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Kapitel 1

Indledning

1.1.  Hvorfor omstrukturere?
Den, der driver erhvervsmæssig virksomhed, tænker sjældent over, hvilken 
juridisk form virksomheden drives i. Ofte vil selve driften af virksomheden 
være det, der optager ejeren, ikke mindst om virksomheden giver det bedst 
mulige økonomiske resultat. Nogle gange er det tilfældigt, om virksomhe‑
den er påbegyndt i personligt regi eller i selskabsform. Og når virksomhe‑
den først er i gang, glemmer mange at overveje, om virksomheden drives 
i den mest hensigtsmæssige form. Men der er stor forskel på de juridiske 
og skattemæssige konsekvenser af den form, som virksomheden drives i.

Den personlige erhvervsdrivende har mulighed for at trække under‑
skud fra virksomheden fra i anden indkomst, samt overføre et resterende 
underskud til modregning i indkomst hos en ægtefælle. Til gengæld hæfter 
den personlige erhvervsdrivende med hele sin formue for de forpligtelser, 
som ejeren, som led i driften af virksomheden har påtaget sig, eller som er 
pådraget som følge af driften. Det gælder f.eks. også, hvor virksomheden 
har pådraget sig et erstatningsansvar. Når den personlige erhvervsdrivende 
på et tidspunkt ønsker at sælge virksomheden, vil den personlige ejer sælge 
en række aktiver, der samlet udgør en virksomhed. Et sådant salg kan give 
nogle store skattemæssige konsekvenser, som kan være svære helt at undgå, 
medmindre salget kan ske med succession inden for familien eller til en 
nær medarbejder efter kildeskattelovens (KSL) § 33 C.

Drives virksomheden derimod i selskabsform, forstået som et af kapi‑
talselskaberne, anpartsselskab (herunder iværksætterselskaber) eller aktie‑
selskab, kan ejeren af selskabet (kapitalejeren) ikke fradrage et underskud 
i selskabet i sin indkomst, da selskabet er et selvstændigt skattesubjekt. 
Til gengæld hæfter kapitalejeren alene med sit indskud i selskabet og kan 
dermed ikke personligt komme til at hæfte for en forpligtelse, som sel‑
skabet har påtaget eller pådraget sig, uden særskilt aftale herom. F.eks. 
vil kapitalejeren af et selskab ikke hæfte for selskabets erstatningsansvar. 
I mindre selskaber vil pengeinstitutter dog ofte betinge sig kapitalejerens 
kautionsforpligtelse for at ville stille en driftskredit til rådighed for selska‑
bet. Men denne hæftelse hviler på særskilt aftale.
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Ønsker kapitalejeren at sælge virksomheden, kan det enten ske ved, 
at selskabet sælger virksomhedens aktiver og passiver, hvorved selskabet 
konstaterer de skattemæssige konsekvenser af salget. Eller salget af virk‑
somheden kan ske ved et salg af selskabet, hvor det er kapitalejeren, der 
konstaterer de skattemæssige konsekvenser ved salget, hvorimod salget 
ikke påvirker selskabets skattemæssige forhold. Et salg af selskabet kan 
have store skattemæssige konsekvenser for kapitalejeren, medmindre der 
er mulighed for at overdrage med succession efter aktieavancebeskatnings‑
lovens (ABL) §§ 34‑35 a. Har ejeren opbygget en koncernstruktur, hvor 
et holdingselskab har ejet virksomheden i et driftsselskab, vil holdingsel‑
skabet kunne sælge driftsselskabet, uden at salget udløser skattemæssige 
konsekvenser.

Det kan således være en rigtig god ide for den erhvervsdrivende en 
gang imellem at overveje, om virksomheden drives i den rette juridiske 
form og med en hensigtsmæssig struktur.

Under den løbende drift er der således primært følgende to faktorer, 
der er afgørende for valg af driftsform:
• Behovet for at kunne fradrage underskud i anden indkomst.
• Behovet for begrænsning af hæftelse navnlig i forhold til erstatnings‑

ansvar (afgrænsning af risiko).

Forud for et kommende salg af virksomheden bliver de skattemæssige 
muligheder for at kunne sælge virksomheden uden stor skattemæssig be‑
lastning af væsentlig betydning for dels valget af virksomhedsform, dels 
om der er en god koncernstruktur, som gør det nemt og billigt at afstå 
virksomheden. Men man skal være opmærksom på ikke at komme i gang 
for sent, da flere tiltag kræver op til 3 år for at kunne gennemføres uden 
beskatning. Og for nogle er det vigtigt, at virksomheden til enhver tid er 
parat til salg, hvis den rette køber viser sig.

Det vil løbende i bogens enkelte kapitler nærmere blive belyst, hvad 
den enkelte omstrukturering med fordel kan bruges til. Sidst i bogen er 
desuden et kapitel om, hvordan omstruktureringer kan bruges i forbindelse 
med generationsskifte af virksomheden.

1.2.  Formålet med bogen
Formålet med bogen er i en let og anvendelig form at give en praktisk 
indføring i, hvordan man omstrukturerer selskaber. Bogen henvender sig 
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til alle faggrupper, som professionelt arbejder med omstruktureringer, 
men som ikke har brug for en omfattende og teoretisk gennemgang af 
reglerne. Bogen er tænkt som et praktisk værktøj, hvorfor der, foruden 
talrige eksempler til hver type omstrukturering, er et afsnit med spørgsmål, 
en tjekliste og en tidsplan.

Reglerne for omstruktureringer er omfattende, så selvom bogen er 
skrevet fra den praktiske vinkel, må man dog aldrig glemme, at loven er 
det væsentligste udgangspunkt for enhver omstrukturering, og vi – for‑
fatterne – kan ikke opfordre nok til at bruge loven som det væsentligste 
værktøj. Der er derfor også i bogen henvist til relevante paragraffer, så 
brugeren kan læse lovteksten sammen med bogen. Dette kan også sikre, 
at læseren opdager, hvis loven har ændret sig siden redaktionen af bogen 
blev afsluttet, hvilket erfaringsmæssigt jævnligt sker.

Et væsentligt element ved omstrukturering af selskaber er at vælge den 
rigtige omstrukturering. Det er vores håb, at bogen også kan bruges, når 
der skal træffes beslutning om, hvilken omstrukturering der konkret skal 
gennemføres. Der er derfor i bogen lagt vægt på at belyse formålet med 
omstrukturering samt angive, hvad den enkelte type af omstrukturering kan 
bruges til. Alle typer af omstruktureringer kan foretages med almindelige 
skattemæssige konsekvenser (skattepligtig omstrukturering) eller som en 
skattebegunstiget omstrukturering med skattemæssig succession, som det 
bærende element (skattefri omstrukturering). Der er derfor også fokus på 
fordele og ulemper ved valget mellem at gennemføre omstruktureringen 
som en skattepligtig eller skattefri omstrukturering.

1.3.  Bogens emner og afgrænsning
Bogen behandler selvsagt diverse omstruktureringer af selskaber. Da mange 
virksomheder påbegyndes i privat regi har vi valgt også at behandle om‑
dannelse af personlig dreven virksomhed til selskab.

Når man taler om omstrukturering, fylder de skattemæssige regler 
for de skattefrie omstruktureringer ofte meget. Dette skyldes, at der ofte 
er store økonomiske interesser involveret i at kunne gennemføre en om‑
strukturering, uden at det udløser betaling af skat. Også nærværende 
bog har fokus på de skattemæssige sider af omstruktureringer. Ved gen‑
nemgangen er der dels fokus på de betingelser, der er for at kunne gen‑
nemføre en omstrukturering skattefrit, dels fokus på de skattemæssige 
retsvirkninger, der er ved de enkelte omstruktureringer. For at kunne 
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vælge den rigtige omstrukturering er retsvirkningerne af at gennemføre 
omstruktureringen beskrevet for såvel skattepligtige som skattefrie om‑
struktureringer.

Hver type af omstrukturering behandles i et selvstændigt kapitel, hvor 
kapitlerne har en fælles struktur. Indledningsvis beskrives den pågældende 
omstrukturering, herunder de overordnede selskabsretlige og regnskabs‑
mæssige krav til den pågældende omstrukturering. Herefter følger beskri‑
velsen af de almindelige skattemæssige konsekvenser ved at gennemføre 
omstruktureringen som en skattepligtig transaktion. Dernæst beskrives 
de forskellige muligheder, der er for at gennemføre omstruktureringen 
skattefrit.

Som nævnt er der afslutningsvis et kapitel om, hvordan omstrukture‑
ringer kan bruges i praksis, primært som led i et generationsskifte.

Selvom bogen behandler mange af de skattemæssige retsvirkninger, der 
er ved omstruktureringer, er det primært de retsvirkninger, der er i relation 
til avancebeskatningen, der er berørt. Et forhold, som man altid bør være 
opmærksom på ved omstrukturering i koncerner, er, hvilken betydning 
omstruktureringen har for sambeskatningen samt underskudsfremførsel. 
I det omfang sambeskatning har direkte betydning for omstruktureringen, 
vil sambeskatning blive berørt. Men reglerne og praksis om sambeskatning 
er særdeles omfangsrigt og vi skal henvise læseren til at søge information 
herom andet steds. Tilsvarende såfremt der er underskud i et af de berørte 
selskaber.

Det er omstruktureringer af kapitalselskaber som anpartsselskaber (og 
herunder iværksætterselskaber) og aktieselskaber, der belyses. Det betyder, 
at det ikke er beskrevet, hvorledes fonde, partnerselskaber og kommandi‑
taktieselskaber kan anvendes eller indgå i omstruktureringer. Vi behandler 
heller ikke omstruktureringer af virksomheder og selskaber omfattet af 
tonnageskatteloven.

Bogen belyser omdannelse og omstruktureringer af danske virksomhe‑
der og selskaber. Der tages således ikke højde for de regler, der gælder, hvor 
udenlandske virksomheder og selskaber er involveret i en omstrukturering.

1.4.  Lovgrundlaget for omstrukturering
Civilretligt følger omstruktureringer af selskaber reglerne i selskabsloven. I 
loven findes reglerne om stiftelse af selskaber, om likvidation af selskaber og 
om fusion og spaltning. Alle regler som er af væsentlig betydning, når der 
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foretages omstruktureringer. Dette gælder, uanset om omstruktureringen 
foretages som en skattepligtig eller en skattefri omstrukturering.

Ved omstruktureringer skal man endvidere have for øje, at regnskabs‑
lovgivningen kan have en vis betydning, idet der i de fleste tilfælde skal 
laves vurderingsberetninger og åbningsbalancer, der opfylder regnskabs‑
lovens krav.

De skattemæssige regler for omstrukturering er spredt i en række love:
• Omdannelse: Virksomhedsomdannelsesloven (VOL)
• Aktieombytning: Aktieavancebeskatningsloven (ABL) § 36
• Øvrige omstruktureringer: Fusionsskatteloven (FUL).

Ved fusionsskatteloven og aktieavancebeskatningslovens § 36, er fusions‑
direktivets (90/434/EØF) regler indarbejdet i dansk ret. Det har betydning 
ved fortolkning af de danske regler. Navnlig har fusionsdirektivets artikel 
11, stk. 1, litra a, hvorefter direktivet kan fraviges, såfremt hovedformålet 
eller et af hovedformålene bag omstruktureringen er skatteunddragelse 
eller ‑undgåelse, haft direkte betydning ved fastlæggelse af tilladelses‑
praksis for skattefrie omstruktureringer. Udgangspunktet efter direktivet 
er, at der er retskrav på en omstrukturering, medmindre det konkret må 
antages, at hovedformålet eller et af hovedformålene er skatteunddragelse 
eller ‑undgåelse. Kan der ikke påvises en forretningsmæssig begrundelse 
af at gennemføre omstruktureringen, antages der at være formodning for, 
at hovedformålet eller et af hovedformålene er skatteunddragelse eller 
‑undgåelse. Om tilladelsespraksis henvises til de enkelte kapitler.

Desuden har de skattemæssige regler været undergivet store ændrin‑
ger. Først gennem en objektivisering af regelsættet ved lov nr. 343 af 18. 
april 2007, så det nu er muligt at vælge mellem at gennemføre en skattefri 
omstrukturering uden tilladelse efter de objektive regler herfor, eller ved 
ansøgning efter de hidtidige regler. Navnlig reglerne for omstrukturering 
uden tilladelse blev igen væsentlig ændret som følge af forårspakken. Se 
herom lov nr. 525 af 12. juni 2009.

De seneste år har der også været ændringer af betydning for omstruk‑
tureringer. Se således lov nr. 1255 af 18. december 2012 om beskatning af 
porteføljeaktier og lov nr. 274 af 26. marts 2014 om udbyttebeskatning af 
kontante udligningssummer. Herudover er der kommet mindre justeringer/
stramninger på området, der er indarbejdet i de relevante kapitler i denne 
3. udgave, der er ajourført frem til oktober 2018.
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Kapitel 2

Omdannelse af personlig virksomhed

2.1.  Omdannelse af personlig virksomhed
Omdannelse af en personlig drevet virksomhed til et selskab sker ved, at 
aktiver og passiver, der samlet udgør en virksomhed, indskydes i et selskab 
som apportindskud. Snævert taler man alene om omdannelse, når virk‑
somheden skydes ind i selskabet i forbindelse med stiftelsen af selskabet. 
Det ses dog også, at selskabet skydes ind i et allerede stiftet selskab, der 
dog ikke tidligere har drevet virksomhed – et såkaldt skuffeselskab. Ved 
omdannelse bliver virksomheden således overdraget fra den personlige 
ejer til selskabet.

A

Kapital- 
selskab V

A

Ved indskuddet får den personlige ejer af virksomheden i stedet kapitalan‑
dele i selskabet i form af enten anparter eller aktier. Var den indskudte virk‑
somhed enkeltmandsvirksomhed, vil ejeren modtage alle kapitalandelene 
i selskabet. Det er også muligt at omdanne interessentskaber til selskaber. 
Ved omdannelse af interessentskaber får de personlige ejere – interes‑
senterne – kapitalandele i selskabet svarende til den ejerandel, de havde i 
interessentskabet.

Der findes ikke i lovgivningen nogen særlig terminologi for parterne i 
en omdannelse Det ses til tider, at ejeren af virksomheden betegnes om‑
danneren, men lige så ofte anvendes blot ejeren eller den hidtidige ejer, 
hvilket vil blive anvendt i det følgende.
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2.1.1.  Omdannelse selskabsretligt
Kravene til stiftelse af et aktie‑ eller anpartsselskab findes i selskabslovens 
kapitel 3.

Uanset om man stifter et aktie‑ eller anpartsselskab ved indskud af 
kontanter eller ved indskud af andre værdier (apportindskud), eks. ved 
indskud af en bestående virksomhed, så er det et krav, at der skal udarbejdes 
et stiftelsesdokument og et sæt vedtægter for selskabet.

Stiftelsesdokumentet skal underskrives af stifterne og skal bl.a. inde‑
holde oplysninger om stifterne, om tegningskursen for kapitalandelene, og 
oplysning herom, hvis kapitalandelene (aktierne/anparterne) kan tegnes 
mod indskud af andre værdier end kontanter. Det skal endvidere fremgå, 
fra hvilken dato stiftelsen skal have regnskabsmæssig virkning.

Vedtægterne skal bl.a. indeholde oplysninger om selskabets navn, for‑
mål og selskabskapitalens størrelse.

Til stiftelse af et anpartsselskab kræves mindst en selskabskapital på 
50.000 kr., mens der kræves mindst 400.000 kr. for at kunne stifte et ak‑
tieselskab. Det er også muligt at stifte et iværksætterselskab, der er et 
anpartsselskab stiftet med mindst 1 kr. i anpartskapital, hvor kapitalen 
efterfølgende opbygges til 50.000 kr. ved selskabets indtjening. Iværksæt‑
terselskaber kan dog kun stiftes kontant.

Sker fremskaffelse af kapitalen ved indskud af andre værdier end kon‑
tanter, skal stiftelsesdokumentet være suppleret med en vurderingsberet‑
ning udarbejdet af en eller flere uvildige vurderingsmænd. Vurderingsbe‑
retningen må ikke være foretaget mere end 4 uger før stiftelsesdokumentets 
underskrift.

Overtages en bestående virksomhed i forbindelse med stiftelsen, skal 
vurderingsberetningen indeholde en åbningsbalance for selskabet, som skal 
være udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Se nærmere 
nedenfor om de regnskabsmæssige krav.

Senest 2 uger efter, at stiftelsesdokumentet er underskrevet, skal der ske 
anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Overholdes denne frist ikke, kan selskabet 
ikke registreres.

Stiftelsen har virkning fra stiftelsestidspunktet. Hvis der i forbindelse 
med stiftelsen overtages en bestående virksomhed, kan stiftelsen dog tillæg‑
ges regnskabsmæssig virkning fra første dag i virksomhedens indeværende 
regnskabsår.

Indskydes virksomheden til et allerede eksisterende selskab, skal det ske 
efter reglerne om kapitalforhøjelse. Reglerne herom findes i selskabslovens 
kapitel 10.
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Det er som hovedregel generalforsamlingen, der træffer beslutning om 
at gennemføre en kapitalforhøjelse. Generalforsamlingen kan bestemme, 
at kapitalforhøjelsen kan ske ved apportindskud. Ved apportindskuddet 
skal der som ved stiftelse ved apportindskud udarbejdes en vurderings‑
beretning og en åbningsbalance for den indskudte virksomhed. Der skal 
ske anmeldelse til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter indbetalingen af 
nye kapitalandele.

Skal selskabet have flere ejere, vil kapitalejerne samtidig med stiftelsen, 
henholdsvis erhvervelsen af et eksisterende selskab, som regel indgå en 
ejeraftale, der regulerer forholdet mellem kapitalejerne i deres indbyrdes 
forhold. Ofte vil ejeraftalen indeholde bestemmelser om salg af kapitalan‑
delene, herunder bestemmelser om forkøbsrettigheder og værdiansættelser 
ved overdragelser mellem kapitalejerne.

2.1.2.  Regnskabsmæssige krav ved omdannelse
Når en personlig drevet virksomhed omdannes til et selskab, skal der i 
forbindelse med stiftelsen af selskabet udarbejdes en vurderingsberetning 
og en åbningsbalance.

Vurderingsberetningen skal udarbejdes af en eller flere sagkyndige vur‑
deringsmænd. Som vurderingsmænd kan stifterne alene udpege godkendte 
revisorer. Vurderingsberetningen udarbejdes i henhold til selskabslovens 
§ 36, stk. 1 og skal indeholde:
1. en beskrivelse af hvert indskud,
2. oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen,
3. angivelse af det vederlag, som er fastsat ved overtagelsen, samt
4. en erklæring om den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, 

herunder den pålydende værdi af de kapitalandele, der skal udstedes, 
med tillæg af eventuel overkurs.

Den eksterne og uafhængige vurderingsberetning kan fravælges af det 
centrale ledelsesorgan, såfremt der er tale om indskud af børsnoterede 
værdipapirer eller aktiver, der er individuelt præsenteret og indregnet til 
dagsværdi i den foregående årsrapport, jf. selskabslovens § 38. Ledelsen 
skal i stedet selv afgive en erklæring om indskuddet. Ved omdannelse af 
virksomheder vil det i praksis være sjældent, at vurderingsberetningen 
kan fravælges.

Åbningsbalancen skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregn‑
skabsloven, hvilket er ensbetydende med, at den skal indeholde en ledel‑
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sespåtegning, eventuelt en uafhængig revisors påtegning, beskrivelse af 
anvendt regnskabspraksis, balance og noter.

Såfremt selskabet ikke er underlagt revisionspligt, kan den uafhæn‑
gige revisors påtegning undlades. I henhold til årsregnskabsloven er et 
selskab underlagt revisionspligt, såfremt 2 af 3 nedenstående grænser er 
overskredet:
• Nettoomsætning, 8,0 mio. kr.
• Balancesum, 4,0 mio. kr.
• Antal ansatte, 12.

2.1.3.  Hvornår bør man omdanne en virksomhed?
En af de store fordele ved at drive virksomhed i personligt regi er, at det 
er muligt at fradrage underskud ved driften af virksomheden i anden ind‑
komst. Er virksomhedsejeren gift, kan underskud endvidere overføres til 
ægtefællen til fradrag i ægtefællens indkomst.

For den personlige erhvervsdrivende er det for langt de fleste virksom‑
hedstyper muligt at bruge virksomhedsordningen og således opnå den 
samme lave foreløbige beskatning som i selskaber, da selskabsskatten og 
virksomhedsskatten følger hinanden. Fra og med 2016 udgør virksom‑
heds‑ og selskabsskatten 22 %. Har man meget svingende indkomster er 
virksomhedsordningen mere fleksibel end beskatning i selskab, idet der i 
virksomhedsordningen er mulighed for carry back, hvis der er opsparet 
overskud i ordningen.

Modsat er ulemperne ved drift i personligt regi navnlig den personlige 
hæftelse, også for eventuelle erstatningskrav som følge af driften. Desuden 
kan virksomhedsordningen sætte begrænsninger, f.eks. for investeringer af 
overskydende kapital, ligesom der ved lov nr. 992 af 16. september 2014 er 
indført værnsregler mod, at virksomhedens aktiver stilles som sikkerhed 
for privat gæld. (Tilsvarende kan selskabet heller ikke stille sikkerhed for 
kapitalejerens private gæld, men kapitalejeren kan bruge kapitalandelene 
som sikkerhedsstillelse). Desuden forudsætter virksomhedsordningen drift 
af virksomhed, hvorfor ophør af virksomhed kan være forbundet med 
store skattemæssige konsekvenser, hvis der er opsparet overskud, der ved 
ophøret beskattes.

For den mindre erhvervsdrivende med svingende indkomster og lav 
risiko i driften, er der meget, der taler for, at driften fortsætter i personligt 
regi under den løbende drift. Omdannelse af den personlig drevne virk‑
somhed er navnlig relevant, hvor
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• der er store stabile overskud af driften,
• der er virksomhed med stor risiko, f.eks. entreprenør‑ eller håndværks‑

virksomhed,
• virksomheden ønskes opdelt i flere enheder,
• virksomhedsophør/generationsskifte er nært forestående.

Der er ingen tvivl om, at jo større virksomheden er, des mere hensigts‑
mæssigt vil det være at omdanne virksomheden til et selskab. Det vil ofte 
være nemmere for et selskab at skaffe ny kapital, idet selskabet er en kendt 
driftsform, og selskabslovens regelsæt beskytter kreditorerne, f.eks. mod at 
der hæves mere ud af selskabet som udbytte, end der er økonomi til. Det vil 
også være nemmere at udvide ejerkredsen, f.eks. gennem kapitaludvidelse.

Drives virksomheden af flere ejere kan selskabsformen også være at 
foretrække, da selskabsloven giver en klar regulering af forholdet mel‑
lem ejerne. Ikke mindst hvis ejerne skal yde forskellig arbejdsindsats i 
virksomheden, kan selskabet være at foretrække, idet arbejdsindsatsen 
bliver aflønnet på sædvanlige vilkår af selskabet. Det resultat, ejerne skal 
træffe beslutning om at udlodde, er resultatet efter arbejdsindsats. Se af‑
snit 7.2.2. hvor det vises, hvorledes flere ejere kan eje et selskab via egne 
holdingselskaber.

For en virksomhed, der er vokset sig stor i personligt regi, kan det 
også smidiggøre et kommende ejer‑ eller generationsskifte at omdanne til 
selskab. Dels er det muligt at tilpasse kapitalen i selskabet, hvis der efter‑
følgende laves en holding‑konstruktion. Dels vil det være nemmere for en 
fremmed at overtage leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere, 
såfremt det er den samme juridiske enhed, der fortsætter efter ejerskiftet. 
Se afsnit 7.2.1. for et eksempel til belysning heraf.

2.2.  Skattepligtig virksomhedsomdannelse
Udgangspunktet er, at omdannelse af en personlig ejet virksomhed til et 
selskab udløser sædvanlige skattemæssige konsekvenser. Medmindre reg‑
lerne i virksomhedsomdannelsesloven (VOL) er opfyldt, vil omdannelsen 
således være skattepligtig.
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2.2.1.  Sædvanlig afståelsesbeskatning
Ved omdannelsen overdrager den personlige ejer virksomheden til et 
selskab ved apportindskud og modtager kapitalandelene i selskabet som 
vederlag.

Denne overdragelse er en afståelse, der udløser sædvanlig avancebeskat‑
ning vedrørende de overdragne aktiver for ejeren af virksomheden, hvor de 
overdragne aktiver anses for afstået til handelsværdien på tidspunktet for 
overdragelsen til selskabet. Ved stiftelse af selskabet ved apportindskud er 
det datoen for underskriften på stiftelsesoverenskomsten, der er afståelses‑
tidspunktet. Sker apportindskuddet til et allerede eksisterende selskab, er det 
tidspunktet for tegning af kapitalforhøjelsen, der er afståelsestidspunktet.

For selskabet er en overkurs ved apportindskuddet skattefrit efter SEL 
§ 13, stk. 1, nr. 1. Den værdi, som aktiverne er indskudt i selskabet til, anses 
for selskabets anskaffelsessum og udgør selskabets afskrivningsgrundlag.

Da overdragelsen sker mellem interesseforbundne parter, har skattemyn‑
dighederne adgang til at efterprøve, om værdien af apportindskuddet er sat 
til handelsværdi, jf. LL § 2. Bemærk i den forbindelse at selskabslovens regler 
om vurdering af apportindskuddet har til formål at sikre, at de overdragne 
værdier mindst udgør, hvad indskuddet er angivet til i åbningsbalancen. 
At der foreligger en vurderingserklæring fra revisor, er således ikke nød‑
vendigvis det samme som, at værdien vil blive godkendt af Skattestyrelsen. 
Hvis der er tvivl om værdien, kan der anmodes om bindende svar herpå.

2.2.2.  Overgang af den løbende beskatning
Da det er en virksomhed i løbende drift, der overdrages, overgår beskatnin‑
gen af det løbende driftsresultat samtidig med overdragelsen. Ved stiftelse 
af selskabet ved apportindskud er selskabet skattepligtig af virksomhedens 
indtægter og kan fradrage udgifterne fra stiftelsestidspunktet, jf. SEL 4, 
stk. 1. Ved apportindskud til et eksisterende selskab er selskabet skatteplig‑
tig af indkomst fra virksomheden fra overdragelsen, dvs. fra tegningen af 
kapitalforhøjelsen. Det betyder, at virksomhedens resultat fordeles mellem 
den hidtidige ejer og selskabet med stiftelsen eller tegningen af kapitalfor‑
højelsen som skæringsdag.

2.2.2.1.  Stiftelse med tilbagevirkende kraft
Det er dog muligt at stifte et selskab med skattemæssig tilbagevirkende 
kraft i de tilfælde, hvor en personlig ejet virksomhed ved en skattepligtig 
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overdragelse indskydes ved stiftelse af et selskab, dvs. ved apportindskud, 
og ejeren modtager alle kapitalandele i selskabet, jf. SEL § 4, stk. 4. Det er en 
forudsætning for at anvende skæringsdatoen i selskabets åbningsbalance, 
at selskabets regnskabsår løber fra denne dato, og at skæringsdagen ligger 
efter udløbet af den hidtidige ejers indkomstår. Det vil sige, at skærings‑
dagen er første dag efter status. Hvor ejeren har anvendt kalenderåret som 
regnskabsperiode, er skæringsdagen således den 1. januar.

Det er derudover en betingelse, at stiftelsen sker inden 6 måneder efter 
den valgte skæringsdag og at der inden 1 måned fra stiftelsen indsendes 
genparter af stiftelsesdokumenterne til Skattestyrelsen samt dokumentation 
for, at selskabet er anmeldt til registrering. Er fristen ikke overholdt, er det 
muligt at ansøge Skattestyrelsen om dispensation, se også afsnit 2.3.2.6. om 
den tilsvarende dispensationsadgang ved skattefri omdannelse.

Eksempel
Ejeren af en virksomhed har kalenderårsregnskab. Ved stiftelse af et selskab 
ved apportindskud af virksomheden inden 30. juni kan selskabet stiftes med 
tilbagevirkende kraft med den 1. januar som skæringsdag.

Stiftelsesdokumenterne underskrives den 23. juni 2018. Der udarbejdes en 
åbningsbalance pr. 1. januar 2018. Selskabets første regnskabsår løber fra den 
1. januar 2018 til 31. december 2018. Skattestyrelsen skal senest den 23. juli 
2018 modtage underretning med kopi af dokumenterne samt anmeldelsen til 
Erhvervsstyrelsen.

Opfyldes betingelserne tillægges skæringsdatoen skattemæssig virkning, 
hvorved dels overdragelsen anses for at været sket til værdierne på skæ‑
ringsdatoen og selskabet medregner indtægter og udgifter fra og med 
skæringsdatoen til sin indkomstopgørelse.

2.2.3.  Fordele og ulemper ved skattepligtig omdannelse
Selvom det er muligt at opfylde betingelserne for at kunne omdanne en 
virksomhed skattefrit efter VOL, bør man altid overveje, om en skattepligtig 
omdannelse vil være at foretrække.

Fordelen ved en skattepligtig overdragelse er primært, at selskabets 
skattemæssige forhold følger de værdier, som virksomheden er overdraget 
til. Selskabet kan således opgøre egne afskrivningsgrundlag og får egne 
anskaffelsessummer. En skattepligtig omdannelse er relativ simpel. Såfremt 
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virksomheden ikke ønskes omdannet med tilbagevirkende kraft, er omdan‑
nelsen ikke forbundet med opfyldelse af betingelser, ud over hvad der skal 
til for at stifte et selskab ved apportindskud. Dette kan i sig selv tale for en 
skattepligtig omdannelse. Udløser en skattepligtig overdragelse ingen eller 
begrænset beskatning hos den hidtidige ejer, er der ingen grund til at lave 
en skattefri omdannelse. Om omdannelsen udløser skat bør vurderes ud 
fra ejerens samlede skattemæssige forhold i omdannelsesåret, herunder 
om der er underskud til fremførsel.

Ulempen ved den skattepligtige overdragelse er den beskatning, som 
overdragelsen udløser. Er skattekravet betydeligt, kan det dræne virksom‑
heden for den nødvendige kapital til fortsat drift, da ejeren for at få mid‑
lerne til at betale skatten med oftest må tage udbytte, og dermed kapital, ud 
af selskabet. Beskatningen ved omdannelsen kan derved blive så byrdefuld, 
at kun en skattefri omdannelse er en realistisk mulighed.

Samlet må man holde ulempen ved beskatningen op over for, om be‑
tingelserne for den skattefrie omdannelse bliver for store. Se også i afslut‑
ningen af kapitlet, hvor der også er et eksempel på en omdannelse som 
skattepligtig, henholdsvis skattefri (afsnit 2.3.7.).

2.3.  Skattefri virksomhedsomdannelse
Muligheden for at omdanne en virksomhed til et selskab uden skattemæs‑
sige konsekvenser er ikke af nyere dato. Således var der allerede før den 
første lov om skattefri virksomhedsomdannelse fra 1983, ved cirkulære af 
12. oktober 1962, skabt mulighed for at omdannelse kunne ske til bogførte 
værdier. Tankerne bag cirkulæret og loven var og er stadig, at hvor den 
tidligere ejer også bliver eneejer af selskabet, sker der reelt en videreførelse 
af virksomheden, hvorfor en afståelsesbeskatning i disse tilfælde kan synes 
hård. Ved en skattefri omdannelse kan virksomheden videreføres uændret, 
uden at ejeren skal dræne virksomheden for kapital til skattebetaling.

Der findes en righoldig praksis vedrørende skattefri virksomhedsom‑
dannelse. I den forbindelse bør man være opmærksom på, at loven i 1999 
ved lov nr. 252 af 28/4 1999 blev revideret og således ændret på en lang 
række punkter.

Efter VOL § 1, stk. 1, kan omdannelse af personligt drevne virksom‑
heder til dansk registrerede anparts‑ og aktieselskaber ske skattefrit efter 
reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse. Siden 2013 har det 
også været muligt at omdanne til selskaber som er hjemmehørende i EU/
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EØS, som svarer til et dansk aktie‑ eller anpartsselskab, forudsat at Dan‑
mark har en aftale om udveksling af oplysninger med den pågældende stat.

Det er en grundlæggende forudsætning for at kunne anvende loven, at 
der drives selvstændig virksomhed. Hvad der udgør en selvstændig virk‑
somhed følger det almindelige skatteretlige virksomhedsbegreb. Se f.eks. 
Skatterådets bindende svar i SKM2014.106.SR, hvor en virksomhed med 
rettigheder til designermøbler havde et professionelt tilsnit og med en vis 
intensitet kunne anses for en bestående virksomhed, der kunne omdannes.

Reelt er det en betingelse, at ejeren driver erhvervsvirksomheden så‑
vel på skæringstidspunktet i åbningsbalancen for selskabet, som på selve 
omdannelsestidspunktet, da der ellers ikke er en virksomhed at omdanne.

Se således SKM2012.352.VLR, hvor en landbrugsejendom var overdraget ved 
en bindende aftale inden omdannelsen. Såvel byretten som Vestre Landsret 
fastslog, at da virksomhedsejeren ikke havde adkomst til ejendommen på det 
ønskede omdannelsestidspunkt, kunne ejendommen ikke indskydes i selskabet, 
hvorfor virksomhed allerede som følge heraf ikke kunne omdannes.

Se dog også SKM2012.749.ØLR, hvor Østre Landsret efter en konkret vurdering 
ikke fandt, at virksomheden var ophørt ved salg af to udlejningsejendomme, 
idet det fortsat var ejerens hensigt at drive virksomhed med køb, salg og ud‑
lejning af erhvervsejendomme.

Driver ejeren flere virksomheder, vælger ejeren selv, hvilke virksomheder 
der omdannes, og om dette skal ske til samme selskab eller til selvstændige 
selskaber. Ved vurderingen af om ejeren driver flere virksomheder, er det 
tilsvarende det almindelige virksomhedsbegreb, der finder anvendelse. 
Det er ikke nødvendigvis nemt at afgøre, om ejeren driver en eller flere 
virksomheder. Spørgsmålet har nær sammenhæng med kravet om, at alle 
virksomhedens aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen. Se nærmere 
herom nedenfor i afsnit 2.3.2.2.

Omdannelse af virksomheder, der er omfattet af personskattelovens 
§ 4, stk. 1, nr. 9 og 11, falder dog uden for anvendelsesområdet for lov om 
skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL § 1, stk. 3. Det drejer sig om tre 
former for passiv virksomhed, hvor ejeren ikke aktivt deltager i driften: 
1) Virksomhed med mere end 10 ejere, 2) virksomhed med juletræer og 
frugttræer med mere end 2 ejere, samt 3) virksomhed med udlejning af 
afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe uanset antallet af ejere.

Loven omfatter omdannelse, hvor selskabet stiftes ved apportindskud 
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af virksomheden. Ved VOL § 1, stk. 2, gøres loven dog også anvendelig, 
hvor omdannelsen sker som en overdragelse til et skuffeselskab. Det stilles 
dog som betingelse ved overdragelse til et allerede eksisterende selskab, at 
selskabet ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed, og at hele 
kapitalen siden stiftelsen har henstået ubehæftet i et pengeinstitut. For at 
overdragelsen til skuffeselskabet kan blive omfattet af virksomhedsomdan‑
nelsesloven, er det endvidere en betingelse, at ejeren på overdragelsestids‑
punktet ejer hele kapitalen i selskabet.

Skattemæssigt anerkendes at overdragelsen til et skuffeselskab sker uden 
udstedelse af nye aktier ved en kapitalforhøjelse. Selskabsretligt foreligger 
der i disse tilfælde ikke noget krav om udarbejdelse af vurderingsberetning 
og åbningsstatus, men dette følger af reglerne i VOL, se også nedenfor 
2.3.2.3.

2.3.1.  Retsvirkningen af skattefri virksomhedsomdannelse
Den væsentligste virkning af skattefri virksomhedsomdannelse er, at be‑
skatningen udskydes til en senere skattepligtig overdragelse, dels som følge 
af en lav anskaffelsessum for kapitalandelene, dels som følge af selskabets 
succession i den hidtidige ejers skattemæssige forhold. Der er dog også en 
række undtagelser til successionen for selskabet. Først behandles skatteud‑
skydelsen, dernæst undtagelserne. Omdannelsen sker med skattemæssig 
tilbagevirkende kraft til skæringsdatoen i åbningsbalancen, hvilket be‑
handles sidst i afsnittet.

Er der i forbindelse med omdannelsen afholdt handelsomkostninger, 
kan disse omkostninger tillægges anskaffelsessummen efter de almindelige 
regler herom, uanset successionens virkning. Dette gælder såvel ejerens 
anskaffelsessum for kapitalandelene, henholdsvis selskabets anskaffelses‑
summer og afskrivningsgrundlag.

2.3.1.1.  Skatteudskydelse både hos selskabet og ejeren
Ejeren af virksomheden skal ikke medregne avance og tab ved omdannel‑
sen til sin skattepligtige indkomst, jf. VOL § 4, stk. 1. Til gengæld opgøres 
anskaffelsessummen af de modtagne kapitalandele (aktierne/anparterne) 
som udgangspunkt til handelsværdien af de overdragne aktiver og passi‑
ver, fradraget den skattepligtige avance, som ville være konstateret ved et 
skattepligtigt salg, jf. VOL § 4, stk. 2. Se nærmere nedenfor afsnit 2.3.6. om 
opgørelsen af kapitalandelenes anskaffelsessum. Beskatningen af avancen 
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ved overdragelsen overføres således til kapitalandelene i selskabet og vil 
blive udløst ved en senere skattepligtig overdragelse af kapitalandelene.

Dette gælder også hvor anskaffelsessummen for kapitalandelene er ne‑
gativ. Afstås kapitalandelene f.eks. ved konkurs vil der været tale om en 
skattepligtig afståelse, der udløser beskatning af avancen, der ved afståelse 
til 0 kr. vil svare til det beløb hvormed anskaffelsessummen er negativ. Ved 
afståelse af kapitalandelene tilbage til selskabet eller ved en kapitalnedsæt‑
telse fremgår det direkte af VOL § 4, stk. 4, at hvis anskaffelsessummen 
for kapitalandelene er negativ, vil en forholdsmæssig del af den negative 
anskaffelsessum komme til beskatning, hvor en afståelsessum beskattes 
som udbytte.

Desuden overtager selskabet de overdragne aktiver og passiver til de 
anskaffelsessummer, hvorved de var erhvervet af den hidtidige ejer og på 
de anskaffelsestidspunkter, hvor de var erhvervet af den hidtidige ejer. 
Ligeledes fortsætter selskabet i den hidtidige ejers afskrivningsgrundlag, 
jf. VOL § 6, stk. 1. Selskabet overtager også den hidtidige ejers eventuelle 
spekulations‑ eller næringshensigt. Har ejeren vedrørende fordringer og 
gæld anvendt lagerprincippet, fortsætter selskabet også med lagerprin‑
cippet. Det klare udgangspunkt er således, at selskabet succederer i den 
hidtidige ejers skattemæssige forhold. Se dog straks nedenfor en række 
undtagelser hertil.

Ved selskabets succession samt den lavere anskaffelsessum for ejerens 
kapitalandele er beskatningen ved overdragelsen udskudt til selskabets 
skattepligtige afståelse af de overdragne aktiver, henholdsvis ejerens skat‑
tepligtige afståelse af sine kapitalandele. Denne opsplitning af den udskudte 
beskatning skyldes, at indkomst fra et selskab beskattes i to led – såkaldt 
økonomisk dobbeltbeskatning – først i selskabet med 22 %, dernæst hos 
aktionæren som aktieindkomst i form af udbytte eller aktieavance. Dette 
kan vises ved at afstemme den udskudte skat i forbindelse med omdan‑
nelsen, se eksemplet nedenfor afsnit 2.3.7.3.

2.3.1.2.  Undtagelser til successionen
Da skattereglerne for fysiske personer og selskaber ikke er helt ens, er der 
nogle få særregler om beskatningen i selskabet efterfølgende, der bedst 
kan betegnes som undtagelser til successionen.

Det gælder for det første for fordringer og gæld, som ved en indfrielse 
til kursværdien på omdannelsestidspunktet ikke ville udløse beskatning 
hos den hidtidige personlige ejer. Sådanne fordringer og gæld anses for 
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erhvervet/påtaget af selskabet på omdannelsesdatoen til kursværdien på 
dette tidspunkt, jf. VOL § 6, stk. 1, 3. pkt. Efter ændringerne af kursge‑
vinstbeskatningen af fysiske personer ved lov nr. 724 af 25. juni 2010, har 
reglen primært betydning for gæld, men også for fordringer erhvervet af 
den hidtidige ejer før 27. januar 2010.

For det andet er selskaber oftere beskattet efter lagerprincippet end 
fysiske personer. Har den tidligere ejer anvendt realisationsprincippet for 
overdragne aktiver og passiver, hvor selskabet skal anvende lagerprincip‑
pet, anses disse aktiver og passiver for erhvervet på omdannelsesdatoen til 
den tidligere ejers anskaffelsessum, jf. VOL § 6, stk. 1, 4. pkt. Bestemmelsen 
har blandt andet betydning for porteføljeaktier, der indgår i omdannelsen, 
f.eks. aktier i erhvervssammenslutninger eller kæder. Da selskabet skal 
bruge lagerprincippet og har fået den hidtidige ejers anskaffelsessum, bør 
man være opmærksom på, om dette vil udløse en høj avance hos selskabet 
allerede året efter omdannelsen.

For det tredje kan der i omdannelsen være medtaget aktiver, som den 
hidtidige ejer har anvendt både privat og erhvervsmæssigt. I disse tilfælde 
fastslås i VOL § 6, stk. 4, at selskabet alene succederer for så vidt angår den 
erhvervsmæssige del. Vedrørende den private del anses selskabet således 
for at have erhvervet denne del af aktivet på omdannelsestidspunktet til 
handelsværdien. Opgørelsen af, hvor stor den erhvervsmæssige anvendelse 
har været, sker ud fra de afskrivninger, som den hidtidige ejer har foretaget, 
i forhold til hvor meget han kunne have foretaget. En bil, som har ligget 
i virksomhedsordningen, og hvorpå ejeren har afskrevet fuldt ud mod at 
medregne værdi af fri bil, anses dermed ikke ved virksomhedsomdannelsen 
for blandet benyttet.

Også fast ejendom, der indgår i omdannelsen, ses jævnligt at være 
blandet benyttet. Ud fra praksis på området (SKM2009.481.VLR) kan den 
private boligdel af en fast ejendom, hvor der foreligger en vurderingsfor‑
deling, indskydes i selskabet, enten som en del af virksomheden ved ap‑
portindskud, eller ved at ejeren modtager et stiftertilgodehavende. Uanset 
hvilken metode der anvendes, vil selskabets anskaffelsessum og anskaffel‑
sestidspunkt for boligdelen af ejendommen sættes til værdien på omdan‑
nelsestidspunktet. Se i øvrigt nedenfor afsnit 2.3.2.2 om i hvilket omfang 
fast ejendom skal indgå i omdannelsen.

Det fremgår udtrykkeligt af VOL § 8, at foreligger der på statusdagen 
for sidste årsregnskab inden omdannelsen et underskud eller et kildearts‑
begrænset tab, kan dette ikke bringes til fradrag i selskabets indkomst, 
henholdsvis fremføres af selskabet. Underskud og tab er dog ikke tabt, idet 
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den hidtidige ejer fortsat vil kunne fremføre underskud og tab ved sin ind‑
komstopgørelse. Underskuddet vil således kunne fradrages i efterfølgende 
lønindkomst fra selskabet.

2.3.1.3.  Omdannelse med tilbagevirkende kraft
Datoen for åbningsbalancen anses skattemæssigt for omdannelsesdatoen. 
Denne dato skal være dagen efter statusdagen for det sidste årsregnskab i 
den personligt drevne virksomhed, jf. VOL § 3. Har ejeren af virksomheden 
haft kalenderårsregnskab, skal skæringsdagen i åbningsbalancen således 
være den 1. januar.

Selskabets første regnskabsår løber fra denne dato og skal være 12 må‑
neder. Er der sket omdannelse ved overdragelse af virksomheden til et skuf‑
feselskab, kan første årsregnskab løbe fra stiftelsen af skuffeselskabet, når 
perioden slutter 12 måneder efter omdannelsesdatoen og ikke overstiger 
18 måneder. Med andre ord må et skuffeselskab ikke være stiftet mere end 
6 måneder forud for skæringsdagen i åbningsbalancen.

Det er dog muligt at få tilladelse til, at selskabets første regnskabsår er 
en anden periode, jf. VOL § 3, stk. 3, såfremt der foreligger særlige forhold.

VOL § 3 betyder, at virksomhedens løbende indtægter og udgifter hen‑
føres til selskabets indkomstopgørelse fra dagen efter statusdagen i den 
personlige ejers sidste årsregnskab.

Omdannelsen kan dog maksimalt ske med 6 måneders tilbagevirkende 
kraft som følge af betingelsen i VOL § 2, stk. 1, nr. 6. Dog er fristen for 
dødsboer længere, se herom afsnit 2.3.5.

2.3.2.  Betingelserne for skattefri virksomhedsomdannelse
Der er en række betingelser i VOL § 2, der alle skal være opfyldt, for at 
omdannelsen kan ske skattefrit. Er betingelserne ikke opfyldt medfører 
det således, at den foretagne omdannelse er skattepligtig. Det er ikke en 
generel mulighed for efterfølgende at få dispensation fra opfyldelse af be‑
tingelserne, se til eksempel herpå SKM2013.403.ØLR.

Først gennemgås de almindelige betingelser for skattefri virksomheds‑
omdannelse. Dernæst gennemgås de særlige betingelser, hvor den tidligere 
ejer har anvendt virksomhedsordningen, ligesom de særlige regler for in‑
teressentskaber og dødsboer behandles særskilt.
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2.3.2.1.  Ejeren skal være fuld skattepligtig til Danmark
Det er en betingelse for at kunne anvende virksomhedsomdannelsesloven, 
at ejeren af den virksomhed, der ønskes omdannet, er fuld skattepligtig 
til Danmark efter kildeskattelovens § 1 og efter en dobbeltbeskatnings‑
overenskomst er hjemmehørende her, jf. VOL § 1, stk. 1, nr. 1. Sidste led i 
bestemmelsen har alene betydning for de ejere, der har dobbelt domicil. 
Bestemmelsen skyldes, at aktieavance efter OECDs modeloverenskomst 
beskattes i det land, hvor en person med dobbeltdomicil anses for hjem‑
mehørende, og skal således sikre, at beskatningen af den udskudte skat ikke 
bliver illusorisk. For personer, som har en fastere tilknytning til andre lande, 
bør forholdet undersøges omhyggeligt, inden arbejdet med omdannelsen 
begyndes og eventuelt afklares ved et bindende svar.

2.3.2.2.  Alle aktiver og passiver skal indgå i omdannelsen
Alle aktiver og passiver i virksomheden skal ved omdannelsen overdrages 
til selskabet. Da omdannelsen sker med skattemæssig virkning pr. skæ‑
ringsdagen i selskabets åbningsbalance, er udgangspunktet, at det er de 
aktiver og passiver, som henføres til virksomheden på skæringsdagen, 
der skal indgå i omdannelsen. Har den personlige ejer under driften af 
virksomheden fra slutningen af det seneste regnskabsår og indtil omdan‑
nelsen erhvervet nye aktiver og passiver, indgår disse også i omdannelsen, 
da omdannelsen skattemæssigt sker med tilbagevirkende kraft og aktiverne/
passiverne anses for anskaffet af selskabet. Tilsvarende vil aktiver, som ved 
den løbende drift udskilles fra virksomheden, være omfattet og anses for 
afstået af selskabet. I stedet henføres indtægten eller udgiften i forbindelse 
hermed til selskabet.

Er der derimod solgt et eller flere aktiver, som i sig selv udgør en virk‑
somhed, kan omdannelsen ikke anvendes på disse aktiver (og eventuelle 
passiver), hvis de er afstået inden omdannelsen. Man bør især være op‑
mærksom på dette ved afhændelse af fast ejendom.

Det er alle virksomhedens aktiver og passiver, der skal overdrages ved 
omdannelsen. Det kan til tider være svært at afgøre, om et aktiv eller et 
passiv vedrører den personligt drevne virksomhed. Anvendes virksomheds‑
ordningen er der en formodning for, at de aktiver og passiver, der indgår 
i ordningen, også skal omfattes af omdannelsen. Da ikke alle aktiver kan 
indgå i virksomhedsordningen, skal man være opmærksom på, om der i 
privatområdet er aktiver, som må henføres til virksomheden og dermed 
skal indgå i omdannelsen, for at denne kan blive skattefri. Dette gælder 
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f.eks. aktier i indkøbskæder eller samarbejder, som er en forudsætning for 
virksomhedens drift. (Se bl.a. SKM2002.83.LSR).

En særlig problemstilling foreligger i relation til likvider. Likvider, der 
vedrører den overdragne virksomhed, og som er nødvendige for virksom‑
hedens drift, skal medoverdrages ved omdannelsen. Drives virksomhed i 
virksomhedsordningen forud for omdannelsen, er det de midler, som ikke 
forud for omdannelsen er hævet ud af virksomheden, der skal overdrages. 
Problemet opstår derfor primært, hvor ejeren driver flere virksomheder, 
og ikke alle virksomheder omdannes, samt hvor virksomheden ikke ligger 
i virksomhedsordningen forud for omdannelsen, og virksomhedens øko‑
nomi er sammenblandet med privatøkonomien. Skattestyrelsen er i disse 
tilfælde tilbageholdende med at tilsidesætte den fordeling af likviderne, som 
ejeren selv foretager ved omdannelsen. Men fordelingen må ikke åbenbart 
stride mod de faktiske forhold. Se således højesteretsdom SKM2007.664.
HR og Skattedepartementets kommentar i SKM2007.707.DEP.

Det er likviderne pr. skæringsdagen i åbningsbalancen, der anses for 
overdraget til selskabet. Det betyder, at såfremt ejeren hæver midler i virk‑
somheden efter skæringsdagen, anses de for hævet i selskabet, enten i 
form af løn eller udbytte. Selvom ejeren ikke hidtil har anvendt virksom‑
hedsordningen, må det kraftigt anbefales, at virksomhedens økonomi fra 
skæringsdagen holdes skarpt adskilt fra privatøkonomien.

Et tilsvarende problem kan opstå med virksomhedens kassekredit. I 
SKM2012.379.LSR havde ejeren overført 55 % af virksomhedens kassekre‑
dit til selskabet. Resten blev holdt udenfor som vedrørende privat gæld, 
hvilket Landsskatteretten godkendte.

Anvendes virksomhedsordningen kan det som led i forberedelsen af 
omdannelsen med fordel overvejes, om fordelingen af aktiver (herunder 
likvider) og passiver er korrekt og i givet fald foretage de fornødne til‑
pasninger, f.eks. ved at hæve overskydende likviditet. Passiver skal være 
indfriet inden skæringsdagen, hvis de ikke ønskes medtaget – se således 
SKM2013.403.ØLR, hvor gældsposterne fortsat var i regnskabet og dermed 
skulle medtages i omdannelsen. Se også nedenfor afsnit 2.3.3.1 om mu‑
lighederne for at holde mellemregning og beløb afsat til senere hævning 
uden for omdannelsen.

Et andet problem opstår med blandet benyttede aktiver. Udgangspunk‑
tet er, at sådanne aktiver skal indgå i omdannelsen. Ligger aktivet uden for 
virksomhedsordningen, eller anvendes virksomhedsordningen ikke, beror 
det dog reelt på en konkret bedømmelse af aktivets tilknytning til den om‑
dannede virksomhed, hvorvidt sådanne aktiver skal indgå i omdannelsen. 
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Indgår aktivet i omdannelsen, anses aktivet for fuldt ud erhvervsmæssigt 
anvendt fra skæringsdagen i åbningsbalancen. Fortsat privat brug af sel‑
skabets aktiver efter skæringsdagen vil dermed være at beskatte hos ejeren 
som enten udbytte eller indkomst fra selskabet.

Ejeren kan efter VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 2. pkt. selv bestemme, om fast 
ejendom, som helt eller delvist benyttes erhvervsmæssigt, skal holdes 
udenfor eller indgå i omdannelsen. Drives den personlige virksomhed fra 
egne lokaler, vil det således være muligt at omdanne virksomheden så 1) 
hele virksomheden omdannes samlet, 2) driften omdannes til et selskab, 
mens ejendommen omdannes til et andet selskab, eller 3) driften omdan‑
nes, mens ejendommen beholdes i personligt regi. Derimod er det næppe 
muligt isoleret at omdanne en fast ejendom, der anvendes i virksomheden, 
uden samtidig at omdanne driften, idet den faste ejendom inden overdra‑
gelsen som sådan ikke selvstændigt har udgjort en virksomhed.

Fast ejendom kan efter det almindelige virksomhedsbegreb udgøre en 
virksomhed i sig selv, f.eks. hvis ejendommen udlejes. Skattefri virksom‑
hedsomdannelse kan også anvendes på udlejningsejendomme, hvor hver 
ejendom udgør en virksomhed og dermed kan omdannes selvstændigt. Har 
man ladet en fast ejendom blive uden for omdannelsen, således at ejendom‑
men er udlejet til selskabet efter omdannelsen, vil det efterfølgende være 
muligt at omdanne skattefrit, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt.

Efter at der er åbnet mulighed for, at ejeren, som lader en blandet benyt‑
tet ejendom overdrage til selskabet, kan få et stiftertilgodehavende vedrø‑
rende den privat benyttede del af en ejendom, hvor der er en vurderings‑
fordeling, er nogle af problemerne med disse blandede ejendomme blevet 
væsentligt mindre end tidligere. Man bør dog have for øje, at såfremt ejeren 
fortsat skal have bolig i ejendommen, vil ejeren blive beskattet af værdien 
af hel eller delvis fri bolig efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 9, der kan 
være forholdsvis hård. Da boligdelen anses for anskaffet ved indskuddet, er 
det dog først fra dette tidspunkt, at der skal ske beskatning af rådigheden.

Ved at lade boligdelen overdrage mod et stiftertilgodehavende, kan 
ejeren sikre sig midler til at købe ny ejerbolig i privat regi. Men afhængig 
af de konkrete forhold kan dette være uhensigtsmæssigt. Man bør derfor 
nøje overveje, om en sådan ejendom bør holdes uden for omdannelsen. I 
stedet kan den erhvervsmæssige del efter omdannelsen udlejes til selskabet. 
Se også afsnit 7.2.1.4. om overvejelserne i forhold til en blandet benyttet 
ejendom, hvor omdannelsen sker som led i et ejer‑ eller generationsskifte.
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