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1.1.1.1. IndledningIndledningIndledningIndledning    
I Danmark er det særdeles populært at være selvstændig. Og hvordan kommer man bedst i gang med at 

blive selvstændig? 

Når man som person vil starte en ny virksomhed, er der flere forhold der kan spille ind. Herunder hvilken 

virksomhedsform, der er den mest fordelagtige, hvilke konsekvenser der kan være i forbindelse med at 

vælge den ene i stedet for den anden, både regnskabs- og skattemæssigt, samt den risiko der er ved 

opstart. 

En af de primære overvejelser i denne forbindelse med opstart af en virksomhed, vil være om den skal 

foretages som personlig virksomhed eller i selskabsform. Heri vil man opleve fordele og ulemper ved begge 

dele, hvorfor der er mange forskellige parametre, som kan spille ind i disse overvejelser. Hvordan hæfter 

virksomhedsejeren for diverse forpligtelser, hvilke administrative krav stilles, og hvordan valget af 

virksomhedsform vil påvirke ejeren skattemæssigt/formuemæssigt? 

Statistik fra 2016 viser, at 8% af alle nystiftede firmaer består af iværksætterselskaber, 51% repræsenteres 

af enkeltmandsvirksomheder og 31% repræsenteres af anpartsselskaber (Aktieselskaber)1. På baggrund af 

dette virker det til, at tendensen er at mange iværksættere/nye virksomhedsstiftere vælger at opstarte 

deres firma personligt og derefter foretage en virksomhedsomdannelse. Dette giver mening da kravene til 

at starte en virksomhed i personligt regi er mindre end at starte i selskabsform. 

Denne udvikling har man haft fokus på hos erhvervsstyrelsen, som var medvirkende årsag til oprettelsen af 

den nye selskabsform iværksætterselskab (IVS) hvor bl.a. kravene til kapitalens størrelse blev lempet, 

således det skulle være nemmere for den enkelte iværksætter fra starten at etablere virksomheden i 

selskabsform. Man har nu besluttet at afskaffe iværksætterselskaber (IVS) pr. 15. oktober 2021, hvorefter 

alle eksisterende IVS’er skal være omregistreret til anpartsselskaber (ApS) eller afviklet. Ellers vil de blive 

sendt til tvangsopløsning2. Det er mit indtryk at baggrunden herfor bl.a. skal ses ud fra, at for mange 

iværksætterselskaber aldrig overlevede deres første år og måske var kravene reelt set for få. Hermed er vi 

nu tilbage ved den tendens, at mange starter i personligt regi og efter en periode vælger at omdanne sin 

personlige virksomhed til selskab. En sådan omdannelse kan enten ske skattepligtigt eller som skattefri 

omdannelse og jeg vil i dette projekt se på hvilken af de to metoder, der er mest fordelagtig, og de 

grundlæggende fordele og ulemper der er. 

 
1 (Danmarks Statistik, 2018) 
2 (Erhvervsstyrelsen) https://erhvervsstyrelsen.dk/afskaffelse-af-ivaerksaetterselskaber-IVS 
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Projektet vil kortvarigt forsøge at identificere og fremlægge nogle af de regnskabs- og skattemæssige 

problemstillinger ved etablering af enten personlig virksomhed eller et selskab ligesom jeg vil komme ind 

på og beskrive de forskellige virksomhedsformer og nogle af de forhold de indebærer. Projektet må således 

gerne give læseren der sidder med disse overvejelser hjælp til og vejledning om den praktiske 

virksomhedsomdannelse. 

Projektet vil have fokus på selve virksomhedsomdannelsen, fra en enkeltmandsvirksomhed til et selskab, 

herunder flere alternativer til hvorledes en sådan virksomhedsomdannelse sker i praksis da denne oftest 

baseres på valg som en iværksætter tager i forbindelse med stiftelsen af virksomheden. Det omfatter 

områder som finansiering, likviditet, risiko, og skattemæssige forhold. 

Før man kan vurdere om der bør laves en virksomhedsomdannelse, er det vigtigt at man har indsigt i de 

fordele og ulemper der er ved en personlig virksomhed i forhold til en virksomhed i selskabsform. Derefter 

skal man se på hvilken omdannelsesmetode det vil være mest fordelagtig at benytte sig af. 

Virksomhedsomdannelse kan foretages som en skattefri efter virksomhedsomdannelsesloven eller 

skattepligtigt jf. afståelsesprincippet. 

I dette projekt vil jeg medtage og tage udgangspunkt i en case virksomhed, som i opgavens forløb vil blive 

kaldt ”Case virksomhed”, der samtidig vil danne grundlaget for konkrete eksempler og beregninger. 

1.1.1.1.1.1.1.1. ProblemformuleringProblemformuleringProblemformuleringProblemformulering    

Når man er iværksætter, er det vigtigt at have i tankerne hvilken virksomhedsform/Beskatningsform, der er 

mest optimal ved etablering af virksomheden. Som sagt er det mest almindelige at starte i personligt regi 

og ofte er det nok når virksomheden har vist sig levedygtig og er vokset, at man går videre med 

overvejelsen om at drive den i selskabsform. I denne proces er det vigtigt at gøre sig overvejelserne 

omkring en virksomhedsomdannelse og vigtigheden af, at gøre op med sig selv om det er fordelagtigt at 

omdanne ens personlige virksomhed til et selskab.  

I sammenhæng med selve omdannelsen vil der være stor forskel på om der foretages en skattepligtig eller 

skattefri virksomhedsomdannelse. Dette valg vil have nogle skattemæssige konsekvenser for både 

selskabet og ejeren. 

Herunder ses selve problemformuleringen for projektet: 

- Hvilke overvejelser bør en iværksætter gøre sig, når man driver virksomhed i personligt regi og skal 

omdanne dette til selskab, ved en skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse. 

Hvilke overvejelser bør en iværksætter gøre sig i forbindelse med stiftelsen af en virksomhed i enten 

personligt regi eller selskab, hvilke fordele er der ved stiftelsen i personligt regi frem for selskab, hvornår vil 
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det naturligt give mening at skifte fra personlig virksomhed til selskab og vil dette skift med fordel kunne 

foretages som en virksomhedsomdannelse, skattepligtigt eller skattefrit. 

Ovenstående problemformulering vil jeg forsøge at besvare ved hjælp af nedenstående 

undersøgelsesspørgsmål: 

- Hvilke virksomheds- og beskatningsformer er mulige for en iværksætter at benytte ved opstart af 

en personlig virksomhed? 

 

- Hvornår giver det mening at skifte fra personlig virksomhed til selskab, og skal dette skifte ske ved 

en virksomhedsomdannelse? 

 

- Hvilke betingelser og krav følger der med ved anvendelsen af enten en skattefri eller skattepligtig 

virksomhedsomdannelse? 

 

- Hvorfor skal der ske værdiansættelse og hvordan kunne denne værdiansættelse af selve 

virksomheden se ud, på baggrund af den valgte omdannelsesform? 

 

- Hvorfor skal anparternes anskaffelsessum opgøres? Hvordan opgøres anparternes anskaffelsessum 

med udgangspunkt i en skattefri eller skattepligtig omdannelse? 

 

- Hvilke konsekvenser er der skattemæssigt i forbindelse med valget af omdannelsesform – For 

selskabet og ejeren? 

 

- Kan man entydigt konkludere på, hvilken omdannelsesform, der er mest fordelagtig? 

Som nævnt tidligere i indledningen, vil jeg gennemgå de forskellige virksomhedsformer iværksættere kan 

tage udgangspunkt i samt valg af beskatningsform. Hertil vil jeg redegøre for den forskel der ligger i de 

forskellige virksomhedsformer, herunder de regnskabs- og skattemæssige forskelle ved at drive virksomhed 

i selskabsform og personligt. 

Jeg vil belyse de regnskabs- og skattemæssige forskelle samt konsekvenser ved enten skattefri eller 

skattepligtig virksomhedsomdannelse. 

Jeg vil gennemgå værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og passiver, hvordan disse opgøres samt 

”facit”, som kan opsummeres til opgørelsen af anparternes anskaffelsessum, for det selskab der etableres 

ved omdannelsen. 

Derefter vil jeg gennemgå de skattemæssige konsekvenser for selskabet og ejeren, ved selve opgørelsen af 

anparternes anskaffelsessum for en skattefri og skattepligtig virksomhedsomdannelse. Efterfølgende og 

som afslutning vil jeg sammenligne de to, hvor jeg også vil inddrage den likviditetsmæssige påvirkning. 
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Som udgangspunkt vil jeg i projektet inddrage en virksomhed som case, som hjælp til at belyse diverse 

problemstillinger. Alle beregninger og analyser, vurderinger og konklusioner, vil være baseret på min case 

virksomhed medmindre andet er oplyst ved det enkelte afsnit. 

1.2.1.2.1.2.1.2. OpgavestrukturOpgavestrukturOpgavestrukturOpgavestruktur    

 

1.3.1.3.1.3.1.3. MetodeafsnitMetodeafsnitMetodeafsnitMetodeafsnit    

For bedst muligt at kunne besvare min problemformulering vil jeg tage udgangspunkt i en teoretisk 

synsvinkel og indgangsvinkel. I dette projekt vil jeg fokusere på den deduktive metode, hvor der anvendes 

teori på en case virksomhed, der som tidligere nævnt i høj grad vil blive inddraget i projektet. Jeg vil forsøge 

at vise sammenhængen mellem teori og praksis. Den induktive metode vurderes altså ikke at være aktuel i 

dette projekt og for min problemstilling. Herudover vil jeg i projektet gennemføre den juridiske metode ved 

brug af forskellige retskilder, som med udgangspunkt hovedsageligt vil gøre brug af lov og retspraksis i form 

af forskellige domsafgørelser. Projektet vil som udgangspunkt være baseret på kvalitative data. Mere 

præcist i form af diverse undervisningsmateriale fra HD-studiet, afgørelser, lovgivning, cirkulærer, 

internetsøgninger og bøger. Det vurderes altså som udgangspunkt ikke aktuelt at benytte kvantitative data 
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i projektet. Samtidig er der i projektet anvendt sekundære data. Primære data er som udgangspunkt ikke 

aktuelt for undersøgelsen af denne problemstilling. 

1.4.1.4.1.4.1.4. KildekritikKildekritikKildekritikKildekritik    

I selve projektet vil der hovedsageligt blive anvendt sekundære data. Det er dermed vigtigt at huske, at det 

altså er materiale, som er samlet af øvrige personer til et andet formål. Derudover vil den primære data 

være baseret på undervisningsmateriale, lovgivning og i nogle afsnit også domsafgørelser. Det vurderes 

altså hermed at de primære kilder vil have en forholdsvis høj grad af pålidelighed. Dertil har jeg gjort brug 

af diverse internetsøgninger i forhold til at skabe en form for overblik og for at understøtte andre søgninger 

i de mere pålidelige kilder som bøger, cirkulære etc. Ved brugen af disse kilder har jeg bedst muligt forsøgt 

at forholde mig kritisk og objektiv i anvendelsen af disse i projektet. 

Selve case virksomheden brugt i projektet er en virkelig case og altså ikke en fiktiv virksomhed, hvilket kan 

gøre at den kan virke en smule ensporet på nogle områder. Jeg har dog benyttet mig af egen tilvirkning på 

case virksomheden. Selve kildesøgningen til benyttelse i opgaveskrivningen sluttede omkring d. 1. maj 

2021. Da jeg besluttede mig for at have i omegnen af en uge i den afsluttende fase inden tidsfristen af 

afleveringen til at gennemgå og tilrette opgaven. Dermed er der i opgaven ikke taget højde for eventuelle 

ændringer i lovgivningen eller andre former for afgørelser mv. efter denne dato. 

1.5.1.5.1.5.1.5. AfgrænsningAfgrænsningAfgrænsningAfgrænsning    

Når man behandler en skattefri eller skattepligtig virksomhedsomdannelse, kan der være mange relaterede 

emner og problemer i forbindelse hermed. Jeg har derfor valgt at foretage en afgrænsning fra en række 

problemstillinger i dette projekt. 

Projektet vil fokusere på virksomhedsomdannelsen af en enkeltmandsvirksomhed (personlig virksomhed). 

Dette medfører afgrænsning fra omdannelse af konkurs- og dødsbo såvel som partnerselskaber og 

kommanditselskaber m.fl. (Dog vil disse kort blive beskrevet som en del af selskabsformerne). 

Samtidig er det vigtigt at slå fast, at virksomhedsomdannelsen også tager udgangspunkt i omdannelse fra 

en dansk enkeltmandsvirksomhed til et dansk selskab. Der vil altså som udgangspunkt ikke blive inddraget 

lovgivning og/eller regler vedrørende omdannelse fra en dansk enkeltmandsvirksomhed til et udenlandsk 

selskab, endvidere vil projektet ikke omhandle omdannelse af udenlandske selskaber. 

Projektet vil heller ikke belyse krav eller betingelser i omdannelse til eksisterende selskab. Der vil være 

fokus på omdannelse af den personlige virksomhed til et nystiftet selskab og altså ikke som en tilførsel til et 

allerede eksisterende anpartsselskab. 
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Projektet vil afgrænse sig fra behandling af begrænset skattepligt til Danmark, fordi 

virksomhedsomdannelsesloven ikke kan anvendes når der ikke er tale om en person, der er fuldt 

skattepligtig i/til Danmark. 

Med henblik på anvendelsen af virksomhedsordningen, personskatteloven og kapitalafkastordningen vil 

disse kun blive benyttet i et omfang der er relevant for valg af virksomhedsform og det forudsættes at 

læseren af projektet har kendskab til grundbegreber i selve virksomhedsordningen. 

Projektet vil ikke udarbejde en fuld analyse af valg af virksomhedsformer men blot belyse området i 

forbindelse med emnet virksomhedsomdannelse fra personlig ejet virksomhed til selskab og dermed 

benytte det som optakt til fokusområdet. Jeg har valgt kort at beskrive de forskellige former for 

virksomhedsformer og nogle af de forhold de hver især indebærer, netop for de læsere der er, eller 

påtænker at blive selvstændige iværksættere eller virksomhedsejere, som ønsker information om dette, og 

muligvis står overfor overvejelserne omkring stiftelse af en virksomhed, eller de allerede har en 

enkeltmandsvirksomhed, men overvejer en virksomhedsomdannelse, da mange af de typiske overvejelser, 

der er i forbindelse med stiftelsen af en virksomhed, ligeledes gør sig gældende når en virksomhedsejer 

med en personligt ejet virksomhed, står overfor overvejelserne om omdannelse til selskabsform. 

Projektet vil tage udgangspunkt i virksomhedsomdannelse med balance ultimo pr. 31.12.20. Alle satser og 

takster vil som udgangspunkt blive benyttet fra år 2018 til 2020 (enkelte tilfælde 2021). 

1.6.1.6.1.6.1.6. MålgruppeMålgruppeMålgruppeMålgruppe    

Fokus vil hovedsageligt være møntet til vejleder og censor. Men derudover vil projektet kunne læses af 

potentielle selvstændige virksomhedsejere, der står overfor overvejelserne om stiftelse af en virksomhed 

eller allerede har en enkeltmandsvirksomhed, som overvejer en virksomhedsomdannelse. 

Dertil formodes det at læseren har en forholdsmæssig bred regnskabsforståelse, og er en smule bekendt 

med diverse skatteretslige regler og teoretiske baggrund i forhold til at sætte sig ind i og forstå meningen 

med projektet. 

Ønsker ejeren af en enkeltmandsvirksomhed at få gavn af projektet, formodes det at ejeren har en vis 

forståelse og viden omkring det skatteretslige forhold i sin virksomhed. Dog skal det fastslås, at projektet 

ikke er fuldstændig indenfor dette emne og altså ikke kan bruges som skabelon eller lignende, men rettere 

som inspiration i takt med en virksomhedsomdannelse. 
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1.7.1.7.1.7.1.7. ForkortelserForkortelserForkortelserForkortelser    

VSO: Virksomhedsskatteordningen  SEL: Selskabsskatteloven 

PSL: Personskatteloven   ÅRL: Årsregnskabsloven 

KAO: Kapitalafkastordningen   EBL: Ejendomsavancebeskatningsloven 

AL: Afskrivningsloven   LL: Ligningsloven 

VOL: Virksomhedsomdannelsesloven  EVL: Ejendomsvurderingsloven 

KGL: Kursgevinstloven   TSS: Told- og skattestyrelsen 

CVR: Det Centrale Virksomhedsregister 

2.2.2.2. Type Type Type Type af virksomhedaf virksomhedaf virksomhedaf virksomhed    
Der er mange tanker, overvejelser og beslutninger der skal gøres som iværksætter ved opstarten af en 

virksomhed, da der vil være mange forskellige ting, der spiller ind ved valg af den mest oplagte 

virksomhedsform. Det kan både være selskabsretligt, skatteretligt men også forretningsmæssigt, som kan 

være relevant at forholde sig til. De hovedsagelige tanker en iværksætter kan gøre sig ved dette valg kunne 

være kravet fra samfundet vedrørende startkapital og hæftelse samt i hvilken grad der skal udarbejdes 

regnskab eller hvilken form for beskatning der vil være forbundet hertil. Herunder kommer jeg kort ind på 

de forskellige virksomhedsformer som iværksættere typisk vælger imellem. 

2.1.2.1.2.1.2.1. VirksomhedVirksomhedVirksomhedVirksomhed    ––––    Herunder virksomhedsformerHerunder virksomhedsformerHerunder virksomhedsformerHerunder virksomhedsformer    

2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. EnkeltmandsvirksomhedEnkeltmandsvirksomhedEnkeltmandsvirksomhedEnkeltmandsvirksomhed    

En enkeltmandsvirksomhed er en privat virksomhedsform, der er kendetegnet ved at den kun har én ejer. 

Det er ikke et selskab og er samtidig altså ikke en selskabsform. 

Der er såvel ikke et kapitalkrav til denne virksomhedsform, ligesom det er tilfældet i anparts- og 

aktieselskaber (beskrives senere). En enkeltmandsvirksomhed kan dermed startes uden at skyde penge ind 

i virksomheden, hvor ejerne derimod stifter personligt og ikke selve selskabskapitalen. 

Enkeltmandsvirksomheder er omfattet af loven om erhvervsdrivende virksomheder. 

Der er samtidig heller intet krav om revision for en enkeltmandsvirksomhed. Der er dog krav om at 

virksomheden afholder regnskab over de indtægter og udgifter der er i forbindelse med driften efter 

bogføringsloven. 

Ved stiftelse af en enkeltmandsvirksomhed, kan beskatning ske efter enten PSL, VSL og KAO3. 

 
3 (Virk., 2021) Vejledning: Enkeltmandsvirksomhed | Virksomhedsguiden 
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2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. Interessentskab (I/S)Interessentskab (I/S)Interessentskab (I/S)Interessentskab (I/S)    

Et interessentskab, forkortet (I/S) er en virksomhedsform, der minder meget om en 

enkeltmandsvirksomhed, men i modsætning til en enkeltmandsvirksomhed ejes et interessentskab af to 

eller flere personer. Disse personer kan være både fysiske eller juridiske og kan altså også være selskaber, 

men typisk er de personligt ejet, og ejerne kaldes interessenter. Interessentskabet er altså en selvstændig 

juridisk enhed, hvor ejerne (interessenterne) dog stadig hæfter personligt og ubegrænset for virksomheden 

forpligtelser. 

I et interessentskab er der ikke et krav om startkapital. Der er dog krav om at interessentskabet afholder 

regnskab med udgifter og indtægter efter bogføringsloven og beskatning sker efter PSL, VSL eller KAO. 

2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. Beskatningsformer ved personligt ejet virksomhedBeskatningsformer ved personligt ejet virksomhedBeskatningsformer ved personligt ejet virksomhedBeskatningsformer ved personligt ejet virksomhed    

Som beskrevet i de ovenstående afsnit kan personer med personligt ejet virksomhed benytte 3 mulige 

beskatningsformer. Disse 3 beskatningsformer sker ved anvendelse af personskatteloven, 

virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen. 

De 3 beskatningsformer beskrives kort herunder. 

2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4. PersonskattelovenPersonskattelovenPersonskattelovenPersonskatteloven    

Personskatteloven omfatter lov om bekendtgørelse af indkomstskat for personer, som ikke driver personlig 

ejet virksomhed. 

Opgørelse af den skattepligtige indkomst ved anvendelse af PSL omfatter udover almindelig indkomst, 

personlig indkomst, aktieindkomst, kapitalindkomst m.v. jf. PSL §2-44. 

De mest aktuelle indkomstformer at have fokus på i overvejelserne omkring beskatningsform er den 

personlige indkomst og kapitalindkomst, da disse indkomster opgøres forskelligt ud fra om der vælges PSL, 

VSO eller KAO. 

Ser man på den personlige indkomst skelner de mellem lønmodtagerforhold og selvstændig 

erhvervsdrivende, da der ved lønmodtagerforhold er begrænsninger for hvad, der er muligt at trække fra 

skattemæssigt. Som selvstændig erhvervsdrivende er der mulighed for at fratrække udgifter i forbindelse 

med driften af virksomheden. Jf. PSL §3 stk. 2. Der hvor afgørelsen ligger, om hvorvidt der er tale om 

lønmodtagerforhold eller selvstændig erhvervsdrivende, er om der drives virksomhed ud fra egen risiko og 

egen regning, samt ofte også om der er ansat aflønnet personale osv. Men der lægges primært vægt på den 

selvstændige driver virksomhed for egen regning og risiko. 

 
4 (retsinformation 07/08/2019, 2021) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/799 



11 
 

Indkomst (Resultat før skat) ved selvstændig erhvervsdrivende og lønindkomst er betegnet som personlig 

indkomst. Skatteberegningsreglerne ved personskatteloven indebærer at selvstændige får fuld skatteværdi 

af driftsudgifter netop gennem fradrag i personlig indkomst. 

Kapitalindkomst omfatter nettobeløbet af den selvstændige erhvervsdrivendes renteindtægter og 

renteudgifter. Hermed medregnes renteindtægterne i den skattepligtige indkomst, samtidig kan 

renteudgifterne fratrækkes i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Jf. PSL §4 og LL §6. 

Indkomstskat til staten opgøres ud fra summen af den beregnede bundskat og topskat, beregnet ud fra den 

personlige indkomst og derudover sundhedsbidrag, kommuneskat og kirkeskat, som på baggrund af den 

samlede skattepligtige indkomst beregnes jf. PSL §6-85. 

For de selvstændige erhvervsdrivende, som har fuldt skattepligt til Danmark, gælder det på samme vis som 

med øvrige personer, at der betales skat i form af AM-bidrag af den personlige indkomst, hvilket svarer til 

8%. 

Er tilfældet, at den selvstændige virksomhed har underskud, hvilket resulterer i at den personlige indkomst 

ender negativ for selve ejeren, vil denne blive modregnet i den øvrige personlige indkomst, samt i 

ægtefællens personlige indkomst jf. PSL §13. Skulle der herefter være endnu et negativt beløb bliver dette 

modregnet i virksomhedsejeren og hhv. ægtefællens kapitalindkomst. Herudover fremføres underskud til 

modregning i kommende års indkomst. 

En nystartet virksomhed kan ofte have underskud i det/de første år og da iværksættere ofte i en 

startperiode kan have andet lønnet arbejde giver dette faktisk ret god mening, at man i opstartsfasen driver 

virksomheden i personligt regi, netop for at kunne modregne et eventuelt underskud i anden personlig 

indkomst, hvorved den sparede skat reelt set kan ses som en del af finansieringen i opstartsfasen. 

2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5. VirksomhedsordningenVirksomhedsordningenVirksomhedsordningenVirksomhedsordningen    

Virksomhedsskatteordningen giver de selvstændige erhvervsdrivende mulighed for fuldt fradrag for 

renteudgifter og muligheden for at spare overskud fra personlig ejet virksomhed op og hermed kunne 

foretage en mindre beskatning af overskuddet. VSO er dog ikke et krav, denne ordning kan til- eller 

fravælges for hvert år. 

Virksomhedsordningen følger reglerne i virksomhedsskatteloven. 

 
5 (Retsinformation d. 28. februar 2021). https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/799 
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Der er dog nogle krav, som skal opfyldes jf. VSO §2, for at have mulighed for at anvende ordningen. Det 

gælder, at bogføringsloven bliver overholdt samt krav omkring sondring mellem virksomhedsøkonomi og 

privatøkonomi, da det kun er muligt for virksomhedens økonomi at beskattes efter virksomhedsordningen. 

Hermed er det altså som hovedregel kun de erhvervsmæssige aktiver og passiver, der kan indgå ved 

anvendelsen af virksomhedsskatteordningen. 

For bedst muligt at holde orden i virksomhedens økonomi, skal virksomheden have en indskudskonto. 

Denne skal fungere som en opgørelse over aktiver og passiver, som ejeren har haft indskudt i 

virksomheden. I den forbindelse giver virksomhedsskatteordningen den mulighed at kunne opdele 

skattepligtigt overskud fra den personlige ejet virksomhed under opsparet overskud og hævet overskud, 

hvoraf det opsparede overskud beskattes med en foreløbig skat på 22%, hvor det dog senere skal beskattes 

som personlig indkomst, hvis det hæves. 

Det overskud den selvstændige erhvervsdrivende fører over privat til forbrug opdeles herefter som 

kapitalafkast, der skal beskattes i kapitalindkomsten og resterende overskud, der skal beskattes som 

personlig indkomst. Kapitalafkastet bliver beregnet ud fra kapitalafkastgrundlaget hvilket opgøres efter 

virksomhedens aktiver med fradrag for gælden. 

I den personlige indkomst medtager man lønindkomst og indkomst ud fra (resultat før skat) for den 

selvstændige erhvervsdrivende på samme vis som beskatningen i forhold til PSL. Anvender man VSO vil 

kapitalafkastet, som beskattes blive beregnet som kapitalindkomst såfremt det ikke er blevet sparet op i 

virksomheden eller tidligere hævet som personlig indkomst. 

I kapitalindkomst bliver det beregnede kapitalafkast beskattet eftersom fradraget bliver flyttet til et fradrag 

i den peronslige indkomst ud af kapitalindkomsten. 

Indkomstskatten bliver opgjort med samme principper som i personskatteloven. 

Anvender man VSO gælder der regler om i hvor bredt et omfang den erhvervsdrivende har mulighed for at 

overføre værdier til privatøkonomien fra virksomhedens. Disse regler er til for at sikre en forholdsvis 

effektiv beskatning af netop de beløb, som bliver hævet i virksomhedsskatteordningen. 

2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1.6. KapitalafkastordningenKapitalafkastordningenKapitalafkastordningenKapitalafkastordningen    

Udover ovenstående anvendelse af personskatteloven og virksomhedsskatteordningen er der yderligere en 

beskatningsmetode for selvstændigt erhvervsdrivende: Kapitalafkastordningen. 

Ved valg af enten virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen kan man få nogle 

skattemæssige fordele sammenlignet med personskatteloven, hvor du beskattes direkte ud fra 

virksomhedens overskud, på samme vis, som hvis det var et lønmodtagerjob. 
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Kapitalafkastordningen er et mere enkelt alternativ til virksomhedsordningen. Her kan du beregne et 

kapitalafkast af virksomhedens aktiver, som så kan fratrækkes i den personlige indkomst og derimod 

tillægges kapitalindkomsten og på denne måde nedbringe den personlige indkomst. 

Det er altså en fordel hvori du kan spare penge i AM-bidrag og skat. Derudover er kapitalafkastordningen 

ikke underlagt de regnskabsmæssige krav, som derimod gælder VSO, hvorfor det er forholdsvis nemt at 

anvende kapitalafkastordningen, da man blot skal holde styr på aktiver og disse værdier. Til gengæld er det 

ikke muligt at opspare overskud fra virksomheden til senere beskatning. 

2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1.7. Opsummering af beskatningsformerOpsummering af beskatningsformerOpsummering af beskatningsformerOpsummering af beskatningsformer    

Grundlæggende giver det ikke meget mening at bruge virksomhedsskatteordningen hvis indkomsten ikke 

overstiger grænsen for topskattebetaling. Ligger indkomsten herunder og er der ikke store renteudgifter 

kan det vise sig fornuftigt bare at benytte personskatteloven, eller benytte virksomhedsskatteordningen, 

blot uden at spare op. 

I det tilfælde at indkomsten er beskeden, er fordelen ikke altid opvejet i forhold til de større krav, der stilles 

for at kunne benytte virksomhedsskatteordningen, det gælder regnskabsmæssig samt ofte ekstra behov for 

professionel assistance. 

Anvendelse af virksomhedsskatteordningen berettiges primært ved større skattepligtige overskud, hvor 

muligheden for at spare op og dermed udskyde personbeskatningen, til overskuddet hæves. 

2.2.2.2.2.2.2.2. SelskabSelskabSelskabSelskab    ––––    Herunder selskabsformerHerunder selskabsformerHerunder selskabsformerHerunder selskabsformer    

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. Iværksætterselskab (IVS)Iværksætterselskab (IVS)Iværksætterselskab (IVS)Iværksætterselskab (IVS)    

Iværksætterselskab er (var) den nyeste form for virksomhed, men dog har folketinget vedtaget at udfase 

denne igen. Det betyder, at det ikke længere er muligt at stifte nye iværksætterselskaber, samtidig skal 

nuværende omregistreres til ApS inden d. 15. oktober 2021. (Oprindeligt var dato sat til 15. april 2021, men 

den er nu flyttet, hvilket indebærer at selskaberne får mulighed for at afslutte endnu et regnskabsår og 

herved kan have optjent kapital nok til omdannelse til ApS). 

I iværksætterselskab, var der krav om minimumskapital på 1 kr. Herudover var der et krav, at selskabet 

opsparer minimum 25 pct. Af overskuddet årligt. Dette skulle ske til en bunden reserve indtil der var en 

samlet selskabskapital på 40.000 kr. og først herefter have mulighed for at benytte sig af udlodning af 

udbytte6. 

 
6 (Virk., 2021) https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/ydelser/ivaerksaetterselskab-ivs/055cc043-7da7-4848-
a13d-7d14764d022e/ 
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Mange IVS’er blev sendt til tvangsopløsning grundet manglende opfyldelse af formelle krav, herunder 

ejerregistrering, ligesom mange aldrig indleverede årsregnskab og derfor blev sendt til tvangsopløsning. 

Endnu en årsag til, at man har valgt at afskaffe IVS’erne, er at de viste sig at medføre en forhøjet risiko for 

svig, og skatte- og afgiftsrestancerne blev ganske høje og næsten dobbelt op i forhold til 

enkeltmandsvirksomheder. 

Jeg vil som udgangspunkt ikke komme yderligere ind på emnet omkring iværksætterselskaber, da denne 

form som benævnt udfases. 

2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. AnpartsselskabAnpartsselskabAnpartsselskabAnpartsselskab    

Anpartsselskabet også forkortet ApS, stiftes som et kapitalselskab og kan dermed kun stiftes med en 

selskabskapital på 40.000 kr. 

Som ejer af et anpartsselskab er du dog samtidig beskyttet i forhold til begrænset hæftelse i modsætning til 

en enkeltmandsvirksomhed. Det betyder altså, at du kun hæfter for de penge, du investerer i selskabet og 

hermed selskabskapitalen på minimum 40.000 kr. 

Fordelene ved et anpartsselskab er altså, at der kun hæftes begrænset for selskabets økonomiske 

forpligtelser7. 

Ejerne af et anpartsselskab kan både være personer og andre selskaber. Samtidig med at denne 

selskabsform tillader det man kalder en Holding struktur. Holding struktur illustreret nedenfor. 

 

Et holdingselskab er et selskab, hvis primære rolle er at eje andele i et eller flere andre selskaber (oftest 

driftsselskaber). Der er dermed ofte ingen anden drift i holdingselskabet, hvorfor det ofte heller ikke er 

momsregistreret. 

Der er visse fordele ved at have et holdingselskab. Eksempelvis skattefrit udbytte. Hvis dit driftsselskab 

ønsker at udbetale udbytte, udløser dette normalt en beskatning heraf på 27% af de første 56.500 (2021) 

og derefter 42% af alt derover. Udbetales der derimod til holdingselskab (Når dette ejer mindst 10% af 

driftsselskabet) er dette skattefrit. Dermed kan det på denne måde lade sig gøre at kanalisere et overskud 

 
7 (Virk., 2021). https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/ydelser/anpartsselskab-aps/7242321c-f707-4006-9791-
f701712783bd/ 
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fra driftsselskabet skattefrit op til holdingselskabet og du vil dermed kunne beskytte disse værdier mod 

fremtidige problemer i driftsselskabet. 

Et holdingselskab giver også en betydelig fordel i forbindelse med frasalg af driftsselskabet. Sælges 

driftsvirksomheden uden et holdingselskab, betragtes salget som, at ejeren sælger som privatperson og vil 

dermed medføre en betydelig højere skat. Hvorimod salget kan gøres skattefrit hvis ejeren har et 

holdingselskab. (Gælder dog ikke for børsnoterede selskaber). 

Dette er blot nogle af de fordele forbundet med et holdingselskab. 

Der er i forbindelse med et anpartsselskab krav om årligt at udarbejde et årsregnskab efter 

årsregnskabsloven, som skal godkendes på den årlige generalforsamling og derefter indberettes digitalt til 

Erhvervsstyrelsen. ApS beskattes efter selskabsskatteloven jf. SEL §1 stk. 1. 

Selskabsskatten udgør pt. 22% (2021). 

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. AktieselskabAktieselskabAktieselskabAktieselskab    

Et aktieselskab forkortet (A/S) er ligesom et anpartsselskab betegnet som et kapitalselskab. Som det 

tidligere er blevet nævnt, hæfter ejeren/ejerne begrænset for den kapital, der er indskudt i selskabet. 

Aktieselskaber stiftes som minimum med et kapitalkrav på 400.000 kr. og er altså den dyreste selskabsform 

samtidig med, at aktieselskaber er underlagt flere krav end anpartsselskaber. Herunder er det største krav 

vedrørende, at alle A/S’er skal have både en bestyrelse og en direktion. Når der er en bestyrelse, er der 

også krav om en forretningsorden for bestyrelsen. 

Grundlæggende er den væsentligste forskel i et A/S i forhold til et ApS, det højere kapitalkrav og dermed 

ser mange et A/S som mere seriøst og mere solidt, hvilket kan være en fordel. 

Ejerne hæfter også her begrænset. 

For aktieselskaber gælder det ligeledes, at der årligt skal udarbejdes et årsregnskab efter 

årsregnskabsloven, der skal godkendes på den årlige generalforsamling og indberettes til 

Erhvervsstyrelsen8. 

Aktieselskaber beskattes efter selskabsskatteloven jf. SEL §1 stk. 1. 

 
8 (Virk., 2021). https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/ydelser/aktieselskab-as/a50ff8c4-127a-4b5a-ab41-
2617d88a5c55/ 
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2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4. K/S K/S K/S K/S ––––    KommanditselskabKommanditselskabKommanditselskabKommanditselskab    

Et kommanditselskab også forkortet som (K/S) er selskabsretsligt et selskab, men som samlet set kan 

betragtes som en kombineret version af et selskab og personligt, da et K/S er transparent skattemæssigt, 

hvilket betyder at man ”ser igennem det” og hvor ejerne beskattes direkte med hver deres andel. 

Der findes i et K/S to typer selskabsdeltagere. Der er tale om kommanditister og komplementarer. 

Kommanditisterne hæfter begrænset med deres indskud, og kan således betragtes som ejere af et selskab 

med begrænset hæftelse. De hæfter udelukkende med det beløb de har indskudt i selskabet. 

Komplementarerne derimod hæfter ubegrænset og ”personligt” for hele virksomhedens forpligtelser, og i 

tilfælde af, at der er flere komplementarer, hæfter de alle solidarisk for virksomhedens forpligtelser. Derfor 

ser man oftest at komplementaren er et selskab. På denne vis sikres alligevel en begrænset hæftelse. 

Endnu et krav er, at komplementarerne får forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser i selskabet i takt 

med de konsekvenser der kan komme af, at de hæfter personligt. Komplementaren kan dermed også styre 

selskabets ledelse. 

Når man registrerer et kommanditselskab, skal man afgive oplysninger i CVR på Virk vedrørende selskabet, 

som skal offentliggøres. Herunder skal der offentliggøres en årsrapport udarbejdet efter årsregnskabsloven, 

som forinden skal godkendes af kommanditisterne. 

Det er et krav til kommanditselskaber, at der er mindst en komplementar og en kommanditist, som 

virksomhedens ejere. Disse kan begge være enten personer eller virksomheder. 

Der er intet kapitalkrav ved stiftelsen af et kommanditselskab9. 

K/S vil ikke blive belyst yderligere i projektet. 

2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5. P/S P/S P/S P/S ––––    PartnerselskabPartnerselskabPartnerselskabPartnerselskab    

Et partnerselskab også forkortet som (P/S) og i selskabsloven §5, nr. 21 også defineret som et 

kommanditselskab jf. §2, stk. 2 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, hvor kommanditisterne har 

indskudt en bestemt kapital fordelt på aktier. 

I et partnerselskab skal der være mindst to juridiske eller fysiske personer fungerende som 

selskabsdeltagere. I et partnerselskab skal det begrænsede indskud fra kommanditisterne være indbetalt i 

overensstemmelse med regler vedrørende indbetaling af kapitalen for aktieselskaber og fordelt på aktier. 

 
9 (Erhvervsstyrelsen, 2021 – Kommanditselskaber) https://erhvervsstyrelsen.dk/kommanditselskaber 
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Der hvor et partnerselskab adskiller sig fra et almindeligt K/S er ved, at de for eksempel har krav om at 

selskabskapitalen skal følge regler vedrørende indbetaling, som svarende til det, der gælder for aktie- og 

anpartsselskaber. 

Det er et krav at selskabet har en fast kapital. 

Det er også et krav, at selskabet har en struktur tilsvarende i et aktieselskab. 

Måden hvorpå et partnerselskab adskiller sig fra aktie- og anpartsselskaber, findes i det grundlag, at denne 

selskabsform ikke betragtes som et selvstændigt skattesubjekt og dermed heller ikke er omfattet af 

selskabsskatteloven. I partnerselskabsformen er der minimum en deltager (komplementaren), som hæfter 

personligt10. 

Denne virksomhedsform var oprindeligt tiltænkt som værende til opstartsvirksomheder, eftersom der ofte 

kan være underskud i begyndelsen af en virksomheds livscyklus, og da denne skattepligt ”flyder igennem” 

til ejerne, opnår de fradrag for eventuelle tab. 

Det var en virksomhedsform tiltænkt iværksættere, hvor netop ”Ide skaberen” agerende som 

(komplementar) og investorerne (kommanditister) sammen kunne gøre brug af partnerselskabsformen til 

en forretningside. 

2.2.6.2.2.6.2.2.6.2.2.6. SelskabslovenSelskabslovenSelskabslovenSelskabsloven    

Selskabsloven er den lov, der gælder for alle danske aktieselskaber og anpartsselskaber (kapitalselskaber). 

Heri findes regler for stiftelse, selskabskapital, generalforsamling og ledelse, som er gældende for alle 

selskaber. Er det dit ønske at drive selskab, er det derfor ret væsentligt at have en form for kendskab til 

selskabsloven11. 

2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.7. SelskabsskattelovenSelskabsskattelovenSelskabsskattelovenSelskabsskatteloven    

Selskabsskatteloven er den samlede gældende lov hvormed danske kapitalselskaber er skattepligtige, der 

herunder omfatter ovennævnte selskaber12. 

Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber er altså ikke underlagt denne lovs bestemmelser, som 

tidligere nævnt. 

Selskaber som er underlagt SEL §1 stk. 1 er omfattet af selskabsbeskatningen, som medfører at selskaber 

betaler 22% i skat af deres skattepligtige indkomst Jf. SEL §17. 

 
10 (Erhvervsstyrelsen, 2021 – Partnerselskaber) https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-partnerselskaber-kommanditaktieselskaber 
11 (Selskabsloven, 2021) https://danskelove.dk/selskabsloven 
12 (Selskabsskatteloven, 2021) https://danskelove.dk/selskabsskatteloven 
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I tilfældet af, at der er et skattemæssigt underskud i regnskabsåret, skal der ikke betales skat i det 

pågældende år og underskuddet kan fremføres til senere års skattepligtige indkomster til modregning jf. 

SEL §12. 

Fremførte skattemæssige underskud kan samtidig fuldt fradrages i senere skattepligtige indkomst, så længe 

den skattepligtige indkomst ikke overskrider kr. 7.500.000 (grundbeløb), der pristalsreguleres Jf. PSL §20. i 

(2020: 8.572.500) og i (2021: 8.767.500). Den indkomst, der overstiger grundbeløbet, betaler selskabet 

således skat af. 

Som benævnt tidligere er der også mulighed for udlodning af udbytte til selskabets ejer når man driver 

selskab. Dette udbytte vil blive beskattet som aktieindkomst på ejerens personlige selvangivelse. 

Aktieindkomst op til kr. 56.500 (2021) bliver beskattet med 27 procent og alt herover med 42 procent. 

2.3.2.3.2.3.2.3. Virksomhed i det personlige regi modsat selskabsformVirksomhed i det personlige regi modsat selskabsformVirksomhed i det personlige regi modsat selskabsformVirksomhed i det personlige regi modsat selskabsform    

De primære overvejelser der vil være i forbindelse med stiftelse af en virksomhed, er ligeledes dem, der gør 

sig gældende i situationen hvor en virksomhedsejer med en personligt ejet virksomhed, står overfor 

overvejelserne om en omdannelse til selskabsform. De overvejelser, som gør sig gældende ved en 

virksomhedsomdannelse er blandt andre selve hæftelsesformen og hvorvidt det er nemmere at optage ny 

ejer/investor via aktier, end delsalg/køb af selve aktiviteten i personligt regi. 

Samtidig kommer de skatteretlige forhold også i spil i forhold til, hvad der er mest attraktivt? At drive 

virksomhed personligt eller i selskabsform. 

2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1. HæftelserHæftelserHæftelserHæftelser    

En af de mest væsentlige forskelle på om man driver virksomhed personligt eller i selskabsform er 

hæftelsen for virksomhedens forpligtelser mv. Som tidligere nævnt hæfter ejeren af en personlig 

virksomhed netop personligt med sin fulde formue for den gæld der måtte være i virksomheden. Det er 

ikke tilfældet i selskabsform hvor man kun hæfter med den indskudte kapital. Kigger man alene på 

hæftelsen vil det umiddelbart tale mest for at starte virksomhed i selskabsform, taget i betragtning at der 

er et ønske om at opnå en begrænset risiko. Men denne fordel kan ikke stå alene. 

2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2. Stiftelse og kapitalkravStiftelse og kapitalkravStiftelse og kapitalkravStiftelse og kapitalkrav    

Ved stiftelsen af en personlig virksomhed (enkeltmandsvirksomhed) er der ingen krav til kapital. Det eneste 

krav ved stiftelsen er selve firmanavnet. Dette registreres ved Erhvervsstyrelsen (Virk.dk), hvor 

virksomheden vil blive tildelt et CVR-nr. Efterfølgende er dette de to kendetegn virksomheden vil blive 

identificeret under. 
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Ved stiftelsen af et anpartsselskab (ApS) lyder kravet til kapital på min 40.000 kr. hvor kravet til et 

aktieselskab (A/S) er min 400.000 kr.13 Kapitalkravet stiller altså større krav for iværksætterens likviditet. 

I forbindelse med stiftelse af anparts- eller aktieselskaber er der mulighed for at gøre brug af 25 procent 

reglen, som betyder at du som stifter her har mulighed for at indbetale 25% af den krævede selskabskapital 

for hhv. anpartsselskab og aktieselskab. Dog minimum 40.000 kr. for anpartsselskab og minimum 100.000 

kr. for aktieselskaber. Denne mulighed gælder dog kun for kontantstiftelser. Apportindskud (indskud af 

aktiver) skal altid indbetales med 100%.14 

Den regnskabsmæssige konsekvens ved en delvis indbetaling af kapitalen, vil være at der skal laves en 

bunden reserve på egenkapitalen, samtidig med at konsekvensen heraf vil være at der ikke kan udloddes 

udbytte, før reserven når op til den oprindelige selskabskapital for stiftelsen. 

I forbindelse med stiftelsen af et selskab vil der være nogle omkostninger i form af rådgivning fra revisor og 

advokat, da stiftelsen lovpligtigt kræver udarbejdelse af et stiftelsesdokument med dertilhørende 

vedtægter og i nogle tilfælde vurderingsberetning. 

2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3. RegnskabsRegnskabsRegnskabsRegnskabsmæssigemæssigemæssigemæssige    og skattemæssige og skattemæssige og skattemæssige og skattemæssige fffforskelleorskelleorskelleorskelle    

Har du en personlig virksomhed (enkeltmandsvirksomhed) følger der ingen krav om indberetning af 

årsrapport til Erhvervsstyrelsen. SKAT kunne i nogle tilfælde efterspørge et opstillet regnskab, hvor dette så 

skulle udarbejdes efter bestemmelserne i årsregnskabslovens regler for virksomheder i regnskabsklasse A. 

Har du derimod et selskab er det her et krav at der hvert år bliver udarbejdet et årsregnskab for den 

givende regnskabsperiode udarbejdet på baggrund af bogføring efter bogføringsloven. Årsregnskabet skal 

hermed udarbejdes efter Årsregnskabslovens bestemmelser og indberettes til Erhvervsstyrelsen. Disse krav 

til virksomheder i selskabsform, giver generelt større krav til det administrative arbejde i forbindelse med 

driften af virksomheden, da der hvert år laves årsafsluttende arbejde og gennemgang af en revisor. Dette 

kan foregå i forskellige grader for gennemgang afhængigt af hvad der er besluttet af ledelsen og evt. i 

banken samt hvad der er aftalt med revisor. Derudover kan der også være nogle øvrigt gældende forhold, 

som kan være afgørende for om virksomheden blot kan vælge at få gennemgang i form af en assistance 

med opstilling af årsregnskabet, foretage review, udvidet gennemgang eller fuld revision. 

 
13 (Erhvervsstyrelsen, 2021). https://erhvervsstyrelsen.dk/stiftelse-og-registrering-af-selskaber 

14 (BDO, 2019. hentet 2021). https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/revision-og-regnskab-publikationer/selskabskapital-delvis-

indbetaling 
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Revisor erklærer sig i form af en af disse gennemgange og des mere sikkerhed revisor erklærer sig på, des 

mere arbejde skal der ligeledes udføres, hvilket hermed resulterer i større udgifter til revisor for selskabet, 

da en fuld revision alt andet lige kræver flere ressourcer end en assistance med opstilling. 

En fuld revision vil dog først blive et krav når og hvis selskabet i to regnskabsår i træk overskrider to af 

følgende tre størrelser på balancedagen efter reglen om 4-8-12: 

- En balancesum på 4 mio. kr. 

- En omsætning på 8 mio. kr. 

- Et gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret 

Skattemæssige forskelle mellem en personlig virksomhed og et selskab, baseres primært på det faktum, at 

en virksomhed i selskabsform alene vurderes som en juridisk skatteenhed, hvor en personlig virksomhed 

vurderes ud fra at virksomhedsejeren og virksomheden samlet ses som en juridisk skatteenhed. 

Er der eventuelt et underskud i personlig virksomhed kan dette fratrækkes i ejerens personlige indkomst, 

eftersom virksomheden og virksomhedsejeren ses som en samlet skattemæssig juridisk enhed. Er det 

tilfældet, at ejeren heller ikke har en positiv personlig indkomst, er det muligt at modregne underskuddet i 

en ægtefælles indkomst. 

Har man et selskab, selvangiver man særskilt for selskabet og ejeren. Her påvirkes ejerens selvangivelse 

ikke af selskabets skattepligtige indkomst. Selskaber er underlagt selskabsbeskatning, hvilket medfører at 

selskabet betaler 22% af den skattepligtige indkomst jf. SEL §17 stk. 1. Har selskabet en negativ skattepligtig 

indkomst, kan selskabet fremføre underskuddet til at blive fratrukket i senere kommende indkomstår jf. SEL 

§12. 

I forbindelse med stiftelse af et selskab, kan der endvidere være et Holding selskab tilknyttet, som 

ejer/delvist ejer driftsselskabet og i den sammenhæng kan operere som moderselskab. På den måde bliver 

der tale om to koncernforbundne selskaber, hvor man i forbindelse med opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst konsoliderer, som i praksis betyder at selskaberne er sambeskattet, der kan give en fordel hvor 

driftsselskabet har en mulighed i at anvende et skattepligtigt underskud fra moderselskabet eller 

omvendt15. 

2.4.2.4.2.4.2.4. DelkonklusionDelkonklusionDelkonklusionDelkonklusion    

Det som der kan konkluderes ud af ovenstående afsnit, er at det er forholdsvis simpelt og ligetil at 

administrere stiftelse og beskatning i forbindelse med en personlig virksomhed i forhold til 

personskatteloven eftersom virksomhedens overskud før renter beskattes som personlig indkomst hos 

 
15 (BDO, 2021). https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/skat-og-moms/sambeskatning 
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ejeren samtidig med at virksomhedens renter beskattes i kapitalindkomsten. Vælger man den personlige 

virksomhedsform kan der være noget risiko for ejeren, da denne hæfter personligt og med sin fulde private 

formue. Er ønsket derimod blot at drive virksomhed med minimale administrative opgaver og så få 

erhvervsrelaterede renteudgifter som muligt, kan det være en oplagt mulighed at drive sin virksomhed 

personligt og hermed beskattes efter personskatteloven. 

Falder valget derimod på drift af personlig virksomhed med beskatning efter VSO vil der automatisk være 

nogle større krav til administrative opgaver, i form af opdeling mellem ens private og 

virksomhedsrelaterede forhold. Derudover giver VSO den mulighed, at ejeren kan opspare eventuelle 

overskud fra virksomhedens drift til senere beskatning og renter og kapitalafkast klassificeres som et 

fradrag i ens personlige indkomst og på den måde får fuld udnyttelse af de skattemæssige værdier. 

Tager man derimod udgangspunkt i anvendelse af kapitalafkastordningen, som man kan beskrive som en 

form for mere enkel version af VSO, vil der i så fald være mindre krav til de administrative opgaver 

sammenlignet med VSO. I kapitalafkastordningens version, er der ikke mulighed for at spare overskuddet 

op eller i helt samme udstrækning at optimere skatten.  

I/S (interessentskab) vil være fordelagtigt med flere ejere. Ulempen i det tilfælde er at ved stiftelsen af 

interessentskabet hæfter alle involverede interessenter solidarisk. 

Ved stiftelse af anpartsselskab eller aktieselskab er der en begrænset form for hæftelse, som her alene vil 

være den indskudte kapital i virksomheden, som begrænser risikoen set i sammenhæng med opstart af ApS 

eller A/S. Ofte vil ejerne være nødsaget til at stille kaution eller anden sikkerhed for f.eks. bankgæld, men 

oftest vil dette være med et fastsat (begrænset) beløb. 

Derimod er der krav til den indskudte startkapital, ligesom der stilles flere krav i forhold til det 

administrative arbejde, eksempelvis i forhold til udarbejdelse af årsregnskab, stiftelsesdokument, 

vedtægter m.v. og alt i forbindelse med offentliggørelse til Erhvervsstyrelsen m.v. Dette skaber dog ikke 

kun yderligere belastning på ledelsen og flere udgifter, det kan også samtidig give muligheder for større 

interesse fra investorer samt diverse muligheder for at ekspandere virksomheden. 

Falder valget alligevel på at starte med en personlig virksomhed, vil der muligvis senere hen komme en tid 

hvor det vil falde naturligt at overveje en omdannelse af den personlige virksomhed. Dette kan bl.a. skyldes 

at virksomheden har nået en størrelse, der kan give for store risici i forbindelse med driften i personligt 

sammenhæng. Samtidig kan der være en interesse i at vækste virksomheden og dermed benytte sig af 

muligheder af at involvere nye investorer og gøre denne proces lettere gennem drift i selskabsform. 
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3.3.3.3. Skattepligtig Skattepligtig Skattepligtig Skattepligtig ogogogog    skattefri virksomhedsomdannelseskattefri virksomhedsomdannelseskattefri virksomhedsomdannelseskattefri virksomhedsomdannelse    
Hvis en selvstændig erhvervsdrivende overvejer at omdanne sin personlige virksomhed til selskab, kræver 

det undersøgelse af nogle forskellige muligheder i forbindelse med omdannelse. Dette indebærer en 

overdragelse af sin personlige virksomhed til et selskab. Der er i forbindelse med virksomhedsomdannelse 

to muligheder. Denne overdragelse kan ske ved enten skattepligtig omdannelse (efter afståelsesprincippet) 

eller som skattefri virksomhedsomdannelse, ifølge virksomhedsomdannelsesloven. 

Der er en række overvejelser en virksomhedsejer bør gøre sig. Hvad anses for værende det mest attraktive? 

I begge typer vil der være tale om en virksomhedsomdannelse, hvor der sker stiftelse med apportindskud, 

da der indskydes en virksomhed og hvor de selskabsretlige forhold ved apportindskud gør sig gældende 

ifølge selskabsskatteloven §35. 

I afsnittende nedenfor vil jeg foretage en gennemgang af de typiske forhold i virksomhedsomdannelser på 

baggrund af en skattepligtig og en skattefri omdannelse. Der vil blive set på værdiansættelsen af 

virksomhedens aktiver og passiver samt beregningerne af anparternes anskaffelsessum ved anvendelse af 

den skattepligtige og skattefri virksomhedsomdannelse, og sidst analyseres på fordele og ulemper, baseret 

på case virksomheden. 

3.1.3.1.3.1.3.1. Skattepligtig virksomhedsomdannelseSkattepligtig virksomhedsomdannelseSkattepligtig virksomhedsomdannelseSkattepligtig virksomhedsomdannelse        

3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. Betingelser og kravBetingelser og kravBetingelser og kravBetingelser og krav    

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse er der ikke nogen særlige krav, der skal opfyldes. Dog skal 

omdannelsen indberettes til SKAT og Erhvervsstyrelsen og i den forbindelse skal der udarbejdes og 

medsendes stiftelsesdokument og vedtægter samt protokollat for stiftende generalforsamling, 

åbningsbalance og opgørelse over anparternes anskaffelsessum. Dertil skal der udarbejdes en 

vurderingsberetning af en revisor. Og det er hertil en forudsætning at der til SKAT fremsendes 

dokumentation for registreringen af disse lovpligtige dokumenter i Erhvervsstyrelsen senest én måned 

efter stiftelsen16. 

Når en virksomhedsomdannelse sker efter anvendelse af afståelsesprincippet, svarer det til at ejeren af den 

personlige virksomhed sælger til et selskab, som denne ejer selv ejer jf. SEL §4 stk. 4. Omdannelsen 

sidestilles med et salg af den personlige virksomhed til en uafhængig tredjepart. Ved dette princip anses 

den personlige virksomhed som at være en ophørt virksomhed på afståelsestidspunktet, hvorved den 

ophørte virksomhed ophørsbeskattes på samme vis som hvis der var sket et salg til tredjepart. I dette 

tilfælde påvirker omdannelsen ejerens skattepligtige indkomst i det indkomstår, som omdannelsen finder 

 
16 (Aage Michaelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Laursen og Inge Jeppesen. 2017) 
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sted. Ejeren af det nye selskab vil fremover blive beskattet af aktieudbytte og aktieavancer efter regler 

vedrørende dette. 

I en skattepligtig omdannelse vil man opnå et højere afskrivningsgrundlag på virksomhedens aktiver hvilket 

isoleret set er mere fordelagtigt end en skattefri omdannelse, der ikke har disse (skattemæssige) 

afskrivninger, hvilket medfører en likviditetsmæssig besparelse i form af en udskydelse af skatten. 

I modsætning til anvendelse efter VOL er der ikke krav om, at en skattepligtig virksomhedsomdannelse skal 

omfatte hele virksomheden, der er det muligt at omdanne enkelte aktiver, eller dele af virksomheden. 

Bortset fra hvis der er indregnet goodwill, som i modsætning til andre immaterielle anlægsaktiver ikke 

overdrages som et selvstændigt aktiv. 

Ved omdannelse af enkelte aktiver er det dog på betingelse af at denne ikke sker med tilbagevirkende kraft. 

Sker dette vil der være krav om, at der sker overdragelse af en hel virksomhed jf. SEL §4 stk. 4. og i så fald 

har omdannelsen skattemæssig effekt fra den skæringsdato der er fastlagt for åbningsbalancen. 

Skæringsdatoen for åbningsbalancen må højst ligge 6 måneder før stiftelsesdatoen. En skattepligtig 

virksomhedsomdannelse med tilbagevirkende kraft kan kun ske til et nystiftet anparts- /aktieselskab. 

På samme vis vedrørende anvendelse af reglerne i VOL skal der for ejere, der benytter VSO ske en 

opgørelse af beløb hensat til senere hævning, opsparede overskud, indskudskonto og 

mellemregningskonto. 

3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2. Anparternes anskaffelsessum / VærdiansættelseAnparternes anskaffelsessum / VærdiansættelseAnparternes anskaffelsessum / VærdiansættelseAnparternes anskaffelsessum / Værdiansættelse    

En skattepligtig virksomhedsomdannelse svarer til at sælge virksomheden til en uafhængig tredjemand og 

derfor skal omdannelses ske på armslængdevilkår. Dette svarer til at virksomhedens aktiver og passiver 

overdrages til handelsværdi på skæringsdatoen. Som udgangspunkt kan man efter normalen anvende og 

acceptere de regnskabsmæssige og bogførte værdier som udtryk for handelsværdien. Bortset fra fast 

ejendom. Her er der mulighed for at tage udgangspunkt i anvendelsen af den seneste offentlige vurdering. 

Derudover værdiansættes goodwill på samme vis til handelsværdi, gennem beregningsmetoder for den 

specifikke branche eller ved anvendelse af nogle bestemte beregningsregler jf. TSS-cirk. 2000-10. 

Beregningen er udtryk for en overordnet standardiseret beregning og der kan derfor være 

omstændigheder, der gør modellen mindre anvendelig. Beregningen tager udgangspunkt i principper om, 

at værdien af goodwill findes ved kapitalisering af den del af virksomhedens overskud, som ikke anses for at 

være forrentning af øvrige aktiver omfattet af overdragelsen17. 

 
17 (Aage Michaelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Anders Laursen og Inge Jeppesen, 2017) 
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Hermed skal anparternes anskaffelsessum svare til handelsværdien af aktiver og passiver, som indskydes i 

selskabet eller svare til selskabskapitalen. 

3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. BeskatningBeskatningBeskatningBeskatning    

Som det efterhånden er blevet pointeret nogle gange, kan en skattepligtig virksomhedsomdannelse 

sammenlignes med at sælge til en uafhængig tredjemand. Dette skal som nævnt ske på armslængdevilkår. 

Det betyder at der skal ske beskatning herefter. Ejeren af virksomheden, der omdannes, beskattes af 

avancer i afståelsesåret jf. PSL §3, stk. 1. 

I forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse, vil der ofte ske beskatning. 

I denne forbindelse er der mulighed for ejeren at få en delvis betaling fra virksomheden via det man kalder 

et stiftertilgodehavende. Ved brug af et stiftertilgodehavende skal kapitalkravet blot være opfyldt. Er dette 

tilfældet kan ejeren dermed få stiftertilgodehavendet i forbindelse med omdannelsen, opgjort til maksimalt 

den forskel der findes mellem egenkapitalen før stiftertilgodehavendet og kapitalkravet. 

Dette stiftertilgodehavende kan ejeren hæve skattefrit, så længe likviditeten i selskabet tillader det. Stifter 

har betalt fuld skat ved afståelsen, og således består stiftertilgodehavendet af beskattede midler. 

Det er hermed en mulighed for ejeren at anvende dette stiftertilgodehavende, for at betale 

realisationsskatten i forbindelse med virksomhedsomdannelsen. Som nævnt tidligere, kræver det blot at 

der er likviditet nok i virksomheden, til at betale beløbet, som svarer til selve skatten i afståelsesåret. Er det 

ikke tilfældet, at der er likviditet nok, kan ejeren tage et lån for at betale skatten. Der skal i denne 

forbindelse aftales nogle afdrags- og rentevilkår for optagelse af lånet til betaling af skatten, svarende til et 

gældsbrev og i den forbindelse kan der foretages et kursnedslag på lånekravet. Dette kursnedslag fordeles 

herefter på alle aktiver der overdrages i forbindelse med omdannelsen forholdsmæssigt efter den samlede 

handelsværdi, udover likvider som altid indregnes til kurs 100. På denne måde vil anparternes 

anskaffelsessum blive reduceret for aktiverne og den skattepligtige avance vil blive lavere og dermed give 

en lavere beskatning for ejeren. Bortset fra at selve beskatningen blot bliver udskudt, da der efterfølgende 

vil være en beskatning af kursgevinsten jf. KGL §14 i forbindelse med stiftertilgodehavendet hæves. Det 

skyldes at der er tale om en anpartshaver, som har en fordring i selskabet. 

Der fastsættes i den forbindelse en vurdering af selve kursfastsættelsen18. 

Sker selve overdragelsen mellem nærtstående parter, skal kursfastsættelsen følge retspraksis, som angiver 

at kursen ikke kan fastsættes lavere end kurs 80. 

 
18 (SKAT, 2021). Hentet fra SKAT, SKM2010.251.SKAT: http://skat.dk/skat.aspx?oid=1895935 
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3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4. Fordele og ulemper ved en skattepligtig virksomhedsomdannelseFordele og ulemper ved en skattepligtig virksomhedsomdannelseFordele og ulemper ved en skattepligtig virksomhedsomdannelseFordele og ulemper ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse    

Hvad skal virksomhedsejeren overveje når der sker omdannelse via en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse. Denne form for omdannelse kan sammenlignes med et konkret salg til en 

uafhængig tredjemand og virksomhedens aktiver vil blive omregnet til kontantværdier efter markedsvilkår. 

Hertil vil omdannelsen ske efter reglerne om afståelsesprincippet og i den forbindelse betyde en beskatning 

for ejeren af virksomheden i afståelsesåret. 

Fordelene ved anvendelse af den skattepligtige virksomhedsomdannelse er blandt andet, at der 

umiddelbart vil komme en realisationsbeskatning. Isoleret set er det ikke umiddelbart en fordel, men 

grundet beskatningen ”er der gjort rent bord”. Dette vil man naturligt kun gøre, hvis skatten ikke er for høj. 

Men denne metode giver mulighed for omdanneren at få et stiftertilgodehavende. Det kan være en 

løsning, der er medvirkende til at det nye selskab ved omdannelsen ikke bliver tømt for likvide midler i 

forbindelse med selve berigtigelsen af de indskudte aktiver. Dette stiftertilgodehavende kan løbende blive 

udbetalt, når selskabets likvider tillader det. Eftersom dette stiftertilgodehavende allerede er sammensat af 

beskattede midler, giver det ejeren mulighed for at få det udbetalt ”skattefrit” til sig selv. 

Medmindre der opstår en alt for stor skat til betaling i forbindelse med den skattepligtige 

virksomhedsomdannelse (hvilket ofte ville betyde at denne løsning fravælges), kan den skattepligtige 

omdannelse give mening, da der vil være et større skattemæssigt afskrivningsgrundlag. Dette skyldes at 

virksomheden afstås til det nye selskab med handelsmæssige/skattemæssige værdier, som kan være 

medvirkende til at give selskabet en positiv likviditet i de første par år efter selve omdannelsen, fordi de 

skattemæssige afskrivningsgrundlag (afskrivninger) kan fratrækkes i selskabets skattepligtige resultat. 

Ulemperne ved at foretage en skattepligtig virksomhedsomdannelse er primært, at selve omdannelsen sker 

efter handelsværdier, hvoraf ejeren skal beskattes af forskellen mellem handelsværdien og den 

skattemæssige egenkapital. Dette kan give en forholdsvis stor økonomisk belastning, som påvirker ejerens 

privatøkonomi. 

Det skal hermed pointeres, at der netop af denne årsag i ren praksis kun omdannes efter den skattepligtige 

version når denne ikke udløser en betydelig beskatning hos omdanneren i afståelsesåret. 

3.2.3.2.3.2.3.2. Skattefri virksomhedsomdannelseSkattefri virksomhedsomdannelseSkattefri virksomhedsomdannelseSkattefri virksomhedsomdannelse    

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. Betingelser og kravBetingelser og kravBetingelser og kravBetingelser og krav    

Ved anvendelse af virksomhedsomdannelsesloven kan en personlig virksomhed foretage en omdannelse til 

selskab uden at dette udløser en ophørsbeskatning. Loven er i dette tilfælde baseret på 

successionsprincippet. Dette bliver beskrevet yderligere i et afsnit senere. 
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Da man får udskudt beskatningen, er der nogle faste betingelser, der skal være opfyldt for at kunne 

anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse. 

- Samtlige aktiver og passiver tilhørende virksomheden skal indgå i omdannelsen. 

- Anparternes anskaffelsessum må ikke være negativ, med mindre at man året forud for 

omdannelsen har anvendt virksomhedsskatteloven. Hvis der er negativ anskaffelsessum og der er 

flere virksomheder skal alle virksomheder omdannes. 

- Der må ikke være negativ indskudskonto. 

- Selskabet skal være stiftet senest 6. måneder efter indehavers indkomstår. 

- Der må ikke optræde gæld til stifter. Sådan gæld skal være indfriet inden stiftelsen. 

For at en personlig virksomhed kan anvende skattefri virksomhedsomdannelse, skal nogle forskellige 

betingelser altså være opfyldt. Det er kun personlige virksomheder, som kan foretage omdannelse efter 

virksomhedsomdannelsesloven jf. VOL §1. Samtidig er det et krav at en ejer af en personlig virksomhed har 

fuld skattepligt til Danmark på selve tidspunktet for omdannelsen jf. VOL §2. Derudover er det også en 

betingelse at overdragelsen foretages af alle virksomhedens aktiver og passiver. Der er enkelte undtagelser 

hvor ejeren kan bestemme hvorvidt blandet benyttede ejendom kan holdes udenfor, men dette vil jeg ikke 

belyse yderligere i dette afsnit. 

Manglende opfyldelse af de fremstillede betingelser i VOL §2 vil medføre skattepligt. Skulle der være 

tilfælde hvor der opstår spørgsmål, som sår tvivl, kan det være en god ide i praksis at anmode om bindende 

svar hos SKAT. 

Som sagt kan metoden ved skattefri virksomhedsomdannelse kun benyttes af personlig ejet virksomhed. 

Valget af beskatningsform har ingen betydning for mulighederne for at benytte sig af reglerne for en 

skattefri virksomhedsomdannelse. Det har kun betydning for hvilke blandet benyttede aktiver der måtte 

være, der kan eller skal medtages i selve omdannelsen. 

Er det tilfældet, at ejeren har valgt beskatning efter VSO, skal der laves en opgørelse af indskudskontoen, 

mellemregningskonto og beløb hensat til senere hævning. 

I forbindelse med opgørelsen af beløb hensat til senere hævning og mellemregningskonto kan ejeren vælge 

om disse skal indgå eller holdes adskilt fra omdannelsen, såfremt ejeren har været omfattet af VSO. Vælger 

man at holde disse adskilt fra omdannelsen, skal der indgå et beløb svarende til disse medtages som passiv 

i omdannelsens åbningsbalance. Det er samtidig et krav, at udbetaling af disse svarer til summen heraf 

samt sker før omdannelsen. Medtages disse i omdannelsen, hører de til i selskabets egenkapital. 
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Selve opgørelsen af indskudskontoen må på omdannelsestidspunktet ikke være negativ. Er dette tilfældet 

er det lige såvel et krav, at der foretages et kontant indskud før omdannelsen kan gennemføres19. 

Indsendelse af lovpligtige dokumenter som stiftelsesdokument, vedtægter og vurderingsberetning gør sig 

ligeledes gældende ved en skattefri virksomhedsomdannelse. 

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. Anparternes anskafAnparternes anskafAnparternes anskafAnparternes anskaffelsessum / felsessum / felsessum / felsessum / VærdiansættelseVærdiansættelseVærdiansættelseVærdiansættelse    

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal der på samme måde som i den skattepligtige opgøres 

regnskabsmæssige værdiansættelser. Disse opgøres efter samme princip til handelsværdier. Til gengæld 

sker den skattemæssige værdiansættelse af virksomhedens aktiver efter tidligere benævnt 

successionsprincippet. Dette er beskrevet i afsnittet nedenfor. 

Det er samtidig som benævnt tidligere et krav at alle de påkrævede betingelser ved anvendelse af den 

skattefri virksomhedsomdannelse er opfyldt. Når dette er konstateret, foretages der en opgørelse af 

anparternes anskaffelsessum jf. VOL §4 stk. 2. Denne opgørelse sker til det kontante beløb svarende til 

handelsværdien fratrukket den skattepligtige fortjeneste. Ved anvendelse af denne metode, kan det 

medføre en negativ anskaffelsessum. Kun i tilfælde hvor ejeren ikke har valgt at anvende 

virksomhedsordningen, skal den negative anskaffelsessum udlignes før omdannelsen finder sted. 

Jf. VOL §2 stk. 1 nr. 5. er udligning af en eventuel negativ anskaffelsessum ikke et krav hvis ejeren har 

benyttet sig af VSO. Er det dog tilfældet med en negativ anskaffelsessum for anparterne, skal der blot tages 

hensyn til dette ved senere afståelse, hvor den negative værdi tillægges afståelsessummen. 

Opgørelsen af de skattemæssige værdier af virksomhedens aktiver opgøres særskilt efter 

kontantprincippet. 

Er det tilfældet at den personlige virksomhed har haft underskud skattemæssigt, kan det ikke overføres og 

benyttes som fradrag i det nye selskab efter virksomhedsomdannelsesloven. Det gælder også uudnyttede 

fradragsberettigede tab efter aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og 

ejendomsbeskatningsloven jf. VOL §8 stk. 2. 

I en skattefri virksomhedsomdannelse vil der blive indregnet udskudt skat i selve åbningsbalancen, 

eftersom selskabet overtager skattebyrden fra den personlige virksomhed. 

 
19 (Beierholm, 2021). https://www.beierholm.dk/ydelser/skat-moms-og-afgifter/skat/erhvervsskat/skattefri-
virksomhedsomdannelse/ 
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3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. SuccessionsprincippetSuccessionsprincippetSuccessionsprincippetSuccessionsprincippet    

I forbindelse med valget af en skattefri virksomhedsomdannelse anvendes det, som kaldes 

successionsprincippet. Det betyder, at ejeren indskyder sin personlige virksomhed i selskabet uden, at 

dette medfører beskatning. I stedet indtræder selskabet i omdannerens skattemæssige stilling. 

Det betyder samtidig, at der ved omdannelsen skal laves en særlig opgørelse af aktiernes skattemæssige 

anskaffelsessum, som skal være med til at sikre, at der kommer en beskatning af ejeren senere hen, enten i 

forbindelse med et salg eller hvis det nye selskab likvideres. Derfor kaldes denne form for beskatning en 

udskydelse af skatten og altså ikke en direkte fritagelse for skatten i anvendelsen af den skattefri model. 

Derudover indeholder succession samtidig regler om, at selskabet indtræder i omdannerens skattemæssige 

stilling i forbindelse med anskaffelsestidspunktet og anskaffelsessummen for foretagne afskrivninger på 

virksomhedens aktiver jf. VOL §6. 

3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2.4. BeskatningBeskatningBeskatningBeskatning    

I modsætning til den skattepligtige metode, er der ved den skattefri virksomhedsomdannelses metode ikke 

mulighed for at lave et stiftertilgodehavende i selskabet. I dette tilfælde skal hele vederlaget til ejeren ske i 

form af aktier eller anparter. 

I forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse vil skatten blive udskudt til, hvis ejeren en dag 

sælger sine anparter/aktier eller når selskabets aktivitet afstår. Det foregår på den måde, at når selve 

anparternes anskaffelsessum bliver sat ned med den fortjeneste, som ikke er beskattet, medfører dette en 

større avance og vil i den forbindelse beskattes med 27% og 42% jf. PSL §8a20. 

Der kan ske beskatning på selve omdannelsestidspunktet af et eventuelt opsparet overskud, hvis ikke det er 

medtages i omdannelsen. Det er dog slet ikke sikkert, at det er tilfældet, at der er noget opsparet overskud. 

Ved anvendelsen af den skattefri omdannelsesmetode, er det bagtanken at forsøge at begrænse enhver 

form for likviditetsmæssig belastning for ejeren af den personlige virksomhed. 

3.2.5.3.2.5.3.2.5.3.2.5. Fordele og ulemper ved skattefri virksomhedsomdannelseFordele og ulemper ved skattefri virksomhedsomdannelseFordele og ulemper ved skattefri virksomhedsomdannelseFordele og ulemper ved skattefri virksomhedsomdannelse    

Den største fordel ved benyttelse af en skattefri virksomhedsomdannelse er, at den netop er skattefri. Men 

som det også er nævnt tidligere, betyder dette dog ikke at man helt undviger skatten. Det betyder blot at 

man først udløser skatten når og hvis man senere hen vælger at sælge sine anparter/aktier. 

Fordelen i dette befinder sig som benævnt ovenfor i, at begrænse den likviditetsmæssige belastning for 

ejeren på omdannelsestidspunktet, i og med at der ikke udløses en skattebetaling. 

 
20 (Danske Love, 2021) – Personskatteloven. https://danskelove.dk/personskatteloven/8a 
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Den skattefri omdannelsesmetode kan ske uden tilladelse fra SKAT, men SKAT kan efterfølgende gå ind og 

omstøde omdannelsen ved kontrol og konstatering af, at kravene ikke opfyldes, hvorfor det kan være en 

god ide, at få bindende svar fra SKAT i forhold der kunne så tvivl. 

Det kan være en stor fordel at kunne foretage en virksomhedsomdannelse uden at skulle vente på diverse 

tilladelser m.v. hvis man står overfor nogle situationer, hvor man ikke længere er interesseret i at hæfte 

fuldt med sin private formue. 

Det kan til gengæld være en ulempe i tilfælde af, at man som virksomhed generer store skattepligtige 

overskud, da man får et lavere skattemæssigt afskrivningsgrundlag, som kan bevirke likviditeten i årene 

efter omdannelsen. 

3.3.3.3.3.3.3.3. DelkonklusionDelkonklusionDelkonklusionDelkonklusion    

Det kan delvist konkluderes ud fra ovenstående afsnit vedrørende den skattepligtige og den skattefri 

virksomhedsomdannelse og de primære fordele og ulemper i forbindelse med de to metoder, at man som 

udgangspunkt ikke konkret kan sige hvilken af de to metoder, der utvetydigt er den bedste metode. 

Det handler i høj grad også om hvor selve virksomheden befinder sig på livskurven. 

Valget af hvilken metode der skal anvendes, kommer i store træk ned til, hvad omdanneren selv ønsker, og 

hvilken afståelsesbeskatning, der udløses. I praksis ser man ofte, at man beregner en åbningsbalance for 

begge metoder. Altså en åbningsbalance ved brug af den skattepligtige og den skattefri 

virksomhedsomdannelse og beregner de faktiske værdier og den faktiske skat. I så fald kan omdanneren 

selv være med til at vurdere hvilken metode der vil være mest egnet for den fortsatte drift og ikke mindst 

den skattemæssige og likviditetsmæssige belastning og påvirkning ved omdannelsen. 

3.4.3.4.3.4.3.4. Særlige forhold i virksomhedsomdannelseSærlige forhold i virksomhedsomdannelseSærlige forhold i virksomhedsomdannelseSærlige forhold i virksomhedsomdannelse    

3.4.1. Goodwill 

Goodwill er en værdi, der kan være meget vanskelig at værdiansætte, hvorfor beregningen heraf tager 

hensyn til nogle bestemte faktorer. Disse er blevet fastsat i en vejledende beregningsregel af ligningsrådet i 

TSS-cirkulær nr. 2000-10 af 28. marts 2000. Anvisningen her er det, som danner grundlaget for den 

skønnede handelsværdi der sker, ved overdragelse af goodwill mellem interesseforbundne parter. 

Goodwill kan forstås som en værdi den givne virksomhed har oparbejdet igennem de år virksomheden har 

eksisteret i form af gode forretningsforbindelser, omdømme m.v. Goodwill er derfor ikke en værdi man får 

fysisk og kan ”mærke på”, men er taget udgangspunkt i et vurderingsspørgsmål. 
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Goodwill værdiansættes som udgangspunkt til handelsværdi. Bortset fra at der ikke eksisterer en regel i 

lovgivningen for, præcis hvordan goodwill værdiansættes. Der findes nogle brancher, hvor der findes en 

særlig form for ”branchekutyme” for værdiansættelsen af goodwill. F.eks. revisorer, læger, tandlæger m.v. 

Er der dog tale om to uafhængige parter, kan man indbyrdes frit aftale en goodwill værdi. Er der til gengæld 

tale om fuldt interesseforbundne parter (ikke uafhængige), skal disse øvrige beregningsmetoder benyttes 

jf. ovenfor nævnte. 

Hvis det heller ikke er tilfældet, at der findes en særlig branchekutyme, kan man få en sandsynliggørelse af 

den fastsatte værdi fra en erklæring fra en anden uafhængig fagkyndig person eller ved at modtage et 

konkret købstilbud. 

I praksis er det tilfældet at den fastlagte vejledende beregningsregel fra ligningsrådet bliver anvendt til 

fastsættelse af værdien for goodwill. 

Metoden anvendt i TSS-cirkulær 2000-10 er en standardiseret beregning af goodwill. Eftersom beregningen 

er standardiseret, kan der forekomme nogle forhold, som kan gøre modellen mindre anvendelig eller blot, 

at man lige skal vurdere forholdet/forholdendes indvirkning og vurdere hvorvidt den beregnede goodwill 

efter netop denne metode er realistisk. 

3.4.2. Beregningsgrundlag 

TSS-cirkulære 2000-10 er baseret på et princip om, at goodwillværdien forefindes ved kapitalisering af den 

andel af virksomhedens overskud, der ikke betragtes som forrentning af øvrige aktiver omfattet af 

overdragelsen. 

I beregningen tages der udgangspunkt i de regnskabsmæssige resultater før skat for de seneste 3 

regnskabsår opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven. Er det tilfældet, at virksomheden ikke har 

udarbejdet et årsregnskab efter årsregnskabsloven, bliver der taget udgangspunkt i virksomhedens 

skattepligtige indkomst for de seneste 3 indkomstår. Dog er det også en mulighed for virksomheden at 

opgøre et regnskabsmæssigt resultat for de seneste 3 indkomstår, hvis virksomheden ikke har udarbejdet 

et årsregnskab og anvende disse til brug for beregningen. 

Herunder gennemgås faserne for beregningen af goodwill ifølge TSS-cirkulære 2000-10.  

3.4.3. Regulering af resultat 

Da man til at starte med skal tage udgangspunkt i resultatet for virksomhedens primære drift og indtjening 

foretages en række reguleringer, for at opnå det mest korrekte syn på dette jf. afgørelser SKM2003.168.LR 

og SKM2003.474.LR. Dermed korrigeres for virksomhedens finansielle indtægter, finansielle udgifter, 
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ekstraordinære poster, afskrivninger på eventuelt tilkøbt goodwill og endnu ikke udgiftsført løn eller 

vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle21. 

Reguleringen af ovenstående forhold sker, da virksomhedens finansiering ikke skal have indflydelse på den 

beregnede goodwill. Derudover foretages regulering af ikke udgiftsført løn og/eller vederlag til 

medarbejdende ægtefælle, da dette beløb står i stedet for lønudgift. 

Det er en forudsætning, at en køber er villig til at betale det samme for goodwill, uanset om virksomheden 

udelukkende har oparbejdet goodwill eller også har tilkøbt oparbejdet goodwill. På denne baggrund bliver 

indkomstgrundlaget neutraliseret ved at tilbageføre eventuelle foretagne afskrivninger på tilkøbt goodwill. 

3.4.4. Vægtning 

Når der er sket regulering af det regnskabsmæssige resultat af de ovenfornævnte poster for de seneste 3 

år, sker en vægtning af de enkelte års indtjening. Den regulerede indkomst for det tredjesidste år før selve 

overdragelsen bliver ganget med 1, det næstsidste år bliver ganget med 2, og det sidste år før 

overdragelsen bliver ganget med 3. Dette skyldes, at indtjeningens udvikling har en stor betydning for 

virksomhedens værdi. 

Herefter divideres summen af de regulerede indkomster med 6, da den samlede regulerede indkomst på 

ovenstående vis er ganget med 6. På denne måde fremkommer gennemsnitsindtjeningen. Denne værdi kan 

både være positiv og negativ. 

3.4.5. Udviklingstendens 

I forbindelse med beregningen af goodwill skal der ligeledes tages højde for udviklingstendensen i 

virksomheden. Ligesom vægtningen af de regulerede resultater, spiller fremtidig indkomst en betragtelig 

rolle for værdiansættelsen af goodwill hvoraf beregningen af udviklingstendensen fremkommer. 

Er tilfældet, at der har været en konstant udvikling over de seneste 3 år, positiv såvel som negativ, bliver 

der beregnet et tillæg eller fradrag for denne udviklingstendens. 

Selve beregningen tager udgangspunkt i udviklingen af resultatet fra det tredjesidste regnskabsår til det 

sidste år inden overdragelsen. Ved at dividere den samlede udvikling af selve udviklingen i de to perioder 

fra år 1 til år 2 og fra år 2 til år 3 opnås udtrykket for gennemsnittet af udviklingen. 

Er det tilfældet, at den regulerede gennemsnitlige indkomst bliver negativ efter tillæg/fradrag for 

udviklingstendensen, sættes goodwillværdien til 0 som hovedregel. 

 
21 (Værdiansættelse af goodwill, C.C.6.4.1.2. 2021). https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119 
http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_2.htm 
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3.4.6. Driftsherreløn 

Når der er taget højde for udviklingstendensen og indregningen heraf er foretaget i form af tillæg eller 

fradrag, udgør halvdelen af beløbet fremkommet af forrige beregninger driftsherreløn. 

Driftsherreløn fratrækkes med 50% i den gennemsnitlige beregnede indkomst. Dog skal der som minimum 

fratrækkes 250.000 kr. og maksimum 1.000.000 kr. Er det tilfældet at beløbet efter disse beregninger og 

efter fradrag for driftsherreløn er 0 eller negativt, antages det at værdien af goodwill sættes til 0. 

Virksomheder drevet i selskabsform, der overdrages fradrages ikke for driftsherreløn, da alle 

medarbejdere, aktionærer m.v. angiveligt vil have modtaget løn for udført arbejde løbende. 

Særligt er det for interessentskaber, der ikke udgør et samlet selvstændigt skattesubjekt, at beregningen 

her sker for hver deltager for sig. Forstået på den måde, at interessentens/interessenternes regulerede 

regnskabsmæssige resultat eller skattepligtige indtægt vedrørende virksomheden indgår i beregningen. For 

at komme frem til udviklingstendensen, bliver disse interessenters resultater lagt sammen og først herefter 

deles resultatet op og fordelt på hver interessent hvorefter driftsherreløn bliver beregnet for hver enkelt af 

virksomhedens ejere, som er med til at yde en væsentlig arbejdsmæssig indsats. 

3.4.7. Praksis synspunkt 

I praksis vil man se, at der i en sådan situation hvor man har to ejere, der skal have foretaget beregning af 

driftsherreløn hver for sig vil kunne opnå fradrag for driftsherreløn på minimum 2 gange 250.000 kr. eller 

maksimum 2 gange 1.000.000 kr. Forstået på den måde at hvis der foretages en beregning af 

driftsherrelønnen hver for sig og de to ejere har et grundlag for goodwill efter reguleret resultat, vægtet 

indkomst og udviklingstendens på eksempelvis 2.100.000 og altså heraf 50% i driftsherreløn og maksimum 

1.000.000 vil de begge opnå fradrag på maksimum 1.000.000 i stedet for hvis man foretager beregningen 

samlet, så ville de eksempelvis have et samlet grundlag på 4.200.000 og 50% deraf som driftsherreløn dog 

maksimum 1.000.000 og altså ”kun” opnå (1 gange) 1.000.000 i fradrag for driftsherreløn. 

3.4.8. Forrentning af aktiverne 

Efter beregning af fradraget for driftsherreløn, beregnes og fratrækkes forrentningen af virksomhedens 

aktiver ud fra den seneste balance forinden overdragelsen. Det gælder dog ikke virksomhedens 

driftsfremmende aktiver som f.eks. obligationer, pantebreve m.v. Likvider skal som hovedregel også holdes 

uden for beregningen af forrentningen af virksomhedens aktiver jf. SKM2001.132.LR22. 

 
22 (Værdiansættelse af goodwill, C.C.6.4.1.2. 2021). https://tax.dk/lv-2009-2/lve/E_I_4_1_2_8.htm 
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Den fastsatte forrentningsprocent af virksomhedens aktiver er den gældende kapitalafkastsats på 

tidspunktet for selve overdragelsen, med et tillæg på 3% jf. VSL §9. Kapitalafkastsatsen for 2020 er fastsat 

til 0 pct23. Den samlede forrentning udgør således 3% for indkomståret 2020. 

Da der er tale om en procentsats, der er sammensat af forskellige satser, der varierer i takt med 

kapitalafkastsatsen, sikrer dette at satsen løbende tilpasses diverse ændringer i samfundet og dets 

generelle renteniveau. 

Efter denne forrentning fratrækkes, fremkommer altså det resterende beløb, der nu kan anvendes til 

forrentning af goodwill. 

3.4.9. Kapitalisering 

Den sidste regulering der foretages i forbindelse med værdiansættelsen af goodwill, er kapitalisering. Her 

sker en såkaldt kapitalisering af restbeløbet for goodwillbeløbet. Det svarer altså til at det resterende 

goodwillbeløb kapitaliseres med en fastsat kapitaliseringsfaktor, som beregnes efter forholdet mellem den 

forventede levetid af virksomhedens goodwill, og den forventede årlige forrentningsprocent også forstået 

som det forventede årlige afkast. Denne forrentning fastsættes således til den kapitalafkastsats, der 

beregnes en gang årligt og med tillæg på 8%. Se jf. SKM2020.362.SKTST hvor kapitalafkastsatsen udgør 0 

pct. For indkomståret 2020 og den samlede rente således udgør 8 pct. 

Ifølge hovedreglen jf. SKM2002.50.LSR kan virksomheder hvis produkter har karakter af standardprodukter 

ansætte en levetid til 7 år. Fastsættes anvendelse af længere eller kortere levetid, skal der forekomme 

afgørende forhold, der hermed taler for ændringen af levetiden på de 7 år. 

3.4.10. Praksis synspunkt 

Rent praktisk set vurderes goodwillcirkulæret passende som beregningsgrundlag, for en ukompliceret 

virksomhed med en konstant indtjening. I nærmest alle tilfælde benyttes goodwillcirkulæret, da SKAT som 

oftest set accepterer denne goodwill beregning foretaget i cirkulæret. 

Da cirkulæret tager udgangspunkt i historiske tal, kan det diskuteres hvorvidt en DCF-model (Discount cash 

flow) ville være et bedre alternativ til værdiansættelse af goodwill, da den netop tager udgangspunkt i 

fremtidige betalingsstrømme. 

3.4.11. Ejendomme 

Værdiansættelse af en ejendom kan ske ved enten vurdering til den seneste offentlige ejendomsvurdering 

eller værdiansættes til handelsværdi. Værdiansættelse af ejendomme sker typisk til handelsværdi. I tilfælde 

 
23 (Kapitalafkastsats, C.C.5.2.9.4. 2021). SKM2020.362.SKTST. https://www.tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_9_4.htm 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119 
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af anvendelse af den offentlige ejendomsvurdering, er det forudsætningen at der er vurderet, at 

ejendomsvurderingen ikke er behæftet med betydelige fejl eller at der ikke har været sket tilbygninger, 

forbedringer eller ombygninger på ejendommen. Hvis dette skulle være tilfældet, kan det medføre til 

omvurdering af ejendommen. Omvurderingen begæres af ejendomsejeren. 

Ejendomme kan hermed værdiansættes efter indhentelse af en valuarvurdering. Denne er en vurdering af 

ejendommens værdi, foretaget af en statsautoriseret ejendomsmægler. Denne vurdering anses for at være 

den pris, ejendommen vil kunne sælges til. Valuarvurderingen kan foretages på skæringsdatoen for 

overdragelsen af virksomheden i modsætning til en offentlig ejendomsvurdering, der kun udkommer en 

gang om året. 

Da der er tale om en overdragelse mellem interesseforbundne parter, skal handelsværdien være svarende 

til, hvad en uafhængig tredjepart ville betale for ejendommen på skæringstidspunktet. 

Selve valuarvurderingen betragtes som værende den mest præcise vurdering af ejendommens værdi, men 

det ses dog i praksis at den offentlige ejendomsvurdering benyttes, da der er en meromkostning behæftet 

med en valuarvurdering. 

Det kan også være en mulighed at søge om bindende svar hos SKAT for selve værdien af ejendommen. 

I tilfælde af, at virksomhedsejere har fast ejendom tilknyttet ønskes der ofte at få denne udskilt fra den 

erhvervsmæssige del i forbindelse med virksomhedsomdannelsen, således at ejendommen beholdes privat 

eller omdannes særskilt til sit ejet selskab, hvor ejendommen bliver selskabets eneste aktiv. Dette er en 

mulighed hvis der er tale om en ejendom, som udelukkende har været benyttet til erhvervsmæssige formål 

eller hvis virksomhedsejeren året forinden omdannelsen har anvendt virksomhedsordningen Jf. VOL §2, stk. 

1 nr. 2, pkt. 2. 

3.4.12. Ejendom – Skattepligtig og skattefri virksomhedsomdannelse 

I forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse, er der ingen krav om hvilke af virksomhedens 

aktiver, der skal indgå i omdannelsen. Derfor bliver det muligt for virksomhedsejeren såfremt denne person 

har mere end en ejendom at udelade en eller flere fra omdannelsen. 

Anparternes anskaffelsessum ved en skattepligtig omdannelse svarer til handelsværdien. I en skattefri 

virksomhedsomdannelse værdiansætte ejendommen efter ejendomsavancebeskatningsloven. 

Den skattepligtige avance/tab for ejendommen opgøres ved forskellen mellem handelsværdien og den 

skattemæssige værdi. Den skattemæssige værdi bliver opgjort efter ejendomsavancebeskatningsloven24. 

 
24 (Ejendomsavancebeskatningsloven, 2021). https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/132 
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Loven gælder dog ikke for fortjeneste eller tab ved afståelse af fast ejendom, erhvervet som led i den 

skattepligtiges næringsvej jf. §1, stk. 2. 

Det gælder jf. afskrivningslovens §14, at bygninger benyttet erhvervsmæssigt afskrives særskilt for hver 

bygning. Der afskrives ikke på bygninger, hvor formålet er beboelse jf. afskrivningslovens §14, stk. 225. 

Afskrivningsberettiget bygninger, afskrives jf. afskrivningslovens §17, stk. 1. med 4 pct. Årligt af 

anskaffelsessummen. 

I tilfælde af ejendomsavance for en afskrivningsberettiget ejendom foretages to opgørelser. En til opgørelse 

efter ejendomsavancebeskatningsloven og en anden efter regler ifølge afskrivningsloven vedrørende 

genvundne afskrivninger jf. §21. Derudover skal der tillægges ejendommens anskaffelsessum 10.000 kr. for 

hvert kalenderår den har været ejet, udover det år ejendommen afstås i jf. 

ejendomsavancebeskatningslovens §526. 

3.4.13. Driftsmidler 

Driftsmidlerne skal som udgangspunkt værdiansættes til handelsværdien, som svarer til den pris ejeren kan 

få for dem ved et salg til en uafhængig tredjepart. Det ses ofte at man i praksis acceptere den bogførte 

værdi, som udtryk for handelsværdien i forbindelse med en virksomhedsomdannelse. Det kan være en 

mulighed at få en vurdering fra en uafhængig part, som dokumentation for driftsmidlernes værdi, som 

f.eks. ved at få en bilforhandler til at vurdere en bil. 

Årsagen til at den bogførte værdi accepteres i de fleste tilfælde i forbindelse med en 

virksomhedsomdannelse skyldes, at de anvendte regnskabsmæssige bogførte værdier af driftsmidler jf. 

årsregnskabsloven §36 skal afspejle nettorealisationsværdien. 

Jf. afskrivningsloven §5, stk. 3, afskrives driftsmidler skattemæssigt efter saldometoden og dermed 

maksimalt med 25% af afskrivningsgrundlaget27. I tilfælde af at afskrivningsgrundlaget er 12.300 kr. eller 

derunder kan dette fradrages fuldt ud i den skattepligtige indkomst. 

I forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse skal fortjeneste eller tab på driftsmidler opgøres 

og medregnes i den skattepligtige indkomst i afståelsesåret jf. Afskrivningslovens §9. 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse værdiansættes driftsmidlerne skattemæssigt til handelsværdien 

fratrukket den skattepligtige fortjeneste. 

 
25 (Afskrivningsloven, 2021). https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/242 
26 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/1200 
27 (Afskrivningsloven, 2021) https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/242 
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Som benævnt tidligere skal alle aktiver og passiver som hovedregel indgå i omdannelsen ved en skattefri 

virksomhedsomdannelse. Dette gælder ligeledes blandede benyttede aktiver, der overdrages sådan, at der 

kun er medtaget erhvervsmæssige aktiver i selskabet efter omdannelsen. 

Er tilfældet sådan, at driftsmidlerne f.eks. bilen ikke udelukkende har været anvendt erhvervsmæssigt, er 

konsekvensen den, at der for den ikke erhvervsmæssige andel, skal fastsættes en handelsværdi hvoraf 

denne værdi med tillæg af den skattemæssige nedskrevne værdi for den erhvervsmæssige del, indgår som 

skattemæssig anskaffelsessum i selskabet. 

Hertil skal det dog bemærkes, at der er forskel på om der er sket refusion for de faktiske erhvervsmæssige 

omkostninger (inkl. Afskrivninger) ud fra et kilometerregnskab, eller der er sket refusion af de 

erhvervsmæssige kørte kilometer ud fra statens takster. Hvis der er sket refusion af de faktiske 

omkostninger, så skal bilen med i omdannelsen, hvor hvis der er sket refusion ud fra statens takster for de 

erhvervsmæssige kilometer, kan bilen forblive i privat regi. 

 

3.4.14. Varelager 

Varelager værdiansættes som udgangspunkt til handelsværdi, hermed den regnskabsmæssige værdi, som 

også normalt svarer til den skattemæssige værdi. Som udgangspunkt accepteres den regnskabsmæssige 

værdi grundet at der i regnskabsmæssig forstand er nedskrevet for eventuelle ukurans eftersom 
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årsregnskabet aflægges efter bestemmelserne i Årsregnskabsloven, hvoraf den regnskabsmæssige værdi 

svarer til handelsværdien. Jf. ÅRL §44 indregnes varelageret til kostpris. 

Er der tilfælde af at virksomheden har foretaget nedskrivninger regnskabsmæssigt på ukurante varer, vil 

der være en forskel på den skattemæssige og regnskabsmæssige værdi på varelageret. Det vil ved en 

skattefri virksomhedsomdannelse være virksomhedens skattemæssige værdi, der vil fremgå af selskabets 

åbningsbalance. Varelageret vil som anparternes anskaffelsessum blive indregnet som handelsværdien 

minus den skattepligtige fortjeneste. 

I tilfælde af en skattepligtig virksomhedsomdannelse vil varelageret blive værdiansat til handelsværdi og i 

praksis bliver værdien den samme regnskabsmæssigt og skattemæssigt, eftersom en skattemæssig 

nedskrivning for ukurans er meget sjældent set. Umiddelbart skal varelageret nedskrives skønsmæssigt for 

ukurans. I tilfælde af, at der eksisterer et sikkert grundlag for værdiansættelsen, kan varer nedskrives med 

50% af den oprindelige værdi efter 1 år, 25% efter 2 år og 0% efter 3 år. Dette er taget i betragtning af, at 

varen teknisk eller økonomisk kan konstateres ukurant eller at det kan konstateres at varens 

omsætningshastighed er faldet så betydeligt i forhold til den øvrige omsætningshastighed for varer af 

tilsvarende karakter før der kan nedskrives28. 

3.4.15. Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender 

Værdiansættelsen af tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender sker til handelsværdien. Det er i 

samme forstand som ovenstående, at der i forbindelse med afslutningen af årsregnskabet og hermed 

opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi, at der hvert år bliver taget stilling til hvorvidt der skal 

hensættes til tab af debitorer og øvrige heraf og i den forstand bliver den regnskabsmæssige værdi af 

tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender opgjort som et udtryk for dens reelle værdi og hvad der 

hermed vil svare til handelsværdien. Jf. KGL §25, stk. 1, behandles tilgodehavender fra salg og andre 

tilgodehavender skattemæssigt efter realisationsprincippet. Dette betyder at tabet først skal konstateres, 

før der er mulighed for fradrag for tab. (Dette gælder for personer. Selskaber har valget mellem at anvende 

realisationsprincippet eller lagerprincippet). Vælger selskaber at benytte realisationsprincippet, skal tabet 

ligeledes være konstateret før tab på debitorer kan fratrækkes skattemæssigt og kan opgøres præcist. På 

denne måde kan der ikke opnås skattemæssigt fradrag for forventede tab på debitorer. 

 
28 (Juridisk vejledning, varelager, ukurans, 2021). https://skat.dk/skat.aspx?oid=1977747 
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Ved anvendelse af lagerprincippet kan tab på debitorer medtages uden, at der er konstateret endeligt tab. 

Det er dog ikke blot muligt at skifte frit frem og tilbage mellem de to principper og selskaber skal søge 

tilladelse fra SKAT, hvis de ønsker at skifte mellem lager- og realisationsprincippet jf. KGL §25, stk. 229. 

I forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse svarer den regnskabsmæssige åbningsbalance til 

handelsværdien hvoraf der skal afsættes til udskudt skat i tilfælde af en forskel i værdien, hvis der er sket 

hensættelse til tab på debitorer. Opgørelsen af anparternes anskaffelsessum sker ved forskellen mellem 

handelsværdien og den skattepligtige fortjeneste. 

3.4.16. Gældforpligtelser 

Det tilkendegives tydeligt i loven om skattefri virksomhedsomdannelse, at samtlige virksomhedens aktiver 

og passiver skal indgå i omdannelsen. 

Det gælder såvel for gældsforpligtelser. Derudover gælder det, at en gældsforpligtelse og låneprovenuet fra 

samme lån ikke kan henføres til to forskellige virksomheder eller til en virksomhed og en ejer personligt, 

hvorfor disse må følges ad. Hermed skal optaget lån i den omdannede virksomhed, samt likvider eller 

aktiver erhvervet for lånets midler lige sådan overføres til selskabet ved omdannelsen. 

Desuden er det gældende ved skattefri virksomhedsomdannelse at hvis den pågældende har anvendt 

virksomhedsordningen inden omdannelsen og haft privat gæld i virksomhedsordningen, som ikke har 

medført at indskudskontoen er blevet negativ, kan den private gæld ikke medtages ved omdannelsen, da 

lov om skattefri virksomhedsomdannelse foreskriver, at det alene er erhvervsmæssig gæld som skal indgå i 

en virksomhedsomdannelse. Hæver ejeren beløb i virksomheden i den samme periode fra hvor 

indkomståret udløber forud for omdannelsesåret til hvor selve omdannelsen finder sted, vil dette anses 

som værende beløb hævet i selskabet. 

3.4.17. Eksempel i praksis 

Her var der en afgørelse vedrørende en sag hvor en virksomhed ved omdannelse med tilbagevirkende kraft 

indgik i et spørgsmål om, hvorvidt kravet i virksomhedsomdannelseslovens §2, stk. 1, nr. 2 om at alle 

virksomhedens aktiver og passiver skal indgå i virksomhedsomdannelsen og hermed ikke var opfyldt. 

Dispositionen var, at der i virksomhedens årsregnskab var et lån og et tilsvarende tilgodehavende hos 

virksomhedsdeltagere og ledelse, hvor hverken lån eller tilgodehavende var medtaget i selskabets 

åbningsbalance. Tilfældet var at landsretten lige såvel som byretten lagde til grund, at der i forbindelse med 

sagens behandling ikke var sket behandling af størrelsen af den skattepligtige goodwill. 

 
29 https://danskelove.dk/kursgevinstloven/25 
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Kort tid efter sagens optagen i forbindelse med en skreven klage til skatteankenævnet var selskabet gået 

konkurs, hvorfor det var ret indlysende, at det var en fejl, at selskabet ved omdannelsen havde haft 

goodwill. En anvendelse af goodwillcirkulæret TSS 2000-10, som efter et vidnes opfattelse godt kunne have 

været anvendt i det pågældende tilfælde, viste at selskabets goodwill på omdannelsestidspunktet skulle 

have været fastsat til 030. 

3.4.18. Indskudskonto 

Generelt om indskudskontoen gælder det, at når/hvis en selvstændig vælger at indtræde i 

virksomhedsordningen, skal denne person opgøre en indskudskonto. Se §3 i virksomhedsskatteloven. 

Indskudskontoen opgøres som nettosummen af aktiver og passiver, som indgår i virksomhedsordningen 

ved de allerede beskattet aktiver og passiver. Indskudskontoen opgøres i begyndelsen af det regnskabsår 

virksomhedsordningen bliver tilvalgt. 

Derudover reguleres indskudskontoen en gang årligt ved årets udløb. Selve reguleringen fungerer ved, at 

årets indskud tillægges samtidig med at overførsler til den skattepligtige af værdier, som ikke har overskud, 

fradrages. 

Indskudskontoen er udtryk for det beløb virksomhedsejeren kan hæve fra virksomheden skattefrit uden at 

der udløses en korrektion. Dog kan der først hæves af et eventuelt indestående på indskudskontoen når 

overskuddet i virksomheden og eventuelt opsparet overskud først er hævet. 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse er der ikke krav til opgørelse af indskudskonto. 

Derimod er det et krav ved en skattefri virksomhedsomdannelse, at der sker udligning af en eventuel 

negativ indskudskonto eller går over og bliver positiv inden den skattefri omdannelse foretages Jf. 

virksomhedsskatteloven §16a, stk. 4. Udligning af en eventuel negativ indskudskonto sker gennem en 

overførsel af beløb via ejerens privatøkonomi til virksomheden31. Se eventuelt 

Virksomhedsomdannelsesloven §2, stk. 1, nr. 5 og Virksomhedsskatteloven §16, stk. 2 og §16a, stk. 4. 

3.4.19. Hensat til senere hævning 

I tilfælde af at en virksomhed indgår i virksomhedsordningen, er det muligt for ejeren at hensætte beløb til 

senere hævning med fokus på at optimere indkomsten i de år, hvor årets hævninger er mindre end 

topskattegrænsen. Det er muligt for ejeren at hensætte beløb til senere hævning op til topskattegrænsen. 

 
30 (Juridisk vejledning, samtlige aktiver og passiver). https://skat.dk/skat.aspx?oID=2113234&chk=217272 
31 (Negativ indskudskonto). https://tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_5_1.htm 
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(Topskattebundgrænsen efter Am-bidrag er fratrukket 2020: 531.000, 2021: 544.800)32. 

Det er dog et krav at hensættes der til senere hævning, skal dette beløb kunne absorberes i virksomhedens 

overskud minus årets øvrige hævninger eller i selve det opsparet overskud fra tidligere år. 

Foretages der hensættelse, bliver denne beskattet som personlig indkomst i det år hensættelsen sker og vil 

derefter være muligt at hæve skattefrit. 

I tilfældet af en skattepligtig virksomhedsomdannelse er der ingen krav om behandling af hensættelse til 

senere hævning, hvorfor denne hensættelse kan hæves inden omdannelsen eller indgå i åbningsbalancen 

som en gældspost og herefter hæves skattefrit. 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse kan ejeren vælge, at beløb hensat til senere hævning enten 

medtages eller holdes uden for omdannelsen. Jf. VOL §2, stk. 1, nr. 2, punkt 3. Posten hensat til senere 

hævning betragtes som en del af ejerens privatøkonomi. 

Vælger ejeren at et eventuelt beløb hensat til senere hævning ikke medtages i omdannelsen, skal dette 

indgå i åbningsbalancen som et passiv og skal derudover udbetales til ejeren inden overdragelsen. Vælger 

ejeren derimod ikke at udbetale beløb hensat til senere hævning inden stiftelsestidspunktet for selskabet, 

bliver dette betragtet som et indskud i selskabets egenkapital og dermed som en del af selskabet. 

Dette beløb vil ikke være skattepligtigt for selskabet og anskaffelsessummen forhøjes med det tilsvarende 

beløb. Jf. VOL §2, stk. 1, nr. 2, punkt 4. 

3.4.20. Opsparet overskud 

Som en del i virksomhedsordningen er det muligt, at overskud, som ikke hæves kan betragtes som 

opsparing i virksomheden. Det kan være en fordel da der i dette tilfælde betales en foreløbig 

virksomhedsskat af det opsparede overskud på 22%. Det opsparede overskud skal såvel ikke medtages i 

ejerens indkomstopgørelse for indtjeningsåret og beløb på opsparet overskud der senere hæves fra 

virksomheden til privatøkonomien, blot indgå med tillæg af den foreløbig virksomhedsskat i ejerens 

personlige indkomst. Derefter fratrækkes den foreløbigt betalte skat på 22% ved beregningen af den 

endelige skat for det indkomstår, hvor det opsparet overskud overføres til privatøkonomien. 

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse beskattes opsparet overskud ligeledes med tillæg der svarer 

til selskabsskatten hos ejeren i det indkomstår omdannelsen foretages Jf. Virksomhedsskatteloven §15, stk. 

133. Det er dog også muligt at udskyde beskatning af kontoen for opsparet overskud hvis tilfældet er, at 

 
32 (Skat.dk – Satser, 2021). https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 
33 (Virksomhedsskatteloven). https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1359 
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ejeren inden udløb af efterfølgende indkomstår opstarter ny virksomhed eller overtager lignende Jf. 

Virksomhedsskatteloven §15, stk. 234. Det forudsættes dog ved udskydelse af beskatningen, at ejeren 

opdeler sin private økonomi og virksomhedens økonomi. Denne form for udskydelse kan altså kun 

foretages hvis ejeren beskattes efter reglerne i virksomhedsordningen ved opstart af en eventuel ny 

virksomhed eller ligeledes ved overtagelse af en anden. 

I tilfældet af en skattefri virksomhedsomdannelse kan opsparet overskud uden virksomhedsskat fradrages i 

opgørelse af aktivernes anskaffelsessum. 

3.4.21. Udskudt skat 

Vedrørende udskudt skat opgøres der i tilfælde af en skattepligtig virksomhedsomdannelse ingen udskudt 

skat. Dette skyldes at omdannelsen sker ved afståelsesprincippet. Her er den skattepligtige fortjeneste 

beskattet hos ejeren af virksomheden i forbindelse med selve omdannelsen. I den skattepligtige 

omdannelse indregnes både de regnskabsmæssige og skattemæssige værdi til kostpris i det nystiftede 

selskab. Der er hermed ingen forskelsværdi og dermed ingen udskudt skat. 

Derimod i tilfælde af en skattefri virksomhedsomdannelse sker indregningen af den udskudte skat i selve 

åbningsbalancen for selskabet. Dette sker jf. VOL §2, stk. 1, nr. 7. Dette er tilfældet eftersom at selskabet 

netop succederer i den omdannede virksomheds ejers skattemæssige stilling. Udskudt skat i dette tilfælde 

udgør hermed 22% af forskellen mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. 

Den udskudte skat fremgår hermed af det nye selskabs åbningsbalance hvoraf dette er med til at give et 

retvisende billede af selskabets balance og dets oplysninger vedrørende selskabets fremtidige 

skatteforpligtelse. 

3.4.22. Anparternes anskaffelsessum  

Anparternes anskaffelsessum opgøres til den værdi, som svarer til den, der ville opnås ved et salg til en 

uafhængig tredjepart og hermed handelsværdien. 

Efter hvilken omdannelsesform der tages udgangspunkt i, har en konkret effekt på værdiansættelsen af 

anparternes anskaffelsessum. I en skattefri virksomhedsomdannelse følges reglerne, som fremgår i 

bestemmelserne for virksomhedsomdannelsesloven, hvorfor man i tilfælde af en skattefri omdannelse 

foretager opgørelsen af anparternes anskaffelsessum som handelsværdi reguleret for den skattepligtige 

fortjeneste som det fremgår af VOL §4, stk. 2. Hvor man i tilfælde af en skattepligtig omdannelse opgør 

anskaffelsessummen efter handelsværdien. 

 
34 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1359 



42 
 

I en skattefri virksomhedsomdannelse kan der i tilfælde af en negativ anskaffelsessum dog alligevel 

anvendes reglerne i virksomhedsomdannelsesloven, hvis ejeren året før omdannelsen har benyttet 

virksomhedsordningen. Jf. Virksomhedsomdannelsesloven §2, stk. 1, nr. 5, punkt 2. 

3.4.23. Delkonklusion 

Der er taget stilling til og beskrevet nogle af de normale og mere særlige forhold i forbindelse med 

virksomhedsomdannelse jf. den skattepligtige og den skattefri metode. 

Som afsnittende beskriver, gælder der nogle forskellige regler i forhold til hvilken metode der anvendes. 

Det er ekstremt vigtigt at være opmærksom på værdiansættelse af aktiver og passiver og at disse sker på 

korrekt vis. Ved forkert værdiansættelse i en eventuel skattefri virksomhedsomdannelse kan der ske 

omstødelse af SKAT hvorefter planen om en skattefri virksomhedsomdannelse kan gå hen og blive til en 

skattepligtig, uden at man selv aktivt har vurderet konsekvenserne af denne. 

3.4.24. Særlige problemstillinger i disse Coronatider (COVID-19) 

Omdannelse fra personlig virksomhed til selskab i forbindelse med COVID-19 - Kompensation for faste 

omkostninger ved ændring i virksomhedens forhold som følge af virksomhedsomdannelse 

I forbindelse med den situation vi står i på verdensplan på nuværende tidspunkt synes jeg det var en 

interessant problemstilling i forhold til hvad man gør i en situation hvor man tidligere har haft søgt om 

kompensation for de faste udgifter som følge af COVID-19 og hvordan dette skal håndteres i forbindelse 

med, at man efterfølgende omdanner virksomheden fra personlig til selskab. 

Kunne man forestille sig, at man derefter stod i en situation hvor man ikke længere er berettiget til at 

modtage kompensation eftersom man førhen har søgt i virksomheden og dermed i virksomhedens CVR-nr. 

og nu står med et selskab med et nyt CVR-nr. hvor man jo givet tager udgangspunkt i historiske tal til at 

fastslå hvorvidt man kan få kompensation eller ej. 

I tilfælde af at omdannelsen er sket og selskabet har fået et nyt CVR-nr. efter skæringsdatoen for 

referenceperioden kan virksomheder som udgangspunkt, ikke modtage kompensation. En undtagelse er 

dog, hvis det kan dokumenteres, at det nyregistrerede selskab i realiteten er 1:1 i forhold til videreførelsen 

af den personlige virksomhed, som tidligere har været registreret i CVR med et andet CVR-nr. Hvilket vil 

være tilfældet når den ansøgende virksomhed er et selskab, som er stiftet ved en omdannelse fra en 

enkeltmandsvirksomhed etc. Til et selskab35. 

 
35 (Erhvervsstyrelsen, 2021). Erhvervsstyrelsen d. 18. marts 2021. – Titel: Kompensation for faste omkostninger ved ændring i 
virksomhedens forhold som følge af omstrukturering, køb eller salg af aktiviteter m.v. 
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I en sådan situation er det altså en mulighed for selskabet fortsat at søge kompensation i forlængelse med 

den tidligere virksomhed, selvom selskabet først er registreret i CVR efter skæringsdatoen. Hermed 

behandles den tidligere virksomhed og selskabet som en samlet virksomhed. 

Moms- og A-skattelån ved skattefri virksomhedsomdannelser 

Hvis virksomheden har fået moms– og/eller A-skattelån skal man være opmærksom på, at disse lån som 

altovervejende hovedregel forfalder til betaling, når man gennemfører en virksomhedsomdannelse. Det 

skyldes at den virksomhed, der omdannes normalt, vil ophøre og derfor ikke længere er berettiget til disse 

moms– og A-skatte-lån. Det kan undgås, hvis man har flere virksomheder, hvor man kan beholde lånet ved 

at lade den af virksomhederne, hvor moms– eller A-skattelånet er ydet til at blive uden for en 

omdannelse36. 

Krisetider og Skattefri omdannelse 

I mange tilfælde, er der virksomheder, som har haft et vanskeligt regnskabsår grundet Corona (COVID-19). 

Det kunne meget vel få nogle betydelige konsekvenser for virksomhederne, hvilket kunne få nogle til at 

overveje, at få isoleret risikoen behæftet med at drive virksomhed i personligt regi. 

Dermed tilkommer overvejelserne om ideen i mulighederne ved at foretage en skattefri omdannelse. 

     

 
36 (Taxmaster, 2021. Nyhedsbrev). Udgivet d. 5. maj. 2021. Titel: Virksomhedsomdannelse – Skal/skal ikke. 
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4.4.4.4. Case virksomhedCase virksomhedCase virksomhedCase virksomhed    

4.1.4.1.4.1.4.1. Beskrivelse af Beskrivelse af Beskrivelse af Beskrivelse af CCCCase virksomhedase virksomhedase virksomhedase virksomhed    

Peter og Mikael er to selvstændige erhvervsdrivende og har stiftet, og igennem en del år efterhånden 

drevet op til flere virksomheder. Peter er stifter og medejer af Case virksomheden, hvor aktiviteten 

omfatter reparation og vedligeholdelse af maskiner. 

Mikael er partner til Peter og medejer i Case virksomheden. De er begge med til at drive den daglige 

aktivitet i virksomheden. 

Begge ejere har en bil til benyttelse i virksomheden. 

Baggrunden for at foretage en virksomhedsomdannelse af Case virksomheden skyldes at Peter og Mikael 

føler det er på tide, eftersom Case virksomheden er begyndt at vokse og har gjort det de seneste par år og i 

den forbindelse er Peter og Mikael blevet interesseret i at se om virksomheden kan udvikle sig endnu mere 

ligesom de vil undersøge muligheder for at inddrage nye investorer og udvide virksomhedens 

aktivitetsområder. 

Det aflagte årsregnskab følger kalenderåret og virksomhedens balance på omdannelsestidspunktet d. 31. 

december 2020 ses nedenfor: 

 

Anlægsaktiverne omfatter driftsmidler i form af to biler. Én til hver af partnerne. 

Det er forudsat at ingen af bilerne er af karakteren blandet benyttet driftsmidler, hvorfor begge anvendes 

fuldt erhvervsmæssigt. 
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Tilgodehavende fra salg omfatter enkelte debitorer, hvoraf der sker efterfølgende indbetaling primo 2021. 

Andre tilgodehavender omfatter blandt andet forudbetalte omkostninger og tilgodehavende moms og 

afgifter. 

Likvider består udelukkende af bankindestående. 

Egenkapitalen består af egenkapital primo, året resultat, privat hævet inkl. B-skatter/Betalte skatter. 

De kortfristede gældsforpligtelser vedrører leverandørgæld og det forudsættes at disse er indregnet til kurs 

100. 

Peter og Mikael har ikke førhen anvendt virksomhedsskatteordningen. 

Mikael ejer ved siden af sin andel i interessentskabet også en fast ejendom i form af en lejlighed. 

Lejlighedens anskaffelsessum og dermed handelsværdien svarer til den seneste offentlige vurdering. 

Yderligere detaljer vedrørende ejendommen vil blive beskrevet senere i forbindelse med 

virksomhedsomdannelsen. 

Nedenfor ses relevante tal til virksomhedsomdannelsen 

 

Indskudskontoen er opgjort til 0. opgørelsen heraf er udover gennemgangen i tidligere afsnit kort 

gennemgået senere i forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse. 

Der er hensat til senere hævning kr. 77.059 for begge ejere. Jf. bilag 6. 

4.2.4.2.4.2.4.2. Skattepligtig virksomhedsomdannelse af Case virksomhedSkattepligtig virksomhedsomdannelse af Case virksomhedSkattepligtig virksomhedsomdannelse af Case virksomhedSkattepligtig virksomhedsomdannelse af Case virksomhed    

4.2.1. Indledning 

Nedenfor vil der nu blive gennemgået en skattepligtig virksomhedsomdannelse af case virksomheden, som 

er blevet beskrevet i det ovenforstående afsnit. 

4.2.2. Åbningsbalance 

Som det før er blevet omtalt i tidligere afsnit, bliver der i forbindelse med en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse taget udgangspunkt i handelsværdier når den regnskabsmæssige åbningsbalance 

gøres op for selskabet. 

Det er samtidig tilfældet i en skattepligtig virksomhedsomdannelse, at beskatningen sker ved selve 

omdannelsen og dermed vil den regnskabsmæssige og skattemæssige åbningsbalance være identiske. 
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Bortset fra forholdet mellem hensættelse til tab på debitorer i tilfælde af, at dette er opgjort. Dette omtales 

også i tidligere afsnit. 

4.2.3. Goodwill 

Beregning af goodwill er i forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse en af de mest 

væsentlige poster, da der i tilfælde af en skattepligtig omdannelse bliver sidestillet med salg af 

virksomheden til en tredjepart. I tilfælde af, at der netop var tale om et salg af virksomheden til en 

tredjepart og der hermed foreligger et konkret købstilbud på virksomheden ville man beregne goodwill som 

værende forskellen mellem selve aktivsummen og købstilbuddet. 

Da det ikke er tilfældet i denne case, vil beregningen af goodwill ske efter beregningsmetoden i TSS-

cirkulæret 2000-10. 

Beregningen af goodwill kan ses vedlagt i bilag 3. 

Eftersom der i vores tilfælde er to ejere af et I/S skal der i forbindelse med beregningen af goodwill tages 

højde for dette. Da der som tidligere nævnt i afsnittet vedrørende driftsherreløn er særligt for 

interessentskaber, der ikke udgør et samlet selvstændigt skattesubjekt, at beregningen her sker for hver 

deltager for sig. Forstået på den måde, at interessentens/interessenternes regulerede regnskabsmæssige 

resultat eller skattepligtige indtægt vedrørende virksomheden indgår i beregningen. For at komme frem til 

udviklingstendensen, bliver disse interessenters resultater lagt sammen og først herefter deles resultatet 

op og fordelt på hver interessent hvorefter driftsherreløn bliver beregnet for hver enkelt af virksomhedens 

ejere, som er med til at yde en væsentlig arbejdsmæssig indsats. 

Da det i forbindelse med casen er tilfældet, at begge ejere besidder 50% ejerskab af interessentskabet hver 

og har en lige stor arbejdsindsats, sker der ikke nogen forskel i deres skattepligtige indkomst før skat ifølge 

resultatopgørelsen jf. Bilag 2. 

Det betyder også at når vi i den forbindelse laver beregningerne hver for sig, får vi en samlet beregning af 

goodwill der således ser ud som den er vist i Bilag 3. 

Her ses det, at de regulerede resultater fra henholdsvis 2018, 2019 og 2020 indeholder regulering for 

finansielle indtægter og udgifter og ingen reguleringer derudover. 

Resultatet for 2018 bliver således kr. 19.711, 2019 resultatet kr. 907.113 og resultatet for 2020 på kr. 

1.378.618. 

De regulerede resultater bliver herefter tildelt hver sin vægtning jf. beskrivelsen i afsnittet tidligere og altså 

resultatet for 2018 ganget med 1, resultatet for 2019 ganget med 2 og resultatet fra 2020 ganget med 3. 
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Herefter opnår vi en værdi af resultatet fra 2018 på kr. 19.711, 2019 resultat på kr. 1.814.226 og endeligt et 

resultat for 2020 på kr. 4.135.854. Dette giver et samlet grundlag for beregning af goodwill på kr. 5.969.791 

dette divideres herefter med 6 som udtryk for at den samlede regulerede indkomst på ovenstående vis er 

ganget med 6. På denne måde fremkommer gennemsnitsindtjeningen som hermed ender på et grundlag lig 

med kr. 994.965. 

I tilfælde af at udviklingen af resultatet fra det tredjesidste regnskabsår til det sidste år inden overdragelsen 

har været konstant (i dette tilfælde positivt) bliver der beregnet et tillæg for udviklingstendensen. Hermed 

1.378.618-19.711 = 1.358.907/2 = 679.454. Det giver os et samlet grundlag for goodwill før beregning af 

fradrag for driftsherreløn på i alt 994.965+679.454 = 1.674.419. 

Driftsherreløn fradrages hermed med 50% (Minimum 250.000, max 1.000.000) men altså i dette tilfælde 

1.674.419-50% (837.210) = 837.210. 

Når vi nu har fradraget beregningen af driftsherreløn, beregner og fratrækker vi forrentningen af 

virksomhedens aktiver, som også kan ses jf. Bilag 3. Dette beregnes ud fra virksomhedens seneste balance 

forinden overdragelsen og gælder dog ikke virksomhedens driftsfremmende aktiver hvoraf det ses at 

likvider er fratrukket i opgørelsen. Den fastsatte forretningsprocent som også tidligere beskrevet er den 

gældende kapitalafkastsats på tidspunktet for selve overdragelsen, med tillæg på 3% Jf. VSL §9. 

Kapitalafkastsatsen for 2020 er Jf. C.C.5.2.9.4 fastsat til 0 pct. Den samlede forrentning udgør således 3% 

for indkomståret 2020. 

Hermed får vi således en forrentning af virksomhedens ikke driftsfremmende aktiver: 

3 % af kr. 799.483 = 23.984 og opnår hermed en rest til forrentning af goodwill på kr. 837.210-23.984 = 

813.225. 

Det sidste step i forbindelse med reguleringer i forbindelse med selve værdiansættelsen af goodwill er 

kapitalisering. Det er nu der sker en såkaldt kapitalisering af restbeløbet til forrentning af goodwill. Som det 

tidligere er blevet beskrevet mere detaljeret, benyttes her den fastsatte kapitaliseringsfaktor, som samlet 

udgør 8 pct. Og da vi ifølge hovedreglen kan klassificere Case virksomhedens produkter/ydelser som 

standardprodukter hermed ansætte en levetid på 7 år. 

Dette giver os ifølge tabellen også vedlagt Jf. bilag 3 fortsat, en kapitaliseringsfaktor på 2,83. 

Tabellen og en mere uddybende forklaring af beregningerne af kapitaliseringsfaktoren vil jeg ikke komme 

nærmere ind på og kan henvise til Skat.dk vejledning herom37. 

 
37 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948119 
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Med denne kapitaliseringsfaktor på 2,83 og hertil grundlag til forrentning af goodwill på 813.225 får vi en 

goodwill på 2.301.427 (afrundet til nærmeste hele 10.000kr.) = 2.300.000. 

4.2.4. Delkonklusion, goodwill 

Vi kan på denne måde stepvist se hvordan beregningen af goodwill bliver påvirket af forskellige faktorer. 

Regnskabsmæssigt såvel som skattemæssigt vil vi som virksomhedsejer alt andet lige have en så lav 

goodwill som muligt, da der efterfølgende regnskabsmæssigt skal afskrives på den beregnede goodwill som 

indregnes i det nye selskabs balance og det vil alt andet lige regulere det regnskabsmæssige resultat 

negativt, som hovedregel i 5 år, før goodwill er fuldt (regnskabsmæssigt) afskrevet. Det kan altså godt gå 

hen og blive en stor afskrivningspost eftersom det som udgangspunkt vil være 460.000 årligt, det vil 

nedbringe selskabets resultat. 

Samtidig vil skatten heraf forholdsmæssigt blive højere jo større værdien af goodwill er. En skattemæssig 

værdi af goodwill på 2.300.000 vil udløse en relativ høj beskatning, så alt andet lige ville en lavere 

værdiansættelse af goodwill give et mindre beskatningsgrundlag. 

4.2.5. Ejendom 

I forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse er der en vis frivillighed om hvorvidt alle aktiver 

ønskes inddraget i virksomhedsomdannelsen. Dette gælder også øvrige virksomheder ejerne besidder 

udover den vedrørende omdannelse og herunder også gælder for ejendomme. 

Da det er tilfældet, at den ene af ejerne i Casen (Mikael) har en fast ejendom ved siden af sin andel i 

interessentskabet, skal det vurderes hvorvidt denne skal indgå i omdannelsen. 

Lejligheden er anskaffet som en forældrekøbslejlighed, hvori Mikaels barn bor. 

Det forudsættes i tilfældet af den skattepligtige virksomhedsomdannelse, at Mikael blot ønsker at holde 

ejendommen udenfor omdannelsen af interessentskabet. 

4.2.6. Driftsmidler 

Værdiansættelse af driftsmidlerne i den skattepligtige omdannelse er accepteret i praksis som anvendelse 

af den regnskabsmæssige bogførte værdi i åbningsbalancen. Åbningsbalancen for det nystiftede selskabs 

driftsmidler indgår dermed med en værdi på samlet kr. 134.400. 

Heraf indgår i værdien de to biler, som ejerne hver har en bil og dermed regnskabsmæssigt udgør 50% til 

hver og altså 67.200. 
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Skattemæssigt har ejer Peter afskrevet på driftsmidler med 25% og altså 21.000 (84.000*0,25), hvorfor 

hans skattemæssige værdi udgør 63.000. Mikael derimod, som ikke har afskrevet skattemæssigt, har en 

værdi på 84.000. Dette bliver belyst yderligere under anparternes anskaffelsessum og beløb til beskatning. 

4.2.7. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

Tilgodehavender fra salg og ydelser indregnes i selskabets åbningsbalance til handelsværdi, som i casens 

tilfælde andrager kr. 563.582, som er oplyst i regnskabet ovenfor samt jf. bilag 1. 

I regnskabet for 2020 forud for omdannelsen er der ikke hensættelse til tab på debitorer. 

4.2.8. Andre tilgodehavender 

Det er forudsat at andre tilgodehavender pr. 31.12.2020 er indregnet til handelsværdi, hvorfor værdien til 

indregning i selskabets åbningsbalance bliver kr. 101.501. 

4.2.9. Likvide beholdninger 

Det forudsættes ligeledes at virksomhedens likvider er indregnet til kurs 100 og dermed til handelsværdi. 

Indregningen til selskabets åbningsbalance sker derfor til en værdi på kr. 95.464. og der skal dermed ikke 

foretages nogle reguleringer heraf. 

4.2.10. Gældsposter 

Det er tidligere forudsat at gældsposter er indregnet til kurs 100, hvorfor værdien regnskabsmæssigt svarer 

til handelsværdien og gældsposter vil dermed indregnes i selskabets åbningsbalance til den værdi 

virksomheden har stående i regnskabet og udgør således kr. 830.729. og vedrører gæld til leverandører. 

4.2.11. Stiftertilgodehavende eller overkurs 

Som det kort tidligere er blevet beskrevet, er der mulighed for i den skattepligtige virksomhedsomdannelse 

at stifte det nye selskab med enten overkurs eller med stiftertilgodehavende. Det er altså valgfrit om man 

ønsker at stifte med stiftertilgodehavende, med overkurs eller med en blanding af dem begge. 

Kort fortalt er stiftertilgodehavendet udtrykket af en forskelsværdi af de overdragne aktiver og passiver og 

anparternes nominelle værdi. Der kan altså præsenteres en åbningsbalance med stiftelse med anparters 

nominelle værdi på kr. 40.000 og dertil overkurs samt en åbningsbalance med stiftelse med anparternes 

nominelle værdi på kr. 40.000 og dertil stiftertilgodehavende. 

I praksis vil man se at stiftertilgodehavendet udstedes som et gældsbrev. 
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Den umiddelbare forskel på de to scenarier er, at i forbindelse med et stiftertilgodehavende fungerer dette 

som et gældsbrev, hvilket skal forrentes og afdrages ud fra nogle forhold som bestemmes i gældsbrevet. 

Dette har en negativ effekt på selve likviditeten i selskabet. 

I forbindelse med åbningsbalance stiftet uden stiftertilgodehavende men i stedet til overkurs er der 

mulighed for at udlodde ud af den frie reserve i form af udbytte. Dette har dog også en form for negativ 

effekt på likviditeten, men forskellen er at det vil være muligt selv at styre udlodningen af udbytte, når det 

passer selskabets likviditet bedst. 

Da der I dette tilfælde er valgt at vederlag ved omdannelsen skal ske alene ved overdragelse som anparter 

stiftes selskabet med anparternes nominelle værdi på kr. 40.000 og dertil overkurs på 2.324.218. ud fra en 

samlet værdi af åbningsbalancens egenkapital på 2.364.218. Jf. Bilag 4. 

4.2.12. Anparternes anskaffelsessum 

I tilfælde af at der i forbindelse med omdannelsen vælges at vederlag alene overdrages som anparter skal 

selskabet stiftes med en overkurs. Dette svarer til den forskel der er mellem værdierne af disse overdragne 

anparter herunder aktiver og passiver, fratrukket anparternes nominelle værdi (i dette tilfælde udgør den 

nominelle værdi kr. 40.000). Den nominelle værdi af anparternes er selskabsretligt en bundet reserve i 

selskabet som udgør selskabets selskabskapital og kan derfor ikke udloddes som udbytte, hvor overkursen 

derimod betragtes som en fri reserve, som kan udloddes efter ønske. Det forudsættes dertil dog, at den 

centrale del af selskabets ledelsesorgan, som har ansvaret for udbytteudlodningen, sikrer dette sker 

forsvarligt i forhold til selskabets finansielle stilling. 

Udbytte udloddet til holdingselskaber, som ejer 10% eller mere bliver ikke beskattet af udbyttet. 

For udbytte der udloddes til ejere som personer, vil de første 56.500 (jf. 2021 satser vedrørende 

aktieindkomst) blive beskattet med 27% og alt udbytte herover skal beskattes med 42%. 

Anparternes anskaffelsessum har en stor betydning for beskatningen, som omdannelse ved den 

skattepligtige metode indebærer. Beskatningen i dette tilfælde bliver forskellen mellem aktiver og passivers 

handelsværdier, der indgår i selve omdannelsen og de hertil skattemæssige nedskrevne værdier for aktiver 

og passiver. 

Hermed er aktivernes skattepligtige avance ved en virksomhedsomdannelse med overkurs vist nedenfor. 

Her kan vi se, at den skattepligtige avance opstår ved at den beregnede goodwill, beregnet efter TSS-

cirkulære 2000-10, som beskrevet i tidligere afsnit og i bilag 3 er beregnet til kr. 2.300.000, og da goodwill 

ikke har en skattemæssig anskaffelsessum i forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse for 

det omdannede selskab, betyder at den fulde goodwill kommer til beskatning. 
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Eftersom Casen omfatter et interessentskab og dermed indebærer 2 ejere som hver har 50%, skal denne 

beregning foretages for de to hver for sig. Det betyder også at anparternes anskaffelsessum for de to ejere 

ikke nødvendigvis er ens, da der kan være nogle forskelligheder i deres skattemæssige værdier i forhold til 

de regnskabsmæssige. 

Vi kan hermed se i opgørelsen af aktivernes skattepligtige avance at der hos den ene ejer er en 

skattemæssig avance på driftsmidler og den anden et skattemæssigt tab på driftsmidler. 

Dette medregnes i specifikationen af beløbet til beskatning. 

Heri fremgår det at ejer Mikael ikke har afskrevet på sin bil skattemæssigt, ligesom ejer Peter har gjort og 

har altså ikke afskrevet med de 21.000 skattemæssigt som Peter har. Det giver en forskel i de to ejeres 

skattemæssige værdi af driftsmidlerne, som er den eneste forskel i de to ejeres situationer ved beregning af 

anparternes skattemæssige anskaffelsessum. 

Beløbene til beskatning fordelt på de to ejere er hermed specificeret nedenfor: 

 

 

Hermed kan vi se, at de to ejeres andel af goodwill udgør 50% til hver og altså 2.300.000 / 2 = 1.150.000. 

Samtidig ser vi her forskellen i at ejer Peter allerede tidligere har afskrevet på driftsmidler skattemæssigt og 

dermed får et skattemæssigt tillæg (gevinst) på driftsmidler i og med, at den regnskabsmæssige værdi er 

højere end den skattemæssige, hvorimod ejer Mikael ikke tidligere har benyttet sig af muligheden for at 

afskrive på driftsmidler skattemæssigt og dermed har en større værdi skattemæssigt i forhold til den 

regnskabsmæssige og han får hermed et skattemæssigt fradrag (tab) og dermed også en mindre samlet 

sum til beskatning på tidspunktet for omdannelsen. 

Derudover skal de to ejeres skattepligtige indkomst for indkomståret 2020 tages med i betragtningen og 

disse ses specificeret under bilag 2, hvor det også fremgår at ejer Peter har afskrevet på driftsmidler hvoraf 

ejer Mikael ikke har. 

Dette skal beskattes efter personlig indkomst og da det fremgår af beregningerne af ejernes skattepligtige 

indkomst for 2020 for begge ejere befinder sig over topskattebundgrænsen som tidligere beskrevet for 
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2020 (531.000), med en skattepligtig indkomst for 2020 for ejer Mikael kr. 711.061 og for ejer Peter kr. 

690.061. Disse indkomster skal også medtages i beregningen af den afståelsesskat der kommer ved den 

skattepligtige virksomhedsomdannelse. 

Beskatningen skal foretages som personlig indkomst, som beregnes forskelligt ud fra f.eks. hvilken 

kommune man tilhører og som summen af de forskellige indkomstskatter, bundfradrag m.v. der gælder for 

den enkelte. Som udgangspunkt vil de fleste skat derudover blive beregnet ud fra bundskatten ca. 12,16% 

og kommuneskat som afhænger af hvilken kommune den enkelte hører til ca. 24,9% og dermed samlet ca. 

37%. herudover betales topskatten på ca. 15% og betales hermed af alle med en indkomst på mere end de 

531.000 sats for 2020. Dette er tilfældet for de to ejere Peter og Mikael. 

Anparternes anskaffelsessum for den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil hermed svare til summen 

af egenkapitalen, som bekendt er ejet 50% af hver ejer. Denne opstilling kan ses jf. bilag 4. 

Egenkapitalen for den skattepligtige virksomhedsomdannelse beløber sig hermed til samlet 40.000 i 

selskabskapital og de resterende 2.324.218 som overkurs = 2.364.218 fordelt på 50% hver = 2.364.218 / 2 = 

1.182.109. 

Hertil kommer den skattemæssige konsekvens af en skattepligtig omdannelse for Case virksomheden og de 

to ejere Peter og Mikael til at betyde, beskatning af ovenfor beskrevet goodwill og eventuelt avance/tab på 

driftsmidler samt deres skattepligtige indkomst for indkomståret 2020 som også er beskrevet ovenfor og 

illustreret i bilag 2. 

I tilfælde af at ejerne ikke ønsker ”den høje” anskaffelsessum for anparterne i forbindelse med den 

skattepligtige omdannelse som ses jf. bilag 4, kunne det være hensigtsmæssigt, at noget af 

overdragelsessummen for aktiverne berigtiges ved udstedelse af et gældsbrev på markedsmæssige vilkår. 

Det betyder for ejerne, at de vil have mulighed for at trække penge ud af selskabet uden yderligere 

beskatning, f.eks. i tilfælde af behov for at trække penge ud til betaling af beskatning på goodwill. 

Størrelsen på beløbet der er muligt at trække ud på denne måde, afhænger dog af hvad der selskabsretligt 

og likviditetsmæssigt er muligt. 

I samme forbindelse vil det i tilfælde af udstedelse af et sådant gældsbrev i en skattepligtig omdannelse 

være et krav at salgssummen for de skattepligtige aktiver (herunder goodwill og driftsmidler) 

kontantomregnes, dette sker typisk ved at man fastsætter kursværdien til kurs 80, så gældsbrevet 

maksimalt når op til værdien af egenkapitalen minus selve selskabskapitalen på kr. 40.000, da der altid skal 

være plads til selskabskapitalen og så fordeles kurstabet på de overdragne aktiver. Andelen af kurstabet, 

som skal henføres til likvider og værdipapirer kan dog ikke fratrækkes. 
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Kurstabet nedsætter således den skattepligtige fortjeneste på de overdragne aktiver eksempelvis goodwill 

og dermed beskatningen ved overdragelsen på op til 56% (beskattes som personlig indkomst). I takt med 

afdrag på gældsbrevet, vil der være en kursgevinst (forskellen mellem kurs 100 og kurs 80) – Denne 

kursgevinst beskattes som kapitalindkomst hos den pågældende og altså en beskatning på op til 42%. 

Set i forhold til, at beskatningen ved overdragelsen på eksempelvis goodwill var ca. 56% - er det positivt. 

Herudover kommer det, at selskabet også har fradrag for kurstabet mellem de 100 og 80 og dermed også 

nedsætter deres beskatningsgrundlag og dermed deres skat på 22% af kurstabet. 

Et eksempel på dette er forsøgt illustreret jf. bilag 5. Heri kan det ses, at man i stedet for omdannelse med 

overkurs, har stiftet et gældsbrev på samlet 2.000.000, altså 50% til hver ejer og dermed 1.000.000. 

Hermed bliver selskabet stiftet med en egenkapital på 40.000 og overkurs 324.218 = 364.218. 

4.2.13. Anparternes anskaffelsessum og hensat til senere hævning i praksis 

I forbindelse med den skattepligtige virksomhedsomdannelse, anparternes anskaffelsessum og hensat til 

senere hævning som vi jo bekendt fra beskrivelse af case virksomheden har på hver ejer med kr. 77.059, 

hvad sker der med dette i en skattepligtig virksomhedsomdannelse? 

Som udgangspunkt vil jeg antage at hvad angår ejer Mikael, som har fast ejendom ved siden af I/S’et fortsat 

kan køre videre i virksomhedsordningen efterfølgende af et skattepligtigt ”salg” af interessentskabet hvoraf 

ejendommen ikke indgår jf. tidligere afsnit hvor dette forudsættes og det ejer Mikael har hensat til senere 

hævning vil senere kunne hæves i ”den resterende del af VSO” vedrørende ejendommen. 

Hvorimod hvad angår ejer Peter, som kun har ejerandelene i interessentskabet og dermed vil ophøre i VSO 

hvoraf det beløb han har hensat til senere hævning må betragtes som yderligere indskud i selskabet og 

dermed som en forhøjelse af hans anskaffelsessum for anparterne. 

Alternativt skal ejerne af interessentskabet beslutte at udskyde virksomhedsomdannelsen til f.eks. 

01.07.2021 i stedet for 01.01.2021, da man i forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse ikke 

er forpligtet til at sælge pr. 01.01.2021 og dermed i mellemtiden få hævet beløbet hensat til senere 

hævning forinden omdannelsen. 

Alternativt vil beløbet hensat til senere hævning bortgå, hvilket ikke ville give mening eftersom man 

hensætter til senere hævning i VSO med henblik på at der ikke gælder nogen frist for udbetaling af de 

hensatte beløb. 

Dertil vil man som udgangspunkt også som beskrevet i tidligere afsnit vedrørende hensat til senere 

hævning, kunne lade hensættelsen indgå i åbningsbalancen som en gældspost og herefter hæves skattefrit. 



54 
 

4.3.4.3.4.3.4.3. Skattefri virksomhedsomdannelse af Case virksomhedSkattefri virksomhedsomdannelse af Case virksomhedSkattefri virksomhedsomdannelse af Case virksomhedSkattefri virksomhedsomdannelse af Case virksomhed    

4.3.1. Indledning 

I forlængelse af gennemgang af den skattepligtige virksomhedsomdannelse for case virksomheden, vil den 

skattefri virksomhedsomdannelse for case virksomheden nu blive gennemgået. 

4.3.2. Åbningsbalance 

I forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse vil åbningsbalancen ligeledes tage udgangspunkt i 

aktiverne og passivernes handelsværdier hvoraf det forudsættes at alle gældsposter er værdiansat til kurs 

100. 

Eftersom vi i ovenstående afsnit allerede har gennemgået handelsværdierne på virksomhedens aktiver og 

passiver vil de ikke blive yderligere gennemgået. Derudover kan en opstilling af værdierne m.v. ses jf. bilag 

6. 

I forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse er der dog nogle særlige poster som vil blive 

gennemgået i de kommende afsnit. 

4.3.3. Indskudskonto 

Som tidligere beskrevet skal der ved opstart af virksomhedsordningen opgøres en indskudskonto. I dette 

tilfælde primo året der indgås i virksomhedsordningen primo 2020. Indskudskontoen består af forskellen 

mellem de aktiver og gældsposter, som ved starten af ordningen indskydes i virksomheden. Som 

udgangspunkt værdiansættes aktiverne på grundlag af den skattemæssige værdi ved udgangen af det 

foregående år. Er det tilfældet at virksomhedens gæld overstiger aktiverne vil indskudskontoen blive 

negativ. Kan de skattepligtige hertil dokumentere, at alle aktiver og alt virksomhedens medregnede gæld er 

erhvervsmæssig og ikke privat, vil indskudskontoen fastsættes til en værdi på 0. 

Jf. bilag 1 har vi primo værdierne for aktiver og passiver for case virksomheden svarende til aktiver 377.581 

og gældsposter svarende til 467.482 hvilket giver samlet -89.901 og da det forudsættes at alt gæld er 

erhvervsmæssigt, fastsættes indskudskontoen til 0. 

4.3.4. Kapitalafkastgrundlag 

Kapitalafkastgrundlaget er udtryk for virksomhedens skattemæssige egenkapital og benyttes heraf blandt 

andet til opgørelse af kapitalafkastet. Dette beregnes som en del af virksomhedens overskud, som kan 

hæves og beskattes som kapitalindkomst. Dermed er kapitalafkastet et udtryk for forrentning af den 

skattemæssige egenkapital i virksomheden. 



55 
 

Jf. beskrivelser i tidligere afsnit er kapitalafkastprocenten for 2019 såvel som 2020 i øvrigt 0, hvorfor det i 

sig selv ikke gør det relevant at beregne kapitalafkast for 2019 såvel som 2020, hvorfor 

kapitalafkastgrundlaget i dette scenarie ikke bliver relevant. 

4.3.5. Udskudt skat 

Som en af de væsentlige forskelle mellem den skattepligtige og skattefri virksomhedsomdannelse er, at der 

i en skattefri virksomhedsomdannelse i stedet for et afståelsesbeløb til beskatning, skal afsættes udskudt 

skat i selskabets åbningsbalance. Denne udskudte skat er beregnet som forskellen mellem handelsværdien 

og den skattemæssige værdi overtaget for det omdannede selskab. 

Ved den skattefri virksomhedsomdannelse af case virksomheden beløber den udskudte skat sig til kr. 

503.228 fordelt på de to ejere Peter og Mikael specificeret således: 

 

 

Dette er også illustreret i bilag 6. Hvor de fulde beregninger er foretaget. 

Som det kan ses, har ejer Peter en større andel af indbetalingen af den udskudte skat til selskabet, eftersom 

han tidligere har haft afskrevet skattemæssigt på driftsmidler og forskellen svarer derfor til 22% af det 

ekstra afskrevet beløb på 21.000*0,22 = 4.620. Derudover kan det ses nedenfor hvorledes avance/tab på 

driftsmidler er beregnet som er medtaget i beregningen ovenfor specificeret således: 
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4.3.6. Skattemæssigt successionsgrundlag for selskabet 

Når der er tale om en skattefri virksomhedsomdannelse, skal der udarbejdes en ”skattemæssig 

åbningsbalance” også kaldet successionsgrundlaget udover selskabets regnskabsmæssige åbningsbalance. 

Dette skyldes at selskabet også overtager virksomhedens skattemæssige værdier. 

Dette successionsgrundlag vil dermed blive gennemgået nedenfor for de enkelte regnskabsposter og dertil 

vil opstillingen af den mulige skattemæssige åbningsbalance ved den skattefri omdannelse kunne ses jf. 

bilag 6. 

4.3.7. Goodwill 

I tilfælde af en skattefri virksomhedsomdannelse har goodwill oparbejdet i virksomheden ikke noget 

afskrivningsgrundlag skattemæssigt. Derudover er goodwill, som det også tidligere er beskrevet ikke 

angivet med en anskaffelsessum og opnår dermed heller ikke et successionsgrundlag og værdien heraf vil 

derfor være kr. 0. for goodwill i den skattemæssige åbningsbalance. I den regnskabsmæssige 

åbningsbalance for selskabet vil værdien af goodwill indregnes og indgå med den forrige beregnede værdi 

på samlet kr. 2.300.000. 

4.3.8. Ejendom 

I tilfælde af at ejendomme indgår i virksomhedsomdannelse af en skattefri omdannelse opgøres 

successionsgrundlaget for denne efter ejendomsavancebeskatningsloven og der skal tages højde for 

genvundne afskrivninger. 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse er der mulighed for at undlade at medtage en ejendom i 

omdannelsen jf. VOL §2, stk. 1, nr. 2, punkt 2. 

Da ejendommen ikke er en fast del af virksomheden, ønskes det fortsat ikke at denne indgår som en del af 

omdannelsen og derfor ikke medtages i scenariet for virksomhedsomdannelsen. 

I tilfælde af, at ejer Mikael er nødsaget til og vælger at foretage en omdannelse af ejendommen hvor 

ejendommen går hen og bliver en selvstændig virksomhed, hvor ejendommen bliver selskabets eneste 

aktiv, vil dette foregå på samme måde som ved omdannelse af en personlig virksomhed til selskab og altså 

efter bestemmelserne i bekendtgørelsen af lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Der skal altså 

hermed på samme måde foretages en opgørelse af den skattemæssige anskaffelsessum for anparter m.v.  
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4.3.9. Driftsmidler 

Det er forudsat i forbindelse med denne case virksomhed, at der ikke er blandet benyttet driftsmidler eller 

aktiver som helhed. Derfor vil driftsmidlerne blive betragtet som fuldt erhvervsmæssigt og dermed 

indregnes og indgå i den skattefri virksomhedsomdannelse med et successionsgrundlag på kr. 147.000. 

Dette beløb er fordel over de to ejere som det kan ses jf. bilag 2 samt ud fra følgende specifikation: 

 

 

4.3.10. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 

Da der ikke er hensat til tab på debitorer i case virksomheden skal der ikke tillægges noget i det 

skattemæssige successionsgrundlag, hvorfor det skattemæssige successionsgrundlag for debitorerne udgør 

samlet set kr. 563.582. Fordelt ligeligt på de to ejere med 50% hver og dermed kr. 281.791. jf. bilag 6. 

4.3.11. Andre tilgodehavender 

I henhold til principperne for indregning af andre tilgodehavender er de samme for tilgodehavende fra salg 

og tjenesteydelser og vil derfor indgå med den samme værdi i det skattemæssige successionsgrundlag som 

den regnskabsmæssige værdi og udgør i virksomhedsomdannelsen hermed kr. 101.501. fordelt ligeligt på 

de to ejere med 50% hver og hermed kr. 50.751. jf. Bilag 6. 

4.3.12. Likvide beholdninger 

I forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse for likvide beholdninger er det skattemæssige 

successionsgrundlag det samme som den regnskabsmæssige værdi og det skattemæssige 

successionsgrundlag udgør dermed kr. 95.464. fordelt ligeligt på de to ejere med 50% hver og således kr. 

47.732. jf. bilag 6. 

  



58 
 

4.3.13. Gældsposter 

Eftersom det er forudsat at gældsposter er indregnet til kurs 100 og gældsposter udelukkende vedrører 

kreditorer udgør det skattemæssige successionsgrundlag for disse den samme værdi som den 

regnskabsmæssige og dermed kr. 830.729. fordelt ligeligt på de to ejere med 50% hver lig med kr. 415.365. 

Jf. bilag 6. 

4.3.14. Anparternes anskaffelsessum 

Opgørelsen af anparternes skattemæssige anskaffelsessum fastsættes ved at tage forskellen mellem de 

skattemæssige aktiver og passiver. Dermed vil anskaffelsessummen kunne blive forskellig ud fra hvilke 

værdier der medtages og i tilfælde af inddragelse af en eventuel ejendom eller ved at vælge at lade hensat 

til senere hævning indgå som en del af omdannelsen eller ej, blot som to eksempler. 

I forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse er der ikke mulighed for at have et 

stiftertilgodehavende, ligesom der er i en skattepligtig virksomhedsomdannelse. I den skattefri 

virksomhedsomdannelse er dette ikke et aktivt valg, men et krav at omdannelsen sker til overkurs. 

Som det fremgår jf. bilag 1 og 6, er værdien af aktiverne samlet (907.547) større end passiverne samlet 

(830.729) hvormed vi får en samlet positiv skattemæssig anskaffelsessum for anparterne på 76.820 og 

fordelt på de to ejere Jf. bilag 6 og nedenstående specifikation, hvoraf vi også kan se at de to hver har 

hensat til senere hævning med kr. 77.059 som fratrækkes den skattemæssige anskaffelsessum for anparter, 

og dermed giver en negativ skattemæssig værdi på de to ejere på hhv.: 

 

  

I dette tilfælde betyder det, at ønsker de to ejere at hæve hensættelsen til senere hævning får de altså en 

negativ skattemæssig anskaffelsessum for anparterne på hhv. kr. -44.530 for ejer Peter og kr. -28.150 for 

ejer Mikael. 

Dette betyder at der jf. Virksomhedsomdannelsesloven fremgår at der er krav om anvendelse af 

virksomhedsordningen forud for omdannelsen og der i øvrigt er krav om omdannelse af samtlige aktiver og 
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passiver. Derfor opstår kravet om at ejer Mikaels ejendom skal indgå i omdannelsen, medmindre 

ejendommen omdannes for sig selv og bliver et selvstændigt selskab hvoraf ejendommen indgår som 

selskabets eneste aktiv. 

Dette har ingen betydning for ejer Peter, da han ikke har nogle aktiver eller passiver udover det som 

fremgår af casen og han kan frit omdanne. 

Til gengæld stiller dette scenarie os i et spørgsmål – kunne denne situation være undgået for ejer Mikael i 

forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse? 

Svaret er, at ja det kunne det. 

Da tilfældet er, at ejer Mikael har hensat til senere hævning, siger reglerne i virksomhedsomdannelsesloven 

at hensættelsen skal være hævet inden den omdannede virksomheds selskab stiftes. Derimod fremgår det 

samtidig at hvis ejeren med ejendommen, hermed ejer Mikael vælger ikke at hæve, men lader 

hensættelsen til senere hævning stå i virksomheden forud for omdannelsen så vil denne værdi som i dette 

tilfælde udgør 77.059 indgå i omdannelsen som indskud i selskabet som en del af egenkapitalen og det vil 

give ejer Mikael en positiv skattemæssig anskaffelsessum for anparterne på kr. 48.910 i stedet for -28.150. 

Hermed vil han ikke være tvunget til at omdanne ejendommen til et selvstændigt selskab, og han kan 

beholde denne uden for omdannelsen af interessentskabet. 

Dette vil være en stor fordel for ejer Mikael, da en tvungen omdannelse af ejendommen til et selvstændigt 

selskab grundet benyttelsen af familiemedlem, ville medføre, at han skulle fastsætte huslejen som 6% af 

den højeste vurdering af ejendommens anskaffelsessum eller ejendomsvurdering. Dette ville højst 

sandsynligvis overstige markedslejen og dermed være til stor ulempe for Mikael38. 

     

 
38 https://www.pwc.dk/da/personalegoder/helaarsbolig.html 
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4.4.4.4.4.4.4.4. DelkonklusionDelkonklusionDelkonklusionDelkonklusion    ----    Valg af skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse for Valg af skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse for Valg af skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse for Valg af skattepligtig eller skattefri virksomhedsomdannelse for 

Case virksomhedCase virksomhedCase virksomhedCase virksomhed    

Som benævnt tidligere vil der skulle tages højde for nogle af de mest væsentlige parametre i forhold til 

valget mellem en skattefri eller en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Disse omhandler primært de 

likviditetsmæssige og skattemæssige forskelle, som opstår ved de to omdannelsesmetoder. 

Hvis Peter og Mikael vælger at anvende den skattepligtige virksomhedsomdannelse, opnår selskabet i dette 

tilfælde en højere anskaffelsessum på aktiver, og dermed et højere afskrivningsgrundlag i forhold til hvis 

der foretages en skattefri virksomhedsomdannelse. Når det skattemæssige afskrivningsgrundlag ved en 

skattepligtig omdannelse er højere, vil det ligeledes give selskabet herunder ejer Peter og Mikael mulighed 

for at foretage nogle større skattemæssige afskrivninger end ved den skattefri virksomhedsomdannelse. 

De skattemæssige afskrivninger er ikke bundne afskrivninger, i modsætning til de regnskabsmæssige 

afskrivninger. På den måde kan de skattemæssige afskrivninger være med til at nedbringe selskabets 

skattepligtige indkomst i fremtidige indkomstår. 

I forbindelse med at valget skulle falde på den skattepligtige omdannelsesmetode, ville ejer Peter og Mikael 

som tidligere benævnt skulle beskattes ved afståelse af goodwill, avance/tab på driftsmidler samt deres 

skattepligtige indkomst for indkomståret 2020, og i deres tilfælde er de begge over topskattegrænsen, 

hvorfor de som minimum ville skulle betale et sted omkring 52-56% skat af hhv. (Peter: 1.154.200 samt 

indkomståret 2020 skattepligtige indkomst 690.061), (Mikael: 1.133.200 samt indkomståret 2020 

skattepligtige indkomst 711.061). 

Dette ville udløse en yderligere skat af avancen på op til ca. 635 t.kr. til ejer Mikael samt ca. 646 t.kr. til ejer 

Peter, udover skatten af deres øvrige indkomst. 

I tilfælde af at Peter og Mikael vælger den skattepligtige omdannelse med gældsbrev og de samtidig jf. 

likviditeten set i den konkrete balance ikke vil have mulighed for at betale skatten heraf fuldt ud eller hæve 

hele gældsbrevet til betaling af skatten vil de være nødsaget til at påtage et privat lån og derefter løbende 

hæve gældsbrevet til afbetaling af de private lån. 

Den realisationsskat der forekommer ved den skattepligtige omdannelse kommer primært fra den 

beregnede goodwill og den skattepligtige indkomst hos de to ejere for indkomståret og som nævnt vil 

selskabets likviditet ikke alene kunne udbetale et eventuelt gældsbrev til ejerne, hvorfor det vil være 

nødvendigt at låne resten af summen i et privat lån. Så oftest vil denne løsning ikke vælges, når der er 

goodwill af denne størrelse. 
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Kigger man på den skattefri virksomhedsomdannelse vil der i tilfælde af at denne metode vælges, ikke blive 

udløst nogen ”her og nu” skat for ejerne Peter og Mikael, da det nystiftede selskab i dette tilfælde vil 

overtage virksomhedens latente skatteforpligtelse. Selvom dette klart må være at foretrække i forhold til 

selskabets likviditet, bør den likviditetsmæssige påvirkning stadig overvejes grundigt. 

Hertil vil både den udskudte skat og anparternes anskaffelsessum være centrale. 

Samtidig bør der tages højde for, at der ved valg af den skattefri virksomhedsomdannelse vil forekomme en 

lavere skattemæssig anskaffelsessum for anparterne end ved en skattepligtig omdannelse. Selskabet 

succederer samtidig i virksomhedsejernes skattemæssige stilling ved den skattefri omdannelse, hvoraf 

selskabet indregner en udskudt skat, som den skattebyrde selskabet påtager sig i forbindelse med 

omdannelsen. Dette kan være med til at tale imod en skattefri omdannelse eftersom man ved en 

skattepligtig omdannelse kan sige det er som at ”starte på ny”. 

Valget af en skattefri virksomhedsomdannelse vil give Peter og Mikael muligheden for ikke at betale skat, 

udover deres egne skattepligtige indkomster for indkomståret 2020 i afståelsesåret, og der vil først ske 

beskatning når Peter og Mikael vælger at afstå deres anparter, hvoraf der sker beskatning af forskellen 

mellem salgssummen og anparternes anskaffelsessum. En af ulemperne ved den skattefri 

virksomhedsomdannelse er netop, at den skattemæssige anskaffelsessum for anparterne nedsættes med 

et beløb svarende til den avance man netop ikke beskattes af ved omdannelsen. 

I tilfælde af, at ejerne vælger en skattefri virksomhedsomdannelse, kommer der således ingen beskatning 

til betaling, idet selskabet succederer i virksomhedens skattemæssige stilling. 

Ud fra denne metode betyder det at der indregnes en udskudt skat i selskabets åbningsbalance, som det 

fremgår af successionsprincippet. Det betyder at beskatningen hos ejerne bliver udskudt til den dag de 

eventuelt afstår deres anparter i selskabet. Man kan konkludere, at en skattefri virksomhedsomdannelse på 

kort sigt vil være til fordel for Peter og Mikael og derudover også andre virksomhedsejere med en 

begrænset likviditet, og relativ høj afståelsesbeskatning. 

Samlet taler det for at Peter og Mikael skal foretage en skattefri virksomhedsomdannelse. 
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5.5.5.5. KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion    
Skal man drive virksomhed i personligt regi eller i selskabsform, afhænger det primært af, hvor man som 

virksomhed bevæger sig hen. Hvor befinder virksomheden sig og hvad ønsker man som ejer for fremtiden. 

De primære fordele og ulemper i forhold til de forskellige virksomhedsformer er gennemgået til at starte 

med og der er hertil ikke noget endegyldigt og entydigt svar på dette. 

Har man en personlig virksomhed, uden særlige risici, uden personale og hvor man alene tjener sin egen 

løn, vil en personlig virksomhed også på sigt være at foretrække. 

Er der derimod større risici (kreditrisici), personale, vækst og planer for ekspansion, nye investorer og/eller 

ejere, vil det være oplagt at omdanne (eller drive virksomhed) til selskab. 

Der kan altså umiddelbart ikke gives en konkret vurdering af hvad der er det mest fordelagtige. Det mest 

konkrete vil være hæftelsen, kapitalkrav/likviditet og beskatningen hos virksomhedsejeren. 

I forhold til hæftelsen taler dette for at man som ejer vælger ud fra om man ønsker at hæfte med hele sin 

private formue eller ikke. I så fald taler dette umiddelbart for at drive virksomhed i selskabsform, da ejeren 

hermed ikke hæfter med sin fulde private formue og altså kun hæfter for den indskudte kapital (kr. 40.000). 

En mindre ulempe ved at vælge selskabsform frem for personlig virksomhed kunne være den relativt større 

administrative arbejdsbyrde i form af større udgifter til årlige udarbejdelser af bl.a. årsregnskab og anden 

rådgivning i forbindelse hermed af revisor, advokat m.v. 

I forhold til beskatningen hos ejeren/ejerne af personlig virksomhed kan dette ske efter personskatteloven, 

kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen. Her betragtes virksomhedsordningen umiddelbart som 

værende den mest anvendte form, hvori ejeren af virksomheden kan få opsparet overskuddet og få fuld 

værdi for renteudgifter skattemæssigt, som kan fratrækkes i den personlige indkomst. At benytte 

virksomhedsordningen kan således sidestille ejeren med drift af virksomheden i selskabsform og hævning 

af løn. 

Fordelen ved valget af virksomhedsform i selskab, afhænger altså hovedsageligt af hvorvidt man ved 

etablering af virksomhed ønsker at tage nogle chancer i investeringer og i selskabets aktivitet og muligvis 

have planer om at inddrage øvrige investorer og samtidig ikke ønsker at hæfte for mere end den indskudte 

kapital, hvoraf det så vil være en fordel at stifte virksomheden i selskabsform. Det ses tit at 

virksomhedsstiftere vælger at starte i personligt regi, da det kan virke mere overskueligt i forhold til den 

administrative byrde og det at mange ikke ønsker eller har mulighed for at binde en selskabskapital fra 

begyndelsen af. 
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Dermed er det altid en mulighed for virksomhedsejeren i personligt regi at foretage en 

virksomhedsomdannelse i tilfælde af, at virksomheden eksempelvis oplever markant vækst eller lign. 

Denne omdannelse kan foretages som en skattepligtig eller skattefri omdannelse. Den skattepligtige 

omdannelse er baseret på afståelsesprincippet hvor den skattepligtige avance kommer til beskatning hos 

virksomhedsejeren. Den skattefri omdannelse sker efter successionsprincippet, hvor den nystiftede 

virksomhed således overtager skattebyrden. 

Der er fordele og ulemper ved begge former for omdannelse. Disse fordele og ulemper bør man stille op 

imod hinanden, gerne med konkrete taleksempler (Skat og likviditet) og derudfra træffe en beslutning. 

Ser man meget forenklet på det, kan man sige, at hvis der ikke er store skattemæssige avancer ved at afstå 

aktiver, herunder goodwill og der ikke er opsparet overskud i væsentligt omfang vil en skattepligtig 

omdannelse være mest fordelagtig, da man herved selv kan ”bestemme/vælge” hvilke aktiver og passiver, 

der skal indgå i omdannelsen og afstås til selskabet. Derudover er det muligt for indehaveren at få en 

”mellemregning” med selskabet, som kan hæves ”uden beskatning”. 

Er der derimod store skattepligtige avancer på aktiver, herunder goodwill og væsentlige opsparede 

overskud kan en skattefri omdannelse være mere hensigtsmæssig. 

Der kan altså som udgangspunkt ikke konkluderes konkret hvorvidt det vil være det mest fordelagtige at 

foretage omdannelsen efter den skattepligtige eller skattefri virksomhedsomdannelse for selve 

virksomhedsejeren, eftersom der vil være en del faktorer der spiller ind. Samtidig varierer disse faktorer 

efter hvilken situation den konkrete virksomhed er i og situationen kan være meget forskellig fra 

virksomhed til virksomhed. En af de mest fremtrædende faktorer der spiller ind som en væsentlig del i 

beslutningen for en virksomhedsejer hvorvidt omdannelsen skal være skattepligtig eller skattefri, er den 

konkrete beskatning der udkommer af en skattepligtig virksomhedsomdannelse ved afståelse. 

Tager man udgangspunkt i den Case virksomhed, der har været anvendt, vælger Peter og Mikael da en 

skattepligtig virksomhedsomdannelse af deres virksomhed, vil de i sin indkomstopgørelse blive beskattet af 

hver en avance på hhv. kr. 1.154.200 (Peter) og kr. 1.133.200 (Mikael) udover deres skattepligtige indkomst 

for indkomståret 2020. Dog er det en mulighed for ejerne at indregne et stiftertilgodehavende, op til 

egenkapitalen minus selskabskapitalen (40.000) i dette eksempel er der anvendt 2.000.000 kr. som kan 

hæves skattefrit til brug for betaling af skatten. I Case virksomheden er likviderne indestående i selskabet 

pr. 1. januar 2021 kun på kr. 95.464, hvorfor ejerne ikke har mulighed for at hæve det fulde beløb til hjælp 

med betaling af skatten, og med 95.464 kr. indestående vil de ikke komme så langt i forhold til de beløb, 

som kommer til beskatning. Ejerne ville være nødsaget til at optage et privat lån til betalingen af denne 
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realisationsskat. Konklusionen i Case virksomheden vil sandsynligvis være, at ejernes afståelsesbeskatning, 

er så stor at denne omdannelsesmodel ikke kan anbefales. 

I tilfælde af, at ejerne derimod vælger en skattefri virksomhedsomdannelse, kommer der ingen beskatning 

til betaling, idet selskabet succederer i virksomhedens skattemæssige stilling. 

Ud fra denne metode betyder det at der indregnes en udskudt skat i selskabets åbningsbalance, som det 

fremgår af successionsprincippet. Det betyder at beskatningen hos ejerne på den måde bliver udskudt til 

den dag de eventuelt afstår deres anparter i selskabet. Man kan konkludere i Case virksomheden, at en 

skattefri virksomhedsomdannelse på kort sigt ville være til fordel for Peter og Mikael og derudover også 

andre virksomhedsejere med en begrænset likviditet, og en relativ stor afståelsesbeskatning. 

Situationen med ejer Mikaels forældrekøbslejlighed kunne vise sig at være en praktisk forhindring, som 

reelt set umuliggør den mest fordelagtige omdannelsesløsning. I tilfælde af, at der er/var negativ 

anskaffelsessum, og dermed krav om omdannelse af alle virksomheder. Dette illustrerer tydeligt hvor 

specifikt der skal tages stilling til de enkelte problemstillinger i forbindelse med virksomhedsomdannelse. 

Efter både en teoretisk og praktisk tilgang og behandling af en skattepligtig og skattefri 

virksomhedsomdannelse kan jeg konkludere, at der er en række forskellige elementer, som spiller ind og 

skal tages til overvejelse, når spørgsmålet opstår om der skal foretages omdannelse efter den skattepligtige 

eller skattefri metode. Det er ikke muligt at give et klart og entydigt svar på hvilken metode der er den mest 

optimale, men i mange tilfælde (som også illustreret i Case virksomheden) vil det vise sig at den skattefri 

metode er den mest oplagte i praksis, men dette afhænger altid af hvilken situation den konkrete 

virksomhed står i. Ud fra Case virksomheden, vil man kunne se, at dette baseres på en konkret vurdering af 

virksomheden og ikke mindst virksomhedsejerne, hvor der skal tages højde for og hensyn til ejernes 

økonomiske stilling, fremtidsplaner og ønsker. 

For Case virksomheden og ud fra ejerne Peter og Mikaels ønsker for virksomhedens fremtid, vurderes det 

at være mest optimalt at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse. 
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Bilag 1. Case virksomhedens regnskab 2020, 2019 sammenligningstal 
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Bilag 1, fortsat. Case virksomhedens regnskab 2020, 2019 sammenligningstal 
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Bilag 1, fortsat. Case virksomhedens regnskab 2020, 2019 sammenligningstal 
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Bilag 1, fortsat. Case virksomhedens regnskab 2020, 2019 sammenligningstal 
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Bilag 1, fortsat. Case virksomhedens regnskab 2020, 2019 sammenligningstal 
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Bilag 2. Ejernes skattepligtige indkomst for 2020 
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Bilag 2, fortsat. Ejernes skattepligtige indkomst for 2020. 
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Bilag 3. Goodwill beregning. 
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Bilag 3, fortsat. Goodwill beregning 
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Bilag 4. Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

 

Bilag 5. Skattepligtig virksomhedsomdannelse m. Gældsbrev + fordeling af kurstab på gældsbrev 
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Bilag 5. Fortsat, Skattepligtig virksomhedsomdannelse m. Gældsbrev + fordeling af kurstab på gældsbrev 
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Bilag 6. Opgørelse af skattemæssige anskaffelsessummer for anparter 

Opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum for anparter, ejer Peter: 
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Bilag 6. fortsat, opgørelse af skattemæssige anskaffelsessummer for anparter 

Opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum for anparter, ejer Mikael: 

 

 

 

 

 


