
1 af sider 6

Seges Enkeltmands Interessentskab Anpartsselskab Aktieselskab Kommanditselskab Partnerselskab Iværksætterselskab
Formelle krav -virksomhed I/S ApS A/S K/S P/S IVS

Lovregulering
Lov om visse 

erhvervsdrivende 
virksomheder

Lov om visse 
erhvervsdrivende 

virksomheder
Selskabsloven Selskabsloven

Lov om visse 
erhvervsdrivende 

virksomheder
Selskabsloven Selskabsloven

Hvordan benævnes 
ejeren Ejeren Interessenter Anpartshavere/ 

kapitalejere Aktionærer/ kapitalejere Kommanditister og 
komplementar

Kommanitaktionærer og 
komplementar

Anpartshavere/            
kapitalejere

Minimumskapital Nej Nej 50.000 kr. 500.000 kr. Nej 500.000 kr. 1 kr. 

Krav om indbetaling af 
selskabskapital Nej Nej Minimum 25 %, dog 

altid mindst 50.000 kr. Minimum 25 % Nej Minimum 25 % Ja

Hæftelse Ubegrænset Personlig, solidarisk 
og ubegrænset Begrænset Begrænset

Begrænset for 
kommanditist. 

Komplementaren 
ubegrænset

Begrænset for 
kommanditaktionær 

Komplementaren 
ubegrænset

Begrænset

Krav om ledelse Ingen krav Ingen krav
Generalforsamling, 
bestyrelse og/eller 

direktion

Generalforsamling, 
bestyrelse og direktion

Ingen krav, men har 
typisk generalforsamling 

og direktion

Generalforsamling, 
bestyrelse og direktion

Generalforsamling, 
bestyrelse og/eller 

direktion

Krav om 
offentliggørelse af 

årsrapport
Nej Nej Ja Ja

Ja, medmindre 
komplementaren er en 

fysisk person
Ja Ja

Revisionspligt Nej Nej (Ja) (Ja) Nej (Ja) (Ja)

Er virksomheden 
selvstændig skatteretlig 

person?
Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja
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Formelle krav til 
stiftelsen Registrering hos SKAT Nej, men en I/S-

kontrakt anbefales Ja Ja Ja Ja Ja

Krav om formål Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja

Skal reelle ejere 
registreres? Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja

Ejeraftale Nej I/S-kontrakt anbefales Anbefales Anbefales Anbefales Anbefales Anbefales

Kan 
virksomhedsordningen 

anvendes?
Ja Ja, men kun for 

fysiske personer Nej Nej Ja, men kun for fysiske 
personer

Ja, men kun for fysiske 
personer Nej

Aflønning af ejeren

Beskatning af 
virksomhedsoverskud, 
mulighed for opsparing 

af overskud til 22 %

Beskatning af 
virksomhedsoverskud, 
mulighed for opsparing 
af overskud. Der kan 

laves aftale om 
overskudsfordeling

Fast og/eller variabel 
løn og udbytte. Ved 

variabel løn kan 
denne evt. omstødes 

ved konkurs

Fast og/eller variabel 
løn og udbytte. Ved 

variabel løn kan denne 
evt. omstødes ved 

konkurs

Beskatning af 
virksomhedsoverskud, 
mulighed for opsparing 
af overskud. Der kan 

laves aftale om 
overskudsfordeling. 
DOG mulighed for at 

blive anset som lønansat

Beskatning af 
virksomhedsoverskud, 
mulighed for opsparing 
af overskud. Der kan 

laves aftale om 
overskudsfordeling. 
DOG mulighed for at 

blive anset som 
lønansat

Fast og/eller variabel løn 
og udbytte. Ved variabel 

løn kan denne evt. 
omstødes ved konkurs

Aflønning af 
medhjælpende 

ægtefælle

Medarbejdende 
ægtefælle, 50 % af 

overskud dog maks. 
230.600 kr. eller 

lønansat

Medarbejdende 
ægtefælle, 50 % af 

overskud dog maks. 
230.600 kr. eller 

lønansat

Lønansat Lønansat

Medarbejdende 
ægtefælle, 50 % af 

overskud dog maks. 
230.600 kr. eller 

lønansat

Medarbejdende 
ægtefælle, 50 % af 

overskud dog maks. 
230.600 kr. eller 

lønansat

Lønansat

Mulighed for 
sygedagpenge, hvis 
virksomheden giver 

underskud?

Ja, hvis der er tegnet 
sygedagpengeforsikrin

g

Ja, hvis der er tegnet 
sygedagpengeforsikrin

g

Lønudbetalingen er 
bestemmende for 

sygedagpengesatsen

Lønudbetalingen er 
bestemmende for 

sygedagpengesatsen

Ja, hvis der er tegnet 
sygedagpengeforsikring, 

og ikke anset for 
lønansat

Ja, hvis der er tegnet 
sygedagpengeforsikring

, og ikke anset for 
lønansat

Lønudbetalingen er 
bestemmende for 

sygedagpengesatsen
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Er udlån fra 
virksomheden lovligt til 

andre selskaber?

Ikke i VSO, medmindre 
udlånet betragtes som 

erhvervsmæssig

Ikke i VSO, 
medmindre udlånet 

betragtes som 
erhvervsmæssig

Ja Ja
Ikke i VSO, medmindre 
udlånet betragtes som 

erhvervsmæssig

Ikke i VSO, medmindre 
udlånet betragtes som 

erhvervsmæssig
Ja

Er udlån fra 
virksomheden lovligt til 

familie

Ikke i VSO, medmindre 
udlånet betragtes som 

erhvervsmæssig

Ikke i VSO, 
medmindre udlånet 

betragtes som 
erhvervsmæssig

Selskabsretligt ja, 
under visse 
betingelser. 

Skatteretligt nej

Selskabsretligt ja, 
under visse betingelser. 

Skatteretligt nej

Ikke i VSO, medmindre 
udlånet betragtes som 

erhvervsmæssig

Ikke i VSO, medmindre 
udlånet betragtes som 

erhvervsmæssig

Selskabsretligt ja, under 
visse betingelser. 
Skatteretligt nej

Er sikkerhedsstillelse 
med virksomhedens 

aktiver for privat gæld 
lovligt?

Ikke i VSO, medmindre 
sikkerhedsstillelsen 

betragtes som 
erhvervsmæssig 

Ikke i VSO, 
medmindre 

sikkerhedsstillelsen 
betragtes som 

erhvervsmæssig

Selskabsretligt ja, 
under visse 
betingelser. 

Skatteretligt nej

Selskabsretligt ja, 
under visse betingelser. 

Skatteretligt nej

Ikke i VSO, medmindre 
sikkerhedsstillelsen 

betragtes som 
erhvervsmæssig

Ikke i VSO, medmindre 
sikkerhedsstillelsen 

betragtes som 
erhvervsmæssig

Selskabsretligt ja, under 
visse betingelser. 
Skatteretligt nej

Er sikkerhedsstillelse 
med hele virksomheden 

muligt?

Ikke i VSO, medmindre 
sikkerhedsstillelsen 

betragtes som 
erhvervsmæssig

Ikke i VSO, 
medmindre 

sikkerhedsstillelsen 
betragtes som 

erhvervsmæssig

Ja, der kan stilles 
sikkerhed med 

anparterne

Ja, der kan stilles 
sikkerhed med 

anparterne

Ikke i VSO, medmindre 
sikkerhedsstillelsen 

betragtes som 
erhvervsmæssig

Ikke i VSO, medmindre 
sikkerhedsstillelsen 

betragtes som 
erhvervsmæssig

Ja, der kan stilles 
sikkerhed med 
kapitalandelene

Er der problemer i at 
ejeren stiller en 

personlig kaution? 

Kautionen kan anses 
for en ulovlig 

sikkerhedsstillelse

Kautionen kan anses 
for en ulovlig 

sikkerhedsstillelse
Nej Nej

Kautionen kan anses for 
en ulovlig 

sikkerhedsstillelse

Kautionen kan anses 
for en ulovlig 

sikkerhedsstillelse
Nej

Ejerens udlån til 
virksomheden

Betragtes enten som 
en indskud på 

mellemregningskontoe
n eller  

indskudskontoen

Betragtes enten som 
en indskud på 

mellemregningskontoe
n eller  

indskudskontoen

Skal udlånes på 
markedsvilkår, dvs. 
skriftlig aftale med 

forrentning

Skal udlånes på 
markedsvilkår, dvs. 
skriftlig aftale med 

forrentning

Betragtes enten som en 
indskud på 

mellemregningskontoen 
eller  indskudskontoen

Betragtes enten som en 
indskud på 

mellemregningskontoen 
eller  indskudskontoen

Skal udlånes på 
markedsvilkår, dvs. skriftlig 

aftale med forrentning

Fradrag for tab på 
udlånet til 

virksomheden

Udlånet eksisterer 
skatteretligt ikke

Udlånet eksisterer 
skatteretligt ikke

Nej, husk dog på 
muligheden for at 
konvertere lånet til 

anparter

Nej, husk dog på 
muligheden for at 
konvertere lånet til 

aktier

Udlånet eksisterer 
skatteretligt ikke

Udlånet eksisterer 
skatteretligt ikke

Nej, husk dog på 
muligheden for at 
konvertere lånet til 

anparter
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Privat udtræk B-indkomst,
hæverækkefølgen

B-indkomst,
hæverækkefølgen A-indkomst, udbytte A-indkomst,   udbytte B-indkomst,

hæverækkefølgen
B-indkomst,

hæverækkefølgen A-indkomst, udbytte

Påkrævet administrativ 
handling før hævning 

fra virksomheden?

Nej, men hvis det er et 
større beløb, så tjek 
konsekvensen via 
hæverækkefølgen

Tjek I/S-kontrakten og 
konsekvensen via 
hæverækkefølgen 

Ja, lønindberetning 
eller 

generalforsamling for 
at deklarere udbytte

Ja, lønindberetning 
eller generalforsamling 
for at deklarere udbytte

Civilretligt lønudbetaling 
eller generalforsamling 
for at deklarere udbytte, 

skatteretligt tjek 
hæverækkefølgen

Civilretligt lønudbetaling 
eller generalforsamling 
for at deklarere udbytte, 

skatteretligt tjek 
hæverækkefølgen

Ja, lønindberetning eller 
generalforsamling for at 

deklarere udbytte

Skatteprocenter ved 
løn/hævet 

overskud/opsparet 
overskud

U/ 521.000:  41 %   O/ 
ca. 56 %

U/ 521.000:  41 %   O/ 
ca. 56 %

U/ 521.000:  41 %   
O/ ca. 56 %

U/ 521.000:  41 %   O/ 
ca. 56 %

U/ 521.000:  41 %   O/ 
ca. 56 %

U/ 521.000:  41 %   O/ 
ca. 56 %

U/ 521.000:  41 %           
O/ ca. 56 %

Mulighed for 
kapitalafkast?

Ja, hvis positiv 
kapitalafkastgrundlag 

Ja, hvis positiv 
kapitalafkastgrundlag 

Ja, hvis anvendelse 
af 

kapitalafkastordning 
for aktier og anparter

Ja, hvis anvendelse af 
kapitalafkastordning for 

aktier og anparter

Ja, hvis positiv 
kapitalafkastgrundlag 

Ja, hvis positiv 
kapitalafkastgrundlag 

Ja, hvis anvendelse af 
kapitalafkastordning for 

aktier og anparter

Skatteprocenter ved 
udbytte Ikke muligt Ikke muligt

U. 51.700: 27 %  (42
%)                       O:

42 % (55 %)

U. 51.700: 27 %          
(42 %) O: 

42 % (55 %)

Fra 
komplementarselskabet: 
U/51.700: 27 %    O: 42 

%

Fra 
komplementarselskabet
: U/51.700: 27 % O: 42 

%

U. 51.700: 27 %  (42 %)
O: 42 % (55 %)

Beskatning af overskud Opsparet 22 % Opsparet 22 % 22% 22% Opsparet 22 % Opsparet 22 % 22%

Mulighed for at opspare 
overskud

Ja, medmindre negativ 
indskudskonto eller 

gammel 
sikkerhedsstillelse

Ja, medmindre negativ 
indskudskonto eller 

gammel 
sikkerhedsstillelse

Ja Ja

Ja, medmindre negativ 
indskudskonto eller 

gammel 
sikkerhedsstillelse

Ja, medmindre negativ 
indskudskonto eller 

gammel 
sikkerhedsstillelse

Ja
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Udbetaling af tidligere 
betalt skat af opsparet 

overskud i 
underskudsår (carry 

back)

Ja Ja, medmindre 
fradragsbegrænset Nej Nej Ja, medmindre 

fradragsbegrænset
Ja, medmindre 

fradragsbegrænset Nej

Modregning af 
underskud i anden 

indkomst
Ja Ja, medmindre 

fradragsbegrænset

Nej, dog 
sambeskatning med 

øvrige selskaber

Nej, dog 
sambeskatning med 

øvrige selskaber

Ja, medmindre 
fradragsbegrænset

Ja, medmindre 
fradragsbegrænset

Nej, dog sambeskatning 
med øvrige selskaber

Beskatning af fri bolig Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja

Fradrag for 
vedligeholdese af bolig Nej Nej/ja Ja Ja Nej Nej Ja

Beskatning af fri jagt Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja

Beskatning af fri bil Nej/Ja Nej/ja Ja Ja Nej/ja Nej/ja Ja

Fradrag for alle 
biludgifter Nej/Ja Nej/ja Ja Ja Nej/ja Nej/ja Ja

Lovpligtig 
arbejdsskadeforsikring

Kun hvis ansatte, eks. 
Lønansat ægtefælle

Kun hvis ansatte, eks. 
Lønansat ægtefælle Ja Ja Kun hvis ansatte, eks. 

Lønansat ægtefælle Ja Ja



6 af sider 6

Seges Enkeltmands Interessentskab Anpartsselskab Aktieselskab Kommanditselskab Partnerselskab Iværksætterselskab
Investering -virksomhed I/S ApS A/S K/S P/S IVS

Aktier omfattet af 
aktieavancebeskatning

sloven
Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja

Uforrentede 
obligationer og 

indeksobligationer

Nej, medmindre de 
beskattes efter 

reglerne for finansielle 
kontrakter

Nej, medmindre de 
beskattes efter 

reglerne for finansielle 
kontrakter

Ja Ja
Nej, medmindre de 

beskattes efter reglerne 
for finansielle kontrakter

Nej, medmindre de 
beskattes efter reglerne 
for finansielle kontrakter

Ja

Præmieobligationer Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja

Forrentede obligationer 
og indeksobligationer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Andelsbeviser
Ja, hvis tilknytning til 

den erhvervsmæssige 
virksomhed

Ja, hvis tilknytning til 
den erhvervsmæssige 

virksomhed
Ja Ja

Ja, hvis tilknytning til den 
erhvervsmæssige 

virksomhed

Ja, hvis tilknytning til 
den erhvervsmæssige 

virksomhed
Ja

Konvertible obligation 
omfattet af ABL

Ja, hvis den har 
tilknytning til 

erhvervsmæssig 
virksomhed

Ja, hvis den har 
tilknytning til 

erhvervsmæssig 
virksomhed

Ja Ja

Ja, hvis den har 
tilknytning til 

erhvervsmæssig 
virksomhed

Ja, hvis den har 
tilknytning til 

erhvervsmæssig 
virksomhed

Ja

Aktiver omfattet af 
personskattelovens § 4, 

stk. 9 eller 11
Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja

Andelslejlighed Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja

Fradrag for underskud 
v/finansielle kontrakter

Ja, hvis den finansielle 
kontrakt har 

erhvervsmæssig 
tilknytning

Ja, hvis den finansielle 
kontrakt har 

erhvervsmæssig 
tilknytning

Ja Ja

Ja, hvis den finansielle 
kontrakt har 

erhvervsmæssig 
tilknytning

Ja, hvis den finansielle 
kontrakt har 

erhvervsmæssig 
tilknytning

Ja
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