
Omregistring IVS til ApS 
  

 

Notat udarbejdet af Faglig Afdeling a/s Side 01 

  
 

Generelt 
Dette notat beskriver forhold omkring omregistrering af iværksætterselskab til anpartsselskab. Det 

er meningen at notatet skal dække de fleste forhold, så man ikke bør være i tvivl om forhold 

relevante i forhold til omregistreringen, efter at læst notatet. 

Links 
Notatet indeholder en række links til fagligafdeling.dk. Adgang til værktøjerne kræver forskellige 

abonnementer på fx 1) Værktøjer og hotline, 2) Værktøjer, 3) Værktøjer uden erklæringer med 

sikkerhed, 4) Værktøjer (erklæringer) osv., afhængig af værktøjet. Ved at klikke på værktøjet, vil 

man få oplyst hvilke abonnementer man kan anvende for at få adgang til det konkrete værktøj. Man 

kan også få overblik over de forskellige værktøjspakker her. Hvis du ønsker mere info, og rådgivning 

om abonnementerne, er du altid velkommen på telefon 70107019. 

Baggrund 
Iværksætterselskaber er afskaffet ved lov fra 15. april 2019. Fra denne dato, kan der ikke stiftes nye 

iværksætterselskaber. 

Eksisterende iværksætterselskaber, har 2 år til at omregistrere sig. Hvis de ikke er omregistreret 

inden 15. april 2021, kan Erhvervsstyrelsen tvangsopløse dem. Erhvervsstyrelsen har ret til dette, 

men ikke pligt. Det antages, at Erhvervsstyrelsen vil være forholdsvis strikse med at få lukket 

eksisterende IVS’er. Vi gætter derfor på, at eksisterende IVS’er som ikke er omregistreret inden 15. 

april 2021, ret hurtigt efter 15. april 2021 vil modtage et brev i e-boks med en frist på fx 4 eller 8 uger 

til at blive omregistreret. Og ellers blive sendt til tvangsopløsning. 

http://fagligafdeling.dk/om-faglig-afdeling/ydelser/vaerktojer/totalabonnement
http://fagligafdeling.dk/om-faglig-afdeling/ydelser/vaerktojer/vaerktojer-skabeloner
http://fagligafdeling.dk/om-faglig-afdeling/ydelser/vaerktojer/erklaeringer-uden-sikkerhed
http://fagligafdeling.dk/om-faglig-afdeling/ydelser/vaerktojer/erklaeringer-uden-sikkerhed
http://fagligafdeling.dk/om-faglig-afdeling/ydelser/vaerktojer
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Tvangsopløsning inden 15.4.2021 
Et IVS som sendes til tvangsopløsning inden 15.4.2021, fx pga. mangelfuld registrering om reelle 

ejere eller manglende indsendelse af årsrapport, kan kun genoptages, hvis selskabet samtidig 

beslutter omregistrering til IVS. Det er ikke muligt fra 15.4.2019 at genoptage et IVS. 

Dvs. man skal som iværksætterselskab være meget påpasselig med i perioden at blive sendt til 

tvangsopløsning, hvis man da ikke er klar til at omregistrere selskabet til anpartsselskab. 

Perioden 15.4.2019 – tvangsopløsning 15.4.2021 
Et iværksætterselskab er i denne periode et almindeligt iværksætterselskab, med de normale regler 

for iværksætterselskaber. Dvs. de skal aflægge regnskab efter årsregnskabslovens klasse B, de skal 

henlægge mindst 25% af selskabets overskud efter skat (opgjort efter årsregnskabsloven) til en 

bunden reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, indtil denne reserve sammen med 

selskabskapitalen samlet udgør mindst 40.000 kr. 

Hvis reserven sammen med selskabskapitalen, udgør fx 50.000 kr. inden omregistrering (fx i 2019) 

kan det overskydende IKKE overføres til frie reserver. Man kan overføre til selskabskapitalen, og 

efterfølgende lave kapitalnedsættelse, hvis man ønsker dét. Reserven skal dog opløses eller 

formindskes, i det omfang selskabskapitalen forøges. De normale regler for kapitalforhøjelse skal i 

givet fald overholdes. 

Et iværksætterselskab kan ikke træffe beslutning om at udlodde udbytte, herunder ekstraordinært 

udbytte, før reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag sammen med selskabskapitalen 

udgør mindst 40.000 kr. 

Processen 
Man omregistrerer et iværksætterselskab ved at holde generalforsamling, og med samme 

stemflerhed som kræves ved vedtægtsændring, beslutter man at omregistrerer IVS’et til ApS. 

Mindstekapitalen i ApS er 40.000 kr. Vedtægterne skal opdateres med navn og ny kapital. Når 

generalforsamlingsreferat er anmeldt, vil der gå tid før end Erhvervsstyrelsen registrerer 
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omregistreringen. Omregistreringen er først sket, når Erhvervsstyrelsen har registreret forholdet i 

sine IT-systemer (vi har set eksempler på at dette først er sket efter op til 4 måneder). 

Kapital 
Et iværksætterselskab kan omregistrere sig til anpartsselskab på baggrund af en erklæring fra 

revisor, eller på baggrund af regnskabet.  

Kapital – regnskabet som grundlag 
Hvis grundlaget for omregistrering er regnskab, skal følgende alle være opfyldt: 

1. iværksætterselskabets seneste reviderede årsregnskab udviser en selskabskapital og reserver, 

som kan overføres til selskabskapitalen, på samlet minimum 40.000 kr., 

2. iværksætterselskabets seneste reviderede årsregnskab er forsynet med en revisorerklæring (ISA 

eller udvidet gennemgang) uden modifikationer, 

3. årsregnskabets balancedag ligger ikke tidligere end 5 måneder forud for beslutningen, og 

4. det centrale ledelsesorgan offentliggør en erklæring om, at selskabskapitalen er til stede på 

beslutningstidspunktet. 

At der er tilstrækkelig kapital til stede i regnskabet, medfører blot at iværksætterselskabet kan 

omregistreres. En omregistrering kræver stadig kapitalforhøjelse ved overførsel af reserve for 

iværksætterselskab og evt. overførsel fra andre reserver. 

Kapital – erklæring fra revisor 
Hvis regnskabet ikke anvendes som grundlag for omregistrering, kræves en erklæring fra 

vurderingsmand, som udelukkende kan være godkendt revisor. Der er tale om en erklæring med høj 

grad af sikkerhed, og erklæringen skal afgives gennem godkendt revisionsvirksomhed. 
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Man kan ikke afgive erklæringen hvis: 

- Man ikke er godkendt revisor. 

- Man er godkendt revisor, men ens godkendte revisorvirksomhed ikke afgiver erklæringer 

med sikkerhed. 

- Man er godkendt revisor, men ikke tilknyttet en godkendt revisorvirksomhed. 

Man kan finde eksempler på erklæringerne hos fagligafdeling.dk.  

Værdi / midler 
Der skal være mindst 40.000 kr. til stede på omdannelsestidspunktet. Til de 40.000 kan anvendes 

selskabskapital og reserver der kan overføres til selskabskapital. De 40.000 skal ’konverteres’ til 

selskabskapital i forbindelse med omregistreringen. 

Det er selskabslovens § 165, der regulerer hvad der kan overføres til selskabskapitalen. Denne 

bestemmer at: ”Kapitalselskabet kan udstede fondsandele ved at overføre beløb til 

selskabskapitalen, som i selskabets senest godkendte årsrapport er opført som 

Overført overskud (frie reserver) eller andre reserver (bundne) med undtagelse af reserve for ikke-

indbetalt virksomhedskapital og overkurs og reserve for udlån og sikkerhedsstillelse. 

Til udstedelse af fondsandele kan selskabet desuden anvende 1) overskud i det indeværende 

regnskabsår, hvis beløbet ikke er uddelt, forbrugt eller bundet, eller 2) frie reserver, der er opstået 

eller blevet frigjort i det indeværende regnskabsår.” 

Dét betyder at det er muligt at omregistrere sig på baggrund af  

- Virksomhedskapital 

- Reserve for iværksætterselskaber (denne overføres automatisk ved omregistrering) 

- Overkurs ved emission (dette er en fri reserve) 

- Reserve for opskrivninger 

- Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 

http://fagligafdeling.dk/vaerktojer-skabeloner/selskaber/omregistrering-af-ivs-til-aps
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- Reserve for udviklingsomkostninger 

- Øvrige lovpligtige reserve 

- Vedtægtsmæssige reserver 

- Øvrige reserver 

- Overført overskud eller underskud 

Der kan også gennemføres apportindskud i forbindelse med omregistreringen til ApS. 

Apportindskud kræver, at vurderingsmand (godkendt revisor) afgiver erklæring om indskuddet 

efter selskabslovens § 36 eller 37. 

Der kan også gennemføres gældskonvertering i forbindelse med omregistreringen til ApS. De 

sædvanlige regler om gældskonvertering, skal overholdes. 

Der kan også gennemføres kontant kapitalforhøjelse i forbindelse med omregistreringen til ApS. De 

sædvanlige regler for kontante kapitalforhøjelser, skal overholdes. 

Eksempel på kapital: Selskabskapitalen er under 
40.000 kr. 
Det må formodes at selskabskapitalen i størstedelen af alle IVS’er er under 40.000 kr. 

1. Ved omregistrering, overføres ”Reserve for iværksætterselskaber” automatisk (kræver ikke 
særskilt beslutning). Hvis der fx er en selskabskapital på 1.000 kr., og en ”Reserve for 
iværksætterselskaber” på 19.000, vil der således være en selskabskapital på 20.000 kr. 
Eftersom kapitalen skal være mindst 40.o00 kr., er man således nødsaget til at finde kapital 
på yderligere 20.000 kr. 

2. Der kan overføres reserver som nævnt ovenfor til selskabskapitalen. Dette vil i givet fald 
være en almindelig fondsforhøjelse, og de almindelige regler om fondsforhøjelser finder 
anvendelse.  Det fordrer fx at man husker i referatet at anføre de forhold som er krævet i 
selskabslovens § 158. 

3. Der kan i forbindelse med omregistreringen foretages gældskonvertering. De almindelige 
regler om fondsforhøjelser finder anvendelse. Dette omfatter at det besluttes på 
generalforsamling at gældskonvertere, at det anføres i referatet, at det centrale 
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ledelsesorgan skal redegøre for årsagen til og tidspunktet for gældsstiftelsen og for 
grundene til forslaget om konvertering. Redegørelse kan dog fravælges på 
generalforsamlingen ved enighed. 

4. Der kan i forbindelse med omregistreringen foretages apportindskud. Dette fordrer at de 
almindelige regler om apportindskud finder anvendelse. Der kræves en 
vurderingsberetning om værdien af de indskudte aktiver (der er dog undtagelse for 
vurderingsberetning ved indskud af de i selskabslovens § 38 nævnte aktiver). 

5. Der kan i forbindelse med omregistreringen foretages kontant kapitalforhøjelse. Dette vil i 
givet fald være en almindelig kapitalforhøjelse, og de almindelige regler om 
kapitalforhøjelser finder anvendelse.  Det fordrer fx at man husker i referatet at anføre de 
forhold som er krævet i selskabslovens § 158. 

Kapital over 40.000 kr. 
En særlig situation opstår, hvis man ender med en kapital på mere end 40.000 kr. Hvis der fx er en 

selskabskapital på 1.000 kr., og en ”Reserve for iværksætterselskaber” på 49.000, vil der således 

være en selskabskapital på 50.000 kr. ”Reserve for iværksætterselskab” overføres automatisk til 

selskabskapitalen ved omregistrering. Det er vores opfattelse at reserven overføres som helhed. 

Man kan ikke overføre reserven delvist. 

Hvis der som i eksemplet ovenfor fx er en selskabskapital på 1.000 kr. og en reserve på 49.000 kr., 

er det vores opfattelse, at der vil være en selskabskapital efter omregistrering på 50.000 kr. Der kan 

ikke vælges en kapital fra start på 40.000 kr. Hvis man ønsker en selskabskapital på 40.000 kr., er 

man således henvist til at foretage kapitalnedsættelse, med de deraf følgende selskabsretlige og 

skatteretlige konsekvenser. 

Generalforsamlingsreferat 
Der skal træffes beslutning på generalforsamlingen om omregistrering. Og der skal træffes 

beslutning om overførsler af reserver, gældskonvertering, kapitalforhøjelse ved kontant indskud 

osv. Vi har lavet forskellige eksempler på beslutningsreferater: 

a) Generalforsamling hvor der udelukkende sker overførsel fra reserven for 

iværksætterselskab. 

http://fagligafdeling.dk/vaerktojer-skabeloner/selskaber/omregistrering-af-ivs-til-aps/2925-ivs-generalforsamlingsreferat-udelukkende-overforsel-fra-reserven
http://fagligafdeling.dk/vaerktojer-skabeloner/selskaber/omregistrering-af-ivs-til-aps/2925-ivs-generalforsamlingsreferat-udelukkende-overforsel-fra-reserven
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b) Generalforsamling hvor der sker overførsel fra reserven for iværksætterselskab samt 

overførsel fra reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode. 

c) Generalforsamling hvor der sker overførsel fra reserven for iværksætterselskab samt sker 

kapitalforhøjelse ved kontant indskud. 

Hvis abonnenter på værktøjerne hos Faglig Afdeling a/s gør opmærksom på andre 

beslutningsreferater der med fordel kan udarbejdes og lægges blandt eksemplerne, kan Bjarne 

Aalbæk kontaktes på ba@fagligafdeling.dk eller telefon 70 10 70 12. 

Selskabsretlig anseelse for gennemførelse 
Et iværksætterselskabs omregistrering til anpartsselskab, anses for sket, når selskabets vedtægter, 

hvad angår kapital og selskabsbetegnelse, er ændret, således at de opfylder de sædvanlige krav til 

anpartsselskaber i selskabsloven, og omregistreringen er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system.  

Selskabsform 
Et iværksætterselskab kan kun omregistrere sig til anpartsselskab. Det kan ikke omregistrere sig til 

andre selskabsformer, herunder aktieselskab, partnerselskab, forening osv. Hvis et 

iværksætterselskab ønsker at omregistrere sig til aktieselskab, må det først omregistrere sig til 

anpartsselskab, og derefter omdanne sig fra anpartsselskab til aktieselskab. 

Gebyrer 
Omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab, er gebyrfri for selskabet (kan som 

nævnt kun genoptages, hvis selskabet samtidig beslutter omregistrering til anpartsselskab). 

Gebyret for anmeldelse af genoptagelse af et iværksætterselskab, udgør 350,00 kr. Gebyret for 

iværksætterselskabers anmeldelse af øvrige ændringer i Erhvervsstyrelsens it-system udgør 180,00 

kr. Gebyret for iværksætterselskabers anmeldelse af øvrige ændringer, som ikke sker ved 

anmeldelse i Erhvervsstyrelsens it-system (fx blanket), udgør 340,00 kr. 

http://fagligafdeling.dk/vaerktojer-skabeloner/selskaber/omregistrering-af-ivs-til-aps/2926-ivs-generalforsamlingsreferat-overforsel-fra-reserve-for-nettoopskrivning
http://fagligafdeling.dk/vaerktojer-skabeloner/selskaber/omregistrering-af-ivs-til-aps/2926-ivs-generalforsamlingsreferat-overforsel-fra-reserve-for-nettoopskrivning
http://fagligafdeling.dk/vaerktojer-skabeloner/selskaber/omregistrering-af-ivs-til-aps/2927-ivs-generalforsamlingsreferat-overforsel-fra-reserven-kontant-indskud
http://fagligafdeling.dk/vaerktojer-skabeloner/selskaber/omregistrering-af-ivs-til-aps/2927-ivs-generalforsamlingsreferat-overforsel-fra-reserven-kontant-indskud
mailto:ba@fagligafdeling.dk
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Litteratur 
Ændringsloven der afskaffer IVS. Loven står nu i retsinformation som ’historisk’ idet lovens 

bestemmelser er skrevet ind i selskabslovens overgangsregler. 

Værktøjer hos Faglig Afdelings a/s indenfor området omregistrering iværksætterselskab til 

anpartsselskab. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208698
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209846
http://fagligafdeling.dk/vaerktojer-skabeloner/selskaber/omregistrering-af-ivs-til-aps
http://fagligafdeling.dk/vaerktojer-skabeloner/selskaber/omregistrering-af-ivs-til-aps

