør 50.000 kr., og at selskabets egenkapital med tillæg 

af kapitalforhøjelsen mindst udgør 50.000 kr.".212213  

På baggrund af ovenstående konkluderes det derfor, at et iværksætterselskab ikke kan omregistreres 

til et anpartsselskab medmindre en eventuel negativ egenkapital indfries, idet omregistreringen ellers 

ville stride imod ændringslovens §5, stk. 1, mens revisor ikke ville kunne afgive den nødvendige 

erklæring uden modifikationer. Dette kan være en byrdefuld opgave for mange nystiftede iværksæt-

terselskaber, som lige har påbegyndt driften og derved kan have negativ egenkapital, selvom driften 

fremadrettet måtte være positiv. Dette undersøges i afhandlingens efterfølgende afsnit. 

 

4.2.2 Betydning af negativ egenkapital/underbalance 

Det blev fastslået i afsnit 4.2.1, at kapitalens tilstedeværelse betyder, at iværksætterselskabet er nødt 

til at have en positiv egenkapital, hvis selskabet skal omdannes, idet det ikke udelukkende er nok, at 

selskabets bundne reserver udgør 40.000 kr. 

Det er essentielt at forstå, hvad begrebet negativ egenkapital indebærer for at vurdere om ændrings-

lovens bestemmelser om omregistrering er en urimelig byrde for iværksætterselskaber og strider imod 

formålet med afskaffelsen af selskabsformen.  

I regnskabsteorien defineres egenkapital som enhver kontrakt, der repræsenterer en anden af den for-

skelsværdi, der fremkommer, når virksomhedens aktiver fratrækkes forpligtelser (nettoaktiver). Med 

andre ord er egenkapitalen forskellen mellem aktiver og forpligtelser.214 Det vil derfor i praksis for-

simplet komme til udtryk ved, at selskabet har større gæld end værdier. Man må antage, at dette 

særligt vil være tilfældet for nystiftede selskaber, som i de første leveår kan have behov for en større 

finansiel gearing i opstartsfasen. Forventningen er derefter, at virksomhedens fremtidige resultater 

vil medføre resultater, som på sigt vil føre til en positiv egenkapital. Dette er tilsvarende grunden til, 

 
211 Amino: Omdannelse fra IVS til ApS ifølge de nye regler, 2019. 
212 Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer, BEK nr. 1468 af 12/12/2017. 
213 ISA 805 (Revised), Special Considerations─Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts 
or Items of a Financial Statement & ISAE 3000 (ajourført), Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller 
review af historiske finansielle oplysninger. 
214 EY: Indsigt i årsregnskabsloven 2019/2020, side 255. 
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at negativ egenkapital ofte ikke alene kan benyttes som belæg ved vurderingen af going concern ved 

revision af virkomheder.215  

Yderligere inspiration kan findes i konkursloven §17, stk. 2, hvor følgende er anført: ”En skyldner er 

insolvent, hvis han ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, medmindre be-

talingsudygtigheden må antages blot at være forbigående.”216 

I ovenstående bestemmelse fastslås det, at skyldneren først er insolvent, når de løbende forpligtelser 

ikke kan opfyldes efterhånden, som de forfalder. 

Det kan derfor konkluderes, at egenkapitalen er et regnskabsteknisk begreb, og det udelukkende kan 

benyttes som en indikator på selskabets finansielle stilling. Det skal dog anføres, at det kan være en 

stærk indikator på et nødlidende selskab, hvis selskabet har eksisteret i længere tid og samtidig har 

haft en negativ egenkapital i mange af virksomhedens leveår. Der kan yderligere findes inspiration i 

konkurslovens bestemmelser, hvori en kreditor, som har negativ egenkapital, men som løbende beta-

ler sine forpligtelser, ikke ville være subjekt for en konkurs.217 Det er dermed ikke alle selskaber med 

negativ egenkapital, som ikke har en fornuftig drift i selskabet til trods for, at det i nogle tilfælde er 

en stærk indikator på selskabets ringe finansielle stilling pr. regnskabets skæring. 

På baggrund af ovenstående er det relevant at undersøge, om reglerne for tvangsopløsning af iværk-

sætterselskaber som følge af negativ egenkapital potentielt set vil medføre en fortabelse af positive 

bidrag til samfundsøkonomien. I det efterfølgende afsnit belyses en af udfordringerne ved kravene 

om indfrielse af selskabets negative egenkapital forud for omregistreringen. 

 

4.2.3 Er kravene om omregistrering en urimelig byrde for ejerne af iværksætterselskaber? 

Konsekvenserne af reglerne for omregistrering af iværksætterselskaberne jf. afsnit 4.2.1 bevirker, at 

mindst 8.000 iværksætterselskaber med negativ egenkapital skal finde en måde at indfri den negative 

egenkapital og samtidig have midler til et indskud på 40.000 kr. inden d. 15. april 2021. Ud af disse 

8.000 iværksætterselskaber har mere end 1.500 en negativ egenkapital på 100.000 kr. eller mere, 250 

har en negativ egenkapital på mere end 500.000 kr., mens 85 har 1.000.000 kr. eller mere i negativ 

egenkapital.218 

På baggrund af ovenstående anfører kritikere, at der ikke er lighed for loven, fordi stifterne af iværk-

sætterselskaber ikke har haft mulighed for at planlægge efter lovændringen, mens det på relativt kort 

 
215 IASB: ISA 570 Fortsat drift (Going concern), 2009, A2. 
216 Konkurslovens §17, stk. 2. 
217 Ibid. 
218 Berlingske: Erhvervsminister åbner for redning af IVS-selskaber, 2019. 
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tid ikke er muligt for mange af selskaberne at tilvejebringe den nødvendige kapital. Samtidig er det 

muligt at drive et anpartsselskab med negativ egenkapital i en ubegrænset periode. Disse iværksættere 

ville derfor højst sandsynligt have stiftet et anpartsselskab, hvis de havde vidst, at ovenstående ville 

blive en realitet.219 

Den daværende erhvervsminister, Rasmus Jarlov, er dog af den holdning, at 2 år til at udligne en 

eventuel negativ egenkapital, kapitalforhøjelse til 40.000 kr. samt omregistrere sig til anpartsselskab 

er en rimelig tidsfrist.220 

Det er dog vigtigt at fastslå, at sunde selskaber godt kan have negativ egenkapital/underbalance i en 

periode, især i de første leveår, hvorfor kravene om omregistrering potentielt kan medføre, at sunde 

selskaber bliver tvangsopløst, jf. afhandlingens afsnit 4.2.2. Den negative egenkapital vil opstå som 

følge af, at der i de første leveår vil være fokus på at lave væsentlige investeringer i driften af selska-

bet.  

Det kan alt andet lige anses som en upraktisk løsning, at mange selskaber står overfor en meget kort 

deadline i forhold til at omregistrere selskabet til et anpartsselskab, og det kan i høj grad indikere, at 

der ikke er lighed for loven, når et tilsvarende anpartsselskab kan videreføres med negativ egenkapital 

på trods af den positive drift i selskabet. Det tidsmæssige perspektiv er ligeledes en vigtig faktor, da 

iværksætterselskaber stiftet i året op til afskaffelsen af selskabsformen kan have opbygget en negativ 

egenkapital i forbindelse med selskabets første leveår, som højst sandsynligt ikke kan udlignes inden 

fristen for omregistrering. 

Ydermere må det antages, at kreditorerne i disse selskaber potentielt set vil lide et tab, hvis selska-

berne tvangsopløses som følge af, at den negative egenkapital primært opstår ved øget gearing/gæld, 

selvom driften måtte være positiv. 

4.3 Lovgivningsprocessen ved afskaffelsen af iværksætterselskabet 

D. 28. februar 2019 udsendte Erhvervsministeriet en pressemeddelelse om, at Regeringen sammen 

med Dansk Folkeparti havde indgået en aftale om at afskaffe iværksætterselskabet. I pressemedde-

lelsen fremgik et lovforslag om at afskaffe iværksætterselskabet og i den forbindelse sænke kapital-

kravet til 40.000 kr. for ApS, så kapitalkravet kommer på niveau med de skandinaviske nabolande.221 

Selv udtalte Rasmus Jarlov i pressemeddelelsen, at det er vigtigt at iværksættere stadig kan stifte 

billige selskaber i Danmark, hvorfor det må formodes, at 40.000 kr. er at anse som billigt og et lavt 

 
219 Ibid. 
220 Erhvervsministeriet: Besvarelse af spørgsmål 13 til L 190 stillet af udvalget den 25. marts 2019, 2019. 
221 Erhvervsministeriet: Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes, 2019 
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krav til selskabskapitalen, selvom en af de største kritikere, Troels Michael Lilja, i flere omgange har 

anført at kapitalkravet på 40.000 kr. er blandt de højeste i EU.222 Dette er da også et faktum, som 

Troels Michael Lilja direkte konfronterer den daværende erhvervsminister med i henvendelsen fra 

CBS LAW fra d. 7/3-2019. Af L 190, hvor det i spørgsmål 1, bemærkning 2 fremgår, at Rasmus 

Jarlov ikke vurderer kapitalkravet for at være højt, da sammenligningen er foretaget mellem selskabs-

former, som ikke er direkte sammenlignelige med iværksætterselskabet.223 Imidlertid vurderer for-

fatterne, at sammenligningen med iværksætterselskaberne er helt reel, da iværksætterselskaberne jo 

lige netop er anpartsselskaber med nedsat kapitalkrav og dertilhørende særlige regler, som der også 

redegøres for i afsnit 3.  

 

I L 190 Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven og den senere indførte lov 

nr. 445 lader det til, at iværksætterselskabet blot skulle afskaffes, fordi der var lavet en aftale herom 

mellem regeringen og Dansk Folkeparti. På trods af, at Dansk Folkeparti to gange i løbet af 2018 

fremsatte beslutningsforslag til afskaffelsen af iværksætterselskabet og disse ikke blev vedtaget, kom 

afskaffelsen alligevel på dagsordenen i regeringens lovprogram 2018/2019.224 Dette lovprogram ud-

kom d. 1. oktober 2018, altså blot 14 dage efter Erhvervsstyrelsens analyse af iværksætterselskaberne, 

som udkom d. 17. september 2018.225 Af lovprogrammet fremgår det, at regeringen vil forslå en 

afskaffelse af iværksætterselskaberne, ligesom de eksisterende selskaber skal lade sig omregistrere 

inden for to år.226 

Der kan reelt fremsættes flere kritikpunkter af lovforslaget. Fra lovforslaget bliver fremført d. 28. 

februar 2019, går der kun én måned og 10 dage før den endelige afskaffelse er vedtaget ved lov nr. 

445 af 13. april 2019.227 Lovforslaget blev ifølge flere eksperter hastet igennem.228 På nuværende 

tidspunkt virker den korte proces til at være begrundet i, at den daværende erhvervsminister på ingen 

måde havde til hensigt at afveje argumenter, som blev fremlagt i den korte høringsproces. Da Dansk 

Folkeparti fremsatte deres første beslutningsforslag, blev dette afvist, da man afventede Erhvervssty-

relsens analyse af iværksætterselskaberne.229 Rapporten viste sig efter forfatterens opfattelse, jf. afsnit 

4.2, ikke at være nær så kritisk, som erhvervsministeren fremførte, på trods af, at visse konklusioner 

 
222 Troels Michael Lilja: Den grimme ælling, der aldrig blev til en svane, 2015, side 115 
223 Besvarelse af spørgsmål 1 til L 190 stillet af udvalget den 8. marts 2019, Erhvervsministeriet, 2019 
224 Troels Michael Lilja: Den grimme ælling, der aldrig blev til en svane, 2015, side 112-113 
225  Statsministeriet: Lovprogram 2018/2019, side 1 
226 Statsministeriet: Lovprogram 2018/2019, side 18 
227 Tidsplan: L 190 Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven 
228 Karnov News: Selskabsretsforskere i fælles opråb: Nedlæggelse af IVS kan kvæle iværksætterlysten, 2019 
229 Troels Michael Lilja: Den grimme ælling, der aldrig blev til en svane, 2015, side 112 
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i rapporten har tendens til at pege i retning af, at selskabsformens betydning for Danmark har været 

overvejende negativ.230  

En del af det den korte beslutningsproces bestod i, at høringsfristen allerede var d. 14. marts, hvorfor 

der kun var begrænset tid til indsendelse af høringssvar.231 Trods den korte høringsfrist, blev der 

indsendt flere kritiske henvendelser, heriblandt den tidligere omtalte henvendelse fra CBS Law samt 

henvendelse fra Jacob Tøjner, som ligeledes problematiserer en række forhold ved afskaffelsen af 

iværksætterselskabet.232 Jesper Lau Hansen, Professor ved Københavns Universitet, vurderer ligele-

des, efter lov nr. 445 af 13. april 2019 er indført, at iværksætterselskabet blev afskaffet på et forkert 

grundlag i en forhastet proces.233 Indledningsvist fremhæver han i Dagbladet Børsen, at det er forkert, 

at iværksætterselskaberne ikke skabte ny vækst, ligesom det da også er forkert, at de indtægter, som 

faktisk er opstået i iværksætterselskaberne, blot var opstået i et anpartsselskab, da dette i så fald måtte 

forudsætte, at der havde været et tilsvarende fald hos ApS.234 

Afskaffelsen af iværksætterselskabet bærer i høj grad præg af en forhastet beslutningsproces, hvor 

alternative muligheder til løsning af selskabsformens problemer ikke blev undersøgt. Flere af disse 

problemer undersøges i afhandlingens kapitel 7, hvor blandt andet kontrolpakken, som fremført af 

nuværende erhvervsminister Simon Kollerup, behandles. 

4.4 Kapitalkravets betydning for kreditorsikkerheden 

4.4.1 Indledende bemærkninger 

Ved afskaffelsen af iværksætterselskabet har der været et ønske for lovgiverne om, at iværksætterne 

skal bære risikoen ved at drive et selskab, hvilket jf. afsnit 4.1 også har været et af de væsentligste 

argumenter ved afskaffelsen af selskabsformen. Dette søges løst gennem en ændring af kravet til 

indskudskapitalen i selskaber, hvor kapitalkravet ved stiftelse af anpartsselskaber blev sænket fra 

50.000 kr. til 40.000 kr. ved afskaffelsen af iværksætterselskabet.235 

I høringssvaret til lov nr. 616 af 12/06/2013 (indførslen af iværksætterselskabet) har kritikere blandt 

andet anført, at kapitalkravet bør være mellem 10.000-15.000 kr. for at være på niveau med andre 

EU-lande.236 

 
230 Ibid. 
231 Troels Michael Lilja: Den grimme ælling, der aldrig blev til en svane, 2015, side 113 
232 L 190 Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, bilag 2 og 13 
233 Juraprofessor: Afskaffelse af IVS vil gøre Danmark fattigere, Børsen, 2019 
234 Ibid. 
235 Selskabsloven som affattet ved lov nr. 616 af 12/06/2013. 
236 Erhvervsministeriet: Besvarelse af spørgsmål 1 til L 190 stillet af udvalget den 8. marts 
2019, 2019. 
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Følgende afsnit søger at belyse kreditorkravets betydning for kreditorsikkerheden med udgangspunkt 

i udviklingen for anpartsselskaber og samtidig diskutere, hvorvidt ændringen af kapitalkravet fra 

50.000 kr. til 40.000 kr. for anpartsselskaber opfylder de ønskede formål ved afskaffelsen af iværk-

sætterselskabet. 

 

4.4.2 Kapitalkravet i et historisk perspektiv 

Indenfor de sidste ti år har kapitalkravet ved stiftelse af anpartsselskaber ændret sig tre gange. Først 

fra 125.000 kr. til 80.000 kr. i år 2011, fra 80.000 kr. til 50.000 kr. i 2013 og slutteligt fra 50.000 kr. 

til 40.000 kr. i år 2019.237 Det kan betvivles, hvad ræsonnementet er for kapitalkravets størrelse, idet 

flere kritikere blandt andet anfører, at der ikke i nogle offentlige dokumenter fremgår en reel forkla-

ring på blandt andet ændringen af kapitalkravet til 80.000 kr.238. Hensynet bag indførslen og ændrin-

gerne af kapitalkravet for anpartsselskaber er kreditorsikkerheden, men niveauet af selskabskapitalen 

findes der ikke yderligere belæg for. På baggrund af dette sammenlignes kapitalkravet for anpartssel-

skaber med kravene for sammenlignelige selskaber i andre EU-lande. 

Kapitalkravet for lignende selskabstyper i EU er gengivet i tabellen nedenfor239: 

 

Land Navn på selskab (tilsvarende 

anpartsselskabet) 

Kapitalkrav 

Portugal A sociedade por quotas de re-

sponsabilidade limitada 

0 € 

Irland Private Limited Company 0 € 

England Private Limited Company 0 £ 

Grækenland IKE 1 € 

Belgien De personenvennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid – la 

société de personnes à re-

sponsabilité limitée 

1 € 

Tyskland Die Gesellschaft mit 

beschråankter Haftung 

25.000€/1€ 

 
237 LBK nr. 322 af 11/04/2011, LOV nr. 616 af 12/06/2013 & LOV nr. 445 af 13/04/2019. 
238 Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 2, 2014, side 133. 
239 Troels Michael Lilja: Den Grimme Ælling der aldrig blev en svane, 2019, side 102 (Gengivelse af tabellen). 
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Italien Società a responsabilità limi-

tata 

10.000€/1€ 

Malta Kumpanuja privata/private 

limited liability company 

233 € 

Spanien La Sociedad de responsabi-

lidad limidtada 

3.000 € 

Sverige Aktiebolag Privat 50.000 SEK/4.675 € 

Danmark Anpartsselskab 40.000 DKK/5.350 € 

 

På baggrund af tabellen kan det konkluderes, at kapitalkravet for anpartsselskaber i Danmark er højt 

sammenlignet med tilsvarende selskabstyper i EU. Kritikerne anfører, at kapitalkravet er det næsthø-

jeste i EU.240 Dette skyldes i høj grad, at Danmark ikke har reguleret kapitalkravet for anpartsselska-

ber i takt med udviklingen i EU, da de tilsvarende lavere kapitalkrav skulle imødegås gennem ind-

førslen af iværksætterselskabet.  

Tabellen viser de nuværende kapitalkrav i andre EU-lande, hvilke har gennemgået en udvikling som 

følge af EU-rettens afgørelser jf. afsnit 3.2. Afgørelserne har haft stor betydning for de nationale 

selskabslovgivningers udvikling, hvorfor mange EU-lande har sænket kapitalkravet til mellem 0 og 

1 lokal møntenhed. 

Det skal slutteligt bemærkes, at 2. selskabsdirektiv, dir. 77/91/EØF af 13. december 1976, udeluk-

kende fastsætter en nedre grænse for selskabskapitalen for aktieselskaber på 25.000 euro (svarende 

til 187.000 DKK).241 Der er derfor ikke fastsat et minimumskapitalkrav for anpartsselskaber, hvilket 

forstærker den selskabsretlige konkurrence EU-landene imellem i forhold til anpartsselskaberne, og 

for første gang siden EU-domstolens afgørelser har Danmark på nuværende tidspunkt udelukkende 

anpartsselskabet med en indskudskapital på 40.000 kr. som sammenlignelig selskabsform, fordi 

S.M.B.A. blev afskaffet ved indførslen af iværksætterselskabet. Dette er desuden et tegn på overim-

plementering af EU-loven som følge af, at der ikke er fastsat et minimumkapitalkrav i EU for an-

partsselskaber jf. ovenstående. 

 
240 Troels Michael Lilja: Den Grimme Ælling der aldrig blev en svane, 2019, side 102. 
241 EUR-Lex: dir. 77/91/EØF af 13. december 1976, 1976. 
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4.4.3 Det ideelle kapitalkrav – en illusion? 

Det kan på baggrund af udviklingen i andre EU-lande fremstå som om, at de danske lovgivere har 

overset den selskabsretlige udvikling i EU, hvorfor kapitalkravet ved stiftelse af anpartsselskaber og 

afskaffelsen af iværksætterselskabet er tiltag, som står i modsætning til de generelle tendenser i EU. 

Allerede i 2008 anførte Moderniseringsudvalget i betænkning 1498 følgende; 

”Udvalget til Modernisering af Selskabsretten har imidlertid vurderet, at der ikke nødvendigvis er en 

sammenhæng mellem kapitalkravet ved stiftelse og kreditorbeskyttelse. Det skyldes, at der ikke er 

krav om, at selskabskapitalen ved stiftelsen står i forhold til et kapitalselskabs finansielle behov. Det 

nødvendige kapitalgrundlag afhænger nærmere af det enkelte kapitalselskabs forretningsgrundlag 

og risikoprofil.”242 

Ovenstående citat fremhæver ligeledes forfatternes bemærkninger i afsnit 3.4, hvor Erhvervsstyrel-

sens analyse viser, at iværksætterselskabet hyppigt er benyttet som holdingselskab, hvor det finan-

sielle behov er mindre end andre typer af selskaber. Omvendt må det antages, at mere kapitaltunge 

brancher har behov for en markant større indskudskapital.243 Det kan på baggrund af dette betvivles, 

hvorvidt kravet om indskudskapital på 40.000 kr. kan antages at være et generelt fornuftigt niveau 

for indskudskapital i anpartsselskaber. Det fremhæves blandt andet også, at blandt iværksætterselska-

ber med reel erhvervsaktivitet var 70% af registreringerne fordelt på følgende branchekoder; ca. 25% 

som handel og transport, ca. 24% erhvervsservice, ca. 13% bygge og anlæg og ca. 8% information 

og kommunikation. Det fælles kendetegn ved størstedelen af disse brancher er, at der ikke er behov 

for en større anlægsinvestering for at begynde aktiviteterne, mens det største træk på virksomhedens 

ressourcer er aflønning af medarbejdere. 244 Dette viser, at selskabsformerne i praksis henvender sig 

til forskellige typer af brancher, hvor kapitalkravet kan være en bestemmende faktor for valget af 

selskabsform.  

 

Fra lovgiverne blev det anført, at indskuddet skal være et udtryk for, at iværksætterne udsender en 

signalværdi til kreditorer og medarbejdere om, at de har tiltro til ideen bag selskabet jf. Lovforslag 

nr. L 190;  

 
242 Økonomi- og Erhvervsministeriet: Modernisering af selskabsretten - betænkning 1498, 2008. 
243 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 16. 
244 Selskaber – Aktuelle emner II, 2019, Hanne Søndergaard & Karsten Engsig Sørensen, kapital 5 – Afvikling af 
iværksætterselskaber – dansk enegang i EU af Troels Michael Lilja 



 
 
 

58 

”Baggrunden for, at man, trods vurderingen fra Udvalget til modernisering af selskabsretten, allige-

vel har valgt at opretholde et minimumskrav til selskabskapitalen i anpartsselskaber generelt er især 

selskabskapitalens signalværdi.” 245 

Uden andre kreditorbeskyttelsesregler kan ovenstående virke som en fornuftig måde at begrænse si-

tuationer, hvor stifteren af et selskab med lav indskudskapital vil handle mere risikofyldt, fordi denne 

har mindre at tabe grundet selskabets begrænsede hæftelse og lave indskud. Der er dog en række 

almindelige regler i selskabsloven, som søger at sikre kreditorerne.  

Disse regler er blandt andet bestemmelsen i årsregnskabsloven og selskabsloven om, at iværksætter-

selskaber skal inkludere betegnelsen iværksætterselskab eller forkortelsen IVS i sit navn jf. Æn-

dringslovens §4, stk. 7 samt kravet om indberetning af årsregnskab jf. ÅRL §2 som bevirker, at kre-

ditorerne til enhver tid er oplyst om, hvem de indgår aftaler med, udsteder kredit til m.v.246 Der er 

dog som udgangspunkt ikke krav om revision af iværksætterselskabers regnskaber jf. ÅRL §135, 

hvorfor der kan forekomme fejl i årsrapporterne og derved kreditorernes informationsgrundlag.247 

Ydermere må det antages, at kreditorerne i høj grad kræver yderligere sikkerhedsstillelse, hvis der 

handles med selskaber med begrænset indskudskapital, frie reserver og aktivitet. Når der kræves sik-

kerhedsstillelse og garantier gør dette automatisk, at stifter bliver pålagt en yderligere risiko, som 

medfører, at sådanne situationer undgås.  

Derudover stiller selskabsloven også krav til selskabets ledelse, tilsyn og direktion jf. SEL §§115, 

116 og 118.248 Selskabets ledelse skal jf. disse bestemmelser sørge for, at selskabet har et forsvarligt 

kapitalberedskab, hvilket kan være langt mere end den indbetalte selskabskapital. Et forsvarligt ka-

pitalberedskab vil naturligvis variere afhængigt af forholdene i det enkelte selskab. Det kan i debatten 

virke som om, at det grundlæggende faktum, at indskuddet på henholdsvis 40.000 kr. og 1 kr. er et 

udtryk for en minimumskapital, forglemmes. Ledelsen kan altså ifalde ansvar, hvis kapitalberedska-

bet ikke er tilstrækkeligt i forhold til kapitalselskabets drift, selvom minimumskapitalen er indskudt 

jf. SEL §118, stk. 2.249 Argumentet om, at iværksætterne skal have ”hånden på kogepladen” er derfor 

faktuelt forkert henset til selskabslovens bestemmelser. Ansvarsnormen jf. SEL §361 må tillige kunne 

finde anvendelse, hvis den nødvendige kapital ikke er til stede ved driften af selskabet, og dette for 

eksempel medfører selskabets konkurs.250  

 
245 Erhvervsministeriet: Lovforslag nr. L190 - Forslag til Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, 2019. 
246 Årsregnskabslovens §2 og Ændringsloven som affattet ved lov nr. 445 af 13/04/2019 §4, stk. 7. 
247 Årsregnskabsloven §135. 
248 SEL §§115, 116 & 118 og Erhvervsstyrelsen: Vejledning om etablering af anpartsselskaber, 2014. 
249 SEL §118, stk. 2. 
250 SEL §361. 
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Det skal hertil bemærkes, at der ofte vil være sammenfald mellem ledelsen og stiftere i iværksætter-

selskaber.251 Det må derfor ud fra ovenstående konkluderes, at det kan være ansvarspådragende for 

ledelsen, henset til bestemmelserne i selskabsloven, at stifte et selskab med en indskudskapital på 1 

kr., hvis indskuddet ikke er tilstrækkeligt til den påtænkte drift. 

 

Slutteligt kan det på baggrund af ovenstående konkluderes, at kapitalkravet på 40.000 kr. i Danmark 

er højt sammenlignet med andre EU-lande, mens afskaffelsen af iværksætterselskabet ikke følger 

udviklingen i den europæiske selskabsret. Ydermere kan det ikke påvises, at kapitalkravet i sig selv 

kan tilvejebringe en tilfredsstillende kreditorbeskyttelse, mens størrelsen på kapitalkravet ikke kan 

underbygges af legitime kreditorbeskyttelseshensyn, fordi størrelsen på en tilfredsstillende indskuds-

kapital afhænger af den enkelte virksomhed. Det ideelle kapitalkrav kan derfor konkluderes som væ-

rende en illusion og afhænger af det enkelte selskab, og det anbefales, at kreditorerne imødegås af 

selskabslovens præceptive regler om ledelsen, tilsynets og direktionens ansvar, og dette kan kombi-

neres med løsningsforslagene, som præsenteres i kapitel 7. 

4.5 Mindre indflydelse på den materielle selskabsret 

Ved at fjerne muligheden for at kunne stifte iværksætterselskaber i Danmark, mindsker man grund-

læggende indflydelse på den materielle selskabsret. Som det fremgår af afsnit 3.3, har sager som C-

212/97 Centros, C-106/06 Polbud, C-167/01 Inspire Art, gjort det klart, at selskaber stiftet indenfor 

EU med lav selskabskapital har mulighed for at stifte filialer i Danmark. Som det fremgår af afsnit 

3.4 kunne man i Danmark, indtil iværksætterselskabet blev indført i 2014, i stedet stifte selskab i 

selskabsformen S.M.B.A. Et selskab med begrænset ansvar, som var ulovreguleret, men som samti-

dig kan have fungeret som et værn mod filialer af udenlandske selskaber med lav selskabskapital.252 

Der er derfor ikke længere en reel mulighed for at stifte et selskab i Danmark med lav selskabskapital, 

samtidigt med, at kapitalejer har begrænset hæftelse. Det betyder at danske iværksættere, for at opnå 

begrænset hæftelse med lav selskabskapital, nu kun kan stifte selskaber i henholdsvis Færøerne, 

Grønland og dele af EU.  

Udgangspunktet for selskaber stiftet indenfor EU, som etablerer filialer i Danmark, er at filialerne er 

underlagt den selskabsretlige lovgivning i det land, hvor selskabet har registreret hovedsæde. Det 

 
251 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 35. 
252 Troels Michael Lilja: Afvikling af iværksætterselskaber - dansk enegang i EU, 2019, side 152 
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betyder, at eksempelvis en dansk filial af et tysk Unternehmergesellschaft (Haftungsbeschränkt), er 

underlagt den tyske selskabslov, Gesellschaftsrecht, også selvom den primære drift ligger i Danmark. 

Dette fremgår af TEUF 49, hvor det explicit er angivet følgende: ”med forbehold af bestemmelserne 

i kapitlet vedrørende kapitalen indebærer etableringsfriheden adgang til at optage og udøve selv-

stændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder, herunder navnlig selskaber i 

den i artikel 54 anførte betydning, på de vilkår, som i etableringslandets lovgivning er fastsat for 

landets egne statsborgere”. Dette, sammen med 212/97 Centros, er grundlæggende årsagen til, at 

Danmark nu sætter sig uden for materiel indflydelse på selskabsretten, såfremt der efter afskaffelsen 

af det danske iværksætterselskab kommer et højt antal stiftelser af udenlandske filialer i Danmark.  

 

Stifter man et iværksætterselskab i Grønland, har Danmark mulighed for at lave reguleringer i sel-

skabsretten ved kongelige anordninger. Der er altså en række reguleringsmuligheder for den danske 

stat til at modvirke, at danskere stifter iværksætterselskaber i Grønland, men alligevel er det ikke 

sikkert, at dette på nogen måde er ønskeligt.  

Et eksempel kunne være, at Danmark ved kongelig anordning helt afskaffede iværksætterselskabet i 

Grønland. En sådan ændring vil sætte Danmark helt uden for indflydelse, da formodningen jo må 

være, at nogle danskere vil stifte et iværksætterselskab i Grønland, da dette i medfør af afsnit 5.2 kan 

være en attraktiv løsning for nogle danske iværksættere. Hvis disse danskere afskæres den mulighed, 

er der en sandsynlighed for, at de f.eks. blot stifter et UG (Haftungsbeschränkt) i Tyskland, for at 

opnå den begrænsede hæftelse med en lav selskabskapital.  

Der kan derfor være en ide i, at Grønland beholder selskabsformen, og at man i stedet laver de æn-

dringer til lovgivningen, som der fremsættes argumenter for i afhandlingens kapitel 7. Ændringerne 

vedrører den danske selskabslov, men kan indføres ved kongelige anordning, i stedet for at udfase 

selskabsformen helt og dermed sætte Danmark helt uden for materiel selskabsretlig indflydelse.  

 

For Færøerne er næsten det samme gældende for selskaber, som vil stifte filialer i Danmark, dog med 

den væsentlige forskel, at et færøsk selskab ikke stifter en filial, men derimod en afdeling i Danmark 

jf. afsnit 5.2. Men med undtagelse af, at det altså er en afdeling og ikke en filial der drives, er det reelt 

de samme vilkår som gælder for selskabet. Et selskab stiftet i Færøerne er dermed underlagt færøsk 

selskabsret. Naturligvis minder den færøske selskabslov på nuværende tidspunkt meget om den dan-

ske, hvilket gennemgås nærmere i afsnit 5.2, men materiel indflydelse har Danmark næppe herpå, da 

det er det færøske selvstyre, som er lovgiver på området.  
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4.6 Delkonklusion 

I medfør af afsnit 4.1 kan det konkluderes, at baggrunden for afskaffelsen af iværksætterselskabet 

primært var de forhold, som blev afdækket i Erhvervsstyrelsens analyse fra 2018. Det er derfor pri-

mært følgende, som er argumenterne bag afskaffelsen: 

 

Iværksætterselskabernes erhvervsaktivitet: 

Erhvervsstyrelsens analyse viser, at iværksætterselskaberne har genereret en samlet omsætning på ca. 

5,2 mia. kr., 5.200 beskæftigede og en eksport på ca. 400 mio. kr. jf. afsnit 4.1.1. Rapporten fremhæ-

ver dog samtidig, at det meste af ovennævnte omsætning, beskæftigelse og eksport kunne være skabt 

af en anden selskabsform, hvilket daværende erhvervsminister, Rasmus Jarlov, tillige anfører som en 

af argumenterne bag afskaffelsen. 

 

Overlevelsesraten for iværksætterselskaber: 

Det blev i afsnit 4.1.2 konkluderet, at overlevelsesraterne for iværksætterselskaber fra år 2015 til 2017 

var mindre end for anparts- og aktieselskaber. Derimod var iværksætterselskabernes overlevelsesrate 

større end personligt ejet mindre virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. 

Modsat kan det dog betvivles, om datagrundlaget for iværksætterselskaberne er tilstrækkeligt grundet 

den relativt korte tidsperiode, som selskabsformen har eksisteret.  

 

Store omkostninger til opløsning af iværksætterselskaber: 

I Erhvervsstyrelsens analyse fremhæves det, at der efter iværksætterselskabets indførsel, er sket en 

stigning i antallet af tvangsopløsninger, som har medført øgede omkostninger til sagsbehandlingen 

heraf fra 32 mio. kr. i 2014 til ca. 46 mio. kr. i 2016. Samtidig anføres det i afsnit 4.1.3, at iværksæt-

terselskaberne udgør ca. 60% af tvangsopløsningerne. Forfatterne bemærker dog, at der må være 

markant færre omkostninger ved at tvangsopløse et iværksætterselskab uden aktivitet end andre sel-

skabsformer med en betydelig drift.  

 

Få omregistreringer af IVS til ApS: 

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens analyse, at det udelukkende er ca. 4% af de samlede iværksætter-

selskaber, som har omregistreret sig til et anpartsselskab. Troels Michael Lilja argumenterer dog for, 

at selskaberne er stiftet med en meget begrænset startkapital på 1 kr., mens 25.884 ud af 41.877 af 
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iværksætterselskaberne er stiftet indenfor de sidste to år (2016-2017), hvorfor særligt disse selskaber 

har haft kort tid til at henlægge den påkrævede kapital til at omregistrere sig jf. afsnit 4.3.4. 

 

Iværksætterselskabernes regelefterlevelse: 

Erhvervsstyrelsens analyse fokuserede på områderne: Rettidig regnskabsindberetning, reelle ejere og 

registrering af lovlig ledelse og revisor. Blandt andet konkluderes det i analysen, at 90 procent af 

iværksætterselskaberne stiftet i perioden 2014-2017 har indsendt et årsregnskab i 2016 og 2017, mens 

det er tæt på 100 procent for anpartsselskaberne i samme periode. Analysen konkluderer samtidig, at 

det ofte er iværksætterselskaber, som ikke har påbegyndt driften af selskabet, som ikke opfylder en 

af de tre områder 

 

Skatte- og afgiftsrestancer: 

De samlede skatte- og afgiftsrestancer for iværksætterselskaberne pr. 31/12-2017 udgjorde 533 mio. 

kr., fordelt på ca. 4.000 aktive selskaber og 500 ophørte iværksætterselskaber. De gennemsnitlige 

restancer var fordelt på henholdsvis 135.245 kr. for aktive iværksætterselskaber og 211.120 kr. for 

ophørte iværksætterselskaber. Det kan på baggrund af ovenstående konkluderes, at der er nogle store 

restancer for ophørte selskaber, som enten er tvangsopløste eller gået konkurs, hvilket giver begræn-

set mulighed for at inddrive gælden, mens restancerne i aktive selskaber kan være positive, fordi det 

vidner om en drift i selskaberne. Samtidig fremhæver Erhvervsstyrelsens analyse dog, at der både er 

større restancer forholdsvist og absolut i anpartsselskaber. 

 

Manglende risiko for stifter: 

Daværende Erhvervsminister, Rasmus Jarlov, fremførte, at selskabskapitalen signalerer, at ejerne og 

stifterne af selskabet har en tilstrækkeligt stor tro på ideen bag virksomheden, at de er villige til at 

skyde en større sum penge ind i selskabet. Det konkluderes derfor, at en af årsagerne bag afskaffelsen 

af iværksætterselskaberne er, at ejerne ikke har en tilstrækkeligt stor tro på ideen bag selskabet, hvil-

ket fører til useriøse iværksættere.  

 

Svig blandt iværksætterselskaber: 

Der har været en række sager om svindel, hvori iværksætterselskabet har været anvendt som selskabs-

form. Den største af disse sager er Operation Greed, som førte til svindel for 290 mio. kr. Dog indi-
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kerer Erhvervsstyrelsens analyse, at der er en forskel mellem antallet af iværksætterselskaber og an-

partsselskaber, som bliver nægtet registrering af Skatteforvaltningen. Dog er forskellen endnu større 

mellem enkeltmandsvirksomhederne og henholdsvis iværksætterselskaberne og anpartsselskaberne. 

 

Udfordringer vedrørende omregistrering af selskaber: 

Selskaber, som ikke kan nå omregistreringskravet, kan omfatte selskaber med en positiv drift. At 

lukke disse selskaber strider imod argumentet om, at iværksætterselskabet skal afskaffes grundet 

manglende erhvervsaktivitet. Som det blev fastslået i afsnit 4.1 var et af de væsentligste argumenter 

for afskaffelsen, at der var store omkostninger forbundet ved opløsningen af inaktive iværksættersel-

skaber. Tvangsopløsning af selskaber med en væsentlig drift må derfor alt andet end lige lede til 

større omkostninger til opløsning af selskaberne. Ændringslovens tidsfrist til omregistrering af iværk-

sætterselskaberne og konsekvensen ved manglende omregistrering, stemmer derfor ikke overens med 

formålet med afskaffelsen af iværksætterselskabet. 

 

Det konkluderes samtidig, at lovgivningsprocessen ved afskaffelsen af iværksætterselskabet anses 

som værende for kort med en høringsfase på blot 14 dage. Det blev til trods mange henvendelser fra 

flere eksperter, blev lov nr. 445 af 13. april 2019 indført, som følge af en ubrydelig aftale mellem 

Dansk Folkeparti og Regeringen.  

 

Med afskaffelsen af iværksætterselskabet må der især stilles tvivl ved, hvorvidt Danmark på nuvæ-

rende tidspunkt overhovedet kan anses for at have en konkurrencedygtig selskabsret, da Danmark har 

det næsthøjeste kapitalkrav i EU jf. afsnit 4.4.2. Herudover er der reelt intet belæg for, at et fast 

kapitalkrav giver en generel tilstrækkelig sikring for kreditorerne, og forfatterne anfører i øvrigt, at 

selskabsloven og årsregnskabsloven selv har regler med netop den hensigt at beskytte kreditorerne. 

Minimumskravet for selskabskapitalen kan derfor bevirke til, at iværksættere fremadrettet har et in-

citament til at stifte selskaber i andre medlemslande i EU. Hvis iværksættere udnytter muligheden for 

at stifte selskaber i EU eller i rigsfællesskabet vil Danmark sættes uden for materiel selskabsretlig 

indflydelse. 
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Del 2 Iværksætteres mulighed for at stifte selskaber uden for Danmark 

5 Stiftelse af kapitalselskaber uden for Danmark 

5.1 Stiftelse af selskaber i et EU-medlemsland 

Som følge af C-212/97 Centros, C-106/06 Polbud, C-167/01 Inspire Art, er det muligt for en EU-

borger at stifte selskaber i et andet EU-medlemsland end Danmark. Dette betyder, at danskere altså 

ikke er helt afskåret fra at stifte kapitalselskaber med en lav selskabskapital, et sådant selskab skal 

blot stiftes i et andet EU-land. I dette afsnit vil processen herfor blive gennemgået, hvor Tyskland vil 

bruges som eksempel på et muligt stiftelsesland.  

 

En udenlandsk pendant til iværksætterselskabet vil som følge af ovenstående kunne stiftes i Tyskland, 

Frankrig eller Belgien blot for at nævne et par eksempler. Etableringsretten indenfor EU giver således 

muligheden for at stifte et tysk UG (Haftungsbeschränkt), selvom man er bosiddende i Danmark. 

Dette kræver blot, at selskabet har hjemsted i Tyskland. 

 

Idet man stifter et selskab i et andet EU-medlemsland, skal man være opmærksom på, at man er 

underlagt stiftelseslandets lovgivning. Det betyder, at en dansker, som stifter et tysk UG, eller et andet 

kapitalselskab i Tyskland, skal følge den tyske lovgivning. 

 

Typisk vil det være et krav, at man på selskabets hjemsted skal kunne træffe ledelsen, eller en repræ-

sentant for ledelsen. Vil man eksempelvis stifte selskab i Tyskland, findes der som udgangspunkt 

ingen særlige begrænsninger.253 Imidlertid er der dog i nogle tilfælde krav om, at en repræsentant for 

selskabet, som er bosat i Tyskland, skal kunne træffes af visse myndigheder.254  

 

Det fremgår af Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Lov om selskaber 

med begrænset ansvar) § 1, at selskaber efter denne lov kan stiftes af en eller flere personer til ethvert 

lovligt formål i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Heriblandt skal der udarbejdes vedtæg-

ter jf. lovens §§2-3, hvor blandt andet adresse for hjemsted samt selskabets formål skal være angivet, 

som det også kendes fra dansk ret.  

 

 
253 Njord Lawfirm: Selskabsret i Tyskland 
254 Njord Lawfirm: Selskabsetablering i Tyskland 
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Reglerne om det tidligere omtalte Unternehmergesellschaft Gesellschaft (Haftungsbeschränkt) kan 

findes i Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung § 5a. Af denne bestemmelse 

fremgår blandt andet, at selskabet skal benytte sig af selskabsbetegnelsen “Unternehmergesellschaft 

(haftungsbeschränkt)” eller den korte form, ”UG (haftungsbeschränkt)”.255  

 

Et UG (Haftungsbeschränkt) er et selskab, som ikke opfylder kapitalkravet jf. lovens § 5, stk. 1 

(25.000 Euro). Ligesom det danske iværksætterselskab, må kapitalforhøjelser i et UG (Haftungs-

beschränkt) ikke ske ved apportindskud jf. lovens § 5a, stk. 2, 2. pkt. Som i det danske iværksætter-

selskab er der krav om, at de tyske UG’er etablerer en bunden reserve i overensstemmelse med §§ 

242-264 i ’Handelsgesetzbuchs’ (handelslovbogen). 

 

Som det tidligere er omtalt i afsnit 3.4, var det danske iværksætterselskab i høj grad inspireret af den 

tyske udgave, UG (Haftungsbeschränkt), dog med den betydelige forskel, at man i et iværksættersel-

skab ikke har lov at udbetale udbytte, førend reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag 

sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kr. (40.000 kr. i medfør af LBK nr. 763 af 23. 

juli 2019 § 4, stk. 2).256  

 

Som iværksætter, der ønsker at stifte selskab i et andet EU-medlemsland, men have sin primære drift 

i Danmark, skal man imidlertid være klar over, at man skal indordne sig efter de i selskabslovens 

kapitel 19 gældende regler om ’Filialer af udenlandske kapitalselskaber’.  

 

Selvom man er dansk stifter af et tysk selskab, eksempelvis i form af et UG (Haftungsbeschränkt), er 

man underlagt reglerne i selskabslovens kapitel 19, da selskabet, som juridisk person, er et kapital-

selskab hjemmehørende i et EU-land.  

 

Af SEL § 345, stk. 1 fremgår det, at udenlandske kapitalselskaber kan drive virksomhed gennem en 

filial i Danmark, hvis blot det er hjemmehørende i et EU- eller EØS-land. Der er dog en række krav, 

som skal opfyldes, herunder at filialen skal ledes af en eller flere bestyrere, som alle skal være myn-

dige.257 Herudover skal filialen også have et navn, bestående af hovedselskabs navn, med tilføjelsen 

 
255 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) § 5 a, stk. 1 
256 lov nr. 616 af 12-06-2013 
257 LBK. 763 af 23. juli 2019 §§ 346 stk. 1 og stk. 2 
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”filial” og have en klar angivelse af hovedselskabets nationalitet.258 Navnet, samt filialangivelsen og 

hovedselskabets nationalitet, skal også fremgå af al kommunikation udadtil. Det betyder, at filialen i 

e-mails, breve, forretningspapirer og eventuel hjemmeside skal angive, at selskabet er en filial og 

herudover inkludere eventuelle registreringsnumre for hovedselskabet.259 

Når man ønsker at drive en filial i Danmark, skal filialen registreres hos Erhvervsstyrelsen, i hvilken 

forbindelse reglerne i kapitel 2 finder anvendelse.260 Det betyder, at registrering hos Erhvervsstyrel-

sen skal ske senest to uger efter den retsstiftende beslutning, ligesom også filialens ledelse skal være 

registreret hos Erhvervsstyrelsen.261  

 

Dermed må det siges, at der er en række krav, som også skal overholdes i forhold til registrering af 

filialen, ligesom der også i hovedselskabet er en række krav til registrering, som skal overholdes, for 

at en filial kan drives. Derudover kommer der en række ulemper, blandt andet i form af udgifter til 

eksempelvis advokater eller revisorer, som skal fungere som repræsentant for selskabet på dets hjem-

sted. Derudover skal stifteren af selskabet sætte sig ind i og følge reglerne i landet, hvori hovedsel-

skabet er stiftet, indenfor eksempelvis selskabsretten og regnskabsloven. 

5.2 Stiftelse af selskaber i rigsfællesskabet 

5.2.1 Generelt om stiftelse i rigsfællesskabet 

Selvom det ikke længere er muligt at stifte iværksætterselskaber i Danmark, er det fortsat muligt at 

stifte iværksætterselskaber i rigsfællesskabet. Det betyder, at kapitalselskaber med lav selskabskapital 

fortsat kan stiftes i Grønland eller Færøerne, hvorefter man kan drive en afdeling i Danmark, og 

dermed ikke en filial som omtalt i afsnit 5.1. Det fremgår direkte af ændringsloven, lov nr. 445 af 19. 

april 2019 § 8, at loven ikke gælder for Færøerne eller Grønland, men at reglerne senere kan indføres 

i Grønland ved kongelig anordning, men indtil en sådan anordning indføres, vil det altså være muligt 

at stifte iværksætterselskaber i Grønland.  

 

Da selskabsretten indføres ved kongelig anordning, som ikke følger den danske selskabslov, er den 

nugældende lovgivning i Grønland ANG nr. 486 af 14. maj 2018. Af denne anordning fremgår det, 

at iværksætterselskaber kan stiftes i Grønland og kapitel 20 a om iværksætterselskaber er stort set 

 
258 LBK. 763 af 23. juli 2019 § 347 stk. 1  
259 LBK. 763 af 23. juli 2019 § 347, stk. 2 
260 LBK. 763 af 23. juli 2019 § 349, stk. 1 
261 LBK. 763 af 23. juli 2019 §§ 9, stk. 1 og 10, stk. 1 
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identisk med kapitel 20 a indført ved lov nr. 616 af 12-06-2013 og afskaffet ved lov nr. 445 af 13. 

april 2019.  

Således fremgår det direkte af ANG nr. 486 af 14. maj 2018 § 5, nr. 14, at iværksætterselskaber er et 

anpartsselskab jf. § 2, dog med en kapital på mindre end 50.000 kr. I øvrigt fremgår det af bestem-

melsen, at selskabet også skal opfylde kravene i ANG nr. 486 af 14. maj 2018 § 357 a. Altså skal 

selskabet have en kapital på mindst en krone, men kapitalen må ikke være indskudt som apportind-

skud, da indskuddet skal indbetales kontant.262 Desuden skal selskabet benytte selskabsbetegnelsen i 

dets navn, i form af enten ”IVS” eller ”Iværksætterselskab”.263 Ligesom reglerne for anpartsselskaber 

gælder for iværksætterselskaber i Danmark, medmindre andet er fastsat i ændringsloven, så gør reg-

lerne i anordningen for anpartsselskaber sig også gældende for iværksætterselskaberne, med mindre 

andet er anført i ANG nr. 486 af 14. maj 2018 kapitel 20 a.  

 

I praksis betyder ovenstående, at man som dansker kan stifte et iværksætterselskab i Grønland, men 

drive selskabet fra Danmark. Den eneste umiddelbare begrænsning der ligger heri er, at der skal være 

en repræsentant for iværksætterselskabet tilstede i Grønland. Det fremgår direkte af ANG nr. 486 af 

14. maj 2018 § 5, nr. 13, at et hjemsted er den adresse i Grønland, som selskabet kan kontaktes på. 

Det betyder altså, at der skal være en repræsentant på selskabets hjemsted, således at selskabet kan 

blive kontaktet på selve hjemstedet af relevante myndigheder.  

 

At drive et iværksætterselskab med hovedsæde i Grønland giver en markant fordel for de danske 

iværksættere, som ønsker at drive selskab i Danmark med lav selskabskapital. Som tidligere omtalt, 

kan iværksættere etablere filialer i Danmark i medfør af afsnit 3.3, hvor EU-domme som Centros og 

Polbud gjorde det klart, at etableringsfriheden åbner op for at drive filialer af selskaber etableret med 

hovedsæde i andre EU-lande. Dette medfører imidlertid, som omtalt i afsnit 5.1, at der blandt andet 

skal føres regnskab efter det lands lovgivning, hvor man måtte have hovedsæde, hvor udenlandsk 

lovgivning på eksempelvis regnskabsområdet kan være meget forskelligt på tværs af EU-medlems-

lande. Det samme princip gælder ved stiftelse af iværksætterselskab med hovedsæde i Grønland, men 

alligevel lettes byrden for eventuelle stiftere. Det skyldes at ANG. nr. 625 af 23. juni 2008 i grove 

træk minder meget om den nugældende årsregnskabslov i Danmark. Det betyder således, at der fra et 

 
262 ANG nr. 486 af 14. maj 2018, stk. 2 
263 ANG nr. 486 af 14. maj 2018, stk. 3 
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regnskabsmæssigt perspektiv kan være relativt store besparelser at hente ved at benytte sig af denne 

løsning, da landenes lovgivning på flere områder er tæt på identiske.  

 

Ligesom i Grønland, er det også i Færøerne muligt at stifte og etablere et iværksætterselskab. Færø-

erne har et såkaldt hjemmestyre, som blev indført ved lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes 

hjemmestyre. Det betyder altså, at Færøerne fungerer som et selvstyrende samfund i det danske 

rige.264 I 2005 indførte man i Danmark lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de færøske myndigheders 

overtagelse af sager og sagsområder. Med denne lov kan Færøerne lade sagsområder overdrage fra 

Danmark til Færøerne. Selskabsretten blev i den forbindelse overtaget af Færøerne d. 1. januar 

2008.265 Der er således sket et brud mellem dansk og færøsk lovgivning på det selskabsretlige område. 

Som resultat heraf har Færøerne d. 31. maj 2019 indført deres seneste selskabslov, Vinnufela-

galógin.266 

 

I den færøske selskabslov er iværksætterselskabet indført ved kapitel 19a. Iværksætterselskabet, som 

på færøsk hedder ’Íverksetarafeløg’, er altså hjemlet i denne lov. Det fremgår således af Lavtingslo-

ven om anparts- og små anpartsselskaber, som senest er ændret ved lavtingslov nr. 44, af 26. april 

2019, § 309 a stk. 1 og stk. 2, at der er tale om et selskab, som skal anvende reglerne for anpartssel-

skaber, medmindre andet fremgår af lovteksten, men som har en selskabskapital på mindst 1 kr. End-

videre fremgår det af lovens § 309 a, stk. 3, at betegnelsen ’IVF’ eller “íverksetarafelag” skal benyttes 

i navnet. Dermed er lovens § 309 a, helt magen til den danske ændringslov, lov nr. 445 af 13. april 

2019 § 4 stk. 5, stk. 7 og stk. 1 delvist. Herudover fremgår det af lovens § 2, stk. 11, at et iværksæt-

terselskab er et anpartsselskab, med en selskabskapital på minimum 1 kr.  

 

Ligesom det danske iværksætterselskab, da det blev indført ved lov nr. 616 af 12. juni 2013, er der 

krav om at 25% af IVF’ets overskud henlægges til en bunden reserve.267 Dermed er de helt grund-

læggende elementer, som også karakteriserede det danske iværksætterselskab, mens man kunne stifte 

det, lagt sådan, så en dansk iværksætter i vid udstrækning vil kunne stifte et IVF, med et forholdsvis 

begrænset behov for at sætte sig ind i den for selskabet relevante lovgivning. Af lavtingslov nr. 44, 

af 26. april 2019 § 5, stk. 12 fremgår det, at hjemstedet er den adresse i Færøerne, hvorpå selskabet 

 
264 Den færøske hjemmestyreordning, Statsministeriet 
265 Hjemmestyrelovens liste B, Statsministeriet  
266 Lavtingsloven om anparts- og små anpartsselskaber som senest er ændret ved lavtingslov nr. 44, 26 april 2019  
267 Lavtingsloven om anparts- og små anpartsselskaber som senest er ændret ved lavtingslov nr. 44, 26 april 2019  
§ 309 b stk. 1 
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kan kontaktes. Dermed skal man have et konkret hjemsted, hvorpå der er en repræsentant for selska-

bet, som kan træffes fysisk.  

 

I forbindelse med ovenstående har forfatterne kontaktet Erhvervsstyrelsen, som har bekræftet, at det 

efter Erhvervsstyrelsens praksis er muligt at stifte både et grønlandsk og et færøsk iværksætterselskab 

og drive det i Danmark. Faktisk kan denne drift ske uden, at der skal etableres og registreres en filial 

hos Erhvervsstyrelsen. Dette skyldes, at stiftelsen sker inden for rigsfællesskabet, hvorfor der blot 

skal etableres en dansk afdeling af iværksætterselskabet. For færøske iværksætterselskaber gælder 

derfor følgende, ifølge Erhvervsstyrelsen: ”Færøerne er en del af rigsfællesskabet. Det er således 

Erhvervsstyrelsens opfattelse, at færøske selskaber ikke skal betragtes som udenlandske. Et færøsk 

selskab, som ønsker at drive virksomhed i Danmark, kan derfor drive virksomhed gennem en afdeling 

i Danmark, på samme måde som et dansk selskab med hjemsted i en dansk by kan drive virksomhed 

igennem en afdeling i en anden dansk by. En sådan afdeling vil ikke være omfattet af filialreglerne i 

selskabslovgivningen.”268 

På baggrund af ovenstående er det dermed klart, at filialreglerne altså ikke gør sig gældende for sel-

skaber etableret i Færøerne. Det skyldes, at selskaber etableret indenfor rigsfællesskabet ikke betrag-

tes som udenlandske, hvilket undtager et selskab fra Færøerne fra at skulle lade sig registrere som en 

filial hos Erhvervsstyrelsen, som det ellers ville være tilfældet med et selskab etableret i et EU-med-

lemsland. Dette betyder, at en dansk statsborger kan stifte et færøsk IVF og drive det i Danmark som 

en afdeling, men det er dog et krav at de færøske myndigheder kan træffe en repræsentant fra selska-

bet på hjemstedet, som tidligere omtalt, jf. lavtingslov nr. 44, af 26 april 2019 § 5, stk. 12.  

 

For iværksætterselskaber stiftet i Grønland gælder selskabslovens kapitel 19 ikke. Dette fremgår di-

rekte af Erhvervsstyrelsen hjemmeside, hvor de eksplicit skriver følgende: ”Grønlandske selskaber 

har ikke mulighed for at drive virksomhed igennem en filial i Danmark i selskabslovens forstand.”. 

Derudover fremgår det, at et grønlandsk selskab kan drive afdelinger i Danmark, nøjagtigt som et 

dansk selskab, bare selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen.269 Det har den betydning, at dan-

skere, som fortsat ønsker at etablere iværksætterselskaber, kan gøre dette ved at stifte et grønlandsk 

IVS, og drive det som en afdeling i Danmark. Dog skal det være muligt for de grønlandske myndig-

heder at træffe en repræsentant for ledelsen på selskabets hjemsted jf. ANG nr. 486 af 14. maj 2018 

 
268 Mailkorrespondance mellem forfatterne og Erhvervsstyrelsen 
269 Grønlandske selskabsformer, 15. august 2019, Erhvervsstyrelsen 
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§ 5, nr. 13, men der foreligger en mulighed for at drive en afdeling i Danmark af et grønlandsk iværk-

sætterselskab for danske iværksættere.  

 

Der er grundlæggende en meget væsentlig fordel ved at stifte et selskab indenfor rigsfællesskabet. 

Udover at man ikke er underlagt selskabslovens kapitel 19 om udenlandske filialer, så er selskabs-

lovgivningen i Færøerne og Grønland meget lig den danske. Selv efter det færøske selvstyre har 

overtaget lovgivningskompetencen på selskabsretten, har selvstyret åbenlyst fundet inspiration til 

lavtingslov nr. 44, af 26 april 2019 i den danske selskabslov som affattet ved lov nr. 616 af 12-06-

2013. Der er nogle få undtagelser hertil, blandt andet er det danske kapitel 16 om grænseoverskri-

dende fusion og kapitel 16a om grænseoverskridende flytning af hjemsted taget ud af den færøske 

selskabslov. For den danske iværksætter er det derfor forholdsvist lige til at drive et selskab stiftet i 

Færøerne på baggrund af den store selskabsretlige lighed. 

I Grønland, hvor selskabsretten indføres ved kongelig anordning, må det samme siges at være tilfæl-

det. På den baggrund må det formodes, at den selskabsretlige lighed mellem dansk og grønlandsk 

selskabsret må gøre det særdeles attraktivt for danske iværksættere og kapitalejere at stifte et iværk-

sætterselskab i Grønland, nu hvor der ikke længere kan stiftes iværksætterselskaber i Danmark.  

 
5.2.2 Afkald på EU-retten 

Der er en stor ulempe ved at stifte et iværksætterselskab i Grønland eller et Íverksetarafeløg i Færø-

erne. Begge lande er hverken medlemmer af EU eller EØS. Det betyder, at et selskab stiftet i Færøerne 

eller Grønland ikke kan påberåbe sig rettighederne i EU, herunder artikel 49 og 54 TEUF, og dermed 

gælder reglerne om fri bevægelighed altså ikke for disse selskaber. Konkret betyder det, at de på trods 

af at kunne føre afdeling i Danmark, som udgangspunkt ikke kan etablere en filial i et andet EU-

medlemsland, medmindre der foreligger en aftale mellem landene. Det betyder at de i afsnit 3.3 om-

talte afgørelser, Polbud, C-106/06, Inspire Art, C-167/01, Sevic Systems, C-411/03 og Centros, C-

212/97, ikke har betydning for selskaber stiftet i Færøerne eller Grønland.  

 

Udover ikke at kunne benytte sig af TEUF art. 49 og art. 54, så kan selskaberne heller ikke påberåbe 

sig artikel 34 TEUF om restriktionsforbud gældende for varer, arbejdskraftens fri bevægelighed efter 

artikel 45 TEUF, fri udveksling af tjenesteydelser efter artikel 56 TEUF eller artikel 63 TEUF om 

frie kapitalbevægelser.  

For selskaber stiftet i både Grønland og Færøerne betyder det, at der som udgangspunkt ikke er ad-

gang til Toldunionen, hvorfor der ikke er forbud mod told eller lignende udgifter ved indførsel og 
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udførsel af varer efter artikel 30 TEUF. På samme vis kan EU-medlemslande indføre kvantitative 

indførselsrestriktioner eller lignende restriktioner, hvilket betyder at indførsel af varer til den Euro-

pæiske Union og dens medlemslande kan begrænses. Dette er en begrænsning, som ikke eksisterer 

mellem EU-medlemslande som følge af artikel 34 TEUF. Dermed kan varer, der skal indføres fra 

både Færøerne og Grønland, som udgangspunkt blive mødt af både direkte begrænsninger eller re-

striktioner, men også ekstra omkostninger som følge af told, som også i sig selv udgør en restrik-

tion.270   

 

TEUF indeholder også et forbud mod restriktioner mod den fri udveksling af tjenesteydelser inden 

for EU i medfør af artikel 56.271 En ret som Færøerne og Grønland heller ikke kan påberåbe sig. Det 

betyder, at selskaber stiftet i de to lande, som udgangspunkt ikke kan sikre at tjenesteydere midlerti-

digt kan etablere sig for at udføre tjenester i et kundeland, kunden midlertidigt kan opsøge tjeneste-

yderen i etableringslandet eller at tjenesteydelsen kan passere grænser uden at hverken kunde eller 

tjenesteyder flytter sig. Definitionen af tjenesteydelser fremgår af artikel 56 TEUF, hvor det fremgår, 

at tjenesteydelser især omfatter virksomhed af industriel karakter, virksomhed af handelsmæssig ka-

rakter, virksomhed af håndværksmæssig karakter og de liberale erhvervsvirksomheder. 

 

Udgangspunktet for kapitalens frie bevægelighed efter artikel 63 TEUF er reelt det samme for både 

Grønland og Færøerne. De kan ikke påberåbe sig traktatens bestemmelser. Ordlyden for artikel 63 

TEUF er dog anderledes, set i forhold til de foregående bestemmelser, da denne ikke kun omtaler 

kapitalbevægelser internt mellem EU-medlemslande, men også mellem EU-medlemslande og tred-

jelande. Herudover er den delt op i to stykker, hvor stk. 1 omhandler kapitalbevægelser, mens stk. 2 

omhandler betalinger. Bestemmelserne lyder som følgende: ”Inden for rammerne af bestemmelserne 

i dette kapitel er alle restriktioner for de kapitalbevægelser/betalinger mellem medlemsstaterne ind-

byrdes og mellem medlemsstaterne og tredjelande forbudt”.272  

Konkret betyder det, at der umiddelbart ikke må opsættes restriktioner mellem EU-medlemslande og 

selskaber stiftet i rigsfællesskabet for kapitalen og dens bevægelighed. Dermed sikrer artikel 63 

TEUF alligevel, at der ikke må opsættes restriktioner mod disse kapitalbevægelser eller betalinger.  

 
270 Ulla Neergaard og Ruth Nielsen: EU-Ret, 2016, side 402 
271 Ulla Neergaard og Ruth Nielsen: EU-Ret, 2016, side 417 
272 TEUF art. 63 stk. 1 & 2 
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Den sidste artikel, som hverken statsborgere i Færøerne eller Grønland kan påberåbe sig, er artikel 

45 TEUF. Denne omhandler arbejdskraftens fri bevægelighed og sikrer, at EU udgør et fælles ar-

bejdsmarked.273 Grundlæggende betyder artikel 45 TEUF, at arbejdstagere har ret til fri bevægelighed 

og ophold i et andet EU-medlemsland.  

 

Ovenstående betyder, at selskaber stiftet i Grønland og Færøerne er ekskluderet fra det indre marked 

i EU. Udgangspunktet vil derfor være, at der skal foretages en nøje afvejning af, hvilke eventuelle 

konsekvenser en stiftelse uden for EU, men dog inden for rigsfællesskabet, vil have for den virksom-

hed, man ønsker at drive.  

 

Imidlertid er Grønland bedre stillet end Færøerne. Dette skyldes indholdet i artikel 204 TEUF, som 

vedrører særlige bestemmelser om Grønland. Af artikel 204 TEUF fremgår det, at ’bestemmelserne i 

artikel 198-203 finder anvendelse på Grønland, medmindre andet følger af de særlige bestemmelser 

for Grønland, der er fastsat i den protokol om den særlige ordning for Grønland, der er knyttet som 

bilag til traktaterne.’274  

 

Formålet med artikel 198 til 203 er at skabe en associering mellem oversøiske lande og territorier. Af 

artikel 198 TEUF fremgår det således, at formålet med bestemmelserne er at fremme den økonomiske 

og sociale udvikling samt oprette nærøkonomiske forbindelser. Dette sikres helt konkret gennem ar-

tiklerne 200, 201 og 202. Indledningsvist sikrer artikel 200 TEUF indførslen af toldfri varer fra Grøn-

land til EU. Denne implementerer altså artikel 30 TEUF for netop Grønland i medfør artikel 198 og 

204 TEUF. Dette betyder, at Grønland kan anses som mere attraktiv i forhold til Færøerne, men 

alligevel er der væsentlige bestemmelser, som ikke gør sig gældende for Grønland.  

5.3 Delkonklusion 

På trods af at iværksætterselskaber ikke længere kan stiftes i Danmark, er der stadig mulighed for at 

stifte kapitalselskaber med lav selskabskapital. Danske iværksættere har derfor to muligheder for at 

stifte selskaber med ned til en krone i selskabskapital. En dansk iværksætter kan blandt andet stifte et 

kapitalselskab i EU, hvor flere af medlemsstaterne har lave kapitalkrav. Her er blandt andet Tyskland 

en oplagt mulighed, hvor ordningen med UG (Haftungsbeschränkt) minder meget om det danske 

iværksætterselskab, da den danske ordning i høj grad var inspireret af den tyske. En anden mulighed 

 
273 Ulla Neergaard og Ruth Nielsen: EU-Ret, 2016, side 567 
274 TEUF art. 204 
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er at stifte et iværksætterselskab eller et íverksetarafelag i henholdsvis Grønland og Færøerne. Det 

danske iværksætterselskab er stort set identisk med de to selskabsformer og det samme er den gene-

relle lovgivning i både Grønland og Færøerne, hvad angår regnskabsaflæggelse og selskabsretlig lov-

givning, hvorfor dette for nogle kunne være særligt attraktivt.  

Imidlertid skal man dog, uanset om man stifter selskab inden for EU eller rigsfællesskabet, have 

repræsentanter tilstede på selskabets hjemsted. Dette har naturligvis nogle omkostninger for kapital-

ejer, dog mod at man så kan stifte selskabet for ned til 1 krone. Et væsentligt element som skal tages 

med i betragtning, når man skal vælge et selskab i et andet land er, hvorvidt man vil kunne påberåbe 

sig EU-retten. Hverken Grønland eller Færøerne er medlem af EU eller EØS, hvorfor selskaber stiftet 

i disse lande ikke kan påberåbe sig EU-retten. Der er dog særlige regler for Grønland, som gør, at der 

ikke må indføres importtold på varer fra Grønland og ind i EU. 

6 Kapitalejers mulighed for at undgå tvangsopløsning 

6.1 Grænseoverskridende fusioner og flytning af hjemsted 

I det foregående kapitel er det gjort klart, at danske iværksættere gennem EU-retten kan stifte lavka-

pitalselskaber i andre EU-medlemslande eller stifte iværksætterselskaber i både Grønland og Færø-

erne med kun 1 kr. i selskabskapital. Ikke desto mindre står det klart, at det ikke længere er muligt at 

stifte iværksætterselskaber i Danmark, ligesom det står klart, at de eksisterende iværksætterselskaber, 

stiftet i Danmark, skal afvikles eller omregistreres inden d. 15. april 2021.  

Danske iværksætterselskaber skal således lade sig omregistrere inden d. 15. april 2021, såfremt de 

ikke ønsker at deres selskab skal blive tvangsopløst. Det viser sig imidlertid, at nogle kapitalejere kan 

have svært ved at nå omregistreringsniveauet i medfør af afhandlingens afsnit 4.2. For sådanne sel-

skaber, som har en fornuftig drift, betyder det at selskaberne risikerer at blive tvangsopløst, fordi 

selskabet i etableringsfasen har oparbejdet en negativ egenkapital. I de kommende afsnit vil forfat-

terne undersøge mulighederne for at undgå tvangsopløsning, uden at lade sig omregistrere gennem 

grænseoverskridende fusioner og grænseoverskridende flytning af hjemsted.  

6.2 Grænseoverskridende fusion med fortsættende selskab hjemmehørende i EU 

6.2.1 Indledende bemærkninger 

Afsnittet fokuserer på løsninger, som ikke indebærer at omregistrere sig i Danmark, men i stedet de 

muligheder som følger af etableringsfriheden i EU. Dette skyldes særligt muligheden for at kunne 

etablere selskaber med lav selskabskapital i flere EU-medlemslande i medfør af afsnit 5.1. Danske 

iværksættere, som ikke umiddelbart kan nå omregistreringsniveauet, kan nemlig stifte et selskab i et 
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andet EU-medlemsland og derefter gennemføre en grænseoverskridende fusion. Det fremgår direkte 

af sag C-411/03, Sevic Systems, at to selskaber, med hovedsæde i hver sit EU-medlemsland, har 

mulighed for at gennemføre en grænseoverskridende fusion.  

 

For en dansk iværksætter eller kapitalejer betyder dette altså, at man kan stifte et selskab i et andet 

EU-medlemsland og herefter foretage en grænseoverskridende fusion, således at det fortsættende sel-

skab får hovedsæde i et andet land end Danmark. Af direktiv 2017/1132 artikel 118 fremgår det, at 

kapitlet finder anvendelse på selskaber med begrænset hæftelse. Selskaber med begrænset hæftelse 

er defineret i artikel 119 samt direktivets bilag II. Af bilag II fremgår det, at selskaber med begrænset 

hæftelse i dansk ret er aktieselskaber, anpartsselskaber og kommanditselskaber. Dermed er iværksæt-

terselskabet ikke direkte omtalt i direktivet. Af ændringslovens § 4, stk. 4 fremgår det, at nye iværk-

sætterselskaber ikke kan dannes ved grænseoverskridende fusion med registreret hjemsted i Dan-

mark. Denne bestemmelse modsætningsvist sammenholdt med ændringslovens § 4, stk. 1, som be-

stemmer at selskabslovens regler om anpartsselskaber skal benyttes for iværksætterselskaber, hvis 

ikke andet er omtalt i ændringsloven, må betyde at grænseoverskridende fusioner alligevel kan gen-

nemføres med et iværksætterselskab som deltager, så længe iværksætterselskabet ikke er det fortsæt-

tende selskab. Navnlig da ændringslovens § 4, stk. 1 betyder, at selskabslovens kapitel 16 om græn-

seoverskridende fusioner også må finde anvendelse for iværksætterselskaber, i hvilket det i § 271 

fremgår, at kapitalselskaber omfattet af selskabsloven kan deltage i grænseoverskridende fusioner må 

det konstateres, at et iværksætterselskab kan være selskabsdeltager i en fusion som omtalt. 

 
6.2.2 Grænseoverskridende fusion med tysk UG (Haftungsbeschränkt) som selskabsdeltager 

Imidlertid er der dog også begrænsninger i muligheden for at gennemføre en grænseoverskridende 

fusion. Det er nemlig ikke alle selskaber, som omtalt ovenfor, der har mulighed for at være det fort-

sættende selskab i en fusion. I afsnit 5.1 blev der redegjort for stiftelse af et tysk UG (Haftungs-

beschränkt). Imidlertid er apportindskud dog ikke en mulighed i selskabsformen, medmindre det ind-

skydes som en del af en omregistrering til et GmbH, mens Umwandlungsgesetz (UmwG) § 3 direkte 

fraskriver muligheden for, at et UG (Haftungsbeschränkt) kan være et fortsættende selskab i en fu-

sion, nøjagtigt som ændringslovens § 4, stk. 4 fraskriver iværksætterselskabet denne mulighed. Mu-

ligheden for at foretage en grænseoverskridende fusion, for at undgå sit eksisterende iværksættersel-

skab bliver tvangsopløst, skal derfor findes i et andet medlemsland.  
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6.2.3 Grænseoverskridende fusion med fransk société à responsabilité limitée som selskabsdel-

tager 

En mulighed, som en kapitalejer i et dansk iværksætterselskab kunne benytte sig af, er at stifte et 

selskab i Frankrig. I Code de Commence au 25 mars 2020 (Selskabsloven i Frankrig) artikel 223-1 

1. pkt. defineres det franske anpartsselskab, société à responsabilité limitée, som et selskab, hvor 

kapitalejerne kun hæfter for deres indskud. Herudover fremgår det af artikel 223-2, at selskabskapi-

talen fastsættes i vedtægterne, men at der ellers ikke er noget fastsat kapitalkrav, dog skal der mini-

mum indskydes en kapital svarende til 1 EUR.275276 Société à responsabilité limitée, eller forkortet 

form SARL, er franskmændenes svar på anpartsselskabet. Tidligere har der været fastsat en række 

kapitalkrav, som ligesom de danske har ændret sig gennem tiden. Den seneste ændring var i 2003, 

hvor man sænkede kapitalkravet fra 7.500 EUR (ca. 55.000 DKK) til 1 EUR.277 

 

Af direktiv 2017/1132 bilag II fremgår det, at et société à responsabilité limitée kan deltage i en 

grænseoverskridende fusion, mens det i øvrigt fremgår af Code de Commence au 25 mars 2020, 

artikel 223-9 og artikel 223-33, at kapitalforhøjelser kan ske ved brug af apportindskud. Af artikel 

236-25 fremgår det i øvrigt eksplicit, at et société à responsabilité limitée kan deltage i en fusion efter 

bestemmelserne i direktiv 2005/56/EC. Dette direktivs bestemmelser er dog samlet og opdateret i 

direktiv 2017/1132, hvorfor dette finder anvendelse for fusionen. 

 

Konkret defineres en fusion i direktiv 2017/1132 artikel 119 stk., 2 a-c. Af disse fremgår det, at der 

er tale om en fusion når: 

a) et eller flere selskaber i forbindelse med deres opløsning uden likvidation overfører deres 

samlede aktiver og passiver til et andet, eksisterende selskab (det overtagende selskab), ved 

at de tildeler deres selskabsdeltagere kapitalandele i det andet selskab og eventuelt et kontant 

udligningsbeløb på højst 10 % af disse kapitalandeles pålydende værdi, eller, når der ikke 

eksisterer en pålydende værdi, af deres bogførte pariværdi, eller  

 

b) to eller flere selskaber i forbindelse med deres opløsning uden likvidation overfører deres 

samlede aktiver og passiver til et selskab, som de opretter (det nye selskab), ved at de tildeler 

 
275 Legal Place: Capital minium SARL  
276 Troels Michael Lilja: Den grimme ælling, der aldrig blev en svane, 2019, side 102 
277 Rita de la Feria & Stefan Vogenauer: Prohibition of Abuse of Law A New General Principle of EU Law?, 2011, side 
62 
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deres selskabsdeltagere kapitalandele i det nye selskab og eventuelt et kontant udligningsbe-

løb på højst 10 % af disse kapitalandeles pålydende værdi, eller, når der ikke eksisterer en 

pålydende værdi, af deres bogførte pariværdi, eller 

 

c) et selskab i forbindelse med sin opløsning uden likvidation overfører sine samlede aktiver og 

passiver til det selskab, der besidder samtlige kapitalandele af aktiekapitalen i selskabet. 

 

Det må formodes, at kapitalejerne i iværksætterselskaberne hovedsageligt ville benytte sig af fusioner 

efter henholdsvis litra a og c. Af direktiv 2017/1132 artikel 121, stk. 1, litra a er det bestemt, at græn-

seoverskridende fusioner kun kan ske mellem selskabstyper, som kan fusionere efter medlemslande-

nes nationale lovgivning. Dermed kan en dansk-fransk fusion kun ske, hvis den nationale lovgivning 

tillader fusionen. Som omtalt ovenfor vurderes det, at iværksætterselskabet kan deltage i en grænse-

overskridende fusion. Dette er desuden bekræftet af Erhvervsstyrelsen i en skriftligt svar til forfat-

terne.278 På samme vis er société à responsabilité limitée omtalt i direktiv 2017/1132 bilag II, som et 

af de kapitalselskaber, som kan deltage i en grænseoverskridende fusion, hvorfor en dansk-fransk 

fusion mellem et iværksætterselskab og et société à responsabilité limitée kan gennemføres inden for 

bestemmelserne i direktivet.  

 

For at en fusion kan gennemføres, skal der udarbejdes en fælles plan for den grænseoverskridende 

fusion. En sådan fusion skal laves i overensstemmelse med direktivets artikel 122 litra a-l, som im-

plementeret i den danske selskabslov ved § 272.  

Indledningsvist skal en fusionsplan indeholde oplysninger om deltagernes selskabsform, navne, 

hjemsted samt selskabsform, navn, hjemsted for det fortsættende selskab.279 Herudover skal kapital-

andelenes ombytningsforhold og størrelsen af eventuelle kontante udligningsbeløb oplyses, samt reg-

lerne for tildelingen af kapitalandelene i det fortsættende selskab.280 Dernæst fremgår det af litra d, at 

fusionsplanen skal indeholde oplysninger om, hvilke sandsynlige følger, der vil være for beskæfti-

gelsen i selskabet. Fusionsplanen skal desuden indeholde oplysning om, fra hvilken dato kapitalan-

delene i det fusionerede selskaber giver ret til andel i udbyttet, samt eventuelle særlige forhold, som 

kunne være knyttet til denne ret.281 Samtidigt skal fusionsplanen også indeholde den dato, fra hvilken 

 
278 Mail fra Erhvervsstyrelsen d. 16/4-2020 
279 Direktiv 2017/1132 art. 122, litra a 
280 Direktiv 2017/1132 art. 122, litra b-c 
281 Direktiv 2017/1132 art. 122, litra e 
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det fortsættende selskabs dispositioner regnskabsmæssigt anses, som værende foretaget af det fort-

sættende selskab.282  

De rettigheder, som selskabsdeltagerne måtte have, som følge af den grænseoverskridende fusion i 

det fortsættende selskab, skal ligeledes være angivet i fusionsplanen283 Såfremt der efter fusionen 

skulle være særlige fordele ved fusionen for eksperter, som undersøger planen for fusionen, samt 

ledelse, administration, tilsyns- og kontrolorganer, skal disse også være oplyst i fusionsplanen.284 De 

vedtægter, som er udarbejdet for det fusionerede selskab, skal herudover også være udarbejdet og 

oplyst i fusionsplanen efter bestemmelsens litra i. I de tilfælde hvor det måtte være hensigtsmæssigt, 

skal også oplysninger om procedurer for arbejdstagers inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder 

med særligt henblik på medbestemmelse i det fortsættende selskab udarbejdes.285 Slutteligt skal en 

fusionsplan indeholde oplysninger om vurderingen af aktiver og passiver overført til det fortsættende 

selskab, samt datoerne for de fusionerede selskabers regnskaber som er brugt som grundlag for be-

tingelserne i den grænseoverskridende fusion.286 

 

Der er dermed en lang række oplysningskrav, som er nødvendige før en grænseoverskridende fusion 

kan finde sted. Grundlæggende må det formodes, at vedtægterne i al væsentlighed vil være magen til 

det danske iværksætterselskabs, dog opdateret med nyt navn. Fusionsplanen er da også kun en øvelse, 

som skal foretages indledningsvist for at fusionen kan gennemføres. Af artikel 123, stk. 1 fremgår 

det, at fusionsplanen, hvis indhold er omtalt i foregående afsnit, skal offentliggøres efter de delta-

gende selskabers respektive landes lovgivning, dog mindst en måned inden den generalforsamling på 

hvilken der skal træffes beslutning om fusionen. 

 

For at et iværksætterselskab kan gennemføre en grænseoverskridende fusion, skal ledelses- eller ad-

ministrationsorganet i de deltagende selskaber udarbejde en rapport til selskabsdeltagerne, i hvilken 

de juridiske og økonomiske aspekter i den grænseoverskridende fusion, for selskabsdeltagere, kredi-

torer samt medarbejdere omtales.287 Af artikel 124 fremgår det i øvrigt, at rapporten skal stilles til 

rådighed for både selskabsdeltagere og medarbejderrepræsentanter senest en måned inden general-

forsamlingen. Dette vurderes imidlertid ikke at være et krav, som kan skabe større konflikter hos 

 
282 Direktiv 2017/1132 art. 122, litra f 
283 Direktiv 2017/1132 art. 122, litra g 
284 Direktiv 2017/1132 art. 122, litra h 
285 Direktiv 2017/1132 art. 122, litra j 
286 Direktiv 2017/1132 art. 122, litra k-l 
287 Direktiv 2017/1132 art. 124 
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hverken selskabsdeltagere eller blandt medarbejdere. Dette skyldes, at fusionen blot er administrativt 

nødvendig for at undgå tvangsopløsning. Dermed bør det ikke have nogen direkte konsekvens for 

medarbejdere, mens kapitalejer(ne) i kapitalselskabet undgår en eventuel tvangsopløsning. I forbin-

delse med den grænseoverskridende fusion skal der også udarbejdes rapporter af en uafhængig ek-

spert eller vurderingsmand. Således fremgår det af direktivets artikel 125, at der skal udarbejdes en 

rapport for hvert af de fusionerede selskaber med henblik på selskabsdeltagere. Den i art. 125 omtalte 

rapport skal stå til selskabsdeltagernes disposition senest en måned før datoen for generalforsamlin-

gen.288 Denne skal som minimum indeholde oplysninger om den eller de metoder, som er benyttet 

ved fastsættelsen af ombytningsforholdet. Herudover skal ekspertrapporten anføre om de anvendte 

metoder i øvrigt er hensigtsmæssige.289 Denne rapport skal være udarbejdet senest en måned før ge-

neralforsamlingen, på hvilken fusionen skal godkendes. På baggrund af de i artikel 124 og 125 om-

talte rapporter, skal generalforsamlingen godkende fusionsplanen.290 Efter gennemførslen af fusio-

nen, er det den nationale lovgivning i det fortsættende selskabs land, der afgør fra hvilket tidspunkt 

fusionen har virkning.291  

 

Helt overordnet skal medlemslandene i EU indarbejde direktiv 2017/1132 i deres selskabslovgivning. 

I Danmark er bestemmelserne i direktivets afsnit 3, kapitel 2 om grænseoverskridende fusioner for 

selskaber med begrænset hæftelse indarbejdet i den danske selskabslov i kapitel 16. En grænseover-

skridende fusion skal ske efter de deltagende selskabers respektive lovgivning. Dermed vil det være 

selskabslovens kapitel 16 samt den franske pendant hertil, som vil skulle benyttes i det tilfælde, hvor 

en dansk-fransk fusion vil skulle finde sted.  

 

For et dansk iværksætterselskab betyder direktiv 2017/1132 og særligt sagen C-411/03, Sevic Sy-

stems, at selskabet frit kan vælge hvilket lands selskabsretlige regler, der passer selskabet bedst.292 

Det betyder, at Danmarks afskaffelse af iværksætterselskabet i realiteten kan risikere ikke at have en 

væsentlig effekt i praksis, hvorved den ønskede effekt ved afskaffelsen må antages at være langt fra 

nået. Dette faktum tydeliggøres ved, at generaladvokaten, selvom hans forslag til løsningen ingen 

umiddelbar juridisk betydning har, i forbindelse med sin argumentation slog fast, at der i det omfang 

det ophørende selskab skulle fortsætte sin drift som filial, vil være tale om sekundær etablering, som 

 
288 Direktiv 2017/1132 art. 125, stk. 1 
289 Direktiv 2017/1132 art. 125 (Implementeret i selskabsloven ved § 276) 
290 Direktiv 2017/1132 art. 126, stk. 1 
291 Direktiv 2017/1132 art. 129 
292 Søren Friis Hansen & Valdemar Krenchel: Dansk Selskabsret 1, 2017, side 319 
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ligeledes er omfattet af artikel 49 TEUF.293 Det vil for en dansk iværksætter være helt naturligt, at 

der fortsat skal være drift i Danmark gennem en filial. Derudover er det slet ikke sikkert, at der skal 

være egentlig drift i det fusionerede selskab, men at dette blot skal eksistere for at agere moderselskab 

for filialen, i hvilken det formodes, den primære drift skal finde sted. 

 

Efter direktiv 2017/1132 blev udarbejdet, har man i EU gennem direktiv 2019/2121, som dog først 

endeligt skal være implementeret i medlemsstaternes lovgivning i januar 2023, sikret at en grænse-

overskridende fusion i medfør af ovenstående ikke kan gennemføres, hvis fusionen sker som led i 

unddragelse af national ret eller EU-ret eller hvis fusion gennemføres med henblik på misbrug og 

svigagtige formål.294 Denne kontrol skal udføres af den kompetente myndighed, som i Danmark vil 

være Erhvervsstyrelsen. Dette direktiv bidrager dermed til at sikre, at den grænseoverskridende fu-

sion, ikke udnyttes til svigagtige formål, men blot sikrer kapitalejere at undgå tvangsopløsning. For-

fatterne vurderer ikke, at direktiv 2019/2121 er til hinder for, at en grænseoverskridende fusion kan 

gennemføres med et dansk iværksætterselskab med underbalance. På samme vis vurderer forfatterne 

ikke, at omgåelsen af kapitalkravet forhindres af direktivet, da dommen Centros, C-212, netop afkla-

rede, at der ved en sådan omgåelse ikke var tale om tvingende samfundsmæssige hensyn.  

6.3 Grænseoverskridende fusion med fortsættende selskab hjemmehørende i rigsfællesskabet 

6.3.1 Indledende bemærkninger 

På samme vis som med stiftelse af selskaber i rigsfællesskabet, har forfatterne også undersøgt mulig-

heden for, at en grænseoverskridende fusion kunne finde sted inden for rigsfællesskabet, så danske 

iværksætterselskaber ikke skal tvangsopløses, men derimod blot lade sig fusionere med et færøsk 

eller grønlandsk iværksætterselskab. Dermed vil denne løsning gøre, at kapitalejere ikke er tvunget 

til at skulle stifte bekendtskab med en hel ny selskabslov. I afsnit 5.2 blev det fastslået, at lovgivnin-

gen i både Færøerne og i Grønland i dag minder meget om den danske, hvorfor dette er en markant 

fordel, hvis et selskab skal stiftes udenfor Danmark. Derfor må det forventes, at en kapitalejer i et 

iværksætterselskab på samme måde kunne ønske, at en grænseoverskridende fusion som nævnt oven-

for skulle ske inden for rigsfællesskabet. 

  

 
293 Søren Friis Hansen & Valdemar Krenchel: Dansk Selskabsret 1, 2017, side 314 
294 Direktiv 2019/2121 art. 127, stk. 9 
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6.3.2 Grænseoverskridende fusion med fortsættende selskab hjemmehørende i Færøerne 

Forfatterne har været i kontakt med Skráseting Føroya for at undersøge muligheden for, at gennem-

føre en grænseoverskridende fusion mellem et færøsk IVF og et dansk IVS. I en mail til forfatterne 

skriver Skráseting Føroya: ”Heller ikke kan et IVS eller noget andet kapitalselskab, registreret hos 

Skráseting Føroya på Færøerne, fusionere med et dansk kapitalselskab registreret i ERST i DK. Det 

er således ikke muligt at fusionere et dansk og et færøsk selskab. Ifølge et svar fra Erhvervsstyrelsen 

skyldes det, at selskabslovgivningen pr. 1. januar 2008 blev overført som et særanliggende til de 

færøske myndigheder, og at Færøerne ikke er medlem af EU. Dvs., at en fusion mellem et dansk og 

et færøsk selskab efter styrelsens opfattelse hverken kan ske i henhold til selskabsloven eller Rådets 

direktiv 2005/56EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fusioner af selskaber med begræn-

set ansvar (10. selskabsdirektiv).”295 Dermed kan det konstateres, at en fusion ikke kan ske mellem 

danske og færøske selskaber, med den særlige begrundelse fra Skráseting Føroya, at Erhvervsstyrel-

sen ikke mente dette kunne lade sig gøre efter, at Færøerne har overtaget lovgivningskompetencen i 

2008. 

 
6.3.3 Grænseoverskridende fusion med fortsættende selskab hjemmehørende i Grønland 

Af Rasmus Jarlovs svar til Troels Michael Lilja i forbindelse med behandlingen af lovforslag nr. L 

190, fremgår det, at det er Rasmus Jarlovs og Erhvervsstyrelsens vurdering, at reglerne om grænse-

overskridende fusioner i kapitel 16 går forud for forbuddet mod apportindskud i iværksætterselskabet 

i medfør af ændringsloven og tidligere kapitel 20 a fra LBK 1089 af 14. september 2015, hvorfor 

dette jo også må antages at være tilfældet for det grønlandske iværksætterselskab, hvor reglerne i 

medfør af ANG nr. 486 af 14. maj 2018 kapitel 20 a, jo er en tro kopi af de danske regler fra LBK 

1089 af 14. september 2015, som Rasmus Jarlov jo netop udtaler sig om i sit svar til Troels Michael 

Lilja. 296  

 

Troels Michael Lilja har tidligere undersøgt muligheden for at gennemføre en fusion i rigsfællesska-

bet og er kommet til den konklusion, at det ikke kan lade sig gøre. Han begrunder den manglende 

evne til at gennemføre en dansk-grønlandsk fusion med, at det vil stride mod apportindskudsforbud-

det i den grønlandske selskabslov.297 Men i medfør af ovenstående, må der anføres tvivl omkring 

hvilken regel der har forrang, når Erhvervsstyrelsens fortolkning af bestemmelserne i ændringsloven, 

 
295 Mail til forfatterne fra Skráseting Føroya d. 30/3-2020 
296 Besvarelse af spørgsmål 1 til L 190 stillet af udvalget den 8. marts 2019, Erhvervsministeriet, side 6 
297 Troels Michael Lilja: Den grimme ælling, der aldrig blev til en svane, 2015, side 119 
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og tidligere selskabslovens kap. 20 a, er modstridende med det som Troels Michael Lilja anfører i sin 

artikel og dermed apportindskudsforbuddet som anført i lov nr. 445 af 13. april 2019 § 4, stk. 5. 

Forfatteren har dog forhørt sig hos Erhvervsstyrelsen om muligheden for at gennemføre en fusion 

mellem et dansk og et grønlandsk IVS. Erhvervsstyrelsen bekræfter i den forbindelse for forfatterne, 

at en sådan fusion ikke kan gennemføres, men begrunder dette med, at Grønland ikke er medlem af 

EU.298  

6.4 Sammenfatning af grænseoverskridende fusioner 

Det er som følge af de foregående afsnit nu endegyldigt slået fast, at grænseoverskridende fusioner 

ikke kan gennemføres inden for rigsfællesskabet, hvorfor man skal se efter de mulige løsninger inden 

for EU. Det er dog værd at bemærke, at løsningen ikke nødvendigvis er den rigtige for alle selskaber. 

Kapitalejer skal overveje grundigt, hvorvidt det økonomisk kan betale sig at gennemføre en grænse-

overskridende fusion i det hele taget, da denne ikke kommer uden omkostninger. Muligheden eksi-

sterer, men forfatterne vurderer, at det kun er relevant for de selskaber, som i dag har en fornuftig 

drift, men som på ingen måde kan nå omregistreringsniveauet i tide. Således bør en grænseoverskri-

dende fusion ikke være genstand for supplement til omregistrering, hvis omregistreringsniveauet fak-

tisk er, eller næsten er, nået i iværksætterselskabet. Herudover er det som følge af direktiv 2019/2121 

forsøgt sikret, at løsningen ikke bruges af kapitalejere, som blot har svigagtige formål eller misbrug 

for øje. Det skal dog bemærkes, at direktiv 2019/2121 først endeligt skal være implementeret i dansk 

lovgivning d. 31. januar 2023.299 

6.5 Grænseoverskridende flytning af hjemsted med fortsættende selskab med hjemsted i EU 

6.5.1 Introduktion til grænseoverskridende flytning af hjemsted 

Som det fremgår af de ovenstående afsnit kan en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende 

selskab har hjemsted i EU, være flere selskabers redning fra tvangsopløsning. I dette afsnit, vil for-

fatterne se nærmere på mulighederne for at foretage en hjemstedsflytning af selskabet indenfor EU-

retten.  

 

 
298 Mail til forfatterne fra Erhvervsstyrelsen d. 7/4-201 
299 Kromann Reumert: Nyt direktiv om grænseoverskridende selskabsomdannelser, spaltninger og fusioner  
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I 2010 afsagde EU-domstolen dom i C-378/10, VALE. Med denne dom, er det blevet fastslået, at 

selskaber stiftet i et EU-medlemsland, kan flytte hjemsted til en anden medlemsstat i overensstem-

melse med artikel 49 TEUF.300 Efter at have gennemført en grænseoverskridende flytning af hjemsted 

vil selskabet være underlagt tilflytterlandets selskabsretlige lovgivning.301 

 

Med en grænseoverskridende flytning af hjemsted er det vigtigt at bemærke, at der hverken er tale 

om en opløsning eller en omdannelse. Selskabet skifter reelt bare nationalitet og efterfølgende skal 

selskabet, som omtalt i ovenstående afsnit, underlægges tilflytterlandets selskabsretlige lovgiv-

ning.302  

 

Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet fælles lovgivning inden for EU vedrørende grænseoverskri-

dende flytning af hjemsted.303 Der er altså ikke sket harmonisering af reglerne for grænseoverskri-

dende flytning af hjemsted, hvilket betyder, at det på nuværende tidspunkt er op til det enkelte med-

lemsland at implementere lovgivning på området.304 I Danmark er reglerne om grænseoverskridende 

flytning implementeret i selskabslovens kapitel 16 a.  

 

Af kapitlets første paragraf fremgår følgende: ”§ 318 a. Et kapitalselskab omfattet af denne lov kan 

ved en grænseoverskridende flytning af hjemsted flytte dets registrerede hjemsted til et andet 

EU/EØS-land, og tilsvarende kan et kapitalselskab med registreret hjemsted i et andet EU/ EØS-land 

flytte dets hjemsted til Danmark, jf. dog stk. 2 og 3. Den grænseoverskridende flytning kan gennem-

føres uden kreditorernes samtykke.” 

 

Af ovenstående er det dermed direkte anført i den danske selskabslov, at danske kapitalselskaber kan 

flytte dets registrerede hjemsted ved grænseoverskridende flytning af hjemsted, og at dette i øvrigt 

kan gøres uden kreditors samtykke. Det betyder altså som udgangspunkt, at et dansk iværksættersel-

skab vil kunne gennemføre en grænseoverskridende flytning og dermed flytte hjemsted, hvilket vil 

betyde, at selskabet ikke længere vil være underlagt ændringsloven, lov nr. 445, af 13. april 2019.  

 

 
300 Søren Friis Hansen & Valdemar Krenchel: Dansk Selskabsret 1, 2017, side 214 
301 Ibid. 
302 Søren Friis Hansen & Valdemar Krenchel: Dansk Selskabsret 2, 2014, side 753 
303 Søren Friis Hansen & Valdemar Krenchel: Dansk Selskabsret 2, 2014, side 754 
304 Ibid. 
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Af Erhvervsstyrelsens vejledning om grænseoverskridende flytning af hjemsted fremgår det direkte, 

at de tillader, at et iværksætterselskab deltager i en grænseoverskridende flytning som udflyttende 

selskab, hvilket endegyldigt åbner op for muligheden for at omgå kapitalkravet og dermed den 

tvungne omregistrering eller tvangsopløsning inden d. 15. april 2021. Erhvervsstyrelsen anfører dog 

i deres vejledning, at både fraflytter- og tilflytterland skal give mulighed for grænseoverskridende 

flytning af hjemsted, for at en sådan kan finde sted.  

 

Det forudsætter altså, at tilflytterlandet, på samme vis som Danmark, tillader grænseoverskridende 

flytning, men ikke desto mindre, er det en mulighed, som kapitalejer kan udnytte.  

Med direktiv 2019/2121 er der imidlertid forsøgt at sikre harmonisering på området for ’grænseover-

skridende omdannelser’. Som tidligere omtalt i afsnit 6.2, skal direktiv 2019/2121 senest være im-

plementeret i januar 2023, og dermed er det fortsat ikke alle lande, som har implementeret disse 

regler, hvorfor direktivet ikke når at have en egentlig betydning i forbindelse med afviklingen af 

iværksætterselskaber i Danmark. På samme vis som grænseoverskridende fusioner, søger direktiv 

2019/2121 også for grænseoverskridende flytning af hjemsted at sikre, at den kompetente myndighed 

kan kontrollere den grænseoverskridende transaktion og undersøge hvorvidt denne tilsigter at føre til 

unddragelse af national ret eller EU-ret.305 

 

I Danmark er der tydeligt fundet inspiration til kapitlet i kapitel 16 om grænseoverskridende fusioner. 

Nogle af de relevante bestemmelser, ved gennemførsel af grænseoverskridende flytning af hjemsted, 

vil blive gennemgået herunder.  

 

6.5.2 Bestemmelser vedrørende grænseoverskridende flytning af hjemsted 

I medfør af SEL § 318 b skal man udarbejde en flytteplan i modsætning til en fusionsplan i kapitel 

16. Flytteplanen skal blandt andet indeholde informationer om selskabets navn, selskabsform og 

hjemsted.306 Herudover skal der udarbejdes et udkast til selskabets nye vedtægter efter flytningen.307 

Vedtægterne formodes dog, som også angivet i afsnit 6.2 i forbindelse med udarbejdelsen af en fusi-

onsplan, stort set at være ens, med undtagelse af ændring af navn og selskabsform. Grundlæggende 

minder flytteplanen meget om fusionsplanen, hvorfor denne ikke vil blive gennemgået nærmere.  

 

 
305 Direktiv 2019/2121, art. 127, stk. 1 
306 SEL § 318 b, stk. 1 
307 SEL § 318 b, stk. 2 
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Selskabet skal herudover udarbejde en fusionsredegørelse jf. SEL § 318 c, som skal indeholde en 

begrundelse af, hvorfor flytningen skal gennemføres. Dermed skal det centrale ledelsesorgan gøre 

rede for, hvilken betydning flytningen vil have for selskabets ledelse, kreditorer og medarbejdere.308 

Forfatterne vurderer, at betydningen af flytningen hovedsageligt vil være positiv for ledelse, kredito-

rer og medarbejdere, da initiativet skal sikre at selskabet ikke tvangsopløses. Herudover vil staten 

ikke have omkostninger til tvangsopløsningen, da denne ikke vil finde sted. 

 

Af SEL §§ 318 d – 318 e fremgår det, at en vurderingsmand skal udarbejde en vurderingsmandser-

klæring, i hvilken der tages stilling til kreditors stilling efter flytningen. Såfremt vurderingsmand 

vurderer, at kreditorerne ikke er tilstrækkeligt sikrede efter flytningen, eller såfremt der ikke er udar-

bejdet en erklæring jf. SEL § 318 d, da kan kreditorerne anmelde deres fordringer, hvis fordringerne 

er stiftet før Erhvervsstyrelsens offentliggørelse.309 

 

Af SEL § 318 f, stk. 1, fremgår det, at Erhvervsstyrelsen skal have modtaget flytteplanen senest 4 

uger efter erklæringen er underskrevet. Herudover skal også vurderingserklæringen om kreditors stil-

ling skal være indsendt.310 

 

Den endelige beslutning om at gennemføre den grænseoverskridende flytning skal træffes på gene-

ralforsamlingen ved samme stemmeprocent, som kræves ved ændring af vedtægterne jf. SEL § 106 

og § 318 h. I de tilfælde hvor selskabet er under likvidation, kan der kun træffes beslutning hvis der 

endnu ikke er udbetalt udlodning til kapitalejerne og likvidationen i øvrigt hæves på generalforsam-

lingen.311 

 

Kapitalejere, som ikke ønsker at gennemføre flytning af hjemsted, kan jf. SEL § 318 k kræve indløs-

ning af deres kapitalandele. En sådan indløsning skal ske ved at kapitalejer, senest 4 uger efter gene-

ralforsamlingens afholdelse, fremsætter et skriftligt krav herom. Forfatterne vurderer dog ikke, at 

selskabets kapitalejere nødvendigvis vil benytte sig af denne mulighed, da flytningen skal gennem-

føres for at undgå tvangsopløsning. Imidlertid er det dog en mulighed for kapitalejere, som ønsker at 

komme af med deres kapitalandele. Dette betyder i praksis, at op til 1/3 af kapitalejerne kan kræve 

 
308 SEL § 318 c, stk. 1, 2. pkt. 
309 SEL § 318 e 
310 SEL § 318 f, stk. 2 
311 SEL § 318 h, stk. 1, 2. pkt. 
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indløsning af deres kapitalandele i forbindelse med generalforsamlingen, hvor det jf. SEL § 106 og 

318 h kræves, at mindst 2/3 af kapitalejerne stemmer for flytningen. 

 

Det må konkluderes ud fra ovenstående, at en grænseoverskridende flytning af hjemsted, dermed kan 

finde sted for at undgå tvangsopløsning d. 15. april 2021. Det kræver dog, at tilflytterlandet, som 

Danmark, tillader en sådan flytning af hjemsted. Herudover må der atter henvises til afsnit 6.2, i 

hvilket forfatterne vurderede, at den omtalte løsning kun bør overvejes af selskaber, som ikke finder 

det muligt at nå omregistreringsniveauet, da dette ligeledes gør sig gældende for grænseoverskridende 

flytning af hjemsted. Forfatterne vurderer, at forskellene i national selskabsret på tværs af EU-med-

lemslandene udgør en umiddelbar ulempe for kapitalejer, dog må det anføres at dette, i et velfunge-

rende selskab med underbalance, må være et bedre alternativ end en tvangsopløsning. Der er herud-

over den ulempe, at kapitalejere kan kræve indløsning af deres kapitalejere, i de tilfælde hvor kapi-

talejer ønsker at modsætte sig den grænseoverskridende flytning, som ligeledes kan have en betyd-

ning for selskabet. 

6.6 Grænseoverskridende flytning af hjemsted med fortsættende selskab med hjemsted i rigs-

fællesskabet 

Forfatterne har også undersøgt muligheden for at foretage en flytning af hjemsted indenfor rigsfæl-

lesskabet. I den forbindelse har forfatterne været i kontakt med Skráseting Føroya, for at høre om 

muligheden for at et dansk iværksætterselskab, kan flytte dets hjemsted til Færøerne. I en mail til 

forfatterne skriver Skráseting Føroya at ”... Man kan heller ikke hjemstedsflytte et dansk IVS til Fæ-

røerne, eller omvendt, således at selskabet skifter nationalitet, da den færøske registreringsmyndig-

hed (Skráseting Føroya) er en selvstændig færøsk myndighed, der virker efter færøsk lovgivning, og 

som er uafhængig af den danske lovgivning og registrering hos Erhvervsstyrelsen. 

Så et selskab skal registreres hos Skráseting Føroya, ifølge den færøske lov - Vinnufelagslógin – som 

et færøsk selskab, og kan ikke overtages/flyttes mellem to forskellige lovgivninger og to uafhængige 

registreringsmyndigheder.” 

Af ovenstående er det derfor klart, at en sådan flytning ikke kan finde sted, da et selskab ikke kan 

flyttes til Færøerne mellem forskellige lovgivninger og uafhængige registreringsmyndigheder.  

 

Det samme gør sig gældende i Grønland. Dette skyldes navnlig, at kapitel 16 a ikke er indført i Grøn-

landsk selskabsret som affattet ved ANG. 486 af 14. maj 2018. Dermed kan flytningen ikke ske, 

hvilket blandt andet fremgår af Erhvervsstyrelsens vejledning om grænseoverskridende flytning af 
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hjemsted, da begge lande skal give mulighed for at gennemføre en grænseoverskridende flytning.312 

Herudover er Grønland ikke et EU/EØS-land og dermed kan SEL § 318 a slet ikke finde anvendelse 

på en sådan flytning af hjemsted. 

6.7 Sammenfatning af grænseoverskridende flytning af hjemsted   

En mulighed, som kapitalejere og iværksætterselskaber har for at undgå tvangsopløsning er at gen-

nemføre en grænseoverskridende flytning af hjemsted. Her har blandt andet dommen C-378/10, 

VALE vist, at grænseoverskridende flytning af hjemsted er muligt inden for EU og EØS-området. 

Imidlertid er der dog ikke harmonisering på området, hvilket har den betydning, at det er op til de 

enkelte medlemslande at indføre regler for grænseoverskridende flytning af hjemsted i deres respek-

tive selskabslovgivning. I Danmark er disse regler indført i kapitel 16 a i SEL, og dette giver hjemmel 

til, at danske selskaber kan foretage en flytning af hjemsted, så længe tilflytterlandet tillader dette, og 

tilflytterlandet i øvrigt er en del af EU eller EØS.  

Der foreligger dog ingen mulighed for at gennemføre en grænseoverskridende flytning inden for rigs-

fællesskabet. Hverken Færøerne eller Grønland er medlem af EU eller EØS, hvorfor en sådan hjem-

stedsflytning ikke kan finde sted. Herudover har hverken Færøerne eller Grønland indført hjemmel 

til grænseoverskridende fusioner i deres selskabsretlige lovgivning, hvorfor en hjemstedsflytning ej 

heller ville kunne have været gennemført, hvis de havde været medlemmer af EU eller EØS. Man 

kan dog spekulere i, om kapitel 16 a ville have været indført i deres selskabsretlige lovgivning, hvis 

de faktisk havde været medlemmer af unionen, da deres selskabsretlige lovgivning jo netop er inspi-

reret af den danske selskabslov.  

6.8 Delkonklusion  

For at et iværksætterselskab, som ikke umiddelbart kan nå omregistreringsniveauet, kan undgå 

tvangsopløsning, er der grundlæggende to meget væsentlige muligheder, som selskabet og dets kapi-

talejere bør overvejere. Indledningsvist er der de grænseoverskridende fusioner, i hvilke danske 

iværksætterselskaber kan lade sig fusionere med et udenlandsk kapitalselskab. Udgangspunktet var 

her en fusion med et fransk S.A.R.L, da der i denne selskabsform blot var kapitalkrav på 1 EUR 

samtidig med, at der ikke var noget apportindskudsforbud. Forfatterne vurderer at apportindskuds-

forbuddet er en generel hindring for en grænseoverskridende fusion, på trods af, at Erhvervsstyrelsen 

er af en anden holdning, derfor er det ikke alle former for kapitalselskaber som kan deltage i en 

grænseoverskridende fusion. 

 
312 Erhvervsstyrelsen: Vejledning til grænseoverskridende flytning af hjemsted, 2013  
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Iværksætterselskaberne kan herudover vælge at flytte hjemsted til en anden EU-medlemsstat eller til 

et land inden for EØS-området. Begge løsninger har den betydning for iværksætterselskabet, at det 

vil skulle indordne sig under et nyt selskabsretligt regelsæt. Der er dog den væsentlige begrænsning 

for grænseoverskridende fusioner, at det på nuværende tidspunkt ikke er alle EU-medlemslande som 

har indført regler for grænseoverskridende fusioner, da der ikke er harmonisering på området, før 

direktiv 2019/2121 er endeligt indført i januar 2023. Dermed kan iværksætterselskaberne kun flytte 

hjemsted til de lande der, ligesom Danmark, har indført regler for grænseoverskridende flytning af 

hjemsted i deres selskabsretlige lovgivning.  

 

Som det er omtalt i afsnit 4.5, så kan afskaffelsen af iværksætterselskabet betyde, at Danmark ikke 

længere har selskabsretlig indflydelse, hvis afskaffelsen betyder, at der kommer et stort antal af fili-

aler af enkrone-selskaber fra andre EU-lande i Danmark. Dette kan vise sig at være et større problem, 

hvis de grænseoverskridende muligheder i EU-retten betyder, at selskaberne flytter ud af landet for 

at undgå tvangsopløsning, og herefter etablerer sig i Danmark med filialer for at fortsætte driften. 

Dog vil Danmark, hvis iværksætterselskaber benytter sig af de grænseoverskridende løsninger, have 

færre omkostninger til tvangsopløsninger, da der formentligt vil være færre selskaber, som skal 

tvangsopløses. Dette skal dog også sammenholdes med muligheden for selskabsretlig indflydelse, 

honorarer til danske rådgivere (advokater og revisorer) m.v., som går tabt. 

Del 3 Alternativ lovgivning 

7 Løsningsforslag til lovgivningen 

7.1 Afskaffelse af lov nr. 445 af 13. april 2019 

Et løsningsforslag som kan overvejes, for at materiel selskabsretlig indflydelse fortsat sikres, er at 

afskaffe lov nr. 445 af 13. april 2019. Afskaffelse af ændringsloven, som afskaffede iværksættersel-

skabet, vil gennemføres i erkendelse af, at loven formentlig ikke har den ønskede effekt i praksis, da 

1-kroneselskaberne blot kan stiftes i andre EU-lande eller i rigsfællesskabet, hvorefter der kan drives 

en filial eller afdeling i Danmark, som anført i kapitel 5.  
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En afskaffelse af ændringsloven kan anses for at være en smule kontroversiel, da flere selskaber al-

lerede er blevet tvangsopløst efter lovens indførsel.313 En analyse foretaget af Experian angiver at ”Så 

selvom der stadig er tid at løbe på for ejerne af IVS’er, virker det til, at mange har valgt at lukke 

selskabet ned i stedet for at trække processen ud, hvis de allerede nu vurderer, at de ikke kommer til 

at rejse den krævede kapital inden deadline. En konkurs kan selvfølgelig være trist for den enkelte 

virksomhed, men i et samfundsmæssigt perspektiv kan det være en sund udvikling, da det giver plads 

til virksomheder med en – måske – mere levedygtig forretningsidé eller -model”.314 De iværksættere, 

som har valgt at lukke deres forretning, i erkendelse af at man nok ikke når omregistreringsniveauet, 

vil unægtelig mene, at en afskaffelse vil favorisere de iværksættere, som endnu ikke har ladet sig 

tvangsopløse eller omregistrere.  

 

Fra politikernes side kan en formodet manglende lyst til at afskaffe lov nr. 445 begrundes med en 

frygt for kritik fra de iværksættere, som har ladet deres selskaber tvangsopløse. Herudover kunne 

overvejelser om at anlægge sag mod den danske stat, for tidligere at have tvunget selskaberne til enten 

at omregistrere eller tvangsopløse, være en faktor som spiller ind. En sådan bekymring må dog anses 

for at være ubegrundet, da iværksættere og tidligere kapitalejere i iværksætterselskaber næppe vil 

have mulighed for at anlægge sådan en sag an mod den danske stat.  

 

Med den verserende COVID-19 pandemi er der for første gang siden finanskrisen 2009 et meget stort 

behov for, at iværksætteri og dansk forretningsliv fremmes. Allerede på nuværende tidspunkt forven-

ter Nationalbanken, at væksten for 2020 bliver mellem -3 og -10%.315 Det bør derfor være på rege-

ringens dagsorden, hvordan denne negative vækst ender tættere på -3% end -10%. I den forbindelse 

vurderer forfatterne, at en afskaffelse af lov nr. 445 af 13. april 2019 kan være en mulighed for at 

fremme dansk økonomi. 

7.2 Løsningsforslag: Inaktive selskaber 

Det blev i afhandlingens afsnit 3.5 konkluderet, ved hjælp af Erhvervsstyrelsens analyse om iværk-

sætterselskaber, at det antages, at en stor del af de stiftede iværksætterselskaber benyttes som hobby-

virksomheder, der ender med at blive tvangsopløst som følge af manglende opfyldelse af formelle 

regler i selskabsloven. Yderligere blev det konkluderet, at iværksætterselskaberne stod for omkring 

 
313 Experian: Lukker på stribe: Udfasningen af IVS-ordning sender antallet af konkurser i vejret, 2020  
314 Ibid. 
315 Nationalbanken: CORONAVIRUS BETYDER STOR MEN MIDLERTIDIG NEDGANG I DANSK ØKONOMI, 
2020 
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60 procent af de samlede tvangsopløsninger, mens de øvrige selskaber udgjorde de resterende 40 

procent. Nedenstående løsningsforslag søger derfor både at afhjælpe udfordringen ved iværksætter-

selskaber, men også den meget tydelige udfordring ved de øvrige selskabsformer.316 Rapporten og 

afsnit 3.5 fokuserede på tre parametre: manglende indsendelse af årsrapport, registrering af reelle 

ejere og registrering af lovlig ledelse og revisor, hvilket tyder på, at omkostningen ved selv at forestå 

opløsningen af selskabet er større end at lade Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at tvangsop-

løse selskabet jf. SEL §225, stk. 1,317 Udfordringen opstår hovedsageligt grundet bestemmelsen i SEL 

§227, stk. 3, sidste pkt., idet konsekvensen af at ovenstående mangel ikke afhjælpes efter en frist 

fastsat af Erhvervsstyrelsen er, at omkostningerne ved tvangsopløsningen afholdes af statskassen, 

hvis omkostningerne ikke kan dækkes af iværksætterselskabets egne midler. Det kan dog jf. afhand-

lingens afsnit 4.1 diskuteres, hvor store omkostningerne reelt er for statskassen i selskaber uden reel 

drift.318 

Det må dog antages, at der er en administrativ byrde, der kan afhjælpes gennem alternative løsnings-

forslag. Derudover diskuteres det, hvorvidt det er et rimeligt grundprincip jf. SEL §227, stk. 3, sidste 

pkt., at statskassen betaler omkostningerne ved tvangsopløsningen af disse selskaber, hvis omkost-

ningerne hertil ikke kan indeholdes af selskabets egne midler.319 

Følgende afsnit søger at belyse alternative løsningsforslag til ovenstående problemstilling, som var 

en af hovedargumenterne bag afskaffelsen af iværksætterselskabet 

 
7.2.1 Bøder ved manglende opfyldelse af reglerne i SEL §225, stk. 1. 

Dette løsningsforslag er primært rettet mod selskaber, som er stiftet, men endnu ikke har påbegyndt 

driften af selskabet. 

Kritikere anfører, at det samlet koster 671 kr. at stifte et iværksætterselskab, hvor 670 kr. udgør regi-

streringsgebyret ved oprettelsen af selskabet, hvorfor ejeren enten kan vælge at udarbejde en årsrap-

port og sende den til Erhvervsstyrelsen eller lade være, hvilket resulterer i en tvangsopløsning af 

selskabet. Dette betyder, at hvis omkostningen ved udarbejdelse og indsendelse af årsrapporten er 

 
316 Børsen: Debat: Absurd at staten betaler for tvangsopløsninger af selskaber, 2018. 
 samt afhandlingens afsnit 3. 
317 Erhvervsstyrelsen: Analyse af iværksætterselskaber, 2018, side 33-35. 
318 SEL §§225 og 227. 
319 Ibid. 
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større end 671 kr., samt en eventuel bøde til ledelsen som en konsekvens af ikke at indsende årsrap-

porten, vil det ikke kunne betale sig at indsende årsrapporten.320 Modsat forholder det sig i anparts-

selskaberne med en indskudskapital på 40.000 kr., som må antages at medføre et større tab ved 

tvangsopløsning sammenholdt med at få udarbejdet og indsendt en årsrapport.321 Forholdet ville der-

for muligvis også kunne begrænses af en nedsættelse af kapitalkravet for ApS til et konkurrencedyg-

tigt niveau i EU på f.eks. 10-15.000 kr., som kritikerne af afskaffelsen af Ændringsloven blandt andet 

fremførte i et høringssvar. 322 Denne løsning forudsætter dog, at IVS fortsat er afskaffet. 

Erhvervsstyrelsens analyse fra 2018 fremhæver, at der er en tydelig udfordring vedrørende ovenstå-

ende, hvorfor forfatterne af afhandlingen mener, at et potentielt løsningsforslag er at hæve bødestraf-

fen for manglende indsendelse af årsrapporten samt indførelse af en bøde for manglende registrering 

af lovlig ledelse og manglende registrering af reelle ejere.323 

På nuværende tidspunkt er bøden for ikke at indberette årsrapporten til tiden 500 kr. for den første 

påbegyndte måned, mens den efter anden måned stiger til 2.000 kr. Bøden kan maksimalt udgøre 

3.000 kr. pr. ledelsesmedlem, og bøden vil nå dette niveau efter den tredje påbegyndte måned. I sel-

skaber med en bestyrelse vil bøden pålægges medlemmer af denne, mens det i selskaber uden besty-

relse er selskabets direktører, der bliver pålagt bøden.324  

Der skal herefter tages stilling til, hvor stor bøden for overtrædelsen af ovenstående bestemmelser 

skal være. Ud fra ovenstående mener forfatterne, at bøden i hvert fald skal overstige 671 kr. i stiftel-

sesomkostninger samt størrelsen på en eventuel bøde til ledelsen, som maksimalt kan udgøre 3.000 

kr. for manglende indsendelse af årsrapport til tiden.  

 
7.2.2 Skal staten betale regningen ved tvangsopløsninger? 

En alternativ løsningsmodel, som ikke fokuserer på fastlæggelsen af en generel bøde, kan være at 

indsætte en bestemmelse i selskabsloven, som pålægger selskabets ejere og ledelse (typisk sammen-

faldende) at bære omkostningerne ved en eventuel tvangsopløsning samt foretage en modifikation af 

SEL §227, stk. 3, så statskassen ikke som udgangspunkt dækker omkostningerne ved tvangsopløs-

ningen, hvis omkostningerne ikke kan dækkes af selskabets masse, og regningen derved vil blive 

 
320 Selskaber – Aktuelle emner II, 2019, Hanne Søndergaard & Karsten Engsig Sørensen, kapital 5 – Afvikling af 
iværksætterselskaber – dansk enegang i EU af Troels Michael Lilja 
321 Ibid. 
322 Erhvervsministeriet: Besvarelse af spørgsmål 1 til L 190 stillet af udvalget den 8. marts 
2019, 2019. 
323 Udfordringen er behandlet i afhandlingens afsnit 4.1.3. 
324 BDO: Depechen-artikel: Konsekvenser, når regnskabet indberettes for sent, 2019. 
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sendt tilbage til ejeren af selskabet.325 Denne løsningsmodel medfører et dynamisk bøde-niveau, hvor 

størrelsen på bøden afhænger af den tilsvarende administrative byrde, som staten har ved behandlin-

gen af tvangsopløsningen af selskabet.  

Ovenstående forslag kan sikres gennem den allerede eksisterende regulering på området omkring 

personligt ansvar, hvis et selskab drives uforsvarligt jf. afhandlingens afsnit 4.4.3 sammenholdt med 

SEL §361.326 Regningen ved tvangsopløsningen kan derfor rettes mod ledelsen og ejerne af selskabet. 

Denne løsning kan suppleres af forslaget om en modifikation af selskabsloven, så retsfølgen ved 

manglende overholdelse af formkravene i selskabsloven er tvangsopløsning samt en afgift til ledel-

sen/ejerne, der dækker omkostningerne hertil.327  

Kritikere af afskaffelsen af iværksætterselskabet anfører samtidig, at enhver advokat ville være i stand 

til at vinde en sag mod et selskab, som har haft erhvervsaktivitet, har efterladt store restancer og 

samtidig kun har en kapital på 1 kr.328 Dette ville samtidig fungere som et løsningsforslag til udfor-

dringen omkring ledelsens/ejernes professionalisme, jf. afhandlingens afsnit 3.5.3. Det vil altså være 

en barriere som gør, at det udelukkende er seriøse iværksættere, som har ambitionen om at skabe en 

god forretning, der vil udnytte muligheden for at stifte et iværksætterselskab. 

Den praktiske udfordring ved at retsforfølge denne type selskaber er, at der ofte ikke er en tilstræk-

kelig volumen i boet til at føre sagen. Løsningsforslaget kan derfor kritiseres for at være en teoretisk 

løsning, hvorfor det i praksis ville være lettere administrativt at hæve bøden for ikke at opfylde de 

selskabsretlige regler jf. argumenterne i afsnit 7.2.1. 

Yderligere bør det tydeliggøres i Erhvervsstyrelsens vejledning til stiftelse af iværksætterselskaber, 

at omkostningerne ved en eventuel tvangsopløsning tilfalder selskabets ejere og ledelse.329  

Der er redegjort for forholdet i vejledningen fra år 2014 under afsnit 15, men da der i praksis næppe 

forfølges denne type selskaber med begrænset volumen, hvor ledelsen og ejerne forsømmer helt 

grundlæggende pligter jf. selskabsloven, for både ApS og IVS, mangler der retsligt belæg for konse-

kvenserne heraf. Derudover er afsnittet skrevet i et juridisk sprog, som gør vejledningen svær at for-

stå, hvis man ikke har en juridisk baggrund. Det anbefales derfor i forlængelse af ovenstående, at 

vejledningen formuleres på en måde, så eventuelle stiftere af selskaberne er fortrolige med konse-

kvenserne heraf. Dette kan også virke præventivt. 

 
325 Karnov: Selskabsretsforskere i fælles opråb: Nedlæggelse af IVS kan kvæle iværksætterlysten, 2019. 
326 SEL §361. 
327 Børsen: Debat: Absurd at staten betaler for tvangsopløsninger af selskaber, 2018. 
328 Ibid. 
329 Erhvervsstyrelse: Vejledning om etablering af iværksætterselskab, 2014. 
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7.3 Kontrolpakken - L 110 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov 

om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love 

I afhandlingens tidligere afsnit er forskellige løsningsforslag vedrørende iværksætterselskaberne gen-

nemgået, mens argumenterne for afskaffelsen af selskabsformen er præsenteret i afsnit 4.1.  

Efter afskaffelsen af selskabsformen har nuværende erhvervsminister, Simon Kollerup, fremsat lov-

forslag L110 (kontrolpakken) for at imødegå økonomisk svindel på selskabs- og regnskabsområ-

det.330 Dette lovforslag er blandt andet relevant i forhold til iværksætterselskabet, fordi en række af 

forslagene søger at afhjælpe økonomisk svindel, som blandt andet har været en af de væsentligste 

argumenter for afskaffelsen af iværksætterselskabet.331  

Dette afsnit gennemgår kontrolpakken og vurderer, hvorvidt denne imødegår problematikkerne om 

svindel, som kunne relatere sig til iværksætterselskabet som selskabsform. Afsnittet fokuserer på lov-

forslagets afsnit 2.2 og 2.4, som omhandler forslag, som søger at løse nogle af de problematikker, der 

lå til grund for iværksætterselskabets afskaffelse.332 

 
7.3.1 Øget mulighed for tvangsopløsning af virksomheder 

I lovforslagets afsnit 2.2 præsenteres muligheden for, at Erhvervsstyrelsen i regnskabskontrollen 

fremadrettet skal have mulighed for at tvangsopløse selskaber, som ikke berigtiger ulovlige forhold 

eller udleverer krævede oplysninger.333 

På nuværende tidspunkt er gældende ret jf. SEL §225, stk. 1, at Erhvervsstyrelsen har mulighed for 

at sende virksomheder til tvangsopløsning, hvis de ikke overholder en række forhold.334 Dette gælder 

dog kun i selskabskontrollen, og på nuværende tidspunkt er det kun muligt at give bøder, hvis kræ-

vede oplysninger ikke gives, eller hvis ulovlige forhold ikke berigtiges.335 

Man søger altså inspiration i selskabskontrollen for at indarbejde en tilsvarende mulighed i regn-

skabskontrollen. 

Ordningen ville tilsvarende rette sig mod iværksætterselskaber på samme måde som anpartsselskabet 

og aktieselskabet, og ville fungere som et værn mod større svindlere, hvis de blev opdaget i regn-

skabskontrollen. 

 
330 Erhvervsministeriet: L110 – Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervs-
drivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (Kontrolpakken), 2020. 
331 Berlingske: Politisk flertal vil sløjfe populær selskabsform, 2018. 
332 Erhvervsministeriet: L110 – Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervs-
drivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (Kontrolpakken), 2020. 
333 Ibid. 
334 SEL §225, stk. 1. 
335 Erhvervsministeriet: L110 – Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervs-
drivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (Kontrolpakken), 2020, side 28. 
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7.3.2 Øget kontrol med stråmænd, falske identiteter og fiktive adresser 

I lovforslagets afsnit 2.4.2 anføres det, at Erhvervsstyrelsen skal have klar hjemmel til at foretage 

kontrol af registrerede ledelsesmedlemmer for at kunne identificere og afvise registreringer af strå-

mænd. Et af kontrolværktøjerne er, at Erhvervsstyrelsen skal kunne kræve et personligt fremmøde af 

den registrerede person. Samtidig skal Danmarks Adresse Register (DAR) fremadrettet valideres mod 

BBR for at sikre, at der også er bygget en ejendom på den registrerede adresse, hvor man kan komme 

i kontakt med selskabets ledelse eller en repræsentant for ledelsen. Ydermere skal der indsættes et 

krav i selskabsloven om, at det også er den registrerede ledelse, der udøver de facto ledelse i selskabet. 

Forslaget er fremsat for at imødegå svindel og skatteunddragelse.336 

Ovenstående forslag er relevant i forhold til iværksætterselskabets afskaffelse, fordi selskabsformen 

blev benyttet i en af danmarkshistoriens største svindelsager, Operation Greed, hvor der blev stiftet 

en række iværksætterselskaber, hvor stråmænd blev registreret som ledelse i selskaberne.337 

 
7.3.2.1 Stråmænd, falske identiteter og falske adresser 

Forslaget om øget kontrol og muligheden for at kræve personligt fremmøde bør kunne imødegå en 

række af de tilfælde, hvor stråmænd indsættes i ledelsen af selskabet, fordi Erhvervsstyrelsen derefter 

skal have hjemmel til at kunne nægte registreringen heraf, hvis der efter det personlige fremmøde er 

mistanke om, at personen ikke de facto leder selskabet eller hvis personens adresse eller identitet ikke 

kan bekræftes.338 

Spørgsmålet er herefter, om det ikke blot vil stille større krav til de stråmænd, som selskaberne vælger 

at indsætte? Forslaget vurderes at være effektivt i det omfang, at Erhvervsstyrelsen er i stand til at 

identificere, hvornår der rent faktisk er tale om stråmænd og falske identiteter. Det må dog på trods 

af dette forudsættes, at en øget kontrol og hjemmel for Erhvervsstyrelsen må føre til en større mulig-

hed for at opdage indsatte stråmænd i selskaberne. Det må også påpeges, at det næppe er muligt at 

fange alle indsatte stråmænd, da mange fortsat vil svare på henvendelser fra Erhvervsstyrelsen, men 

man ville have en større sandsynlighed for at fange indsatte stråmænd. 

Lovændringen skal ligeledes ses i et tidsmæssigt perspektiv, hvor samfundsøkonomien er hæmmet 

af Corona-virus, mens iværksætterselskabet også er afskaffet.339 Danske Advokater har blandt andet 

 
336 Erhvervsministeriet: L110 – Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervs-
drivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (Kontrolpakken), 2020, side 33. 
337 DR: Tiltalt i stor svindelsag: Fik 50.000 kroner for at skaffe stråmænd, 2019. 
338 Erhvervsministeriet: L110 – Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervs-
drivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love (Kontrolpakken), 2020, side 34. 
339 Finansministeriet: Dansk økonomi hårdt ramt af coronaepidemien, 2020. 
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anført, at kontrolpakken skal have et risikobaseret fokus, så kontrollen af stråmænd, falske identiteter 

m.v. ikke generelt hæmmer smidigheden ved at drive virksomhed i Danmark.340 Forfatterne er enige 

i ovenstående betragtning, men i forhold til samordningen af registrene, BBR og DAR, vurderes det, 

at det næppe vil føre til øget besvær for reelle virksomhedsejere, som har registreret en korrekt 

adresse, idet kontrollen ikke stiller krav til ejerne, medmindre der f.eks. ikke er opført en ejendom på 

den registrerede adressen. 

 
7.3.2.2 Kontrolpakken i forhold til afskaffelsen af iværksætterselskabet 

Lovforslag L110 er fremsat efter beslutningen om afskaffelsen af iværksætterselskabet, selvom for-

slaget søger at afhjælpe en række af de udfordringer, som blandt andet iværksætterselskabet stod 

overfor jf. afsnit 4.1.  

Baseret på de tiltag fra Kontrolpakken, som afhandlingen har fokuseret på, ville de blot have afhjulpet 

nogle af de udfordringer, som der var med selskabsformen. Kontrolpakken kan dermed, hvis lov-

forslaget bliver vedtaget, være svaret på nogle af de udfordringer, som selskabsformen stod overfor 

og kan derfor let kombineres med en genindførsel af selskabsformen. Det lader til, at Erhvervsmini-

steriet søger at løse nogle af de samme udfordringer gennem to tiltag i form af henholdsvis afskaffel-

sen af iværksætterselskabet og indførslen af kontrolpakken, mens kontrolpakken med fordel kunne 

indføres ved samtidig at ophæve lov nr. 445 af 13/04/2019. En anden potentiel kombination kunne 

være at sænke kapitalkravet for anpartsselskabet til mellem 10.000 og 15.000 som omtalt i afsnit 4.4, 

mens man samtidig implementerer kontrolpakken.  

7.4 Omdannelse fra IVS til I/S eller enkeltmandsvirksomhed 

Som forfatterne tidligere har konkluderet i afhandlingen, er der udsigt til mange tvangsopløsninger, 

som følge af afskaffelsen af iværksætterselskabet. For at imødegå dette har blandt andet professor 

Jesper Lau Hansen fra Københavns Universitet foreslået, at en mulig løsning kunne være at omdanne 

sit IVS til en enkeltmandsvirksomhed eller et I/S, hvis man er flere ejere.341  

Ovenstående forslag er dog ikke præsenteret yderligere nogle steder, og der foreligger ikke på nuvæ-

rende tidspunkt et færdigbehandlet forslag, hvor løsningsforslaget er præsenteret. Formålet med føl-

gende afsnit er derfor at undersøge den nuværende retstilstand, og hvorvidt løsningsforslaget kan 

fungere i praksis samt foreslå, hvordan løsningsforslaget kan implementeres i praksis. 

 
340 Danske Advokater: Høring over udkast til lovforslag om ændring af forskellig erhvervsrettet lovgivning (Kontrol-
pakke), 2020. 
341 Berlingske: Erhvervsminister åbner for redning af IVS-selskaber, 2019 samt mail modtaget fra Jesper Lau Hansen d. 
31/03-2020 
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Det skal bemærkes, at løsningsforslaget vil omhandle omdannelsen fra iværksætterselskab til enkelt-

mandsvirksomhed, hvis der er tale om et iværksætterselskab med én ejer, mens omdannelsen vil ske 

til et interessentskab, hvis der er flere ejere. Derfor behandles både enkeltmandsvirksomheden og 

interessentskabet i følgende afsnit. 

Først redegøres der for henholdsvis enkeltmandsvirksomheden og interessentskabet, hvor der ude-

lukkende redegøres for forhold, som er relevante i forbindelse med løsningsforslaget, og afsnittet vil 

derfor som udgangspunkt begrænse sig til stiftelse, hæftelse, skattesubjektivitet og retssubjektivitet. 

Ydermere er de skatteretlige overvejelser behandlet overfladisk i afsnittet, fordi det har relevans i 

forhold til løsningsforslaget. Det vil dog ikke blive behandlet dybdegående grundet afhandlingens 

afgrænsning. 

 
7.4.1 Enkeltmandsvirksomheden 

7.4.1.1 Indledende bemærkninger 

Enkeltmandsvirksomheden er et alternativ til driften af en virksomhed i selskabsform. Som navnet 

på driftsformen indikerer, er der udelukkende én ejer af virksomheden, hvorfor denne alene kan træffe 

beslutninger om virksomhedens drift. Derudover er ejeren derigennem også ejer af selskabets aktiver 

og forpligtelser.342  

På trods af at virksomheden udelukkende har én ejer, så tegnes virksomheden overfor omverdenen af 

ejeren samt ansatte, der har fået tildelt en prokura jf. LEV §7.343 Ejeren af enkeltmandsvirksomheden 

hæfter personligt for virksomhedens gæld, og virksomhedens kreditorer kan rette krav mod enkelt-

mandsvirksomheden og ejeren af denne, fordi de i forhold til kreditorerne er identiske. Det skal derfor 

bemærkes, at både virksomhedens og ejerens formue er til sikkerhed for kreditorernes krav mod virk-

somheden.344  

I enkeltmandsvirksomheden er der derfor ingen krav om mindstekapital, fordi ejeren af enkeltmands-

virksomheden hæfter personligt og ubegrænset for selskabets forpligtelser. Det er derfor op til de 

enkelte kreditorer, om de vil handle med selskabet ud fra, om de har tillid til ejerens formue.345  

  
7.4.1.2 Enkeltmandsvirksomheden som retssubjekt 

Selskabet anses hverken som et retssubjekt eller skattesubjekt.  

 
342 Noe Munch & Lars Hedegaard Kristensen: Selskabsformerne, 2014, side 57. 
343 Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder §7. 
344 Noe Munch & Lars Hedegaard Kristensen: Selskabsformerne, 2014, side 56. 
345 Erik Werlauff: Selskabsret 11. udgave, 2019, side 23-25. 
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Der er skatteretlig transparens, hvorfor indehaveren af enkeltmandsvirksomheden er skattesubjektet, 

hvilket betyder, at virksomhedens indtægter og udgifter skal fremgå af ejerens selvangivelse. Man 

kan dog som ejer af en enkeltmandsvirksomhed benytte virksomhedsskatteordningen jf. lovbekendt-

gørelse nr. 1075 af 10. september 2007, som gør, at virksomheden beregningsmæssigt fremstår som 

en selvstændig enhed. Der er dog stadigvæk ifølge forfatterne tale om en skattemæssigt transparent 

virksomhed, som ikke skatteretligt anses som værende et skattesubjekt.346  

Erhvervsretligt er enkeltmandsvirksomheden ligeledes ikke anerkendt som et selvstændigt retssub-

jekt, hvilket blandt andet også fritager virksomhedsformen for en række registreringsmæssige plig-

ter.347  

 
7.4.2 Interessentskabet 

Interessentskabet er en variant af personselskabet, hvilket betyder, at deltagerne i selskabet hæfter 

personligt for selskabets gæld. I afhandlingen defineres interessentskabet på følgende måde: 

”Ved et interessentskab forstås et samvirke baseret på en aftale mellem to eller flere selskabsdelta-

gere (kaldet interessenter) om drift af en fælles erhvervsvirksomhed, hvor deltagerne hæfter person-

ligt og solidarisk for selskabets gæld”.348  

I forhold til hæftelsen i interessentskabet skal det dog bemærkes, at modsat enkeltmandsvirksomhe-

den, så tillægges kreditorerne en fortrinsret i virksomhedens formue forud for interessenternes øvrige 

personlige kreditorer (særkreditorer).349  

Stiftelsen af interessentskabet kan både ske ved indgåelse af en skriftlig aftale, mundtligt aftale eller 

ved stiltiende aftale herom, og hæftelsen indtræder fra selskabets stiftelse og frem. Den stiltiende 

aftale om stiftelsen af et interessentskab vil ske ved, at interessenterne påbegynder drift af en fælles 

erhvervsvirksomhed og derved udviser konkludent adfærd.350  

Som ovenstående definition af interessentskabet indikerer, forudsætter stiftelsen og driften af et inte-

ressentskab, at der er minimum to selskabsdeltagere modsat enkeltmandsvirksomheden, som forud-

sætter, at der kun er en ejer. Det er derfor imperativt, at interessentskabet minimum skal have to 

interessenter for at fortsætte. I det tilfælde, hvor antallet af interessenter falder til under to, opløses 

selskabet ved konfusion jf. blandt andet UfR 2001.1553VLK. Konfusion medfører, at interessentska-

 
346 Skat: Skat af egen virksomhed, 2020. 
347 Søren Friis Hansen: Registrering af selskabers og juridiske personers reelle ejere, 2016. 
348  Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Introduktion til dansk selskabsret 2, 2017, side 15. 
349 Noe Munch & Lars Hedegaard Kristensen: Selskabsformerne. 2014, side 59. 
350 Ibid. Samt UfR. 2002.765H. 
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bets aktiver og passiver/forpligtelser overgår til den tilbageværende interessent ved universalsucces-

sion, fordi interessenten mister sin status som selskabsdeltager. Det er dog vigtigt at bemærke, at 

kreditorernes retsstilling ikke forværres, hvis et interessentskab opløses ved konfusion, idet samtlige 

interessenter fortsat hæfter for gæld, der bestod på tidspunkt for interessentskabets opløsning.351  

 
7.4.2.1 Interessentskabet som retssubjekt 

For at en omdannelse kan ske fra et iværksætterselskab til et interessentskab kræver det, at omdan-

nelsen finder sted mellem to retssubjekter. 

Det har tidligere været tilfældet i dansk ret, at interessentskaber ikke var anerkendte som selvstændige 

retssubjekter, men nyere retspraksis bekræfter, at et interessentskab utvivlsomt må betragtes som et 

selvstændigt retssubjekt.352  

Som følge af at interessentskabet anerkendes som selvstændigt retssubjekt har selskabet parts- og 

procesevne. Interessentskabet ejer som udgangspunkt indskudte aktiver, og fast ejendom kan tingly-

ses i selskabets navn m.v.353  

Anerkendelsen af interessentskabet som selvstændigt retssubjekt i erhvervsretten medfører ligeledes, 

at en omdannelse fra et iværksætterselskab til et interessentskab som udgangspunkt ville være en 

mulighed, da omdannelsen sker fra et retssubjekt til et andet.354  

Skatteretligt anerkendes interessentskabet imidlertid ikke som en eksisterende retsenhed, hvilket pri-

mært skyldes, at interessentskabet ikke kan erklæres konkurs eller opnå tvangsakkord, uden at det 

tilsvarende gælder de enkelte interessenter, mens overskuddet ligeledes beskattes hos interessenterne 

som følge af selskabsformens skattemæssige transparens.355  

 
7.4.2.2 Nuværende retstilstand: Omdannelse fra IVS til interessentskab 

Den nuværende retstilstand hjemler ikke en direkte omdannelse mellem selskabsformerne, hvorved 

der samtidig opnås universalsuccession eller skatteretlig succession mellem selskaberne. 

På nuværende tidspunkt vil overgangen mellem iværksætterselskabet og interessentskabet betyde, at 

man først er nødt til at likvidere sit iværksætterselskab jf. afhandlingens afsnit 3.1.8. Dog anses inte-

ressentskabet som et selvstændigt retssubjekt indenfor erhvervsretten, hvilket giver mulighed for en 

omdannelse og selskabsretlig universalsuccession fra et iværksætterselskab til et interessentskab. 

 
351Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel: Introduktion til dansk selskabsret 2, 2017, side 166-167. 
352 Ibid. Side 58-59. & UfR 1877.658, UfR 1921.959H & UfR 1936.1007ØLK. 
353 Ibid. Side 60. 
354 Troels Michael Lilja: Iværksætterselskaber, 2015, side 209. 
355 SKAT: C.C.2.2.1.12 Interessenter og partredere, 2020. 
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Modsat forholder det sig for enkeltmandsvirksomheden, som ikke anerkendes som et selvstændigt 

retssubjekt indenfor erhvervsretten, hvilket derfor ikke giver mulighed for en omdannelse. 

Samtidig blev det i forrige afsnit konkluderet, at hverken interessentskabet eller enkeltmandsvirk-

somheden anerkendes som et skattesubjekt. Dette medfører, at der som følge af interessentskabets 

omregistrering vil ske ophørsbeskatning af selskabet samt beskatning hos selskabsdeltagerne som 

følge af udlodning af nettoprovenuet. Der vil altså ske to typer af beskatning, hvoraf den ene er en 

eventuel kapitalgevinstbeskatning af kapitalandele hos ejerne og en eventuel kapitalgevinstbeskat-

ning af eventuelle værdistigninger på aktiverne i selskabet.356 

På nuværende tidspunkt kan omdannelse mellem iværksætterselskabet og interessentskabet derfor 

kun blive aktuelt, såfremt skatteretten anerkender interessentskabet som et skattesubjekt eller på an-

den vis hjemler skatteretlig succession mellem de to selskabsformer. 

Samtidig kræver nugældende ret at overgangen fra iværksætterselskab til henholdsvis interessentskab 

eller enkeltmandsvirksomhed, at selskabet likvideres efter SEL §216-224, som er gennemgået i af-

handlingens afsnit 3.1.8.  

 
7.4.3 Præsentation af civilretligt løsningsforslag: Omdannelse 

7.4.3.1 Lovforslaget 

På baggrund af den nuværende retstilstand vil følgende afsnit præsentere et løsningsforslag i form af 

en modikation af SEL §216, så der selskabsretligt vil være en mulighed for universalsuccession ved 

overgangen fra iværksætterselskab til henholdsvis enkeltmandsvirksomhed og interessentskab. 

 

En mulig løsning vil således være at lave en bestemmelse, som giver kapitalejer mulighed for at 

afgive en omdannelseserklæring. En sådan erklæring skal indebære, at man som kapitalejer overtager 

aktiver og passiver i kapitalselskabet mod at gæld og øvrige kreditorer nu overtages af kapitalejer. 

Ovenstående bestemmelse vil naturligvis skulle skelne mellem kapitalselskaber med kun én ejer og 

kapitalselskaber med flere ejere. Dette skyldes, som tidligere nævnt, at en omdannelse af et kapital-

selskab med kun én ejer, vil skulle ske til en enkeltmandsvirksomhed, mens kapitalselskaber med 

flere ejere vil kunne lade sig omdanne til et interessentskab.  

 

 
356 SKAT: C.D.1.5.1.2 Likvidation af aktie- og anpartsselskaber, 2020. 
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Forfatterne har derfor udarbejdet følgende forslag til selskabslovens kapitel 14 om kapitalselskabers 

opløsning. Bestemmelsen vurderes passende som en tilføjelse umiddelbart efter SEL § 216, som § 

216 a.  

 

216 a, stk. 1  

For kapitalselskaber med én kapitalejer, kan kapitalejer afgive erklæring om overtagelse af kapital-

selskabets aktiver og passiver og lade dette overgå til en personligt drevet virksomhed. 

 

216 a, stk. 2  

For kapitalselskaber med flere kapitalejere, kan kapitalejerne afgive erklæring om overtagelse af 

kapitalselskabets aktiver og passiver og lade dette overgå til et personligt drevet selskab i form af et 

interessentskab. 

 

216 a, stk. 3 

For kapitalselskaber, som ønsker at indgå i en ordning som omtalt i stk. 1 eller stk. 2, er der krav om 

at der gives samtykke fra alle kendte kreditorer. 

 

216 a, stk. 4  

Kreditorer, som ikke ønsker at afgive samtykke om kapitalselskabets omdannelse til personselskab, 

skal indfries eller have stillet betryggende sikkerhed for kreditors krav, før en omdannelse efter stk. 

1 og 2 kan gennemføres. 

 

Herudover kan det overvejes, om man bør inkludere sikkerhedsstillelsen i bestemmelsen, således at 

kapitalejer eller kapitalejere stiller sikkerhed for noget af den gæld, som tidligere er stiftet i kapital-

selskabet. Det bør desuden naturligvis være en forudsætning, at forfaldne krav er betalt på omdan-

nelsestidspunktet, så der udelukkende er ikke forfaldne krav i virksomheden, når omdannelsen er 

gennemført. En måde hvorved dette sikres er, at man med SEL § 192 som inspiration kan opfordre 

kreditorerne til at anmelde deres krav inden for en frist på 4 uger. SEL § 192, som ellers vedrører 

kapitalnedsættelser, vil dermed sikre at de kendte kreditorer har mulighed for at anmelde deres krav 

inden for tidsfristen. Således sikres det, at der ikke er forfalden gæld fra kendte kreditorer, som ikke 

er betalt på tidspunktet for omdannelsen. 
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Ovenstående vurderes at være en brugbar løsning, som kunne bidrage til at sikre, at så få iværksæt-

terselskaber som muligt er tvunget til at lade sig tvangsopløse. Staten vil dermed have færre omkost-

ninger, mens kapitalejere nu har personlig hæftelse i stedet for begrænset hæftelse. Forfatterne må 

dog pointere, at kapitalejere skal sikre at forfalden gæld også er betalt, da ikke-betalt forfalden gæld 

alternativt hæftes for personligt.  

 
7.4.3.2 Bemærkninger til lovforslaget 

De følgende bemærkninger vedrører de overvejelser forfatterne har haft i forbindelse med udarbej-

delsen af lovforslaget. 

 

216 a, stk. 1  

For iværksætterselskaber med kun én ejer, bør der være en mulighed for civilretligt at sikre et iværk-

sætterselskabs omdannelse til en personlig drevet virksomhed. Denne omdannelse vil naturligvis 

kræve, at kapitalejer overgår til at have personlig ubegrænset hæftelse. Ved at opgive den begræn-

sede hæftelse, bør kapitalejer kunne undgå selskabets tvangsopløsning og aktiver og passiver skal i 

stedet overgå til en personlig drevet virksomhed.  

 

216 a, stk. 2  

For iværksætterselskaber med mere end én ejer, bør der også være en mulighed for, at sikre iværk-

sætterselskabets mulighed for at undgå tvangsopløsning ved, at omdanne kapitalselskabet til et inte-

ressentskab. Dermed overgår kapitalejerne i iværksætterselskabet til at have ubegrænset personlig 

og solidarisk hæftelse. Omdannelsen skal dermed sikre, at aktiver og passiver fra iværksætterselska-

bet overdrages fra iværksætterselskabet som retssubjekt til interessentskabet som retssubjekt.  

 

216 a, stk. 3 

For at sikre at iværksætterselskabets kreditorer bliver underrettet og i øvrigt giver accept af omdan-

nelsen, skal selskaber som benytter sig af omdannelsen til personselskab sikre kreditorernes sam-

tykke. Kreditorerne vil ikke nødvendigvis være ringere stillet end tidligere, da de nu kan gøre krav 

mod virksomhedshaverne, som hæfter ubegrænset, alligevel vurderer forfatterne at kreditorerne bør 

give deres samtykke forud for den omtalte omdannelse. 

 

 

 



 
 
 

101 

216 a, stk. 4  

Kreditorer som ikke giver samtykke til omdannelsen, skal have forfalden og ikke-forfalden gæld ind-

friet førend omdannelsen kan gennemføres. Dette skal sikre, at de kreditorer som ikke ønsker at lade 

deres forretningsforhold med kapitalselskabet fortsætte, får det afsluttet inden selskabet omdannes 

til enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab.  

 

7.4.4 Skattemæssige overvejelser vedrørende løsningsforslaget 

Det fremsatte løsningsforslag i afhandlingens afsnit 7.4.3 løser udelukkende udfordringen civilretligt. 

Som det også blev fremført under afsnit 7.4.3 er den nuværende retstilstand, at hverken enkeltmands-

virksomheden eller interessentskabet anerkendes som et skattesubjekt. 

Der vil derfor indtræde to skattemæssige forhold ved omdannelse fra iværksætterselskab til henholds-

vis enkeltmandsvirksomheden eller interessentskabet. 

 

7.4.4.1 Kapitalgevinstbeskatning af selskabet 

Formålet med løsningsforslaget er, at anpartshaveren(ne) skal overtage aktiverne i selskabet, således 

at virksomheden kan videreføres som enten et interessentskab eller en enkeltmandsvirksomhed. Den 

nuværende situation er derfor, at aktiver og passiver, som udloddes til anpartshaverne, anses for at 

være overdraget til handelsværdi. Dette vil altså udløse afståelsesbeskatning i selskabet. Det skal 

ligeledes vurderes, om der overdrages goodwill, som ligeledes skal værdiansættes og afståelsesbe-

skattes, hvis dette er tilfældet. 357 

 

7.4.4.2 Kapitalgevinstbeskatning af iværksætteranpartshavere 

I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at afståelsessummen for iværksætteranparterne i det 

ophørte selskab er handelsværdien af de aktiver og passiver, som er udloddet jf. tidligere afsnit. En 

eventuel fortjeneste eller tab beskattes herefter.358 

Likvidationsudlodningen behandles som aktieavance jf. ABL §1, stk. 3, hvis udlodningen sker i året, 

hvor selskabet opløses.359 

 
357 Skatterevisoren, SREV2004.6.14, Regler for selskabers ophør af skattepligt 
358 Ibid. 
359 Ibid. 
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Hvis udlodningen derimod sker før kalenderåret, hvor selskabet opløses, behandles beløbet som ud-

bytte jf. LL §16A, stk. 1. Der kan dog gives tilladelse til, at det behandles som aktieavance jf. LL§16 

A, stk. 3.360 

 
7.4.4.3 Perspektivering til skatteretten 

På baggrund af ovenstående må det konkluderes, at før løsningsforslaget skal kunne anvendes i prak-

sis, kræver det, at der skatteretligt bliver hjemmel til at succedere i iværksætterselskabets skattemæs-

sige situation ved omdannelsen fra et iværksætterselskab til henholdsvis interessentskab eller enkelt-

mandsvirksomhed. Dette vil i praksis betyde, at kapitalgevinstbeskatningen udskydes til et senere 

tidspunkt ved skattemæssig succession. 

7.5 Delkonklusion 

For ikke at bremse den økonomiske udvikling i Danmark for meget vurderer forfatterne, at man bør 

undersøge, hvorvidt lov nr. 445 af 13. april 2019 bør afskaffes allerede et år efter lovens indførsel. 

Herudover fremgår det tydeligt af denne afhandling, at iværksætterselskabets afskaffelse ikke nød-

vendigvis har den ønskede effekt i praksis, når danskere i medfør af EU-retten blot kan stifte enkrone-

selskaber i andre medlemsstater og have drift i Danmark gennem en filial. Forfatterne erkender, at en 

sådan løsning kan være at betragte som værende kontroversiel, da flere iværksætterselskaber allerede 

har ladet sig opløse og tvangsopløse i erkendelse af, at selskabet næppe ville nå omregistreringsni-

veauet rettidigt.  

 

I afsnit 7.2 har forfatterne præsenteret to løsningsforslag, som søger at afhjælpe den store omkostning, 

som statskassen har i forbindelse med at tvangsopløse inaktive selskaber.  

Det første løsningsforslag er, at der skal indføres en bøde, som overstiger stiftelsesomkostningerne 

på samlet kr. 671 samt kr. 3.000 svarende til den maksimale nuværende bøde, som ledelsen eller 

ejerne kan blive pålagt at betale for ikke at indsende årsrapporten til tiden, for at overtræde forhold i 

SEL §225, stk. 1. Det konkluderes i medfør af dette forslag, at dette er et forslag, hvilket som ud-

gangspunkt er relativt let administrativt at indføre og håndhæve. Samtidig skal forslaget være et in-

citament til, at iværksættere, som ikke længere påtænker at videreføre selskabet, selv forestår tvangs-

opløsningen, så det ikke er op til Erhvervsstyrelsen at indsende selskabet til tvangsopløsning hos 

skifteretten. 

 
360 Ibid. 
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Det andet løsningsforslag er, at der skal ske en modifikation af SEL §227, stk. 3, så statskassen ikke 

skal dække omkostningerne til tvangsopløsning af selskaberne, hvorved omkostningerne hertil kan 

kanaliseres tilbage til ejerne af selskabet jf. SEL §361. Løsningsforslaget retter sig derfor til selskaber, 

som faktisk har haft erhvervsaktivitet, hvorefter selskabet er efterladt til tvangsopløsning med større 

restancer til staten. Udfordringen ved denne løsning er dog, at der sjældent er volumen i boet til at 

føre den pågældende retssag mod ejer eller ledelsen af selskabet. 

 

Forfatternes tredje forslag vedrører Kontrolpakken, som fremsat af Erhvervsminister, Simon Kolle-

rup. Kontrolpakkens indhold har lige netop til formål at modvirke nogle af de forhold, som tidligere 

skabte kritik af iværksætterselskabet og den dertilhørende brug af selskabet. Blandt andet søger kon-

trolpakken at forhindre brug af stråmænd og øvrig svindel, som netop kapitalejere og øvrig ledelse i 

iværksætterselskabet var kritiseret for ustraffet at kunne gøre brug af. Forfatterne vurderer dermed at 

kontrolpakken, sammen med en genindførsel af iværksætterselskabet eller en nedsættelse af kapital-

kravet for anpartsselskaberne, kunne være en måde at sikre, at Danmark på den anden side af COVID-

19 fortsat har økonomisk vækst og kan komme hurtigt ud af den nuværende corona-krise.  

 

Forfatterne har slutteligt undersøgt muligheden for at indføre en regel i selskabsloven, som selskabs-

retligt skal sikre at iværksætterselskaber, og øvrige kapitalselskaber, kan lade sig omdanne til en en-

keltmandsvirksomhed eller et interessentskab. Forfatterne har i den forbindelse ønsket, at kredito-

rerne er tilstrækkeligt sikret forud for iværksætterselskabets omdannelse til en virksomhed med ube-

grænset hæftelse ved, at kreditorerne skal give samtykke til omdannelsen forud for, at denne kan 

finde sted. Hermed er der civilretligt sikret hjemmel til omdannelse, men det må i den forbindelse 

anføres, at en sådan løsning på nuværende tidspunkt vil medføre kapitalgevinstbeskatning af både 

kapitalselskab og anpartshavere.  

8 Konklusion 

8.1 Formålet med indførslen og afskaffelsen 

Iværksætterselskabet blev indført i 2014 og erstattede S.M.B.A for at sikre, at Danmark havde en 

konkurrencedygtig selskabsret henset til en række EU-afgørelser på det selskabsretlige område, hvor 

særligt Centros og Inspire Art havde medført en øget selskabsretlig konkurrence i EU i medfør af 

afsnit 3.3. Herudover ønskede Annette Vilhelmsen ikke, at Danmark, som Tyskland og Norge, blev 

udsat for en stor mængde filialer af udenlandske kapitalselskaber.  
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Efter indførslen af selskabsformen er iværksætterselskabet blevet kritiseret for at være en selskabs-

form, som er benyttet til svigagtige formål, hvor særligt Operation Greed er et af de største tilfælde 

af svig ved brug af iværksætterselskaber jf. afsnit 4.1.8.  

 

I september 2018 udkom Erhvervsstyrelsens ’Analyse af iværksætterselskaber 2018’. Generelt frem-

hævede rapporten, at iværksætterselskaberne klarede sig værre end anpartsselskaberne på følgende 

parametre: Overlevelsesrate, antallet af tvangsopløsninger, regelefterlevelse, skatte- og afgiftsrestan-

cer jf. afsnit 4.1. En række af disse parametre skal dog ses i lyset af, at iværksætterselskabet stiftes 

ved en indskudskapital på 1 kr., benyttes som hobbyvirksomhed m.v.  

 

I medfør af afsnit 4.3 blev afskaffelsen af iværksætterselskabet indarbejdet i regerings lovprogram i 

2018/2019 som følge af Erhvervsstyrelsens analyse og i februar 2019 udstedte Erhvervsministeriet 

en pressemeddelelse om et endeligt lovforslag til afskaffelse af iværksætterselskaberne og dermed 

sendte Erhvervsministeren L 190 i høring, med frist for svar d. 14. marts 2019. 

 

Lovforslaget blev stærkt kritiseret af en række eksperter, men alligevel blev lovforslaget vedtaget ved 

lov nr. 445 af 13. april 2019. Loven medfører, at eksisterende iværksætterselskaber skal lade sig 

omregistrere inden d. 15. april 2021. Hvis et iværksætterselskab ikke kan nå at lade sig omregistrere 

til et ApS, vil selskabet blive tvangsopløst.  

 

I medfør af afsnit 4.2 betyder afskaffelsen, at eksisterende iværksætterselskaber skal lade sig omre-

gistrere eller tvangsopløse. Flere selskaber med underbalance står derfor overfor en udfordring, hvis 

de skal nå omregistreringsniveauet på 40.000 kr. Selvom selskabet faktisk har drift og nu er over-

skudsgivende, kan tidligere underbalance betyde, at omregistrering ikke er en praktisk mulighed, 

fordi underbalancen skal indfries før omregistreringen kan ske.  

8.2 Stiftelse uden for Danmark 

Som dansk statsborger er det muligt at stifte kapitalselskaber med kapitalkrav på ned til 1 møntenhed 

i flere EU-medlemslande, hvilket EU-domstolen har taget stilling til i en række afgørelser jf. afsnit 

3.3 og 5.1. På samme vis kan der, på trods af at iværksætterselskabet er afskaffet i Danmark, fortsat 

stiftes kapitalselskaber med krav om indskudt selskabskapital på ned til én kr. i rigsfællesskabet jf. 
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afsnit 5.2. Det betyder, at danskere fortsat kan stifte selskaber med lav selskabskapital og herefter 

have drift gennem en filial eller en afdeling i Danmark. 

Afskaffelsen af iværksætterselskabet i Danmark betyder dermed ikke, at danskere ikke længere kan 

stifte selskaber med lav selskabskapital og stadig have drift i Danmark. Betydningen af afskaffelsen 

af iværksætterselskabet er dermed, at Danmark har sat sig udenfor selskabsretlig indflydelse, såfremt 

flere udenlandske kapitalselskaber nu etablerer drift i Danmark gennem filialer i medfør af afsnit 5.3  

 

For at undgå den i afsnit 8.1 omtalte tvangsopløsning har iværksætterselskaber en EU-retlig mulighed 

for at gennemføre en grænseoverskridende fusion med et selskab i et andet EU-medlemsland. En 

sådan fusion kræver som udgangspunkt, at det fortsættende selskabs selskabsform tillader apportind-

skud i medfør af afsnit 6.2. En anden løsning er at hjemstedsflytte kapitalselskabet og dermed flytte 

selskabet til et andet land. Der er på dette område ingen EU-retlig harmonisering, hvilket betyder at 

både fraflytter- og tilflytterlandet skal give mulighed for at foretage en grænseoverskridende flytning 

af hjemsted jf. afsnit 6.5. Danmark er et af de lande i EU, som på nuværende tidspunkt giver denne 

mulighed, hvorfor et iværksætterselskab blot skal finde et EU-medlemsland som på samme vis giver 

denne mulighed.  

 

Løsningen kommer dog med en økonomisk konsekvens. Selvom selskabets drift i flere tilfælde, vil 

befinde sig i Danmark gennem en filial, skal selskabet have en repræsentant for ledelsen tilstede på 

selskabets hjemsted. En sådan repræsentant vil dermed medføre en række omkostninger, da de natur-

ligvis skal have betaling for deres ydelser jf. afsnit 5.1 og 5.2. Herudover vil selskabet nu ikke længere 

høre under dansk selskabsretlig lovgivning, men i stedet vil selskabet høre under det lands lovgivning, 

hvor selskabet har hovedsæde. Dette betyder, at ledelse og kapitalejere skal forstå det ny lands sel-

skabsretlige lovgivning, ligesom de også i deres navn tydeligt skal indarbejde, at der er tale om en 

filial af et selskab med registreret hovedsæde i et andet land.  

8.3 Alternativ lovgivning 

Det første løsningsforslag er at afskaffe lov nr. 445 af 13. april 2019, hvilket betyder, at iværksætter-

selskabet genindføres. Dette løsningsforslag er særligt relevant som følge af den økonomiske situa-

tion, hvor der er behov for vækst. Forfatterne anerkender, at der er en række udfordringer ved sel-

skabsformen, hvorfor dette løsningsforslag med fordel kan kombineres med flere andre løsningsfor-

slag. Alternativt bør det undersøges, om kapitalkravet for ApS’et enten fjernes eller nedsættes jf. 



 
 
 

106 

Moderniseringsstyrelsens anbefalinger og afsnit 7.2 for at stimulere incitamentet til at stifte og drive 

virksomhed i Danmark. 

 

Forfatterne konkluderer blandt andet, at en løsning til at imødegå antallet af tvangsopløsninger, som 

følge af manglende indsendelse af årsrapport m.v., kan være at indføre en bøde, som er større end 

omkostningen ved at lade staten tvangsopløse selskaberne jf. afsnit 7.2.1. Alternativt kan det under-

søges, på trods af praktiske udfordringer, om kapitalejer eller selskabets ledelse kan påtvinges at af-

holde omkostningerne ved tvangsopløsning af selskabet. Denne løsning har dog en ulempe i form af, 

at mange iværksætterselskaber, som er efterladt til tvangsopløsning, ikke har en tilstrækkelig volu-

men i boet til at føre sagen jf. afsnit 7.2.2.  

Erhvervsministeriet har i forbindelse med Kontrolpakken foreslået en række tiltag, som skal mindske 

selskabssvindel, hvor afhandlingen primært har fokuseret på tiltag, som søger at forhindre stråmænd, 

falske adresser og falske identiteter. Dette skal blandt andet søges tilvejebragt gennem en samordning 

af BBR og DAR, mulighed for at kræve fysisk fremmøde af personer i selskabets ledelse m.v. jf. 

afsnit 7.3.  

Forfatterne konkluderer, at lovforslaget effektivt skaber nogle løsninger til at imødegå selskabssvin-

del, både for aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber, hvorfor kontrolpakken med 

fordel kan vedtages sammen med en genindførsel af iværksætterselskabet jf. afsnit 7.3. Denne kon-

klusion nås, idet Kontrolpakken og afskaffelsen af selskabsformen begge er midler med samme for-

mål. 

 

Hvis det i stedet ønskes at fastholde afskaffelsen, kan der med fordel indføres regler som muliggør 

en omdannelse fra et iværksætterselskab til en virksomhed med personlig hæftelse i form af en en-

keltmandsvirksomhed eller interessentskab, hvilket kan bevirke at en række iværksætterselskaber 

undgår tvangsopløsning jf. afsnit 7.4.
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