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Høring vedr. L 190 om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven 

(Afskaffelse af iværksætterselskaber og nedsættelse af minimumskrav 

til anpartsselskabers selskabskapital) 

 

Tak for muligheden for at kommentere lovforslaget.  

 

FSR – danske revisorer er positivt stemt over for afskaffelsen af IVS, da analyser 

viser, at der har været meget misbrug af selskabsvarianten og meget lille reel 

gevinst for erhvervslivet. 

 

Ifølge lovforslaget nedsættes kapitalkravet til anpartsselskaber fra 50 t.kr. til 40 

t.kr. 

 

I en tid, hvor der konstateres flere tilfælde af svindel over for kreditorer og 

statskassen, og hvor myndighederne ikke har mange ressourcer til at imødegå 

denne svindel, forekommer det risikabelt at sænke kapitalkravet igen. 

 

Vi henviser til, at kapitalkravet for anpartsselskaber senest blev sænket fra 80 

t.kr. til 50 t.kr. i 2013, og kapitalkravet har tidligere været oppe på 125 t.kr. og 

200 t.kr. 

 

Omregistrering af eksisterende iværksætterselskaber 

 

Det fremgår af lovforslagets § 5, at eksisterende iværksætterselskaber senest 2 

år efter denne lovs ikrafttræden kan beslutte at omregistrere sig til et anparts-

selskab. Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæ-

ring af en vurderingsmand, jf. selskabslovens § 37, om, at kapitalen er til stede. 

 

Vi er som udgangspunkt enige i, at der fortsat bør være krav om en erklæring fra 

en vurderingsmand om, at kapitalen er til stede. 

 

Dog vil vi foreslå, at det overvejes at gøre overgangen til et anpartsselskab lem-

peligere for de iværksætterselskaber, der har indsendt et lovpligtigt årsregnskab, 

der udviser en egenkapital på minimum 40 t.kr., revideret uden modifikationer af 
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Side 2 en godkendt revisor med en balancedag, der ligger fx max. 3 måneder forud for 

omregistreringen til ApS. Der bør være tale om en revision i årsregnskabslovens 

forstand, dvs. revision eller udvidet gennemgang. Der er herved en vis grad af 

sikkerhed for, at kapitalen er til stede. Dette kan evt. kombineres med en erklæ-

ring fra ledelsen om, at kapitalen fortsat er til stede. 

 

Forslag om selvrisiko 

 

Tusindvis af selskaber går hvert år konkurs eller bliver sendt til tvangsopløsning 

af Erhvervsstyrelsen. Hvis ikke ejeren eller ejerne har afsat midler til at finansie-

re lukning af selskabet, er det staten, som betaler omkostningerne forbundet 

med at tvangsopløse selskabet eller udgifter til kurator. En tvangsopløsning ko-

ster typisk 8-10.000 kr. og i visse tilfælde helt op til 40.000 kr.  

 
Det er derfor vores opfattelse, at Erhvervsstyrelsen og Erhvervsministeriet bør 

overveje, om der skal indføres en selvrisiko, således forstået at ejeren eller ejer-

ne hæfter personligt for udgifterne for at lukke selskabet. Beløbet bør have et 

maksimum på fx 10.000 kr., så kravet ikke står i vejen for formålet med at drive 

selskab med begrænset hæftelse.   

 

Vi står naturligvis til rådighed, hvis der måtte være spørgsmål til vores kommen-

tarer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tom Vile Jensen Ole Steen Jørgensen 

direktør chefkonsulent 

 


