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Nyheder
NYE KRAV TIL OMREGISTRERING AF
IVÆRKSÆTTERSELSKABER
Folketingets partier har for nyligt indgået en politisk
aftale, der skal lette iværksætterselskabers påkrævede
omregistrering fra til anpartsselskaber. Den politiske
aftale skal hjælpe iværksættere med at fortsætte
driften af deres selskaber i en tid, hvor mange
iværksættere er pressede på likviditeten, og derfor har
problemer med at tilvejebringe den påkrævede kapital,
hvorfor kravet til selskabernes kapital ved
omregistrering foreslås lempet.
Aftalen indeholder to centrale elementer for
iværksætterselskaber: en ny deadline for
omregistrering samt ændret krav til den påkrævede
kapital for omregistrering.

KAPITALKRAV
Derudover indeholder det nye lovforslag en ændring af
det hidtil påkrævede kapitalkrav. Det nye kapitalkrav
medfører, at omregistrering af et iværksætterselskab til
et anpartsselskab kan foretages ved blot at indbetale
den manglende selskabskapital, dvs. differencen
mellem selskabets registrerede selskabskapital og
minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital
på 40.000 kr., uden også at skulle dække en eventuel
negativ egenkapital.
Det betyder, at hvis et iværksætterselskab
således er stiftet med kr. 1 i selskabskapital, kan
selskabet blive omregistreret til et anpartsselskab ved
at indskyde de resterende 39.999 kroner, så
selskabskapitalen svarer til minimumskapitalkravet for
et anpartsselskab.

NY DEADLINE: 15. OKTOBER 2021
LOVFORSLAG ENDNU IKKE FREMSAT
Fristen for omregistrering fra IVS til ApS udløber
oprindeligt den 15. april 2021. Fristen for
omregistrering er dog afgørende for de tilbageværende
iværksætterselskaber i Danmark, da manglende
opfyldelse heraf kan medføre tvangsopløsning af
selskaberne.
Den foreslåede forlængelse af fristen for
omregistrering med et halvt år fra den 15. april 2021 til
den 15. oktober 2021, ville derfor betyde, at
iværksætterselskaberne får længere tid til at benytte
sig af de nye regler for omregistrering, og at
forhåbentlig flere iværksætterselskaber på denne måde
vil overleve.

Det er regeringens plan at fremsætte et lovforslag, der
udmønter den politiske aftale til november.
Høringsfristen for lovforslaget udløber den 6.
oktober 2020. Der er fortsat ikke fremsat et endeligt
lovforslag.
Hos LEAD Rödl & Partner er vi klar til at rådgive
dig om omregistreringen fra IVS til ApS, samt øvrige
selskabs- og skatteretlige spørgsmål, der måtte opstå
for ledelsen i selskaber af alle typer samt ejerne heraf.
Udover at rådgive om juridiske forhold på
selskabs- og skatteområdet, kan revisionsselskabet
Rödl & Partner Danmark, rådgive dig om finansielle
aspekter på de førnævnte fagområder.
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Nye initiativer til kontrol af
virksomheder
DEN NYE LOVGIVNING
Folketinget vedtog den 12. maj 2020 den af regeringen
fremsatte kontrollovspakke, herunder finansiering af
hvidvasktilsynet, der medfører en række ændringer af
selskabsloven, loven om visse erhvervsdrivende
virksomheder, årsregnskabsloven, revisorloven og
enkelte andre love. Samtlige initiativer skal øge
myndighedernes muligheder for at kontrollere selskaber
og sikre, at virksomheder overholder reglerne for
selskabs- og regnskabslovgivningen.
FORANSTALTNINGER OG MIDLER
Regeringen skærper indsatsen mod omgåelse af
selskabs- og skattelovgivningen ved at styrke selskabsog regnskabskontrollen, idet myndighedernes værktøjer
til kontrol af virksomhederne udvides og intensiveres.
Kontrollen skal omfatte både systematisk
forhåndskontrol af regnskabsindberetninger og

selskabsanmeldelser, samt efterfølgende risiko- og
databaseret kontrol af offentliggjorte årsrapporter og
selskabsregistreringer. Erhvervsstyrelsen værktøjer
styrkes bl.a. ved følgende tiltag:
-

Øget selskabs- og regnskabskontrol, herunder
af virksomheders ledelse og adresser
Øget mulighed for tvangsopløsning af selskaber
Oplysninger
om
nettoomsætning
ved
indberetning af årsrapport
Offentliggørelse af kontrolsager indledt mod
virksomheder
Styrket tilsyn med revisorer

NYE KONTROLFORANTSALTNINGER I SELSKABSLOVEN
Som en del af lovpakken foretages en række ændringer
i selskabsloven. Særligt i forhold til selskabers ledelse
medfører lovændringen nye pligter for selskaberne og
de i CVR-registret registrerede personer, samt nye
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kontrolbeføjelser for Erhvervsstyrelsen med henblik på
at styrke indsatsen mod stråmænd og fiktive adresser.

Medlemmerne af ledelsen skal reelt udøve de
ledelsespligter, der følger af selskabsloven, og
Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at kontrollere,
hvorvidt dette faktisk sker.

påbud om berigtigelse af ulovlige forhold eller undlader
at give de påkrævede oplysninger.
Erhvervsstyrelsen får desuden mulighed for at
offentliggøre iværksatte undersøgelser af virksomheder
på Erhvervsstyrelsen hjemmeside, når styrelsen finder
det hensigtsmæssig (fx hvis undersøgelsen har væsentlig
offentlig interesse) eller når resultatet af en
undersøgelse foreligger, herunder også at der eventuelt
er foretaget politianmeldelse.

2.

ØVRIGE LOVÆNDRINGER

1.

Ledelsesudøvelse

Identitetskontrol

Erhvervsstyrelsen kan kræve verifikation af et pas eller
identifikationskort for personer uden CPR-nummer,
herunder kræve fysisk fremmøde af de registrerede
personer. Erhvervsstyrelsen får samtidig mulighed for at
afvise registrering eller foretage afregistrering i
tvivlstilfælde.
Derudover har Erhvervsstyrelsen hjemmel til at
verificere identiteten på personer, som anvender digital
identitet i forbindelse med en anmeldelse, hvis der er
tvivl om, hvorvidt denne bliver misbrugt.
Erhvervsstyrelsen har ligeledes fået hjemmel til at
udføre kontrol af identiteten af personer, der skal
registreres i tilknytning til en virksomhed, herunder stille
krav om fysisk fremmøde, samt hjemmel til at afvise at
registrere eller afregistrere en person, hvis der efter
kontrollen fortsat er tvivl om dennes identitet.
3.

Kontrol af virksomhedens adresse

Ydermere kan Erhvervsstyrelsen foretage kontrol med
henblik på at sikre, at en virksomhed reelt er til stede og
kan kontaktes på den adresse, der er registreret i CVR.
Herudover får Erhvervsstyrelsen hjemmel til at foretage
kontroller direkte på virksomheders hjemstedsadresser
for at sikre, at virksomheden kan kontaktes på adressen,
ligesom der gives hjemmel til kontrol af personers
bopælsadresse.
Hvis virksomhederne eller de relevante
personer
ikke
efterlever
ovenstående,
kan
Erhvervsstyrelsen skride til handling. Styrelsen kan efter
omstændighederne tvangsopløse virksomheder, som
ikke følger styrelsens påbud om indsendelse af de
krævede oplysninger eller dokumentation. Hidtil har
styrelsen kun haft mulighed for at udstede tvangsbøder,
hvis virksomhederne ikke efterkommer styrelsens

Årsregnskabslovens § 138 ændres således, at alle
virksomheder skal oplyse nettoomsætningen til
Erhvervsstyrelsen ved indberetning af årsrapporten.
Oplysningen om nettoomsætningen skal anvendes til
kontrol af, hvorvidt virksomhederne aflægger
årsrapport efter den korrekte regnskabsklasse, samt om
de opfylder kriterierne for fravalg af revision.
Oplysningen behandles fortroligt og er undtaget fra
aktindsigt.
Oplysning
om
nettoomsætning
offentliggøres ikke og er undtaget fra aktindsigt.
Herudover indføres en udvidelse af
revisorlovens område, der bl.a. medfører, at revisor
fremover kan indbringes for Revisornævnet og
sanktioneres efter revisorloven for overtrædelse af
hvidvaskloven, samt for rådgivning i strid hermed.
Lovændringen indebærer desuden yderligere kontrolog sanktionsmuligheder i forhold til revisorer, samt den
rådgivning, der ydes.
IKRAFTTRÆDEN
De ovennævnte regler træder i kraft på forskellige
tidspunkter inden for de kommende 6 måneder. De
ændrede regler i årsregnskabsloven og revisorlovens
trådte i kraft den 1. juli 2020. Kravet om at oplyse
nettoomsætningen ved indberetning af virksomhedens
årsrapport har dog først virkning for årsrapporter, der
indsendes efter den 1. januar 2021.
Ændringerne i lov om visse erhvervsdrivende
virksomheder samt i selskabslovens ændrede regler
træder i kraft den 1. januar 2021 med undtagelse af
selskabslovens § 139b, stk. 3, nr. 4, (beskrivelse af
aktieoptioner i vederlagsrapporten), som allerede
trådte i kraft den 1. juli 2020.
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 Hvad betyder ændringerne for min
virksomhed?
Som virksomhedsejer omfattet af ovennævnte lovgivning eller medlem af ledelsen af en virksomhed, der er
omfattet af ovennævnte lovgivning, anbefaler vi at kontrollere følgende punkter:

ER INFORMATIONEN ANFØRT I DET DANSKE HANDELSREGISTER (CVR-REGISTER) KORREKT?

KAN ERHVERVSSTYRELSEN LET OG UDEN HINDRINGER KOMME I KONTAKT MED SELSKABET ELLER
LEDELSEN, HVIS NØDVENDIGT?

FORELIGGER DER PASKOPIER KOPIER AF DEN REGISTREREDE LEDELSE ELLER ANDRE REGISTREREDE
PERSONER?

KAN DET BEVISES, AT LEDELSEN AF SELSKABET UDØVES PÅ DEN REGISTREREDE ADRESSE?

KAN SELSKABET KONTAKTES PÅ DEN ADRESSE, DER ER REGISTRERET I CVR-REGISTRET?

ER ALLE VIRKSOMHEDSDOKUMENTER OPBEVARET LOVLIGT (5 ÅR FRA REGISTRERINGSDATOEN)?
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KONTAKT FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER
Inger Stokvad Loft
Advokat (H), Partner
T +45 4031 4182
Inger.loft@lead-roedl.com

Martin Buss Frederiksen
Advokatfuldmægtig
T +45 4086 5436
Martin.frederiksen@lead-roedl.com
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business administration advice and cannot be relied upon as individual
advice. When compiling this Newsletter and the information included
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