Hvad kan man få for 1 kr.?
Efter 1. januar 2014 kan du få et selskab for 1 kr., eller rettere du kan stifte et selskab for 1 kr.
Går du med tanker om at starte din egen virksomhed op, kan du nu stifte et såkaldt iværksætterselskab, hvor kravet til den ansvarlige kapital kun er 1 kr., som dog skal indbetales kontant!!
Selskabet kan registreres i Erhvervsstyrelsen på linje med andre selskaber uden personlig hæftelse, og selskabet kan ligeledes få sit eget CVR-nr. Gebyret til Erhvervsstyrelsen udgør 670,00 kr.
Betingelsen er dog, at du bagefter navnet på dit selskab skal sætte IVS i stedet for ApS eller A/S.
IVS er en forkortelse af iværksætterselskab.
Desuden skal du hvert år hensætte 25% af selskabets årlige overskud til en bunden reserve til
opbygning af selskabets kapitalgrundlag. Når selskabets kapitalgrundlag når 50.000,00 kr., og du
dokumenterer dette, kan selskabet få lov at benytte betegnelsen anpartsselskab eller ApS. Indtil du
har nået et kapitalgrundlag på 50.000,00 kr., må du ikke udlodde udbytte af selskabets overskud til
dig selv.
Fordelen ved et IVS er, at det ikke kræver indskud med en større kapital, og samtidig kan du spare
op i selskabet og således opbygge selskabskapitalen hen ad vejen. Du hæfter ikke med din personlige formue for selskabets drift, som du gør ved et enkelmandsfirma, men skal til gengæld hvert
år digitalt indsende årsrapport efter årsregnskabsloven til Erhvervsstyrelsen. Uanset at selskabet
kun er stiftet for 1 kr., har du, som leder af selskabet, et ansvar for, at selskabet altid har det fornødne kapitalgrundlag til opfyldelse af selskabets løbende forpligtelser.
Et iværksætterselskab kan ligesom andre selskaber også være et holdingselskab, som så kan stifte et nyt iværksætterselskab, som driftsselskab, for 1 kr., men husk:
-

Der kan ikke udloddes til holdingselskabet, før driftsselskabet har nået et kapitalgrundlag
på 50.000,00 kr. og

-

Der kan ikke udloddes fra holdingselskabet, før det har nået et kapitalgrundlag på
50.000,00 kr.

Med de nye selskabsregler kan man nu i Danmark, som man i forvejen kan både i England og
Tyskland, stifte et selskab uden krav om en indbetaling af mindstekapital.

Advokat Per Bovien Christensen, Advokaterne Graven Nielsen & Kokkenborg A/S, Ølgod.

