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Sdo M' Emne: Overdragelse af person
lig virksomhed til selska

bsform.

Skatterádet har vedtag
et følgende retningslini

er for behandling af til-
fælde, hvor en privst vi

rksomhed omdannes ti
l aktie- eller snpartssels

kab,

og hvor den tidligere ej
er gennem besiddelse 

af hovedparten af den 
an-

svarlige selskabskspita
l bevarer sin indflydelse

.

Omdannelse sker ved 
indskud af virksomhed 

ved stiftelse af

selskab. , Overdragelse af virkso
mhedens formuegoder

 til selskabet skal
ske til værdien i "hande

l og vandel" på overdra
gelsestidspunks

tet. Fastsætter de lignende
 myndigheder, som følg

e af ovennævnte en
højere værdi end aftalt

 ved selskabsstiftelsen
, vil merværdien

kunne afskrives eller fr
atrækkes ved selskabe

ts indkomstopgø-
relse efter de almindeli

ge regler, selvom stifte
lsesoverens-

komsten ikke omgares
, og selv om merværdie

n ikke opføres i
selskabets officielle reg

nskab.

For stifteren vil en såle
des fastsat merværdi s

kulle medregnes

ved opgørelse at fortjen
este eller tab ved afstå

elsen efter de
llmindelige regler herfo

r: Får uttrteren ikke cod
ekrevet mera

vurdien et selskabet, sk
al mervardien betragte

s som et tillæg

til enskaffeleeseumen f
or aktierneanpsrterne.

I det Lr, hvori selskabe
t stiftes, skal indkomste

n i virksom-

heden beskattes hos s
elskabet fra datoen for 

selskabets åbninge-
stetus, dog laget tre de

n 1. Janulr i stirtelsesår
et.

Er selskabets åbningss
tatus med hjemel i sels

kabslovgivningen

ført længere tilbage en
d til den l. januar i stifte

lsesåret,
skal indkomsten i perio

den fra den valgte åbni
ngsstatus og frem

til den 31. december 1 
året forud for stiftelsen 

beskattes hos
stitteren. Den same ind

komst skal også beska
ttes hos selskabet,

såfremt indkomsten ikk
e godskrives stifteren.
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sma ““ II Omdannelse sker ved 

salg til allerede beståen
de selskab.

Sker omdannelse til se
lskabsform ved at inde

haveren af en pri-

vat virksomhed køber h
ovedparten af kapitalen

 i et allerede
bestående selskab og 

samtidig eller efterfølge
nde sælger sin

virksomhed til selskabe
t, følger det af skattelov

ens alminde-
lige principper; at overd

ragelse af virksomhede
n ikke kan få

tilbagevirkende kraft, o
g at overdragelse skal 

ske til værdi i
"handel og vandel" på o

verdragelsestidspunkte
t.

Fastsætter de lignende
 myndigheder i sådann

e tilfælde en højere

eller lavere værdi end a
ftalt ved overdragelsen

, skal den af
ligningsmyndighederne

 fastsatte værdi tages i
 betragtning ved

indkomstopgørelsen fo
r såvel sælger som sel

skabet med hensyn
til opgørelse af fortjene

stetab for sælgeren og
 afskrivnings

fradragsmuligheder for
 selskabet.

Videre gælder det, at d
en "favoriserede" part s

kal beskattes

af differeneen mellem d
en af ligningsmyndighe

derne fastsatte
værdi og den oprindelig

t aftalte. Dette beløb ka
n på den anden

side ikke fradrages af d
en ydende. Sker der ef

ter følgende om-
gørelse af det oprindeli

gñ afståelâësvederlag,
 såledea at dette

herefter svarer til den f
astsatte værdi, skal de

r dog ikke

ske beskatning.
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nalunaerut Meddelelse m' 6° uvdiox Dmo 15. marts 1976 KüperneK Side nn 3 sutdliviup inuinarmit ing
erdlánexartup selskabi

tut ingerdlánexalernera
.

sutdliviup inuinarmit ing
erdlánexartup aktie- im

alünit anpartsselskabi-

tut ingerdlánexalernera
nut tássungalo atatitdlu

go pigingnigtüsimassup

selskabip aningaussau
taisa akissugssaunerm

ut tüngassut amerdlane
rsaisa

piginerisigut süniutexar
nerminik tigümingninar

neranut tüngatitdlugo s
u-

liaringnigtarnigssame n
ajorkutagssatut skatter

ådip mákua akuerssiss
uti-

gisimavai. I avdlángortitsinex pivo
x selskabimik pilersitsin

ermut atatit-

dlugo sutdliviup akiliutig
inexarneratigut.

sutdliviup pigissaisa se
lskabimut tüniünexarne

ráne "niuverner-

me tuninexásassügunik
 nalingat" tüniüssinerup

 nalånitok malig-

dlugo pisaox. Kulåhe tainexartut mali
gdlugit pissortat akilerâ

rusissartut

selskabip pilersinexarn
erane isumaxatigissutig

inexarsimassut

Kångerdlugit naliligpata
 nalingata anginerüssu

tâ selskabip

aningaussarsiaisa naut
sorssornekarneráne au

lajangersagkat na-

linginait maligdlugit nal
ikitdlilissutausinauvox, 

imalünit

Wilángautiginexarsinau
vox, nauk tamatumüna

 pilersitsinarme isu-

mäxatigissut avdléngor
tinexángikaluartox nau

gdlo naliñgata

angncrüsautâ selakabi
p nautaorasütaine tama

nut sarxümiünexar-

tune ilángnexángikalua
rtox.

taimailivdlune nalingata
 angnerüssutâ pilersits

issumit tunisi4

nerme iluanârutinik ima
lünit ajunaerutinik naut

sorssuinerme

aulajangersagkat nalin
ginait maligdlugit ilángü

nekartugssángü-

sáput. pilersitsissut nal
ingata angnerüssutâ se

lskabimit pi-

ssagssángordlugo ingm
ikörtissutisiarisimángig

pago aktietanparh

tit pisiarinexarneráne a
kiliümut ilángünexásáp

ut.

selskabip ukiume pilers
inexarfiane sutdliviup a

ningaussarsiai

selskabimut akilerâruse
rnekásdput selskabip n

autsorssütaisa

inernerisa uvdlorme au
tdlartivfianit, taimáitox k

ingumörtumik

ukiume pilersinexarfian
e januârip autdlarxautâ

 tikitdlugo.
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Side m' 4' II selskabinut inansisit m

aligdlugit selskabip nau
tsorssütaisa

inernerisa autdlartinera
t ukiume autdlartivfiuss

ume 1. januar
kingumut Kângerdlugo

 pisimagpat aningaussa
rsiat nautsorssütit

inernerisa autdlartivfián
it ukiume pilersitsiviuss

up sujuliane
31. december tixitdlugo

 autdlarnissumut akiler
ârusernexásáput.

taimatutdlo aningaussa
rsiat táuko selskabimut

 akilerâruserne-
Kásáput aningaussarsi

at autdlarnissumut piss
agssángordlugit

ingmikörtinexángigpata
.

avdlángçrtitsinex selsk
abimut piorêrsumut tun

isinikut pivox.

sutdlivingmik pigingnig
tñssup selskabime pior

êrsume aningau-
ssautinik amerdlanerpâ

nik pisineratigut sutdliv
iup selskabitut

ingerdlánexalernera pis
imagpat, tássungalo at

atitdlugo kingu-
singnerussükutdlünit su

tdliviüminik selskabimu
t tunisisimápat

akilerârtarnerme inatsim
e tüngaviussut nalingin

aussut piuma-
ssarâ: sutdliviup tüniün

exarnera kingumörtum
ik pisináungitsox

taimatutdlo tüniüssiner
me niuvernerme tunine

xásassügunik nali-

ngat tániüssinerup nalâ
nêrsox najorxutarineká

sassoxa

pissortat akilerârusissa
rtut tüniüssinerme akiliu

tigssax isu-
maxatigissutiginexarsim

assox sivnerdlugo atau
tdlugulünit na-

liligpataç täuva selskab
imik tunisisüup aningnu

aaaräiainik

nautsorssuinane 11uan
årutain1kajunaerutainik

 selakabimutdlo
nalikitdli1igagssanutilán

gautigssanut tamána il
ángünexáäaox.

atorportaox "pitsauneru
ssumik" pitiñexartox pis

sortanik ükile-

rârusissartunit naliliüne
xarsimassup iaumaxati

gissutigalugulo
aulaj angernexarsimag

aluartup ássigingissutä
mt aki leråruser-

nexásassox. akerdliani
gdle aningaussat táuko

 akilissumit ilá-
ngautigineKarsináungit

dlat. kingusingnerussük
ut pigiünuerne-

rane akiliutausimassox
 avdlángortinexásagpa

t, tássa taimai-
livdlune nalilinermut nâ

pertütüngortitdlugo - ta
imáitox akile-

a rârusissoxásángilax. ' -ø-u-n-u-n-n-


