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ENKELTMANDSVIRKSOMHED INTERESSENTKSKAB (I/S) KAPITALSELSKAB OMKOSTNINGSFÆLLESSKAB FORPAGTNING 

Udvalgte hovedtræk 

- En virksomhed ejet af én enkelt ejer, 

som ikke har stiftet et kapitalselskab 

- Én virksomhed med ét CVR-nr. 

- Ejer og virksomhed er én og samme juri-

diske enhed – en enkeltmandsvirksom-

hed er med andre ord ikke et selskab 

- En virksomhed ejet af to eller flere ejere, 

som ikke har stiftet et fælles kapitalsel-

skab 

- Én virksomhed med ét CVR-nr. 

- Ejerne kan både være selskaber og fysi-

ske personer  

- Ofte benævnt kompagniskabspraksis af 

læger 

- Et selskab ejet af én eller flere ejere 

- Én virksomhed med ét CVR-nr. 

- Eksempler: Aktieselskab (A/S), partner-

selskab (P/S) og anpartsselskab (ApS) 

- Underlagt relativt detaljeret regulering 

i selskabsloven 

- Ikke en virksomhed, men et sam-

arbejde mellem flere virksomhe-

der, der går sammen om at af-

holde visse fælles udgifter mv. 

- Hver deltager driver selvstændig 

virksomhed og har eget CVR-nr. 

- Kaldet samarbejdspraksis eller 

netværkspraksis (hvis der ikke er 

lokalefællesskab) af læger og kli-

nikfællesskab af tandlæger 

- Ikke en virksomhed, men et af-

taleforhold, hvor ”bortforpagter” 

giver ”forpagter” ret (og evt. 

pligt) til at drive en bestemt 

virksomhed 

- Hver deltager driver selvstændig 

virksomhed og har eget CVR-nr. 

Stiftelsesprocedure 

- Hvis du starter virksomhed alene og ikke 

aktivt stifter et selskab, har du automa-

tisk startet en enkeltmandsvirksomhed 

- Hvis du starter virksomhed sammen 

med andre og ikke aktivt stifter et sel-

skab, har I automatisk stiftet et I/S 

- Særlig stiftelsesprocedure fastlagt i 

selskabsloven mv. 

- En række formelle krav skal iagttages 

- Ingen stiftelsesprocedure (da det 

ikke er en virksomhedsform, men 

et samarbejde/aftaleforhold) 

- Ingen stiftelsesprocedure (da 

det ikke er en virksomhedsform, 

men et aftaleforhold) 

Mindste indskud ved stiftelse/opstart 

- Intet krav - Intet krav - ApS: DKK 50.000 

- A/S og P/S: DKK 500.000 

- Intet krav (da det ikke er en virk-

somhedsform) 

- Intet krav (da det ikke er en virk-

somhedsform) 

Hvem har krav på indtægter 

- Ejeren (direkte og personligt) - Interessentskabet (der efterfølgende kan 

udbetale det til ejerne) 

- Kapitalselskabet (der efterfølgende 

kan udlodde det til ejerne efter særlig 

procedure i selskabsloven) 

- Hver deltager (der deles ikke ind-

tægter, alene omkostninger) 

- Forpagter (der dog betaler en 

individuelt aftalt forpagtningsaf-

gift til bortforpagter) 
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ENKELTMANDSVIRKSOMHED INTERESSENTKSKAB (I/S) KAPITALSELSKAB OMKOSTNINGSFÆLLESSKAB FORPAGTNING 

Hvem hæfter 

- Ejeren hæfter personligt (med hele sin 

personlige formue) for alle virksomhe-

dens forpligtelser 

- Hver ejer hæfter personligt og solidarisk 

for alle interessentskabets forpligtelser 

- Tredjemænd er ikke bundet af, at ejerne 

(internt) har aftalt en anden fordeling 

- Der hæftes alene med den kapital, 

som er indskudt i selskabet 

- Se dog bemærkninger umiddelbart 

nedenfor 

- Deltagerne hæfter personligt og 

solidarisk for fælles forpligtelser 

- Ikke fælles hæftelse for andre for-

pligtelser eller anden gæld 

- Som udgangspunkt er det alene 

forpagter, der hæfter for den 

forpagtede virksomheds forplig-

telser 

Inden for bl.a. sundhedssektoren gælder en række særregler, som medfører direkte og personlig hæftelse for visse forpligtelser (uanset den valgte virksomheds og/eller selskabsform).  

Eksempelvis hæfter en ansvarlig tandlæge direkte og personligt for patienternes behandling og en praktiserende læge er personligt forpligtet efter overenskomsternes almindelige regler.  

Endvidere vil banker ofte kræve personlig kaution fra ejeren/ejerne af et kapitalselskab, således at der i praksis ofte er personlig hæftelse for bankgælden. 

Skat 

- Ejer beskattes personligt af indkomsten 

(ejer og virksomhed er samme person) 

- Dog mulighed for anvendelse af virk-

somhedsskatteordningen, hvorved virk-

somheden vil blive underkastet en be-

skatning, der minder om den, som kapi-

talselskaber er underlagt 

- Ejerne beskattes personligt af deres re-

spektive andel af indkomsten (SKAT ”ser 

igennem” virksomheden) 

- Dog mulighed for anvendelse af virk-

somhedsskatteordningen, hvorved virk-

somheden vil blive underkastet en be-

skatning, der minder om den, som kapi-

talselskaber er underlagt 

- Selskabet beskattes af indkomst 

- Ejere beskattes yderligere, når der ud-

betales udbytte fra selskabet 

- Den samlede skattebetaling af hver 

optjent krone er almindeligvis næsten 

den samme - uanset valg af virksom-

heds- og selskabsform 

- Deltagerne beskattes individuelt 

- Der er ingen fælles indkomst at 

beskatte 

- Forpagter beskattes af indkomst 

fra den forpagtede virksomhed 

- Bortforpagter beskattes af egen 

indkomst, herunder indkomst 

fra forpagtningsafgiften 

Årsrapport 

- Intet krav om årsrapport 

- Der skal dog laves årsregnskab til brug 

for skatteindberetning mv. 

- Intet krav om årsrapport 

- Der skal dog laves årsregnskab til brug 

for skatteindberetning mv. 

- Krav om udarbejdelse og offentliggø-

relse af årsrapport (bl.a. indeholdende 

et årsregnskab) 

- Intet krav om årsrapport 

- Deltagerne kan dog (hver for sig) 

være forpligtede til at udarbejde 

årsrapport 

- Intet krav om årsrapport 

- Såvel bortforpagter som forpag-

ter kan dog være forpligtede til 

at udarbejde årsrapport 
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ENKELTMANDSVIRKSOMHED INTERESSENTKSKAB (I/S) KAPITALSELSKAB OMKOSTNINGSFÆLLESSKAB FORPAGTNING 

Beslutninger 

- Ejeren træffer som udgangspunkt alle 

beslutninger selv 

- Ejerne træffer som udgangspunkt alle 

beslutninger vedrørende virksomheden i 

fællesskab (ved enighed) 

- I praksis bør bl.a. beslutningskompe-

tence reguleres i en aftale mellem ejerne 

(en såkaldt interessentskabskontrakt) 

- Ejerne træffer som udgangspunkt be-

slutninger ved simpelt stemmeflertal 

(flertallet bestemmer) 

- Selskabsloven kræver dog i visse situ-

ationer større flertal  

- Hvis der er flere ejere, bør der indgås 

en ejeraftale, der bl.a. regulerer beslut-

ningskompetencen 

- Beslutninger vedrørende fælles-

skabet kræver som udgangspunkt 

enighed  

- Der bør dog indgås en aftale mel-

lem deltagerne, som bl.a. regule-

rer beslutningskompetencen 

- Spørgsmål vedrørende egne virk-

somheder træffers af deltagerne 

hver for sig 

- Der træffes ikke fælles beslut-

ninger, medmindre en særlig af-

tale herom er indgået 

- Bortforpagter og forpagter træf-

fer selv beslutninger vedrørende 

egne virksomheder 

Formelle krav til selskabsdokumenter 

- Ingen formelle krav - Som udgangspunkt ingen formelle krav  

- Dog visse særregler (bl.a. inden for 

sundhedssektoren, hvor eksempelvis in-

teressentskabskontrakt skal udarbejdes 

og godkendes) 

- I praksis bør der altid udarbejdes en in-

teressentskabskontrakt 

- Visse dokumenter skal udarbejdes ved 

stiftelsen (stiftelsesdokument, ved-

tægter og ejerbog) 

- Formelle krav til bl.a. generalforsam-

linger og udarbejdelse af protokoller 

- Hvis der er flere ejere, bør der tillige 

udarbejdes en ejeraftale 

- Ingen formelle krav - Ingen formelle krav 
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SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER 

Spørgsmål og kommentarer til denne oversigt kan rettes til advokat Bjarke Fonager Larsen på bfl@tf-law.dk. 

Læs mere om TF Advokatfirma og forfatteren på www.tf-law.dk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM BRUG AF OVERSIGTEN 

Denne oversigt udgør ikke juridisk rådgivning, men er alene en oversigt over udvalgte hovedtræk ved ofte anvendte selskabs-, virksomheds- og samarbejdsformer. Oversigten anvendes på eget ansvar, og vi 

opfordrer til, at der altid søges individuel, professionel rådgivning, før væsentlige beslutninger vedrørende selskabs-, virksomheds- og samarbejdsformer træffes. Det understreges, at oversigten alene fremhæ-

ver udvalgte hovedregler, og at særregler og konkrete forhold kan medføre et andet resultat end det, som er anført i oversigten. 
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