28. FEBRUAR 2019

NYT LOVFORSLAG OM AFSKAFFELSE AF
IVÆRKSÆTTERSELSKABSFORMEN OG NEDSÆTTELSE AF
MINIMUMSKRAVET TIL APS’ERS SELSKABSKAPITAL
Folketinget har i dag den 28. februar 2019 fremsat
et forslag til lov om ændring af blandt andet
selskabsloven. Når forslaget træder i kraft, vil
iværksætterselskabsformen (IVS’er) blive afskaffet
og
minimumskravet
til
anpartsselskabers
selskabskapital blive reduceret fra 50.000 kr. til
40.000 kr.
Baggrunden
for lovforslaget er, at en af
Erhvervsstyrelsen gennemført analyse har vist, at
IVS’er har medført en forhøjet risiko for svig og
opbygning af gæld til det offentlige, og at det
samlede
antal
selskaber,
der
sendes
til
tvangsopløsning er steget efter introduktionen af
iværksætterselskaber. Det har resulteret i væsentligt
øgede omkostninger for det offentlige. Efter
vedtagelse og ikrafttræden af lovforslaget vil det
fremadrettet ikke være muligt at oprette et IVS, og
eksisterende IVS’er har en overgangsperiode på to
(2) år fra lovens ikrafttræden til at omregistrere sig
til anpartsselskaber.

ledelsen,
hvis
blot
minimumskravet
til
selskabskapitalen er opfyldt. Hvis driften i et selskab
konkret kræver det, må kapitaliseringen af selskabet
øges tilsvarende. I modsat fald kan ledelsen ifalde
personligt erstatningsansvar overfor eksempelvis
kreditorer. Ledelsen må til enhver tid sikre et
forsvarligt kapitalberedskab, der står i rimeligt
forhold til selskabets aktiviteter og økonomiske
situation. Bestyrelsen og direktionen må således
løbende
vurdere
virksomhedens
soliditet
og
økonomiske risici med henblik på at sikre
tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets
nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden
som de forfalder.
Det har næppe afgørende betydning for stifterne, om
selskabskapitalen er 40.000 kr. eller 50.000 kr.,
men selskabskapitalen har en vis signalværdi, der
udtrykker kapitalejernes tillid til forretningsidéen.

I lovforslaget understreges samtidig hensynet til at
lette adgangen til at drive erhverv i en reguleret
selskabsform.
Det
foreslås
derfor,
at
minimumskravet
til
selskabskapitalen
for
anpartsselskaber reduceres med 10.000 kr., hvorved
det i højere grad bringes på niveau med
kapitalkravene for sammenlignelige selskabsformer i
vores
nabolande.
Minimumskapitalen
for
aktieselskaber forbliver uændret (400.000 kr.).
THOMAS FISCHER
ADVOKAT

Kommentar
Lovforslaget er efter vores opfattelse fornuftigt og
hensigtsmæssigt. Det er en udbredt misforståelse, at
selskaber kan stiftes og drives uden ansvar for
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