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English abstract 

The following assignment will be giving a shortlist of the pros and cons of being an entrepreneur with a 

personal business and a company. A lot of startups in Denmark are started as personally owned because the 

demands and capital requirements are lower than starting a company. For example, a personal business does 

not require a start-capital unlike a company which requires a minimum start-capital of DKK 40.000 which is 

one of the significant factors why startups start as personally owned. In addition, the most common 

differences among having a personal business and having a company is the liability that is provided being an 

owner. In a personal business the owner is liable for the entire debt of the company which in some line of 

industries is a high risk to take. A company is only liable for the paid-up capital.  

As an owner of a personal business, it is possible to convert into a company which can be done in two ways. 

A taxable and a tax-free are the two methods which are possible to convert through. A transformation of the 

personal business can be for several reasons as; the business has grown fast and wants a better starting point, 

more attractive to investors and no longer wants the responsibility of being liable for the debt. 

The taxable method is based on a valuation and sale of the personal business as if it were a sale to an 

independent third party where the taxation of the profit takes place immediately. This method requires that 

the owner of the personal business has a larger amount of liquidity to pay the taxes of the profit.   

The tax-free method is based on the company who buys the personal business enters the previous company 

tax position also called tax succession. Therefore, by using this method the tax of the profit is postponed 

during the converting of the company until the director of the company sells his shares. In addition, the 

valuations of the personal business assets in the tax free are identical to the taxable method. For comparison 

with the taxable method this method does not require a larger amount of liquidity initially. 

After having provided an insight into the pros and cons of a personal business versus a company as well as a 

taxable and tax-free method of transformation, the assignment will use a business case to exemplify how it 

should be done in practice including a valuation of the assets within the company.  
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Indledning 

Titlen som iværksætter er noget, som mange i dag stræber efter at blive. Ordet i betydning associeres oftest 

med respekt, selvstændighed, styrke, og modet til at gå sin egen vej og skille sig ud, selvom der er en vis 

risiko forbundet. Man kan måske gå så langt at sige, at det er blevet en trend. 

Sociale medier og realityshows såsom ”Løvens Hule” er med til at booste tilgangen til at starte selvstændigt 

og prøve at udleve drømmen som sin egen lykkesmed. 

I opstartsfasen, før ejeren opnår titlen som iværksætter, er der en masse overvejelser inden virksomheden 

bliver en realitet. Valg af virksomhed- /selskabsstruktur, branche, mission, vision og mål samt en masse 

andre formaliteter. Valg af virksomhedsform er måske den vigtigste faktor i denne sammenhæng, da det kan 

få stor betydning for fremtiden. Fælles for både personlig drevet og selskaber er, at der er forskellige 

kapitalkrav, økonomiske risici og beskatning forbundet. 

Oftest starter selvstændige deres iværksætter rejse i personligt regi1, hvilket skyldes lempelse af opstarts krav 

i form af, at der ikke forekommer kapitalkrav til indskydelse af indskudskapital. I et anpartsselskab er 

kapitalkravet ved stiftelse kr. 40.0002. Da mange virksomheder driver forretning i personlig regi, er dette 

forbundet med en høj økonomisk risiko. Ejeren hæfter med sin personlige formue, hvor selskabet kun hæfter 

for den indskudte kapital på minimum kr. 40.000. I tilfælde, hvor den personlig drevne virksomhed opnår en 

vis efterspørgsel og tilvækst i kunder samt ønsker længere kredit hos leverandører, kan det være med stor 

fordel af revurdere, hvorvidt virksomheden fortsat skal være i personligt regi eller omdannes til et selskab. 

Revurderingen kan være på baggrund af økonomisk krise, psykologiske udfordringer i form af personlig 

hæftelse mv. 

Et af samfundets store problemer lige nu er den hastige spredning af virussen COVID19 der har spredt sig til 

hele verdenen. En ukendt virus der siden marts 2020 har lukket dele af verden ned på skift af flere omgange. 

I Danmark er det ingen undtagelse og der er siden nedlukningen i marts 2020 været indført flere restriktioner 

for at komme spredningen til livs. Dette har på uundgåeligt vis også ramt store dele af det danske 

erhvervsliv.  

Mange brancher er tvunget i knæ og regeringens forsøg på at opretholde erhvervslivet i Danmark, der har 

haft så positiv en udvikling inden virussen ramte, har modtaget forskellige former for økonomiske 

hjælpepakker for at undgå at dreje nøglen om.  

 
1 bilag 1 - Firmastatistik indhentet hos Danmarks statistik. Tallene er dog kun fra 2017 og 2018, hvorfor tallene anses 

for at være forhøjet siden men med samme vækst margin 
2 https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-og-registrering-af-selskaber 

https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-og-registrering-af-selskaber
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Flere selvstændige erhvervsdrivende, såvel som andre virksomheder, har enten været tvangslukket i perioder 

eller har på grund af frygt fra kunder eller mangler evner til at leve op til regeringens krav for at holde åbent, 

mistet hele eller store dele af omsætningen. Risikoen og denne uvidenhed omkring hvornår Danmark åbnes 

igen, har for mange skabt psykologiske udfordringer i form af frygten for at miste sit livsværk på bare i 

perioden under nedlukning. For andre brancher har man ikke kunne mærke virussen på samme måde, hvor 

specielt byggebranchen og boligmarkedet, har opnået nye højder. Det får dog ikke selvstændige til at se mod 

fremtiden hvor de også kan blive berørt af denne pandemi. Overvejelserne for en virksomhedsomdannelse er 

derfor mere en særligt aktuel i denne krise, hvor særligt mulighederne for begrænset hæftelse kan vise sig at 

være af væsentlig betydning når virussen en gang er fortid. 

Omdannelsen af den personlige drevne virksomhed kan foretages skattepligtigt eller skattefrit. Den 

skattepligtige omdannelse tager udgangspunkt i at virksomhedsejeren bliver beskattet af avancen ved 

overdragelsesdatoen. I den skattefrie omdannelse indtræder selskabet i virksomhedens skattemæssige 

position (succession) og skatteforpligtelsen ved salg af virksomheden udskydes til dagen, hvor anparterne 

afstås. Afhandlingen vil gennemgå overvejelser og problemstillinger ved en virksomhedsomdannelse.  

Opgaven anses derfor som inspiration til personlig drevne virksomheder, som overvejer at omdanne til et 

selskab. Det praktiske eksempel i gennemgangen for, hvordan virksomheden opgøres, vil dog ikke kunne 

overføres direkte til alle enkeltmandsvirksomheder. 

Problemformulering 

En rettidig omdannelse fra personlig drevet virksomhed til selskabsform kan være en betydningsfuld 

beslutning for virksomhedens fremtidige drift og eksistens. Omdannelsen kan udføres skattepligtig- og 

skattefrit, hvoraf der er en større række krav og betingelser, som skal være opfyldt for at SKAT godkender en 

omdannelse. Afgangsprojektet vil have til hovedformål at belyse de primære forskelle for den skattepligtige- 

og skattefrie metode for at give omdanneren bedst mulige overblik for, hvilken af de to metoder, som 

optimerer virksomheden mest muligt. 

Projektets hovedspørgsmål 

”Hvilke overvejelser og muligheder ligger der i at virksomheds omdanne fra selvstændig erhvervsdrivende 

til selskabsform” 

Supplerende spørgsmål til besvarelse af projektet hovedspørgsmål 

1.   Fordele og ulemper ved at være selvstændig erhvervsdrivende i personlig regi kontra selskabsform 
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2.   Hvilke betingelser og krav skal være opfyldt for at kunne omdanne skattepligtigt og skattefrit 

3.   Hvordan værdiansættes balanceposterne i forbindelse med omdannelse herunder opgørelse af aktier- 

og anparternes anskaffelsessum 

4.   Hvilke økonomiske fordele og ulemper er der ved valg af den skattepligtige og skattefrie metode for 

ejeren i den personlig drevne virksomhed samt selskabet 

Afgrænsning 

Opgaven vil tage udgangspunkt i de selskabs- og skatteretlige samt regnskabsmæssige udfordringer, som der 

kan være ved omdannelse fra personlig drevet virksomhed til selskabsform. Derudover vil der tages 

udgangspunkt i en enkeltmandsvirksomhed, hvorfor der ses bort fra omdannelse fra dødsboer samt 

interessentskaber, kommandit- og iværksætterselskaber m.fl. Sidstnævnte selskabsform er afskaffet da 

selskabet skal omdannes til et anpartsselskab eller opløses senest d. 15. oktober 20213. Derudover er det jf. 

VOL §1, stk. 1, kun en personlig ejet virksomhed som kan omdannes til et anpartsselskab eller aktieselskab. 

Ydermere er det anvist i lovgivningen at omdannelsen ikke kan foretages til et udenlandsk selskab, hvorfor 

afhandlingen kun vil tage udgangspunkt i omdannelser til danske selskabsformer. Casen vil kort beskrive 

behandling af værdipapirer og dets beskatning da værdipapirer anses for at være et selvstændigt emne. 

Gennemgangen af skattepligtige og skattefri omdannelse vil berøre de væsentlige forskelle samt 

fordele/ulemper, der måtte være ved at drive virksomhed i personlig regi samt en omdannelse til selskab.  

Vejledningen vil ikke være fyldestgørende i forhold til, om der skal vælges skattepligtig eller skattefri 

omdannelse, da det er afhængig af virksomhedens økonomiske position samt ejerens fremtidige planer for 

virksomheden. 

Case virksomheden, der tages udgangspunkt i, er en enkeltmandsvirksomhed, som er fuldt skattepligtige i 

Danmark. Omdannelsen vil tage udgangspunkt til et anpartsselskab. 

Det ses oftest at omdannelser udføres med henblik på et senere generationsskifte, omstrukturering, fusion 

mv. Opgaven afgrænses fra at behandle ovenstående, da fokusområdet er virksomhedsomdannelse. Dette 

betyder alt andet lige, at ovenstående ikke vil blive behandlet med den forudsætning, at opgaven fortsat vil 

give indblik og forståelse af, hvad det vil sige at virksomheds omdanne. 

 

 

 
3 https://erhvervsstyrelsen.dk/afskaffelse-af-ivaerksaetterselskaber-IVS - IVS afskaffes som selskabsform 

https://erhvervsstyrelsen.dk/afskaffelse-af-ivaerksaetterselskaber-IVS
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Metode 

Opgaven vil tage afsæt i teorien ved en skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse samt en 

gennemgang af teorien ved et praktisk eksempel i form af en case virksomhed. Teorien danner grund for 

analysen af det praktiske eksempel, hvor den skattepligtige og skattefri omdannelsesmetode vil blive 

illustreret i form af beregninger samt konklusioner. Ydermere vil der blive inddraget en perspektivering til 

kort at skitsere andre relevante emner, som er af tilknytning til afhandlingens hovedfokus. 

Opgaven vil få en praktisk tilgang, da formålet med at inddrage en enkeltmandsvirksomhed er at give indblik 

i den praktiske anvendelse af metoderne.  

Undersøgelsesdesign 

Undersøgelsesdesignet har til formål at danne grundlag for en kombination mellem de fremgangsmåder, der 

benyttes til at kunne belyse den konkrete indsamling, analyse og til sidst fortolkning af indsamlet relevante 

data. 

I denne afhandling er casen af deskriptiv natur, da der kun indgår ét skattesubjekt i form af virksomheden 

Den Lokale Murermester, som her danner baggrund for det samlede casestudie. Som led i casestudiet er her 

mulighed for benyttelse af samtlige dataindsamlingsteknikker, såsom både de kvalitative- og kvantitative 

data. Der vil som primær metode blive benyttet kvantitative data, hvilket gør, at indfaldsvinklen vil være 

deduktiv. Den deduktive indfaldsvinkel kommer primært fra Skats juridiske vejledning samt anden relevant 

lovgivning, som Årsregnskabsloven m.m. Dette er benyttet til brug for vores casestudie, men det er vores 

forventning og antagelse at selvsamme tilgang og indfaldsvinkel, kan bruges i andre lignende situationer til 

lignende virksomheder.   

Dataindsamlingsteknikker 

De benyttede dataindsamlingsteknikker knytter sig til afhandlingens hovedspørgsmål, 

undersøgelsesspørgsmål og dertilhørende overvejende tanker over dataindsamlingens natur til brug for 

besvarelse af afhandlingens problemstillinger. Opgaven vil bygge på sekundære kvalitative data i form af 

lovgivning, afgørelser, cirkulærer, bøger og internetsøgninger. Fordelene ved at benytte de sekundære data 

bunder i dataenes troværdighed og sammenlignelighed. Denne type gør det muligt at bygge sin case op 

omkring, da de anses som historisk data og kan herfra udledes konklusioner på tidligere hændelser og 

resultater, som illustrerer afhandlingens pointer. Det forudsættes, at der ved brug af disse data skal opstilles 

kritiske forhold for derpå at kunne drage sine egne konklusioner på baggrund af nye beregninger, som 

kommer til på et grundlag af den historiske data.  
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Komposition af data  

Afhandlingsprojektets start redegør kort for forskellen mellem at drive virksomhed i personligt regi mod at 

drive virksomhed i selskabsform. Til dette belyses både kravene, beskatningsform samt fordele og ulemper 

ved at drive virksomhed i den ene eller anden form.  

I den efterfølgende del af afhandlingen gøres der rede for henholdsvis den skattepligtige og skattefri 

virksomhedsomdannelsesmetode. Dette for at vurdere, hvilken metode der teoretisk skaber den mest 

fordelagtig situation for ejeren af den omdannede virksomhed. Dette er belyst først teoretisk for dernæst at 

blive eksemplificeret ved praktisk eksempel via. den valgte case virksomhed ”Den Lokale Murermester”. 

Her vil det vurderes konkret først forskellen på de to omdannelsesmetoder og dernæst hvilke faktorer, der 

udover den økonomiske situation, spiller en stor rolle i overvejelserne for omdannelsesmetoden.  

Der vil som led i opsummeringen af de enkelte afsnit, samt beregningerne hertil, udarbejdes en samlet 

konklusion, som vil besvare afhandlingens hovedproblemstilling samt tilhørende undersøgelsesspørgsmål.  

Slutteligt vil der fremkomme en perspektivering, som belyser nogle relevante emner, der knytter sig til 

afhandlingens fokusområde og som der med fordel kunne belyses i en anden afhandling som led i dette 

hovedfokus.  

Afhandlingens målgruppe 

Opgavens primære målgruppe kan henledes til revisorer og vejledere, som tidligere har beskæftiget sig med 

virksomhedsomdannelse herunder den skattepligtig og skattefrie metode. Det forudsætter, at læser har en vis 

grad af forståelse inden for de skatte- og regnskabsmæssige teori/data forbundet med en omdannelse, da der i 

afhandlingen bliver benyttet forskellige fagtermer. Det antages, at revisorer og vejledere i denne 

sammenhæng opfylder den primære målgruppes forudsætninger. Oftest er det revisorer, som udarbejder og 

vejleder de selvstændige erhvervsdrivende, som ønsker en omdannelse. 

Opgavens sekundære målgruppe kan henledes til de selvstændige erhvervsdrivende, som driver forretning i 

personligt regi. De selvstændige erhvervsdrivende anses som sekundær målgruppe, da situationen for en 

virksomhedsomdannelse er mere aktuel som samfundet ser ud nu, end det tidligere har været. Spredningen af 

Virussen COVID-19 har haft store følgevirkninger på både det danske og globale erhvervsliv.  

For flere erhvervsdrivende har situationen haft og har stadig store økonomiske konsekvenser, som går direkte 

ud over dens selvstændiges privatøkonomi. Dette er derfor en vigtig faktor for overvejelserne om en 

virksomhedsomdannelse, hvor der alt andet lige ikke skal hæftes personligt for alt indestående i et selskab.  

Formålet med afhandlingen er at give læseren et indblik i, til dels fordele og ulemper ved en 

virksomhedsomdannelse og til dels de økonomiske konsekvenser dette ville medføre.  
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Selvom den sekundære målgruppe ikke er faglig kyndige inden for området om virksomhedsomdannelse 

anses opgaven dog for at være fyldestgørende. Det er derfor ikke er en nødvendighed for læseren at have en 

regnskabskyndig faglig baggrund for at kunne opnå et udbytte af afhandlingen. 

Kildekritik / Informationssøgning 

Afhandlingen vil som udgangspunkt henvise og indeholde sekundære informationskilder i form af offentlige 

tilgængelig viden. Supplerende viden understøttes af undervisningsmateriale i undervisningen på CBS samt 

af egne kollegaer, som er specialiseret inde for revision herunder virksomhedsomdannelse. Regler og 

betingelser for at kunne omdanne ved hjælp af den skattepligtige eller skattefrie metode, herunder opgørelse 

af aktivernes værdi, vil være understøttet af SKAT’s juridiske vejledninger og cirkulærer. Der vil løbende i 

opgaven henvises via. fodnoter til de forskellige kilders information. Der er ikke benyttet direkte 

henvisninger til undervisningsmaterialet i form af lærebøger om virksomhedsomdannelse, da denne viden 

anses som tilegnet pålideligt viden sideløbende med anvendelse af de juridiske retningslinjer. Afhandlingens 

case virksomhed er en reel virksomhed, men da ejer ikke ønsker at fremstå i offentligheden, er navnet 

anonymiseret.  

Udover SKAT’s juridiske vejledninger og cirkulærer er der også taget udgangspunkt i de retningslinjer der 

ligger tilgængeligt hos Erhvervsstyrelsen. Da der ikke ligger uskrevne retningslinjer for vores case 

virksomheds branche, som ellers ville danne grundlag for en fremgangsmåde, vil brugen af 

Erhvervsstyrelsens retningslinjer antages for at være pålideligt i forhold til afhandlingens udgangspunkt.  

Der er udover ovenstående benyttet og henvist til informationskilder tilgængeligt fra internettet. Disse 

informationskilder skal der forbeholdes kritisk til i forbindelse med udarbejdelse af afhandlingen. Da 

tilgangen til disse kilder har været kritisk, er der vurderet løbende på afsenders pålidelighed og selve kildens 

indhold. Et eksempel på en kilde, som ikke anses for at være troværdig, er Wikipedia, da private kan 

manipulere med sidens indhold. Derimod, er artikler for flere af de store revisionshuse, fundet troværdige og 

med relevans til afhandlingens formål. Indenfor revisionsbranchen er det primære formål økonomisk 

rådgivning, hvorpå dette kræver både faglig uddannelse samt opfølgende kurser, hvorfor information herfra 

anses som pålideligt til dette formål.  

Dette betyder alt andet lige, at afhandlingens materiale og gennemgang anses for at være reel, hvorfor der 

ikke findes argumenter for at betvivle opgavens validitet og reliabilitet. 
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Forkortelser som anvendes i afgangsprojektet og dets betydning 

Lovgivning     Regnskabsmæssige forkortelser  

AL Afskrivningsloven   A/S  Aktieselskab 

ABL Avancebeskatningsloven  ApS Anpartsselskab 

EBL Ejendomsavancebeskatningsloven KAO Kapitalafkastningsordningen 

KSL Kildeskatteloven   VSO  Virksomhedsskatteordningen 

KGL Kursgevinstloven    

LL Ligningsloven    

PSL Personskatteloven 

SEL Selskabsskatteloven 

SFL Skatteforvaltningsloven    

VOL Virksomhedsomdannelsesloven    

VSL Virksomhedsskatteloven    

ÅRL Årsregnskabsloven    

Introduktion til case virksomhed – Den Lokale Murermester 

I denne afhandling tages der udgangspunkt i case virksomheden Den Lokale Murermester v/Jens Jensen, som 

drives som en enkeltmandsvirksomhed uden ansatte. Denne virksomhed er modificeret på baggrund af en 

reel murermester virksomhed, som vi har ændret i, både ved virksomhedsnavn og regnskabsnøgletal for at 

virksomheden stadig kan holdes fra eksterne regnskabslæsere. 

Virksomheden ejes og drives af Jens Jensen. Den Lokale Murermester er stiftet i 2013 og havde ved første 

regnskabsår et lille overskud og med få private hævninger i året. Siden har Den Lokale Murermester haft et 

pænt stigende overskud de senere år. Jens Jensen har haft Den lokale Murermester i 

virksomhedsskatteordningen alle år. 

Siden den heftige spredning af virussen COVID-19 der ramte i 2020 verden over, har Danmark som resten af 

verden, måtte lukke ned og indfører flere restriktioner for at komme spredningen til livs. Det betyder at 

mange virksomheder lider under tvangslukninger og pålagte restriktioner. Byggebranchen har dog været i 

gang som aldrig før og Den Lokale Murermester har aldrig haft mere travlt end hvad tilfældet er lige nu. 

Dette er glædeligt for ejer Jens Jensen som kan se frem til det bedste regnskabsår virksomheden har haft til 

dato.  
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Der er dog flere tanker at gøre sig vedrørende virksomhedens fremtid og de store usikkerheder i forbindelse 

med eventuelle mutationer af virussen og flere eventuelle tvangslukninger i Danmark. Dette medvirker til at 

Jens Jensen overvejer om det kunne være fordelagtigt at lade Den Lokale Murermester gennemgå en 

virksomhedsomdannelse til et anpartsselskab. Dette for at sikre sig imod en større personlig hæftelse, hvis 

det skulle vise sig at også byggebranchen rammes hårdt som følge af COVID19 virussens spredning. 

Derudover har Den Lokale Murermester i 2018 købt en investeringsejendom som benyttes til boligudlejning, 

hvilket er grunden til at der ikke er afskrevet skattemæssigt på denne. Formålet med denne investering var at 

kunne generere en opsparing til at forsøde pensionslivet i fremtiden. Denne er indtil nu også drevet i 

virksomhedsskatteordningen sammen med Den Lokale Murermesters primære drift. Jens Jensen kunne 

vælge at lade investeringsejendommen blive i virksomhedsskatteordningen og på den måde holde den ude af 

virksomhedsomdannelsen.  

Jens Jensen vælger dog at lade den indgå i virksomhedsomdannelsen for også at sikre sig ikke at skulle hæfte 

personligt for gælden i fremtiden. 

 

I ovenstående tabel se anskaffelsessummerne på de anskaffede aktiver i Den lokale Murermester igennem 

årene. Udover en investeringsejendom er der også købt driftsmidler i form af maskiner og udstyr til brug for 

blanding af mørtel og cement samt en brugt varevogn til at udfører sit erhverv. Dertil er der også anskaffet et 

blandet benyttet aktiv i form af en bil, som både bruges privat- og erhvervsmæssigt. Bilen skal også indgå i 

virksomhedsomdannelsen og Jens Jensen vil beskattes efter reglerne om fri bil når virksomhedens omdannes 

til et anpartsselskab i det næste regnskabsår.  
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Den forholdsmæssige fordeling siden anskaffelse i 2018 fordeler sig som vist i ovenstående tabel. Indtil nu 

har den blandet benyttet bil mest været brugt privat da Den Lokale Murermester, som nævnt ovenfor, også 

ejer en varevogn. 

Generelt har Den lokale Murermester ikke haft store problemer med dårlige betalere, men ved enkelte 

lejligheder har man været uheldig, hvorfor der løbende er nedskrevet på debitorer i regnskabet. Nedenstående 

regnskabsmæssige balance pr. 31.12.2020 viser at der inden omdannelse er tilgodehavender fra salg og 

tjenesteydelser på 225.000 kr., som er nedskrevet regnskabsmæssigt løbende i forbindelse med at et par 

debitorer ikke har betalt for udført arbejde.  

Jens Jensen er ikke gift, hvorfor der i beregningerne senere i afhandlingen ikke medregnes overførsler til 

medarbejdende ægtefælle.  

 

Den regnskabsmæssige balance pr. 31.12.2020 stammer fra senest aflagte regnskab som skal danne grundlag 

for virksomhedsomdannelsen. 

Da Jens Jensen bestræber sig på at vækste de næste regnskabsår, kigger han ind i muligheden for at investere 

i en bygning. Bygningen anses for værende kontoret, hvori virksomhedens maskiner kan behandle de 

materialer, som benyttes i forbindelse med arbejdet samt at have et fast kontor til ham og nogle budgetterede 

fremtidige ansatte forudsat en solid vækst.  

Jens Jensen kunne godt tænke sig at se en beregning på konsekvensen ved at købe den i en personlig 

virksomhed og så lade den omdannes. Dette vil blive beregnet som en del af konsekvensberegninger til sidst 

i afhandlingen, da Den Lokale Murermester reelt set ikke ejer en sådan bygning på omdannelsestidspunktet. 
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Ved beregning af goodwill i forbindelse med omdannelsen benyttes Skats TSS-cirkulære og nedenstående 

tabel viser de seneste tre års regnskabsmæssige resultater samt renteudgifter, der danner grundlag for 

beregningen. 

 

Generelt om virksomheds-/selskabsformer 

Der findes flere variationer af selskabs-/virksomhedsformer når man som person vælger at blive iværksætter. 

Dette kan gøres ved oprettelse af personligt ejet virksomhed eller via et selskab. Det at stifte et 

selskab/virksomhed kan have væsentlig betydning for ejeren og for, hvilke lovregler de enkelte 

virksomhedsformer er underlagt. Det er derfor vigtigt, som stifter/iværksætter, at vælge ud fra, hvilken 

affektionsværdi forretningen skal have for dets fremtidige mål. 

De kommende afsnit har til formål at anskueliggøre de hovedsagelige forskellige ved valget af virksomheds-

/selskabsform. Personlige ejede virksomheder anses som at være enkeltmandsvirksomhed samt 

interessentskaber (I/S). Selskaber vil som udgangspunkt være anpartsselskaber (ApS) og aktieselskaber 

(A/S). 

Virksomheds cyklus inden en eventuel omdannelse 

Beslutningen om en virksomhedsomdannelse har flere faktorer som spiller ind i overvejelserne inden der 

tages en endelig beslutning. Flere af faktorerne er nævnt i tidligere afsnit, hvorvidt man kan det ene eller 

andet i et selskab kontra i en personligt drevet virksomhed. En sidste men ikke mindst meget vigtig faktor at 

overveje og analysere, hvor virksomheden bevæger sig hen. Altså er der tale om en virksomheds cyklus. 

Cyklussen er vigtig i forhold til hvad der kan vise sig at være den mest fordelagtige beslutning at tage om 

hvorvidt en virksomhed skal lade sig omdanne eller fortsætte i personligt regi.  

Første trin i cyklussen er ved virksomhedsopstart. Opstartsfasen er oftest præget af underskud og flere 

dårlige resultater. Det er helt normalt at omsætningen ikke kommer af sig selv og at der oftest skal investeres 

i udstyr og udgifter til annoncer og reklamer. I nyere tid er marketing en altafgørende spiller for en 

virksomhed kan optimere efterspørgslen af det tilbydende produkt i opstartsfasen.  



 

 

12 ud af 77 

Branding via. sociale medier så som; Instagram, TikTok og benyttelsen af SoMe har hjulpet en del 

virksomheder med at komme ud til den primære målgruppe. Dette kan måske ende i at produktet kommer ud 

til flere slutbrugere en først antaget.  

I relation til omdannelse giver opstartsfasen ikke den store anledning til en omdannelse til dels fordi det er en 

omkostningstung fase for en virksomhed da marketings- og udviklingsbudgettet oftest er højt og dels fordi 

det kan betale sig at drive virksomhed i personligt regi når der fremkommer underskud. Dette er særligt 

fordelagtigt da man ved underskud kan fradrage det, både i sin personlige indkomst, i anden personlig 

indkomst4 og til sidst kan det overføres til en eventuel ægtefælles personlige indkomst og modregne 

vedkommendes eventuelle positive personlige indkomst.  

Andet trin i cyklussen er tidspunktet for en virksomhed i vækst. Her skal det overvejes hvorvidt det er det 

rette tidspunkt for at foretage en virksomhedsomdannelse. Det antages i denne fase, at der igennem nogle 

regnskabsår er opnået overskud i en grad hvorpå, det giver mening at blive beskattet som selskabsskat 

fremfor at have store overskud der beskattes i den personlige indkomst.  

Som nævnt i tidligere afsnit om virksomhedsskatteordningen kan der opspares af virksomhedens overskud 

mod en aconto skat der svarer til selskabsskatten og på den måde indkomst udjævne de efterfølgende år, 

hvilket er en fordel ved at drive virksomhed i personligt regi. Dog antages det at der på dette stadie i væksten 

opnås overskud der i en grad giver større anledning til at investere noget af den kapital der er opnået, for at 

skabe en større vækst. Her er det særligt fordelagtigt at drive virksomhed i selskabsform, da risikoen for 

personlig hæftelse er væk. Dette med tanke på at nye investeringer også giver en større gældsforpligtelse. 

Foruden at der i et selskab er begrænset hæftelse er det også lettere at få tilført ny kapital fra eventuelle 

udefrakommende investorer. 

Tredje trin i cyklussen er fasen hvor virksomheden over en længere periode har haft en del tilfredsstillende 

resultater. En fase hvor virksomheden er yderst etableret i branchen og økonomisk set er så velfunderet at 

virksomheden ikke har behov for at få tilført ny kapital fra eksterne investorer, men hvor virksomheden 

enten skal se sig om efter nye investeringer. Alternativt skal til virksomheden at se mod eventuel 

overdragelse til familiemedlem i form af et generationsskifte. Har virksomheden til hensigt i en nærmere 

fremtid at foretage et generationsskifte vil det give god mening at lade virksomheden omdanne, da processen 

er mindre omfattende i selskabsform og kan være yderst kosteligt ved generationsskifte i personligt drevet 

virksomhed. I denne afhandling vil der ikke blive uddybet nærmere om generationsskifte i reference med 

afhandlingens afsnit omkring afgrænsning. 

 

 
4 Skat.dk – Anden personlig indkomst - https://skat.dk/skat.aspx?oid=170516 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=170516
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Fjerde og sidste trin i virksomhedscyklussen er virksomhedens slutfase. Det antages her at et 

generationsskifte ikke er en mulighed, hvorfor virksomhedens aktivitet daler. I takt med at aktiviteten i 

virksomheden er faldende, er omsætningen også faldende. Her giver det god mening at lade den personlige 

virksomhed køre i virksomhedsskatteordningen, da eventuelle underskud fra virksomheden kan modregnes i 

det hævet opsparet overskud fra tidligere år. I et selskab der likvideres, vil et eventuelt fremført underskud gå 

tabt, hvorfor det giver god mening at beholde den i personligt regi. Det antages samtidigt i denne fase, at det 

ikke kan betale sig at virksomheds omdanne til et selskab da dette vil være kosteligt, med henblik på at en 

virksomhed i denne fase har mange år på banen og derfor vil være en større proces at få omdannet end en 

mindre virksomhed med få år på banen. Det der taler for en virksomhedsomdannelse i denne fase er, hvis 

hensigten til virksomheden er, at man vil forsøge at finde nye ejere, som kan drive virksomheden videre.  

Virksomhedscyklussen for Den Lokale Murermester  

I Den Lokale Murermesters tilfælde befinder virksomheden sig i vækstfasen. Jens Jensen har i flere år gået 

med tanken om at lade Den Lokale Murermester virksomheds omdanne til et selskab, for at kunne opnå 

yderligere investeringer eller alternativt en sammenlægning af to virksomheder via fusion. I øjeblikket ejer 

virksomheden både maskiner, udstyr og en investeringsejendom der benyttes til boligudlejning.  

Det er i Jens Jensen interesse at investere yderligere i både nye maskiner, en bygning hvorpå virksomheden 

kan have sine administrative kontorer samt maskiner og muligheden for at ansætte nogle medarbejdere. Dette 

danner derfor grundlag for en beslutning om at lade sig virksomheds omdanne til et selskab, hvor Jens 

Jensen ikke skal indestå personligt for alle de forskellige risici der er forbundet med disse investeringer.  

Dertil er en væsentlig faktor, at verden lige nu er underlagt en hastig spredning af virussen COVID-19, som 

nødvendiggøre at vores moderne samfund, som vi kender det, er underlagt flere restriktioner. Selvom Jens 

Jensens ikke er påvirket synderligt af dette endnu, da byggebranchen har været mere levende end den er nu, 

så frygter han at kunderne på markedet på et tidspunkt ikke har det nødvendige overskud i deres 

privatøkonomi til at efterspørger de ydelser som Den Lokale Murermester tilbyder. På baggrund af 

situationen i Den Lokale Murermester, samfundets situation med COVID-19 samt Jens Jensens ønske om at 

vækste, vil det være en fordel at omdanne sin virksomhed til et selskab, for at opnå en begrænset hæftelse 

samt at kunne drage fordele af at optage nye investeringer vil være lettere i et selskab. 

Indskudskapital 

I en personlig ejet virksomhed er der ikke noget krav for indskudskapital, hvorfor virksomheden gratis 

oprettes ved hjælp af et dokument, som indsendes til SKAT. Anpartsselskaber oprettes derimod via. en 

indskudskapital (kontanter) på minimum kr. 40.000 som fordeles i anparter. Anparter kan være fordelt på en 

eller flere ejere i form af personer eller selskaber, hvor hver ejer tildeles en procentvis ejerandel. 
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Aktieselskaber oprettes via. en indskudskapital på minimum kr. 400.000. Kapitalen fordeles i aktier. Når et 

aktieselskab børsnoteres, ejes majoriteten af aktier i selve selskabet, hvoraf den resterende del udbydes til 

udefrakommende, hvilket betyder at der mulighed for både privatpersoner og selskaber at tilkøbe en 

ejerandel af selskabet. De børsnoterede selskaber, som udbyder dette ses bl.a. på Børsen. 

Et alternativt til indskydelse af selskabskapital kan være ved hjælp af et apportindskud, hvor der indskydes 

andre værdier end kontanter ind i selskabet i form af aktiver. Sidstnævnte kræves, at aktiverne vurderes af en 

revisor samt at værdien af aktiverne til sammen udgør en minimumsværdi på kr. 40.000/400.000, som er 

kravet for en selskabskapital i et ApS og A/S. 

Indskudskapitalen i ApS og A/S er bundne penge, hvorfor selskabet ikke kan udlodde værdien, hvorimod i 

en enkeltmandsvirksomhed henføres de optjente penge til virksomhedens overskud og/eller årets hævninger. 

Ubegrænset og begrænset hæftelse 

En personligt ejet virksomhed oprettes med ubegrænset og solidarisk hæftelse, hvilket vil sige at ejer/ejerne 

personligt hæfter for dets forpligtelser med egen formue. Dette medfører, at hvis virksomheden erklæres 

konkurs kan kreditorer mv. gøre indsigelse mod at få virksomhedens skyldige beløb indfriet gennem ejerens 

personlige formue som f.eks. værdigenstande, bil, hus mv. 

I et selskab er der begrænset hæftelse i form af selskabskapitalen, hvorfor ejerne ikke hæfter for mere end de 

anførte kapitalkrav i afsnittet ” indskudskapital”. I forhold til den ubegrænsede/solidariske hæftelse skaber 

den begrænsede hæftelse en vis sikkerhed hos ejerne eftersom, at tabet ved konkurs er minimeret til den 

indskudte kapital. 

Formelle krav 

I en personligt ejet virksomhed er der ikke krav til en direktion eller bestyrelse, hvorimod selskaber er 

underlagt af selskabsloven. I et anpartsselskab skal der enten fremgå enten en ledelse eller en bestyrelse, som 

agerer og varetager virksomhedens daglige drift og handlinger. I et Aktieselskab er der lovkrav om, at der 

både skal være en ledelse og bestyrelse. Udover et ledelseskrav er fælles for selskaberne, at de skal udarbejde 

og indberette et årsregnskab efter årsregnskabsloven til erhvervsstyrelsen. 

Fælles for alle virksomheder er, at virksomheden/selskabet skal være oprettet med et CVR-nummer (oprettes 

hos Erhvervsstyrelsen), adresse og navn på ejer, startdato, branchekode og fravalg/valg af revisor. Såfremt 

der er flere ejere, skal dette oplyses via. fordeling af anparter/aktier. 
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Beskatning i selskab og i personligt drevet virksomhed 

Der er en grundlæggende stor forskel på måden en virksomhed bliver beskattet på, når man sammenligner 

virksomheder drevet i selskabsform, med virksomheder drevet i personligt regi. Dette gælder både ved 

overskud i indkomståret eller eventuelt ved anvendelse af underskud fremført fra tidligere år. 

Beskatning i selskab 

Den store forskel på beskatning i selskab modsat en personligt drevet virksomhed er, at et selskab er en 

selvstændig juridisk enhed. Som en selvstændig enhed vil det sige at et selskab er skattepligtigt for sig selv, 

ligesom ejeren af et selskab er selvstændigt skattepligtigt. Dette betyder at et selskab skal opgøre sin 

skattepligtige indkomst på baggrund af selskabets aktivitet i året. Ofte ses konstellationer hvor ét selskab ejer 

et andet, typisk at et holdingselskab ejer 100% af et driftsselskab, også kaldet moder- og datterselskab. Ved 

en sådan konstellation vil en sambeskatning opstå og de to selskaber vil derfor lægge sine skattepligtige 

indkomster for året sammen og danne ramme for én samlet skattepligtig indkomst for et regnskabsår, som så 

beskattes efter reglerne i selskabsloven om obligatorisk national sambeskatning5.  

I et selskab bliver årets skattepligtige indkomst beskattet med 22%, som har været samme sats de seneste år. 

Statistisk set har satsen for selskabsskat været faldende de sidste mange år, indtil der har været en stilstand 

ved de 22%6. Selve beskatningen af årets skattepligtige indkomst sker efter de almindelige regler i 

statsskatteloven, hvilket ligeså gør sig gældende for opgørelsen af den personlige skattepligtige indkomst. 

Er der ved afslutning af selskabets indkomstår et skattepligtigt underskud, kan dette fremføres og hermed 

modregnes i et skattepligtigt overskud i de efterfølgende indkomstår i selskabet. Skulle der ske 

sambeskatning med et selskab som indtræder i sambeskatning med et allerede underskud til fremførsel fra 

tidligere år, hvor selskabet ikke har været sambeskattet, kan dette ikke modregnes og der kan først blive 

modregnet et underskud hvis det er opstået i indkomstårene hvor det opkøbte selskab er del i sambeskatning. 

Selskabet der er opkøbt, skal modregne tidligere underskud i “egne underskud”. Såfremt et selskab lukkes, 

vil et eventuelt underskud til fremførsel ikke kunne benyttes andre steder og dermed blive slettet. 

I modsætning til i en personligt drevet virksomhed, vil ejeren af en virksomhed i selskabsform, blive 

beskattet selvstændigt og uden for selskabet. Dette sker, da ejeren også ses som en selvstændig juridisk 

enhed. Ejeren af et selskab bliver beskattet selvstændig ved enten løn, udbytte eller andre beskattet 

personalegoder, såsom fri bil og fri telefon7. 

 
5 Reglerne for obligatorisk national sambeskatning. SEL §31. 
6 Selskabsskatten har været 22% siden år 2016 jf. SEL §17 stk. 1.  
7 Reglerne for beskatning af personalegoder fremgår af LL §16. 
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Ejerens personlige skat vedrører derfor ikke selskabet. Selskabets skattepligtige indkomst bliver kun påvirket 

i form af ejerens lønudgifter, som fradrages i indkomståret og dermed sænker den skattepligtige indkomst. 

Såfremt ejeren har lavet et udlæg for en udgift, der vedrører selskabet, kan ejeren frit hæve dette beløb igen 

uden at der skal ske beskatning hos ejeren, da der her er tale om en simpel mellemregning med anpartshaver. 

Skulle det eventuelt ske at ejeren af et selskab hæver beløb i selskabet, som der ikke er lavet udlæg for, er her 

tale om et ulovligt aktionærlån. 

Beskatning i personligt drevet virksomhed 

En personligt drevet virksomhed bliver ikke anset som en selvstændig juridisk enhed, hvilket vil sige at et 

overskud i virksomheden bliver beskattet direkte hos ejeren i stedet for at blive beskattet hos virksomheden. 

Når man skal opgøre den skattepligtige indkomst i en personligt drevet virksomhed, vil denne blive delt op. 

Den deles op i henholdsvis personlig indkomst, kapitalindkomst og til sidst de ligningsmæssige fradrag der 

fradrages i indkomståret.  

Den personlige indkomst består hovedsageligt af årets overskud i virksomheden samt løn. Kapitalindkomsten 

består af gevinster og tab på finansielle poster såsom renter og handel med aktier. Slutteligt består de 

ligningsmæssige fradrag af en lang række fradrag der er i indkomståret. Dette er blandt andet både 

beskæftigelsesfradrag, fradrag for betalt kontingent til fagforening, fradrag for rejser, som de hyppigste.  

Fradragsværdien for ligningsmæssige fradrag er ikke ens for alle, da de ikke påvirker hverken bundskatten 

eller topskatten og derfor kan værdien variere meget i forhold til den enkeltes indkomst.  

I personligt drevne virksomheder, kan der vælges frit mellem forskellige ordninger man kan lade sin 

virksomhed indgå i. Disse forskellige ordninger skal vælges hvert år og kan give hver sin skattepligtige 

indkomst alt efter hvilken ordning man lader sig indgå i. De tre forskellige ordninger er personskatteloven 

(PSL), virksomhedsordningen (VSO) og kapitalafkastordningen (KAO). Ejeren skal aktivt selv vælge 

hvilken af de tre ordninger man skal lade sig indgå i. Hvis ikke en anden ordning bliver valgt vil ejeren blive 

beskattet efter ordningen i personskatteloven 

Personskatteloven  

Personskatteloven er en simpel ordning at blive beskattet efter, da den minder meget om forholdene for en 

almindelig lønmodtager. Ejeren bliver beskattet af virksomhedens overskud før renter som personlig 

indkomst. Det er virksomhedens overskud før renter, da renteudgifter og renteindtægter anses som 

kapitalindkomst8.  

 
8 Kapitalindkomsten opgøres efter de pågældende regler i PSL §4. Her ses hvilke renteudgifter og renteindtægter der 

indgår i kapitalindkomsten 
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I personskatteloven kan et fremført skattemæssigt underskud modregnes først i ejerens skattepligtige 

indkomst eller den kan modregnes i en ægtefælles personlige indkomst. Underskuddet skal være fra den 

selvstændige erhvervsdrivendes egen virksomhed. Hvis underskuddet ikke kan modregnes i enten ejerens 

personlige indkomst eller eventuelt ægtefælles, kan det fremførte skattemæssige underskud benyttes og 

modregnes ved efterfølgende positive skattemæssige indkomster i de næste indkomstår. I dette tilfælde er det 

fremførte skattemæssige underskud ligestillet med underskuddet i et selskab. 

Virksomhedsskatteordningen 

Der er flere forudsætninger for at kunne anvende virksomhedsskatteordningen. Den første forudsætning er, at 

der skal drives en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Man kan altså ikke være i 

virksomhedsskatteordningen uden af drive virksomhed i personligt regi. Der kan derfor ikke benyttes 

virksomhedsskatteordningen i en Hobbyvirksomhed9, hvor kendetegnet er, at den udspringer af en personlig 

interesse og ikke profit for øje. Ydermere er det en forudsætning, at hvis der drives flere virksomheder i 

personligt regi, skal alle indgå samlet i virksomhedsskatteordningen og kan derfor ikke indgå hver for sig, da 

alle herpå beregnes som én virksomhed.  

En anden forudsætning er, at ejeren skal have adskilt sin privat- og erhvervsøkonomi. Dette gøres simpelt 

ved at oprette en erhvervskonto i banken for på den måde, at de erhvervsmæssige indtægter og udgifter 

holdes adskilt fra de private.  

Sidste forudsætning er, som nævnt kort under afsnittet om krav, at man skal følge de bogføringsmæssige 

regler i overensstemmelse med bogføringsloven. Dog er der ikke krav til at indsende en årsrapport til 

erhvervsstyrelsen, hvilket uddybes nærmere i afsnittet om fordele ved at anvende 

virksomhedsskatteordningen. 

Der er flere fordele ved at have sin personlige virksomhed i virksomhedsskatteordningen, hvilket er som 

følgende:  

Opsparing af overskud 

I virksomhedsskatteordningen har ejeren mulighed for at opspare sit overskud, så man kan optimere til 

topskattegrænsen for ejerens personlige indkomst, såfremt der i efterfølgende år, ikke laves et stort nok 

overskud eller laves et underskud. Dette kaldes at indkomst udjævne og er en fordel for på den måde at 

undgå at skulle betale topskat. Ved opsparing af virksomhedens overskud i et indkomstår, skal overskuddet 

beskattes ved en aconto beskatning på 22% for 2020, hvilket er sammenligneligt med beskatning i et selskab.  

 
9 Se Skats definition af Hobbyvirksomhed hos SKAT D.A.3.1.4.2.2 Hobbyvirksomhed. 
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Har man opsparet overskud fra tidligere år før 2016, kan disse været opsparet ved anden skattesats idet satsen 

har været 22% siden 201610. Det opsparede overskud skal bogføres særskilt, således man kan se hvor meget 

overskud der er sparet op til den enkelte skattesats, da den foreløbigt betalte skat er en aconto beskatning og 

derfor modregnes i den endelig beskatning når det opsparet overskud skal benyttes. 

Fradragsret for erhvervsmæssige renteudgifter 

Ved at indgå i virksomhedsskatteordningen kan ejeren opnå fuld fradragsret for de erhvervsmæssige 

renteudgifter der har været i virksomheden i indkomståret. Det vil altså sige, at renteudgifterne nedbringer 

den skattepligtige indkomst og på den måde giver ejeren fuld skattemæssig værdi for renteudgifterne. 

Kapitalafkast beskattes som kapitalindkomst 

Kapitalafkast beregnes primo indkomståret og ses som en form for investering i egen virksomhed i stedet for 

fremmed investering. Fordelen ligger i, at kapitalafkastet flyttes fra den personlige indkomst, som derfor 

bliver nedbragt og i stedet bliver beskattet som kapitalindkomst. Kapitalafkastet bliver beregnet som 

kapitalafkastgrundlaget primo * kapitalafkastsatsen. Kapitalafkastsatsen er i 2020 på 0%, hvilket den har 

været de senere år, hvorfor det i de seneste år ikke har haft en betydelig effekt for kapitalafkastet og der ikke 

uddybes yderligere.  

Hæve rækkefølgen / Den udvidede hæverækkefølge 

I virksomhedsskatteordningen er der en bestemt rækkefølge for hvordan ejeren kan hæve i virksomheden. 

Denne kaldes hæve rækkefølgen. Hæverækkefølgen er en bestemmelse for hvilke skattemæssige 

konsekvenser de forskellige former for hævninger giver. Udover den almindelige hæverækkefølge, er der 

også den udvidede hæverækkefølge. Den grundlæggende forskel ligger i om der sker en beskatning ved en 

hævning eller ej. 

Mellemregningskontoen 

Har der i indkomståret været omkostninger, der vedrører virksomhedens drift, som er blevet betalt med 

ejerens private midler, vil disse beløb kunne hæves frit i virksomheden uden der sker en beskatning, da disse 

udgifter anses som et udlæg for omkostninger i virksomheden og derfor er fradragsberettiget. 

Mellemregningskontoen opgøres ved primo saldo + - de reguleringer af indskud og udlæg der har været i 

løbet af indkomståret. 

 

 

 

 
10 SKAT C.C.5.2.10 - Skattesatser for opsparet overskud  
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Hævninger overført til medarbejdende ægtefælle   

Eventuelle overførsler til ægtefælle bliver ikke beskattet hos virksomhedens ejer, da der bliver udløst en 

beskatning i ægtefællens egen personlige indkomst. 

Årets skat i virksomheden 

Betaler ejeren privat for virksomhedens skat af årets resultat i et indkomstår, kan dette beløb hæves frit uden 

beskatning, da der er tale om udlæg fra ejeren. 

Beløb hensat til senere hævning primo 

Beløb der er hensat til senere hævning fra tidligere år kan hæves uden at der sker beskatning. Dette kan lade 

sige gøre, da der sker en beskatning i det indkomstår, hvor der hensættes et beløb til senere hævning. 

Årets kapitalafkast 

Kapitalafkastet bliver beregnet primo indkomståret, som virksomhedens aktiver ganget med 

kapitalafkastsatsen, som i 2020 er 0%11, hvorfor der ikke er nogen skattemæssig forskel på grund af satsen. 

Her gælder kapitalafkast som ved en almindelig personlig hævning og derfor udløser en beskatning, da den 

anses som hævet i året. Dog bliver den fratrukket i den personlige indkomst og tillagt ejerens 

kapitalindkomst hvor den bliver beskattet. 

Hævning af overskud 

Et overskud i virksomheden som skal hæves, vil udløse en beskatning inden ejeren kan hæve til sin 

privatøkonomi. Dette er sammenligneligt med beskatningen af et overskud i et selskab hvor beskatning af et 

overskud sker før, at det resterende overskud kan udloddes til udbytte eller gemmes. 

Hævning af opsparet overskud tidligere år 

Vil ejeren i virksomheden hæve hele eller dele af det opsparet overskud fra tidligere år, vil det udløse en 

beskatning. Her er det som nævnt tidligere grundlæggende hvornår overskuddet er opsparet, da der allerede 

er betalt en foreløbig aconto skat som har forskellige satser igennem årene. Denne aconto skat skal 

modregnes i den samlede beskatning af det hævet overskud og beskattes i den personlige indkomst. 

Indskudskontoen 

Indskudskontoen opgøres primo indkomståret og herefter medregnes reguleringer i året. Ejeren og ægtefælle 

kan indskyde i virksomheden.  

 
11Kapitalafkastssats 2020 -

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297186#:~:text=Kapitalafkastsatsen%20for%202020%20er%200,for%202020%20er%2

03%20pct.&text=Lov%20om%20beskatningen%20af%20pensionsordninger,3 

 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297186#:~:text=Kapitalafkastsatsen%20for%202020%20er%200,for%202020%20er%203%20pct.&text=Lov%20om%20beskatningen%20af%20pensionsordninger,3
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297186#:~:text=Kapitalafkastsatsen%20for%202020%20er%200,for%202020%20er%203%20pct.&text=Lov%20om%20beskatningen%20af%20pensionsordninger,3
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Hvis ejer af virksomheden eller dertilhørende ægtefælle foretager et indskud i virksomheden, kan dette ikke 

hæves igen uden om hæverækkefølgen. Sker det at der hæves på indskudskontoen, så vil dette udløse en 

beskatning i ejerens personlige indkomst. 

Kapitalafkastordningen  

Kapitalafkastordningen kan benyttes af de samme som kan benytte virksomhedsskatteordningen. Selve 

kapitalafkastordningen er en mere enkel udgave af virksomhedsskatteordningen idet, man også har mulighed 

for fradrag for renter og konjunkturudligning af sine indkomster, som også gør sig gældende i 

virksomhedsskatteordningen. Kravene i kapitalafkastordningen er meget nemmere at gå til, da der er krav om 

adskillelse af erhvervs- og privat økonomi, som er en forudsætning for at kunne være i 

virksomhedsskatteordningen. Da kravene om adskillelse af erhvervs- og privatøkonomi ikke er til stede, er 

nogle af grundelementerne som opgørelse af indskudskonto og hæve rækkefølge ikke længere relevante i 

denne ordning. 

Har man valgt at være i kapitalafkastordningen, har man mulighed for at henlægge sin personlige indkomst 

til konjunkturudligning12. Ved konjunkturudligning forstås at der er mulighed for at udligne svingende 

indkomster igennem årene. Henlæggelsen til konjunkturudligning i kapitalafkastordningen minder på mange 

måder om opsparing af overskud i virksomhedsskatteordningen.  

Dog er der nogle væsentlige forskelle, som at der i kapitalafkastordningen højst kan henlægges 25% af 

virksomhedens overskud til konjunkturudligning, der skal minimum henlægges 5.000 kr. og et beløb der er 

henlagt, skal senest indtægtsføres efter 10 år13. Ligesom tilfældet ved opsparet overskud i 

virksomhedsskatteordningen, skal der betales 22% i skat ved henlæggelse til konjunkturudligning og også en 

beskatning såfremt kapitalafkastordningen ophører.  

Da kapitalafkastsatsen er 0% (2020), vil kapitalafkastgrundlaget ikke blive gennemgået yderligere da dette 

betyder at kapitalafkastordningen ligner mere reglerne for personskatteloven, dog med undtagelse af 

konjunkturudligning af indkomst. Sammenholdt med virksomhedsskatteordningen har henlæggelsen til 

konjunkturudligning i kapitalafkastordningen flere begrænsninger, der gør at det typisk er en større fordel at 

anvende virksomhedsskatteordningen. 

Hvis der er underskud i kapitalafkastordningen, skal en eventuel henlæggelse til konjunkturudligning først 

indtægtsføres og derefter kan der modregnes rest underskud i anden personlig indkomst. Til sidst kan der 

modregnes i eventuelt positiv nettokapitalindkomst og skulle der herefter være restunderskud, kan det 

modregnes i efterfølgende indkomstår. 

 
12 Skat.dk – Konjunkturligning i kapitalafkastordningen - https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948939 
13 Jf. VSL §22 b, er der nogle begrænsninger ved henlæggelse til konjunkturudligning. 
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Delkonklusion 1 

Opstart af en forretning kan ske igennem flere forskellige former for virksomheds-/selskabsformer, hvor der 

er forskellige kapital, ledelse-/administration samt beskatnings krav. Beslutningen af virksomheds-

/selskabsform vil alt andet lige træffes på baggrund af en kombination af de nævnte krav som giver de bedste 

succeskriterier for en veldreven forretning. Såfremt der ønskes kapitalrejsning i fremtiden, er en personlig 

ejet virksomhed nødt til at lave en enten skattefri/skattepligtig virksomhedsomdannelse da der ikke er 

mulighed for at udvide ejerkredsen, hvorimod dette er muligt i et selskab. 

De betydelige faktorer ved valget af om det skal være en personlig ejet virksomhed eller selskab må antages, 

at være minimumskravet til indskudskapitalen kravet samt om det er begrænset hæftelse 

ubegrænset/solidarisk hæftelse. Om forretning skal oprettes i personligt regi eller selskabsform afhænger af, 

hvordan man som ejer ønsker at drive virksomheden. I personligt regi er man ene ejer og har bestemmende 

indflydelse. Endvidere er opstartskravene lempet ift. selskabsform, hvor minimumsindskudskapitalen er kr. 

40.000 for et ApS og 400.000 for et A/S. I en personligt ejet virksomhed hæfter ejer(ne) personligt og 

solidariske, hvorfor det er med egen private formue for dets forpligtelser. Såfremt virksomheden optager 

mere og mere gæld kan det være fordelagtigt, at have med i overvejelsen om muligheden for omdannelse til 

selskab. I et selskab hæfter ejer(ne) kun for den indskudte indskudskapital. 

Administrativt er der flere timer bundet til et personligt ejet selskab ift. et selskab. I selskabet er ejeren 

funktionæransat, hvorfor der udarbejdes lønsedler hver måned. I et personligt ejet selskab hæves der løbende 

løn, hvor der ultimo året opgøres årets hævninger, hvilket indberettes og fremgår på selvangivelsen.  

Her betales b-skatterater 10 gange om året. Fælles for både personlig ejet og selskab er, at ejeren kan oprette 

en mellemregningskonto for personlige udlæg, som er købt i erhvervsregi. 

Derudover kan der i et personligt ejet selskab vælges at blive beskattet jf. PSL, VSO eller KAO. Sidstnævnte 

tre muligheder for beskatning vælges hvert år, hvorimod selskaber beskattes efter statsskatteloven. Heri 

beskattes selskabet med 22% af det skattepligtige resultat. Såfremt der betales udbytte, beskattes ejeren med 

hhv. 27% < 55.300 / 42% > 55.30014. Modsat er det fælles for både personligt ejede virksomheder og 

selskaber, at anvende tidligere underskud til at minimere beskatningen af årets skattepligtige resultat.  

Nedenstående eksempel viser, hvordan det er fordelagtigt at have et selskab frem for personligt ejet 

virksomhed. Forskellen på de kr. 19.647 som selskabet har i fortjeneste kan reinvesteres i form af om 

skattefrit udbytte til et holdingselskab jf. SEL §13 stk. 1, 2, hvor selskabet har mulighed for at investere i 

værdipapirer eller lign.  

 
14 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 - udbytte betragtes som aktieindkomst - satsen er dog højere i 2021 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568
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Beregningen er vist som en skitse, hvorfor der ren praksis er mulighed for at optimere til topskattegrænsen i 

den personlige ejede virksomhed i form af indkomstudjævning eller henføre en procentdel af det positive 

resultat til opsparet overskud. 

 

Udbytte på 27% og 42% er beregnet efter satserne, at ejeren er ugift og ikke har andre indtægter i form af 

salg af værdipapirer. Hvis ejeren er gift, beskattes udbyttet med til 27% < 110.600 / 42% > 110.600. 

Topskat er beregnet efter loftskattegrænsen i 202015. 

Generelt om beslutningsprocessen om det skal være skattepligtigt eller skattefrit 

En virksomhedsomdannelse betragtes ikke som et salg til tredjepart men et salg til et selskab, hvor ejer(ne) af 

virksomheden fortsat ejer alle anparter eller aktier i selskabet.  

Beslutningen om, hvorfor virksomheden vil omdanne, kan være på baggrund af, at ejer ikke længere ønsker 

at hæfte ubegrænset med sin personlig formue, psykologiske forhold, kriser mv. Det kommende afsnit vil 

uddybe, hvilket vurdering og krav som skal foretag for hhv. skattepligtig- og skattefri 

virksomhedsomdannelse.  

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Hvis en personligt ejet virksomhed skal omdannes til et selskab og der ikke anvendes reglerne i 

virksomhedsomdannelsesloven (VOL), vil en omdannelse til selskab være skattepligtigt for 

virksomhedsejeren og han vil potentielt blive beskattet ved omdannelse. En beskatning hos 

virksomhedsejeren vil ske hvis en afståelse af virksomhedens aktiver og passiver udløser en gevinst, ved 

tilbagevundne afskrivninger. Har virksomhedsejeren drevet personlig virksomhed i 

virksomhedsskatteordningen og der er opsparet overskud i virksomheden, vil dette også blive beskattet hos 

virksomhedsejeren ved omdannelse til et selskab. Ydermere sker der beskatning hos ejeren af et 

skattepligtigt resultat frem til at virksomheden gennemgår en omdannelse. 

 
15 https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser-i-lovgivningen/personskatteloven/ 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser-i-lovgivningen/personskatteloven/
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En skattepligtig virksomhedsomdannelse vil heraf ske ved afståelsesprincippet16. Her gælder det at en 

personligt ejet virksomhed kan overdrage sine aktiver og passiver til et selskab til handelsværdier. Ved LL 

§2 forstås værdiansættelsen til handelsværdier ved interesseforbundne parter som armslængdeprincippet. 

Dette betyder konkret, at handelspriser og vilkår skal ske til markedspris og vilkår, som der kunne handles, 

til en uafhængig tredjepart. De aktiver værdiansat efter armslængdeprincippet bliver herefter konverteret til 

anskaffelsessummen af aktiverne i selskabet. Heraf er det også blevet afskrivningsgrundlag for de 

afskrivningsberettigede aktiver i selskabet.   

Da denne metode for omdannelse udløser en beskatning, er det grunden til at der oftest anvendes reglerne i 

virksomhedsomdannelsesloven ved en skattefri omdannelse. Denne metode for omdannelse sker typisk hvis 

der skulle være tab ved afståelse af aktiver og passiver, der tages med det samme eller at en eventuel skat er 

af mindre karakter og derfor hellere ses afregnet med det samme frem for en udskydelse af beskatningen. 

Stiftelse som apportindskud 

Oftest bliver et selskab under en virksomhedsomdannelse stiftet som et apportindskud. Ved apportindskud 

forstås, at selskabet bliver stiftet uden at der bliver indbetalt kapitalkravet med kontanter. I stedet indskydes 

aktiver i selskabet for at indløse kapitalkravet. Indskuddet kan bestå af materielle anlægsaktiver som 

driftsmidler, varelager, ejendomme m.m. Aktiverne bliver, når de er indskudt i selskabet, til selskabets 

anskaffelsessum og dermed afskrivningsgrundlaget for de afskrivningsberettigede aktiver. Oftest ved 

stiftelses af et selskab ved apportindskud skal ejeren ikke indskyde kontanter, da den personlige virksomhed, 

ved omdannelse, som regel er har nok værdi til at dække kapitalkravet. 

Omregning af kontante værdier 

Der skal ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse ske en omregning af kontante værdier for de aktiver 

der overdrages fra den personlige virksomhed til det nye selskab. Overdragelsessummerne gælder for de 

aktiver der overdrages og tæller driftsmidler ejendomme, herunder forbedringer samt indretning af lejede 

lokaler. Jf. SKAT beregnes kontantværdien af de aktiver som anskaffelsessum / salgssum lagt sammen med 

kursværdien af de gældsposter der er i aktivet jf. AL § 45. Ejendommes kontantværdi omregnes ved 

ejendommens anskaffelsessum / afståelsessum efter opgørelse af fortjeneste ved afståelse jf. EBL § 417. 

 

Sker overdragelsen mellem interesseforbundne parter, hvor den ene parts indflydelse påvirker den anden 

parts handlemåde, ved enten at have aktiebesiddelse, aftale, vedtægtsbestemmelse eller fælles ledelse jf. 

 
16 SKAT C.C.7.1.1 - regler om afståelsesprincippet  
17 SKAT C.C.2.4.1.3.1 - kontantomregning  



 

 

24 ud af 77 

SKAT18, skal sættes en kurs for de omregnet aktiver der varetager interessefællesskabet. Kursværdien skal 

som minimum være til kurs 80 men der kan argumenteres for en højere kurs da renteniveauet i Danmark 

peger mod dette. 

Et aktionærtilgodehavende hos selskabet, hvor aktionæren frit kan hæve den tilgodehavendesaldo, kan ikke 

kurs nedskrives hvis der ikke er lavet et gældsbrev. Tilgodehavendet bliver ligestillet med et lån ydet under 

anfordring. 

Afståelse - hel eller delvis 

Såfremt virksomhedsomdannelsen sker med tilbagevirkende kraft, er det et krav at hele virksomheden 

omdannes. Dette sker efter SEL § 4 stk. 419. Hvis virksomhedsomdannelsen ikke sker med tilbagevirkende 

kraft, kan der vælges mellem en hel- eller delvis afståelse af virksomheden til det nye selskab. 

Afståelsesprincippet gælder ved, at der både kan afstås hele eller dele af virksomheder. Det betyder at ejeren 

kan frit vælge om der skal foretages en hel eller delvis afståelse. Dette bunder i at de skattemæssige 

konsekvenser er ens uanset om der sker en hel eller delvis afståelse. Ofte ses at ejendomme fortsat bliver 

drevet som personligt ejet virksomhed i virksomhedsordningen og at de udelades at skulle afstås og indgå i 

omdannelsen, hvorfor der kun indskydes andre aktiver typisk i form af driftsmidler. Goodwill som knyttes til 

virksomheden, kan ikke udelades og vil derfor indgå i omdannelsen. 

En beskatning vil ske ved avance på de afståede aktiver ved omdannelsen. Dertil kommer at opsparet 

overskud også vil medføre beskatning hos ejeren ved omdannelse. Dog kan ejeren som nævnt ovenover 

undlade at afstå en ejendom og fortsat have denne i virksomhedsskatteordningen og på den måde fortsætte 

med at drive personlig virksomhed samtidig med at være ejer af et selskab. 

Stiftelse med skattemæssig tilbagevirkende kraft 

En ejer kan omdanne sin virksomhed med skattemæssigt tilbagevirkende kraft op til 6 måneder. Det vil sige 

at har man drevet personlig virksomhed frem til 6 måneder efter første dag i indkomståret, kan man omdanne 

sin virksomhed med tilbagevirkende kraft således at alle indtægter og udgifter i perioden vil overgå til det 

nye selskab20. For at dette kan lade sig gøre er der en række betingelser der skal være opfyldt. 

 

 

 

 

 
18 SKAT C.C.2.4.1.3.1 - kontantomregning ved interesseforbundne parter 
19 Danske love - SEL § 4 stk. 4 - Hele virksomheden indskydes når der omdannes med tilbagevirkende kraft. 
20 SKAT C.D.1.4.5 - Reglerne for stiftelse med skattemæssigt tilbagevirkende kraft 
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Personligt drevet virksomhed 

Virksomheden der omdannes til selskab, skal være en personligt drevet virksomhed enten som ene mand 

eller som interessentskaber (I/S). Det er også en forudsætning at det er en samlet virksomhed. Hvis en ejer 

har flere personlige virksomheder, kan denne vælge både at indskyde alle eller kun en. 

Nystiftet selskab 

Selskabet der omdannes til, skal være et nystiftet selskab til formålet. 

Aktier/anparter 

Ejer i selskabet skal have alle aktier/anparter. Hvis der er flere ejere, skal disse have samme ejerforhold som i 

tidligere personligt drevet virksomhed. 

Skæringsdato 

Skæringsdatoen skal ligge efter udløb af ejers sidste normale indkomstår og regnskabsåret følger samme 

indkomstår. 

Formalia 

Omdannelsen må højst være 6 måneder efter den valgte skæringsdato. Indenfor en måned efter omdannelsen 

skal ejeren indsende dokumentation for at have anmeldt selskabet hos Erhvervsstyrelsen samt at indsende 

stiftelses dokumentation.   

Hvis omdannelsen sker med skattemæssig tilbagevirkende kraft, gælder det at handelsværdierne af aktiverne 

på skæringsdatoen er værdien, der sker afståelse ud fra og som indskydes ved apportindskud i det nystiftet 

selskab. Hvis ejeren før omdannelsen har private hævninger, vil disse blive modregnet i hensatte hævninger 

og mellemregningskontoen. Skulle der herefter være flere hævninger tilbage, vil dette blive konverteret til 

enten løn eller udbytte i det nye selskab, som ejeren vil blive beskattet af. 

Delkonklusion 2 - skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse gælder der ikke anvendelse i virksomhedsomdannelsesloven. 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse tager udgangspunkt i afståelsesprincippet, hvorved at aktiver og 

passiver indskydes i det nye selskab. Ved afståelse gælder armslængdeprincippet hvor der jf. LL § 2 sker en 

handel af aktiver til handelsværdi mellem interesseforbundne parter, som sidestilles med en handel med en 

uafhængig tredjepart. Aktiverne der indskydes, bliver hermed afskrivningsgrundlag for de 

afskrivningsberettigede aktiver i det nye selskab.  
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Virksomhedsomdannelsen sker som et apportindskud, hvilket vil sige at der indskydes aktiver således at 

ejeren ikke skal indskyde kontanter for at indløse kravet på en selskabskapital på kr. 40.000 i et ApS. Der 

sker en kontantomregning af værdierne for de aktiver der indskydes og en eventuel gevinst ved afståelse 

bliver beskattet hos ejeren personligt.  

Der kan både ske en hel eller delvis afståelse af den personlige virksomhed. Ejeren kan frit vælge om man vil 

lade hele virksomheden omdanne eller om man vil undlade fx at lade en ejendom blive i 

virksomhedsskatteordningen og så nøjes med at indskyde andre aktiver. Dertil kan en skattepligtig 

omdannelse ske med tilbagevirkende kraft i op til 6 måneder efter sidste indkomstår. Her er der en række 

betingelser som nævnt i afsnittet, som skal være opfyldt. Forudsat betingelserne er opfyldt, kan alle indtægter 

og udgifter i perioden hvor der omdannes med tilbagevirkende kraft, indgå i den skattepligtige indkomst i det 

nystiftede selskab. Hævninger i perioden modregnes i hensatte hævning og mellemregningskontoen. Er dette 

ikke nok, skal resten enten indberettes som løn eller udbytte hos ejeren hvoraf der sker en beskatning hos 

ejeren. Omdannes hele den personlige virksomhed vil der ske en ophørsbeskatning. Har ejeren derimod lavet 

en delvis omdannelse vil der ikke ske ophørsbeskatning, da den ikke omdannede del af virksomheden vil 

fortsætte i virksomhedsskatteordningen. 

Den skattepligtige omdannelse kan potentielt have et omkostningstungt træk på ejerens likviditet, da skatten i 

denne omdannelse, afhængig af virksomhedens tidligere års drift, kan have en markant betydning eftersom 

der både sker beskatning ved avance ved afståelse af driftsmidler, avance ved afståelse af ejendomme samt 

ophørsbeskatning. Ophørsbeskatning kan dog undgås ved en delvis omdannelse. 

Da denne metode oftest er krævende likviditetsmæssigt, vælger mange ejere at lade sig omdanne ved en 

skattefri virksomhedsomdannelse, såfremt at alle betingelser for dette er opfyldt.  

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Den skattefrie omdannelse tager udgangspunkt i skatteretlig succession og successionsprincippet21. 

Skatteretlig succession betyder udskydelse af skat der måtte være ved salg af virksomhed/anparter mv, 

hvorfor det ikke er muligt at undgå beskatning af en gevinst. Dette betyder, at skatteforpligtelsen opstår når 

ejer afstår sine anparter/aktier eller afstår aktierne som er succederet i selskabet. Successionsprincippet tager 

udgangspunkt i, at selskabet indtræder i det indskydende selskabs skattemæssige stilling.  

 
21 https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/rapporter/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374-august-

1999/kapitel-8-skatteretlige-regler/ - afsnit 8.2.8 Succession ved skattefri virksomhedsomdannelse 

https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/rapporter/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374-august-1999/kapitel-8-skatteretlige-regler/
https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/rapporter/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374-august-1999/kapitel-8-skatteretlige-regler/
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Anskaffelsessummen ved overdragelsen opgøres til handelsværdien jf. afståelsesprincippet eller 

realisationsprincippet. Den skattefrie omdannelse likviditets belaster alt andet lige ikke ejer i forhold til den 

skattepligtige omdannelse, hvor beskatning sker ved afståelse/overdragelse af virksomhed til selskab. 

Krav til skattefri omdannelse 

For at omdannelsen af virksomheden må være skattefri skal kravene i VOL §1 og §2 være opfyldt. Såfremt 

kravene ikke opfyldes, skal der udføres en skattepligtig omdannelse. Kravene er som følger: 

Krav 1 – Skattepligtig og til et selskab 

Ejeren af virksomheden skal jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 1 på omdannelsespunktet er fuld skattepligtigt i Danmark 

jf. KSL § 122. Det er kun muligt at omdanne en personligt ejet virksomhed. Ved omdannelsen af et 

interessentskab (I/S) er der krav om at samtlige ejere benytter virksomhedsomdannelsesloven, har samme 

regnskabsperiode og vederlaget fordeles ud fra deres andele i virksomheder. Endvidere må der i den 

personlig ejede virksomhed ikke være juridiske ejere i ejerkredsen i form af selskaber men kun fysiske 

personer.  

Den skattefrie virksomhedsomdannelse skal enten ske til et nyoprettet- eller eksisterende selskab. Såfremt 

omdannelsen udføres til et eksisterende må selskabet forud for omdannelsen tidspunktet ikke have drevet 

erhvervsmæssig forretning (skuffeselskab) samt at hele indskudskapitalen/egenkapitalen er kontant 

beholdning. Endvidere skal selskabet jf. VOL §1, stk. 2 være oprettet på omdannelsesdatoen. Ejeren skal på 

omdannelses tidspunkt ved overdragelse eje hele anpart/aktiekapital i selskabet. Såfremt der måtte være flere 

ejere (I/S), skal ejerne eje tilsvarende andel i selskabet var tilfælde i den personligt ejede virksomhed. 

Krav 2 – Aktiver og passiver 

Alle aktiver og passiver skal som hovedregel overdrages til selskabet. Dette opgøres på baggrund af regnskab 

fra tidligere år. Undtagelsesvis kan personligt ejede virksomheder, som benytter virksomhedsskatteordningen 

fravælge fast ejendom i omdannelsen, som er benyttet helt eller delvist erhvervsmæssigt da ejendomme anses 

som en selvstændig enhed/skattesubjekt jf. VOL §2, stk. 1. nr. Hensat til senere hævning og 

mellemregningskontoen kan ligeledes holdes udenfor. Gøres dette skal begge konti udbetales/være i nul på 

omdannelsestidspunktet samt fremgå som en passivpost i det kommende regnskab for selskabet. 

Blandet benyttet bil kan i særtilfælde også holdes udenfor omdannelsen, hvis bilen har været en del af 

virksomhedsordningen forud for omdannelsen tidspunktet. Bilen kan indgå i på tre forskellige måder: 

 
22 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 - afsnit “fuld skattepligtig” 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507
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1. Ejeren beskattes af fri bil og bilen indgår som et aktiv i virksomhedens regnskab23. Bilen afskrives 

over driften samt at virksomheden afholder alle omkostninger til bilen, hvorfor aktivet er en del af 

omdannelsen. Selve beskatningen af fri bil opgøres som følgende;  

 

Beskatning af fri bil     Eksempel  

Handelsværdi      Handelsværdi opgivet til kr.  800.000  

+ Miljøtillæg + 50% tillæg    Miljøtillæg uden 50% = 1.000  

+ 25% af handelsværdi 0 > 300.000   Miljøtillæg inkl. 50% = 1.500  

+ 20% af handelsværdi 300.000 <    25% af handelsværdi 300.000 = 100.000  

= skattepligtig værdi på årsbasis, 12 mdr. / 12  20% af handelsværdi 500.000 = 80.000  

= skattepligtig værdi på månedsbasis   Skattepligtig værdi, årsbasis = 181.500 

       Skattepligtig værdi, månedsbasis = 15.125 

2.    Ejeren benytter blandet bil jf. VSL §1 og LL §16, hvor bilen ikke indgår som et aktiv men afskrives 

over virksomhedens drift. Der føres kørebog som danner grundlag for, hvor stor en andel af 

omkostningerne til bilen, som skal indtægtsføres i virksomheden og overføres til ejer.  

I dette tilfælde succederer selskabet den erhvervsmæssige andel af blandet benyttet bil. Den privat andel 

overdrages på markedsvilkår.  

Den endelig fordeling opgøres som forholdet mellem de skattemæssige afskrivninger og almindelige 

driftsafskrivninger, som kunne være fratrukket såfremt aktivet var anvendt fuldt ud erhvervsmæssigt. 

Dette betyder, at fra omdannelsestidspunktet beskattes selskabsejer af fri bil24 da alle omkostninger 

vedrørende bilen er overgået til selskabet. 

3.   Bilen holdes uden for virksomheden og modtager skattefri kørselsgodtgørelse efter de anførte takster 

hos skatterådet eller ejer godtgøres forholdsmæssigt for erhvervsmæssig og privat benyttelse i forhold til 

faktiske omkostninger25. Såfremt sidstnævnte metode er benyttet i virksomhed, er benyttet og 

afskrivninger er fratrukket i virksomhedsindkomsten jf. VOL §2 stk. 1. nr. 2 skal aktivet omdannes.   

Såfremt ejer benytter pkt. 1 eller 2, skal bilen medtages i omdannelsen. Holdes bilen uden på virksomheden 

og ejer godtgøres via. skattefri kørselsgodtgørelse jf. pkt. 3 skal bilen ikke indgå i omdannelsen.  

 
23 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948856&chk=217272 - bilen indgår i VSO 
24 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507 - under afsnittet “biler” - sondring mellem VSO/Privat 
25 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948858 - bilen holdes uden for VSO 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948856&chk=217272
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948858
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Andre blandet benyttede aktiver skal som hovedregel overdrages til selskabet ved omdannelse jf. VOL § 2, 

stk. 1, nr. 2, dog kræves der en konkret vurdering hvorvidt aktivet har en tydelig erhvervsmæssig funktion til 

virksomheden da de medtages i omdannelse. 

Krav 3 – Vederlag 

Jf. virksomhedsomdannelsesloven §2 stk. 1 skal hele vederlaget afgives i enten anparter eller aktier, som er 

svarende til den samlede anpart- eller aktiekapital, hvorfor det ikke er muligt at tilføre yderligere 

indskudskapital. Dette medfører, at der ikke er mulighed for at modtage stiftertilgodehavender som ved den 

skattepligtige omdannelse. Forhøjes indskudskapital efter omdannelse tidspunktet skal dette ske jf. 

selskabslovgivning. 

Krav 4 – Anskaffelsessum i form af anparter eller aktier 

Anskaffelsessummen opgøres ud fra handelsværdien med fradrag af den skattepligtige fortjeneste og opgøres 

i anparter eller aktier. Har ejer desforuden omdannelsestidspunktet ikke benyttet virksomhedsordningen og 

anskaffelsessummen for aktier eller anparter opgøres til at være negativ, er der ikke mulighed for at foretage 

en skattefri virksomhedsomdannelse jf. VOL §4, stk. 2 og 3. Dette vil alt andet lige kræve at ejer udligner 

den negative anskaffelsessum inden omdannelsen. Indfrielsen kan ske ved overførsel af likvider eller aktiver 

i privat regi. 

Har ejer anvendt virksomhedsordningen året forinden omdannelsen og anskaffelsessummen er negativ kan 

virksomheden fortsat benytte sig af skattefri omdannelse jf. VOL §2, stk. 1, nr. 5. Forudsætningen for dette 

er, at den negative anskaffelsessum fælles for anparter og aktier skal være forårsaget af tidligere års opsparet 

overskud er medregnet heri.  Driver ejer flere virksomheder i virksomhedsordningen før omdannelsen 

tidspunktet, hvor der er negativ anskaffelsessum, skal disse ligeledes virksomhedsomdannes i samme 

foretagende. 

Krav 5 – Negativ indskudskonto 

Hvis ejer året inden omdannelsen anvender virksomhedsordningen, må der jf. VOL § 2, stk. 1., nr. 5 ikke 

være en negativ indskuds. Ved negativ indskudskontoen forstås, at ejer har hævet mere end der opsparet. 

Denne skal enten være lig 0 eller positiv inden omdannelsen jf. VSL § 16, stk. 2, og § 16 a, stk. 4. 

Udligningen sker ved indskydelse af likvide midler eller aktiver i virksomheden og kan foretages i 

indkomståret forinden omdannelsen. 

SKAT overvåger og kontrollere om betingelserne i VOL § 2, stk. 1, nr. 5 og såfremt betingelsen om negativ 

indskudskonto ikke er udlignet forinden overdragelsestidspunktet er der stadig mulighed for skattefri 

omdannelse. SKAT meddeler fejlen og en måned efter brevdato skal ejer af virksomhedsomdannelse 

indbetale til selskabet således indskudskontoen udlignes jf. VOL § 5, stk. 5. 
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Krav 6 – Omdannelse med tilbagevirkende kraft 

Regnskabsperioden skal være 12 måneder og skal fra omdannelsesdatoen være efter statusdagen for sidste 

årsregnskab. Hvis regnskabsår følger kalenderår, skal omdannelsesdatoen være 01. januar året efter 

årsafslutning. Der er mulighed for jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 6 at omdannelsen senest skal have fundet sted 

senest 6 måneder efter omdannelsesdatoen som, som i kalenderåret er senest d. 30. juni. 

Gennemførelsen af dette sker ved, at der indsendes et underskrevet stiftelsesdokument til Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen senest to uger efter dokument er underskrevet eller afholdelse af generalforsamling. 

Omdannes det til et jomfrueligt selskab er det tidspunktet for overdragelse af virksomheden til selskabet, som 

er afgørende. 

Krav 7 – Indberetning til myndighederne 

Jævnfør VOL § 2, stk. 1, nr. 7 skal ejer indsende senest en måned efter omdannelsen dokumentation for de 

opgørelser som kræves jf. selskabslovgivningen 

1.    Stiftelsesdokument – oplysninger om selskabet som f.eks. tegningskurs, ejerforhold mv. 

2.    Vedtægter – kapitalandeles pålydende værdi, regnskabsår mv. 

3.    Åbningsbalance – Primo værdierne for anskaffelseskurs for aktiver/passiver. 

4.    Opgørelse over anparterne eller aktiernes skattemæssige anskaffelsessum. Såfremt der flere 

ejere skal der vedhæftet en fordeling af beregnet skat på ejeren jf. VOL §2, stk. 3. 

5.   Registrering af selskabet hos Erhvervsstyrelsen og dokumentation for overdragelse til 

skuffeselskab 

Krav 8 – Udskudt skat 

Åbningsbalancen for det overtagende selskab skal indeholde enhver form for skat, som anses for at være 

forskellen mellem den bogførte værdi og den skattemæssige værdi uanset bestemmelserne i 

årsregnskabsloven. 

Hvad nu hvis virksomheden efter kontrol ikke opfylder kravene? 

Skattemyndighederne er pålagt ansvaret om kontrol ved virksomhedsomdannelse således at betingelserne for 

skattefri omdannelse opfyldes. Overholdes kravene til en skattefri virksomhedsomdannelse ikke, anses 

omdannelsen for at være skattepligtig.  
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Virksomhedsomdannelsen er godkendt selskabsretligt når selskabet har overtaget virksomheden og det er 

rapporteret til Erhvervsstyrelsen, hvorfor der herefter ikke er mulighed for at annullere omdannelsen. I de 

tilfælde, hvor skattemyndigheder ikke anviser betingelserne som værende opfyldt er der mulighed for at opnå 

disposition til omgørelse jf. SFL § 29. 

Delkonklusion 3 – skattefri virksomhedsomdannelse 

Successions- og skatteretlig princippet er grundstenene ved en skattefri virksomhedsomdannelse. Selskabet 

indtræder i det indskydende selskabs skattemæssige stilling samt skatteforpligtelsen ved salg af virksomhed 

udskydes til afståelse af anparter- eller aktier i selskabet og modregnes i anskaffelsessummen. Dette betyder, 

at virksomhedsejer ikke er likviditets belastet i perioden for omdannelsen modsat i den skattepligtige 

omdannelse. 

Betingelserne for en skattefri omdannelse må ikke overtrædes og kontrolleres af skattemyndighederne. I 

direkte sammenligning med den skattepligtige omdannelser er der en række foretagender som adskiller sig; 

alle aktiver og passiver skal som udgangspunkt overdrages med undtagelse for blandet benyttede aktiver. 

Vederlaget til selskabet skal bestå af anparter- eller aktier og anskaffelsessummen i forbindelse med 

overdraget må ikke være negativ. Den udskudte skatteforpligtelse skal i regnskabet hensættes således det 

fremgår af åbningsbalancen. 

Såfremt den personlig ejede virksomhed har anvendt virksomhedsordningen, er undtagelsesvis flere kriterier 

som ikke behøves at være opfyldt men skal være udført inden omdannelsen tidspunktet. 

Anskaffelsessummen må være negativ og negativ indskudskonto er tilladt i det omfang at ejer indskyder 

likvider eller aktier, som udligner denne post inden omdannelsesdatoen. Herudover har ejer mulighed for at 

holde blandet benyttet ejendom uden for omdannelsen, da ejendom anses for at være en selvstændig 

virksomhed. 

Værdiansættelse  

Når en virksomhed skal omdannes til et selskab, er det essentielt at værdiansætte virksomhedens aktiver og 

passiver da disse bliver handlet ind i det nye selskab. Værdiansættelsen er som udgangspunkt 

handelsværdien som man kunne handle til ved salg til en uafhængig tredjepart på almindelige markedsvilkår. 

Som nævnt tidligere sker værdiansættelsen, hvor der er tale om handel mellem interesseforbundne parter, da 

ejeren der omdanner sin virksomhed, også bliver ejeren af aktiverne og passiverne i det nye selskab. Det sker 

altså ved armslængdeprincippet, som der var specificeret tidligere i opgaven.  
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Da værdiansættelsen af aktiverne og passiverne sker til handelsværdi, er det her en konkret beregning men 

ikke mindst vurdering, hvorfor SKAT kan underkende den vurderede handelsværdi. Det er altså i sidste ende 

SKAT der vurderer om værdiansættelsen er korrekt og om den skal være gældende. Der kan ved opstået tvivl 

om handelsværdien af et aktiv eller et passiv indhentes en vurdering fra SKAT, dette er dog et bindende svar. 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse tages der udgangspunkt i afståelsesprincippet. Her anses 

anparterne der er afstået som anskaffelsessummen i det nye selskab, da denne er handelsværdien. Da 

aktiverne og passiverne afstås til handelsværdien, vil der i det nye selskab, ikke være forskel på den 

regnskabsmæssige- og skattemæssige balance ved åbning. Eventuelle avancer eller tab i afståelsesåret vil 

dermed blive realiseret i ejerens skattepligtig indkomst26. 

Ved den skattefrie virksomhedsomdannelse bliver ejeren ikke beskattet, da omdannelsen sker ved 

skattemæssig succession, altså at selskabet indtræder i ejerens skattemæssige sted og på den måde påtager 

sig ejerens skattemæssige forpligtelser. Ved fortjeneste af de afståede aktiver og passiver vil der ske en 

udskudt skat i selskabet, som afsættes regnskabsmæssigt afsættes som udskudt skat. Anskaffelsessummen af 

anparterne i selskabet opgøres ved handelsværdien fratrukket fortjenesten ved handel på almindelige 

markedsvilkår.  

Driftsmidler 

Ved værdiansættelsen af driftsmidler sker det efter handelsværdi som er efter de almindelige markedsvilkår. 

Det er altså værdien der kunne handles til på det almindelige regulerede marked. Almindeligvis godtages den 

bogførte regnskabsværdi for driftsmidlerne, da denne som regel er et udtryk for driftsmidlets reelle 

handelsværdi, da der afskrives årligt og på den måde tilnærmer sig det reelle værditab der sker ved 

driftsmidler i brug over tid. 

Et alternativ til den bogførte værdi af virksomhedens driftsmidler, kan en sammenligning med lignende 

driftsmidler til salg på markedet anvendes som vurdering eller der kan foretages vurdering hos en uafhængig 

part. 

Blandet benyttet driftsmiddel 

Er der i virksomhedsskatteordningen et blandet benyttet driftsmiddel skal der tages stilling til hvorvidt denne 

skal indgå i omdannelsen og dermed blive købt ind i det nye selskab.  

 
26 AL § 9 stk. 1 - Danskelove.dk 
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Som det fremgår i case beskrivelsen i starten af opgaven, så har Den Lokale Murermester et blandet benyttet 

driftsmiddel i form af en bil, som ejeren både har kørt i privat men også erhvervsmæssig, heraf den blandet 

bil. Hvis bilen ikke skal med i omdannelsen, kan ejeren modtage kilometergodtgørelse for den 

erhvervsmæssige kørsel i den private bil. Her gælder at ejer af bilen kan få 3,52 kr. pr. kørte kilometer27. Her 

er reglen at ejeren skal føre kilometerregnskab til dokumentation for den erhvervsmæssige kørsel i egen bil. 

Hvis bilen skal indgå i omdannelsen og dermed blive et aktiv i selskabet og heraf stadig kunne benyttes 

privat af ejeren, skal ejeren lade sig beskatte efter reglerne om beskatning af fri bil. Det har den konkrete 

konsekvens, at ejeren bliver beskattet af en værdi, hvorefter selskabet afholder alle udgifter i forbindelse med 

drift af bilen. 

Der er altså stor forskel på behandling af en bil, alt efter om den bliver benyttet som blandet bil i 

virksomhedsskatteordningen, eller om ejeren skal lade sig beskatte af fri bil i selskabet. 

 

Som beskrevet i virksomhedscase beskrivelsen, så ønsker ejeren i Den Lokale Murermester at lade sin 

blandet benyttet bil indgå i omdannelsen til selskab. Bilen har en handelsværdi på 380.000 kr. på 

omdannelsestidspunktet, hvilket er værdiansat ud fra markedsværdien.  

Da bilen skal indgå i omdannelsen, sker dette efter afståelsesprincippet og der skal heraf beregnes en avance 

til beskatning. I ovenstående tabel ses, at ved en handelsværdi på markedsvilkår, opnår bilen en skattemæssig 

værdi på 334.898 kr.  

Ud af de 380.000 kr. som er handelsværdien, så udgør den private andel af handelsværdien 235.292 kr. som 

bliver et tilgodehavende hos ejeren. 

 
27 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234870 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234870
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Af nedenstående tabel ses, at ved endelig opgørelse efter afståelse af bilens erhvervsmæssig andel, at der 

foreligger en skattemæssig avance på lige over 45.102 kr. som der skal beskattes hos ejeren.  

 

Driftsmidler ved skattepligtig omdannelse 

Da ejeren i Den Lokale Murermester ønsker at lade sin blandet benyttet bil indgå i omdannelsen, vil 

nedenstående skitse give udtryk for behandling af virksomhedens samlede aktiver, som indgår i 

omdannelsen. Dette vil også lette sammenligningen mellem de to metoder for omdannelse, når alle aktiver 

indgår i beregningen. 

 

Af ovenstående tabel ses konsekvensen ved den skattepligtige omdannelse for Den Lokale Murermester. Der 

er samlet for alle aktiver en skattemæssig avance på i alt 66.587 kr. Avancen bliver beskattet hos ejeren i den 

personlige indkomst. 

Selskabet kan ved køb af disse aktiver afskrive på anskaffelsessummen ved 25% saldoafskrivningsmetoden 

skattemæssigt. Da der i den skattepligtige omdannelse beregnes en skattepligtig avance og dermed beregnet 

en skat til betaling, bliver der derfor ikke en udskudt skat ved omdannelsen af aktiverne til selskabet, da 

denne afregnes med det samme.  

Driftsmidler ved skattefri omdannelse  

Et af kravene ved en skattefri omdannelse er at alle aktiver og passiver i den personlig ejede virksomhed skal 

som udgangspunkt medtages i overdragelsen, hvilket afspejles i successionsprincippet. Den Lokale 

Murermester har i dette tilfælde benyttet § VSL 1 og LL §16, hvor virksomhedens bil indgår som et aktiv 

men hvor den private andel indtægtsføres i virksomheden. Heraf kommer det til udtryk at der er ført kørebog 

samt at handelsværdien er opgjort til kr. 380.000 ved salg af aktivet. 
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Handelsværdien er opgjort efter markedsværdien. Fælles med den skattepligtige omdannelse indregnes 

blandet benytter bil efter samme indregningsmetode. 

 

Modsat den skattepligtige omdannelse er der her beregnet udskudt skat da denne skal indgå i selskabets 

åbningsbalance, hvorfor selskabet skal hensætte samlet set kr. 14.649,06. Skatteforpligtelsen ved 

overdragelsen af blandet benyttet bil samt andre driftsmidler afregnes ved afståelse af anparter/aktier og/eller 

salg af selskabet. 

Ejendomme 

Ejendomme skal som alle andre aktiver afstås efter markedsmæssige vilkår. Der skal altså foreligge en 

ejendomsvurdering, som ville være den handelsværdi der kunne opnås ved salg til en uafhængig tredjepart.  

En ejendomsvurdering kan ske til senest opgjorte ejendomsvurdering, dette er dog ofte misvisende da 

ejendommen kan have gennemgået renovering, forbedringer eller udviklingen i markedet har været positiv 

og derfor vil have en anden handelsværdi, end den opgjorte ejendomsvurdering. Specielt sidstnævnte ift. 

udviklingen i markedet inden for ejendomme, har for mange været positiv idét den gennemsnitlige 

kvadratmeterpris er steget de sidste par år28. Dette medfører at det forudsættes at der ved en værdiansættelse 

af ejendommen i forbindelse med omdannelsen kræves at få en eller flere ejendomsmæglervurderinger på en 

eventuel markedsværdi af ejendommen. 

Da en ejendom kan benyttes både helt eller delvist erhvervsmæssigt, som ved udlejning, kan ejendommen 

vælges at blive udeladt for omdannelsen. Dette kan lade sig gøre at vælge, da udlejning af ejendomme anses 

som værende selvstændigt virksomhedsdrift og der kan derfor adskille denne for omdannelsen og dermed 

stadig have udlejningsejendom i virksomhedsskatteordningen. Såfremt der er en negativ anskaffelsessum i 

virksomhedsskatteordningen, skal ejendommen lade sig indgå i omdannelsen, da der ved negativ 

anskaffelsessum i virksomhedsskatteordningen, forudsættes at alle virksomheder samlet skal indgå i 

omdannelsen. Ved omdannelse af ejendomme skal gæld i ejendomme eller tilknyttet hertil også indgå i 

omdannelsen. 

 
28 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=31470 – Prisudviklingen for ejendomssalg, februar 2021. Udbud og 

efterspørgsel ift. til boligmarkedet har en stor betydning for boligpriserne 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=31470
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Ejendomme ved skattepligtig omdannelse 

Ejendomme der indgår i omdannelsen beskattes ved realisationsprincippet. Her gælder det, at der sker 

beskatning efter ejendomsavance og ved genvundne afskrivninger. De genvundne afskrivninger kan ikke 

overstige de faktiske skattemæssige afskrivninger der er foretaget siden anskaffelse. Ejendomsavancen bliver 

beskattet i kapitalindkomst, hvor de genvundne afskrivninger bliver beskattet i den personlige indkomst. En 

forudsætning for disse beskatningsregler er at ejendommen ikke drives som næringsvirksomhed29.  

Ved næringsvirksomhed forstås som personer eller juridiske enheder der køber og sælger ejendomme som 

del af deres hovederhverv.  

Dette kunne være en ejendomsmægler, hvor hovedparten af deres erhverv består i handel med ejendomme. 

Ved næringsvirksomhed gælder ikke reglerne for beskatning af ejendomsavance, men derimod følges 

reglerne i statsskatteloven30 

Da Den Lokale Murermester har som hovederhverv at drive murermester virksomhed og hermed beslægtet 

virksomhed, er her altså ikke at gøre med en næringsvirksomhed, hvorfor Den Lokale Murermester beskattes 

efter reglerne om ejendomsavancebeskatning og genvundne afskrivninger. 

Som det fremgår af beskrivelsen af virksomhedscasen, så har Den Lokale Murermester på 

overtagelsestidspunktet kun en investeringsejendom som bruges til udlejning. Denne vil Den Lokale 

Murermester gerne lade indgå i omdannelsen og denne danner derfor baggrund for beregningen af 

investeringsejendom ved virksomhedsomdannelse efter den skattepligtige metode. 

 

Investeringsejendommen er anskaffet i 2018 og anskaffelsessummen på 1.935.000 kr. er derfor også 

kostprisen. Hertil skal der hvert år indtil afståelsesåret yderligere tilføjes et fast tillæg på 10.000 kr. om året31. 

 
29 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1976626 - SKAT C.H.2.3.1 
30 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1922/149#P5 - Retsinformation - SL § 5 
31 Skat.dk – Fast tillæg til anskaffelsessum. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948612#:~:text=Anskaffelsessummen%20forh%C3%B8jes%20med%2010.000%20kr,d

er%20er%20omfattet%20af%20ejendomsavancebeskatningsloven 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1976626
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1922/149#P5
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948612#:~:text=Anskaffelsessummen%20forh%C3%B8jes%20med%2010.000%20kr,der%20er%20omfattet%20af%20ejendomsavancebeskatningsloven
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948612#:~:text=Anskaffelsessummen%20forh%C3%B8jes%20med%2010.000%20kr,der%20er%20omfattet%20af%20ejendomsavancebeskatningsloven
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Ved en vurdering efter markedsvilkårene anslås en handels vurdering til at være på 2.250.000 kr. på 

omdannelsestidspunktet. Dette er handelsprisen der kunne opnås ved salg til uafhængig tredjepart. Da 

handelsprisen er højere end kostprisen og inklusiv to års fast tillæg, har ejeren opnået en ejendomsavance på 

295.000 kr. Denne fortjeneste skal beskattes som kapitalindkomst i afståelsesåret. 

 

I ovenstående beregning vises konsekvenserne ved at lade investeringsejendommen indgå i den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse. Den regnskabs- og skattemæssige åbningsbalance vil i henhold til 

investeringsejendommen være ens og da den skattemæssige avance bliver afregnet ved omdannelsen. Da den 

skattemæssige avance er afregnet ved omdannelsen, er der derfor ingen udskudt skat i ejendommen til senere 

beskatning. Der kan ikke foretages skattemæssige afskrivninger på investeringsejendommen da den benyttes 

til udlejning af bolig32. 

Den Lokale Murermester ejer på omdannelsestidspunktet ikke nogen grunde og bygninger, hvorfor der ikke 

beregnes på effekten ved at lade disse indgå i omdannelsen i dette afsnit. 

Som det fremgår af case beskrivelsen, så er det ejeren i Den Lokale Murermesters intention at købe dette 

hvorfor der i denne afhandling laves en beregning ud fra en forudsætning om køb af dette inden omdannelsen 

tidspunktet. Dette for at vise konsekvenserne ved at lade grunde og bygninger indgå i en 

virksomhedsomdannelse. Beregningen for at lade grunde og bygninger indgå i virksomhedsomdannelsen vil 

illustreres i afsnittet om “konsekvensberegninger”, senere i afhandlingen. 

Ejendomme ved skattefri omdannelse 

Selskabet succederet skattemæssigt i virksomhedens position. Ejendommen vil som hovedregel have en 

højere regnskabsmæssig værdi i åbningsbalancen end skattemæssig. Dette er som følge af 

realisationsprincippet, hvorfor mæglers handelsvurdering af ejendommen ligger til grundlag for den 

regnskabsmæssige værdi. 

 

 
32 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1147#P14 - AL § 14 stk. 2 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1147#P14
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Den Lokale Murermester har ved åbningsbalancen en avance på kr. 295.000, hvorfor der skal hensættes 22% 

af beløbet i udskudt skat svarende til kr. 64.900. 

Debitorer 

Ved omdannelse hvor der er tilgodehavender hos debitorer på omdannelsestidspunktet, skal disse indgå i 

virksomhedsomdannelsen. Værdien af debitorerne skal opgøres til handelsværdien. Handelsværdien er oftest 

identisk med den regnskabsmæssige værdi, da der løbende nedskrives for tab på debitorer.  

Tab på debitorer sker først ved et konstateret tab på en debitor og tabet kan fradrages i den personlige 

indkomst jf. KGL § 25, stk. 1. 

I et selskab kan der også fradrages for et konstateret tab på en debitor som også er tilfældet i en personligt 

drevet virksomhed. Derudover kan der i et selskab også opgøres efter lagerprincippet33, hvilket giver 

mulighed for at benytte sig af fradraget i indkomståret ved at eventuelt hensættelser til tab på debitorer efter 

årsregnskabsloven.   

Debitorer ved skattepligtig omdannelse 

Debitorer bliver som alle andre aktiver omdannet efter afståelsesprincippet, hvilket vil sige at debitorerne 

handles på markedslignende vilkår. Da der generelt foretages nedskrivninger løbende, vil den 

regnskabsmæssige værdi oftest være den samme som handelsværdien vil udgøre. Såfremt der er foretaget 

nedskrivning, kan et tab fradrages ved omdannelsen, da denne ligestilles med en afståelse hvorfor 

tilgodehavendet hos den personlige virksomhed forsvinder.  

 

Da Den Lokale Murermester har nedskrevet debitorer løbende, anses den regnskabsmæssige værdi for 

handelsværdien. Ovenstående tabel viser konsekvensen ved de nedskrevne debitorer på 

omdannelsestidspunktet.  

 
33 https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948965&chk=217272 - SKAT C.B.1.7.5 + https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-

info/depechen/depechen-artikler-2020/selskabers-fradrag-for-hensaettelser-til-tab-paa-

debitorer#:~:text=Normalt%20kan%20tab%20p%C3%A5%20debitorer,n%C3%A5r%20tabet%20er%20endeligt%20ko

nstateret.&text=Anvendelsen%20af%20lagerprincippet%20betyder%2C%20at,kriterier%20og%20med%20samme%20

bel%C3%B8b.  

https://skat.dk/skat.aspx?oID=1948965&chk=217272
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/selskabers-fradrag-for-hensaettelser-til-tab-paa-debitorer#:~:text=Normalt%20kan%20tab%20p%C3%A5%20debitorer,n%C3%A5r%20tabet%20er%20endeligt%20konstateret.&text=Anvendelsen%20af%20lagerprincippet%20betyder%2C%20at,kriterier%20og%20med%20samme%20bel%C3%B8b
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/selskabers-fradrag-for-hensaettelser-til-tab-paa-debitorer#:~:text=Normalt%20kan%20tab%20p%C3%A5%20debitorer,n%C3%A5r%20tabet%20er%20endeligt%20konstateret.&text=Anvendelsen%20af%20lagerprincippet%20betyder%2C%20at,kriterier%20og%20med%20samme%20bel%C3%B8b
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/selskabers-fradrag-for-hensaettelser-til-tab-paa-debitorer#:~:text=Normalt%20kan%20tab%20p%C3%A5%20debitorer,n%C3%A5r%20tabet%20er%20endeligt%20konstateret.&text=Anvendelsen%20af%20lagerprincippet%20betyder%2C%20at,kriterier%20og%20med%20samme%20bel%C3%B8b
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/selskabers-fradrag-for-hensaettelser-til-tab-paa-debitorer#:~:text=Normalt%20kan%20tab%20p%C3%A5%20debitorer,n%C3%A5r%20tabet%20er%20endeligt%20konstateret.&text=Anvendelsen%20af%20lagerprincippet%20betyder%2C%20at,kriterier%20og%20med%20samme%20bel%C3%B8b
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/selskabers-fradrag-for-hensaettelser-til-tab-paa-debitorer#:~:text=Normalt%20kan%20tab%20p%C3%A5%20debitorer,n%C3%A5r%20tabet%20er%20endeligt%20konstateret.&text=Anvendelsen%20af%20lagerprincippet%20betyder%2C%20at,kriterier%20og%20med%20samme%20bel%C3%B8b
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Her beregnes handelsværdien til 225.000 kr. hvilket er 40.000 kr. lavere end den skattemæssig værdi, 

hvorfor de 40.000 kr. udgør det skattemæssige tab. Det skattemæssige tab kan modregnes i den personlig 

indkomst. 

Såfremt det skulle ske, at SKAT vurdere at nedskrivningerne på debitorer er uberettiget, kan handelsværdien 

omstødes, da værdien skal følge markedsvilkårene som nævnt i tidligere afsnit.  

Debitorer ved skattefri omdannelse 

Selskabet succederer i Den Lokale Murermesters skattemæssige stilling, hvorfor den skattemæssige værdi af 

tilgodehavender hos debitorer er kr. 265.000.  

Som beskrevet i den skattepligtige omdannelse har Den Lokale Murermester løbende nedskrevet debitorer, 

hvorfor den regnskabsmæssige værdi er lavere end handelsværdien på debitorer.  

 

I ovenstående tabel er det påvist at den regnskabsmæssige værdi i åbningsbalancen er kr. 225.000, hvoraf 

den skattemæssige værdi er kr. 265.000. Dette gør alt andet lige at den skattemæssige avance er kr. 40.000 

og forventes realiseret inden for en kort periode, hvorfor der i balance pr 01.01.2021 skal hensættes kr. -

8.800 som udskudt skat. 

Anskaffelsessummen på debitorer udgør 225.000 kr. Fradraget på det urealiserede tab bør kun medtages 

såfremt den personlig ejede virksomhed ville have opnået samme fradrag i den personlige indkomst.  

Varelager 

Varelageret i den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse opgøres til handelsværdien på 

omdannelsestidspunktet, hvorfor den regnskabs- og skattemæssige værdi er ens. Handelsværdien udgør som 

hovedregel indkøbsprisen eller fremstillingsprisen. Såfremt dagsværdien af varelageret er værdiansat lavere 

end kostprisen på omdannelsestidspunktet kan varebeholdningen nedskrives til dagsværdien. Endvidere skal 

der tages forbehold for at varelageret samtidig kan nedskrives med ukurante varer, hvis værdien er lavere end 

indkøbsprisen.  

Andre omsætningsaktiver såsom; tilgodehavender, periodeafgrænsningsposter og likvid beholdning opgøres 

til handelsværdien. Dette medfører alt andet lige at den bogførte værdi er lig med handelsværdien. Ligeledes 

er der ingen forskel på den regnskabs- og skattemæssige værdi ved overdragelsen af aktiverne.  
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Gæld 

Gældsforpligtelserne i den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse opgøres til kursværdien på 

omdannelsestidspunktet, hvorfor den regnskabs- og skattemæssige værdi er ens. I forbindelse med 

omdannelsen fra personlig regi til selskab er der tale om et debitorskifte af gælden, idét gælden overdrages 

fra et selvstændigt skattesubjekt til et andet. Et debitorskifte skal godkendes hos virksomhedens eksisterende 

kreditorer idét skiftet som udgangspunkt forværrer vilkårene for inddrivelse af gæld. Både kreditorer og 

pengeinstituttet vil ofte kræve at selskabets ejer fortsat hæfter personligt/kautionere for tidligere optaget gæld 

før omdannelsen tidspunktet, således aftalevilkårene om misligholdt gæld ikke forringes. 

 

I Den Lokale Murermester udgør de samlede gældsposter kr. 1.838.000 pr. 31. december 2020, hvoraf den 

regnskabs- og skattemæssige værdi er ens. Gældsforpligtelserne vil i åbningsbalancen indgå med kr. 

1.838.000 for både skattepligtig og skattefri omdannelse. 

Igangværende arbejder 

Igangværende arbejde opgøres efter markedsværdien, hvilket defineres som kostprisen med tillæg af 

bruttoavanceprocenten. Et eksempel på opgørelse af værdien er, hvis Den Lokale Murermester havde opgjort 

igangværende arbejde til 100.000, hvoraf bruttoavanceprocenten var 41% ville markedsværdien opgøres som 

følgende: 100.000 + 41% af kr. 100.000 = 141.000. Dette betyder alt andet lige at den regnskabsmæssige 

værdi ville være 141.000, som er tilsvarende til salgsprisen på omdannelsestidspunktet og den skattemæssige 

er kr. 100.000, hvilket giver en avance på 41.000. 

  

Avancen heraf i den skattepligtige omdannelse skal indgå i anparternes anskaffelsessum. I den skattefrie 

omdannelse skal der beregnes udskudt skat, svarende til 22% af avancen.   

Værdipapirer 

Børsnoterede værdipapirer og unoterede aktier på det almindelige regulerede marked skal indregnes til 

handelsværdien, hvilket er vurderet til dagsværdien på aktien. Denne værdi vil oftest fremgå af banken 

og/eller kan findes børsen.  
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Værdipapirer i den skattepligtige- og skattefrie virksomhedsomdannelse opgøres til handelsværdien på 

omdannelsestidspunktet34, hvorfor den regnskabs- og skattemæssige værdi er ens. Værdien af avancen er 0, 

da værdien løbende er blevet reguleret i kalenderåret i form af op- og nedskrivninger på aktierne da de 

opgøres til dagsværdi i regnskabet. 

Håndtering af salg af aktier optaget på det regulerede marked i personlig regi 

Realiseres salget af aktierne, hvor aktien er optaget på et reguleret marked med en gevinst, beskattes ejeren 

som almindelig aktieindkomst jf. ABL. Realiseres aktien med et tab, hvor aktien er købt på et reguleret 

marked, kan tabet modregnes i aktieudbytter og/eller gevinster som er optaget på et tilsvarende marked eller 

modregnes i de efterfølgende års gevinster35. 

Håndtering af salg af aktier optaget på det regulerede marked for selskaber 

Realiseres salget af aktier efter realisationsprincippet (kostpris vs. salgspris), hvor aktien er optaget på et 

reguleret marked, indgår tabet og/eller gevinsten i opgørelsen af den skattepligtige indkomst i indkomståret, 

hvor aktien realiseres jf. ABL § 23 stk. 1. Anvendes lagerprincippet36 benyttes dagsværdimetoden, hvilket 

medfører at der ved indkomstårets afslutning enten skal op- og nedskrives på forskellen mellem aktierne 

pålydende værdier. Dette medfører at gevinsten udløser en positive effekt på regnskabet, hvoraf såfremt der 

er et tab kan fratrækkes dette i den skattepligtige indkomst. 

  

Selskaber benytter som hovedregel lagerprincippet. 

Goodwill 

Goodwill er et aktiv i en virksomhed som kan svært at definere. Goodwill beskrives bedst som et immaterielt 

aktiv som skaber værdi for virksomheden. Det kan fx være i form af geografisk placering, kundekartotek, 

brand, eller ved personer såsom ejeren. I Den Lokale Murermester er goodwill relateret til ejeren, som er 

ham der skaber værdien til virksomheden i form af hans personlighed. 

Når goodwill skal prisfastsættes i forhold til merværdien af virksomheden, kan det være vanskeligt at 

beregne hvor meget goodwill er værd. Derfor beregnes det ofte, som prisen virksomheden handles til 

fratrukket aktiver og passiver der overgår til den nye ejer. Goodwill er særligt interessant for den nye ejer, da 

denne potentielt er den reelle indtjeningskilde for fremtiden og er derfor grunden til at mange virksomheder 

handles til meget mere end hvad aktiver og passiver ville kunne berettige alene. 

 
34 https://www.retsinformation.dk/eli/mt/1984/2 stk. 15, nr. 6 
35 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844 - håndtering af salg af aktier som privatperson 
36 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946308 - realisationsprincippet kontra lagerprincippet 

https://www.retsinformation.dk/eli/mt/1984/2
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946308
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Når goodwill er beregnet og handlet, vil den i det nye selskab blive et immaterielt aktiv og selskabet kan nu 

afskrive på anskaffelsessummen, som svarer til handelsværdien. Generelt bliver goodwill afskrevet over 7 år, 

hvorfor det også er denne levetid vi beregner ud fra i denne afhandling.  

SKAT har lavet et goodwill cirkulær som kommer denne problematik til livs, altså kommer SKAT med en 

håndgribelig måde at beregne goodwill på til brug for en virksomhedsomdannelse. TSS-cirkulæret fra 

SKAT37 hjælper med at beregne goodwill når der sker en handel mellem interesseforbundne parter. Der er 

ikke et krav om at skulle benytte denne metode, da andre metoder også kan bruges. Dertil kommer at nogle 

brancher kan have bestemte måder at opgøre goodwill på, hvorfor dette anbefales hvis nødvendigt. 

I denne afhandling ligger TSS-cirkulæret til grund for beregning af goodwill for Den Lokale Murermester, da 

det giver bedst mening og at der ikke er nogle bestemte måder i branchen denne bliver beregnet ud fra.  

TSS-cirkulæret38 er vejledende for begrundelse for goodwillværdien i de enkelte beregninger og der kan godt 

være faktorer som kan tale for eller imod en goodwill værdiansættelse. Dette kan fx være faktorer såsom 

konjunkturfølsomhed eller personale karakter.  

Andre metoder til beregning af goodwill, som der ikke beregnes ud fra i denne afhandling, kunne være DCF 

modeller eller transfer pricing. DCF-modellen “Discounted Cash Flow” er en beregning af virksomhedens 

fremtidige pengestrømme. Goodwill vil ud fra DCF-modellen kunne opgøres som fremtidige pengestrømme 

fratrukket udgifter til investeringer og er altså de frie midler som tilbagediskonteres til nutidsværdien med 

regulering af en rentesats. 

Transfer pricing metoden bygger på handel med interesseforbundne parter hvor handel sker efter 

armslængdeprincippet, hvor aktiver og passiver handles efter markedsvilkår.  

Metode for værdiansættelse af goodwill jf. TSS-cirkulære 2000-10 

Et af kravene til anvendelsen af TSS-cirkulæret er at den personlig drevne virksomhed skal have aflagt 

regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, da der i cirkulæret tages udgangspunkt i 

regnskabsaflæggelse i de seneste tre år. Hvis virksomheden er oprettet inden for de seneste tre år før 

omdannelsen tidspunktet er det fortsat muligt at anvende cirkulæret med de nødvendige justeringer. 

 

 

 

 
37 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119 - C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill TSS-cirkulære 2000-10 
38 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119 - C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill TSS-cirkulære 2000-10 

 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119
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Beregningsgrundlaget for goodwill er opdelt i syv forskellige steps. 

 

1.  Beregningsgrundlaget – regnskabsmæssigt resultat for de seneste 3 år aflagt i 

overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

2.  Resultat efter regulering – det regnskabsmæssige resultat skal korrigeres for følgende: 

a. +/- finansielle renteindtægter- og udgifter 

b. +/- ekstraordinære posteringer iht. årsregnskabsloven, som afspejles i f.eks. nedskrivning på 

omsætningsaktiver, der er udover den normale afskrivning. 

c. + afskrivninger på tilkøbt goodwill, som kan opnås ved køb af andre selvstændige erhvervsdrivende. 

Et eksempel er, hvis der købes et klientel, kundekartotek mv. 

d. Ikke udgiftsført løn eller vederlag til medarbejdende ægtefælle 

3.  Vægtning af resultat de seneste tre år 

a. Seneste regnskabsår vægtes med 3 

b. Forrige regnskabsår vægtes med 2 

c. Tredje regnskabsår vægtes med 1 

Resultat ved vægtningens divideres med 6 (1+2+3) således beregnes den vægtede gennemsnitlig indtjening. 

4.  Udviklingstendens – denne beregnes kun, hvis virksomheden har haft en konstant 

stigende og/eller faldende resultat, hvorfor der skal være en sammenhæng mellem 

resultaterne inden for de seneste 3 år. Har virksomheden ikke en konstant resultatudvikling 

skal denne ikke beregnes. 

5.  Driftsherreløn – Ved personlig ejet virksomhed indgår løn ikke i driftsresultat, hvorfor 

deraf skal korrigeres 50% af det vægtede gennemsnit efter korrektion for 

udviklingstendens. Det er dog kun muligt at fratrække minimum kr. 250.000 og max. kr. 

1.000.000 i enkeltmandsvirksomheder. 

6.  Forrentnings af virksomhedens aktiver – Forretningsprocenten er kapitalafkastet + 3 

pct. Heraf skal forretningen af aktiver fratrækkes i driftsherreløn. 

7.  Kapitalisering af goodwill – grundlaget efter pkt. 6 multipliceres med 

kapitaliseringsfaktoren, som er kapitalafkastsatsen samt levetiden på goodwill. Resultat af 

dette er goodwillen på virksomheden39. 

 
39 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119 - C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af goodwill TSS-cirkulære 2000-10 - fodnoten 

er benyttet som inspirationskilde og vejledning til de syv steps. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119
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Beregningsgrundlag for de seneste tre år 

Ved beregning af goodwill er det årets regnskabsmæssige resultat de seneste tre år der danner grundlag for 

beregningen. Hertil skal der laves korrektion for forskellige faktorer. Den første korrektion er medarbejdende 

ægtefælle.  

Denne kommer af den personligt drevet virksomhed hvor overførsler til medarbejdende ægtefælle indgår. 

Ved omdannelse til et selskab ophører denne mulighed hvorfor der korrigeres for dette i det 

regnskabsmæssige resultat. Da ejeren i Den Lokale Murermester ikke er gift er der jf. vores beregning 

nedenfor ikke nogen beløb til medarbejdende ægtefælle at korrigere for.  

Den anden korrektion at foretage, er for finansielle indtægter og omkostninger i regnskabsåret. Da der ifølge 

vores beregning nedenfor har været finansielle omkostninger for over 20.000 kr. mere end finansielle 

indtægter de seneste tre regnskabsår, skal disse tillægges det regnskabsmæssige resultat.  

Efter korrektioner er foretaget ender Den Lokale Murermester med et resultat efter reguleringer for 

korrektioner på henholdsvis 483.000, 511.000 og 677.250 kr. 

 

Vægtet gennemsnit af beregningsgrundlaget 

I TSS-Cirkulæret er det vægtede gennemsnit baseret på de tre årsregnskaber. Resultatet i den seneste 

regnskabsaflæggelse vægter mere end det for tre år siden. Hvorfor vægtningen vægter mere i seneste 

regnskabsår, antages at være fordi det giver et mere retvisende billede af, hvordan markedet bevæger sig ud 

fra et virkelighedsbillede og, hvordan udviklingspotentialet er for virksomheden. Beregningen af vægtningen 

er baseret på beregningsgrundlaget for resultat efter regulering. Hvis det vægtede gennemsnit er negativt, 

ansættes værdien af goodwill til kr. 0. 

 

Vægtningen for de tre seneste regnskabsår fordeles således, at regnskabsår 2020 vægtes med 3, 2019 vægtes 

med 2 og 2018 vægtes med 3. Den Lokale Murermester vægtede resultat er jf. ovenstående beregning kr. 

589.458. 
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Korrektion for udviklingstendens 

Da goodwill beregningen sker på baggrund af de seneste tre års aflagte regnskaber, skal der ifølge TSS-

cirkulæret ske en korrektion for udviklingstendensen i regnskaberne.  

Dette er for at beregningen tager højde for fremtidige regnskabsmæssige resultater og ikke kun bygger på 

historisk data. Korrektion for udviklingstendensen beregnes som seneste års resultat efter sidste afsnits 

reguleringer fratrukket første års resultat efter reguleringer. Udviklingstendensen kan både være positiv eller 

negativ go afhænger af resultaterne for de seneste regnskabsår. 

Jf. nedenstående beregning er der en positiv udviklingstendens de sidste tre regnskabsår, hvorfor der skal 

reguleres for dette, for at give goodwill en nærmere reel værdi for fremtiden. I nedenstående beregning bliver 

seneste korrigeret resultat på 677.250 kr. fratrukket af korrigeret resultat for 2018 på 483.000 kr., hertil 

divideres dette tal med to og giver i denne beregning en udviklingstendens på 97.125 kr. Beløbet tillægges 

det allerede reguleret resultat fra forrige beregning ender på 686.583 kr.  

 

Driftsherreløn 

I personlig drevne virksomheder indgår løn som en post under kapitalkontoen, hvorfor det ikke fremgår som 

en særskilt omkostning ligesom i selskabsregi. Dette betyder, at ejer beskattes af virksomhedens resultat, 

hvoraf B-skatter betales. Korrektionen udøves for den manglende løn til ejer, hvorfor dette fratrækkes i 

driftsherreløn efter korrektion for udviklingstendens. Det er dog kun muligt at korrigere for minimum kr. 

250.000 og maksimalt kr. 1.000.000. Er grundlaget negativt efter korrektion for driftsherreløn ansættes 

goodwill til en værdi á kr. 0. 

 

Den Lokale Murermester har drevet en enkeltmandsvirksomhed, hvorfor løn ikke indgår i driftsresultatet. 

Dette betyder alt andet lige at der jf. TSS-cirkulæret skal korrigeres for driftsherreløn. Resultat efter 

korrektion er kr. 343.292.  
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Forrentnings af virksomhedens aktiver 

Alle aktiver tilknyttet til virksomhedens primære drift skal indgå i opgørelsen af forrentningen på 

virksomhedens aktiver på nær driftsfremmede såsom; købt goodwill, værdipapirer mv. Likvid beholdning 

skal ligeledes udeblive.  

Den samlede sum af aktiver er den regnskabsmæssige værdi for årsregnskabsaflæggelsen før omdannelsen 

tidspunktet. Forretningen af aktiver er kapitalafkastsatsen, som i 2020 er fastsat til 040 jf. VSL § 9 med tillæg 

af 3%41. 

 

For Den Lokale Murermester er aktivernes regnskabsmæssige værdi som indgår i forretningen kr. 2.591.016 

som ganges med 3% forud for omdannelsen, hvilket alt andet lige giver en forrentning af aktivernes værdi på 

kr. 77.730. Resultat efter forrentning af aktiver opgøres til kr. 265.561, hvilket er driftsherreløn fratrukket 

forrentning af aktiver. 

Kapitalisering 

For at goodwills værdi kan afspejle den fremtidige værdi af virksomheden i fremtiden bedst muligt, skal 

goodwill beregnes efter en kapitaliseringsfaktor42. 

Kapitaliseringsfaktoren giver udtryk for det forventede afkast goodwill vil indbringe i fremtiden. 

 Dertil skal der anslås goodwills “levetid”, altså i hvor mange år i fremtiden goodwill vil give et afkast. Dette 

kan ikke decideret beregnes, og derfor laves et kvalificeret skøn. Nogle brancher kan have for vane at have 

en levetid på goodwill i et bestemt antal år, men i fleste tilfælde skønnes den.  

 
40 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297186  
41 https://skat.dk/skat.aspx?oid=109625 - “ Aktiver skal ifølge beregningsregler forrentes med kapitalafkastsatsen efter 

virksomhedsskattelovens § 9 + 3% “ 
42 https://skat.dk - C.C.6.4.1.2 værdiansættelse af goodwill 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2297186
https://skat.dk/skat.aspx?oid=109625
https://skat.dk/skat.aspx?oid=109625
https://skat.dk/
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I denne afhandling anslås goodwill til at give et fremtidigt afkast i 7 år, hvorfor der af nedenstående tabel kan 

udledes en kapitaliseringsfaktor på 2,83%. 

Dertil er forrentningsprocenten på 8% i 2020 og kapitalafkast procenten i 2020 på 0%.  

 

Da resultatet af goodwill efter forrentning i forrige afsnit udgør 265.561 kr., skal denne værdi danne 

grundlag for beregningen af goodwill ved kapitaliseringsfaktoren på 2,83%. 

Som det kan udledes af nedenstående beregning, så giver det et resultat for værdi af goodwill på 751.538 kr. 

 

De 751.538 kr. er den endelige værdi af goodwill ved brug af TSS-cirkulæret. Denne værdi er i bund og 

grund et skøn på virksomhedens fremtidige afkast på goodwill og med andre antagelser og argumenter, 

kunne værdien beregnes ud fra enten en mindre eller større kapitaliseringsfaktor. 

Dette kommer af kapitaliseringsfaktorens følsomhed og ændres i takt med goodwills forventet levetid. Da 

TSS-cirkulæret er vejledende kan SKAT ændre den beregnet goodwill, såfremt de finder den beregnet værdi 

misvisende.  

Da goodwill beregning ved omdannelse ender med at blive en skattemæssig avance hos ejeren, er det 

interessant hvordan goodwill “skønnes”.  

Der kan argumenteres for, at ejeren er interesseret i en så lav goodwill som muligt, for at undgå en større 

beskatning. Da der sker handel ved interesseforbundne parter, er der større incitament til at ville holde 

goodwill nede, da ejeren ikke nødvendig for mere ud af, at goodwill er større.  

 

 

 



 

 

48 ud af 77 

Skattepligtig omdannelse - håndtering af goodwill 

Den beregnede goodwill for afsnittet ovenover på 751.538 kr. er den endelig værdi af goodwill ved 

beregning ud fra Skats TSS-cirkulære.  

 

Af ovenstående tabel udledes, at Den Lokale Murermester ikke tidligere har opkøbt goodwill fra tidligere år, 

hvilket kunne være kommet ved køb af konkurrenters kundekartotek eller lignende.  

Da der ikke har været opkøbt eller anskaffet goodwill tidligere år er både den regnskabsmæssige, og 

skattemæssige værdi 0 kr. før uddannelses tidspunkt.  

Ved omdannelse bliver den beregnede goodwill til den skattemæssige værdi, som vil indgå i selskabets 

åbningsbalance.  

Denne kan skattemæssigt afskrives over 7 år lineært fra anskaffelsestidspunkt som er ved åbningsbalancen. 

Den samme værdi udgør den skattemæssige avance og dette bliver beskattet hos ejeren i den personlige 

indkomst. 

Skattefri omdannelse - håndtering af goodwill 

Goodwill beregningen skal jf. TSS-cirkulæret hensættes og indregnes som udskudt skat i åbningsbalancen. 

Den skattemæssige værdi vil på omdannelsestidspunktet værdi angivet til en værdi á kr. 0. Den udskudte skat 

beregnes til 22% af den skattemæssige avance på kr. 751.538, hvilket giver en udskudt skat på kr. 165.338, 

som er beregnet i overensstemmelse med virksomhedsomdannelse lovgivningen.  

 

Den Lokale Murermester beskattes ikke af den skattemæssige avance da selskabet succederer i 

virksomhedens skattemæssige position. Avancen på goodwill fratrækkes i anskaffelsessummen i 

anpartshavers anparter. 
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Delkonklusion 4 

Fælles for både opgørelsen af aktiver i den skattepligtige og skattefrie metode er at værdien af aktiverne 

opgøres til markeds-/handelsværdi jf. ligningsloven § 2 da en omdannelse anses for at være et salg mellem to 

uafhængige parter. Dette medfører at værdiansættelse af aktiverne for de to metoder er identiske.  

Ved den skattepligtige omdannelse beskattes og afregnes omdanneren ved afståelsestidspunktet. En eventuel 

avance heraf beskattes som personlig indkomst. Såfremt omdanneren ejer en ejendom og vælger at lade 

ejendommen indgå i omdannelsen beskattes avancen som kapitalindkomst. Aktivernes regnskabs- og 

skattemæssige værdi indregnes ved åbningsbalancen som svarende til handels-/markedsværdien, hvilket er 

lig med salgsprisen ved salg af et aktiv til tredjepart.  

Indregningsmetoden i forhold til den regnskabs- og skattemæssige værdi af aktiverne er ligeledes tilsvarende 

som den skattepligtige metode men, hvor ejeren i den skattepligtige metode beskattes ved afståelsen af 

virksomheden, succederer selskabet i virksomhedens skattemæssige position i den skattefrie omdannelse. 

Den primære forskel er, at i den skattefrie afsættes der udskudt skat, svarende til 22 % i åbningsbalancen, 

afregningen af avancen sker først ved afståelse af aktier- eller anparter i selskabet. Dette betyder alt andet 

lige at den skattefrie omdannelse er mindre likviditetsmæssigt belastet for ejeren i og med skatten udskydes, 

hvor ved den skattepligtige metode skal ejeren betale up-front på overdragelsestidspunktet.  

Virksomhedsomdannelse - Den Lokale Murermester  

I dette afsnit vises en virksomhedsomdannelse for Den Lokale Murermester, hvor der både vises og beregnes 

konsekvenserne for en skattepligtig- og en skattefri virksomhedsomdannelse til en virksomhed i 

selskabsform. Her tages der udgangspunkt i en omdannelse til et ApS hvor kravet til selskabskapitalen ved 

stiftelse er 40.000 kr. (2020).  

Der vil ved beregning af virksomhedsomdannelsen både være beregninger med omdannelse af 

investeringsejendom og også ved en delvis afståelse, hvor investeringsejendommen holdes udenfor. 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse - Den Lokale Murermester 

Ved en virksomhedsomdannelse efter den skattepligtig metode kan der, som nævnt tidligere i afhandlingen, 

ske en virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft med op til 6 måneder såfremt alle krav herom er 

opfyldt. I denne afhandling tages der udgangspunkt i at Den Lokale Murermester omdannes efter endt 

personlige indkomstår som følger kalenderåret. Derfor vil selskabet efter omdannelsen have regnskabsår som 

også følger kalenderåret.  
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Såfremt omdannelsen skulle finde sted ved et andet tidspunkt i året, skulle alle værdier opgøres ved 

omdannelsesdato. Det giver dog bedst mening at lave en omdannelse i forbindelse med afslutning af 

indkomståret for Den Lokale Murermester. 

 

Ovenstående illustration viser Den Lokale Murermesters balanceposter ultimo 2020, som er disse værdier der 

tages udgangspunkt i ved virksomhedsomdannelsen. 

Her illustreres omdannelse grundlaget for den skattepligtige metode ved en indskydelse af hele den 

personlige virksomhed.  

Som beskrevet i tidligere afsnit, er en virksomhedsomdannelse fra en personligt drevet virksomhed til et 

nystiftet selskab, handel mellem interesseforbundne parter, hvorfor det skal ske på markedsvilkår efter 

armslængdeprincippet jf. LL §2. På baggrund af dette, er virksomhedens aktiver opgjorte til handelsværdier 

som ville kunne opnås på almen regulerede marked. Aktivernes værdiansættelse i Den Lokale Murermester 

er opgjort i tidligere afsnit om værdiansættelse og fremgår også i ovenstående illustration.  

Derudover illustreres balanceposternes åbnings værdier i det nystiftet selskab. 

Åbningsbalancen i det nystiftet selskab viser en balancesum som er større end ved ultimo balancesummen i 

den personligt drevet virksomhed før omdannelsen. Dette skyldes primært at selskabet har købt den private 

andel af de blandet benyttede aktiver der var i Den Lokale Murermester. Da der ved omdannelse efter den 

skattepligtige metode, ligestilles de skattemæssige værdier i balancen med handelsværdier, vil disse værdier 

udgøre det skattemæssige afskrivningsgrundlag for aktiverne i det nystiftede selskab.  
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Ydermere illustreres konsekvenserne ved de handlede aktiver ovenfor ved den skattepligtige metode. Her 

beregnes den skattemæssig avance for hver af aktiverne der afstås i Den Lokale Murermester. Da aktiverne 

afstås og dermed udløser en skattemæssig avance er der derfor ingen udskudt skat.  

Den skattemæssige avance på aktiverne afstås efter armslængdeprincippet og ved avance sker der beskatning 

hos ejeren i Den Lokale Murermesters personlige indkomst i afståelsesåret. Den samlede skattemæssige 

avance er jf. illustrationen ovenfor opgjort til 1.073.125 kr.  

Vederlag til ejer 

Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse sælges den privat drevet virksomhed til det til formålet 

nystiftet selskab. Det efterlader et vederlag til ejeren hvilket kan gives på flere måder. Nedenstående 

illustration viser hvordan vederlaget til Jens Jensen er beregnet. 

 

Vederlaget til Jens Jensen beregnes som summen af aktiverne i selskabet ved åbningsbalancen fratrukket 

summen af gæld ved åbningsbalance. Dette giver et vederlag til Jens Jensen på 1.993.246 kr. Af dette 

vederlag bruges 40.000 kr. til indskydelse af den påkrævede selskabskapital ved stiftelse af et anpartsselskab. 

Efter indskudt kapitalkrav ender det nystiftede selskab med at skylde Jens Jensen et reguleret vederlag på 

1.953.246 kr. 

Efter beregning af vederlag skal det vurderes i hvilken form vederlaget skal gives til Jens Jensen. For 

selskabet har det stor betydning for hvordan vederlaget ydes til Jens Jensen. I dette tilfælde skal selskabet 

betale 1.953.246 kr., hvilket for mange nystiftede selskaber vil være enten umuligt eller gøre et stort indhug i 

selskabet likviditet, hvorfor der oftest ydes vederlag i andre former. De to muligheder der giver mening for 

Jens Jensen og selskabet er, at enten føres det regulerede vederlag under egenkapitalen som frie reserver 

ellers skal selskabet optage vederlaget som en gæld, hvilket for Jens Jensen vil betyde at han har et 

stiftertilgodehavende hos selskabet. Stiftertilgodehavende vil blive optaget som et anfordringslån43. 

 
43 SKAT’s juridiske vejledning - SKAT C.A.6.1.7 - https://skat.dk/skat.aspx?oid=1947482 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1947482
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Ovenstående illustration viser de to muligheder der giver mening for at selskabet kan yde vederlag på 

fornuftig vis til Jens Jensen.  

Første mulighed er ved et stiftertilgodehavende som et anfordringslån. Her er, som nævnt tidligere, indskudt 

40.000 kr. til selskabskapitalen. Det resterende af vederlaget føres som gæld i selskabets passiver. Altså vil 

selskabets egenkapital ved åbningsbalancen være udelukkende de 40.000 kr. i selskabskapital. Dertil vil der 

under selskabets gæld stå det stiftertilgodehavende til Jens Jensen på 1.953.246 kr.  

Jf. reglerne om stiftertilgodehavende ved anfordringslån, vil Jens Jensen kunne hæve frit fra dette 

tilgodehavende indtil den er udlignet. Der skal altså ikke betales skat af disse hævninger, hvorfor Jens Jensen 

kan nøjes med disse hævninger og på den måde spare en skattebetaling ved ellers at skulle udbetale løn til sig 

selv i selskabet. Såfremt Jens Jensen hæver til hvad der svarer til topskattegrænsen, vil han kunne hæve frit i 

hvert fald de første tre regnskabsår. Dette forudsagt at der er likviditet i selskabet til at hæve af. 

Ved stiftertilgodehavende vil anparternes anskaffelsessum udgøre 40.000 kr.  

Den anden mulighed er at vederlaget vælges til at indgå i egenkapitalen som frie reserver. Dette er en fordel 

for selskabet da soliditeten vil være bedre. Jf. ovenstående illustration vil selskabets egenkapital ved 

åbningsbalancen være på 1.993.246 kr. hvilket er bestående af 40.000 kr. i selskabskapital og resten som en 

overkurs44. Overkursen er en fri reserve under egenkapitalen og vil derfor kunne udloddes som udbytte. Ved 

udlodning af udbytte skal Jens Jensen beskattes ved aktieindkomst, med 27% af de første 56.500 kr. (2021 

niveau) og 42% af udbyttet over45. Såfremt man er gift, er beløbet dobbelt til den lave beskatning. Udbyttet 

skal anmeldes til styrelsen ved aflæggelse af årsregnskab. Derudover er der mulighed for at lave en 

ekstraordinær udlodning af udbytte. Det kan ske fx. midt i et regnskabsår. Her gælder at der skal opgøres en 

balancen for regnskabsperioden op til udlodning af udbytte for at kunne dokumentere at der er tilstrækkelig 

kapital til stede før en udlodning af ekstraordinært udbytte.  

 
44 BDO “Egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder” - https://www.bdo.dk/getmedia/fe9e91f3-85b2-457a-97f0-

a058604bea16/Egenkapitalposter-anvendelsesmuligheder-2019.pdf.aspx 
45 Gældende skattesatser for udlodning af udbytte - https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 

https://www.bdo.dk/getmedia/fe9e91f3-85b2-457a-97f0-a058604bea16/Egenkapitalposter-anvendelsesmuligheder-2019.pdf.aspx
https://www.bdo.dk/getmedia/fe9e91f3-85b2-457a-97f0-a058604bea16/Egenkapitalposter-anvendelsesmuligheder-2019.pdf.aspx
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568
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Som nævnt kort ovenfor vil et vederlag i form af overkurs under egenkapitalen give selskabet en bedre 

soliditetsgrad, hvilket kan være fordelagtigt for Jens Jensen og hans selskab såfremt man der ønskes 

optagelse af lån til brug for investering eller såfremt andre interessenter kunne have interesse i at købe 

virksomheden i fremtiden.   

Opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen  

Jens Jensen har i årenes løb opsparet overskud som fordeler sig som illustreret nedenfor. 

Da der i dette afsnit tages udgangspunkt i en omdannelse af hele den personlige virksomhed, vil saldoen for 

opsparet overskud ophøre. Det vil blive beskattet som personlig indkomst hos Jens Jensen. Som det fremgår 

nedenfor, er der inden omdannelse et opsparet overskud på 831.000 kr. Der er i årenes løb betalt en aconto 

skat, hvor satsen for aconto skat i de pågældende år også ses illustreret nedenfor. Altså vil der ved den 

personlige virksomheds ophør ske en beskatning i Jens Jensens personlige indkomst på de 831.000 kr. for det 

samlede opsparede overskud. Hertil vil der blive modregnet den allerede betalte aconto skat på 186.295 kr.  

 

Beregning af avancebeskatning ved skattepligtig omdannelse af en hel virksomhed 

Som ses i nedenstående illustration og som beregnet ved illustration om skattemæssige avance i et af 

ovenstående afsnit, er der en skattemæssig avance til beskatning på 1.073.125 kr. Dette kommer til dels for 

den skattemæssige avance på aktiverne vedrørende den primære drift i virksomheden og til dels for en 

skattemæssig avance på 295.000 kr. ved at lade investeringsejendommen indgå i den skattepligtige 

omdannelse. 

Den samlede personlige indkomst der skal beskattes hos Jens Jensen ved ophør af 

virksomhedsskatteordningen, er på 1.609.125 kr. Dette består af de øvrige avancer, altså alle avancer ved 

afståelse af aktiverne fratrukket avancen ved investeringsejendommen og også det samlede opsparede 

overskud. 
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Dertil skal den skattemæssige avance ved afståelse af investeringsejendommen på 295.000 kr. beskattes hos 

Jens Jensen som kapitalindkomst.   

I alt er der betalt en foreløbig aconto skat ved det opsparede overskud fra tidligere år på 186.295 kr. som 

modregnes den samlede beregnet skat. 

 

Skattepligtig omdannelse uden investeringsejendom (Delvis afståelse) 

Ejeren i Den Lokale Murermester Jens Jensen ønsker som udgangspunkt at lade investeringsejendommen 

indgå i den skattepligtige omdannelse, men vil dog gerne have en beregning for konsekvenserne såfremt 

investeringsejendommen holdes udenfor. Derfor vil dette afsnit illustrere konsekvenserne ved at lave en 

delvis omdannelse af virksomheden hvor investeringsejendommen holdes udenfor. 

En delvis omdannelse kan lade sig gøre, da Jens Jensen driver flere virksomheder ved både at drive Den 

Lokale Murermester og drive en investeringsejendom der benyttes til udlejning46. 

En fordel ved at holde sin investeringsejendom uden for omdannelsen er, at Jens Jensen kan undgå at blive 

beskattet ved ophør af VSO, da investeringsejendommen fortsat kan drives i VSO og derfor stadig kan 

opspare overskud. 

 

 

 
46 Skats juridiske vejledning C.C.7.2.8 - https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047513 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047513
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Nedenstående illustration viser den regnskabs- og skattemæssige værdi, åbningsbalancen og den 

skattemæssige avance for det nystiftede selskab ved en delvis skattepligtig omdannelse. 

 

Ovenstående viser balanceposterne uden investeringsejendommen samt realkreditlånet der var optaget i 

forbindelse med købet af ejendommen. Som ses på ovenstående illustration er overkursen eller 

stiftertilgodehavende mindsket som følge af den delvise og er nu på 1.353.538 kr. 

Overkursen/stiftertilgodehavendet samt anparterne på de 40.000 kr. kan ikke være i 

virksomhedsskatteordningen og skal derfor flyttes fra indskudskonto til mellemregning med Jens Jensen. Da 

mellemregningskontoen er uden om hæverækkefølgen skal Jens Jensen beskattes af det forholdsmæssige 

fordelte opsparede overskud fra tidligere år.  

Fordelingen beregnes ved afståelsessummen divideret med kapitalafkastgrundlaget ultimo før omdannelsen 

gange med det samlede opsparede overskud fra tidligere år. 

Da det antages af summen for afståelse at virksomheden overstiger kapitalafkastgrundlaget, skal der ske 

beskatning af den samlede sum for opsparet overskud i tidligere år på 831.000 kr., hvis det vælges at hele 

overkurs/stiftertilgodehavendet flyttes til hans mellemregningskonto. 

Det er en fordel for Jens Jensen at nøjes med at lade sig beskatte af anparternes værdi på de 40.000 kr. og 

ellers lade overkursen/stiftertilgodehavendet blive. På denne måde kan Jens Jensen nøjes med at blive 

beskattet af den forholdsmæssigt beregnet andel af tidligere års opsparet overskud vedrørende den afstået 

virksomhed. 
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Ovenstående illustration viser beregning af den forholdsmæssige fordeling af det opsparede overskud fra 

tidligere år som Jens Jensen skal beskattes af 30.301 kr., ved at overføre anparternes værdi til sin egen 

privatøkonomi. Der skal tages højde for hvilken aconto sats der er brugt ved tidligere års opsparede 

overskud, hvor det ældste opsparet overskud tages først. I dette tilfælde er der opsparet overskud med en 

aconto skat på 25%, hvorfor der allerede er betalt en aconto skat på 7.575 kr. hvilket skal modregnes i den 

samlede beregnede skat. 

Samlet beskatning ved delvis skattepligtig omdannelse  

Ved en indkomstopgørelse for den samlede skattemæssige avance i virksomhedsskatteordningen på 778.125 

kr. kan Jens Jensen, såfremt der ikke flyttes noget fra stiftertilgodehavendet, vælge enten at lade sig beskatte 

af den samlede avance i sin personlige indkomst eller han kan vælge at lade avancen tilgå det opsparede 

overskud og nøjes med at betale 22% (2020 niveau) aconto skat. Dette er særligt fordelagtigt da Jens Jensen 

slipper for en større beskatning på hvad der ville svare til over 50% i skat for at overstige topskattegrænsen. 

Nedenstående illustration viser den samlede avance til beskatning, hvor det er antaget an Jens Jensen vil 

afregne skatte med det samme ved omdannelse. 
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Sammenlignet med avance til beskatning ved en fuld afståelse er der ingen forskel i den øvrige avance. Den 

eneste forskel er den beregnede ejendomsavance på 295.000 kr. og da de beskattes som kapitalindkomst er 

der ingen forskel i ved beskatning af den øvrige avance om end der sker en hel- eller delvis afståelse. 

Der ses dog en forskel i den samlede beskatning, der ved den delvise afståelse, og ved antagelse om at den 

kun er anparterne til 40.000 kr. der flyttes til Jens Jensens privatøkonomi, sker der kun en beskatning af 

tidligere år opsparet overskud på 30.301 kr.  

Samlet set skal 808.426 beskattes i Jens Jensen personlige indkomst ved årets indkomstopgørelse, hvoraf der 

allerede er betalt en foreløbig aconto skat på 7.575 kr.  

Skattefri virksomhedsomdannelse - Den Lokale Murermester 

Beregningsgrundlaget i forhold til opgørelsen af de skattemæssige og regnskabsmæssige værdier i den 

skattefrie omdannelse er identiske til den skattepligtige omdannelse. Den skattefrie metode skal følge 

lovgivning i VOL, hvilket betyder, at der tages udgangspunkt i skattemæssig og skatteretlig succession. 

Successions betyder, at selskabet indtræder i den personlige virksomheds skattemæssige position samt at der 

beregnes udskudt skat frem for afregning af avancen på omdannelsestidspunktet. Beskatning af den 

skattemæssige avance opstår først ved afståelse af anparter i selskabet. Den udskudte skat er selskabets 

skatteforpligtelse efter som de succederer i virksomhedens. Den Lokale Murermester skal der jf. 

nedenstående tabel afsætte kr. 236.087 som en gæld i åbningsbalancen. Denne post vil blive fratrukket i 

opgørelsen af den skattemæssige avance ved afståelse af anparter i selskabet. 

Anparternes anskaffelsessum i den skattefrie metode opgøres ligeledes tilsvarende som i den skattepligtige, 

som er opgjort efter markeds-/handelsværdierne på aktiver og passiver. 

 

 

Regnskabsmæssig værdi Skattemæssig værdi Åbningsbalance Skattemæssig værdi Skattemæssig avance Anskaffelsessum Udskudt skat

31.12.2020 31.12.2020 01.01.2021 01.01.2021

Aktiver

Goodwill 0                                      0                              751.538                 0                               751.538                      0                                 165.338       

Investeringsejendom 2.250.000                        1.935.000                2.250.000              2.250.000                 295.000                      1.955.000                   64.900         

Driftsmidler 137.500                           116.016                   137.500                 116.016                    21.484                        116.016                      4.727           

Blandet benyttet bil 0                                      334.898                   380.000                 334.898                    45.102                        334.898                      9.923           

Debitorer 225.000                           265.000                   225.000                 265.000                    40.000-                        225.000                      8.800-           

Likvide beholdninger 322.500                           322.500                   322.500                 322.500                    0                                 322.500                      0                  

Aktiver i alt 2.935.000                        4.066.538              1.073.125                   2.953.413                   236.087       

Passiver

Egenkapital 1.097.000                        0                              40.000                   0                               0                                 880.121                      0                  

Overkurs 0                                      0                              1.717.159              0                               0                                 0                                 0                  

Udskudt skat, 22% 0                                      0                              236.087                 0                               0                                 0                                 0                  

Gæld blandet privat andel bil 0                                      0                              235.292                 235.292                    0                                 235.292                      0                  

Gæld til realkreditinstitutter 1.650.000                        1.650.000                1.650.000              1.650.000                 0                                 1.650.000                   0                  

Gæld til banker 25.000                             25.000                     25.000                   25.000                      0                                 25.000                        0                  

Kreditorer 73.000                             73.000                     73.000                   73.000                      0                                 73.000                        0                  

Anden gæld 90.000                             90.000                     90.000                   90.000                      0                                 90.000                        0                  

Passiver i alt 2.935.000                        4.066.538              0                                 2.953.413                   0                  
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I ovenstående tabel er den skattemæssige værdi for anparternes anskaffelsessum kr. 880.121. Da Jens Jensen 

tidligere har oplyst at have benyttet VSO, medregnes og/eller modregnes tidligere opsparet overskud i 

anparternes anskaffelsessum. Den skattemæssige anskaffelsessum kan heraf opgøres som følgende; 

 

Den skattemæssige værdi af anparternes anskaffelsessum opgøres til kr. 235.416 efter modregning af 

tidligere års opsparet overskud. Dette betyder alt andet lige for Jens Jensen, at det giver en lavere beskatning 

af avancen ved en eventuel afståelse af ejerandelen i selskabet. Jævnfør ovenstående tabel har egenkapitalen i 

åbningsbalancen en værdi på kr. 1.757.159, som specificeret ud i balancen er de kr. 1.717.159 tilknyttet 

overkurs til de frie reserver, således at ejeren af selskabet har mulighed for udlodning af udbytte. 

Som nævnt tidligere i afhandlingen, beskattes virksomhedsejeren ikke af avancen før afståelse. Beskatning 

ved en eventuel afståelse vil blive beregnet som følgende; 

   

Anpartshaveren beskattes efter ABL, hvor de første 56.500 (2021 niveau) af avancen beskattes med 27% og 

alt herover er 42%. 

Skattefri virksomhedsomdannelse – delvis afståelse u/ejendom 

Ejendomme anses for at være en selvstændig virksomhed, hvorfor Den Lokale Murermester har mulighed for 

at holde investeringsejendommen uden for omdannelsen. Afsnittet vil omhandle en omdannelse uden 

investeringsejendom og konsekvensen heraf. 

 

Anskaffelsessum før VSO 880.121          

Opsparet overskud 644.705-          

Anparternes anskafelsessum 235.416          

Selskabskapital 1.757.159      

Anparternes skattemæssige værdi 235.416         

1.521.742      

Specifikation:

Goodwill 751.538         

Driftsmidler 66.587           

Investeringsejd. Avance 295.000         

Netto opsparet overskud 644.705         

Udskudt skat, 22% 236.087-         

1.521.742      

Afståelse af anparter, skattemæssig værdi 1.521.742      

Beskatning af 27% á 55.300 14.931-           

Beskatning af 42% á 1.466.442 615.906-         

Gevinst ved afståelse af anparter 890.906         

Opgørelse af skattemæssig værdi
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Sammenlignet med den fulde skattefrie omdannelse, var egenkapitalen før 1.757.159, hvoraf 

anskaffelsessummen efter modregning var 235.416. I beregningen uden ejendom er egenkapital kr. 575.121 

jf. ovenstående tabel og anparternes anskaffelsessum kr. 103.197. Det må konkluderes, at ejendommen og 

dens tilknyttede gældsforpligtelser har en betydelig effekt på beregningsgrundlaget af egenkapitalen, men 

ikke en lige så væsentlig betydning for anparternes anskaffelsessum, da forskellen heraf er kr. 132.219. Den 

mindre væsentlige forskel på anparternes anskaffelsessum kan henledes til, at ejendommen først er købt i 

2018, hvorfor pengestrømmene til tidligere års opsparet overskud, primært kan henføres til virksomhedens 

primære drift. 

 

Opgørelsen af den endelige avance ved afståelse af anparter i selskabet er tilnærmelsesvis identisk med den 

fulde skattefrie omdannelse. I nedenstående opgørelse anvises gevinsten ved afståelse til at være kr. 657.235 

modsat i den fulde skattefrie, var den kr. 890.906, hvilket er en samlet forskel på kr. 233.671. Den mindre 

forskel mellem avancen inkl. ejendom kontra uden ejendom, kan igen henføres til at 

investeringsejendommen er fra 2018. Ejendommen har ikke prismæssigt haft en eksplosiv udvikling i 

forhold til kostpris versus handelsværdien, hvorfor avancen heraf ikke er af større betydelighed. 

 

Delvis afståelse

Regnskabsmæssig værdi Skattemæssig værdi Åbningsbalance Skattemæssig værdi Skattemæssig avance Anskaffelsessum Udskudt skat

31.12.2020 31.12.2020 01.01.2021 01.01.2021

Aktiver

Goodwill 0                                      0                              751.538                 0                               751.538                      0                                 165.338       

Driftsmidler 137.500                           116.016                   137.500                 116.016                    21.484                        116.016                      4.727           

Blandet benyttet bil 0                                      334.898                   380.000                 334.898                    45.102                        334.898                      9.923           

Debitorer 225.000                           265.000                   225.000                 265.000                    40.000-                        225.000                      8.800-           

Likvide beholdninger 322.500                           322.500                   322.500                 322.500                    0                                 322.500                      0                  

Aktiver i alt 685.000                           1.816.538              778.125                      998.413                      171.187       

Passiver

Egenkapital 497.000                           0                              40.000                   0                               0                                 575.121                      0                  

Overkurs 0                                      0                              1.182.059              0                               0                                 0                                 0                  

Udskudt skat, 22% 0                                      0                              171.187                 0                               0                                 0                                 0                  

Gæld blandet privat andel bil 0                                      0                              235.292                 235.292                    0                                 235.292                      0                  

Gæld til banker 25.000                             25.000                     25.000                   25.000                      0                                 25.000                        0                  

Kreditorer 73.000                             73.000                     73.000                   73.000                      0                                 73.000                        0                  

Anden gæld 90.000                             90.000                     90.000                   90.000                      0                                 90.000                        0                  

Passiver i alt 685.000                           1.816.538              0                                 998.413                      0                  

Anskaffelsessum før VSO 575.121          

Opsparet overskud 471.925-          

Anparternes anskafelsessum 103.197          

Selskabskapital 1.222.059      

Anparternes skattemæssige værdi 103.197         

1.118.862      

Specifikation:

Goodwill 751.538         

Driftsmidler 66.587           

Netto opsparet overskud 471.925         

Udskudt skat, 22% 171.187-         

1.118.862      

Afståelse af anparter, skattemæssig værdi 1.118.862      

Beskatning af 27% á 55.300 14.931-           

Beskatning af 42% á 1.466.442 446.696-         

Gevinst ved afståelse af anparter 657.235         

Opgørelse af skattemæssig værdi
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Skattepligtig vs skattefri virksomhedsomdannelse - Den Lokale Murermester 

Nedenstående illustration viser beregning af en sammenligning af en virksomhedsomdannelse ved 

henholdsvis den skattefrie og den skattepligtige omdannelse metode for Den Lokale Murermester. 

Anparterne antages at afstå til hvad der svarer til den værdi der kunne opnås ved salg til uafhængig tredjepart 

på det almindelige regulerede marked.  

Ved beregning er benyttet marginalskatteprocenten på 56,5% for personlig indkomst og aktieindkomst på 

42%47.  

 

Fuldkommen omdannelse af Den Lokale Murermester 

Ovenstående beregnet illustration af forskellen på den skattefrie og skattepligtige virksomhedsomdannelse, 

viser at nettoprovenuet har en forskel på lidt over 212.000 kr. ved en fuldkommen afståelse.  

Nettoprovenuet er den samme ved den skattepligtige omdannelse uanset om vederlag sker ved et 

stiftertilgodehavende eller ved en overkurs under de frie reserver. 

 
47 https://www.skm.dk/skattetal/satser/tidsserier/marginalskatteprocenter-1993-2021/ - Marginalskatteprocenter for 

personlig indkomst 2021 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/tidsserier/marginalskatteprocenter-1993-2021/
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Der er konsekvenser ved valget om hvorvidt vederlaget skal ske i form af enten et stiftertilgodehavende eller 

ved overkurs, når der sker omdannelse til et selskab. Skal vederlaget være et stiftertilgodehavende kan Jens 

Jensen nøjes med at hæve dette fri og derfor undgå at udbetale løn så længe der stadig er et 

stiftertilgodehavende tilbage. Dette vil alt andet lige give et bedre resultat i selskabets første regnskabsår, da 

lønningerne holdes nede. Sker vederlaget ved en overkurs, skal Jens Jensen betale topskat med det samme 

som følge af avancen ved afståelse af den personlige virksomhed. Til gengæld kan overkursen udloddes som 

udbytte, da den er en fri reserve og så længe den ikke er udloddet til udbytte, vil det give selskabet en bedre 

soliditetsgrad, som kan være fordelagtigt ved enten optagelse af nyt lån til investering eller ved 

kreditvurderinger ved handel med kreditorer. Dog vil resultat fra drift i første regnskabsår være dårligere som 

følge af lønudgifter. 

Delvis omdannelse af Den Lokale Murermester 

For at give et mere nøjagtigt billede af en delvis omdannelse ved henholdsvis den skattefrie- og den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse, er det nødvendigt at beregne effekten ved den udskudte skat under 

den skattefrie virksomhedsomdannelse. Den skattefrie virksomhedsomdannelse er alt i alt ikke skattefri, men 

en metode hvorpå skatten udskydes til senere. Ved den delvise skattepligtige omdannelse er der et langt 

lavere opsparet overskud Jens Jensen skal beskattes af, som vist i illustrationen ovenfor.  

Grunden til at nettoprovenuet er højere ved den skattepligtige delvise virksomhedsomdannelse er, at der 

beregnes skat ud fra den personlige indkomst, men Jens Jensen har stadig et stiftertilgodehavende stående i 

selskabet som han kan trække ud uden beskatning.  

Det betyder at der er en lavere avance til beskatning end ved den delvise skattefrie virksomhedsomdannelse, 

hvor avancen uden investeringsejendommen udgør 1.118.862 kr. sammenlignet med den delvise 

skattepligtige hvor der kun er 808.426 kr. i avance. Selvom den beregnede skat er nogenlunde ens uanset om 

den delvise omdannelse er med eller uden investeringsejendommen. Dette er grunden til at det samlede 

nettoprovenu er højere ved en delvis skattepligtig omdannelse. 

Delkonklusion 5 

Den helt store forskel på den skattefrie- og den skattepligtige virksomhedsomdannelse er, tidspunktet for 

hvornår der sker beskatning af avance. Ved den skattepligtige beregnes skatten med det samme og beskattes i 

samme indkomstår som omdannelsen finder sted i. Ved den skattefrie omdannelse beregnes en udskudt skat 

og tillægges som en gæld i det nystiftede selskab. Hertil skal der først betales den fulde skat ved afståelse af 

anparter i fremtiden.  
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Det vil altså sige at ved den skattefrie omdannelse succedere selskabet i Den Lokale Murermesters 

skattepligtige sted og overtager hermed de skattemæssige forpligtelser hvorfor der ikke skal betales en skat 

med det samme. Denne metode er altså ikke skattefri, men en måde at udskyde betalingen af skatten på 

avancen. Ved den skattepligtige omdannelse er der her tale om en konkret afståelse af virksomheden hvorfor 

der beregnes og betales en skat med det samme af avancen.  

Overvejelserne om hvorvidt man vil benytte en skattepligtig kontra en skattefri omdannelse, skal også gå på 

hvor meget likviditet der skal afsættes i forbindelse med en omdannelse. En skattepligtig omdannelse med en 

høj avance kan være likviditetsmæssigt en stor last, hvorfor der taler for en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Derudover kan man ved en skattefri virksomhedsomdannelse udskyde betalingen 

af skatten til selskabets anparter afstås. Et selskab kan holdes kørende længe, selv med lav aktivitet og skat 

beregnede skat kan derfor udskydes længe.  

Såfremt avancen ved afståelsen er lille taler dette for en skattepligtig omdannelse, hvorfor skatten kan blive 

betalt og den er ude af verden.  

Konklusion 

Fordele og ulemper ved at være selvstændig erhvervsdrivende i personlig regi kontra 

selskabsform? 

Der er flere overvejelser at gøre sig, når det kommer til hvorvidt en virksomhed skal drives i personligt regi 

eller i selskabsform. De overordnede fordele ved at drive personlig virksomhed kan listes som følgende;  

En fordel ved at drive personlig virksomhed er, at årsrapporten ikke skal opgøres til styrelsen. Fordelen ved 

dette er flere ting. Første fordel er at da årsrapporten ikke skal offentliggøres til Erhvervsstyrelsen, så er der 

færre krav til årsrapporten, hvorfor den ikke er lige så omkostningstung som ved udarbejdelse af en 

årsrapport i selskabsform. Derudover kommer den største fordel i forbindelse med årsrapportens 

offentliggørelse. Da den ikke offentliggøres, kan der være flere konkurrencemæssige aspekter i spil. For Den 

Lokale Murermester betyder det helt konkret, at hans konkurrenter på markedet, ikke kan følge med i hans 

regnskaber og dermed ikke ligge en konkurrencemæssig strategi på baggrund af hvordan det går Jens Jensen. 

Dertil kan kunder heller ikke følge med i hvor meget han har tjent i året og på den måde ikke vide hvorvidt 

de kunne have fået en bedre pris på tilsvarende arbejde et andet sted, uden at have indhentet tilbud. Havde 

Jens Jensen haft ansatte ville de heller ikke kunne se hvor virksomheden havde tjent og på den måde føle sig 

berettiget til en højere løn. 

En anden fordel ved at drive personlig virksomhed, er at Jens Jensen har mulighed for at optimere sin 

indkomst til topskattegrænsen hvert år.  
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At indkomst udjævne giver ham den fordel at han kan nøjes med at betale skat op til topskat, hvor Jens 

Jensen som direktør i et selskab ikke kan udjævne sin indkomst over flere år. Her må han nøjes med at blive 

beskattet. Et eventuelt overskydende positivt resultat, vil blive opsparet overskud som kan benyttes til at 

indkomst udjævne i efterfølgende indkomstår. Det opsparede overskud kan der nøjes med at blive betalt en 

aconto skat på 22% (2020 niveau) og resten af skatten bliver betalt ved hævning af det opsparede overskud. 

En tredje fordel ved at drive en personlig virksomhed er, at man kan have blandet benyttet aktiver. Ofte er 

der tale om en blandet benyttet bil. Det er også tilfældet i Den Lokale Murermester, hvor Jens Jensen kører i 

en blandet benyttet bil. Fordelen ved dette er, at Jens Jensen laver en forholdsmæssig fordeling af den privat- 

og erhvervsmæssige anvendelse af bilen, hvor der heraf fordeles udgifter ud fra det. Altså kan man have en 

fordeling hvor man fx har 30% privat og 70% erhverv. Alle udgifter vedrørende den blandet benyttede bil 

fordeles herefter. Dette giver private fordele for Jens Jensen i forhold til at han som direktør i et selskab skal 

beskattes efter reglerne om værdien af fri bil. Her bliver man beskattet af værdien og selskabet betaler for 

alle udgifter vedrørende driften af bilen.  

Fordelene ved at drive virksomhed i selskabsform kan oplistes som følgende: 

En af de største fordele og grunden til mange personlige virksomheder lader sig omdanne til et selskab når de 

er vokset er, at der er begrænset hæftelse i et selskab. Helt konkret bliver hæftelsen opkrævet alene hos 

selskabet, hvorfor den eneste hæftelse der kommer fra den personlige ejer, er selskabskapitalen der er 

indskudt ved stiftelse. I 2020 udgør kravet til selskabskapitalen 40.000 kr. Det vil sige at stifteren i et selskab 

reelt kun mister de 40.000 kr. såfremt virksomheden klarer sig dårligt og bliver erklæret konkurs. Det 

sammenlignet med en virksomhed i personligt regi, hvor det i dette tilfælde er Jens Jensen der hæfter 

personligt for alt indestående i Den Lokale Murermester. Dette er også hovedårsagen til at Den Lokale 

Murermester ønsker at lade sig virksomheds omdanne for, at begrænset hæftelserne hos Jens Jensen 

personligt. Dertil hører, at der er bedre muligheder for at kunne optage yderligere lån til brug for investering i 

fremtiden, hvis hæftelserne sker i et selskab, da det ville stille endnu højere krav til personlige hæftelser i 

privat regi, hvis det er i en personligt drevet virksomhed. 

En anden fordel er, at man i et selskab kan benytte sig af en Holding struktur, hvor et Holding ejer et 

datterselskab. Her er der skattefrie transaktioner i de to selskaber imellem. I Holdingselskabet vil man kunne 

investere i værdipapirer og kapitalandele. Fordelen ved at have et holdingselskab til at eje sit datterselskab er 

også, at kreditorer i datterselskabet ikke kan gøre krav på likviditet der står i holdingselskabet, hvorfor 

holdingselskabet kan agere “pengetank” og bånd til datterselskab kan kappes såfremt det bliver nødvendigt. 

En tredje fordel ved at have virksomhed er, at man kan tiltrække investorer på en bedre måde end ved at 

sælge fx halvdelen af en virksomhed til en interessent i personlig regi. 
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I selskabet kan man altså sælge ud af sine virksomhedsandele, for på den måde at kunne reinvestere pengene 

til at udvikle selskabet. Her er det alfa omega at kunne offentliggøre regnskaber for at vise eventuelle 

investorer udviklingen i selskabet og hvor god og sund en forretning er, samtidig med at det signalerer en 

seriøsitet som giver et bedre helhedsindtryk for en eventuel investor.  

Samlet set er der fordele ved at drive virksomhed i både personlig regi og i et selskab. I Jens Jensens 

situation, er det primært problematikken omkring den personlige hæftelse der ligger til grund for valg af en 

virksomhedsomdannelse. Overordnet set, når man kigger på situationen i Den Lokale Murermester giver det 

god mening at lade sig omdanne nu, da hele verden er ramt virussen COVID-19. Selvom byggebranchen lige 

nu er i fuld gang som aldrig før, er der stadig stor usikkerhed i forbindelse med virksomhedernes evner til at 

kunne betale deres regninger, når regeringens hjælpepakker ikke længere er en mulighed.  

Allerede nu ser vi flere brancher der lider under denne pandemi og med en mulig opblusning af virussen, 

som kan medfølge flere restriktioner, antages det for at være en stor faktor for om folk kan blive ved med at 

have kapital til at skulle enten bygge nyt, renovere eller opgradere deres boliger, hvorfor byggebranchen 

antages for også at blive ramt at virussens følgere i fremtiden.  

Hvilke betingelser og krav skal være opfyldt for at kunne omdanne skattepligtigt og 

skattefrit? 

I den skattepligtige virksomhedsomdannelse betragtes salget af virksomheden som et salg til en uafhængig 3. 

part, hvorved afståelsen skal følge afståelsesprincippet. Afståelsesprincippet tager udgangspunkt i at handlen 

mellem parterne sker efter armslængdeprincippet hvor der jf. LL § 2 sker en handel af aktiver til 

handelsværdi mellem interesseforbundne parter. 

Det ses oftest at en skattepligtig omdannelse foretages ved hjælp af et apportindskud, hvilket vil sige at der 

indskydes aktiver således at ejeren ikke skal indskyde kontanter for at indløse kravet på en selskabskapital på 

kr. 40.000, som er selskabskravet for oprettelsen af et anpartsselskab. Ejeren kan frit vælge mellem at 

omdanne hele virksomheden eller lave en delvis omdannelse af den personlige virksomhed. Forskellen heraf 

er om ejendom holdes uden for omdannelse ved at lade ejendommen være i virksomhedsskatteordningen. 

Desuden er der mulighed for ved en fuld omdannelse af virksomhedens aktier kan ske med tilbagevirkende 

kraft i op til 6 måneder efter det sidste aflagte regnskabsår. 

For at en personlig ejet virksomhed kan omdannes skal følgende krav være opfyldt; 

- Selskabet der omdannes til, skal være til et nystiftet selskab (jomfrueligt) 

- Ejeren i selskabet skal have eje alle aktier/anparter. Såfremt der er flere ejere, skal disse have samme 

ejerforhold som i tidligere personligt drevet virksomhed 
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- Skæringsdatoen skal ligge efter udløb af ejers sidste normale indkomstår og regnskabsåret følger 

samme indkomstår 

- Omdannelsen må højst være 6 måneder efter den valgte skæringsdato. Senest en måned efter 

omdannelsen skal ejeren indsende dokumentation for at have anmeldt selskabet hos 

Erhvervsstyrelsen samt at indsende stiftelses dokumentation.   

- Såfremt at omdannelsen sker med skattemæssig tilbagevirkende kraft, gælder at handelsværdier af 

aktiver på skæringsdato er værdien der sker afståelse ud fra og som indskydes ved apportindskud i 

det nystiftet selskab. Såfremt ejeren før omdannelsen er sket, har private hævninger, vil disse blive 

modregnet i hensatte hævninger og mellemregningskontoen. Skulle der herefter være flere 

hævninger tilbage, vil dette blive konverteret til enten løn eller udbytte i det nye selskab, som ejeren 

vil blive beskattet af. 

  

I den mellemliggende regnskabsperiode, hvor der omdannes med tilbagevirkende kraft, indregnes og 

beskattes alle indtægter/udgifter i selskabsregi og ikke hos ejeren. 

  

I den skattefrie virksomhedsomdannelse er grundstenene successions- og skatteretlig princippet. Dette 

betyder at selskabet indtræder i det indskydende selskabs skattemæssige stilling samt skatteforpligtelsen ved 

salg af virksomhed udskydes til afståelse af anparter- eller aktier i selskabet og modregnes i 

anskaffelsessummen. For at en virksomhed kan omdanne skattefrit skal følgende krav være opfyldt: 

- Skattepligtig og omdannes til et selskab (jomfrueligt) 

- Alle aktiver og passiver skal som hovedregel overdrages til selskabet. Såfremt der benyttes 

virksomhedsskatteordning, kan ejeren vælge at omdanne u/ejendom, som er benyttet helt eller delvist 

erhvervsmæssigt da ejendomme anses som et selvstændigt skattesubjekt. Ligeledes kan hensat til 

senere hævning og mellemregningskontoen holdes udenfor. 

- Hele vederlaget skal afgives i enten anparter eller aktier. 

- Der må ikke være opgjort en negativ indskudskonto. En negativ indskudskonto betyder at der hævet 

mere end opsparet. Posten skal være udlignet inden omdannelse ved hjælp af indskydelse af likvide 

midler eller aktiver i virksomheden. Dette skal foretages i indkomståret forinden omdannelsen. 

- Omdannelsen kan ske med tilbagevirkende kraft i op til 6 måneder 

- Åbningsbalancen for det overtagende selskab skal indeholde enhver form for skat 

Misligholdes kravene til en skattefri virksomhedsomdannelse, anses omdannelsen for at være skattepligtig. I 

de tilfælde, hvor skattemyndigheder ikke anviser betingelserne som værende opfyldt er der mulighed for at 

opnå disposition til omgørelse. Dette kan alt andet lige være med til at gøre en tilretning af opgørelse således 

alle kravene opfyldes og muligheden for at omdanne skattefrit er en realitet. 
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Hvordan værdiansættes balanceposterne i forbindelse med omdannelse herunder opgørelse af 

aktier- og anparternes anskaffelsessum? 

I den skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannes værdiansættes aktiver og passiver til handels-

/markedsværdien på omdannelses tidspunkt. Forskellen heraf anses for at virksomhedens gevinst/tab, hvilket 

er tilsvarende til selskabets åbningsværdier. Gevinsten eller tabet er opgjort som, hvis virksomheden var 

solgt til en uafhængig tredjepart.  

Aktier- og anparternes anskaffelsessum ansættes til den skattemæssige værdi. I den skattepligtige metode 

opgøres aktier- og anparternes anskaffelsessum, som selskabets egenkapital da omdannelsen tager 

udgangspunkt i afståelsesprincippet.  

I den skattefrie metode opgøres aktier- og anparternes anskaffelsessum ved handelsværdien fratrukket 

fortjenesten ved handel på almindelige markedsvilkår. Selve opgørelsen af anskaffelsessummen får først 

endelig betydning for selskabets ejer når aktier eller anparters sælges da det først her udløser en beskatning. 

Regnskabsmæssigt er der bogført udskudt skat. 

Hvilke økonomiske fordele og ulemper er der ved valg af den skattepligtige og skattefrie 

metode for ejeren i den personlig drevne virksomhed samt selskabet? 

Der er fordele som taler for både den skattepligtige- og den skattefrie virksomhedsomdannelse.  

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse, har den fordel, at Jens Jensen selv kan vælge hvorvidt han vil 

have sit vederlag for afståelse som enten et stiftertilgodehavende eller som en overkurs / frie reserver. 

Vælger han at have sit vederlag som et stiftertilgodehavende, så kan han frit hæve af dette beløb uden at 

betale skat. Det vil altså sige, at han kan slippe for at udbetale løn så længe han stadig har et 

stiftertilgodehavende i selskabet. Vælger han derimod at vederlaget skal indgå som en overkurs, så vil den 

være en fri reserve på egenkapitalen. Det betyder altså at selskabet får en bedre soliditetsgrad, som kan være 

fordelagtig for ham ved optagelse af nye lån til brug for investering eller giver ham bedre kreditvurderinger 

hos sine kreditorer. Derudover kan den som fri reserve udloddes som udbytte hvert år til henholdsvis 27% og 

42% i udbytteskat alt efter hvor meget der udloddes i året.  

Den skattepligtige omdannelse har altså den fordel at kunne stille selskabet en i god økonomisk situation. 

Den skattefrie virksomhedsomdannelse, har den fordel, at skatten for avancen ved afståelse kan udskydes så 

længe selskabet holdes i live uden at afstå sine anparter. Det vil altså sige at man i princippet kan holde 

selskabet kørende til man dør uden at have afregnet skatten. Denne metode er for mange at foretrække, da det 

antages at man lader sig omdanne fra personligt drevet virksomhed til et selskab når det går godt og man er i 

vækst. 
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Dette for at kunne udnytte selskabets ressourcer i forhold til begrænset hæftelse og tiltrækning af nye 

investorer. Økonomisk set er fordelen, at den likviditetsmæssigt ikke er tung da selskabet bare indtræder i 

Den Lokale Murermesters skattemæssige sted.  

”Hvilke overvejelser og muligheder ligger der i at virksomheds omdanne fra selvstændig 

erhvervsdrivende til selskabsform”  

Der er mange overvejelser at gøre sig hvorvidt man skal lade sin personligt drevet virksomhed omdanne til 

virksomhed i selskabsform. En af overvejelser der gøres, er hvad man som ejer vil få ud af at gennemgå en 

virksomhedsomdannelse til et selskab. Først og fremmest er det vigtigt at overveje hvilken form for hæftelse 

man vil være villig til at have. I Den Lokale Murermester har Jens Jensen indtil været villig til at løbe 

risikoen der er forbundet med at drive personlig virksomhed. Dette til dels at han stadig er en mindre 

virksomhed uden ansatte og til dels fordi der indtil nu har været rigeligt med arbejde.  

Den hastige spredning af virussen COVID-19 har fået mange personligt drevet virksomhedsejere til at tænke 

anderledes. For Den Lokale Murermester har virussen ikke haft den store betydning, da de aldrig har haft så 

mange booket opgaver som det er tilfældet nu. Byggebranchen er i rivende udvikling og priserne på 

opgaverne stiger i takt med efterspørgslen også stiger. Dette lyder alt sammen godt men med de mange 

restriktioner regeringen har indført i løbet af både 2020 og 2021, så vil virussens efterspil formentligt også 

ramme byggebranchen. Hvis det før har været relevant at overveje om man vil hæfte privat i sin virksomhed, 

så er det mere end tid til at overveje det i denne tid. For Jens Jensen er det altafgørende at skulle pandemien 

ramme byggebranchen, så er det vigtigt at han kan begrænse sin hæftelse.  

Denne tanke antages at blive delt mellem mange små erhvervsdrivende. Det vil alt andet lige have en stor 

betydning for Jens Jensen i fremtiden, hvorvidt han driver sin virksomhed personligt eller i selskab. En 

anden væsentlig overvejelse Jens Jensen skal gøre sig er, om hvorvidt han vil lave en fuldkommen 

virksomhedsomdannelse eller at han vælger at holde sin investeringsejendom uden for omdannelsen og på 

den måde lave en delvis virksomhedsomdannelse. Det der taler for en delvis omdannelse for Den Lokale 

Murermester er, at Jens Jensen stadig kan blive ved med at være i virksomhedsskatteordningen. Dette 

betyder at han ikke bliver beskattet fuldt at det opsparede overskud, da virksomhedsskatteordningen i hans 

tilfælde ikke ophører. Ser man på vores beregninger vedrørende en skattefri- / skattepligtig 

virksomhedsomdannelse, så konkluderes det, at i Jens Jensens tilfælde er der ikke en så stor forskel i 

nettoprovenuet hvad enten han laver en delvis eller fuldkommen omdannelse. Dette gør sig både gældende 

ved den skattefrie- og den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Dette kommer af, at 

investeringsejendommen er anskaffet i 2018, hvorfor den ikke har nået til dels at generere et større opsparet 

overskud og til dels ikke er steget voldsomt meget i værdi på de få år Jens Jensen har ejet den.  
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Mulighederne for at foretage en virksomhedsomdannelse er enten ved en skattefri virksomhedsomdannelse 

eller ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Valget for hvorvidt det skal være ved den ene eller den 

anden metode er der flere overvejelser omkring. I denne afhandling har vi beregnet på konsekvenserne ved 

begge omdannelses metoder. Ud fra beregninger af de økonomiske konsekvenser ved de to 

omdannelsesmetoder kan det konkluderes at, der ikke er en væsentlig stor økonomisk forskel i det samlede 

nettoprovenu ved de to metoder for omdannelse. Forskellen udgør 212.804 kr. Denne forskel antages for, i 

Jens Jensens situation, at være i den mindre kategori, hvorfor det ikke er forskellen i det samlede 

nettoprovenu der skal danne grundlag for om Den Lokale Murermester skal omdannes skattefrit eller 

skattepligtigt. Hertil kommer at alle krav og betingelser for at lade sig omdanne er opfyldt. Da 

nettoprovenuet ikke er altafgørende for Jens Jensen, skal der ses på andre faktorer ved de to 

omdannelsesmetoder, som kan danne grundlag for en beslutning om hvilken metode der er mest fordelagtig 

for Den Lokale Murermesters ejer.  

Ved virksomhedsomdannelse af en hel virksomhed er der ved den skattepligtige metode en overvejelse at 

gøre sig i hvorvidt vederlaget til Jens Jensen for afståelse af Den Lokale Murermester, skal føres enten som 

et stiftertilgodehavende eller som en overkurs over de frie reserver under egenkapitalen.  

Som beskrevet i tidligere afsnit, så har den en stor betydning for til dels selskabets soliditetsgrad og for Jens 

Jensens personlige indkomst. Vælger han at vederlaget skal ske ved et stiftertilgodehavende, så har Jens 

Jensen mulighed for at hæve dette uden at skulle betale skat af sin hævning. Ud fra beregningerne på en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse af Den Lokale Murermester så vil Jens Jensen have et 

stiftertilgodehavende, såfremt han vælger dette, på 1.953.246 kr. Dette betyder at Jens Jensen i mere end tre 

år kan hæve hvad der svarer til en løn til topskattegrænsen, uden at skulle betale skat af dette. 

Stiftertilgodehavendet vil stå som en gæld i passiverne, nærmere betegnet et anfordringslån. 

Vælger Jens Jensen derimod at have sit vederlag i form af en overkurs under de frie reserver på egenkapital, 

så vil egenkapitalen i det nystiftede selskab være på 1.993.246 kr. hvoraf her kan udloddes udbytte på 56.500 

(2021 niveau) kr. til 27% i skat og alt derover til 42% skat. Denne mulighed betyder at Jens Jensen skal 

udbetale løn til sig og dermed beskattes af den første krone der udbetales løn af. Denne valgmulighed gavner 

selskabet mere, hvorimod et stiftertilgodehavende kommer Jens Jensens privatøkonomi mere til gode. Det 

konkluderes, ud fra antagelsen om at Jens Jensen omdanner sin virksomhed til et selskab for at benytte sig af 

nogle af de ovennævnte fordele ved at drive virksomhed i selskabsform, at vederlaget bør føres som en 

overkurs under de frie reserver. Dette underbygges på baggrund af Jens Jensens ønske om at se sit selskab 

vækste i fremtiden med både ansættelse af medarbejdere, samt at gøre nye investeringer for fremtiden.  

For at kunne investere yderligere kræver det en sund virksomhed og en højere soliditetsgrad medvirker til at 

både banker og andre interessenter vil være villige til at yde ny lån til brug for investeringer i fremtiden. 



 

 

69 ud af 77 

Derfor anses muligheden for stiftelse af selskab ved overkurs som den mest fordelagtige mulighed for Jens 

Jensen for at kunne opnå sit ønske om en sund virksomhed der skal vækste.  

Ved den skattefrie virksomhedsomdannelse er der ikke nogen større overvejelse at gøre sig, som var tilfældet 

ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Her er der i stedet tale om at selskabet succederer i Den 

Lokale Murermester skattemæssige sted hvorfor der ikke sker en afståelse. Da der ikke sker en afståelse, er 

der derfor ingen skat at betale ved omdannelsen. Dette betyder ikke at der aldrig skal betales skat af den 

omdannet virksomhed, men bare at skattebetalingen udskydes til selskabet en dag afstås eller der sælgers 

anparter i selskabet.   

Taget Den Lokaler Murermesters økonomiske situation i betragtning, så vil den skattefrie 

virksomhedsomdannelse være den mest fordelagtige metode for omdannelse, da det betyder at Jens Jensen 

ikke skal betale skatten med det samme.  

Set ud fra beregningen af skat til betaling ved den skattepligtige omdannelse, så vil det betyde at Jens Jensen 

skal betale en skat 889.536 kr. Dette antages alt andet lige for at være en for stor skat til betaling for hans 

privatøkonomi, hvorfor det giver god mening for ham at lave en skattefri omdannelse og derfor udskyde 

skattebetalingen. 

Konsekvensberegning 

I denne afhandling om en virksomhedsomdannelse for virksomheden Den Lokale Murermester er der taget 

udgangspunkt i både en hel- og delvis virksomhedsomdannelse til et selskab. Her er lavet beregninger på 

konsekvenserne ved at enten medtage virksomhedens investeringsejendom eller at holde den uden for 

omdannelsen. Af virksomhedscase introduktionen fremgår det, at ejeren Jens Jensen har overvejet 

muligheden for at erhverve sig en ejendom, som virksomheden både kan bruge til administrativt kontor, samt 

til at kunne forarbejde nogle materialer ved hans større maskiner. Jens Jensen er i tvivl om hvorvidt det er 

fordelagtigt at anskaffe sig en ejendom til dette formål inden en eventuel virksomhedsomdannelse eller om 

det giver mening at omdanne til et selskab først for derefter at købe en bygning til retmæssigt formål.  

For at give ejeren Jens Jensen et indblik i konsekvenserne ved at have en ejendom i virksomheden og lade 

sig omdanne til et selskab er der i dette afsnit lavet beregning herfor. Dette for at vise Jens Jensen om en 

omdannelse bør udskydes eller foretages med henblik på en erhvervet ejendom. Med en antagelse om at 

ejendommen til Den Lokale Murermester ville være anskaffet i 2018, hvor der i stedet blev købt en 

investeringsejendom til brug for udlejning, vil en beregning af konsekvensen fremgå af bilag 2.  
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Ved den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil der være følgende konsekvenser. Der er på ejendommen 

beregnet en avancebeskatning 92.500 kr. som beskattes efter afståelsesprincippet. Dette kommer af at en 

vurderet handelsværdi er sat til 1.600.000 kr. som er vurderet af uafhængig vurderingsmægler. Vurdering er 

beregnet efter almindelige markedsvilkår. Udover avancebeskatningen er der genvundne afskrivninger til 

112.500 kr. som beskattes i Jens Jensen personlige indkomst. Den endelige ejendomsavance beregnes til -

20.000 kr. og kan modregnes i en positiv kapitalindkomst hos Jens Jensen. Som nævnt i tidligere afsnit er der 

i den skattepligtige omdannelse metode ingen udskudt skat, da den beregnede skat ovenfor afregnes i 

indkomståret for afståelsen.  

Ved den skattefrie omdannelse metode afregnes skatten ikke som følge af en afståelse, da der i stedet er tale 

om at selskabet træder ind i virksomhedens skattemæssige sted (succession).  

Ved denne metode ud fra samme værdier som ved den skattepligtige metode, beregnes anparternes 

anskaffelsessummer for ejendommen til at være 1.507.500 kr., hvilket er beregnet som den skattemæssige 

værdi tillagt de to gange fast tillæg på 10.000 kr. Jf. bilag 2 udgør den skattemæssige avance på ejendommen 

92.500 kr. og da denne ikke beskattes hos ejeren med det samme, skal der ved omdannelsen beregnes en 

udskudt skat på 22% af avancen. Altså skal der i regnskabet i det nystiftet selskab afsættes en udskudt på 

ejendommen på 20.350 kr. 

Ud fra ovenstående beregninger giver det bedst mening at lade sig virksomheds omdanne med ejendommen 

ved den skattefrie metode. Dette konkluderes på baggrund af beregnede skatter der ender i beskatning i Jens 

Jensens personlige indkomst ved den skattepligtige metode. Det er ud fra antagelsen om at Jens Jensen 

hellere vil have privat likviditet end at skulle beskattes yderligere af ejendommen ved omdannelse. En anden 

mulighed er at vente med at anskaffe sig ejendommen til Den Lokale Murermester er omdannet til et selskab. 

På denne måde skal Jens Jensen ikke hæfte personligt for ejendommen. Derudover er der bedre muligheder 

for at optage lån til investering af ejendommen i et selskab. 

Perspektivering  

Som følge af en virksomhedsomdannelse er der flere emner og faktorer der kan være interessante at have 

med i sine overvejelser for om omdannelsen på længere sigt kan være endnu mere fordelagtig end ved selve 

omdannelsen. Der vil i dette afsnit blive perspektiveret til et par emner som der med fordel kunne blive 

belyst i en anden afhandling, men som i en højere grad kan relatere sig til en situation omkring en 

virksomhedsomdannelse. 
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Mulighed for optimering af ejerstruktur efter omdannelse 

Uagtet om virksomhedsomdannelsen er foretaget skattepligtigt eller skattefrit, vil der her være en mulighed 

for at optimere selskabsstrukturen ved hjælp af oprettelse af et holdingselskab. Et holdingselskab har til 

formål at eje anparter og/eller aktier i koncernen og vil ikke have en drift. En aktieombytning fra ApS til 

holdingselskabet foretages ved at anpartshaver i anpartsselskabet afstår anparterne i selskabet mod at 

modtage anparter i holdingselskabet. Jf. ABL § 36 giver det mulighed for anpartshaveren at udsætte 

beskatning til et senere tidspunkt ved afståelse af anparter i det tilfælde, at der sker en aktieombytning48. 

Dette er forudsat, at der en række betingelser der er opfyldt. En af de væsentlige betingelser er, at 

anpartshaver skal have bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab. 

Ved en aktieombytning skal der som udgangspunkt indhentes en tilladelse fra SKAT, hvilket skal være 

forretningsmæssig forbundet. Alternativt kan der foretages en aktieombytning uden tilladelse fra SKAT, hvor 

at betingelsen for dette er, at anparterne i selskabet ikke afvikles inden for 3 år efter aktieombytningen. 

Ydermere er det et krav, at det modsvarende vederlag ved ombytning, er opgjort efter handelsværdien samt 

at anparterne anses for at være erhvervet på samme tidspunkt samt anskaffelsessum som de anparter der er 

aktieombyttet. 

Fordelene ved en Holding struktur, hvor ovenstående betingelser er opfyldt ved aktieombytning, er at der 

skattefrit kan foretages udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet. Dette betyder alt andet lige, at de 

skattefrie transaktioner mellem driftsselskab og holdingselskab kan forrentes i f.eks. værdipapirer, hvilket må 

antages at være en indtægtskilde på længere sigt.  

Derudover er det skattefrit, hvis et holdingselskab afstår sine aktier/anparter i et driftsselskab, hvoraf hvis det 

havde været en privat person, var personen blevet beskattet som var det aktieindkomst. Ejeren af 

holdingselskabet beskattes først, når der udloddes udbytte. 

Såfremt der opkøbes selskaber, som kommer til at være en del af koncernen, vil sambeskatning være en 

mulighed, hvor eventuelle underskud kan modregnes. Underskud kan dog først modregnes i det indkomstår, 

hvor datterselskab indgår i koncernen. 

Ulemperne ved Holding strukturen er, at der oprettes et selskab yderligere, hvor der er omkostninger til 

erhvervsstyrelsen i form af stiftelsesgebyr og revisor i forbindelse med udarbejdelse/godkendelse af 

årsregnskaber mv. 

 
48 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945253 - generel information om Holding kravene ved aktieombytning 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945253
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Alt i alt anses Holding strukturen dog for at være en rentabel løsning i form af de skattefrie transaktioner der 

vil være mellem drifts- og holdingselskabet. Dette er forudsat, at holdingselskabet investerer formuen i 

værdipapirer hvoraf afkastet gerne skulle dække meromkostningerne ved oprettelse af selskabet.  

Skattefri omstrukturering  

Oftest ses det at der i forbindelse med en virksomhedsomdannelse fra en personligt drevet virksomhed til et 

selskab, også stiftes et Holding selskab, som har til formål at eje og besidde kapitalandele af driftsselskabet 

som der er blevet omdannet til. Holding strukturen er tidligere i afhandlingen blevet kort beskrevet som en 

god mulighed og en fordel ved at have virksomhed i selskabsform. Ved en omdannelse giver det god mening 

at der i denne forbindelse også foretages en skattefri aktieombytning. Ved en skattefri aktieombytning forstås 

det at Holdingselskabet anskaffer sig aktierne i driftsselskabet til den samme værdi som i driftsselskabet som 

opstår ved en skattefri virksomhedsomdannelse.  

Fordelen ved at lave en skattefri aktieombytning består i, at i stedet for at aktierne i driftsselskabet sker ved 

en decideret afståelse og på den måde udløser en beskatning, som tidligere beskrevet i afsnittet om den 

skattefrie metode for virksomhedsomdannelse, så foretages en skattefri aktieombytning og aktierne overgår 

til Holdingselskabet uden at udløse en beskatning. Det vil altså sige at beskatningen som i forvejen er 

udskudt som følge af den skattefrie virksomhedsomdannelse, vil blive udskudt yderligere indtil aktierne i 

Holdingselskabet afstås. Dette er særligt interessant fordi at skatten ved denne metode kan udskydes længe. 

Dette hænger i særlig grad sammen i forhold til at benytte sig af den skattefrie metode for 

virksomhedsomdannelse hvor der med den skattefrie aktieombytning ved en Holding struktur må antages at 

være yderst fordelagtigt for omdanneren som ønsker at drive sin virksomhed videre i selskabsform, men som 

samtidig vil undgå en stor personlig beskatning med det samme.  

Foruden den skattefrie aktieombytning findes der andre former for skattefrie omstruktureringer49.  

Dette kan både foretages som enten en skattefri fusion, skattefri spaltning eller en skattefri tilførsel af aktiver. 

Disse former for skattefrie omstruktureringer uddybes ikke nærmere, da det vurderes at den skattefrie 

aktieombytning er den metode for omstruktureringer der giver bedst mening at foretage i forlængelse af 

denne afhandlings hovedemne.  

 
49 Skat.dk - Beskrivelse af de fire former for skattefri omstrukturering - 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234903#:~:text=Det%20modtagende%20selskab%20i%20en%20skattefri%20omstruktu

rering%20skal%20indberette%20oplysninger,de%20indberetter%20deres%20f%C3%B8rstkommende%20oplysningssk

ema 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234903#:~:text=Det%20modtagende%20selskab%20i%20en%20skattefri%20omstrukturering%20skal%20indberette%20oplysninger,de%20indberetter%20deres%20f%C3%B8rstkommende%20oplysningsskema
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234903#:~:text=Det%20modtagende%20selskab%20i%20en%20skattefri%20omstrukturering%20skal%20indberette%20oplysninger,de%20indberetter%20deres%20f%C3%B8rstkommende%20oplysningsskema
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234903#:~:text=Det%20modtagende%20selskab%20i%20en%20skattefri%20omstrukturering%20skal%20indberette%20oplysninger,de%20indberetter%20deres%20f%C3%B8rstkommende%20oplysningsskema
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Omdannelse med flere ejere - I/S 

I denne afhandling er der foretaget beregninger og draget konklusioner ud fra det faktum at Den Lokale 

Murermester med enlig ejer Jens Jensen skulle foretage enten en skattefri eller skattepligtig 

virksomhedsomdannelse. Et relevant emne der kunne være belyst kunne være situationen hvor en personligt 

drevet virksomhed med flere ejere skulle lade sig omdanne til et selskab. Her gælder at samme regler for en 

virksomhedsomdannelse som ved omdannelsen med én ejer jf. virksomhedsomdannelsesloven50. Generelt 

skal hver ejer ved omdannelsen omdanne med samme ideelle andel til selskabet som var tilfældet i den 

personligt drevet virksomhed. Derudover er der nogle særlige betingelser for denne omdannelse, hvor hver 

ejer skal opfylde disse for at det kan lade sig gøre. De særlige betingelser er, at alle anvender reglerne i 

virksomhedsomdannelsesloven, har samme regnskabsperiode og at hver ejer modtager vederlag for 

afståelsen til et selskab, med samme andel som de ejede den personligt drevet virksomhed med. Med andre 

ord skal omdannelses og den beskatning fordeles ligeligt i forhold til den ideelle andel.  

Selve det at omdanne den personligt drevet virksomhed med flere ejere er ikke så forskellig fra den 

almindelige omdannelse med én ejer, men det interessante ligger i muligheden for at skulle dele 

beskatningen der udløses som følge omdannelses til et selskab.  

Dette kunne være interessant at belyse emnet yderligere i forhold til overvejelser om det kunne være 

fordelagtigt at lade en interessent købe sig ind i den personlige virksomhed, for så at omdanne virksomheden 

senere, eller om det bedre kan betale sig at omdanne virksomheden til et selskab for senere at afstå nogle 

anparter til en anden part. Dette er interessant i forhold til et eventuelt generationsskifte eller overdragelse af 

virksomheden trinvist til et familiemedlem. Dette vil ikke belyses nærmere men danner grundlag for 

eftertanker omkring mulighederne for at afgive dele af sin virksomhed på fordelagtigt vis til enten 

efterkommer eller andre nærtstående parter.  

 

 

 

 

 

 
50 Den juridiske vejledning - https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047508 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047508
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https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047507
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948858
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234870
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=31470
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1922/149#P5
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1147#P14
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• https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948612#:~:text=Anskaffelsessummen%20forh%C3%B8jes%20med

%2010.000%20kr,der%20er%20omfattet%20af%20ejendomsavancebeskatningsloven 

• https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2020/selskabers-fradrag-for-

hensaettelser-til-tab-paa-

debitorer#:~:text=Normalt%20kan%20tab%20p%C3%A5%20debitorer,n%C3%A5r%20tabet%20er

%20endeligt%20konstateret.&text=Anvendelsen%20af%20lagerprincippet%20betyder%2C%20at,k

riterier%20og%20med%20samme%20bel%C3%B8b. 

• https://www.retsinformation.dk/eli/mt/1984/2 – stk. 15, nr. 6 

• https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844 – håndtering af salg af aktier som privatperson 

• https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946308 – realisationsprincippet kontra lagerprincippet 

• https://skat.dk/skat.aspx?oid=109625 – aktiver skal ifølge beregningsregler forrentes med 

kapitalafkastsatsen efter virksomhedsskattelovens § 9 + 3% 

• https://www.bdo.dk/getmedia/fe9e91f3-85b2-457a-97f0-a058604bea16/Egenkapitalposter-

anvendelsesmuligheder-2019.pdf.aspx - “egenkapitalposter, anvendelsesmuligheder” 

• https://www.skm.dk/skattetal/satser/tidsserier/marginalskatteprocenter-1993-2021/ - 

marginalskatteprocenter for personlig indkomst 2021 

• https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945253 – generel information om Holding kravene ved 

aktieombytning 

• https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234903#:~:text=Det%20modtagende%20selskab%20i%20en%20skat

tefri%20omstrukturering%20skal%20indberette%20oplysninger,de%20indberetter%20deres%20f%

C3%B8rstkommende%20oplysningsskema – beskrivelse af de fire former for skattefri 

omstrukturering 

• www.Danmarksstatistik.dk – data ift. Enkeltmandsfirmaer/Anpartsselskaber i Danmark 

• www.danskelove.dk – benyttet som sammenligningsgrundlag ift. Retsinformation 
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