UDVALGTE NYHEDER INDENFOR
ERHVERVSSRETTEN
Iværksætterselskaber
Fra den 1. januar 2014 vil det være muligt at stifte det længe ventede såkaldte
”iværksætterselskab”, der kan karakteriseres som et selskab med begrænset
hæftelse og et minimumskapitalkrav på 1 krone.
Iværksætterselskabet vil være underlagt samme regler som et anpartsselskab
både for så vidt angår Selskabsloven, Årsregnskabsloven og skattelovgivningen.
Kapitalkravet på 1 krone, der kun kan indbetales kontant, modsvares af et krav om
henlæggelse af mindst 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve, indtil
reserven sammen med selskabskapitalen udgør mindst kr. 50.000 (der vil være det
nye minimumskapitalkrav til anpartsselskaber, jf. nedenfor). Herefter kan
iværksætterselskabet omregistreres til et ”rigtigt” anpartsselskab.
Det vil ikke være muligt at udbetale udbytte fra iværksætterselskabet, før der er
opbygget en kapital på kr. 50.000.

Nyt minimumskapitalkrav for anpartsselskaber
Fra den 1. januar 2014 reduceres det selskabsretlige minimumskapitalkrav for
anpartsselskaber fra mindst kr. 80.000 til mindst kr. 50.000.
Minimumskapitalkravet for anpartsselskaber er således mere end halveret
indenfor de seneste 4 år, omend det danske minimumskapitalkrav stadig er højere
end hos mange af de lande vi normalt sammenligner os med.

Bundgrænse på kr. 62.500 ophæves
Som følge af indførelsen af iværksætterselskabet, samt reduktionen af
minimumskapitalkravet for anpartsselskaber, ændres kapitaltabsreglen i
Selskabslovens § 119 således, at den hidtil gældende bundgrænse for, hvornår
ledelsen skal indkalde til generalforsamling i anledning af tab af egenkapitalen, på
kr. 62.500 ophæves.
Selskabets ledelse vil herefter fra 1. januar 2014 være forpligtet til at indkalde til en
generalforsamling inden 6 måneder, når selskabets egenkapital udgør mindre end
halvdelen af den tegnede kapital – dvs. uanset størrelsen af den tegnede kapital.
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Afskaffelse af muligheden for at stifte nye SMBA’er
Fra 1. januar 2014 vil det ikke længere være muligt at stifte et SMBA (Selskab Med
Begrænset Ansvar).
Eksisterede SMBA’er vil dog have mulighed for at deltage i fusioner og spaltninger.

Aflæggelse af årsrapport på engelsk
Fra 1. januar 2014 vil det endvidere være muligt for virksomheder i regnskabsklasse
B, C og D (dvs. større virksomheder1) at udarbejde og aflægge årsrapporter og
delårsrapporter på engelsk, i stedet for som hidtil dobbeltsproget dansk/engelsk.
Ændringen vil have virkning allerede for 2013-årsrapporten, såfremt beslutning om
at aflægge årsrapporten udelukkende på engelsk er truffet forinden godkendelsen
af 2013-årsrapporten på den ordinære generalforsamling i 2014, og såfremt
beslutningen fremgår af selskabets vedtægter.

Styr på betalingsfristerne?
Mange små og mellemstore virksomheder har i de sidste 2-3 år måttet leve med
deres store kunders krav om stadig længere kredittider. Dette har i sagens natur
store negative konsekvenser for den enkelte leverandørs likviditet og
økonomistyring.
Med baggrund i et EU-direktiv2 om bekæmpelse af forsinkede betalinger i
handelstransaktioner blev der den 1. marts 20133 i Danmark indført regler om hvor
lang en betalingsfrist offentlige myndigheder og erhvervsdrivende kan aftale.
Det følger således nu af Rentelovens §§ 3a–3d, at en aftalt betalingsfrist maksimalt
må være på 30 dage, regnet fra det tidspunkt, hvor kreditoren har afsendt/fremsat
anmodning om betalingen.
En længere betalingsfrist kan dog aftales, såfremt den er udtrykkeligt accepteret
og ikke er urimelig overfor kreditoren. Det er i den forbindelse værd at bemærke, at
det ikke vil være tilstrækkeligt, at den længere betalingsfrist fremgår af salgs- og
leveringsbetingelserne.

1

Dvs. som udgangspunkt virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider to af
følgende størrelser: balancesum på 36 mio. kr., nettoomsætning på 72 mio. kr. eller 50 ansatte.
2
Direktiv 2011/7/EU – Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner
3
Ved lov nr. 1244 af 18. december 2012 om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v., lov om erstatningsansvar og lov
om forsikringsaftaler.
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Der kan også fortsat indgås aftaler om betaling i rater efter en fast betalingsplan,
såfremt betalingsplanen er udtrykkeligt accepteret af debitoren, og såfremt
betalingsfristen for den enkelte rate ikke overstiger 30 dage.
Derudover vil det være muligt at aftale, at kreditor har en godkendelses– eller
kontrolperiode af varen på ikke over 30 dage, før betalingsfristperioden begynder
at løbe.
Konsekvensen ved at indgå en aftale i strid med de nye regler er, at vilkåret om en
længere betalingsfrist end 30 dage ikke vil være gældende, og kreditor vil derfor
være berettiget til at kræve betaling fra debitor efter 30 dage, samt eventuelt
morarente, såfremt betaling ikke sker.
Det nye regelsæt, der gælder for alle aftaler indgået efter den 1. marts 2013, er
gældende for aftaler mellem erhvervsdrivende og for aftaler hvor det offentlige er
debitor, men gælder ikke for aftaler mellem en erhvervsdrivende og en forbruger.
Aftaler om betalingsfrister indgået før den 1. marts 2013 vil ikke blive påvirket af de
nye regler.
---oo000oo--Ønsker du at høre nærmere om dine muligheder for opstart af virksomhed eller
omstrukturering af eksisterende virksomhed, er du velkommen til at kontakte
SKOV Advokater for et uforpligtende møde hos vores advokater med speciale i
erhvervs- og selskabsret, herunder Marie Ørgaard Jensen og Peter Heide Wessel.
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