START UP:
VIRKSOMHEDSTYPER
Det er nemt og hurtigt at registre en virksomhed og få et CVR-nummer I
Erhvervsstyrelsen.
Det gøres online og tager ca. 15 min, når du ved, hvilken virksomhedstype du gerne
vil registrere. Hvis du skal åben et kapitalselskab, skal du også sørge for at have de
påkrævede dokumenter klar.

CVR-nummer
Alle personer I Danmark har et CPR-nummer, der er vores personlige
identifikationsnummer. Når du registrerer en virksomhed, får du et CVR-nummer, der
er virksomhedens identifikationsnummer.
På de næste sider får du et overbliv over de mest almindelige virksomhedsformer i
Danmark.
Det drejer sig om de personligt ejede virksomhedsformer:
•
•
•

Enkelmandsvirksomhed
Personligt ejet mindre virksomhed
Interessentskab

Samt kapitalselskabsformerne:
•
•
•

Iværksætterselskab
Anpartsselskab
Aktieselskab

Fonde og foreninger er ikke medtaget i oversigten.

Dette dokument er udarbejdet i juni 2018. Hvis du anvender det på et senere
tidspunkt anbefaler vi, at du tjekker med Erhvervsstyrelsen, at der ikke er noget der
har ændret sig i mellemtiden.

Pernille Skov, CAKI
Juni 2018

CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation
Kgs. Nytorv 1, 1050 København K / +45 41 88 25 88 / caki@caki.dk / www.caki.dk

ENKELTMANDSVIRKSOMHED /
SOLE PROPRIETOR
En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed med kun en ejer. Du skal have
et dansk CVR-nummer for at kunne registrere din enkeltmandsvirksomhed.
Virksomheden er er identisk med ejeren, der hæfter personligt for, at virksomheden
opfylder sine forpligtelser over for andre. En enkeltmandsvirksomhed er gratis at registrere.

EJERFORHOLD

Kun 1 ejer

EJERBESLUTNINGER

Træffes af ejeren alene

LEDELSE

Ingen lovkrav

HÆFTELSE

Personlig og ubegrænset

KAPITAL

Ingen lovkrav

BOGFØRING

Ja - (Bogføringsloven)

ÅRSRAPPORT

Nej

SKAT

Personskattereglerne samt evt. virksomhedsordningen eller
kapitalafkastordningen.

LOVE & REGLER

Bogføringsloven
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ENKELTMANDSVIRKSOMHED /
SOLE PROPRIETOR

Et par ord om enkeltmandsvirksomheden som en virksomhedsform
En enkelmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhedsform. Hvis du inden for en 12måneders periode har en omsætning over 50.000 kr. for momspligtige ydelser, er det lovpligtigt at
du registrerer din virksomhed.
At virksomheden er personligt ejet betyder, at virksomheden er ejet af dig personligt, og at den
ikke har andre ejere end dig. Du må dog gerne drive virksomheden med hjælp fra f.eks. ægtefælle
eller have andre ansatte i virksomheden.
Du kan starte en personligt ejet virksomhed uden at indskyde nogle penge.
Som ejer handler du på din virksomheds vegne over for omverdenen. Du må gerne give ansatte
eller andre fuldmagt (tilladelse) til også at handle på din virksomheds vegne, f.eks. til at hæve på
virksomhedens bankkonto eller indgå aftaler for virksomheden. Din virksomhed er ikke forpligtet til
at have en formel direktion eller bestyrelse.
En enkeltmandsvirksomhed er identisk med sin ejer, og det betyder, at virksomhedens gæld og
andre forpligtelser er ejerens. Som ejer hæfter du dermed for, at din virksomhed opfylder sine
forpligtelser over for andre - f.eks. betaler løn til ansatte og betaler husleje og regninger til tiden.
Du hæfter med alt hvad du ejer i virksomheden såvel som privat. Hvis du er gift, hæfter din
ægtefælle for eventuel skattegæld.
En enkeltmandsvirksomhed skal bogføre efter bogføringsloven, men skal ikke aflægge årsrapport
efter årsregnskabsloven. Oplysninger om din virksomheds økonomi vil dermed ikke være offentligt
tilgængelige. Du skal dog stadig lave et årsregnskab og selvangivelse til Skat.
Du vælger selv, hvilken af tre ordninger virksomheden beskattes efter:
1) Personskattereglerne, hvor virksomhedens overskud beskattes som personlig indkomst.
2) Virksomhedsordningen, hvor f.eks. renter af virksomhedens gæld kan fratrækkes i den
personlige indkomst, og virksomhedens overskud kan opspares til en lav skat.
3) Kapitalafkastordningen, som indeholder nogle af virksomhedsordningens fordele og kan derfor
være mere enkel.
En enkeltmandsvirksomhed skal efter omstændighederne registreres for moms, lønsumsafgift,
ansatte, import/eksport.

Læs mere om denne virksomhedsform her:
https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/enkeltmandsvirksomhed
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PERSONLIGT EJET MINDRE VIRKSOMHED /
SOLE PROPRIETER – SMALL BUSINESS
(PMV)
En personligt ejet mindre virksomhed er en virksomhed med kun en ejer. En PMV er en
mulighed, hvis du vil køre en deltids- eller fritidsbeskæftigelse med overskud for øje og har
en omsætning på under 50.000 kr. om året. En PMV betaler ikke moms eller andre afgifter.
Du skal have et dansk CVR-nummer for at kunne registrere din PMV. Du kan kun registrere
én PMV, og registreringen skal fornys hvert tredje år. Det er gratis at registrere en PMV.

EJERFORHOLD

Kun 1 ejer

EJERBESLUTNINGER

Træffes af ejeren alene

LEDELSE

Ingen lovkrav

HÆFTELSE

Personlig og ubegrænset

KAPITAL

Ingen lovkrav

BOGFØRING

Ja

ÅRSRAPPORT

Nej

SKAT

Personskattereglerne.

LOVE & REGLER

Bogføringsloven
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PERSONLIGT EJET MINDRE VIRKSOMHED /
SOLE PROPRIETER – SMALL BUSINESS
(PMV)

Lidt om personligt ejet mindre virksomhed som en virksomhedsform
Hvis du har en omsætning under 50.000 kr. kan du vælge at registrere din virksomhed som en
personligt ejet mindre virksomhed (PMV). En PMV er bl.a. en mulighed, hvis du vil køre en deltidseller fritidsbeskæftigelse med overskud for øje (journalistisk virksomhed, foredrag, tøjdesign, etc.) i
form af en virksomhed.
En personligt ejet mindre virksomhed er ejet af dig personligt og ikke har andre ejere end dig.
Som ejer handler du på din virksomheds vegne over for omverdenen. Du må gerne give andre
fuldmagt (tilladelse) til også at handle på din virksomheds vegne – f.eks. hæve på virksomhedens
bankkonto eller indgå aftaler for virksomheden.
Din virksomhed er ikke forpligtet til at have en direktion eller bestyrelse.
En PMV er identisk med sin ejer, og det betyder, at virksomhedens gæld og andre forpligtelser er
ejerens. Som ejer hæfter du dermed for, at din virksomhed opfylder sine forpligtelser over for
andre, f.eks. betaler husleje til tiden. Du hæfter med alt hvad du ejer i virksomheden såvel som
privat. Hvis du er gift, hæfter din ægtefælle for eventuel skattegæld.
En PMV skal holde regnskab med indtægter og udgifter (bogføre) og er underlagt Bogføringsloven.
Den skal ikke indsende årsrapport eller andet til Erhvervsstyrelsen.
Overskuddet af personligt ejet mindre virksomhed bliver beskattet som personlig indkomst. Hvis
din virksomhed skal momsregistreres, ansætte medarbejdere, importere eller eksportere udenfor
EU, skal den omregistreres til f.eks. en enkeltmandsvirksomhed.
Der er ikke nogen særlig lov om personligt ejet mindre virksomheder. Jævnfør generelle love som
erhvervsvirksomhedsloven (firmanavn og registrering), bogføringsloven, årsregnskabsloven,
virksomhedsskatteloven (virksomheds- og kapitalafkastordning) og mindstekravsbekendtgørelsen
(skatteregnskab).

Læs mere om denne virksomhedsform her:

https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/personligt-ejet-mindrevirksomhed-pmv
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INTERESSENTSKAB I/S /
GENERAL PARTNERSHIP
Interessentskaber (I/S) kan sidestilles med enkeltmandsvirksomheder, men de har dog
mindst 2 ejere (interessenter).
Interessenterne hæfter personligt, uden begrænsning og solidarisk for virksomhedens
forpligtelser. Ejerne i et interessentskab kan både være personer og virksomheder.

EJERFORHOLD

Mindst 2 ejere

EJERBESLUTNINGER

Træffes af ejerne. Væsentlige beslutninger kræver enighed

LEDELSE

Ingen lovkrav

HÆFTELSE

Personlig, ubegrænset og solidarisk

KAPITAL

Ingen lovkrav

BOGFØRING

Ja

ÅRSRAPPORT

Nej, hvis mindst 1 ejer er en fysisk person. Årsrapport indsendes
KUN, hvis alle interessenterne er selskaber. Hvis en af ejerne er
en person, er der derfor ikke pligt til at indberette årsregnskab til
Erhvervsstyrelsen. Der skal udarbejdes et skatteregnskab for
virksomheden.
Personskattereglerne, virksomhedsordningen eller
kapitalafkastordningen.
Generelle love og regler - f.eks. bogføringsloven og
virksomhedsskatteloven.

SKAT
LOVE & REGLER
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INTERESSENTSKAB I/S /
GENERAL PARTNERSHIP

Et par ord om interessentselskab som en virksomhedsform
Et interessentskab har to eller flere ejere, der kan være såvel fysiske personer som selskaber,
f.eks. anpartsselskaber og holdingselskaber. Virksomhedsformen er altså en mulighed, hvis du
starter og ejer din virksomhed sammen med andre. Hvis mindst en af ejerne af et interessentskab
er en fysisk person, skal virksomheden registreres for f.eks. moms, lønsumsafgift, ansatte,
import/eksport
På Virk Indberet skal registrere om interessentskabet har reelle ejere. Reelle ejere er personer,
der direkte eller indirekte har mindst 25 procent af ejerandelene eller stemmerettighederne. Det
kan også være anden afgørende kontrol, som f.eks. vetoret, ret til at udpege
bestyrelsesmedlemmer eller lignende.
Når I starter et interessentskab, bør ejerne altid underskriver en partnerskabskontrakt, der
indeholder de spilleregler, der skal gælde mellem jer indbyrdes, om f.eks. forpligtelse til at
indskyde kapital, ledelse af virksomheden, vedtagelse af beslutninger etc.
Alle væsentlige beslutninger skal træffes i enighed, og ejer I en lige stor andel af virksomheden,
har hver især ret til at lede jeres virksomhed og handle på virksomhedens vegne over for
omverdenen. I behøver ikke have en formel direktion eller bestyrelse. I må gerne give ansatte eller
andre fuldmagt (tilladelse) til også at handle på jeres virksomheds vegne, f.eks. hæve på
virksomhedens bankkonto eller indgå aftaler for virksomheden.
Som ejere hæfter I for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre, og det gør I
personligt, solidarisk og med alt, hvad I hver især ejer og har. Det betyder, at hvis jeres
virksomhed f.eks. ikke betaler afdraget på et lån til tiden, så kan den, der har beløbet til gode,
kræve det betalt fuldt ud af en hvilken som helst af jer.
I skal ikke have en bestemt kapital til sin rådighed, når virksomheden startes. Et interessentskab
skal bogføre efter bogføringsloven, men skal ikke aflægge årsrapport efter årsregnskabsloven,
medmindre alle ejerne er selskaber. Oplysninger om jeres virksomheds økonomi vil dermed ikke
være offentligt tilgængelige. I skal dog stadig lave et årsregnskab og selvangive til Skat. I et
interessentskab beskattes ejerne i forhold til deres ejerandel af virksomheden under en af tre
ordninger:
1) Personskattereglerne, hvor virksomhedens overskud beskattes som personlig indkomst
2) Virksomhedsordningen.
3) Kapitalafkastordningen.
Læs mere om denne virksomhedsform lige her:

https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/interessentskab-is
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IVÆRKSÆTTERSELSKAB (IVS) /
ENTREPRENEURIAL LIMITED COMPANY
Et IVS bør ses som et alternativ til et ApS og ikke som et alternativ til en personligt ejet
virksomhed.
Et iværksætterselskab (IVS) kan stiftes for 1 kr. i startkapital. Selskabet skal dog spare 25 %
af det årlige overskud op indtil selskabskapitalen og en særlig reserve udgør 50.000 kr.
Derefter kan iværksætterselskabet, hvis anpartshaverne ønsker det, omregistreres til et
anpartsselskab (ApS). IVS'er er omfattet af selskabsloven.
Ejeren hæfter ikke for virksomhedens gæld og andre forpligtelser ud over den indskudte
kapital.

EJERFORHOLD

Mindst 1 ejer

EJERBESLUTNINGER

Træffes som hovedregel af ejerne med over halvdelen af
stemmerne eller 2/3 flertal

LEDELSE

Direktion og eventuelt bestyrelse eller tilsynsråd

HÆFTELSE

Begrænset til den indskudte selskabskapital.

KAPITAL

Mindst 1 kr. Henlæggelse til bunden reserve, indtil
selskabskapital og reserve er på mindst 50.000 kr.

BOGFØRING

Ja

ÅRSRAPPORT

Ja, og offentliggøres. Fritagelse fra revision af årsrapport
eventuelt muligt.

SKAT

Selskabsskattereglerne.
Selskabsloven + generelle love og regler – f.eks.
bogføringsloven og selskabsskatteloven.

LOVE & REGLER

CAKI Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation
Kgs. Nytorv 1, 1050 København K / +45 41 88 25 88 / caki@caki.dk / www.caki.dk

IVÆRKSÆTTERSELSKAB (IVS) /
ENTREPRENEURIAL LIMITED COMPANY

Et par ord om iværksætterselskab som en virksomhedsform
Et iværksætterselskab har en eller flere ejere, der kan være fysiske personer eller selskaber, f.eks.
anpartsselskaber og holdingselskaber. Din ejerandel af virksomheden afhænger af, hvor stor en
del af virksomhedens selskabskapital, du ejer. Ejer du f.eks. 10.000 kr. ud af en selskabskapital på
20.000 kr., så ejer du 50 % af virksomheden. Et iværksætterselskabs ejere træffer beslutninger om
virksomheden med som udgangspunkt simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3
flertal.
Et IVS skal have en direktion, og kan også have en bestyrelse eller et tilsynsråd. Har
virksomheden medarbejderrepræsentanter, skal den have en bestyrelse eller et tilsynsråd.
Direktionen står for den daglige ledelse og også den overordnede og strategiske ledelse, hvis
virksomheden ikke har nogen bestyrelse. Bestyrelsen står for den overordnede, strategiske ledelse
og ansætter og udsteder retningslinjer til direktionen.
Ejerne af et iværksætterselskab hæfter ikke for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for
andre. Din hæftelse for virksomheden er begrænset til den selskabskapital, du har indskudt. I
praksis er det dog ofte sådan, at fx banker kræver, at ejerne af en virksomhed garanterer for
tilbagebetalingen af et lån, som de har ydet til virksomheden.
For at starte et iværksætterselskab skal der indskydes en selskabskapital på mindst 1 kr. i
kontanter. Virksomheden skal årligt lægge mindst 25 % af virksomhedens overskud til en bunden
reserve. Reserven bruges til at opbygge selskabets kapitalgrundlag, indtil reserven sammen med
selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kr. Når de 50.000 kr. er nået, kan virksomheden
registreres til et anpartsselskab.
Du skal bogføre efter bogføringsloven og aflægge årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter
årsregnskabsloven. Oplysninger om din virksomheds økonomi vil være offentligt tilgængelige. Hvis
virksomhedens balancesum, omsætning og antal beskæftigede falder under bestemte
tærskelværdier, skal dens årsrapport som udgangspunkt ikke revideres af en statsautoriseret eller
registreret revisor. Der er så også mulighed for at vælge en udvidet revisorgennemgang af sin
årsrapport i stedet for en egentlig revision.
Beskatningen sker i virksomheden. Et iværksætterselskab betaler en selskabsskat af sin indkomst
efter selskabsskattereglerne. Får du udbetalt løn fra virksomheden, skal du betale A-skat og AMbidrag på samme måde som andre ansatte, og får du udbetalt udbytte af din ejerandel af
virksomheden, skal du betale udbytteskat. Vær opmærksom på, at et iværksætterselskab ikke må
udbetale udbytte, før den bundne reserve og selskabskapitalen tilsammen når op på 50.000 kr.
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IVÆRKSÆTTERSELSKAB (IVS) /
ENTREPRENEURIAL LIMITED COMPANY
Iværksætterselskaber er reguleret af selskabsloven. Selskabslovens regler om anpartsselskaber
gælder for iværksætterselskaber med få undtagelser. Derudover findes der regler for
iværksætterselskaber i forskellige generelle love såsom bogføringsloven, årsregnskabsloven,
selskabsskatteloven og mindstekravsbekendtgørelsen (skatteregnskab).
For at starte et iværksætterselskab skal der laves et stiftelsesdokument og vedtægter. Det koster
670 kr. i registreringsgebyr.
Læs mere om denne virksomhedsform lige her:

https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/ivaerksaetterselskab-ivs
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ANPARTSSELSKAB (ApS) /
PRIVATE LIMITED COMPANY (Ltd.)
Anpartsselskaber (ApS) kaldes for et kapitalselskab. Selskabet er en selvstændig juridisk
enhed, og ejes af den eller de personer eller virksomheder, som har anparterne i selskabet.
Ejerne hæfter ikke personligt for selskabets gæld.

EJERFORHOLD

Mindst 1 ejer

EJERBESLUTNINGER

Træffes som hovedregel af ejerne med over halvdelen af
stemmerne eller 2/3 flertal

LEDELSE

Direktion og eventuelt bestyrelse eller tilsynsråd

HÆFTELSE

Begrænset til den indskudte selskabskapital

KAPITAL

Mindst 50.000 kr.

BOGFØRING

Ja

ÅRSRAPPORT

Ja, og offentliggøres. Fritagelse fra revision af årsrapport
eventuelt muligt.
Selskabsskattereglerne.

SKAT
LOVE & REGLER

Selskabsloven + generelle love og regler – f.eks.
bogføringsloven og selskabsskatteloven.
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ANPARTSSELSKAB (ApS) /
PRIVATE LIMITED COMPANY (Ltd.)

Et par ord om anpartsselskab som en virksomhedsform
Et anpartsselskab har en eller flere ejere, det kan være fysiske personer eller selskaber. Din
ejerandel i virksomheden afhænger af, hvor stor en del af virksomhedens selskabskapital, du ejer.
Ejer du f.eks. 60.000 kr. ud af en selskabskapital på 100.000 kr., så ejer du 60 % af virksomheden.
Et anpartsselskabs ejere træffer beslutninger om virksomheden med som udgangspunkt simpelt
flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal. Der skal være en direktion, og der kan også
være en bestyrelse eller et tilsynsråd. Har virksomheden medarbejderrepræsentanter, skal den
have en bestyrelse eller et tilsynsråd. Bestyrelsen står for den overordnede, strategiske ledelse og
ansætter og udsteder retningslinjer til direktionen. Direktionen står for den daglige ledelse og også
den overordnede og strategiske ledelse, hvis virksomheden ikke har nogen bestyrelse.
Din hæftelse for virksomheden er begrænset til den selskabskapital, du har indskudt. I praksis er
det dog ofte sådan, at fx banker kræver, at ejerne af et anpartsselskab garanterer for
tilbagebetalingen af et lån, som de har ydet til virksomheden. På den måde kan du alligevel
komme til at hæfte for virksomhedens forpligtelser.
Der skal indskydes en selskabskapital på mindst 50.000 kr. i kontanter eller andre værdier. Du skal
bogføre efter bogføringsloven og aflægge årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven.
Hvis virksomhedens balancesum, omsætning og antal beskæftigede falder under bestemte
tærskelværdier, skal dens årsrapport som udgangspunkt ikke revideres af en statsautoriseret eller
registreret revisor. Falder disse værdier under bestemte tærskelværdier, har I mulighed for at
vælge en udvidet revisorgennemgang af årsrapporten i stedet for en revision.
Beskatningen sker i virksomheden. Et anpartsselskab betaler en selskabsskat af sin indkomst efter
selskabsskattereglerne. Får du udbetalt løn fra virksomheden, skal du betale A-skat og AM-bidrag
på samme måde som andre ansatte, og får du udbetalt udbytte af din ejerandel af virksomheden,
skal du betale udbytteskat. Der skal laves et stiftelsesdokument, vedtægter samt en
vurderingsberetning, hvis selskabskapital indbetales i andet end kontanter. Du kan registrere din
virksomhed online på virk.dk (koster 670 kr.) eller du kan indsende selskabsblanketten til
Erhvervsstyrelsen (koster 2.150 kr.). Hvis du registrerer din virksomhed online, kan du samtidig
registrere den for fx moms, lønsumsafgift, ansatte og import/eksport.
Hvis du bruger selskabsblanketten, skal du registrere din virksomhed for fx moms, lønsumsafgift,
ansatte og import/eksport, når du har fået virksomhedens CVR-nr. Anpartsselskaber er reguleret af
selskabsloven. Derudover findes der regler for anpartsselskaber i forskellige generelle love såsom
bogføringsloven, årsregnskabsloven, selskabsskatteloven og mindstekravsbekendtgørelsen
(skatteregnskab). Læs mere om denne virksomhedsform her:

https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/anpartsselskab-aps
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Du kan starte og eje et aktieselskab alene eller sammen med andre. En ejer kan være en
person eller en virksomhed - f.eks. et holdingselskab, som ejer et andet driftsselskab. Din
ejerandel af virksomheden afhænger af, hvor stor en del af virksomhedens selskabskapital,
du ejer.
Selskabet skal have en oversigt over alle ejere i ejerbogen. Desuden har du pligt til at
registrere oplysninger om selskabets ejere.

EJERFORHOLD

Mindst 1 ejer

EJERBESLUTNINGER

Træffes som hovedregel af ejerne med over halvdelen af
stemmerne eller 2/3 flertal

LEDELSE

Direktion og bestyrelse eller tilsynsråd

HÆFTELSE

Begrænset til den indskudte selskabskapital

KAPITAL

Mindst 500.000 kr.

BOGFØRING

Ja

ÅRSRAPPORT

Ja, og offentliggøres. Fritagelse fra revision af årsrapport
eventuelt muligt

SKAT

Selskabsskattereglerne
Selskabsloven + generelle love og regler – f.eks.
bogføringsloven og selskabsskatteloven

LOVE & REGLER
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Et par ord om aktieselskab som en virksomhedsform
En eller flere ejere, det kan være fysiske personer eller selskaber, f.eks. anpartsselskaber og
aktieselskaber. Din ejerandel af virksomheden afhænger af, hvor stor en del af virksomhedens
selskabskapital, du ejer. Ejer du f.eks. 100.000 kr. ud af en selskabskapital på 500.000 kr., så ejer
du 20 % af virksomheden. Et aktieselskabs ejere træffer beslutninger om virksomheden med som
udgangspunkt simpelt flertal (over halvdelen af stemmerne) eller 2/3 flertal. Et A/S skal registreres
med ejere i ejerbogen.
I et aktieselskab skal I have en bestyrelse og direktion eller et tilsynsråd og en direktion. Hvis
selskabet vælger en ledelsesmodel med en bestyrelse og direktion, er det som udgangspunkt
bestyrelsen, som varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, mens direktionen
varetager den daglige ledelse. Vælger selskabet en model med et tilsynsråd og en direktion,
udfører tilsynsrådet alene kontrolopgaver, herunder tilsyn med direktionen. Direktionen varetager i
denne model alle de ledelsesmæssige opgaver – dvs. ud over den daglige ledelse også den
overordnede og strategiske ledelse af selskabet.
For at starte et aktieselskab skal der indskydes en selskabskapital på mindst 500.000 kr. i
kontanter eller andre værdier. Hvis du indskyder selskabskapitalen i kontanter, kan du nøjes med
at indbetale ned til 25 % af kapitalen, som kaldes delvist indbetalt selskabskapital. En eventuel
overkurs skal dog altid indbetales. Virksomhedens ledelse kan senere kræve, at den del af
selskabskapitalen, du ikke har indbetalt, bliver indbetalt. Din hæftelse for virksomheden er
begrænset til den selskabskapital, du har indskudt. I praksis er det dog ofte sådan, at f.eks. banker
kræver, at ejerne af et aktieselskab garanterer for tilbagebetalingen af et lån, som de har ydet til
virksomheden.
Du skal bogføre efter bogføringsloven og aflægge årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter
årsregnskabsloven. Hvis virksomhedens balancesum, omsætning og antal beskæftigede falder
under bestemte tærskelværdier, skal dens årsrapport som udgangspunkt ikke revideres af en
statsautoriseret eller registreret revisor. Falder disse værdier under bestemte tærskelværdier, har I
mulighed for at vælge en udvidet revisorgennemgang af årsrapporten i stedet for en revision.
Beskatningen sker i virksomheden. Der betales en selskabsskat af indkomst efter
selskabsskattereglerne. Får du udbetalt løn fra virksomheden, skal du betale A-skat og AM-bidrag
på samme måde som andre ansatte, og får du udbetalt udbytte af din ejerandel af virksomheden,
skal du betale udbytteskat.
Der skal laves et stiftelsesdokument, vedtægter samt en vurderingsberetning, hvis selskabskapital
indbetales i andet end kontanter. Du kan registrere din virksomhed online på virk.dk (koster 670
kr.) eller du kan indsende selskabsblanketten til Erhvervsstyrelsen (koster 2.150 kr.). Hvis du
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registrerer din virksomhed online, kan du samtidig registrere den for fx moms, lønsumsafgift,
ansatte og import/eksport. Hvis du bruger selskabsblanketten, skal du registrere din virksomhed
for fx moms, lønsumsafgift, ansatte og import/eksport, når du har fået virksomhedens CVR-nr.
Aktieselskaber er reguleret af selskabsloven. Derudover findes der regler for aktieselskaber i
forskellige generelle love såsom bogføringsloven, årsregnskabsloven, selskabsskatteloven og
mindstekravsbekendtgørelsen (skatteregnskab).
Læs mere om denne virksomhedsform her:

https://startvaekst.virk.dk/bliv-klar-til-start/vaelg-virksomhedsform/aktieselskab-as
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