
Ændringer i selskabsloven 
Der er sket en del ændringer i selskabsloven. Vi giver overblikket over dine muligheder her. 

Stift selskaber med 1 kr. i kapital 
Iværksætterselskabet blev muligt fra 1. januar 2014. Dette selskab kan stiftes med en kapital på 
minimum 1 kr. Selskabet har begrænset hæftelse, og er en slags anpartsselskab med de 
rettigheder og pligter der følger med dette. 

Kapitaltab minimumskrav ophævet 
Selskaber som har tabt halvdelen af kapitalen, skal afholde en generalforsamling, og redegøre for 
den økonomiske stilling og evt. tiltag. Der gjaldt en minimumsgrænse på 62.500 kr., dvs. at hvis man 
havde en kapital på 80.000 kr. ville man komme ind i kapitaltabsreglerne allerede ved tab på ca. 
22 % (17.500 kr.). Grænsen er nu ophævet. Det medfører, at et selskab med en kapital på 80.000 kr. 
først kommer omfattes af kapitaltabsreglerne ved akkumuleret tab på 40.000 kr. Og at et 
iværksætterselskab med 3.000 kr. i kapital, omfattes af reglerne ved akkumuleret tab på 1.500 kr. 
Selskabet har 6 måneder til at afholde generalforsamling fra kapitaltabet er kendt. 

Minimumskapitalen i ApS er nedsat 
I anpartsselskaber er minimumskapitalen nedsat 1. januar 2014 fra 80.000 kr. til 50.000 kr. Husk at 
nedsættelse skal ske til markedsværdi, dvs. at det kan være dyrt i skat at nedsætte fra 80.000 kr. til 
50.000 kr. Der er ingen problemer i at køre videre med 80.000 kr. i kapital. 

Selskabers krav til formalia 
Der er ændret på revisor rapportering om selskabers manglende overholdelse af formalia. Der er 
ikke ændret på selskabets krav til formalia. Dvs. at selskaber skal lave 1) en ejerbog, 2) en 
storaktionærfortegnelse i aktieselskaber, 3) en forhandlingsprotokol hvis der er mere end én person i 
ledelsen, 4) en forretningsorden hvis der er mere end én ledelsesorgan (fx et bestyrelse og en 
direktion) og 5) hele bestyrelsen skal have underskrevet revisionsprotokollen. 

Reglerne om ejerregister kan evt. afhjælpe kravene om ejerbog, hvis dette er indberettet korrekt. 

Indbetal kun 25 % af overkursen 
Nu kommer overkursen med i 25 % reglen for anpartsselskaber. Det betyder at hvis et selskab stiftes 
med fx 100.000 kr. i kapital og 400.000 kr. i overkurs, kan man nøjes med at indbetale 125.000 kr. og 
skylde resten. Reglen gælder også ved kapitaludvidelse. Hvis man fx køber sig ind i et selskab, ved 
at udvide kapitalen med 100.000 kr. og 400.000 kr. i overkurs, kan man nøjes med at indbetale 
125.000 kr. og skylde de 375.000 kr. Man kan kun foretage delvis indbetaling af overkurs med 
samme procentsats som indbetaling af selskabskapitalen. 

Reglen om overkurs er vedtaget, men ikke trådt i kraft endnu. Ikrafttrædelse afventer at 
Erhvervsstyrelsen har fået bygget tilstrækkelige systemer til at håndtere muligheden. 

Kædestiftelse ikke tilladt 
Det er tilladt at stifte et holdingselskab, som igen stifter et andet selskab. Men det er blevet 
præciseret at man ikke må stifte flere selskaber for den samme kapital. Det er således ikke tilladt at 



stifte et holdingselskab som stifter et datterselskab som stifter et datter-datter-selskab for den 
samme kapital. Det er heller ikke tilladt at stifte mere end ét datterselskab vandret for den samme 
kapital. 

Indskud af aktiver – undtagelsesbestemmelsen om 
vurderingsberetning 
Hvis man indskyder aktiver i et selskab (apportindskud) og disse aktiver fremgår individuelt af en 
årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabsloven som er revideret, kan man undlade 
vurderingsberetning, mod at selskabets ledelse selv laver en erklæring. Det er nu specificeret at 
aktiver skal være målt til dagsværdi (sådan har det altid været, men det har kun stået i 
kommentarerne, ikke i loven). 

Efterstiftelse 
Reglerne om efterfølgende erhvervelse finder fortsat som udgangspunkt kun anvendelse på 
aktieselskaber, men der indføres – også for anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber – en 
generel bestemmelse om, at det centrale ledelsesorgan er ansvarligt for, at erhvervelse af aktiver 
fra stiftere, kapitalejere eller medlemmer af ledelsen ikke er til skade for selskabet, dets kapitalejere 
eller kreditorer. 

Indtil 1.1.2014 har det ”kun” været sådan at der skulle laves vurderingsberetning i aktieselskaber, 
hvis selskabet købte noget fra stifter indenfor 24 måneder efter stiftelsen, og erhvervelsen udgjorde 
mindst 10 % af selskabskapitalen. Dette gælder fortsat. 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om ændringerne i selskabsloven. 


