
Partnerselskaber  
           – det bedste fra to verdener

www.martinsen.dk

Esbjerg  76 1 1 44 00
Grindsted 75 32 12 33
Kolding 76 30 18 00
København 35 38 48 88
Tørring 75 80 19 33
Vejen 76 96 33 66
Vejle 75 82 10 55

Martinsen er et Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, 
der er et lokalt og regionalt revisions- og rådgivningsfirma 
med afdelinger i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, 
Tørring, Vejen og Vejle. 

Vi kan derfor sætte fokus på det enkelte område, vi ligger 
i, ligesom vi kan sætte fokus på dig som individuel kunde. 

Vi er lokale, men med en global viden, da vi har et stort 
netværk af kontakter både fra alle afdelingerne og vores 
medlemskab i RevisorGruppen Danmark og PrimeGlobal.

En stærk og 
kompetent partner



• Afgrænsning af den driftsmæssige risiko fra privatøkonomien og den  
 opsparede formue.

• Sambeskatning af alle driftsaktiviteter inklusiv direktørgagen.

• Alene at betale skat i år med overskud.

• Minimere kautionsrisici.

Et partnerselskab kan være løsning på mange af de nævnte udfordringer, hvor 
det bedste fra selskabsretten kombineres med det bedste fra skatteretten.
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• Den personlige ejer sambeskattes ved direkte sam- 
 menlægning af positive og negative erhvervs- og løn- 
 indkomster – også ejerens gage fra partnerselskabet.

• Opsparing i virksomheden a conto beskattes med  
 24,5% (2014). Ved underskud udbetales en tidlige- 
  re betalt a conto skat.

• Sambeskatning af flere virksomheder uanset ejer- 
 andel.

• Automatisk etablering af holdingstruktur, hvor den  
 fysiske person fungerer som holdingvirksomhed  
 via virksomhedsordningen og partnerselskabet som  
 driftsvirksomhed.

• Ingen krav om offentlighed om holdingvirksomhedens  
 indkomst- og formueforhold.

• Netto fradrag for private renteudgifter med op til 56%  
 for den del, der kan modregnes i kapitalafkast.

•	 	Positiv nettokapitalindkomst beskattes med 42%.

• Kautioner vil normalt være fradragsberettigede.

• Ofte fordelagtig selskabsstruktur i forbindelse med  
 generationsskifte.

• Skattemæssige successionsregler kan anvendes for  
 medarbejdere og familie.

Partnerselskabet har selskabets begrænsede hæftelse og den personlige virk-
somheds skattefordele – og nogle få ulemper.

Et partnerselskab reguleres under Selskabslovens kendte rammer, men be-
skattes i modsætning til aktie- og anpartsselskaber sammen med dets ejere 
i virksomhedsordningen. 

Det giver en række skattemæssige fordele for ejerne af partnerselskabet. 
Herudover er partnerselskabet velegnet til joint venture.

Fakta om et partnerselskab Fordele ved et partnerselskab



• Den væsentligste ulempe ved et partnerselskab er  
 en øget beskatning ved et virksomhedssalg, hvis der  
 er store skattemæssige merværdier på aktiver, her- 
 under specielt immaterielle aktiver og ejendomme.

  Denne ulempe kan i en række tilfælde elimineres  
  med en rettidig planlægning, eftersom et partner- 
  selskab kan omdannes til et anparts-/aktieselskab  

  via en skattefri virksomhedsomdannelse og efter- 
  følgende etablering af en traditionel holdingstruk- 
  tur i anparts-/aktieselskaber.
  Ligeledes kan reglerne om ophørspension redu- 
  cere/fjerne denne ulempe.

• Rådgiverens manglende kendskab til virksomheds- 
 ordningen og partnerselskab.

Ulemper ved et partnerselskab
Ejerlederens økonomi
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Hvornår bør et partnerselskab overvejes som alternativ?
• Ved opstart af egen virksomhed i:
  Personligt regi – I/S
  ApS
  A/S
• Ved omdannelse af en personlig drevet virksomhed til  
 ApS eller A/S.
• Ved køb af en virksomhed.
• Ved omstrukturering af en virksomhed.

• Hvis banken kræver yderligere personlig sikkerhed  
 som støtte til et A/S eller ApS, fordi virksomheden  
 har særlige risici.
• Ejeren har private renteudgifter og en vis forretnings- 
 mæssig risiko.
• Virksomheden kan eller bør sælge rettigheder.
• Rekonstruktion af virksomheden.
• Generationsskifte ved overdragelse af virksomheden  
 indenfor familie eller medarbejdere.

Partnerselskab som alternativ?
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