Opdatering af selskabsloven
Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en større
opdatering af selskabsloven. I forbindelse med
sammenlægningen
af
aktieselskabsloven
og
anpartselselskabsloven til en ny samlet selskabslov i
2010, blev det samtidig besluttet, at ”den nye
selskabslov” skulle evalueres efter 2 år.
Evalueringen
af
selskabsloven
indebærer,
at
selskabsloven opdateres og ændres på en række
områder. De væsentligste opdateringer og ændringer er
følgende:



Der
indføres
en
ny
”iværksætterselskab” (IVS).

type

kapitalselskab



Kapitalkravet til anpartsselskaber nedsættes fra kr.
80.000 til kr. 50.000.



Mulighederne for alene
selskabskapitalen øges.



Muligheden for
selskaber med
afskaffes.



Der indføres regler
flytning af hjemsted.

delvist

at

Først når selskabskapitalen og den særlige reserve
udgør kr. 50.000, kan selskabet udbetale udbytte,
ligesom selskabet har mulighed for at blive registreret
som ”almindeligt” anpartsselskab (ApS).
Med undtagelse af de særlige regler, der gælder for
kapital
i
iværksætterselskaber
(IVS),
finder
selskabslovens regler for ”almindelige” anpartsselskaber
(ApS) anvendelse på iværksætterselskaber (IVS).
Opdateringen af selskabsloven er vedtaget af Folketinget,
men ændringerne forventes først at træde i kraft i løbet af
2014, idet Erhvervsstyrelsens it-løsninger skal tilpasses
og udvikles for at kunne håndtere de nye tiltag, som
kommer med opdateringen af loven.

indbetale

fremadrettet at kunne stifte
begrænset ansvar (s.m.b.a.)

om

årets overskud skal spares op i en særlig reserve.
Opsparingen skal finde sted, indtil selskabskapitalen og
den særlige reserve udgør kr. 50.000.

Det blivende spændende at se, hvor meget den nye
selskabsform - iværksætterselskab (IVS) – vil blive
anvendt. Motiverne fra lovgivers side har været at
fremme iværksætteri.

grænseoverskridende

En nyskabelse ved opdateringen af selskabsloven er de
nye regler om iværksætterselskaber (IVS), som bryder
med de traditionelle strenge kapitalkrav til danske
kapitalselskaber, der blødes betydeligt op.
Med det nye iværksætterselskab (IVS), som er en særlig
type anpartsselskab, er der alene et kapitalkrav på kr.
1,00, når iværksætterselskabet stiftes.
Når iværksætterselskabet (IVS) er stiftet, kan
selskabskapitalen dog ikke forblive på kr. 1,00 til tid og
evighed. Selskabet skal nemlig løbende etablere en
selskabskapital. Der stilles derfor krav om, at 25 % af

Spørgsmål kan rettes til
Advokat (L), partner
Morten Ammentorp
ma@drachmann.com

