Enkeltmandsvirksomhed

I/S

IVS

ApS

A/S

(Interessentskab)

(Iværksætterselskab)

(Anpartsselskab)

(Aktieselskab)

Ejerskab

- 1 fysisk person

- 2 eller flere personer eller
selskaber

- 1 eller flere personer eller
selskaber (fx
holdingselskaber)

- 1 eller flere personer eller
selskaber (fx
holdingselskaber)

- 1 eller flere personer eller selskaber
(fx holdingselskaber)

Ledelse

- Ejer selv

- En eller flere direktører

- En eller flere direktører

- En eller flere direktører

- En eller flere direktører

- Valgfri bestyrelse/tilsynsråd

- Valgfri
bestyrelse/tilsynsråd

- Obligatorisk bestyrelse/tilsynsråd på
minimum 3 personer

1 kr.

50.000 kr.

500.000 kr.

Krav til startkapital

0 kr.

0 kr.

(kan på visse betingelser reduceres til
125.000 kr.)
Økonomisk
hæftelse/ansvar

- Ejer hæfter for ethvert krav med
sin personlige formue

- Ejere hæfter tilsammen og
hver for sig for ethvert krav
mod virksomheden

- Ejer hæfter alene med sit
indskud. Selskabet hæfter
med de midler der er til
rådighed i selskabet

- Ejer hæfter alene med sit
indskud. Selskabet hæfter
med de midler der er til
rådighed i selskabet

- Ejer hæfter alene med sit indskud.
Selskabet hæfter med de midler, der er
til rådighed i selskabet

Omkostninger ved
opstart

- Kan registreres gratis på virk.dk

- Kan registreres gratis på
virk.dk

- Der skal udarbejdes
stiftelsesdokument og
vedtægter samt registrering
af selskabet (pris typisk
2.000 kr. – 4.000 kr. + moms
hos advokat eller revisor)

- Der skal udarbejdes
stiftelsesdokument og
vedtægter samt
registrering af selskabet
(pris typisk 2.000 kr. –
4.000 kr. + moms hos
advokat eller revisor)

- Der skal udarbejdes
stiftelsesdokument og vedtægter samt
registrering af selskabet (pris typisk
4.000 kr. – 8.000 kr. + moms hos
advokat eller revisor)

- Der bør udarbejdes
interessentskabskontrakt
mellem ejerne, hvori
rammerne for virksomhedens
drift fastsættes (pris typisk
5.000 – 10.000 kr. + moms)

Kontrakt mellemejerne

Revision og
regnskab

Skat

Øvrigt

- Intet krav om revision

- Registreringsgebyr til virk.dk på 670
kr.

- Registreringsgebyr til
virk.dk på 670 kr.

- Der bør udarbejdes
interessentskabskontrakt
mellem ejerne, hvori
rammerne for virksomhedens
drift fastsættes (pris fra ca.
5.000 kr. + moms)

- Hvis flere ejere, bør der
udarbejdes ejeraftale, hvor
rammerne for ejerskabet
aftales

- Hvis flere ejere, bør der
udarbejdes ejeraftale, hvor
rammerne for ejerskabet
aftales

(pris fra ca. 5.000 kr. +
moms)

(pris fra ca. 5.000 kr. +
moms)

- Intet krav om revision

- Krav om udarbejdelse og
offentliggørelse af regnskab

- Krav om udarbejdelse og
offentliggørelse af regnskab

- Krav om udarbejdelse og
offentliggørelse af regnskab

- Revision kan fravælges af
små virksomheder

- Revision kan fravælges af
små virksomheder

- Revision kan fravælges af små
virksomheder

- Hvis flere ejere, bør der udarbejdes
ejeraftale, hvor rammerne for
ejerskabet aftales

- Overskud beskattes med 22 % (2016)

(pris fra ca. 5.000 kr. + moms)

- Overskud beskattes som
personlig indkomst

- Overskud beskattes som
personlig indkomst

- Overskud beskattes med 22
% (2016)

- Overskud beskattes med
22 % (2016)

- Underskud kan fradrages i
anden personlig indkomst

- Underskud kan fradrages i
anden personlig indkomst

- Muligt at lade virksomhed
beskatte som et selskab under
nærmere betingelser

- Muligt at lade virksomhed
beskatte som et selskab under
nærmere betingelser

- Udbytte beskattes med 27
% til og 50.600 kr. og med 42
% derover

- Udbytte beskattes med 27
% til og 50.600 kr. og med
42 % derover

- Udbytte kan udloddes
skattefrit til holdingselskaber

- Udbytte kan udloddes
skattefrit til
holdingselskaber

- Bør anvende revisor ved
beskatning som selskab

- Bør anvende revisor ved
beskatning som selskab

- Bør anvende revisor

- Bør anvende revisor

- Bør anvende revisor

- Ejere bør være
holdingselskaber, hvilket
kræver etablering af flere
selskaber

- Ejere bør være
holdingselskaber, hvilket
kræver etablering af flere
selskaber

- Ejere bør være holdingselskaber,
hvilket kræver etablering af flere
selskaber

- Signalerer mindre men
seriøs virksomhed

- Signalerer større og seriøs
virksomhed

- Ingen personlig hæftelse

- Ingen personlig hæftelse

- Det bør overvejes om ejere
skal være selskaber med
begrænset hæftelse for at
undgå den personlige og
ubegrænsede hæftelse
Fordele

- Registreringsgebyr til
virk.dk på 670 kr.

- Nem etablering

- Nem etablering

- Kun 1 kr. i indskud

- Intet krav om indskud

- Intet krav om indskud

- Ingen personlig hæftelse

- Regnskab offentliggøres ikke

- Regnskab offentliggøres ikke

- Skattemæssig transparens

- Skattemæssig transparens

- Udbytte beskattes med 27 % til og
50.600 kr. og med 42 % derover
- Udbytte kan udloddes skattefrit til
holdingselskaber

Ulemper

- Kan ikke have flere ejere

- Ejere hæfter personligt
samlet og hver for sig

- Ejer hæfter personligt
- Signalerer lille virksomhed

- Signalerer lille virksomhed
- Må ikke udbetale udbytte
før kapital på 50.000 kr.

- Signalerer lille virksomhed
- Skal omdannes til et ApS,
når der er 50.000 kr. i kapital
(Pris typisk 10.000 – 15.000
kr. + moms)

- Krav om 50.000 kr. i
startkapital

- Krav om 500.000 kr. i startkapital
- Krav om bestyrelse og direktion

