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Begrebsdefinition 
 

SEL   Selskabsskatteloven 

SLL  Selskabsloven 

SSL   Statsskatteloven 

VSL   Virksomhedsskatteloven 

VSO   Virksomhedsskatteordningen 

KAO   Kapitalafkastordningen 

PSL   Personskatteloven 

ÅRL   Årsregnskabsloven 

EBL   Ejendomsavancebeskatningsloven 

VOL   Virksomhedsomdannelsesloven 

LL   Ligningsloven 

ApS  Anpartsselskab 

A/S  Aktieselskab 

I/S  Interessentselskab  

JV  Den juridiske vejledning  

M.V.  Med videre 
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Indledning 
Ved en virksomhedsdannelse findes der forskellige indgangsvinkler, når man skal etablere sin virk-

somhed. Man kan vælge at etablere en virksomhed i enten selskabsform eller personlig regi. Der kan 

være fordele og ulemper ved begge virksomhedsformer, hvorfor det er vigtigt at tage den enkelte 

situation i betragtning. Man oplever ofte personer starte med at danne en personlig virksomhed for at 

undgå store etableringsomkostninger, som der vil være ved at stifte et selskab. Før i tiden har det 

været muligt at stifte et iværksætterselskab (herefter kaldet: IVS) for blot én krone, og dermed undgå 

de store etableringsomkostninger, men denne virksomhedsform er blevet afskaffet i 2019. Dette har 

medført, at der i dag er store etableringsomkostninger i forbindelse med at stifte et selskab kontra at 

stifte en personlig ejet virksomhed.  

En personlig ejet virksomhed vil oftest være nemmere at administrere i forhold til et selskab. Dette 

skyldes, at der ikke er store administrative krav, og man vil hæfte med sin personlige formue. Såfremt 

man vælger at drive et anpartsselskab eller et aktieselskab (herefter ApS og A/S), vil man opleve 

andre lovmæssige præmisser såsom, at der skal foreligge vedtægter, ejerbog samt stiftelsesdokumen-

ter. Herudover vil man have pligt til at indlevere en årsrapport til Erhvervsstyrelsen og hæftelsesfor-

holdende vil være anderledes, da man ikke længere står med en personlig hæftelse.  I nogle tilfælde 

kan de nævnte administrative præmisser samt hæftelsesforhold være altafgørende for vurderingen 

om, hvorvidt der skal stiftes en personlig virksomhed kontra et selskab.   

Når man ønsker at stifte en virksomhed, vil man ofte kontakte en revisor eller en skatteekspert, for at 

høre hvilke fordele og ulemper der findes ved at drive en personlig virksomhed kontra et selskab. Her 

er det vigtigt, at den valgte rådgiver giver de korrekte informationer, der passer til stifterens behov 

og fremtidsudsigter. 

Såfremt man vælger at drive en personlig ejet virksomhed, skal det pointeres, at dette ikke behøver 

at være et låst valg, da man på sigt har mulighed for at lave en virksomhedsomdannelse. Ved en 

virksomhedsomdannelse vil det være muligt, at en personlig virksomhed bliver omdannet til et sel-

skab. En virksomhedsomdannelse kan ske efter to omdannelsesmetoder, herunder en skattefri eller 

skattepligtig. En skattefri omdannelse vil ske efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, mens 

en skattepligtig omdannelse vil ske efter de almindelige afståelsesbeskatningsregler.   

Når man gør overvejelser omkring en omdannelse fra en personlig virksomhed til et selskab, er det 

vigtigt, at man tager den enkelte situation for virksomheden i betragtning. For nogle vil det nemlig 
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være ideelt at lave en omdannelse fra deres personlige virksomhed til et selskab, imens det for andre 

vil være bedst at forblive en personlig ejet virksomhed. Hvis det vurderes ideelt at foretage en virk-

somhedsomdannelse, skal man både tage den skattefrie og skattepligtige omdannelsesmetode i be-

tragtning. Herefter skal man sammenholde de to omdannelsesmetoder for at vurdere, hvorvidt det er 

mest gavnligt at lave en skattepligtig eller en skattefri omdannelse for den enkelte virksomhed.  

Dette afgangsprojekt vil belyse betingelserne for en virksomhedsomdannelse fra et interessentselskab 

(herefter kaldet: I/S) til et ApS. Der vil tages udgangspunkt i gældende ret på området, hvorefter dette 

vil blive belyst i praksis på en fiktiv case.    
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1.1 Formål 
Dette afgangsprojekt er til brug for den endelige eksamen på HD 2. del i regnskab og økonomistyring. 

Vi er to revisorer, der har arbejdet og studeret sammen i fire år. Vi fik sammen en idé om at skrive 

dette afgangsprojekt i emnet ”Virksomhedsomdannelse”, da vi ønsker at blive klogere på området. 

Vi er nemlig overbeviste om, at vi i løbet af vores revisorkarriere en dag vil støde på en kunde, der 

ønsker hjælp med en virksomhedsomdannelse.  

Formålet med opgaven er at give læseren en introduktion til en virksomhedsomdannelse fra et I/S til 

et selskab, herunder de forskelle der er ved en skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse. 

Opgaven vil derudover belyse de forskellige overvejelser, man skal gøre sig og de forskellige pro-

blemstillinger, der kan opstå, når der skal foretages en virksomhedsomdannelse.  

1.2 Problemstilling 
Der kan komme en dag i virksomhedens levetid, hvor aktivitetsniveauet vil blive stort, hvorfor en 

personlig virksomhedsejer må indse, at en virksomhedsomdannelse kan blive aktuel. Virksomhedens 

størrelse kan nemlig have bevæget sig i en retning, hvor ejeren ikke længere står med midlerne til at 

kunne hæfte personligt og må derfor kigge hen mod selskabsformerne. 

Såfremt der skal foretages en virksomhedsomdannelse, skal denne tilpasses til den form, som gør sig 

mest fordelagtig i den givne situation for den enkelte virksomhed. Dette forudsætter, at der skal tages 

højde for de skattemæssige og selskabsretlige regler, som skal involveres i processen for valg af om-

dannelsesmetode.  

Et praktisk eksempel kan belyses på Nielsens Entreprise I/S, hvis aktivitetsniveau er øget de seneste 

år, hvorfor en virksomhedsomdannelse er blevet aktuelt.  

Ovenstående problemstilling leder til følgende problemformulering, som opgaven har til formål at 

besvare: 

”Hvilke muligheder er der for virksomhedsomdannelse for Nielsens Entreprise I/S og hvilken 

omdannelsesmetode vil være mest fordelagtig for I/S’et?” 
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Til besvarelsen for ovenstående problemformulering er der formuleret følgende undersøgende 

spørgsmål: 

1. Hvilke fordele og ulemper er der regnskabs- og skattemæssigt ved at drive en virksomhed i 

personlig regi kontra i selskabs regi? 

2. Hvilke krav og betingelser er der ved henholdsvis en skattefri og skattepligtig virksomheds-

omdannelse? 

3. Hvordan vil virksomhedens aktiver og passiver blive værdiansat i forbindelse med en virk-

somhedsomdannelse? 

4. Hvordan vil en skattefri og skattepligtig virksomhedsomdannelse skulle udarbejdes for Niel-

sens entreprise I/S? 

5. Hvad er konsekvenserne for valget af skattefri kontra skattepligtig virksomhedsomdannelse 

for Nielsens entreprise I/S? 

6. Hvordan vil en fremtidig ejerstruktur se ud for Nielsens entreprise ApS? 

1.3 Afgrænsning 
Til besvarelsen af ovenstående problemstilling, er der blevet foretaget en række afgrænsninger.  

Denne opgave tager udgangspunkt i en personlig virksomhed, som omdannes fra regnskabsklasse A 

til regnskabsklasse B. Dette forudsætter at øvrige regnskabsklasser ikke vil blive berørt. Opgaven har 

desuden til formål at belyse betingelserne til en virksomhedsomdannelse fra et I/S til et selskab, hvor-

for omdannelsen af andre former for virksomheder og selskaber vil holdes uden for opgaven, herun-

der enkeltmandsvirksomheder, iværksætterselskaber, partnerskaber og kommanditselskaber.  

Opgaven vil udelukkende omhandle personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, hvorfor opgaven 

vil tage udgangspunkt i dansk skattelovgivning. Afgrænsningen er relevant da det kun er fuldt skat-

tepligtige personer, som kan foretage en virksomhedsomdannelse i Danmark. Der afgrænses derfor 

også fra udenlandske virksomheder med bopæl eller aktivitet i Danmark. 

Det forudsættes at læseren har kendskab til teorien om afskrivninger. Teorien vil ikke blive gennem-

gået, men den vil blive belyst i praksis på casen i hvis omfang det findes relevant.  

Dataindsamlingen er afsluttet den 5. maj 2021, hvorfor efterfølgende offentliggjort materiale ikke er 

medtaget.  
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1.4 Metode 
Tilgangen til denne opgave vil være deduktiv, hvor teorierne vil blive praktiseret ved eksempler i 

form af en fiktiv case, der omhandler en omdannelse fra I/S til et selskab.  

Den teoretiske del har til formål at give læseren en grundlæggende forståelse for teorien bag en virk-

somhedsomdannelse. Denne del af opgaven vil blive skrevet ud fra den gældende danske ret på om-

rådet. Den fiktive case har til formål at belyse, hvordan en virksomhedsomdannelse kan se ud, her-

under hvilke overvejelser man skal gøre sig samt hvilke problemstillinger der kan opstå.  

Der er i opgaven alene indsamlet sekundære kvalitative data. Ulempen ved sekundære kvalitative 

data er, at disse ikke er tilpasset den case, som opgaven beskriver. Derfor vil opgaven være med til at 

forme den indsamlede data til besvarelse af den nævnte problemstilling, som casens virksomhed står 

overfor. 

1.5 Kildekritik 

Denne opgave vil primært basere sig på faglitteratur, den juridiske vejledning fra Skattestyrelsen1 og 

Karnov Group samt lovgivning inden for det skatteretlige område og tilhørende virksomheds- og 

selskabslovgivning. Da dele af litteraturen kan være nogle år gamle, vil opgaven være kritisk overfor, 

om litteraturen samt lovgivningen fortsat er gældende, eller om der er fremkommet efterfølgende 

ændringer til lovgivning eller retspraksis inden for området omkring virksomhedsomdannelse.  

Opgaven vil yderligere stille sig kritisk overfor, hvorvidt de anvendte kilder kan anses for at være 

pålidelige.  

1.6 Målgruppe 
Opgaven er udarbejdet således, at den ene målgruppe vil være revisorer samt andre, som rådgiver 

virksomhedsejere i forbindelse med en virksomhedsomdannelse. Den anden målgruppe er virksom-

hedsejerne samt andre, der ønsker indsigt i betingelserne for en virksomhedsomdannelse. Opgaven 

vil herudover være en vejledning til dem, som ønsker at få et indblik i, hvilke muligheder virksom-

hedsejerne har, når de skal planlægge en virksomhedsomdannelse. Mulighederne er blandt andet en 

skattefri- eller skattepligtig virksomhedsomdannelse. Opgaven vil desuden belyse hvilke forhold, der 

 
1 Den juridiske vejledning 2021-1 - se:  https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=124, (Herefter JV) 
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skal tages hensyn til, når der skal foretages en virksomhedsomdannelse. Til sidst vil opgaven belyse, 

hvor mange ressourcer det kræver at foretage en virksomhedsomdannelse.  

1.7 Beskrivelse af den valgte case virksomhed 
Nielsens Entreprise I/S ejes af brødrene Mads og Mikkel Nielsen. Mads og Mikkel har drevet deres 

I/S i seks år og bliver begge to beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteordningen. Nielsens entre-

prise I/S primære aktivitet består af renoveringer af ejendomme.   

Virksomheden har hjemsted i Kalundborg, og det er også her at deres værksted ligger, og hvor deres 

aktiviteter primært foregår. Mads og Mikkel er velkendte ansigter i byen og har gennem årene skabt 

sig et godt omdømme blandt byens borgere. Firmaet ejer to varevogne som Mads og Mikkel benytter 

til erhvervsmæssige formål.  

De seneste regnskabsår har været gode for Mads og Mikkel, og de har draget fordel af et forbrugs-

samfund, der er opadgående, da Danmark befinder sig i højkonjunktur. Deres primære indtægtskilde 

er renovering af ejendomme, dette gælder små opgaver som havearbejde og opførelse af nyt køkken. 

Som en biaktivitet opkøber de i ny og næ ejendomme, hvis de finder et godt tilbud, som de herefter 

istandsætter og sælger med profit. Virksomheden er kendt for at levere produkter og service af høj 

kvalitet og begge brødre har uddannelser indenfor deres arbejdsområder. 

Eftersom virksomheden har klaret sig bedre de foregående år og har fremtidsplaner om at fortsætte 

med at investere i ejendomme med henblik på renovering og videresalg, overvejer Mads og Mikkel 

nu at omdanne sig fra I/S til ApS. Den primære årsag er, at de ikke mener at deres personlige hæftelse 

længere kan betale sig, og ønsker også i fremtiden at gøre salg af deres andele nemmere. Mads og 

Mikkel ejer hver 50%, og virksomheden har på nuværende tidspunkt ingen ansatte. Virksomheden 

benytter sig dog af udefrakommende arbejdskraft til opgaver, der ikke ligger inde for deres kompe-

tencefelt. 

Grundet gode fremtidsudsigter er Mads og Mikkel nu begyndt at undersøge muligheden hos revisor 

for at blive klogere på de fordele og ulemper der findes ved de forskellige metoder indenfor virksom-

hedsomdannelse. Dette skyldes at man hos konkurrenterne kan se deres valgte selskabsform, og har 

forhørt sig omkring fordelene heraf, som lyder tiltalende for dem. 
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1.8 Opgavens struktur 
Kapitel 1 præsenterer opgavens emnevalg, problemstilling, afgrænsning samt de metodiske overve-

jelser. Afsnittet har til formål at introducere projektet og give læseren en forståelse af emnevalg samt 

de afgræsninger, der er blevet foretaget.  

Kapitel 2 vil redegøre for kravene til at drive en virksomhed i personligt regi kontra selskabs regi. 

Kapitlet vil redegøre for karakteristikaene ved de to forskellige virksomhedsformer samt de fordele 

og ulemper der foreligger ved valg af den ene form frem for den anden.  

Kapitel 3 vil redegøre for teorien bag den skattefrie- og skattepligtige omdannelsesmetode. Kapitlet 

vil være relevant i forståelsen for, hvilke forudsætninger der gør sig gældende ved en virksomheds-

omdannelse, og hvordan man kan foretage en.  

Kapitel 4 vil redegøre for teorien bag værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og passiver ved en 

virksomhedsomdannelse. Denne værdiansættelse er et væsentlig del i en virksomhedsomdannelse, da 

selskabets åbningsbalance og ejerens skattegrundlag opgøres på baggrund af værdiansættelsen. 

Kapitel 5 vil analysere en værdiansættelse i praksis med udgangspunkt i Nielsens Entreprise I/S på 

baggrund af teorien i kapitel 4. Denne værdiansættelse vil danne grundlag for virksomhedsomdan-

nelsen i kapitel 6.  

Kapitel 6 vil analysere en virksomhedsomdannelse med udgangspunkt i Nielsens Entreprise I/S til 

Nielsens Entreprise ApS. Kapitlet vil præsentere en åbningsbalance for Nielsens Entreprise ApS samt 

de skattemæssige forhold for ejerne. Derudover vil kapitlet komme med en vurdering af, hvilken 

omdannelsesmetode, der vil være mest fordelagtig for selskabet. Slutvis vil kapitlet konkludere den 

fremtidige ejer struktur for Nielsens Entreprise ApS. Det er nemlig en naturlig forlængelse af en 

virksomhedsomdannelse, at der bliver dannet en ny ejer struktur og dermed stiftet nogle nye selska-

ber.   
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2. Virksomhedsform i personlig regi kontra selskabs regi 
Forud for valget af virksomhedsform skal man som iværksætter gøre sig nogle overvejelser i forhold 

til hvilken virksomhedsform man vil benytte, da alle virksomhedsformer har hver deres fordele og 

ulemper både skattemæssigt og regnskabsmæssigt. Et valg af virksomhedsform afhænger af mange 

forskellige faktorer, hvorfor det er vigtigt at man tager udgangspunkt i den specifikke virksomhed, 

man ønsker at stifte. 

I Danmark kan man vælge at drive en virksomhed i personligt regi eller selskabs regi. I nedstående 

afsnit vil der blive gennemgået karakteristika ved disse to virksomhedsformer.  

2.1 Virksomhed i personlig regi 
En personligt ejet virksomhed er kendetegnet ved, at virksomhedens ejer hæfter personligt for virk-

somhedens forpligtelser. Denne type virksomhed vil oftest være en enkeltmandvirksomhed.2 Virk-

somheder drevet i personligt regi inkluderer flere forskellige typer af virksomheder, herunder inte-

ressentskaber, partnerskaber og kommandantskaber, som alle falder inden for virksomhedsomdan-

nelseslovens anvendelsesområde.3 

I de nedstående afsnit vil karakteristika for den personlige virksomhed beskrives. 

2.1.1 Etableringsomkostninger 

Ved en personlig virksomhed er der ikke stillet de største krav i forhold til etablering hos Erhvervs-

styrelsen. Dette fremgår tydeligt, da der ikke foreligger et krav i form af en indskudskapital ved stif-

telsen. Det eneste det kræver er at få et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen4.  

2.1.2 Hæftelse 

Som ejer af en personlig virksomhed, hæfter man personligt for virksomhedens forpligtelser. Dette 

betyder at ejeren hæfter personligt med hele sin formue, herunder hus, bil m.v.5 I praksis betyder 

dette, at virksomhedens kreditorer kan gøre krav gældende hos ejeren, såfremt forpligtigelserne i 

 
2 Generationsskifte og omstrukturering, s. 31. 
3 Generationsskifte og omstrukturering, s. 139. 
4 Erhvervsstyrelsen: personligt ejet virksomheder – se:  https://erhvervsstyrelsen.dk/personligt-ejede-virksomheder, 
besøgt d. 15. marts 2021 
5 Erhvervsstyrelsen: personligt ejet virksomheder – se:  https://erhvervsstyrelsen.dk/personligt-ejede-virksomheder, 
besøgt d. 15. marts 2021 
 
 



 
 
 

Side 12 af 66 
 

virksomheden ikke overholdes. Dette kan være blive en udfordring og skabe økonomiske problemer 

for ejeren, hvis virksomheden opnår større forpligtigelser.  

Hvis man driver et interessentskab, vil interessenterne hæfte personligt og solidarisk6. Dette betyder, 

at man ligesom ved en personlig virksomhed også hæfter med sin personlige formue. Kreditorer kan 

også ligeledes gøre krav gældende over for den enkelte interessent. Her er forskellen, at den enkelte 

interessent kan gøre kravet fra kreditor gældende over for medinteressenterne i forhold til den mer-

udgift, som kravet kan have medført. Det er vigtigt for interessenten at være opmærksom på sin pri-

vate økonomi, da man i interessentskabet har mulighed for at blive erklæret konkurs og hele forplig-

tigelsen vil blive overført til ens private økonomi7.  

2.1.3 Regnskabsmæssige krav 

En personlig ejet virksomhed er ikke forpligtet til at udarbejde et årsregnskab eller, at et eventuelt 

årsregnskab bliver revideret hos revisor. Dog er en personlig virksomhed, som alle danske erhvervs-

drivende virksomheder forpligtet til at bogføre og opbevare regnskabsmateriale efter bogføringsloven 

til brug for udarbejdelsen af det skattemæssige regnskab.8 Såfremt man ønsker at udarbejde en års-

rapport for sin personlige virksomhed, skal denne laves efter reglerne i årsregnskabsloven for regn-

skabsklasse A.  

Som en undtagelse hertil skal et I/S, der er ejet af to selskaber, indlevere en årsrapport til Erhvervs-

styrelsen.  

2.1.4 Skattemæssige krav – PSL, VSO, KAO 

Når man driver en personligt ejet virksomhed, er der forskellige beskatningsordninger, man kan vælge 

at lade sig beskatte efter. Disse beskatningsordninger er personskatteloven (herefter: PSL), virksom-

hedsskatteloven (herefter: VSL) og kapitalafkastordningen (herefter: KAO). 

 

  

 
6 Virksomhedsguiden: interessentskab – se: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/ydelser/interes-
sentskab-is, besøgt d. 15/3 2021 
7 Virksomhedsguiden: interessentskab – se: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/ydelser/interes-
sentskab-is, besøgt d. 15/3 2021  
8 Virksomhedsguiden: kend forskel på årsregnskab, skatteregnskab og momsregnskab – se:  https://virksomheds-
guiden.dk/erhvervsfremme/content/ydelser/kend-forskel-paa-aarsregnskab-skatteregnskab-og-momsregnskab, be-
søgt d. 15/3 2021 
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Personskatteloven 

Hvis man vælger at lade sig beskatte efter PSL, beskattes indkomsten før renter som personlig ind-

komst, mens nettorenterne beskattes som kapitalindkomst9.  

Den skattepligtige indkomst vil efter PSL opgøres således10:  

 

Personlig indkomst 

+/- Nettokapitalindkomst 

- Ligningsmæssige fradrag 

= Skattepligtig indkomst 

 

Personlig indkomst: 

Jf. PSL § 3, stk. 1 er personlig indkomst defineret som alle de indkomster, der indgår i den skatte-

pligtige indkomst, som ikke er kapitalindkomst. Eksempler på indkomstarter, som medtages i den 

personlige indkomst er, overskud af ens virksomhed, lønindkomst, honorar samt værdi af personale-

goder. Som fradrag i indtægterne kan den skattepligtige indregne udgifter, der er afholdt i årets løb 

som led i at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 1.  

Kapitalindkomst: 

Kapitalindkomsten er defineret ved en udtømmende liste jf. PSL §4. Det medvirker, at såfremt ind-

komsttypen falder uden for bestemmelsen, er der ikke tale kapitalindkomst. Eksempler på kapitalind-

komsten er renteindtægter, renteudgifter, gevinster og tab efter kursgevinstloven, kapitalafkast, ren-

tekorrektion samt visse aktieudbytter og -gevinster som ikke er aktieindkomst. Kapitalindkomsten 

opgøres som et nettobeløb, som enten er positiv eller negativ. Såfremt den skattepligtige er nærings-

drivende, medtages de nævnte eksempler på kapitalindkomst, som personlig indkomst.11  

  

 
9 Lærebog om indkomstskat, s. 185 
10 Skatteministeriet: Hvordan beskatter vi indkomst – Se: https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/rapporter/skat-
ten-i-danmark-i-2008/afsnit-2-hvordan-beskatter-vi-indkomst/, besøgt d. 3. maj 2021  
11 JV: C.H.2.3.1  
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Ligningsmæssige fradrag: 

Jf. PSL §3, stk. 2, nr. 8 har den skattepligtige person mulighed for at fratrække de ligningsmæssige 

fradrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Eksempler på de mest typiske ligningsmæs-

sige fradrag er beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag, bidrag til A-kasse og fagforening og gaver 

til godkendte foreninger.12 

Forud for de ovennævnte fradrag indeholder PSL §3, stk. 2 flere fradragsberettigede udgifter, som 

den skattepligtige kan medregne i sin skattepligtige indkomst, disse vil ikke blive gennemgået.   

Beregning af skatten i PSL 

Indkomstskatten til staten opgøres som summen af nedstående13:  

AM-bidrag:  

AM-bidragsgrundlaget udgør 8%, og betales af den AM-bidragspligtige løn, som i de fleste tilfælde 

svare til den personlige indkomst for skatteyderen. Arbejdsmarkedsbidraget fragår ved opgørelsen af 

den personlige indkomst, jf. Ligningsloven § 8m (herefter: LL), og indgår derfor ikke i beregningen 

af indkomstskatterne.  

Bundskat: 

Bundskatten er en del af den indkomstskat, som betales til staten og udgør 12,11% for indkomståret 

2021. Tjener man mere, end hvad der svarer til ens personfradrag, skal man betale bundskab af den 

resterende del af ens indkomst. Skattegrundlaget for bundskatten findes ved at tillægge den eventuelle 

positive nettokapitalindkomst til den personlige indkomst jf. PSL § 6, stk. 2.  En negativ kapitalind-

komst vil ikke blive fratrukket fra den personlige indkomst.  

Topskat: 

Topskat er en ekstra skattebetaling på 15% man skal betale, hvis ens indkomst for 2021 overstiger 

beløbsgrænsen på 544.800 kr. efter AM-bidrag.14 

 

 
12 Den juridiske vejledning, C.A.2.2.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag) 
13 Skatteministeriet – hvordan beskatter vi indkomst, https://www.skm.dk/aktuelt/publikationer/rapporter/skatten-i-
danmark-i-2008/afsnit-2-hvordan-beskatter-vi-indkomst/ 
14 Skattestyrelsen: gældende satser – se:  https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 
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Personfradrag: 

Personfradraget skal fratrækkes den beregnede skattepligtige indkomst jf. PSL § 10. Personfradraget 

for 2021 udgør kr. 46.700 for personer over 18 år. For personer under 18 år udgør personfradraget kr. 

36.900.15  

Kommuneskat og kirkeskat: 

Kommuneskatten betales til den bopælskommune skatteyderne hører til, og satsen er forskellig alt 

efter, hvilken kommune man er bosiddende i. Kommuneskatten er til for at dække den kommunale 

service. Kommuneskatten beregnes på grundlag af den opgjorte skattepligtige almindelige ind-

komst.16 

Kirkeskatten afregnes til den danske folkekirke. Det er kun medlemmer fra den danske folkekirke, 

der skal afregne denne skat. Ligesom kommuneskatten afhænger kirkeskatten af den kommune skat-

teyderen er bosiddende i. Kirkeskatten beregnes på grundlag af den opgjorte skattepligtige alminde-

lige indkomst. 17  

Skatteloft: 

I Danmark er der indført et skatteloft, som er et udtryk for den maksimale beskatningsprocent hos en 

indkomstmodtager jf. PSL § 19, stk. 1. For indkomståret 2021 udgør denne 52,06% for personlig 

indkomst og 42% for nettokapitalindkomst.18 Dette skatteloft sikrer, at uagtet hvor meget man tjener, 

kommer beskatningen ikke over de ovennævnte procentsatser.  

Virksomhedsskatteordningen - VSO 

Hvis man driver en personlig virksomhed, bliver man som udgangspunkt beskattet efter PSL. Man 

har dog mulighed for på selvangivelsen at vælge beskatning efter VSO jf. VSL §2, stk. 2. Ved be-

skatning efter VSO bliver en personlig virksomhed sidestillet med et selskab i skattemæssig hen-

seende. En anden forudsætning er, såfremt man vælger at indtræde i virksomhedsskatteordningen er, 

at alle pågældende virksomheder man ejer, også anvender reglerne i VSO jf. VSL § 2, stk. 3.  

Når man vælger at blive beskattet efter VSO, er der mulighed for at opnå nogle skattemæssige fordele. 

Nogle af disse fordele er blandt andet mulighed for at opspare overskud i virksomheden, og kun betale 

 
15 Skattestyrelsen: gældende satser – se:  https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 
16 Lærebog om indkomstskat, s. 195 
17 Folkekirken – kirkeskat, https://www.folkekirken.dk/kontakt/presse/organisation-og-oekonomi/kirkeskat 
18 Skattestyrelsen: gældende satser – se:  https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 
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en acontoskat på 22%, sats 2021.19 Derudover får man fradrag for virksomhedens renteudgifter. Dette 

betyder, at man i den personlige indkomst bliver beskattet af resultatet efter renter.  

En anden fordel ved at vælge beskatning efter VSO er muligheden for at optimere sin skattebetaling. 

I praksis betyder dette, at ejeren kan hæve penge ud til sig selv op til topskattegrænsen, hvis der er 

overskud til det. Det resterende, der er tilbage af overskuddet har man så mulighed for at opspare i 

virksomheden, hvor der betales de tidligere omtalte 22% i acontoskat. Såfremt man vælger at hæve 

fra kontoen for opsparet overskud, vil man kun blive beskattet af differencen på de 22%, der er betalt 

i acontoskat og personens skatteprocent. Dog skal det pointeres, at man er forpligtet til mindst at hæve 

det beløb, der svarer til virksomhedsskatten.  

I figur 1, er der opgivet et eksempel på, hvordan fordelingen af beskatningen kan se ud i VSO. Der 

tages udgangspunkt i, at virksomheden har et skattepligtigt overskud på kr. 800.000 for indkomståret. 

Kapitalafkastet er 0. Der er hævet kr. 500.000, hvor de kr. 415.385 hæves af virksomhedsejeren og 

de kr. 84.615 er virksomhedsskatten på de 22%, som bliver betalt. De resterende kr. 300.000 er det 

opsparet overskud for virksomheden i året.  

 

Figur 1 - egen udarbejdelse: Et eksempel på beskatning efter VSO 

Den personlig ejet virksomhed, der drives efter VSO ligger sig op af kravene til et selskab rent skat-

temæssigt. Når man vælger at indtræde i VSO, er der nogle krav der gør sig gældende.  Et af kravene 

er, at man i bogføringen adskiller den private økonomi fra virksomhedens økonomi, og man sikrer, 

at de private overførsler overføres på en rigtig måde. Derudover fremgår det af VSL §2, stk. 1, at det 

 
19 Skattestyrelsen: gældende satser – se:  https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 

Overskud Kapitalafkast
800.000 0

Resterende overskud Personlig indkomst
800.000 415.385

Virksomhedsindkomst Virksomhedsskat
384.615 84.615

Opsparet overksud
300.000
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er en betingelse for at anvende virksomhedsordningen, at der udarbejdes et regnskab for virksomhe-

den, der opfylder bogføringslovens krav. En anden ting, der gør sig gældende er, at hvis man har 

drevet virksomhed efter reglerne i VSO og opsparet noget overskud, men vælger at udtræde, er man 

forpligtet til at hæve det opsparede overskud og blive beskattet af det.20  

Hvis man driver sin virksomhed efter VSO er der nogle opgørelser, man er nødsaget til at tage højde 

for forinden en virksomhedsomdannelse og ved indtræden i VSO.  

Indskudskonto 

Ved indtræden i VSO er det et krav, at man skal opgøre de aktiver og passiver, som indgår i virksom-

heden jf. VSL § 3. Disse skal registreres på indskudskontoen. Indskudskontoen er et udtryk for, hvor 

stort et beløb ejeren af virksomheden kan hæve skattefrit efter hæverækkefølgen, uden at der vil blive 

udløst rentekorrektion. Vis indskudskontoen er negativ, er det et udtryk for at ejeren har et lån i virk-

somheden. Dette lån anses for at være overført skattefrit til ejeren, hvorfor der skal beregnes en ren-

tekorrektion heraf.21  

Rentekorrektion 

Hvis man i virksomheden har optaget et privat lån, vil der blive beregnet en rentekorrektion. Rente-

korrektionen skal tillægges den private indkomst og trækkes fra i kapitalindkomsten. Der er umiddel-

bart tre tilfælde der gør sig gældende, når der skal beregnes en rentekorrektion:22  

1. Hvis der er negativ indskudskonto jf. VSL §11, stk. 1.  

2. Der inden for samme år sker indskud og hævninger op indskudskontoen jf. VSL § 11, stk. 2.  

3. Hvis den skattepligtige stiller fast ejendom til rådighed i form af et forældrekøb jf. VSL §11a. 

(Dette gælder fra indkomståret 2021.)  

Når man skal beregne rentekorrektionen, vil denne blive beregnet efter VSL §9a. For indkomståret 

2020 udgør rentekorrektionssatsen 3%. Den er ikke opgivet for 2021.  

 

 

 
20 JV: C.C.5.2.13.4 
21 Generationsskifte og omstrukturering, s. 161 
22 JV: C.C.5.2.11 
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Hensat til senere hævning 

Ved en skattefri virksomhedsdannelse (som vil blive gennemgået senere i opgaven), skal ejeren tage 

stilling til, om hensættelser til senere hævning skal medregnes eller holdes uden for omdannelsen, jf. 

VOL §2, stk. 1.  

Såfremt ejeren helt eller delvist vælger at holde hensættelser til senere hævning og indestående på 

mellemregningskontoen uden for omdannelsen, kan disse beløb indgå som et stiftertilgodehavende i 

åbningsbalancen for selskabet. Såfremt man vælger at medregne det i omdannelsen, vil det blive ind-

regnet under egenkapitalen, som en overkurs.23 Det beløb der holdes udenfor skal være udbetalt til 

ejeren inden stiftelsen af selskabet. Hvis beløbet ikke bliver udbetalt inden omdannelsen, skal det 

indgå i selskabets egenkapital.24 

Konto for opsparede overskud 

Hvis virksomhedsejeren forinden for omdannelsen er blevet beskattet efter VSO, skal der tages stil-

ling til kontoen for opsparet overskud.  

Når man omdanner en virksomhed fra personlig regi til selskabs regi, vil man automatisk udtræde fra 

beskatningen efter VSO. Såfremt man har en konto for opsparet overskud, kan ejeren frit vælge om 

tidligere års opsparede overskud skal medtages helt eller delvist i omdannelsen. Hvis man vælger at 

indestående på konto for opsparede overskud skal medtages i omdannelsen, vil den skattemæssige 

anskaffelsessum for anparter/aktier nedsættes jf. VSL § 16. Hvis man ikke vælger at medtage tidligere 

års opsparede overskud, vil beløbet anses for værende hævet og indgå i den personlige indkomst for 

ejeren jf. VSL § 10, stk. 3.  

Kapitalafkast og – grundlag 

Et kapitalafkastgrundlag er et udtryk for virksomhedens indestående, mens et kapitalafkast er et ud-

tryk for den forretning, der er på virksomhedens indestående. Når man skal opgøre kapitalafkast-

grundlaget, skal dette gøres ved indkomstårets begyndelse. Denne opgøres ved at tage virksomhedens 

aktiver med fradrag for gæld jf. VSL § 8, stk. 1. I praksis betyder dette, at kapitalafkastgrundlaget er 

et udtryk for nettoværdierne af aktiver og passiver, mens beløb som hensat til senere hævning og 

mellemregningskonti udgår af grundlaget.  

 
23 JV: C.C.7.2.2 
24 JV: C.C.5.2.12.1 
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Kapitalafkastet beregnes som afkastgrundlaget gange med afkastsatsen. I 2020 udgør kapitalafkast-

satsen 0%. Satsen for 2021 er ikke offentliggjort endnu. Det beregnede kapitalafkast tilgår i kapital-

indkomsten, og kan ikke overstige årets skattepligtige overskud jf. VSL § 7, stk. 1.  

Mellemregningskontoen 

Mellemregningskontoen i VSO er en konto den erhvervsdrivende har mulighed for at anvende til at 

overføre kontante beløb fra privatøkonomien til virksomheden. Disse beløb er allerede beskattede 

midler, hvorfor disse kan hæves skattefrit af virksomhedsejeren igen. Det man skal være opmærksom 

på er, at denne mellemregningskonto ikke må blive negativ. Hvis den bliver negativ, vil det blive 

anset som en personlig hævning.25  

Kapitalafkastordningen - KAO 

Kapitalafkastordningen er en forenklet udgave af VSO. Reglerne i denne ordning findes i VSL § 22 

a, stk. 2. Hvis man vælger at anvende KAO som beskatningsform, kan man undgå de regnskabsmæs-

sige krav, som gælder ved VSO. I lighed med VSO er der mulighed for at få fradrag for virksomhe-

dens renteudgifter. Fradragsværdien for renteudgifterne vil være mindre end ved VSO, da renterne 

vil blive fratrukket kapitalindkomsten og dermed mindske beskatningsgrundlaget for denne. Ved 

KAO beregner man et kapitalafkast af virksomhedens aktiver uden gæld, som herefter kan trækkes 

fra i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Dette medfører at den personlige ind-

komst formindskes, mens kapitalindkomsten forhøjes.26 Et kapitalafkast udregnes ved at gange virk-

somhedens aktiver med en årlig opgivet procentsats. Som tidligere nævnt udgør kapitalafkastsatsen 

0% for indkomståret 2020. For 2021 er den endnu ikke opgivet.27 Kapitalafkastsatsen for 2020 bety-

der desuden, at skatteyderen ikke vil have nogen effekt ved at anvende KAO.  Det er forholdsvis 

simpelt at anvende KAO, da det blot kræver, at man holder styr på virksomhedens aktiver og værdi-

erne af disse. Hvis man anvender KAO er der også mulighed for at henlægge en del af overskuddet 

til lavere aconto betaling på 22%. Dog skal man være opmærksom på, at der ved KAO kun er mulig-

hed for at opspare 25% af årets overskud i virksomheden og skal altid udgøre minimum 5.000. Over-

skuddet overføres til en særlig konjunkturudligningskonto.28  

 
25 Lærebog om indkomstskat, s. 242 
26 Grundlæggende skatteret 2020, s. 381 - 382 
27 Skattestyrelsen: gældende satser – se:  https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 
28 Grundlæggende skatteret, 2020, s. 187-188 
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2.2 Virksomhed i selskabs regi   
Et selskab skal forstås som et selvstændigt skattesubjekt, der i forhold til et personlig virksomhed, 

kun bliver beskattet i selskabet og ikke hos ejerne. Selskabet skal derfor anses som en juridisk person, 

som kan påføre sig forpligtelser lige så vel som en fysisk person har mulighed for. Ved stiftelse af et 

selskab skal man have for øje, at der findes forskellige regnskabsklasser, der hver især har forskellige 

krav med hensyn til regnskabsmæssig behandling29. Ved et selskab findes de mindste selskaber i 

regnskabsklasse B, hvorefter man alt efter virksomhedens størrelse bevæger sig op i regnskabsklas-

serne, som er baseret på virksomhedernes nettoomsætning, balancesum og gennemsnit antal heltids-

beskæftigede.  

2.2.1 Etableringsomkostninger 

Når man stifter et selskab, har man mulighed for at stifte et ApS, P/S og et A/S30. Kapitalkravet for 

de tre virksomhedsformer er forskellige, hvor man skal lave et indskud i form af kontanter eller et 

apportindskud i form af andre værdier end kontanter.  

Kapitalkravet for de forskellige virksomhedsformer31:  

• Indskuddet skal være mindst 40.000 kr. for ApS 

• Indskuddet skal være mindst 400.000 kr. for A/S 

• Indskuddet skal være mindst 400.000 kr. for P/S 

Ved indskud til kapital kan en enkeltmandsvirksomhed også indskydes som apportindskud, det er dog 

et krav, at enkeltmandsvirksomheden ikke er under rekonstruktion eller konkurs. 

Hvis stifteren vælger at indskyde kontant til selskabets kapital, har det ikke nogen skattemæssig be-

tydning for hverken ejeren og selskabet, da indskuddet betegnes som skattefrit jf. statsskatteloven § 

13, stk. 1, nr. 1, (herefter: SSL). Det indskud som stifteren fortager sig ved stiftelse af selskabet, vil 

senere indgå i beregningen af den avance, som opstår ved afståelse af selskabet. Ved stiftelsen af 

 
29 Erhvervsstyrelsen – Krav til årsrapportens indhold – se: https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-til-aarsrapportens-ind-
hold, besøgt d. 18. april 
30 Erhvervsstyrelsen – stiftelse og registrering af selskaber – se: https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-og-registrering-
af-selskaber, besøgt d. 18. april 
31 Erhvervsstyrelsen – stiftelse og registrering af selskaber – se: https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-og-registrering-
af-selskaber, besøgt d. 18. april 
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selskabet skal der herefter udarbejdes stiftelsesdokumenter samt vedtægter. Derudover skal der fore-

ligge dokumentation for at kapitalen er indskudt. Stiftelsen anses først være gældende ved den dato 

som stiftelsesdokumentet er underskrevet32. 

Ved stiftelse af et selskab ved apportindskud, sker der indskydelse af andre værdier end kontanter. 

Det kan for eksempel være værdier i form af anlægsaktiver. Denne opgørelse skal vurderes af revisor, 

som skal opgøre den reelle værdi og sikre, at indskuddet er den rigtige størrelse. Det skal fremgå af 

stiftelsesdokumentet hvordan indskydelsen er foretaget samt vurderet, og der skal ydermere vedhæf-

tes en vurderingsberetning af revisor. Ved stiftelse med apportindskud har ligesom ved et kontant 

indskud ingen skattemæssig betydning for ejeren. Forud for stiftelsesdokumenterne, skal der også 

udarbejdes vedtægter. Såfremt man stifter et selskab ved omdannelse af personlig virksomhed, skal 

der udarbejdes en åbningsbalance hvoraf den indskudte værdi fremgår33. 

2.2.2 Hæftelse 

Ved stiftelsen af et selskab, så hæfter selskabets ejere ikke ubegrænset for den gæld der opstår i sel-

skabet, som ved et enkeltmandselskab eller interessentskab. Ejeren vil kun hæfte for den indskudte 

kapital jf. selskabsskatteloven § 5 (herefter SEL). Kravene til den indskudte kapital afhænger af, om 

der er tale om et ApS, A/S eller P/S. Indskudskravene er gennemgået i ovenstående afsnit.  

2.2.3 Regnskabsmæssige krav 

Alle selskaber er omfattet af de regnskabsmæssige krav, hvoraf de skal fremlægge et regnskab til 

Erhvervsstyrelsen. En undtagelse for at indsende et regnskab er, hvis virksomheden ikke overstiger 

to af de følgende grænser jf. årsregnskabsloven § 135, (herefter: ÅRL): 

• 8.000.000 kr. i nettoomsætning 

• 4.000.000 kr. i balancesum 

• 12 gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede  

Efter regnskabsafslutning skal der senest fem måneder efter sendes en årsrapport til Erhvervsstyrelsen 

jf. ÅRL § 138. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet forskellige krav i forhold til udformning og præsen-

 
32 Virksomhedsguiden: Selskabets stiftelsesdokument – se: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/con-
tent/ydelser/selskabets-stiftelsesdokument/cd9a1a9b-2371-48f7-a0a6-ed6f2286495f/, besøgt d. 3. maj 2021 
33 Lærebog om indkomstskat, s. 694 - 695 



 
 
 

Side 22 af 66 
 

tation af årsrapporten, som skal følges. Disse krav er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven. Sel-

skabet skal følge de krav, som følger af den regnskabsklasse, de er underlagt. medmindre virksom-

heden udarbejder sin årsrapport efter IFRS. 

2.2.4 Skattemæssige krav 

De skattemæssige krav ved et ApS, A/S eller P/S er anderledes end ved en personlig virksomhed. Da 

et selskab fungerer som en juridisk person, afregnes skatten alene for selskabet. Dette betyder, at 

selskabets indtjening kun vil blive beskattet hos selskabet og ikke ejeren.  

Som udgangspunkt bliver selskaber beskattet efter globalindkomstprincippet, dog med udgangspunkt 

for visse selskaber, der beskattes efter territorialprincippet jf. SEL § 8, stk. 2. Selskaber der følger 

territorialprincippet kan for eksempel være selskaber, der har fast ejendom eller fast driftssted i ud-

landet. Hvis et selskab derimod har fast driftssted i Danmark, men fungerer som et udenlandsk sel-

skab, er der begrænset skattepligt. Her vil man lave en særskilt indkomstopgørelse, som var det faste 

driftssted et selvstændigt skattesubjekt. 

Ved opgørelse af selskabets skat, skal selskabet på baggrund af deres årsrapport udarbejde en selvan-

givelse jf. skattekontrolloven § 2, stk. 1, (herefter: SKL), hvor der vil blive lavet nogen reguleringer 

i forhold til de regnskabsmæssige tal. Forskellen på en årsrapport og selvangivelse er, at der skal 

findes en skattepligtig indkomst for virksomhedens regnskabsår. Der vil ved beregningen af den skat-

tepligtige indkomst blive taget højde for virksomhedens tidsbestemte afvigelser og permanente afvi-

gelser, som til sidst vil resultere i virksomhedens skattepligtige indkomst, hvoraf der beregnes en skat 

på 22% jf. SEL § 17. Den skattepligtige indkomst skal jf. SEL § 22 nedrundes til nærmeste 100 kr.  

Ved de permanente og tidsbestemte forskelle, skal det forstås som, at de permanente forskelle ikke 

bliver udlignet, hvorimod de tidsbestemte vil blive udlignet over tid. Et eksempel på en tidsbestemt 

forskel kan være afskrivninger på virksomhedens aktiver, imens permanente forskelle kan være ikke 

fradragsberettigede repræsentationsudgifter eller renter. Ved opgørelsen af den skattepligtige ind-

komst vil der ofte opstå en udskudt skat. En udskudt skat kan opstå på baggrund af forskelle i de 

skattemæssige og regnskabsmæssige værdier. Ved en negativ skattepligtig indkomst kan virksomhe-

den jf. SEL § 12, stk. 1. tilsidesætte underskuddet til senere modregning af kommende regnskabsårs 

positive selskabs indkomst. Underskuddet kan her fradrages fuldt ud op til en beløbsgrænse på kr. 

8.572.500 for indkomståret 2020, hvorefter det resterende underskud kan fradrages med 60% af den 

del af årets skattepligtige indkomst, der overstiger grundbeløbet jf. SEL § 12, stk. 2.  
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Et selskab skal indberette selvangivelsen senest seks måneder efter endt regnskabsafslutning jf. SKL 

§12, stk. 1. Hvis selvangivelsen ikke indsendes, kan skattemyndighederne pålægge selskabet et skat-

tetillæg eller daglige tvangsbøder jf. SKL §§ 72 og 73. Skattetillægget udgør kr. 200 for hver dag 

fristen for indsendelsen af selvangivelsen overskrides og kan højest udgøre kr. 5.000.  

Et selskab har i løbet af indkomståret mulighed for at indbetale en acontoskat, som vil blive modreg-

net i selskabets skattepligtige indkomst for det pågældende indkomstår. Hvis selskabet ikke har betalt 

acontoskat vil der ved skattebetalingen tilfalde et restskattetillæg, der for 2021 lyder på 4,4%. Dette 

tillæg vil pålægges den gæld, man har til Skattestyrelsen. For at undgå fremtidige restskattetillæg, har 

virksomheder som nævnt mulighed for at indbetale en acontoskat. Acontoskat opdeles i ordinær og 

frivillig. Ordinær acontoskat følger betingelser jf. SEL § 29 A, stk. 2.  

Ved at eje et selskab har stifteren mulighed for at være ansat i eget firma, og derfor kunne udbetale 

løn til sig selv, som enhver anden ansat. Der kan udover udbetaling af løn også udbetales udbytte af 

det resterende overskud til ejerne. Ved udbetaling af udbytte skal det træffes på den ordinære gene-

ralforsamling på baggrund af den seneste indleveret årsrapport34. Kapitalejerne har også mulighed for 

at udbetale ekstraordinært udbytte, hvis man udbetaler efter fristen for indlevering af selskabets selv-

angivelse. Hertil skal der laves et ekstraordinært generalforsamlingsreferat og en mellembalance. Ud-

bytteskatten lyder i 2021 på 27% for bundgrænsen på 56.500 og 42% for udbytte over bundgrænsen35. 

Bundgrænsen bliver hævet med det dobbelte, hvis man er gift og ægtefællen ikke har benyttet sig af 

sin bundgrænse. For at udbetale udbytte, skal der sikres at virksomheden sidder med en forsvarlig 

kapital i forhold til selskabets økonomiske situation. Det er kun muligt at benytte selskabets frie re-

server, også forstået som det beløb der i årsrapporten er opført som ”overført overskud og reserver”, 

der ej er bundet af lov eller vedtægter med fradrag for det overførte underskud36. 

  

 
34 Erhvervsstyrelsen: udbytte i kapitalselskaber – se: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-udbytte-i-kapitalselska-
ber, Besøgt d. 18.april 
35 Skattestyrelsen: gældende satser – se:  https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 
36 Erhvervsstyrelsen: udbytte i kapitalselskaber – se: https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-udbytte-i-kapitalselska-
ber, Besøgt d. 18.april 
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2.3 Delkonklusion 
I dette kapitel er der redegjort for de regnskabsmæssige og skattemæssige karakteristika ved at drive 

virksomhed i personlig regi kontra at drive virksomheds i selskabs regi. Herudover er formålet med 

kapitlet at give læseren en forståelse af de fordele og ulemper, der er ved at drive en virksomhed efter 

de to driftsformer.  

Hvis man vælger at drive en virksomhed i personlig regi, vil der være nogle fordele i form af, at der 

ingen krav er til indskudskapital, at de regnskabsmæssige administrationsomkostninger vil være lave, 

man har mulighed for frit at vælge mellem tre forskellige beskatningsordninger, herunder PSL, VSO 

samt KAO, og der vil være fri mulighed for at foretage hævninger og indskud i virksomheden efter 

behov. Nogle af ulemperne ved at drive virksomhed i personlig regi er, at virksomhedsejeren vil hæfte 

med sin personlige formue og beskatningen vil være højere end i selskabsform. Herudover er der også 

en ulempe såfremt man i fremtiden ønsker at foretage et generationsskifte eller frasalg.  

Hvis man vælger at drive en virksomhed i selskabs regi, vil nogle af fordelene være, at der er mulig-

hed for optagelse af flere ejere, og det er nemmere at foretage en ændring i ejerkredsen. Derudover 

vil selskabet fungere som sin egen juridiske enhed og hæfte for alle forpligtigelser. Ejeren vil kun 

hæfte for den indskudte kapital. Nogle af ulemperne ved at drive et selskab er de administrative krav, 

de høje kapitalkrav og ingen mulighed for at foretage frie hævninger uden, at det vil blive betragtet 

som et ulovligt lån.  

Dermed kan det på baggrund af ovenstående kapitel konkluderes, at det forud for stiftelsen af en 

virksomhed er essentielt, at der gøres nogle overvejelser omkring hvilken driftsform, der passer til 

den enkelte stifter og den givne virksomhedssituation.  
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3. Skattepligtig kontra skattefri virksomhedsomdannelse 
Såfremt man ønsker at omdanne sin personlig ejet virksomhed til et selskab, skal der tages stilling til, 

om man vil omdanne denne efter den skattefrie eller skattepligtige metode. En omdannelse ved den 

skattepligtige metode vil udløse en skattebetaling, mens en omdannelse ved den skattefri metode vil 

udskyde skattebetalingen.  Det er op til ejerne selv at vælge hvilken metode, de ønsker at benytte sig 

af. Det er dog vigtigt, at man tager den enkelte virksomhedssituation i minde, da en omdannelsesme-

tode kan passe bedre frem for den anden.  

Dette kapital vil gennemgå teorien bag de to metoder, hvorefter disse vil blive eksemplificeret senere 

i opgaven med casen som baggrund.  

3.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse 
Nedstående afsnit vil beskrive teorien bag den skattepligtige virksomhedsomdannelse.   

3.1.1 Krav 

Hvis man vælger at omdanne sin personlige virksomhed ved en skattepligtig virksomhedsomdan-

nelse, foreligger der ikke nogen særlige krav, som virksomheden skal opfylde. Omdannelsen skal blot 

meddeles til Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen. Derudover er man forpligtet til at udarbejde og 

indsende stiftelsesdokumenter og vedtægter til både Erhvervsstyrelsens og Skattestyrelsen. Ydermere 

skal der indsendes en vurderingsberetning fra revisor til Skattestyrelsen.37  

En skattepligtig virksomhedsomdannelse vil ske efter afståelsesprincippet. Dette betyder, at de al-

mindelige skatteregler om afståelse af aktiver vil være gældende, herunder afståelse til handelsvær-

dier.  Omdannelsen vil blive sidestillet med et salg af virksomheden til en uafhængig part. 38 

3.1.2 Overdragelse af aktiver og passiver 

Når der foretages en skattepligtig virksomhedsomdannelse, bliver alle aktiver og passiver tilhørende 

virksomheden som udgangspunkt overdraget til selskabet. Dog har man mulighed for kun at over-

drage nogle af virksomhedens aktiver til det nystiftede selskab.39 Dette kaldes også en delvis omdan-

nelse. Et eksempel på en delvis omdannelse kunne være en frisørvirksomhed, som også har en inve-

steringsejendom, hvor man kun vælger at omdanne selve frisørvirksomheden og undlade investe-

 
37 Generationsskifte og omstrukturering, s. 136 
38 Lærebog om indkomstskat, s. 697 
39 Generationsskifte og omstrukturering, s. 135 
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ringsejendommen. Frisørvirksomheden vil på den baggrund blive omdannet til et selskab, mens in-

vesteringsejendommen fortsat vil blive drevet i personlig regi. Dette betyder således, at de aktiver og 

forpligtigelser, der tilhører frisørvirksomheden vil indgå i omdannelsen, mens de aktiver og forplig-

tigelser der tilhører investeringsejendommen, vil blive holdt udenfor virksomhedsomdannelsen.  

Med hensyn til goodwill, er der nogle særlige regler ved overdragelsen til et selskab. Man kan vælge 

at overdrage goodwill helt eller delvist, forskellen i forhold til de andre aktiver er, at goodwill ikke 

kan overdrages, som et selvstændigt aktiv. 40 

3.1.3 Omdannelse med tilbagevirkende kraft 

Et selskab kommer først til eksistens ved dets stiftelse og kan principielt ikke have skattepligtig ind-

komst hidrørende fra tiden forud for stiftelsen. Når man laver en skattepligtig virksomhedsomdan-

nelse, er det muligt at omdanne med tilbagevirkende kraft med op til 6 måneder jf. SEL § 4, stk. 4. 

Dette betyder, at hvis et selskab er stiftet i slutningen af juni vil det være muligt at overtage virksom-

hedens indkomst allerede fra 1. januar. Alle virksomhedens aktiviteter i form af indtægter og omkost-

ninger, der har været i den mellemliggende periode, vil blive beskattet i det nystiftede selskab, og vil 

ikke indgå i omdannerens indkomst, men derimod i selskabsindkomsten. Dette medfører desuden, at 

værdien af aktiverne og passiverne på skæringstidspunktet skal lægges til grund for overdragelsen. 

Herudover skal det nævnes, at en skattepligtig omdannelse med tilbagevirkende kraft kun kan ske til 

et nystiftet anpart/aktieselskab. 41 

Det er desuden en betingelse at stifteren senest én måned efter omdannelsen indsender stiftelsesdo-

kumenter til Skattestyrelsen, og at selskabet bliver anmeldt hos Erhvervsstyrelsen.42 Følgende stiftel-

sesdokumenter skal indsendes: stiftelsesdokumenter, vedtægter, protokollat for stiftende generalfor-

samling, åbningsbalance, revisors vurderingsberetning samt en opgørelse over anparternes/aktiernes 

anskaffelsessum. Der kan desuden dispenseres fra en månedsfrist jf. SEL § 4, stk. 6.  

En af fordelene ved at vælge at omdanne med tilbagevirkende kraft er, at man vil kunne anvende den 

seneste årsrapport som værdiansættelse af aktiver og passiver, som skal indgå i omdannelsen. Dette 

vil være mere overskueligt for virksomhedsejeren, og man ville spare et eventuelt honorar ril ekstern 

part for udarbejdelse af værdiansættelse.  

 
40 JV: C.C.6.4.1.1 
41 Lærebog om indkomstskat, s. 698-699 
42 Generationsskifte og omstrukturering s. 135-136 



 
 
 

Side 27 af 66 
 

3.1.4 Beskatning og stiftertilgodehavende 

En skattepligtig virksomhedsomdannelse sidestilles som tidligere nævnt med et salg til en uafhængig 

tredjemand efter LL § 2, hvilket betyder, at der skal ske beskatning heraf. Ejeren af den omdannede 

virksomhed vil blive beskattet af avancerne i afståelsesåret.  Hvis ejeren ikke omdanner hele virk-

somheden og driver den anden del i VSO, er det muligt at udskyde skattebetalingen. 43 

Forud for at omdanneren skal betale realisationsskatten ved den skattepligtige omdannelse, er det 

også muligt at afsætte et stiftertilgodehavende ved gældsbrev. Dette stiftertilgodehavende opgøres 

som forskellen mellem de stiftede anparter/aktier og nettoaktiverne. Det skal dog bemærkes, at et 

stiftertilgodehavende kun er en mulighed ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Dette skyl-

des, at der ved en skattefri virksomhedsomdannelse stilles krav til at hele vederlaget for salget skal 

udbetales i anparter/aktier.44  Et stiftertilgodehavende kan hæves skattefrit af ejeren af selskabet, og 

skal forrentes. Det man skal være opmærksom på ved værdien af et stiftertilgodehavende er, den 

beregnede goodwill, hvis den skal medtages i omdannelsen. Goodwill vil nemlig øge aktiverne, men 

vil ikke tilføre likviditet til selskabet, hvilket kan medføre, at selskabet vil mangle likviditet til at 

udbetale stiftertilgodehavendet til ejeren. Såfremt der afsættes et stiftertilgodehavende, skal det vær-

diansættes, så det svarer til kursværdien på overdragelsestidspunktet. En sådan værdiansættelse kan 

foretages af skatteyderen selv eller der kan anvendes en vurderingsmand. I henhold til almindelig 

retspraksis har det været sådan, at kursen på et stiftertilgodehavende godtages, så længe det holder 

sig i kurs 80 til kurs 100.45 Dette betyder, at man i henhold til almindelig retspraksis maksimalt kan 

fastsætte et kursnedslag på 20%. Hvis man vælger at benytte sig af kursnedslaget, skal det fordeles 

forholdsmæssigt på de overdragne aktiver undtagen de likvide midler.  

  

 
43 Generationsskifte og omstrukturering, s. 132 
44 Lærebog om indkomstskat, s. 704 
45 Lærebog om indkomstskat, s. 704-705 



 
 
 

Side 28 af 66 
 

3.1.5 Fremgangsmåde ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Når der foretages en skattepligtig virksomhedsomdannelse, kan følgende fremgangsmåde benyttes:  

1. Beregning af goodwill, 

2. Opgørelse af handelsværdien for de øvrige aktiver og passiver, 

3. Opgør selskabskapitalen, som er minimum 40.000 for et ApS og 400.000 for et A/S. Derud-

over skal en eventuel overkurs fastsættes, 

4. Opgørelse af kursnedslag for et stiftertilgodehavende såfremt det ønskes afsat, 

5. Opgørelse af den skattepligtige avance aktiv for aktiv (afståelse). Såfremt der ønskes et stif-

tertilgodehavende afsat, så fordeles det opgjorte kursnedslag for stiftertilgodehavendet. 

3.2 Skattefri virksomhedsomdannelse 
En skattefri virksomhedsomdannelse sker efter reglerne i virksomhedsskatteloven.46 Hvis man vælger 

den skattefri omdannelsesmetode, skal der foretages nogle indledende overvejelser, da der er andre 

vilkår og præmisser i forhold til den skattepligtige virksomhedsomdannelse. Den skattefri omdannel-

sesmetode gør, at ejeren undgår ophørsbeskatning, når virksomheden omdannes. Det betyder, at sel-

skabet vil succedere i den skattemæssige stilling, som ejeren havde under den personlige virksomhed. 

Ved succession indtræder selskabet i den personlig ejet virksomheds anskaffelsestidspunkt, anskaf-

felsespris samt anskaffelseshensigt.47   Anskaffelsestidspunktet er relevant, når der kigges på over-

dragelsen af aktiver, da de kan være blevet anskaffet inden virksomhedsomdannelsestidspunktet, hvor 

man her skal vurdere, om de er anskaffet med spekulations- eller næringshensigt. Dertil overtages der 

også den skattemæssige afståelsesforpligtelse, når virksomheden afhænder, de aktiver der er medtaget 

i omdannelsen. 

En skattefri virksomhedsomdannelse afviger fra den skattepligtige ved, at man udskyder beskatnin-

gen af de anparter eller aktier, som ejeren har i virksomheden til den dag, hvor personen afstår de 

anparter eller aktier, som er i selskabet.48  

Der gælder nogle særlige regler ved anvendelse af den skattefri omdannelsesmetode, som vil blive 

forklaret i de efterfølgende afsnit.  

 
46 Generationsskifte og omstrukturering, s. 136 
47 JV: C.C.7.2.7 
48 JV: C.D.5.2.7.2 
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3.2.1 Krav 

Der foreligger nogle betingelser før man kan omdanne en personlig ejet virksomhed til et selskab 

efter VOL. For at omdanne skal den personlige ejer være fuldt skattepligtig til Danmark på omdan-

nelsestidspunktet efter kildeskatteloven § 1 eller dødsboskatteloven § 1, stk. 2. Herudover skal om-

dannelsen, som ved den skattepligtige omdannelse, meddeles til Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen 

senest én måned efter omdannelsen. Man er også forpligtet til at indsende og udarbejde stiftelsesdo-

kumenter, vedtægter m.v.49  

3.2.2 Overdragelse af aktiver og passiver 

En skattefri virksomhedsomdannelse kan kun finde anvendelse såfremt der indskydes en samlet er-

hvervsmæssig virksomhed jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2. Det betyder at alle aktiver og passiver tilhørende 

den personlig ejet virksomhed skal overdrages til selskabet. Ejeren kan dog i henhold til loven be-

stemme, om en ejendom skal holdes uden for omdannelsen, såfremt den foreligger.  Der vil blive 

taget udgangspunkt i udarbejdede regnskaber og indkomstopgørelser fra tidligere år til vurdering af, 

hvilke erhvervsmæssige aktiver og passiver, der skal overdrages.50  

Hvis stifteren har privat i virksomheden, må denne ikke medtages, da det ikke hører under et er-

hvervsmæssigt passiv, der kan kobles til virksomheden. Såfremt ejeren vælger at hæve i omdannel-

sesperioden efter indkomstårets udløb, vil dette beløb anses som værende hævet i selskabet.  

3.2.3 Anvendelse af VSO inden omdannelse 

Ved anvendelse af VSO er der nogle særlige regler, man skal tage højde for ved en skattefri omdan-

nelse.51 

Hvis den personlige virksomhed har inddraget en blandet benyttet bil i VSO, vil virksomheden skulle 

succedere for den erhvervsmæssige del, imens man vil bruge handelsvilkår ved overdragelse af den 

private andel. Den fordeling som vil opstå ved opdelingen af det blandet benyttet aktiv, vil vise sig 

som forskellen mellem skattemæssige afskrivninger og regnskabsmæssige afskrivninger, som virk-

somheden kunne have trukket fra, hvis det blandet benyttede aktiv var benyttet fuldt erhvervsmæs-

sigt.52 

 
49 Generationsskifte og omstrukturering, s. 167 
50 Generationsskifte og omstrukturering, s. 149 
51 JV: C.C.7.2.2 
52 JV: C.C.7.2.2 
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En bil der derimod er 100% anvendt med erhvervsmæssige formål i virksomheden, vil indgå lige så 

vel som andre aktiver i en omdannelse. Såfremt den ikke er en del af VSO, skal der kigges på hvorvidt 

man bliver godtgjort af kilometer godtgørelse eller refusionsmetoden. Ved kilometer godtgørelse kan 

bilen vælges at forblive hos ejeren privat, imens man ved refusionsmetoden skal inddrage den i om-

dannelsen. Hvis ejeren har skiftet mellem begge godtgørelsesmetoder i løbet af bilens levetid, skal 

bilen inddrages i omdannelses, da den bliver regnet som et blandet driftsmiddel, og der skal derfor 

indregnes genvundne afskrivninger af bilens anskaffelsessum.53 

Hvis VSO ikke anvendes, skal der fortsat skelnes mellem godtgørelsesmetoderne, dog gælder de 

samme regler, som hvis man benyttede VSO. Ved omdannelsen beregnes et afskrivningsgrundlag, 

hvor det skal tillægges til selskabets driftsmiddelsaldo. Regnskabsmæssigt skal den private del af 

aktivet ligge i selskabets balance som et lån fra anpartshaver, og skal ikke betegnes som et stiftertil-

godehavende.54  

Der gælder også nogle særlige regler ved ejendomme, disse vil blive gennemgået i afsnit 4.2. 

Ejeren kan ved VSO vælge, hvorvidt man vil have at indestående på mellemkonto samt beløb hensat 

til senere hævning, skal indgå i virksomhedsomdannelsen eller hæves privat.55 Beløb kan også vælges 

opdelt jf. VOL § 2 stk. 1. Vælger ejeren ikke at udbetale beløbet hensat til senere hævning samt 

mellemregningskontoen, skal det inddrages i selskabets åbningsbalance under passiver. Posterne skal 

udbetales til virksomhedsejeren inden omdannelsestidspunktet, altså stiftelsestidspunktet for selska-

bet, ellers vil det blive henført til selskabets egenkapital. Ejeren kan også vælge at hæve et højere 

beløb end det der er til rådighed fra VSO, som skal behandles som en hævning i selskabet og dermed 

beskattes personligt. Hvis mellemregningskontoen og beløbet for hensat til senere hævning vælges at 

holdes udenfor virksomhedsomdannelsen, vil det blive modregnet i anskaffelsessummen for anpar-

terne eller aktierne i selskabet. Hvis ejeren lader beløbet blive i omdannelsen, vil anparterne eller 

aktierne få en højere værdi jf. VOL §4. 

Ved omdannelsen skal der fastsættes vederlag for virksomheden. De anparter eller aktier som ejeren 

erhverver ved en omdannelse, bliver anset for erhvervet for et beløb, der svarer til den skattemæssige 

værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsestidspunktet jf. VOL § 4 stk. 2. Det bety-

der, at det ikke er muligt at have et stiftertilgodehavende ud fra vederlaget for virksomhedens aktiver. 

 
53 JV: C.C.7.2.2 
54 JV: C.C.7.2.2 
55 JV. C.C.7.2.2 
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Der kan derimod fortsat opnås stiftertilgodehavende ved indskydelse af private aktiver, hvis virksom-

heden ved omdannelsestidspunktet har en negativ indskudskonto.56 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse kan man også omdanne til et allerede eksisterende selskab. 

Her behøver den personlig ejede virksomhed ikke at udstede nye anparter eller aktier, da det vil øge 

virksomhedens værdi med den indskudte værdi. Det er muligt at stifte til overkurs jf. VOL § 2 stk. 1, 

ved både nystiftede og eksisterende selskaber. Såfremt der sker omdannelse ved overkurs, skal der jf. 

VOL § 2 stk. 1. være præciseret, at de samlede anparter eller aktier udgør vederlaget. 

En anskaffelsessum skal opgøres til det kontante beløb efter handelsværdien minus den skattepligtige 

fortjeneste, og må som udgangspunkt ikke være negativ jf. VOL § 4 stk. 2 og 3. Man kan opleve, at 

der kan forekomme en negativ anskaffelsessum på aktiver, hvor der er foretaget store afskrivninger, 

som skal udlignes inden en eventuel omdannelse, såfremt der ikke benyttes VSO. Hvis ejeren har 

anvendt VSO forinden, er det et krav, at alle virksomheder bliver omdannet i tilfælde af, der opstår 

en negativ anskaffelsessum. Det er ikke et krav, at alle virksomheder omdannes til et enkelt selskab.57 

En negativ anskaffelsessum kan udlignes ved tilførsel af aktiver fra ejerens private formue, inden 

omdannelsen bliver vedtaget. En opgørelse af anskaffelsessummen følger VOL § 4 stk. 2 og 3, som 

er med til at afgøre hvorvidt, den er negativ. Ejeren kan ved omdannelsen vælge at lade sin andel af 

det opsparede overskud nedsætte anskaffelsessummen jf. VSL § 16a stk. 3. Såfremt ejeren ikke bru-

ger det opsparede overskud til nedsættelse af anskaffelsessummen, vil det indgå i ejerens personlige 

skatteforhold med tillæg af den tilhørende selskabsskat. 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse, er det en betingelse at indskudskontoen ikke må være ne-

gativ. Såfremt at indskudskontoen er negativ ved endt regnskabsår, skal den udlignes af ejeren inden 

omdannelsestidspunktet. Ved ikke at have en negativ indskudskonto, eliminere man en af mulighe-

derne ved at overføre den private gæld ved virksomhedsomdannelsen.58 

Da der gælder forskellige betingelser ved en skattefri virksomhedsomdannelse i forhold til negativ 

indskudskonto og negativ anskaffelsessum, er det vigtigt for ejeren at kunne udligne disse konti og 

værdier inden omdannelsen finder sted. Efter ejeren har omdannet sin virksomhed efter den skattefrie 

omdannelsesmetode, er Skattestyrelsen fortsat berettiget til at ændre i anskaffelsessummen for virk-

somhedens anparter eller aktier. Det kan forekomme, at de er uenige i beregningerne og ejeren vil 

 
56 JV: C.C.7.2.2 
57 JV: C.C.7.2.2 
58 JV: C.C.7.2.2 
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derefter have én måned til at få indbetalt og udlignet den negative anskaffelsessum som Skattestyrel-

sen har opgjort jf. VOL § 2 stk. 1. Hvis ejeren har oplyst en negativ anskaffelsessum i forbindelse 

med omdannelsen, skal der søges dispensation jf. VOL § 2 stk. 4. Her vil Skattestyrelsen vurdere ud 

fra VOL, hvorvidt ejeren selv opdager fejlen og får rettet den inden for én måned. Disse udligninger 

sker uden nogen skattemæssig konsekvens for ejeren og selskabet, selvom anskaffelsessummen vil 

blive forhøjet ved efterfølgende indskydninger. Såfremt ejeren ikke får opdaget fejlen, kan SKAT 

bestemme, at regler jf. VOL ikke er benyttet, og det er derfor ikke muligt, at benytte sig af den skat-

tefri omdannelsesmetode, men derimod den skattepligtige omdannelsesmetode.59  

3.2.4 Beskatning 

En skattefri virksomhedsomdannelse skal som nævnt ske efter reglerne i VOL. Salget ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse skal dog fortsat ske efter armslængdeprincippet i henhold til LL § 2, hvilket 

betyder, at der skal ske beskatning.  

For virksomhedsejeren er der ved en skattefri virksomhedsomdannelse tale om succesionsprincippet, 

hvilket betyder, at ejeren har mulighed for at udskyde den eventuelle beskatning, som er opstået ved 

omdannelsen til det tidspunkt, hvor aktierne eller anparterne afstås. Der vil blive opgjort en anskaf-

felsessum af aktier eller anparterne, som vil blive modregnet det fremtidige salg af aktierne eller 

anparterne. Fortjenesten mellem anskaffelses- og salgssummen vil være beskatningsgrundlaget for 

ejeren.60  

For selskabet betyder det i henhold til VOL § 6, at selskabet indtræder i virksomhedsejerens skatte-

mæssige position i forhold til de aktiver og passiver, som indgår i omdannelsen.  

3.2.5 Særlige betingelser ved omdannelse af I/S 

Hvis man er flere ejere, der har drevet et interessentskab, og ønsker at omdanne denne til et selskab, 

er der nogle særlige krav der gør sig gældende, hvis man gør brug af den skattefri omdannelsesme-

tode.  

Ved en omdannelse af et interessentskab er hver interessent forpligtet til at overdrage deres respektive 

ideelle ejendele til det samme selskab. Herudover er der en række regler, som skal være overholdt af 

samtlige interessenter. Disse regler er:61  

 
59 JV: C.C.7.2.2 
60 JV: C.C.7.2.7 
61 JV: C.C.7.2.3 
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• Ejerne anvender reglerne i virksomhedsomdannelsesloven jf. VOL §2, stk. 2, 

• har anvendt samme regnskabsperiode,  

• får vederlag i forhold til deres andele i den personligt ejede virksomhed, 

• og at de skattemæssige forskelle mellem ejerne bliver udlignet ved indbetaling til selskabet i 

forbindelse med stiftelsen.  

Hvis ejerne ikke har foretaget lige store afskrivninger i interessentskabet, skal der udarbejdes en op-

gørelse over, hvordan den beregnede skat af den samlede skattepligtige fortjeneste, som ville være 

konstateret ved et sædvanligt salg efter VOL § 4, stk. 2, 3. pkt., kan henføres til de enkelte ejere af 

virksomheden. Hvis den beregnede skat ikke fordeler sig i samme forhold på ejerne, skal den udlignes 

ved at indbetale til selskabet i forbindelse med stiftelsen. Indbetalingen til selskabet vil ikke få nogen 

skattemæssige konsekvenser for hverken ejeren eller selskabet.  

Når skatten opgøres, så skal der tages udgangspunkt i den udskudte skat, der kan opgøres på baggrund 

af VOL § 4, stk. 2 og 3, og ikke den hensatte skat efter VOL § 2, stk. 1, nr. 8. Dette skyldes, at den 

hensatte skat er opgjort på grundlag af regnskabsmæssige værdier og principper, der på flere punkter 

kan afvige fra de skattemæssige.   

En anden forudsætning for omdannelsen mellem flere ejere er, at ejernes kapitalkonti skal være ens. 

Hvis et interessentskab omdannes til et selskab og ejerene skal vedlægges i forhold til deres ejerandel, 

er det en forudsætning, at interessenterne pr. statusdagen for det senest aflagte årsregnskab i den 

personligt ejede virksomhed har sørget for, at forholdet mellem indestående på de enkelte kapitalkonti 

svarer til forholdet mellem ejerandelene. Såfremt dette ikke er gældende, vil der skulle ske en øko-

nomisk forskydning mellem interessenterne, da den enkelte interessents indskud i selskabet ikke vil 

svare til ejerforholdet fra virksomheden. 62 

Når der skal ske en udligning af kapitalkontiene, sker det typisk efter følgende tre måder:  

• Den ene ejer indskyder forskellen. 

• Den ejer med større kapitalkonto hæver forskellen. 

• Ejerne vælger at mødes på halvvejen, hvor den ene indskyder og den anden hæver.  

 
62 JV: C.C.7.2.3 
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Her skal det bemærkes, at såfremt ejeren vælger at hæve forskellen, så vil der forekomme beskatning 

medmindre hævningen bliver modregnet i hensat til senere hævning. Såfremt ejeren vælger at ind-

skyde til sin kapitalkonto, så vil der ikke ske nogen beskatning. Dette kræver desuden at ejeren har 

mulighed for at indskyde.  

3.2.6 Fremgangsmåde ved en skattefri virksomhedsomdannelse 

Når der foretages en skattefri virksomhedsomdannelse, kan følgende fremgangsmåde benyttes:  

1. Beregning af goodwill, 

2. Opgørelse af handelsværdien for de øvrige aktiver og passiver, 

3. Opgør den skattepligtige avance aktiv for aktiv og afsæt udskudt skat i åbningsbalancen, 

4. Opgør selskabskapitalen, som er minimum 40.000 for et ApS og 400.000 for et A/S. Derud-

over skal en eventuel overkurs fastsættes, 

5.  Opgør anskaffelsessummen for de overtagne aktier eller anparter.  

3.3 Delkonklusion 
I dette kapitel er der redegjort for de to omdannelsesmetoder, herunder den skattefrie og skatteplig-

tige. Fællestrækket for begge metoder er, at omdannelsen anses for at være et salg af en virksomhed, 

hvor beskatning hos ejeren vil fremkomme. Dette salg skal ske efter armslængdeprincippet. Forskel-

len på de to metoder er beskatningstidspunktet. Ved den skattepligtige metode vil beskatning frem-

komme på omdannelsestidspunktet, mens der ved den skattefrie metode vil ske en udskydning af 

beskatningen, hvor skatten først skal afregnes, når virksomheden afhændes.  

Den skattefrie omdannelse vil ske efter reglerne i VOL, mens den skattepligtige omdannelse vil ske 

efter afståelsesprincippet. I forhold til kompleksiteten af de to omdannelsesmetoder, vil der være 

større krav ved omdannelse efter den skattefri metode. I forhold til virksomhedsejerens vederlag, 

modtager man ved begge metoder et vederlag i form af aktier eller anparter for hele salget. Dog har 

man ved den skattepligtige metode også mulighed for at omdanne med et stiftertilgodehavende.  

Når der sker en omdannelse af et interessentskab, vil der være nogle særlige krav, der vil gøre sig 

gældende, når man omdanner efter den skattefri metode. Virksomhedsdeltagerne skal overdrage deres 

ideelle ejerandel til selskabet. Hovedkravene er, at ejerne anvender reglerne i virksomhedsomdannel-

sesloven, har anvendt den samme regnskabsperiode, får et vederlag i forhold til deres andel af den 

personlig ejede virksomhed samt at de skattemæssige forskelle mellem ejerne bliver udlignet ved 

indbetaling eller hævning til selskabet i forbindelse med stiftelsen. Kravene til omdannelsen betyder, 
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at kapitalkontiene skal være ens ved omdannelsen. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil der opstå en 

skævdeling af økonomien i selskabet grundet, at ejerens indskud i selskabet ikke vil svare til det reelle 

ejerforhold i virksomheden.  

Når der skal foretages en virksomhedsomdannelse, kan man som nævnt omdanne efter de to metoder, 

men valg af metoden er ikke et givet valg. Foruden for omdannelsen, skal den enkelte virksomhed og 

ejeren vurderes, primært i forhold til økonomi og fremtidsplaner. Disse to faktorer er nemlig med til 

at vurdere, om det er mest fordelagtigt at foretage en skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdan-

nelse. 

4. Værdiansættelse ved virksomhedsomdannelse 
Et vigtigt element ved en virksomhedsomdannelse er værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og 

passiver. Dette gælder uanset, om der er tale om en skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdan-

nelse. Som udgangspunkt vil handelsværdierne blive anvendt som værdiansættelsesprincip ved an-

vendelse af begge omdannelsesmetoder.  

Når der foretages en virksomhedsomdannelse, vil salget af den personlige virksomhed til et selskab 

ske til den samme ejer. Dette vil blive anset som værende en kontrolleret transaktion, da der sker en 

handel mellem interesseforbudne parter. I henhold til LL § 2 skal interne handler fastsættes efter 

armslængdeprincippet. Det betyder, at interesseforbundne parter skal anvende priser og vilkår i over-

ensstemmelse med, hvad der ville være aftalt, hvis transaktionerne var sket mellem uafhængige par-

ter. Hvis man ikke fastsætter prisen efter armslængdeprincippet, har Skattestyrelsen beføjelser til at 

foretage en korrektion af værdiansættelsen.  

4.1 Goodwill 
Dette afsnit vil blive skrevet ud fra cirkulære nr. 22 af 28. marts 2000 vedrørende indregning af 

skønsmæssig goodwill.63  

Når en virksomhed skal sælges, opgøres goodwill. Goodwill defineres som den merværdi, som en 

uafhængig tredjemand er villig til at betale for virksomheden. Når der foretages en virksomhedsom-

dannelse, skal der beregnes en goodwill, som vederlag for virksomheden. Ved salg til tredjemand vil 

goodwill opgøres til handelsværdi, men denne handelsværdi vil skulle fastsættes skønsmæssigt ved 

en virksomhedsomdannelse. Som tidligere nævnt vil der ved en virksomhedsomdannelse være tale 

 
63 JV: C.C.6.4.1.2 
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om en kontrolleret transaktion, da den personlige virksomhed bliver solgt til et selskab med samme 

ejer. Det betyder, at der ikke vil opstå den goodwill, som der vil være opstået ved salg til en uafhængig 

tredjemand. Da handelsværdien på goodwill ikke vil være kendt ved en virksomhedsomdannelse, har 

Skattestyrelsen udarbejdet et cirkulære nr. 44 af 28 marts 2000 vedrørende indregning af en skøns-

mæssig goodwill. Dette cirkulære danner et udgangspunkt for de fleste goodwillberegninger.  

I nogle brancher kan der være en kutyme for opgørelse af goodwill, herunder læger, tandlæger og 

revisorer. I andre tilfælde er der ingen goodwill, dette kan opstå ved nystartede virksomheder, som 

endnu ikke har etableret et navn og omdømme.  

Beregningsreglen i hovedtræk 

Beregningen af goodwill tager udgangspunkt i virksomhedens regnskabsmæssige resultater for de 

seneste tre år forud for overdragelsen. Hvis virksomheden ikke har udarbejdet et årsregnskab efter 

årsregnskabsloven, vil det være virksomhedens skattepligtige indkomst, der ligges til grund. Hvis 

virksomheden har eksisteret i mindre end tre år, vil man anvende de seneste resultater og regulere 

forholdsvist herefter.  

Resultaterne for de seneste tre år bliver blandt andet reguleret af de finansielle omkostninger som 

tillægges og de finansielle omkostninger om fratrækkes. Yderligere reguleringer kan indgå, men da 

disse ikke har relevans for casen, vil disse ikke blive gennemgået.  

Der er forskellige vægtningsgrader for resultaterne for de tre regnskabsår. Sidste år vægtes med x3, 

andet sidste år vægtes med x2 og tredje sidste år vægtes med x1. Når de tre år er ganget op med 

vægtningsgraden skal de divideres med 6. Dette vil give det gennemsnitlige resultat, der skal bruges 

som udgangspunktet for beregningen.   

Udviklingstendens 

Når goodwill skal værdiansættes, skal der tages højde for resultaternes udviklingstendens for de se-

neste tre år. Hvis der har været en konstant udviklingstendens af resultatet, der danner udgangspunkt 

for beregningen, de seneste tre år, skal der foretages en beregning af et tillæg eller fradrag for udvik-

lingstendensen.  

Beregningen laves ved at tage gennemsnittet af udviklingen mellem de tre år. Man udregner forskel-

len mellem år 1 og år 2 og lægger til forskellen mellem år 2 og år 3, og derefter dividere man beløbet 

med 2. Dette beløb skal tillægges eller fratrækkes beregningsgrundlaget for goodwill.  
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Driftsherreløn  

Efter vurderingen om der skal tillægges eller fratrækkes en udviklingstildens, skal der fratrækkes en 

driftsherreløn som vederlag til ejer. Hvis beløbet er under 500.000 tages altid 250.000 i driftsherreløn, 

hvis beløbet er mellem 500.000 og 2.000.000 tages der 50% af driftsherrelønnen. Såfremt resultatet 

efter fradraget for driftsherreløn ender med at være kr. 0 eller negativt, så skal der ikke indregnes 

noget goodwill i åbningsbalancen.  

Forrentning af virksomhedens aktiver 

Det næste step i beregningen af goodwill er, at der skal fratrækkes en forrentnings af samtlige aktiver 

i virksomhedens seneste balance forud for omdannelsen. Driftsfremmede aktiver såsom for eksempel 

pantebreve, obligationer, og tilkøbt goodwill skal ikke indgå i beregningen af forretningen af virk-

somhedens aktiver. Vurderingen af hvilke aktiver der skal inkluderes, vil altid bero på en konkret 

vurdering af den enkelte virksomheds aktivitet og de tilhørende aktiver. De aktiver der skal indgå i 

forrentningen, skal være aktiver, der indgår i virksomhedens primære drift og forretningsområde.  I 

henhold til VSL § 9 fastsættes forretningsprocenten til den gældende kapitalafkastsats for omdannel-

sesåret plus 3%. Den seneste kapitalafkastsats for 2020 udgør som tidligere nævnt 0%, hvorfor den 

samlede forretning vil være 3%.  

Kapitalisering 

Det endelige goodwillbeløb vil fremkomme ved at restbeløbet bliver kapitaliseret med en individuelt 

fastsat kapitaliseringsfaktor. Denne kapitaliseringsfaktor udtrykker forholdet mellem det forventede 

årlige afkast i form af den forrentningsprocent og goodwillens forventede levetid. Med andre ord er 

kapitaliseringsfaktoren et udtryk for, hvor mange år man kan forvente et afkast på den indregnede 

goodwill. I henhold til VSL § 9 fastsættes forretningen til den gældende kapitalafkastsats med et 

tillæg på 8%. Den samlede gældende forretning vil være 8%, da kapitalafkastsatsen er 0%.  

Goodwill kan have en varierende levetid, som der skal tages højde for, når kapitaliseringsfaktoren 

skal fastsættes. Normalvis vil levetiden blive fastsat til syv år, hvis virksomhedens produkter har 

karakter af standardprodukter. Såfremt der er andre forhold der taler for en længere eller kortere le-

vetid, skal der tages højde for disse. Man kan foretage en individuel fastsættelse af goodwill, og der-

med en individuel fastsættelse af kapitaliseringsfaktoren, hvilket hviler på den forudsætning, at den 

goodwill, der erhverves fra overdrageren, gradvis bliver erstattet af goodwill, der bliver opbygget af 

erhververen.  
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Goodwill ved I/S 

Når goodwill skal beregnes for et interessentskab, så skal beregningen ske for hver deltager. Bereg-

ningen vil tage udgangspunkt i hvert interessents andel af resultatet.  Dog gælder det med hensyn til 

beregningen af udviklingstendensen, at resultatet skal medtages som helhed og ikke forholdsmæssigt 

pr. interessent. Herefter skal resultatet fordeles på hver interessent, og der beregnes herefter et fradrag 

for driftsherreløn pr. ejer, der yder en væsentlig arbejdsindsats. 

En forudsætning for at beregne fradrag for driftsherreløn for hver ejer er, at hver ejers arbejdsindsats 

anses for at være væsentlig. Såfremt alle ejernes deltagelse i interessentskabet har karakter af bibe-

skæftigelse, kan der kun foretages fradrag for en samlet driftsherreløn.    

4.2 Fast ejendom 
Når en ejendom skal overdrages mellem en hovedaktionær og et selskab, skal overdragelsen ske til 

handelsværdi. Et godt udgangspunkt til værdiansættelsen er den seneste offentliggjorte ejendomsvur-

dering. Hvis den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering giver et retvisende billede af handelsvær-

dien, kan denne anvendes som overdragelsespris. Hvis det antages at ejendomsvurderingen er fejlbe-

hæftet eller, at der siden den seneste vurdering er foretaget ombygning eller modernisering, hvor 

handelsværdien er blevet påvirket, så kan ejendomsvurderingen ikke anvendes. Herudover skal man 

være opmærksom på, at Skattestyrelsen ikke er bundet af den offentlige ejendomsvurdering. Det be-

tyder, at Skattestyrelsen har mulighed for at omgøre den offentlige vurdering i tilfælde, hvor det vur-

deres, at den ikke giver et retvisende udtryk for ejendommens handelsværdi.64  

Hvis det vurderes, at den offentlige ejendomsvurdering ikke er retvisende, så kan ejendommen vær-

diansættes på baggrund af en valurvurdering. Ved en valurvurdering vil værdiansættelsen blive fastsat 

af en ejendomsmægler og ville afspejle prisen, hvis den blev blevet solgt til en uafhængig part. En 

valurvurdering er forbundet med flere omkostninger i forhold til en offentlig vurdering, hvorfor den 

offentlige vurdering i praksis anvendes, såfremt det er muligt. For at undgå konfrontationer med Skat-

testyrelsen er et alternativ at søge et bindende svar fra dem, så værdien på ejendommen bliver accep-

teret inden virksomhedsomdannelsen.65   

 

 

 
64 JV: C.B.3.5.4.3 
65 JV: C.B.3.5.4.3 
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Parcelhusreglen eller ejendomsavancebeskatning 

Når der er tale om afståelse af ejendom, kan det ske skattefrit eller skattepligtigt alt efter hvilke for-

hold, der gør sig gældende. Når der er tale om fysiske personers salg af fast ejendom, vil parcelhus-

reglen oftest være gældende.66 Der gælder to betingelser ved parcelhusreglen, som kan gøre salget af 

fast ejendom skattefrit i henhold til EBL §8, stk. 1, hvilket er:  

• Ejendommen skal have tjent som bolig for ejeren og/eller dennes husstand i hele eller en del 

af ejertiden. Der vil ikke være et krav om, at ejeren eller dennes husstand skal bo i ejendom-

men på salgstidspunktet,67  

• Arealet på den grund bolig ligger på skal være under 1.400 m2. Såfremt grunden er større end 

de 1.400 m2, kan salget dog stadigvæk være skattefrit, hvis der efter en offentlig myndigheds 

bestemmelse ikke kan udstykkes fra grunden eller, hvis udstykning ifølge erklæring fra Vur-

deringsstyrelsen vil medføre en værdiforringelse på mere end 20% af restarealet eller den 

bestående bebyggelse. 68 

Såfremt de to ovenstående betingelser ikke er opfyldt, vil parcelhusreglen ikke være gældende, og 

salget vil være skattepligtigt. Det betyder, at ejeren af ejendommen vil blive beskattet af en eventuel 

gevinst, mens der vil være fradrag for et eventuelt tab. Et sådan skattepligtigt salg skal ske efter 

reglerne for ejendomsavancebeskatning, og vil ofte ses hos selskaber der har investeringsejendomme. 

Hvis man skal opgøre afståelsen efter ejendomsavancebeskatning, skal fortjeneste og tab opgøres for 

hver enkelt ejendom efter formlen anskaffelsessum – salgssum. Salgssummen udgøres af den kon-

tante salgspris fratrukket omkostninger til for eksempel advokat og ejendomsmægler. Anskaffelses-

summen består af den faktiske købesum plus købsomkostninger. Der er nogle særlige regler for an-

skaffelsessummen for ejendomme anskaffet før 1993, som ikke vil blive gennemgået, da det ikke har 

relevans for opgaven. Når anskaffelsessummen er fastlagt, bliver der tillagt 10.000 kr. pr. kalenderår 

efter 1993 dog ikke i det år, hvor ejendommen afstås medmindre ejendommen både anskaffes og 

afstås i samme år jf. ejendomsavancebeskatningsloven § 5 (herefter EBL). Herudover vil der være et 

tillæg for omkostninger, som er afholdt til vedligeholdelse og forbedring af ejendommen, som over-

stiger et beløb på 10.000 kr.69    

 
66 Lærebog om indkomstskat, s. 528 
67 JV: C.H.2.1.15.1 
68 JV: C.H.2.1.15.1 
69 Lærebog om indkomstskat, s. 526 - 527 



 
 
 

Side 40 af 66 
 

4.3 Driftsmidler 
Når driftsmidler værdiansættes, så skal dette ske efter handelsværdien. For at finde aktivets handels-

værdi, kan der foretages en vurdering af tredje mand. Derudover vil den regnskabsmæssige værdi 

også kunne afspejle aktivets reelle værdi, hvilket i mange tilfælde vil blive accepteret. Rent regn-

skabsmæssigt vil de aktiverede driftsmidler blive afskrevet over en forventet levetid. Afskrivningerne 

vil derfor udtrykke aktivernes værdiforringelse over den pågældende periode. I åbningsbalancen vil 

både de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier blive medtaget.70  

4.4 Omsætningsaktiver 
Aktiver som likvide beholdninger, igangværende arbejder, debitorer, øvrige tilgodehavender, vare-

beholdninger m.v. hører under kategorien omsætningsaktiver. Disse aktiver vil blive værdiansat efter 

handelsværdien.71 Den regnskabsmæssige værdi viser ofte et retvisende billede af værdierne pr. ba-

lancedagen, hvorfor det derfor ofte er denne værdi, der lægges til grund for fastsættelsen af handels-

værdien. Handelsværdien vil desuden også oftest afspejle de skattemæssige værdier, da der vil være 

nedskrevet for eventuelle tab ved for eksempel varelager og debitorer.  

4.5 Udskudt skat 
Når man foretager en omdannelse efter den skattefrie metode, vil der blive beregnet en udskudt skat. 

Ved den skattepligtige metode vil man som tidligere nævnt afregne skatten på omdannelsestidspunk-

tet. Denne skat afspejler forskellen på de skattemæssige og regnskabsmæssige værdier. Hvis den 

regnskabsmæssige værdi er større end den skattemæssige værdi, er der tale om en skyldig udskudt 

skat. Omvendt hvis den regnskabsmæssige værdi er mindre end den skattemæssige værdi, er der tale 

om et udskudt skatteaktiv.72 Den udskudte skat beregnes for virksomhedsskatteprocenten, der er fast-

sat for det år omdannelsen finder sted, og for 2021 udgør denne 22%. Derudover skal det understreges 

at den udskudte skat kun skal afsættes i den regnskabsmæssige balance.  

4.6 Gældsforpligtigelser 
Værdiansættelse af gældsforpligtigelser skal ske til handelsværdi både ved en skattepligtig samt skat-

tefri omdannelse.73 Her vil kursværdien anses for at være handelsværdien og værdiansættelsen vil 

 
70 Lærebog om indkomstskat s. 1102 
71 Lærebog om indkomstskat s. 1102 
72 Lærebog om indkomstskat s. 706 
73 Lærebog om indkomstskat s. 1102 
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som regel ske til kurs 100. Det er ofte den bogførte værdi, der viser hvor stor gælden er på omdan-

nelsestidspunktet. Med hensyn til den skattemæssige værdi, så vil denne også blive opgjort til kurs-

værdien.  

4.7 Stiftelsesomkostninger 
I forbindelsen med omdannelsen vil man stifte et selskab, og der vil hertil komme nogle omkostninger 

i form af stiftelsen. Disse stiftelsesomkostninger har man mulighed for at aktivere. De vil derved 

indgå i de skattemæssige værdier for de aktiver, der er valgt at skulle indgå i omdannelsen. 

4.8 Delkonklusion  
Hvad enten der er tale om en skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse, skal der foretages 

en værdiansættelse af de aktiver og passiver, som indgår i omdannelsen. Denne værdiansættelse skal 

ske til handelsværdier fratrukket en eventuel skattemæssig fortjeneste. Handelsværdierne skal opgø-

res efter armslængdeprincippet. Såfremt handelsværdierne ikke opgøres efter armslængdeprincippet, 

har Skattestyrelsen beføjelser til at korrigere i værdiansættelsen.  

En værdiansættelse af virksomhedens aktiver og passiver udgør et væsentligt step i virksomhedsom-

dannelsen, da det er på baggrund af denne selskabets åbningsbalance opgøres. Derudover danner 

værdiansættelsen grundlaget for den skatteforpligtigelse, der opstår ved enten den skattepligtige eller 

skattefrie virksomhedsomdannelse.  

I henhold til værdiansættelsen af de fleste aktiver og passiver vil det være forholdsvis lige til at ind-

hente handelsværdier fra tredjemand eller det senest aflagte regnskab. Med hensyn til værdiansættel-

sen af goodwill kan det godt blive mere omfattende, da denne skal fastsættes skønsmæssigt på bag-

grund af Skattestyrelsen cirkulære om værdiansættelse af goodwill. 

På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at det er en vigtig forudsætning, at virksomhedens 

aktiver og passiver bliver værdiansat korrekt. Først og fremmest er det på baggrund af denne, at sel-

skabets åbningsbalance opgøres samt grundlaget for ejerens skatteforpligtelse. Derudover kan der 

opstå uønskede stridigheder med Skattestyrelsen, såfremt det vurderes, at handelsværdierne ikke er 

opgjort korrekt.  
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5. Værdiansættelse af Nielsens Entreprise I/S i praksis 
I ovenstående kapitler er der redegjort for teorien bag en virksomhedsomdannelse. I dette afsnit vil 

teorien blive ført ud i praksis, hvor der vil blive udarbejdet en virksomhedsomdannelse for Nielsens 

Entreprise I/S. Denne virksomhedsomdannelse tager udgangspunkt i virksomhedsbalancen for Niel-

sens Entreprise I/S pr. 31.12.2020. Virksomhedsbalancen fremgår af bilag 1, hvor de regnskabsmæs-

sige og skattemæssige saldi fremgår.  

5.1 Goodwill  
Som nævnt i kapitel 4, så vil goodwill være en vigtig del af beregningen, og denne skal indgå i virk-

somhedsomdannelsen, hvis beregningen viser en goodwill, der skal afsættes. Da Mads og Mikkel 

driver et interessentskab, er det nødvendigt at lave goodwillberegningen pr. interessent. Såfremt re-

sultatet giver en goodwill, der skal afsættes, vil den blive ganget med 2.  

Beregningsgrundlag i hovedtræk 

Beregningstallene til udregning af virksomhedens goodwill fremgår af bilag 2. Bilag to viser resulta-

tet og de finansielle poster for de seneste tre regnskabsår for Nielsens Entreprise I/S. Da det er et 

interessentskab og de ejer 50% hver, er resultatet opdelt derefter.   

Udviklingstendens 

For Nielsens Entreprise I/S er resultatet for de seneste tre år svingende, og der ses ikke en udviklings-

tendens, hvorfor udviklingstendensen ikke skal beregnes. Såfremt der havde været en konstant ud-

viklingstendens, skulle denne beregnes uanset om tendensen var positiv eller negativ. 

Driftsherreløn 

Hvis beløbet er under 500.000 tages altid 250.000 i driftsherreløn, hvis beløbet er mellem 500.000 og 

2.000.000 tages der 50% af driftsherrelønnen. I dette tilfælde medtages 250.000, da 50% af det gen-

nemsnitlige resultat efter udviklingstendensen giver 154.253.  

Forrentning af virksomhedens aktiver 

Nielsens Entreprise I/S har i alt en aktivsum på 1.884.311, som fremgår af bilag 1. De likvide midler 

vil blive holdt uden for forretningen af aktiverne, og de udgør 133.866, og det vurderes at erhvervel-

sen af ejendommen ikke indgår i virksomhedens primære forretningsområde, hvorfor den ikke vil 

blive medregnet i aktivmassen, der bliver forrentet. Ejendommens værdi udgør ved omdannelsestids-

punktet 1.050.000.   
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I 2020 er kapitalafkastsatsen 0, hvor der skal tillægges 3% til forretningen. Jf. VOL § 9.  

Kapitalisering 

Forinden for udregningen af kapitaliseringen, skal der foretages en vurdering af, hvor lang tid, der 

forventes et afkast af goodwill. For Nielsens Entreprise I/S er der forudsat at levetiden på goodwill 

vil være 7 år, da der ikke er specielle forhold, som afviger fra den normale skønsmæssige antagelse. 

Kapitaliseringsfaktoren vil udgøre 2,83 og er hentet fra Skattestyrelsen.74  

Goodwillberegning for Nielsens Entreprise I/S  

 

5.2 Fast ejendom 
Når en ejendom overdrages til et selskab ved en virksomhedsomdannelse, så skal dette som nævnt i 

kapitel 4 ske til handelsværdi. Handelsværdien skal afspejle de vilkår, der vil have været aftalt ved 

afståelse til en uafhængig part i henhold til LL § 2.  

 
74 JV: C.C 6.4.1.2 

Goodwill beregning Nielsens Entreprise I/S
Beregning til værdiansættelse af goodwill

debet kredit debet kredit debet kredit
Resultat før skat 200.768 350.890 300.786
Finansielle udgifter 5.937 6.120 9.315

0 206.705 0 357.010 0 310.101
Resultat før finansiering 206.705 357.010 310.101
Vægtning 1 2 3

206.705 714.020 930.303
1.851.028

Vægtet reguleret resultat (divideret med 6) 308.505
Udviklingstendens = ( resultat sidste år - resultat 3. sidste år)/2 0

308.505
Driftsherreløn 50% (min. 250.000 og maks 1 mio.) -250.000

58.505
Forrentning af aktiver aktiver: 700.445 rente: 300% -21.013
Rest til forrentning af goodwill 37.491
Kapitaliseringsfaktor 2,83 106.139

Den beregnede goodwill pr. interessent 106.139

Goodwill i alt 212.278

3. sidste år 2. sidste år Sidste år
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Mads og Mikkel faldt i november 2020 over et hus i Kalundborg, som var det perfekte håndværker-

tilbud. Da Mads og Mikkel ofte har færre arbejdsopgaver i vinterhalvåret, så de ejendommen som en 

god investeringsmulighed med henblik på at renovere den og sælge den til en højere fortjeneste.  

Mads og Mikkel valgte at købe ejendommen i 2020 til en værdi af 1.050.000 kr. inkl. købsomkost-

ninger., hvor de gav en udbetaling på 150.000 kr.  

Da der er tale om en beboelsesejendom vil denne ikke være afskrivningsberettiget i henhold til af-

skrivningsloven §14, stk. 2, nr. 4. Når Mads og Mikkel vælger at sælge ejendommen efter renovering, 

vil der ske beskatning af gevinsten, da ejendommen ikke er omfattet af parcelhusreglen, da de to krav 

ikke opfyldes som nævnt i afsnit 4.2.  

Mads og Mikkel vil gerne have ejendommen med i virksomhedsomdannelsen. Da Mads og Mikkel 

valgte at købe ejendommen i december 2020 og forinden regnskabsårets afslutning endnu ikke har 

påbegyndt istandsættelsen, anses den købte værdi for handelsværdien. For at spare på likviditeten, 

har Mads og Mikkel valgt, at vente med at tage et yderligere lån til istandsættelse, til de går i gang 

med renoveringen.  

For at der kan ske en overdragelse af ejendommen, så skal der opgøres en ejendomsavancebeskatning.  

 

I henhold til ovenstående beregning af ejendomsavancen vil den nye anskaffelsessum udgøre 

1.085.000. 

Ændringen der er opstået i forbindelse med EBL er minimal og vurderes urealistisk i forhold til at 

ejendommen er anskaffet i december, og Mads og Mikkel ikke har påbegyndt istandsættelsen. Avan-

cen holdes derfor uden for omdannelsen, og der tages udgangspunkt i handelsværdien på de 

1.050.000.  

Afståelsessum opgjort på kontantbasis 1.050.000
- Salgsomkostninger -                       
Reguleret afståelsessum 1.050.000

Anskaffelsessum opgjort på kontantbasis 1.050.000
Købsomkostninger 25.000
Tillæg pr. år ejet jf. EBL § 5 stk. 1 10.000
Reguleret anskaffelsessum 1.085.000

Ejendomsavance til beskatning -35.000

Ejendomsavance
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5.3 Driftsmidler og deposita 
Mads og Mikkel har i deres virksomhed erhvervet driftsmidler hen over de seks år, virksomheden har 

eksisteret, som er blevet afskrevet. I dag består driftsmidlerne af to varevogne som kun anvendes til 

erhvervsmæssige formål samt diverse maskiner og værktøj til brug for løsning af arbejdsopgaver. De 

aktiverede driftsmidler har alle haft en anskaffelsessum over bundgrænsen, som for 2020 udgør 

14.100. Det skal dog pointeres, at der i forbindelse med Coronakrisen er vedtaget en forhøjet beløbs-

grænse ved straksafskrivning på 30.000 på aktiver der er anskaffet efter 23. november 2020.75 Da 

Mads og Mikkel ikke har købt driftsmidler i virksomheden i slutningen af året, gøres der ikke brug 

af den nye beløbsgrænse.  

Der foreligger en forskel på den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi. Den regnskabsmæssige 

værdi for driftsmidler udgør 243.700 kr. imens den skattemæssige værdi udgør 233.700 kr. Den bog-

førte værdi for driftsmidlerne anses som handelsværdien, da der er taget højde for afskrivninger og 

dermed værdiforringelsen.  

I forhold til deposita har Mads og Mikkel lejet et lager, som benyttes til opbevaring af udstyr og 

materialer. Depositummet er for tre måneders leje og udgør i alt 10.000 kr., og vil blive tilbagebetalt 

i forbindelse med opsigelse af lejeaftalen. Depositummet er bekræftet på baggrund af en lejekontrakt 

og værdien i balancen anses for værende retvisende.  

  

 
75 Skatteministeriet: afskrivningsloven - se: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser-i-lovgiv-
ningen/afskrivningsloven/, besøgt d. 5. maj 2021 
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5.4 Omsætningsaktiver 
Nielsens Entreprise I/S har følgende omsætningsaktiver, som skal indgå i åbningsbalancen for sel-

skabet.  

• Varebeholdning, kr. 50.000 

• Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser, kr. 106.850 

• Igangværende arbejder for fremmed regning, kr. 285.000 

• Andre tilgodehavende, kr. 4.895 

• Likvide beholdninger, kr. 133.866 

Alle de regnskabsmæssige værdier for omsætningsaktiverne svarer til de skattemæssige værdier. 

Værdierne giver et retvisende billede af aktivernes værdi og disse ligges til grund for handelsværdien. 

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser skal der ikke nedskrives på, da alt er blevet indbetalt efter 

1. januar 2021.  

De igangværende arbejder er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter de igangværende arbejder 

måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien opgøres på baggrund af færdiggørelses-

graden. Salgsværdien er et udtryk for handelsværdien.  

Andre tilgodehavende vedrører tilgodehavende i forbindelse med en forsikringspolice.  

De likvide beholdninger vedrører virksomhedens bankkonto hos Danske Bank. Der foreligger ingen 

bundne likvider i denne post, hvorfor den bogførte værdi anses for handelsværdien.  

5.5 Gældforpligtigelser 
Nielsens Entreprise I/S har følgende forpligtelser, som skal indgå i åbningsbalancen for selskabet.  

• Gæld til realkreditinstitutter, kr. 900.000 

• Leverandører af vare og tjenesteydelser, kr. 32.548 

• Anden gæld, kr. 305.746 

Alle de regnskabsmæssige værdier for gældsforpligtigelserne svarer til de skattemæssige værdier. 

Værdierne giver et retvisende billede af passivernes værdi og disse ligges til grund for handelsvær-

dien. 
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Gælden til realkreditinstitutter vedrører optagelse af lån i forbindelse med køb af ejendom. Ejen-

domme blev erhvervet i slutningen af 2020, og der er derfor ikke blevet afdraget på lånet, da det er 

blevet stiftet i december 2020.  

Gæld til leverandører vedrører gæld til de faste leverandører Nielsens Entreprise benytter sig af i 

forbindelse med materialekøb. Gælden vedrører varekøb i december 2020, og afregnes i januar 2021.  

Anden gæld vedrører skyldig moms og diverse skyldige lønomkostninger i forbindelse med en svend 

Mads og Mikkel har ansat.  

5.6 delkonklusion 
I dette kapitel er der foretaget en værdiansættelse af Nielsens Entreprise I/S. De tilhørende aktiver og 

passiver er blevet fastsat til handelsværdier, som i de fleste tilfælde svarer til de bogføringsmæssige 

værdier. Med hensyn til ejendommen og goodwill har der været nogle andre værdiansættelsespræ-

misser. Ejendommen er blevet værdiansat efter reglerne i EBL, mens goodwill er skønsmæssigt fast-

sat på baggrund af goodwillcirkulæret, som er opgivet fra Skattestyrelsen. I forhold til ejendommen, 

er det desuden vurderet uvæsentligt at medtage differencen fra EBL, da værdien ikke er reel grundet 

at virksomheden er blevet omdannet få måneder efter anskaffelsen. De udregnede handelsværdier i 

kapitel fem er brugt til at foretage en virksomhedsomdannelse i kapitel seks. 

Handelsværdierne for virksomhedsomdannelsen i dette kapitel er fastsat til følgende: 

 

 

  

Aktiver Passiver
Goodwill 212.278 Gæld til realkredit 900.000
Ejendom 1.050.000 Kreditorer 32.548
Driftsmidler 243.700 Anden gæld 305.746
Deposita 10.000
Varebeholdning 50.000
Debitorer 106.850
Igangværende arbejder 285.000
Andre tilgodehavende 4.895
Likvider 133.866
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6. Virksomhedsomdannelse af Nielsens Entreprise I/S 
Mads og Mikkel har valgt at gøre brug af deres revisor til at foretage virksomhedsomdannelsen. Mads 

og Mikkel har fremlagt et ønske om, at der skal ske en omdannelse af hele virksomheden inklusiv 

ejendommen. Mads og Mikkel ønsker ikke at ekskludere ejendommen fra omdannelsen, da de ikke 

har et ønske om personlig hæftelse længere. Derudover er det som tidligere nævnt en ejendom, der er 

købt med henblik på, at den skal renoveres og sælges videre med en gevinst. Såfremt der sker en 

omdannelse af interessentskabet og ejendommen ikke medtages, vil der alene være et realkreditlån 

og en ejendom tilhørende lånet tilbage. Det betyder, at der ikke vil være likviditet i interessentskabet 

til at tilbagebetale lånet, og Mads og Mikkel er nødsaget til at tilbagebetale lånet med deres private 

midler. Derudover vil lånet det kommende år blive større, da der skal lånes nogle penge til renove-

ringen. Så for at ekskludere den private hæftelse og at skulle tilbagebetale lånet med private midler, 

ønsker Mads og Mikkel at ejendommen skal medtages i omdannelsen.  

Mads og Mikkel i tvivl om, hvilken omdannelsesmetode de ønsker at gøre brug af i forhold til be-

skatningen og den likviditet, der er til rådighed. Derfor har de i samråd med revisor besluttet, at der 

skal udarbejdes tre eksemplarer på virksomhedsomdannelsen, hvorefter de kan beslutte, hvilken der 

gør sig mest fordelagtig for netop dem. Mads og Mikkel har bedt deres revisor om at udarbejde ek-

semplarer på følgende omdannelser: 

• Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

• Skattepligtig virksomhedsomdannelse med et stiftertilgodehavende 

• Skattefri virksomhedsomdannelse 

Forud for at Mads og Mikkel ønsker at foretage en virksomhedsomdannelse, så ønsker de også assi-

stance med den fremtidige ejerstruktur af det kommende selskab, som skal stiftes under navnet Niel-

sens Entreprise ApS. I praksis vil en udarbejdelse af en fremtidig ejerstruktur samt stiftelse af selska-

ber være et naturligt følge ved en virksomhedsomdannelse.  

For Nielsens Entreprise I/S vil omdannelsen ske med tilbagevirkende kraft. Omdannelsen vil ske på 

baggrund af de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier pr. 31. december 2020 i marts 2021.  

6.1 Skattepligtig virksomhedsomdannelse med overkurs 
Såfremt Mads og Mikkel vælger at omdanne virksomhedens efter den skattepligtige metode, vil om-

dannelsen ske efter afståelsesprincippet. Dette vil betyde, at der vil ske en afståelse til handelsværdier. 

Omdannes virksomheden efter denne metode vil det føre til beskatning hos Mads og Mikkel.  
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Hvis Mads og Mikkel vælger at omdanne efter den skattepligtige metode, vil der opstå en overkurs, 

som vil blive indregnet i egenkapitalen. Såfremt ejerne ønsker at udbetale beløbet til sig selv, efter 

man har indregnet det i egenkapitalen, vil det blive anset som et udloddet udbytte. Ejerne vil her blive 

beskattet efter aktieindkomstreglerne. 

Der vil blive taget udgangspunkt i kapitel tre med hensyn til det teoretiske aspekt. Med hensyn til 

tallene i analysen vil der blive gjort brug af værdiansættelsesværdierne i kapitel fire.  

Den skattepligtige virksomhedsomdannelse fra Nielsens Entreprise I/S til Nielsens Entreprise ApS 

vil skulle udarbejdes på følgende måde:  

 

I ovenstående er der lavet en åbningsbalance for Nielsens Entreprise ApS efter den skattepligtige 

omdannelsesmetode. Denne omdannelsesform betyder som tidligere nævnt, at der vil fremkomme 

beskatning på omdannelsestidspunktet. Mads og Mikkels avance på 222.278, vil blive indskudt i 

virksomhedens egenkapital i form af anparter, som de vil blive beskattet af i deres personlige ind-

komst. Derudover skal det pointeres, at der er indregnet en overkurs i egenkapitalen, som er et udtryk 

Aktiver Handelsværdier Skattemæssig værdi Avance
Skattemæssig 
anskaffelsessum Åbningsbalance

Goodwill 212.278 0 212.278 0 212.278
Immaterielle anlægsaktiver i alt 212.278 0 0 212.278

Grunde og bygninger 1.050.000 1.050.000 0 1.050.000 1.050.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 243.700 233.700 10.000 233.700 243.700
Materielle anlægsaktiver i alt 1.293.700 1.283.700 1.293.700 1.293.700

Depositum 10.000 10.000 10.000 10.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 10.000 10.000 10.000 10.000

Anlægsaktiver i alt 1.515.978 1.293.700 222.278 1.293.700 1.515.978

Råvarer og hjælpematerialer 50.000 50.000 50.000 50.000
Varebeholdning 50.000 50.000 50.000 50.000

Omsætningaktiver
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 106.850 106.850 106.850 106.850
Igangværende arbejder for fremmed regning 285.000 285.000 285.000 285.000
Andre tilgodehavende 4.895 4.895 4.895 4.895
Tilgodehavende i alt 396.745 396.745 396.745 396.745

Likvide beholdninger 133.866 133.866 133.866 133.866

Omsætningsaktiver i alt 580.611 580.611 580.611 580.611

Aktiver i alt 2.096.589 1.874.311 222.278 1.874.311 2.096.589

Passiver

Egenkapital
Selskabskapital 40.000
Overkurs 818.295
Kapitalkonto 858.295 636017 222.278 636.017
Egenkapital ultimo 858.295 636.017 636.017 858.295

Gæld til realkreditinstitutter 900.000 900.000 900.000 900.000
Langfristet gældsforpligtelser i alt 900.000 900.000 900.000 900.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 32.548 32.548 32.548 32.548
Anden gæld 305.746 305.746 305.746 305.746
Kortfristet gældsforpligtelser i alt 338.294 338.294 338.294 338.294

Gældsforpligtelser 1.238.294 1.238.294 1.238.294 1.238.294

Passiver i alt 2.096.589 1.874.311 222.278 1.874.311 2.096.589
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for de frie reserver, som Mads og Mikkel kan udlodde som udbytte til sig selv, hvorefter beskatning 

vil ske i deres aktieindkomst.  

6.2 Skattepligtig omdannelse med stiftertilgodehavende 
Mads og Mikkel har også mulighed for at foretage en skattepligtig virksomhedsomdannelse med et 

stiftertilgodehavende. Når man omdanner med et stiftertilgodehavende i åbningsbalancen, vil dette 

blive set som et vederlag til ejerne i forbindelse med afståelsen af den personlige virksomhed. Stif-

tertilgodehavende kan efterfølgende hæves skattefrit, og derudover kan stiftertilgodehavende benyt-

tes til at betale skatten fra salget af virksomheden. Det mest fordelagtige såfremt virksomheden har 

likviditet til at udbetale det fulde beløb, vil være at hensætte et stiftertilgodehavende. Fordelen heraf 

er, at man får midler ud til at betale skatten. 

Såfremt man vælger at optage et stiftertilgodehavende i åbningsbalancen, er det et lovkrav, at der 

udarbejdes et gældsbrev, hvoraf det fremgår, hvad selskabet skylder til ejerne med kursnedslaget og 

efter kursnedslaget. Derudover skal gældsbrevet indeholde oplysninger om lånets løbetid samt rente-

beregning.   

Teorien bag stiftertilgodehavende er gennemgået i afsnit 3.1.4. Med hensyn til tallene i analysen, vil 

der blive gjort brug af værdiansættelsen i kapitel fire. 

I dette afsnit vil Mads og Mikkel gerne hensætte deres stiftertilgodehavende i forbindelse med en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse. 

Et stiftertilgodehavende udregnes ved at tage forskellen på de indskudte aktiver og gældsforpligtelsen 

samt kapitalkravet i forhold til den virksomhedsform man ønsker ved omdannelse til selskabsform. 

Stiftertilgodehavendet for Mads og Mikkel er udregnet til følgende: 

 

  

Indskudte aktiver 2.096.589
Gældsforpligtelser -1.238.294
Kapitalkrav -40.000
Stiftertilgodehavende, primo 818.295
Kursnedslag, kurs 80 -163.659
Stiftertilgodehavende ultimo 654.636

Stiftertilgodehavende
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Da Mads og Mikkel har ejet en lige stor andel i interessentskabet inden omdannelsen og har foretaget 

lige store afskrivninger, vil deres gældsbrev ligeledes være ens. I nedstående beregning er der blevet 

specificeret hvordan et stiftertilgodehavende er udregnet og fordelt ud på henholdsvis Mads og Mik-

kel: 

 

Mads og Mikkel har besluttet at fastsætte kursen på stiftertilgodehavende til 80. Dette kursnedslag 

skal herefter fordeles ud til virksomhedens aktiver, eksklusiv de likvide beholdninger. 

 

Som vist ovenfor, bliver kursnedslaget modregnet virksomhedens aktivers handelsværdi, som vil ud-

gøre den afståelsessum, som vil indgå i åbningsbalancen.  

 

  

Mads Mikkel
Ejerandel 50% 50%
Indskudt 1.048.295 1.048.295
Gæld -619.147 -619.147
Kapital -20.000 -20.000
Kursnedslag -81.830 -81.830
Gældsbrev 327.318 327.318

Uddeling af stiftertilgodehavende

Kursnedslag 163.659

Aktiver Handelsværdi Kursnedslag Afståelsessum

Goodwill 212.278 17.701 194.577
Ejendom 1.050.000 87.553 962.447
Driftsmidler 243.700 20.321 223.379
Depositum 10.000 834 9.166
Varebeholdning 50.000 4.169 45.831
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 106.850 8.910 97.940
Igangværende arbejder 285.000 23.764 261.236
Andre tilgodehavende 4.895 408 4.487
Likvide beholdninger 133.866 0 133.866

2.096.589 163.659 1.932.930
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I nedenstående vil åbningsbalancen med stiftertilgodehavende for Nielsens entreprise ApS fremgå.  

 

Aktiver Åbningsbalance Skattemæssig værdi

Goodwill 212.278 194.577
Immaterielle anlægsaktiver i alt 212.278 194.577

Grunde og bygninger 1.050.000 962.447
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 243.700 223.379
Materielle anlægsaktiver i alt 1.293.700 1.185.827

Depositum 10.000 9.166
Finansielle anlægsaktiver i alt 10.000 9.166

Anlægsaktiver i alt 1.515.978 1.389.570

Råvarer og hjælpematerialer 50.000 45.831
Varebeholdning 50.000 45.831

Omsætningaktiver
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 106.850 97.940
Igangværende arbejder for fremmed regning 285.000 261.236
Andre tilgodehavende 4.895 4.487
Tilgodehavende i alt 396.745 363.663

Likvide beholdninger 133.866 133.866

Omsætningsaktiver i alt 580.611 543.360

Aktiver i alt 2.096.589 1.932.930

Passiver

Egenkapital 40.000 40.000

Gæld til realkreditinstitutter 900.000 900.000
Langfristet gældsforpligtelser i alt 900.000 900.000

Stiftertilgodehavende 818.295 654.636
Leverandører af varer og tjenesteydelser 32.548 32.548
Anden gæld 305.746 305.746
Kortfristet gældsforpligtelser i alt 1.156.589 992.930

Gældsforpligtelser 2.056.589 1.892.930

Passiver i alt 2.096.589 1.932.930
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6.3 Skattefri omdannelse 
Såfremt at Mads og Mikkel vælger at omdanne efter den skattefrie metode, vil der modsat den skat-

tepligtige omdannelse, ikke blive udløst en skat til betaling. Det vil betyde at det nystiftede selskab 

Nielsens entreprise ApS, vil succedere for skatten, og ejerne vil blive beskattet ved afståelse af deres 

anparter. Efter denne metode vil der blive udløst en udskudt skat, som er beregnet af forskellen på 

anparternes anskaffelsessum og den skattemæssige værdi. 

Som nævnt i kapitel tre er der nogle særlige regler ved en skattefri omdannelse, såfremt man har 

drevet et interessentskab.  

• Mads og Mikkel anvender reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, 

• Mads og Mikkel har anvendt samme regnskabsperiode, der følger kalenderåret,  

• De ejer virksomheden 50% hver og har foretaget lige store afskrivninger. Derfor vil udgangs-

punktet for deres vederlag være det samme,  

• Der vil være nogle skattemæssige forskelle på deres kapitalkonti. Dette skyldes, at Mikkel har 

hævet færre penge end Mads. Dette betyder, at disse forskelle skal udlignes, hvor Mikkel har 

valgt at indskyde differencen i form af likvide midler, som er 154.663 kr. 

Indskydelse af likvider til udligning af kapitalkonti, kan ses jf. bilag 3. 

Såfremt Mikkel ikke havde likvider til at indskyde, var muligheden at Mads kunne hæve et tilsvarende 

beløb fra sin egenkapital, eller de kunne mødes på midten.   
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Som det fremgår af ovenstående opgørelse, kan det ses at der for Nielsens Entreprise ApS ikke er en 

stor forskel på deres skattepligtige og skattefrie virksomhedsomdannelse, i forhold til hvordan deres 

åbningsbalance vil se ud. Ved den skattefrie virksomhedsomdannelse vil der for Nielsens Entreprise 

ApS blive indregnet en udskudt skat under virksomheds hensættelser. Den udskudte skat er udregnet 

i forhold til den skattemæssige avance, som bliver beregnet med 22% og udgør 48.901 kr. 

Såfremt at Mads og Mikkel sælger deres andele i selskabet eller lukker virksomheden, vil det føre til 

beskatning af forskellen på salgsprisen fratrukket anskaffelsessummen. 

Aktiver Handelsværdier Skattemæssig værdi

Grundlag 
for udskudt 
skat

Skattemæssig 
anskaffelsessum Åbningsbalance

Goodwill 212.278 0 212.278 0 212.278
Immaterielle anlægsaktiver i alt 212.278 0 0 212.278

Grunde og bygninger 1.050.000 1.050.000 0 1.050.000 1.050.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 243.700 233.700 10.000 233.700 243.700
Materielle anlægsaktiver i alt 1.293.700 1.283.700 1.293.700 1.293.700

Depositum 10.000 10.000 10.000 10.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 10.000 10.000 10.000 10.000

Anlægsaktiver i alt 1.515.978 1.293.700 222.278 1.293.700 1.515.978

Råvarer og hjælpematerialer 50.000 50.000 50.000 50.000
Varebeholdning 50.000 50.000 50.000 50.000

Omsætningaktiver
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 106.850 106.850 106.850 106.850
Igangværende arbejder for fremmed regning 285.000 285.000 285.000 285.000
Andre tilgodehavende 4.895 4.895 4.895 4.895
Tilgodehavende i alt 396.745 396.745 396.745 396.745

Likvide beholdninger 288.529 288.529 288.529 288.529

Omsætningsaktiver i alt 735.274 735.274 735.274 735.274

Aktiver i alt 2.251.252 2.028.974 222.278 2.028.974 2.251.252

Passiver

Egenkapital
Selskabskapital 40.000
Overkurs
Kapitalkonto 1.012.958 790.680 790.680 924.057
Egenkapital ultimo 1.012.958 790.680 790.680 964.057

Udskudt skat 0 0 0 48.901
Hensættelser i alt 0 0 0 48.901

Gæld til realkreditinstitutter 900.000 900.000 900.000 900.000
Langfristet gældsforpligtelser i alt 900.000 900.000 900.000 900.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 32.548 32.548 32.548 32.548
Anden gæld 305.746 305.746 305.746 305.746
Kortfristet gældsforpligtelser i alt 338.294 338.294 338.294 338.294

Gældsforpligtelser 1.238.294 1.238.294 1.238.294 1.287.195

Passiver i alt 2.251.252 2.028.974 2.028.974 2.251.252
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6.4. Fremtidig ejerstruktur 
Efter at der er foretaget en virksomhedsomdannelse, herunder både skattefri og skattepligtig, og det 

nye selskab er blevet stiftet, bliver selskabet en selvstændig juridisk enhed. For Mads og Mikkel 

betyder det, at hæftelsesforholdet vil overgå fra Mads og Mikkel til selskabet, og de vil ikke længere 

hæfte solidarisk, men derimod med den indskudte kapital. Det betyder også, at det for Mads og Mik-

kel er vigtigt at kigge på en fremtidig ejerstruktur, som er med til at sikre en bedre struktur for sel-

skabet. 

I forhold til den fremtidige ejerstruktur kan Mads og Mikkel enten vælge at eje driftsselskabet direkte 

eller stifte et holding selskab og eje det indirekte gennem holdingselskaber. Der er både fordele og 

ulemper ved indførsel af holdingselskaber. 

Såfremt man vælger at eje et holding selskab er der nogle fordele. En af fordelene er, at hvis holding-

selskabet ejer mere end 10% af driftsselskabet, er der mulighed for at udbetale et skattefrit udbytte til 

de tilhørende holdingselskaber. Såfremt man vælger at afstå sine aktier/anparter i holdingselskabet, 

er en af fordele også at gevinsten ved salget vil være skattefrit. Der vil kun ske en beskatning fra 

holdingselskabet, såfremt ejerne vælger at udbetale nogle penge til sig selv privat i form af udbytte.76  

Som nævnt vil der også være nogle ulemper ved at have en holding struktur. Et af ulemperne er de 

stiftelsesomkostninger, det medfører, når et selskab skal stiftes. Derudover er det et lovkrav, at der 

skal udarbejdes årsregnskaber, som skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, og selvangivelser som skal 

indberettes til Skattestyrelsen. Alt dette vil medføre en meromkostning til revisor. Ejeren vil dog 

stadigvæk have mulighed for frit at vælge, hvilken erklæringsstandard, der ønskes, men denne er 

fortsat afhængig af aktivitetsstørrelsen.77  

I forhold til Mads og Mikkel har de et ønske om, at få en holding struktur. Begrundelsen er, at de ejer 

Nielsens Entreprise ApS 50% hver, og ønsker at have et holdingselskab, hvor de er uafhængige af 

hinanden i forhold til udlodninger og ændringer i ejerforhold.  

  

 
76 Advodan: Opret et holding - se: https://www.advodan.dk/da/erhverv/min-virksomhed/virksomhedsradgivning/op-
start-af-virksomhed/opret-holdingselskab/, besøgt d. 5. maj 2021 
77 Advodan: Opret et holding - se: https://www.advodan.dk/da/erhverv/min-virksomhed/virksomhedsradgivning/op-
start-af-virksomhed/opret-holdingselskab/, besøgt d. 5. maj 2021 
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Den fremtidige ejerstruktur for Nielsens Entreprisen ApS vil derfor være, som illustreret i nedstående 

figur. 

 

Som det fremgår i ovenstående figur, vil Mads og Mikkel eje hver deres holdingselskab 100%. Disse 

holdingselskaber vil herefter fungere som moderselskab til det omdannede driftsselskab Nielsens En-

treprise ApS. 

6.5 Delkonklusion 
I dette kapitel er der foretaget en virksomhedsomdannelse fra Nielsens Entreprise I/S til Nielsens 

Entreprise ApS. Der er efter Mads og Mikkels ønsker udarbejdet tre scenarier efter den skattepligtige 

omdannelsesmetode med overkurs, den skattepligtige omdannelses metode med et stiftertilgodeha-

vende samt den skattefri omdannelsesmetode. I forhold til valg af omdannelsesmetoder, vil der være 

fordele og ulemper ved valg af alle tre scenarier.  

Såfremt Mads og Mikkel vælger at omdanne efter den skattepligtige virksomhedsomdannelse med 

overkurs, vil de blive beskattet direkte af den avance i handelsværdien og den skattemæssige værdi, 

der opstår i forbindelse med omdannelsen. Det betyder, at de vil blive beskattet i deres personlige 

indkomst, hvor beskatningsgrundlaget vil være 222.078 fordelt lige på Mads og Mikkel. Ulempen 

ved denne metode er, man binder hele sin avance op på selskabets egenkapital, som man vil blive 

beskattet af. Fordelen ved at omdanne efter den skattepligtige metode med overkurs er, at værdien af 

interessentskabet vil blive indsat som en overkurs i selskabet. Det vil betyde, at Mads og Mikkel kan 

starte sit selskab med en stærkere soliditet, og hermed en stærkere økonomisk position. Den anden 

Mikkel Holding ApSMads Holding ApS
50% 50%

Nielsens enterprise 
ApS

Mads Nielsen
100%

Mikkel Nielsen
100%
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ulempe er, at der vil opstå en form for dobbeltbeskatning, at såfremt de vil hæve overkursen, vil det 

blive behandlet som udbytte, og dermed skulle de beskattes i deres aktieindkomst.  

I forhold til at omdanne efter den skattepligtige metode med et stiftertilgodehavende, vil Mads og 

Mikkels beskatning ske gennem kursnedslaget på stiftertilgodehavendet. Det medfører, at de kan 

hæve stiftertilgodehavendet skattefrit, hvilket her udgør 654.636 kr., som er en fordel, hvis selskabet 

har likviditet til det. Såfremt der er likviditetsmangel i selskabet, og Mads og Mikkel ikke har mulig-

hed til at udbetale stiftertilgodehavendet i aftalt tid i henhold til gældsbrevet, vil denne omdannelses-

metode ikke være fordelagtig. 

I forhold til at vælge den skattefrie omdannelsesmetode, vil skatten blive udskudt, og selskabet vil 

succedere i ejerens skattemæssige forhold. Det betyder, at skatten vil blive hensat i selskabets åb-

ningsbalance og nettovederlaget vil ydet i form af anparter. Det vil ikke medføre noget likviditetstræk 

før afståelsen. Herudover vil det også give en god soliditet for selskabet, da der vil opstå en overkurs. 

Ønsker Mads og Mikkel at trække værdien ud af virksomheden, skal det ske ved udbetaling af ud-

bytte.   

Der er ved omdannelsen også udarbejdet en fremtidig ejerstruktur i form af etablering af holdingsel-

skaber til både Mads og Mikkel. Det betyder, at de vil eje Nielsens Entreprise ApS 50% gennem deres 

holdingselskaber.  
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Konklusion 
Denne afhandling har til formål at besvare hvilke muligheder der for en omdannelse af et interessent-

skab, herunder hvordan en virksomhedsomdannelse vil se ud for Nielsens Entreprise I/S.  

 

Som erhvervsdrivende i Danmark er der mulighed for enten at vælge at drive sin virksomhed i per-

sonligt regi eller selskabsregi, og under disse to former er der forskellige virksomhedstyper og be-

skatningsformer, man kan vælge imellem. De primære forskelle på at drive en personlig virksomhed 

kontra et selskab er hæftelsesforhold samt de skattemæssige betingelser. Når man driver en virksom-

hed i personlig regi, vil man som ejer hæfte med hele sin personlige formue, have forholdsvis fri 

disponering over de likvide midler samt frit kunne vælge mellem at blive beskattet efter PSL, VSO 

og KAO. Driver man derimod en virksomhed i selskabsregi, vil man som anpartshaver/hovedaktio-

nær hæfte med den indskudte virksomhedskapital. Man vil ikke have fri disponering over de likvide 

midler, da hævninger skal ske ved enten udbetaling af løn eller udbytte udlodning. Yderligere er man 

forpligtet til at betale en skat på 22% (2021) af den skattepligtige indkomst, såfremt den er positiv. 

Hvis man driver et interessentskab, anses det som værende en personlig ejet virksomhed, hvor ejerne 

vil hæfte solidarisk for alle virksomhedens forpligtelser med deres personlige formue.  

 

Ved at drive en personlig virksomhed i form af et interessentskab, har man mulighed for at omdanne 

det til et selskab. Der er to muligheder, man kan vælge at omdanne efter, herunder den skattepligtige 

og skattefri omdannelsesmetode. Fællestrækket for de to metoder er, at en omdannelse vil blive anset 

som et salg af virksomhedens aktiver og passiver, som skal værdiansættes til handelsværdier efter 

armslængdeprincippet. Ejeren vil blive beskattet af afståelsen. De primære forskelle på de to metoder 

er, at den skattepligtige virksomhedsomdannelse sker efter afståelsesprincippet, mens den skattefrie 

virksomhedsomdannelse sker efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven.  Der er ikke et entydigt 

svar på, hvilken omdannelses metode, der er den mest fordelagtige. Valget af omdannelsesmetode 

afhænger primært af virksomhedens fremtidsudsigter samt virksomhedens økonomiske forhold. Der 

er nogle særlige krav, der gør sig gældende ved omdannelse af et interessentskab, hvis man omdanner 

efter den skattefri metode. Disse krav er, at ejerne anvender reglerne i virksomhedsomdannelseslo-

ven, har anvendt samme regnskabsperiode, får vederlag svarende til deres andele i den personlig ejet 

virksomhed, samt at de skattemæssige forskelle mellem ejerne bliver udlignet ved indbetaling til sel-

skabet. 
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Denne afhandling har haft til formål at omdanne Nielsens Entreprise I/S til Nielsens Entreprise ApS. 

For virksomhedsejerne Mads og Mikkel, er det hæftelsesforholdet, der har været det afgørende fak-

tum for, at de vil omdanne deres interessentskab, da aktivitetsniveauet for interessentskabet er vokset 

de seneste år og en ny investeringsejendom er blevet erhvervet. 

 

Der er efter Mads og Mikkels ønske opstillet tre scenarier for en virksomhedsomdannelse. Disse tre 

scenarier er en skattepligtig omdannelse med overkurs, en skattepligtig omdannelse med et stiftertil-

godehavende samt en skattefri omdannelse. Såfremt Mads og Mikkel vælger at omdanne efter den 

skattepligtige metode med overkurs, vil de to ejere blive beskattet på omdannelsestidspunktet. Ved 

den skattepligtige metode er der desuden mulighed for at etablerer og indregne et stiftertilgodeha-

vende i selskabets åbningsbalance. Fordelen ved et stiftertilgodehavende er, at det kan indregnes til 

kurs 80, hvorved afståelsessummen vil blive mindsket og dermed skattebetalingen. En anden fordel 

ved omdannelse med et stiftertilgodehavende er, at det kan hæves skattefrit i takt med, at selskabet 

får mere likviditet. Hvis Mads og Mikkel derimod vælger at omdanne efter den skattefri omdannelses 

metode, vil der ske en udskydelse af beskatningen til den dag, hvor anparterne afstås.  Vederlaget ved 

en skattefri omdannelse vil blive modtaget i form af anparter.  

 

Mads og Mikkel har til formål at drive selskabet sammen i mange år, med det formål at vækste. 

Derudover vil der i de første år være fokus på renovering af investeringsejendommen, der kræver 

noget likviditet. På baggrund af deres ønsker, vurderes det, at en skattefri virksomhedsomdannelse 

vil være mest fordelagtig. Det vil medføre, at Nielsens Entreprise ApS vil succedere i Mads og Mik-

kels skattemæssige position, da der vil ske en udskydelse af skattebetalingen. Mads og Mikkel vil 

som følge heraf modtage vederlag i form af anparter svarende til deres ejerforhold i interessentskabet. 

Overordnet betyder valget af omdannelsesmetoden, at Mads og Mikkel vil have mere likviditet til 

rådighed til fremtidige investeringer. I forhold til ejerstrukturen vil Mads og Mikkel eje Nielsens 

Entreprise ApS 50% hver gennem deres holdingselskaber.  
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Perspektivering 

I starten af 2020 blev Danmark ramt af Covid-19, som både medførte nogle samfundsmæssige og 

økonomiske konsekvenser. Erhvervslivet har mange steder måttet lukke ned grundet påbud fra rege-

ringen. Dette har medført, at dansk økonomi er blevet svækket og nogle virksomheder har været 

tvunget til konkurs. For mange virksomheder har deres overlevelse været baseret på hjælpepakker fra 

det offentlige i form af kompensation for lønudgifter, tabt omsætning samt faste udgifter. For andre 

virksomheder har Covid-19 haft en positiv indvirkning, hvor mange har oplevet betydelig vækst i 

økonomien og aktivitetsniveauet.  

 

Den svækkede private økonomi har medført, at virksomhedsejerne skal have fokus på at optimere 

deres økonomiske position og på den måde mindske risikoen for større økonomiske tab ved fremti-

dige investeringer. For virksomhedsejere vil det på baggrund af konsekvenserne fra Covid-19 pande-

mien, være fornuftigt at overveje valg af virksomhedsform, herunder om en virksomhedsomdannelse 

kunne blive aktuel. Her skal man også have for øje, hvorvidt det er bedst at have en personlig virk-

somhed og hæfte med sin personlige formue eller have et selskab og hæfte med den indskudte sel-

skabskapital. Valget kan afhænge meget af virksomhedens branche samt den likviditetsmæssige po-

sition. Ved en eventuel virksomhedsomdannelse vil ejeren undgå at stå med store personlige hæftelser 

til sine kreditorer ved kommende kriser, og samtidig have mulighed for at forstærke egenkapitalen. 

Det vil medføre, at eventuelle store tab kan overleves fra virksomhedens side samtidig med, at ejeren 

undgår store bekymringer for privatøkonomien udover den eventuelt svækkede indtægtskilde. 

 

Udover at mange virksomheder har lidt under Covid-19, har mange virksomheder oplevet en betyde-

lig vækst i økonomien og aktivitetsniveauet. Dette scenarie kan også medføre, at en virksomhedsom-

dannelse kan blive aktuel, da aktivitetsniveauet og virksomhedens størrelse også spiller en afgørende 

rolle for, om det kan blive fordelagtigt at foretage en virksomhedsomdannelse. 

 

Covid-19 har også betydet, at specielt revisorer har været på overarbejde og kæmpet for virksomhe-

dernes overlevelse. Her har det været essentielt, at virksomhederne har fået den nødvendige rådgiv-

ning i forhold til optimering, herunder om det ville være fordelagtigt med en virksomhedsomdannelse 

samt fået foretaget en.  
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Bilag 
 

Bilag 1: Virksomhedsbalance pr. 31.12.2020 for Nielsens Entreprise I/S 
 

 

 

 

Aktiver Regnskabsmæssig værdi Skattemæssig værdi Regulering Kapitalkonti

Grunde og bygninger 1.050.000 1.050.000 1.050.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 243.700 233.700 233.700
Materielle anlægsaktiver i alt 1.293.700 1.283.700 1.283.700

Depositum 10.000 10.000 10.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 10.000 10.000 10.000

Anlægsaktiver i alt 1.303.700 1.293.700 1.293.700

Råvarer og hjælpematerialer 50.000 50.000 50.000
Varebeholdning 50.000 50.000 50.000

Omsætningaktiver
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 106.850 106.850 106.850
Igangværende arbejder for fremmed regning 285.000 285.000 285.000
Andre tilgodehavende 4.895 4.895 4.895
Tilgodehavende i alt 396.745 396.745 396.745

Likvide beholdninger 133.866 133.866 133.866

Omsætningsaktiver i alt 580.611 580.611 580.611

Aktiver i alt 1.884.311 1.874.311 1.874.311

1.750.445 1.740.445
Passiver

Egenkapital
Mads Nielsen 401.556 395.340 395.340
Mikkel Nielsen 244.461 240.677 240.677
Egenkapital i alt 646.017 636.017 636.017

Gæld til realkreditinstitutter 900.000 900.000 900.000
Langfristet gældsforpligtelser i alt 900.000 900.000 900.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 32.548 32.548 32.548
Anden gæld 305.746 305.746 305.746
Kortfristet gældsforpligtelser i alt 338.294 338.294 338.294

Gældsforpligtelser 1.238.294 1.238.294 1.238.294

Passiver i alt 1.884.311 1.874.311 1.874.311

Balance for Nielsens Enterprise I/S pr. 31.12.2020
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Bilag 2: Resultatopgørelse de seneste 3 år 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

Resultatopgørelse 2018 2019 2020

Resultat før skat 401.536 701.780 601.572
Finansielle indtægter 0 0 0
Finansielle omkostninger 11.874 12.240 18.629

Reguleret resultat 413.410 714.020 620.201

Opdeling af interessenter

Resultat før skat 200.768 350.890 300.786
Finansielle indtægter 0 0 0
Finansielle omkostninger 5.937 6.120 9.315

Reguleret resultat 206.705 357.010 310.101

Nielsens Enterprise I/S
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Bilag 3: Balance ved skattefri virksomhedsomdannelse med udligning af kapitalkonti 

 
 

Aktiver Regnskabsmæssig værdi Skattemæssig værdi Regulering Kapitalkonti

Grunde og bygninger 1.050.000 1.050.000 1.050.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 243.700 233.700 233.700
Materielle anlægsaktiver i alt 1.293.700 1.283.700 1.283.700

Depositum 10.000 10.000 10.000
Finansielle anlægsaktiver i alt 10.000 10.000 10.000

Anlægsaktiver i alt 1.303.700 1.293.700 1.293.700

Råvarer og hjælpematerialer 50.000 50.000 50.000
Varebeholdning 50.000 50.000 50.000

Omsætningaktiver
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 106.850 106.850 106.850
Igangværende arbejder for fremmed regning 285.000 285.000 285.000
Andre tilgodehavende 4.895 4.895 4.895
Tilgodehavende i alt 396.745 396.745 396.745

Likvide beholdninger 133.866 133.866 288.529

Omsætningsaktiver i alt 580.611 580.611 735.274

Aktiver i alt 1.884.311 1.874.311 2.028.974

Passiver

Egenkapital
Mads Nielsen 401.556 395.340 395.340
Mikkel Nielsen 244.461 240.677 395.340
Egenkapital i alt 646.017 636.017 790.680

Gæld til realkreditinstitutter 900.000 900.000 900.000
Langfristet gældsforpligtelser i alt 900.000 900.000 900.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 32.548 32.548 32.548
Anden gæld 305.746 305.746 305.746
Kortfristet gældsforpligtelser i alt 338.294 338.294 338.294

Gældsforpligtelser 1.238.294 1.238.294 1.238.294

Passiver i alt 1.884.311 1.874.311 2.028.974

Balance for Nielsens Enterprise I/S pr. 31.12.2020


