IVÆRKSÆTTERSELSKABET
Af partner Thomas Riise, Lassen Ricard Advokataktieselskab
Erhvervs- og vækstministeren har den 27. februar 2013 fremsat lovforslag nr. L 152,
der bl.a. indeholder et forslag om at indføre en ny selskabsform med begrænset ansvar
benævnt ”iværksætterselskab”, forkortet ”IVS”.
Den nye selskabsform er inspireret af lignende selskabsformer i en række andre europæiske lande, herunder England, Irland, Frankrig og Tyskland.
Iværksætterselskabet er en særlig type anpartsselskab og er dermed underlagt den
retlige regulering af anpartsselskaber, herunder reglerne i selskabsloven, årsregnskabsloven og skattelovgivningen. Iværksætterselskabet vil derfor være nemmere at
forstå og arbejde med end S.M.B.A.-selskabsformen, som med forslaget foreslås afskaffet.
De eneste væsentlige forskelle mellem iværksætterselskabet og det almindelige anpartsselskab er et lempet kapitalkrav og visse restriktioner på muligheden for at udbetale udbytte.
KAPITALKRAV
I den gældende selskabslov skal et anpartsselskab have en fuldt indbetalt selskabskapital på minimum kr. 80.000. Med det nye lovforslag nedsættes kapitalkravet for anpartsselskaber til kr. 50.000. Det bliver samtidig muligt at stifte et iværksætterselskab
med en selskabskapital på ned til kr. 1. Selskabskapitalen kan kun indbetales kontant.
Det er dog ikke tanken, at iværksætterselskabet skal kunne opretholde den meget lave
selskabskapital på permanent basis. Iværksætterselskabet skal således årligt henlægge
25 pct. af sit overskud til en bunden reserve, indtil reserven sammen med selskabskapitalen udgør minimum kr. 50.000, svarende til minimumskapitalen for et anpartssel-

skab. Indtil denne kapital er opbygget, kan iværksætterselskabet ikke udbetale udbytte.
KUN FOR IVÆRKSÆTTERE?
Iværksætterselskabets primære målgruppe er iværksættere, som har incitament til at
starte virksomhed, men som ikke i en opstartsfase har økonomi til eller behov for et
større kapitalgrundlag.
På trods af titlen er der dog ikke nogen begrænsninger af, hvem der kan stifte eller eje
et iværksætterselskab. Der er således ikke noget juridisk i vejen for, at selv store velkonsoliderede selskaber kan anvende selskabsformen ved oprettelse af nye datterselskaber, og et iværksætterselskab kan stiftes af en stifter alene eller flere stiftere i fællesskab på samme måde som et almindeligt anpartsselskab.
Det er derimod ikke muligt at omdanne eksisterende aktie- eller anpartsselskaber til
iværksætterselskaber.
Forbuddet mod at udbetale udbytte indtil der er opbygget en kapital på kr. 50.000 vil
sætte visse grænser for iværksætterselskabets anvendelse, og selve selskabsformens
titel - ”iværksætterselskab” - vil nok også være med til at begrænse udbredelsen af
selskabsformen i det mere etablerede erhvervsliv.
OMDANNELSE TIL ET ANPARTSSELSKAB
Det er som nævnt tanken, at iværksætterselskabet skal anvendes i en opstartsperiode.
Når iværksætterselskabet har oparbejdet den nødvendige kapital, er der derfor mulighed for at omdanne iværksætterselskabet til et almindeligt anpartsselskab.
Omdannelsen forudsætter, at iværksætterselskabet på omdannelsestidspunktet har en
selskabskapital og bunden reserve, der tilsammen udgør minimum kr. 50.000. Omdannelsen besluttes af generalforsamlingen og anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Der skal
i forbindelse med omdannelsen udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand. Der
vil således være visse omkostninger forbundet med omdannelsen.
KONKURS
Der har i medierne og i de indsendte høringssvar været nogen kritik af selskabsformen. Danske Advokater har således i deres høringssvar opfordret til, at indførelsen af
iværksætterselskabet foreløbig udsættes, indtil forslagets rækkevidde og de deraf afledte samfundsmæssig konsekvenser er blevet underkastet en nøjere vurdering.
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Kritikken går primært på, at iværksættere, der ikke er i stand til at rejse en selskabskapital på kr. 80.000 (efter det nye forslag kr. 50.000), ikke bør have mulighed for at drive virksomhed i en selskabsform med begrænset hæftelse og dermed, uden selv at påtage sig en økonomisk risiko, kunne påføre det offentlige og private kreditorer tab.
Der peges desuden på, at der er en risiko for, at den nye selskabsform vil føre til flere
konkurser.
Set fra en privat kreditors synspunkt er spørgsmålet dog, om man i realiteten er værre
stillet ved at handle med et iværksætterselskab end med et almindeligt anpartsselskab.
Anpartsselskabsformen har den ulempe, at den giver en del samhandelspartnere det
indtryk, at de handler med et selskab med et vist kapitalberedskab, og mange private
samarbejdspartnere er villige til at give et anpartsselskab kredit uden at sætte sig
nærmere ind i anpartsselskabets økonomi.
I 2010 blev minimumskapitalen for anpartsselskaber nedsat fra kr. 125.000 til
kr. 80.000, og med det nye forslag nedsættes den yderligere til kr. 50.000. Der er
desuden ikke nogen sikkerhed for, at minimumskapitalen er til stede, efter at anpartsselskabet er gået i drift.
I praksis giver anpartsselskabets kapitalkrav derfor i højere grad anpartsselskabets
kreditorer en falsk end en reel sikkerhed.
Iværksætterselskabet har derimod den fordel, at det for alle samarbejdspartnere står
klart, at man handler med et selskab uden nævneværdig kapital, og det må derfor forventes, at långivere vil kræve passende sikkerhed, og at samarbejdspartnere som udgangspunkt vil kræve kontant betaling.
Det skal desuden bemærkes, at iværksætterselskabet er undergivet de samme regler
som anpartsselskabet om udarbejdelse og offentliggørelse af årsrapport, hvilket sikrer
gennemsigtighed omkring iværksætterselskabets økonomi. Iværksætterselskabets ledelse har desuden på samme måde som i anparts- og aktieselskaber et ansvar for at
sikre, at iværksætterselskabet til enhver tid har et tilstrækkeligt kapitalberedskab, herunder at der er tilstrækkeligt med likviditet til at opfylde iværksætterselskabets forpligtelser, efterhånden som de forfalder.
Det kan ikke afvises, at forholdsmæssigt flere iværksætterselskaber vil gå konkurs
sammenlignet med anparts- og aktieselskaber som følge af det begrænsede kapitalkrav. Dette behøver dog ikke betyde, at de private og offentlige kreditorer vil lide større tab som følge af introduktionen af den nye selskabsform, da det må forventes, at de
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gennemsnitlige tab forbundet med et iværksætterselskabs konkurs vil være væsentligt
lavere end de gennemsnitlige tab forbundet med konkurs i et anparts- eller aktieselskab.

Iværksætterselskabet


Betegnes ”iværksætterselskab” eller ”IVS”



Reguleres som udgangspunkt af lovgivningens regler for anpartsselskaber



Kapitalkrav: kr. 1



Krav om henlæggelse af 25 pct. af overskud til en bunden reserve



Kan ikke udbetale udbytte, før selskabskapitalen og reserven tilsammen udgør minimum kr. 50.000



Kan omdannes til et anpartsselskab
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