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VALG AF VIRKSOMHEDSFORM

I sin 2. udgave, er VALG AF VIRKSOMHEDSFORM et nyttigt redskab for rådgivere, virksomhedsejere,
studerende og undervisere, der ønsker overblik over (A) virksomhedsformerne og (B) hensynene ved valg af
virksomhedsform.
Der gennemgås alle de relevante former, hvorunder man kan vælge at drive sin erhvervsvirksomhed, og for
hver enkelt type af virksomhed gennemgås herefter de væsentligste hensyn, der bør indgå ved valget.
Bogen anvendes som lærebog blandt andet ved cand.merc.aud.-studiet ved Aalborg Universitet i vort elektroniske valgfag (e-valgfag) om valg af virksomhedsform.
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Aktionær- og anpartshaverlån – hvad endte
det hele med?
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

Der har været skrevet så meget frem og tilbage om lovlige og ulovlige aktionær- og anpartshaverlån (kapitalejerlån), at det kan være svært at bevare overblikket.
Derfor denne afsluttende opdatering.

En noget akavet situation at bringe sig i: Hovedkapitalejeren skylder stadig pengene til selskabet, men beskattes som ved en definitiv udlodning til ham eller
hende. Muligheden for at ”få penge ud” af selskabet
via lån mv. må derfor frarådes for så vidt angår selskaSkal man sige det meget kort, må det være sådan: Ka- ber med en fysisk person som hovedkapitalejer.
pitalejerlån fra selskab til ejer er lovlige under samme
betingelser, som hvis der udbetaltes ekstraordinært ud- For det tilfælde, at man uforvarende har bragt sig i
bytte (frie reserver; beslutning eller bemyndigelse fra en sådan situation, har SKAT i et styresignal anvist,
generalforsamlingen), MEN for en fysisk hovedaktio- hvordan man (skattefrit) kan bringe sig ud af den igen,
nær er de skattepligtige og må derfor i denne situation forudsat at selskabet har tilstrækkelige frie reserver til
frarådes. Særlige regler om lån fra selskab til moder- det: Selskabet vedtager at udbetale et udbytte, der består af – selskabets fordring mod hovedkapitalejeren.
selskab er uforandrede.
Da der herved udloddes apportudbytte (modsat kontantudbytte), skal der ske uafhængig vurdering af værLad os begynde fra bunden:
dien af det udloddede, jf. § 181 og § 183, stk. 5. Det er
Må der lånes penge fra selskabet, og må selskabet kau- ret sandsynligt, at fordringen mod hovedkapitalejeren
tionere eller stille pant for ejerens (bank)lån? Det må herved værdiansættes til kurs 100 (pari kurs).
der siden 1. januar 2017 godt, hvis 3 betingelser er
Når udlodningen af dette specielle udbytte har fundet
opfyldt, jf. SL § 210: 1) tilstrækkelige frie reserver
sted, ophører fordringen med at eksistere, idet debitor
til at rumme lånet, 2) konkret beslutning eller geneog kreditor nu er identiske, nemlig hovedkapitalejeren.
rel bemyndigelse fra selskabets generalforsamling, og
Fordringen bortfalder ved såkaldt ”konfusion”. Udlod3) selskabet har aflagt sin første årsrapport.
ningen forudsætter, at selskabets frie reserver er store
Er betingelserne opfyldt, foreligger der et lovligt ka- nok til både at rumme værdien af fordringen og udbytpitalejerlån. Det, der imidlertid generelt gør det uin- tekildeskatten på 27 pct., som selskabet skal indeholde.
teressant at benytte sig af lånemuligheden fra selska- Herefter består der ikke længere noget lån, og dermed
bet, er, at sådanne lån mv. i deres helhed beskattes heller ikke længere nogen tilbagebetalingspligt for hosom en definitiv udlodning fra selskabet, jf. lignings- vedkapitalejeren, idet han ikke længere skylder selskalovens (LL) § 16 E, såfremt selskabet har en fysisk bet noget.
hovedaktionær, hhv. hovedanpartshaver. Også lån mv.
til den fysiske hovedkapitalejers nærstående omfattes.
Lånebeløbet beskattes som (yderligere) løn, hvis der
er plads til dette inden for et samlet rimeligt vederlag,
og ellers som udbytte.
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Han bliver ikke skattepligtig af udbytteudlodningen, tede den første udlodning (lånet) som definitiv. Denne
dels fordi han allerede blev skattepligtig i forbindelse skatteretlige logik anvises i TfS 2014.825 SKAT styremed udlånet til ham, jf. LL § 16 E, og dels fordi skatte- signal.
retten efter den første udlodning ikke anså noget låneforhold for at bestå, idet skatteretten jo netop betrag-
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Forretningshemmeligheder – hvad kan du
skrive i din kontrakt?
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

Jeg har tidligere i en artikel i din§jura fortalt dig, at der
er et direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder. Tiden er gået, og direktivet er blevet omsat til
dansk ret. For at understrege betydningen af at beskytte forretningshemmeligheder, blev det ikke gennemført ved en række ændringer i forskellige love, men
ved en ny, selvstændig lov – lov om forretningshemmeligheder.
Nu kunne jeg vælge at fortælle dig om den nye lov,
paragraf for paragraf, men jeg har valgt en mere praktisk tilgang, nemlig at uddrage nogle hovedpunkter
fra loven, som du får brug for, når du skal udarbejde
en kontrakt (eller bedømme andres udkast til en kontrakt).

Én eller flere af de følgende 4 klausuler er tilladt efter loven og kan efter omstændighederne være hensigtsmæssige at indskrive i den klausul i kontrakten,
der vedrører hemmeligholdelse af forretningshemmeligheder:
(1) Rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse:
Oplysningerne skal være underkastet ”rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse”, for at der overhovedet kan være tale om en forretningshemmelighed, jf.
lovens § 2, nr. 1, litra c). Yderligere krav er, at oplysningerne skal have en handelsværdi, fordi de er hemmelige, jf. § 2, nr. 1, litra b). Endelig må oplysningerne
ikke være almindeligt kendt blandt eller umiddelbart
tilgængelige for ”personer i de kredse”, der normalt
beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger,
jf. § 2, nr. 1, litra a).

Kort sagt har jeg i det følgende sat fokus på, hvad du
kan eller bør skrive i en kontrakt, hvor der optræder
forretningshemmeligheder, som ønskes beskyttet.
(2) Aftale om begrænsning af en medkontrahents ”lovVed udformningen og forståelsen af kontraktbestem- lige erhvervelse” (demontering mv.): En medkontramelser om fortrolighed, hemmeligholdelse mv. er det hent, der lovligt er i besiddelse af produktet eller genvæsentligt at være opmærksom på reglerne og rammer- standen, der rummer en forretningshemmelighed, kan
ne i lov om forretningshemmeligheder. Loven udsprin- lovligt foretage observation, undersøgelse, demonteger af direktiv 2016/943, der har været gældende som ring eller test af produktet eller genstanden og derved
erhverve de oplysninger (forretningshemmeligheder),
lov i Danmark siden den 9. juni 2018.
som produktet eller genstanden rummer. Dette gælEn gennemgang af loven viser dels, 1) hvilke krav der der dog ikke, hvis medkontrahenten ved aftale med
må stilles, for at der kan foreligge en forretningshem- forretningshemmelighedshaveren har forpligtet sig til
melighed, 2) hvad ”forretningshemmelighedshaveren” at ”begrænse erhvervelsen” af forretningshemmelighe(lovens direktivstyrede ord for indehaveren af forret- den, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 2, sidste led. For forretningshemmeligheden) skal gøre for selv at beskytte ningshemmelighedshaveren drejer det sig derfor om at
forretningshemmeligheden (idet han ellers ikke kan få en sådan klausul om ”begrænset erhvervelse” af forkræve, at andre respekterer hemmeligholdelse), samt retningshemmeligheden indbefattet i aftalen. Dermed
3) hvilke kontraktmæssige klausuler der er mulighed bremses medkontrahenten allerede ved forsøget på at
for ifølge loven.
erhverve forretningshemmeligheden.
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(3) Aftale om at undlade brug eller videregivelse:
Medkontrahentens brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed kan forbydes og dermed gøres
til en ”ulovlig handling” gennem 1) en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at undlade at videregive forretningshemmeligheden, jf. lovens § 4, stk.
2, nr. 2, og/eller 2) en kontraktlig forpligtelse eller enhver anden pligt til at begrænse forretningshemmelighedens brug, jf. lovens § 4, stk. 2, nr. 3. Det drejer
sig derfor for forretningshemmelighedshaveren om at
sådanne klausuler indbefattet i aftalen.

tioner, der kan blive tale om i tilfælde af brud på
de nævnte aftaleklausuler, nemlig 1) midlertidig afgørelse om forbud og påbud, jf. lovens § 4, 2) dom
om forbud og påbud, jf. lovens § 12, 3) godtgørelseskrav endog over for den, der i god tro bruger eller videregiver forretningshemmeligheden, jf. lovens
§ 13, 4) erstatnings- og godtgørelseskrav over for den,
der i ond tro (viden eller burde-viden) ulovligt erhverver, bruger og/eller viderebringer forretningshemmeligheden, jf. lovens § 15, samt 5) straf med bøde eller
fængsel op til 1 år og 6 måneder, jf. lovens § 18.

(4) Advarsel om sanktioner: Der er intet til hinder for,
at aftalen om hemmeligholdelse henviser til de sank-

B USINESS & C ORPORATE L AW

9.

2018 nr. 2

MERGERS & ACQUISITIONS:
Counseling and Choice of Method

MERGERS & ACQUISITIONS: Counseling and Choice of Method describes and analyzes the current state
of law in Europe in regard to some relevant selected elements related to mergers and acquisitions, and the
advisers counsel in this regard.
The focus is aimed and maintained at application and functioning of provisions of European federal corporate
law and internationally accepted principles of the law of obligations.
This book, however, is not about clarification of the reasons that urge for M&A operations, nor is it about
judging the outcome of the transactions. It is about synthesizing, on the one hand, the methods of M&A and,
on the other hand, several selected key elements. Any participating party - as well as their respective advisers
- must be aware of these elements prior, throughout, and after the transaction: consideration, succession, taxes
and fiscal neutrality, group-related issues, holding-structure issues, employees, stock exchange listing issues,
and corporate nationality.

Find den på www.werlauff-publishing.com
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Danmarks svar på engelske og tyske
selskaber uden reel kapital: IVS’et – se her,
hvad det kan bruges til.
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

I det følgende fortæller jeg dig, hvornår du bør råde til tal på mindst 50.000 kr.
brugen af IVS (iværksætterselskabet), og hvad den allerseneste reform pr. 1. juli 2018 har betydet for denne Den, der anvender IVS’et som selskabsform, 1) ønsker
simpelthen at komme i gang billigst muligt, 2) ønsker
spændende selskabsform.
den begrænsede hæftelse, der ligger i IVS’et og andre
Se dig om, hvor mange selskaber, som du fx møder ApS’er, og 3) ønsker ligeledes den selskabsbeskatning
på nettet, der enten er engelske ltd. (limited = begræn- på kun 22 pct., der er gældende i Danmark siden 2016.
set hæftelse = ApS) eller tyske UG (= UnternehmergeIVS’et kan bruges til næsten alle de aktiviteter, som fx
sellschaft = iværksætterselskab) eller dansk IVS.
et ApS kan bruges til: IVS’et kan drive erhvervsvirkIVS’et kan bruges til alt, hvad et ApS kan bruges til. somhed; det kan være komplementar i et K/S eller P/S,
Dog må et IVS ikke modtage apportindskud – 1,00 kr. jf. herom nedenfor under disse selskabsformer; det
i kontantindskud kan de fleste dog alligevel klare. Og kan være holdingselskab. Blot skal man huske, at der
dog – efter den lille IVS-reform pr. 1. juli 2018 må ved stiftelsen af et IVS kun kan foretages kontantindet IVS alligevel godt modtage apportindskud i én hen- skud, ikke apportindskud (indskud af andet end konseende, nemlig hvis et IVS ønskes omregistreret til et tanter). Hvis det skal bruges til egen erhvervsdrift eller
ApS, og der i denne forbindelse skal foretages kapi- som komplementarselskab eller som holdingselskab,
talforhøjelse med apportindskud. Her, og kun her, må må forholdet derfor arrangeres på en sådan måde, at
IVS’et modtage apportindskud.
IVS’et ikke modtager de relevante aktiver gennem apportindskud. Dog kan IVS’et som allerede nævnt siMen ellers er anvendeligheden stor, og IVS’et kan bru- den den 1. juli 2018 (”den lille IVS-reform”) modtage
ges til meget mere, end mange går rundt og tror. Vil apportindskud i én bestemt situation, nemlig ved kadu vide mere, må du læse lidt i Erik Werlauff: Valg af pitalforhøjelse i IVS’et samtidig med dets omregistrevirksomhedsform (2. udgave, 2018, Werlauff Publis- ring til ApS.
hing).
Selvom det fremstillingsmæssigt ofte ser sådan ud,
Iværksætterselskabet, IVS, vælges som virksomheds- at IVS’et er en helt særskilt selskabsform, forholder
form af den, der billigst muligt – nemlig med et ind- det sig dog således, at IVS’et er en delmængde af
skud af en selskabskapital på siger og skriver 1 kr. - ApS’erne. IVS’erne er blot en særlig billig form for
vil have et selskab, hvor selskabets ”image” som sel- ApS, som til gengæld er udstyret med nogle udbytteskab ikke er afgørende, og hvor iværksætteren kan le- mæssige begrænsninger.
ve med, at der ikke kan trækkes udbytte ud, før kapitalen svarer til et almindeligt ApS, dvs. en selskabskapi- IVS’et har selskabsretligt sit forbillede i blandt andet

B USINESS & C ORPORATE L AW

11.

2018 nr. 2

tysk selskabsret, hvor man – under indtryk af klassisk
engelsk selskabsret – for nogle år siden indførte en
særlig form for iværksætterselskab med lave kapitalkrav og til gengæld med udbyttebegrænsning i en periode. Det engelske forbillede er et limited company
(forkortet: ltd.), mens det langt nyere tyske forbillede
er et Unternehmergesellschaft (forkortet: UG).

med kun én hvervgiver. Man kan altså ikke med skattemæssig virkning aftale med sin arbejdsgiver, at denne
i stedet for lønmodtageren accepterer en slags arbejdskontrakt med lønmodtagerens selskab. Denne grænsedragning har givet vanskeligheder for konsulenter
og speciallæger, som jævnligt udfører hverv, der i et
grænseområde kan være enten et ansættelsesforhold
eller en selvstændig opgave, jf. fx TfS 2015.10 Ø, TfS
2015.209 V og TfS 2015.591 Ø med speciallægers tabte sager vedrørende konsulentopgaver på privathospitaler. Vigtige ledetråde er da, hvem der har instruktionsbeføjelsen vedrørende arbejdets udførelse og bærer udgifter forbundet med arbejdet.

Man kan godt ”sætte sig på aktier/anparter”, selv om
den erhvervsmæssige aktivitet, man vil drive gennem
et A/S, ApS eller IVS, er nært knyttet til ens egen person. I en årrække gjorde SKAT gældende, at hvis den
bestemte person, der ville stifte selskab, reelt var uundværlig i selskabet, dvs. ikke kunne ”substitueres” af
nogen anden, så var aktiviteten så nært knyttet til per- Som et skoleeksempel på en anbefalelsesværdig struksonen, at den ikke kunne drives i selskabsform.
tur kan man her henvise fx til en sag om en konsulent,
Efter at operasangeren Aage Haugland imidlertid hav- som anerkendtes at være selvstændigt erhvervsdrivende vundet en meget principiel sag over SKAT herom, de, SKM 2017.99 SR. Der lagdes vægt på: eget kontor,
jf. UfR 1998.1314 H, Aage Haugland, blev sluserne ingen instruktionsbeføjelse hos hvervgiver, egen rådigåbnet for næsten al erhvervsdrift i selskabsform, og i hed over arbejdstiden, samt egen afholdelse af udgifter
dag er det helt uproblematisk, at en forfatter, en kon- til både it, udstyr, faglige abonnementer, kontor og arsulent, en sportsudøver, ja endog en professionel racer- bejdsplads.
kører (TfS 2006.601 SR) driver aktiviteten gennem et
selskab (ofte ejet gennem et holdingselskab). Lovgiv- Da vi fortsat er ved gennemgangen af forholdene for
ningen har udtrykkeligt muliggjort det for advokater, IVS’et, erindres der for god ordens skyld igen om, at
revisorer, læger, tandlæger, dyrlæger, landinspektører, der ikke kan foretages apportindskud i et IVS (således
fx heller ikke af en virksomhed), undtagen hvor apporlandmænd m.fl.
tindskud foretages i forbindelse med omregistrering af
Grænsen går ved såkaldte ”lønmodtagerselskaber” IVS’et til et ApS.
– sådanne selskaber accepteres trods alt ikke, UfR
1998.394 H, Kaj Kirkegaard Jensen, om en konsulent
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Forudsigelighed i aftale med
udenlandsk part

Når virksomheder fra forskellige lande indgår aftale med hinanden, opstår spørgsmålet om lovvalg altid, dvs.
dansk ret eller fremmed ret? Man kan vælge at lade de regler, som automatisk træder i kraft inden for EU,
regulere spørgsmålet, normalt Rom I-forordningen, men dette vil jo så i mange tilfælde føre til, at kontrakten
er reguleret af fremmed ret. Hvis vi træffer et udtrykkeligt lovvalg i kontrakten, og vi herved aftaler at vælge
dansk ret, er det til indlysende ulempe for den udenlandske part. Hvis vi modsat vælger fremmed ret, er det til
ulempe for den hjemlige part.
Løsningen på dette dilemma er i mange tilfælde Unidroit-principperne, der er fællesnævneren for de fleste
landes love, og disse principper kan læres på få timer. Alle, der læser dem, vil umiddelbart forstå dem. Der er
ingen faldgruber i dem. Det er dét denne bog handler om. Den kan læses uden at have Principles ved hånden,
men det bedste resultat opnås selvfølgelig, hvis man umiddelbart kan slå op i principles.

Find den på www.werlauff-publishing.com
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Selskabs- og skatterettens kamæleon:
P/S’et - se blot, hvad det kan bruges til.
A F PROFESSOR , DR . JUR . E RIK W ERLAUFF
Aalborg Universitet

P/S’et (partnerselskabet) er et K/S (kommanditselskab) på aktier, som i selskabsretlig henseende følger
selskabsloven (SL) ”med de fornødne lempelser”, og
som samtidig i skattemæssig forstand er gennemsigtig (transparent), idet P/S’et som sådant ikke beskattes;
beskatningen sker direkte hos de enkelte deltagere.

Med et P/S opnås der således faste lovregler, hæftelsesbegrænsning og skattemæssig transparens. Der opnås tillige et mere moderne navn end det lidt slidte
navn ”K/S”, idet partnerselskabet, P/S’et, er et ”ubelastet” navn. Tendensen til at tilbyde en sådan grundlæggende velkendt, skattemæssigt transparent selskabsform under et nyt navn og med en klarere lovreguleSå enkelt det lyder, er det ikke blot goldt lærebogs- ring står i forbindelse med en udvikling, der ikke alene
stof, men derimod kilden til løsningen af talrige struk- ses i Danmark.
turmæssige opgaver, hvor traditionelle selskaber som
A/S, ApS og IVS kommer til kort, fordi de alle sam- Ulemperne er, at kapitalkravene er de samme som til
men er selvstændige skattesubjekter, modsat P/S’et.
et aktieselskab som følge af den generelle henvisning
til SL, men denne ulempe er normalt til at overskue,
I det følgende giver jeg dig til eftertanke nogle af de idet der i praksis kræves langt større kapitalindskud
mange muligheder, og vil du læse endnu mere, må du i et P/S. Det er også en ulempe, at der er en række af
kigge i Erik Werlauff: Valg af virksomhedsform (2. ud- de begrænsninger vedrørende kapitalkrav, kapitalbevagave, 2018, Werlauff Publishing).
relse mv., som ifølge SL gælder for A/S-formen, men
P/S:hvem vælger detteUdgangspunktet for, hvem der også dette er overkommeligt, når man er velbekendt
som virksomhedsform vælger P/S’et, er grundlæggen- med reglerne.
de den samme som ved K/S’et: Det er ofte investorer, Ønskes der på samme måde faste lovregler, hæftelsesder vælger denne virksomhedsform, idet de ønsker en begrænsning, men et særskilt skattesubjekt, underlagt
kombination af hæftelsesbegrænsning (for kommandi- selskabsbeskatning på 22 pct., vælger man A/S- eller
tisterne) og skattemæssig transparens, således at be- ApS-formen.
skatning kun sker hos ejerne, og hver deltager bevarer
K/S-formen har fået en renæssance med P/S’et, og
sin egen beskatningsform.
som nævnt er dette ikke kun et dansk fænomen. Der
Men herefter skilles vejene mellem K/S’et og P/S’et kan dog være nogle lande, der betragter personselska(som reelt er en delmængde af K/S’erne, men som i ber af K/S-typen som selvstændige skattesubjekter, og
det følgende vil blive fremstillet, som om det var en i tilfælde af grænseoverskridende aktiviteter bør dette
selvstændig virksomhedsform): Mens K/S’et præges spørgsmål naturligvis undersøges.
af enkelhed, idet der kun er ganske få lovregler om
K/S’et, er P/S’et præget af en udstrakt detailregule- Den respektabilitet, der er knyttet til P/S’et som virkring i selskabsloven (SL), hvilket fx kan være en fordel somhedsform, har været medvirkende til, at denne
for udenlandske investorer, der herved får fast juridisk virksomhedsform er blevet temmelig udbredt for liberale erhverv. Revisionsselskaber kan således vægrund under fødderne i et fremmed land.
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re revisionspartnerselskaber, ligesom advokatselskaber kan være advokatpartnerselskaber. Der opnås herved en hæftelsesbegrænsning hos den enkelte aktionær
(dvs. kommanditisterne = kommanditaktionærerne), jf.
SL § 360, stk. 2 (modsat situationen hos et I/S). Dog
gælder det for revisorer og advokater, at den revisor,
hhv. advokat, der har ydet bistanden til klienten, hæfter ubegrænset sammen med revisor-, hhv. advokatselskabet.

Antag, at et A/S eller et ApS har haft et betydeligt underskud som følge af tabsgivende drift og derfor har
en stor skattemæssig underskudssaldo at fremføre. Selskabet påbegynder nu en ny aktivitet, der forventes at
give overskud, fx ejerskab til en ejendom eller en portefølje af ejendomme. Selskabet vil naturligvis gerne
kunne modregne det således forventede overskud ved
ejendommene i det allerede oparbejdede underskud –
men samtidig vil selskabet gerne lægge den nye aktivitet i et særskilt selskab, enten for at synliggøre den
Det opnås ligeledes, at der sker beskatning direkte hos og/eller med henblik på, at det særskilte selskab kan
den enkelte aktionær i P/S’et, og den enkelte aktionær danne et særskilt belåningsgrundlag (eller for at forbekan efter omstændighederne selv være et selskab, fx et rede den til et senere salg).
ApS. Dermed er der to lag af hæftelsesbegrænsning og
kun beskatning én gang. Det er dermed, ligesom når et Tænkte man ikke nærmere over det, ville man måske
I/S består af deltagernes individuelle ApS’er, den en- uden videre oprette et datter-A/S eller datter-ApS til
kelte ejer, der for sit vedkommende og gennem sit in- den nye aktivitet og lade datterselskabet sambeskatte
dividuelle ApS bestemmer konsolideringsgraden (og med moderselskabet (underskudsselskabet). Selvom
dennes modsætning: udlodningsgraden) for sit ved- der imidlertid således kan (skal) opnås sambeskatning,
kommende.
er der den begrænsning i sambeskatningsreglerne, at
det gamle akkumulerede skattemæssige underskud fra
Endnu et lag af hæftelsesbegrænsning kan opnås, hvis før sambeskatningens indtræden ikke kan modregnes i
hver enkelt deltager (revisor, advokat, konsulent etc.) det nye overskud fra datterejendomsselskabet.
ikke selv ejer sit ApS direkte, men ejer det gennem sit
eget holdingselskab. Derved opnås følgende struktur: Et datter-P/S kan da være løsningen (med et ApS eller IVS som komplementar), og med moderselskabet
a) et P/S som virksomhedsform;
(underskudsselskabet) som eneste kommanditist (akb) et ApS eller IVS som nødvendig komplementar; tionær). Datter-P/S’et er jo skattemæssigt transparent,
og dette indebærer, at dets overskud modregnes direkte
c) hver kommanditist (= kommanditaktionær) er et i moderselskabets (= underskudsselskabets) fremførindividuelt driftsselskab, som den enkelte fysi- bare underskud, hvorved der opnås en form for simuske person bag strukturen ejer gennem sit indi- leret ”sambeskatning”, atter som følge af P/S’ets skatviduelle holdingselskab, og hvor hver enkelt in- temæssige transparens.
den for SL’s rammer for udbytte selv bestemmer,
hvad der udloddes fra hans eller hendes driftssel- Skal datterejendomsselskabet (P/S’et) sælges, kan det
skab til holdingselskabet, hvorigennem driftssel- om ønsket forud for et salg omdannes fra P/S til A/S.
Dette udløser ganske vist afståelsesbeskatning hos unskabet ejes.
derskudsselskabet (= moder-A/S’et), men hvis dette
Endelig kan et P/S som følge af dets skattemæssige endnu ikke har opbrugt sit fremførbare underskud, kan
transparens i visse situationer være et hensigtsmæssigt dette underskud jo helt eller delvis neutralisere afståalternativ til et A/S eller et ApS, såfremt en sambeskat- elsesbeskatningen. Det opnås herved tillige, at det selning ellers ikke er mulig (eller hvor sambeskatningen skab ”K”, der køber datterejendomsselskabet (som forikke fuldt ud kan udfolde sig, jf. straks nedenfor), og inden er omdannet til et A/S), køber dette A/S til hanhvor man derfor indirekte i kraft af P/S’ets transparens delsværdier for så vidt angår hvert enkelt aktiv i A/S’et
kan skaffe sig en form for ”sambeskatning”. Dette kan (idet dette jo er nystiftet og dermed påbegynder et nyt
afskrivningsgrundlag, idet det i det hele får anskafnærmere forklares således:
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felsesværdier svarende til handelsværdien). Hvis ”K”
selv er et A/S eller ApS, vil ”K” efter købet afskrive
skattemæssigt på de enkelte aktiver i A/S’et i kraft af
tvungen national sambeskatning.

selskab til en fælles investering eller aktivitet derfor
ville skabe en "unødig"(ekstra) skattepligt, jf. fx TfS
2006.768 SRTfS 2006.768 SR om nogle kommuners
"sammenslutning"til nyttiggørelse af varme fra kraftvarmeværker; sammenslutningen ansås for at være et
Endelig er P/S (eller I/S eller K/S) relevant, hvor delI/S og derfor transparent.
tagerne selv er skattefrie eller underlagt en bestemt
beskatningsform, og hvor anvendelsen af et kapital-
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Erstatningsansvar i Selskabsforhold
Ledelse, Ejere, Revisor

ERSTATNING I SELSKABSFORHOLD – ledelse, ejere, revisor er en kort og koncentreret fremstilling af
det erstatningsansvar hhv. den hæftelse, der efter omstændighederne kan ramme et selskabs bestyrelses- og direktionsmedlemmer, dets ejere og dets revisor. Bogen behandler spørgsmål om fokuspunkter, ansvarsgrundlag,
kausalitet, regres, ansvarsforsikring, processuel rangorden mellem forskellige krav, hovedaktionærers ‘nulstilling’ over for SKAT samt lovvalg og værneting. For ejernes vedkommende behandles dels det klassiske begreb
‘hæftelsesgennembrud’, som forfatteren for dansk rets vedkommende selv udviklede i doktordisputatsen ‘Selskabsmasken’, og som efterfølgende blev bekræftet af domstolene, og dels en række andre retsgrundlag for
hæftelse hos ejerne, som har udviklet sig i årenes løb. Afslutningsvis i bogen vender forfatteren spørgsmålet
om ansvar om og definerer, hvad det omhyggelige ledelsesmedlem i praksis bør opfylde for at minimere sin
risiko for at ifalde ansvar. I denne sammenhæng afsluttes bogen med tjeklister, som kan tjene til at sikre, at
relevante fokuspunkter ikke overses i bestyrelse og direktion.

Find den på www.werlauff-publishing.com
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