Partnerselskabet - noget for jer?
Har I drøftet med jeres revisor, hvorvidt I
driver jeres virksomhed i den mest optimale selskabsform?
Mange har den opfattelse, at man som virksomhedsejer ikke både kan opnå en skattemæssigt optimal
struktur og samtidig have begrænset hæftelse, som
opnås ved at drive virksomhed i selskabsform.
Partnerselskabet (P/S)
Partnerselskabet (P/S) indeholder det bedste fra to
verdener – den begrænsede hæftelse, der kendes fra
anpartsselskabet, kombineret med skattemæssig
transparens. Konsekvensen af den skattemæssige
transparens er, at partnerne bliver beskattet personligt af overskudsandel, hvilket giver mulighed for at
benytte virksomhedsskatteordningen.
Virksomhedsskatteordningen giver nogle muligheder for optimering af skat, samtidig med at den personlige hæftelse er begrænset.
Partnerselskabet giver derudover fordelagtige muligheder for at optage nye partnere i selskabet.
Det juridiske
I P/S’et hæfter mindst én af deltagerne fuldt ud for
selskabets forpligtelser. Denne deltager kaldes komplementaren. Komplementaren er oftest et anpartsselskab. På denne måde sikrer man, at de øvrige
aktionærer i partnerselskabet, ikke hæfter med mere
end deres indskud i partnerselskabet og eventuelle

indskud i anpartsselskabet.
Det er et krav, at komplementaren skal have både ledelsesmæssige og økonomiske beføjelser, men det
er ikke en betingelse, at komplementaren ejer aktier i
partnerselskabet.
Partnerselskabet sidestilles i selskabsloven med et
aktieselskab og skal derfor have en selskabskapital
på minimum kr. 500.000. Ved kontant stiftelse er det
dog kun et krav, at 25 % af stamkapitalen er indbetalt.
Den enkelte aktionær hæfter ved delindbetaling stadig for sin del af stamkapitalen, også selvom den ikke
er indbetalt til partnerselskabet.

Kontakt
Kontakt os for yderligere oplysninger eller et uforpligtende møde.
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Now, for tomorrow
Det skattemæssige
De skattemæssige fordele for personlige aktionærer
kan beskrives således:
Mulighed for at anvende virksomhedsskatteordningen
- Mulighed for at betale 22 % acontoskat af den
del af det skattemæssige resultat, der ikke hæves til private formål
- Tilbagebetaling af tidligere års betalte acontoskat ved skattemæssigt underskud
Mulighed for at optimere efter progressionsgrænserne og forskellige skatteprocenter indenfor indkomst betegnelserne: personlig indkomst,
kapitalindkomst og andre indkomster
Mulighed for skatteudskydelse ved ophør af
virksomhed (næsten som i ApS)
P/S’et skal ikke indeholde A-skat af indkomsten
– overførsler til de personlige aktionærer betragtes som hævninger
Bedre muligheder for indkomst udjævning/optimering ved pension end i A/S eller ApS
Flere muligheder i relation til bilordninger end i
A/S eller ApS
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Tre fordele
1. Begrænset hæftelse
2. Skattemæssig transparens
3. Fordelagtige muligheder

