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Partnerselskaber – det bedste fra 2 verdener - 2. del © 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
I sidste uge blev omtalt fordele og ulemper knyttet til udøvelse af virksom-
hed i interessentskabsform, aktieselskab eller partnerselskab. Det blev kon-
kluderet, at en etablering i partnerselskabsform gav mulighed for at opfylde 
de fleste fundamentale ønsker. I denne artikel omtales selve partnersel-
skabsmodellen nærmere. 
 

Sidste lørdag blev konkluderet, at der ved et partnerselskab kunne etableres en hæftel-

sesbegrænsning på samme måde som i et aktieselskab, og at ejerkredsen samtidig kunne 

gøre brug af fordelene ved virksomhedsskatteordningen derved, at et eventuelt under-

skud i partnerselskabet kunne fratrækkes i ejerkredsens øvrige indkomster, samt i ægte-

fællens eventuelle indkomst, eksempelvis en lønindkomst. Overskud kunne parkeres i 

partnerselskabet efter reglerne i virksomhedsskatteordningen med en lav á conto skat på 

25 %, således at den endelige skat først blev udløst ved ejernes hævning fra virksomhe-

den. Og videre, at beskatningen ved hævningen da sker under hensyntagen til ejerkred-

sen aktuelle skattemæssige position, hvilket muliggør udjævning af den personlige ind-

komst med minimering af topskatten til følge. 

 

 

http://www.v.dk/
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Partnerselskaber 
Som kort nævnt sidste lørdag har aktieselskabsloven siden 1917 indeholdt bestemmel-

ser, der har omtalt virksomhedsformen kommanditaktieselskab. Gennem mange år har 

denne selskabskonstruktion været forbundet med kommanditselskaber og skattetænk-

ning, startende med de såkaldte ”trusserederier” i 1960´erne. I mange år hvilede der så-

ledes et odiøst skær over denne og lignende selskabsformer, trods det forhold, at der var 

tale om en i mange henseender velegnet selskabsform. 

 

I 1996 blev virksomhedsformen relanceret under det supplerende navn partnerselskab. 

Relanceringen i 1996 medførte, at der blev foretaget visse ændringer i reguleringen for 

denne virksomhedsform. 

 

Virksomhedsformen partnerselskab var oprindelig tiltænkt opstartsvirksomheder, da der 

erfaringsmæssigt ofte kan være store underskud i etableringsfasen.  

 

Grundtanken bag partnerselskaberne og de to typer af virksomhedsdeltagere var en virk-

somhedsform tiltænkt iværksættere, hvor initiativtageren/ideskaberen (som komplemen-

tar) og en række investorer (som kommanditister) i fællesskab kunne anvende partner-

selskabsformen som rugekasse for en forretningsidé eller lignende. 

 

Siden 1996 har virksomhedsformen ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledning 

fra 2010 især været anvendt indenfor bestemte brancher som f.eks. ejendomssektoren, 

privathospitaler/klinikker, værksteder for bilsyn og anden servicevirksomhed samt kæ-

devirksomheder. De seneste par år er også en række advokat- og revisionsvirksomheder 

blevet etableret som partnerselskaber. 

 

Partnerselskabet er et selskab, hvor mindst én af selskabsdeltagerne hæfter fuldt ud for 

selskabets forpligtelser. Den selskabsdeltager, der hæfter fuldt ud (komplementaren), er 

oftest et anpartsselskab. Derved sikres, at de fysiske personer som ejere i partnerselska-

bet ikke hæfter med mere end deres indskud i partnerselskabet tillige med deres indskud 

i anpartsselskabet (komplementaren). 
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En typisk opbygning af et partnerselskab ejet af 5 fysiske personer med lige store andele 

på 20 pct. vil være som følger: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

I dette eksempel har de 5 fysiske personer, eksempelvis 5 interessenter, omdannet deres 

interessentskab, hvor hæftelsen er ubegrænset til et partnerselskab med begrænset hæf-

telse. De 5 personer (nu kommanditister) ejer nu hver 20 pct., dvs. 1/5, af komplemen-

tarselskabet, ligesom hver især ejer 20 pct., dvs. 1/5, af partnerselskabet direkte. Der er 

ikke krav om, at komplementaren ejer andele i partnerselskabet. 

 

Kommanditisterne (de 5 fysiske personer) hæfter begrænset for partnerselskabets for-

pligtigelser og altså kun med deres indskud i partnerselskabet. Komplementaren (her et 

anpartsselskab), hæfter ubegrænset for virksomhedens forpligtigelser. Men hæftelsen 

stopper så at sige ved anpartskapitalen i dette komplementarselskab, hvorfor der i for-

hold til de fysiske personer også her er tale om en begrænset hæftelse. 

 

Komplementaren (her et anpartsselskab) skal have både ledelsesmæssige og økonomi-

ske beføjelser. Dette krav opleves imidlertid ikke i praksis som nogen hindring i forhold 

til driften og ledelsen af selskabet.  

 

Partnerselskabet adskiller sig fra et almindeligt kommanditselskab på følgende hoved-

punkter: 

Komplementar ApS 

PARTNERSELSKAB (Driftsselskabet) 

Person 1-5 

100 %  
(med 20 % til hver ejer) 

100 %  
(med 20 % til hver ejer) 

0 %  

Person 1-5 
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1. Efter selskabsloven finder lovens regler om aktieselskaber med de fornødne til-

pasninger anvendelse på partnerselskaber. Partnerselskabet vil således, med en-

kelte undtagelser, være omfattet af de samme regler som aktieselskabet.  

2. Selskabskapitalen skal følge reglerne om indbetaling af selskabskapitalen sva-

rende til, hvad der gælder for aktieselskaber og anpartsselskaber. Partnerselska-

bet skal have en kapital på mindst 500.000 kr. indbetalt af kommanditisterne. 

3. Selskabet skal have en fast kapital. 

4. Selskabet skal have en struktur svarende til strukturen i et aktieselskab.  

 

Kommanditisterne har - med respekt af komplementarernes rettigheder - indflydelse på 

partnerselskabets anliggender qua deres indflydelse på partnerselskabets generalforsam-

ling. 

 

Et partnerselskab er pligtigt og eneberettiget til i sit navn at benytte ”kommanditaktisel-

skab”, ”partnerselskab” eller forkortelsen ”P/S”. Dette gælder både med hensyn til part-

nerselskabets hovednavn og eventuelle binavne. 

 

Lovens regler om aktieselskaber finder, som ovenfor anført, med de fornødne tilpasnin-

ger anvendelse på partnerselskabet. Dette indebærer, at både ejerkredsen, ledelsen, kre-

ditorer og samhandelspartnere nu har klarhed over, at de regler, der gælder for partner-

selskabet, med meget få undtagelser er de samme, som gælder for aktieselskabet. Part-

nerselskabet skal således have en ledelse med bestyrelse (eventuelt tilsynsråd) samt di-

rektion på samme vis som et aktieselskab, samt efter omstændighederne medarbejdere 

repræsenteret i bestyrelsen. 

 

Beslutninger i et partnerselskab træffes som udgangspunkt med flertal som i et aktiesel-

skab i modsætning til et interessentskab, hvor der kræves enighed om væsentlige beslut-

ninger. 
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Særlige skattemæssige forhold 
Såfremt de fysiske personer ønsker løbende at hæve á conto overskud på baggrund af et 

budget og dermed ikke på grundlag af en godkendt årsrapport, bør disse á conto hæv-

ninger selskabsretligt betegnes som løn og fastsættes i henhold til en ansættelseskon-

trakt. Den resterende hævning, der herefter sker på grundlag af et godkendt årsrapport, 

er selskabsretligt en overskudsdisponering på samme måde som i et aktieselskab. Skat-

teretligt vil såvel den såkaldte løn som overskudsdisponeringen blive behandlet på 

samme måde som overskud og hævninger i virksomhedsskatteordningen. Hele over-

skuddet, hvad enten det betegnes som løn eller udbytte, beskattes hos ejerkredsen som 

virksomhedsoverskud efter reglerne for virksomhedsskatteordningen. 

 

 

Komplementaren 
Alle såvel fysiske som juridiske personer kan være komplementar i et partnerselskab. 

Både i partnerselskaber og kommanditselskaber, der stiftes efter den 1. juli 1996, skal 

komplementarer have forvaltningsmæssige og økonomiske beføjelser. 

 

Af eksempler på forvaltningsmæssige beføjelser kan nævnes: 

• Komplementaren er repræsenteret i selskabets ledelsesorgan med et antal med-

lemmer, evt. formanden 

• Komplementaren har vetoret overfor ændring af selskabets vedtægter - eller æn-

dring kan kun foretages med komplementarens godkendelse 

• Komplementaren har vetoret overfor større/væsentlige beslutninger i selskabet 

• Komplementaren indgår i selskabets tegningsregel 

 

Regnskabsaflæggelse 

Partnerselskaber har ligesom aktieselskaber og anpartsselskaber pligt til at aflægge års-

regnskaber efter årsregnskabsloven 

 

Årsregnskabsloven indeholder ikke særlige bestemmelser om regnskabsaflæggelsen for 

partnerselskaber, og der er således ikke forskel på kravene til en årsrapport for et part-

nerselskab og en årsrapport for et aktieselskab eller anpartsselskab. 
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Årsrapporten for et partnerselskab skal indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

Omdannelse til partnerselskab 
Partnerselskabet vil i mange tilfælde være den foretrukne selskabsform, når nye virk-

somheder skal etableres. Men også ejere af eksisterende virksomheder kan drage nytte 

af partnerselskabets fordele ved at omdanne den eksisterende virksomhed til et partner-

selskab.  

 

Omdannelse fra eksempelvis et interessentskab til et partnerselskab kan tilrettelægges 

således, at omdannelsen ikke vil have skattemæssige konsekvenser for den bestående 

ejerkreds. Ligeledes vil ejernes opsparinger i virksomhedsskatteordningen kunne videre-

føres efter omdannelsen.  

 

Omdannelse af et aktie- eller anpartsselskab kan ligeledes tilrettelægges, så selve om-

dannelsen ikke har skattemæssige konsekvenser. Herefter vil nye partnere, som optages 

i partnerselskabet, kunne drage nytte af alle partnerselskabets fordele. Også en omdan-

nelse af et aktie- eller et anpartsselskab med henblik på, at de eksisterende ejere fremad-

rettet kan drage nytte af alle partnerselskabets fordele, kan i mange tilfælde tilrettelæg-

ges således, at omdannelsen alene er forbundet med meget begrænsede skattemæssige 

konsekvenser.   

 

 
_______ o _______ 

  
 


