Bilag 4: Organisationsformer – foreninger og fonde
Foreninger og fonde
Almennyttig ”frivillig”, ”ideel” forening

Selvejende institution

Almennyttig ikke
erhvervs-drivende
fond

Erhvervsdrivende
fond

Evt. officiel forkortelse

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Særlig lovgivning

Ingen (foreningsretlig
praksis)

Lov om fonde og visse
foreninger
Speciallovgivning

Lov om fonde og visse
foreninger

Lov om erhvervs-drivende fonde

Krav om minimum-kapital

Ingen

10-12.000 kr.

1.000.000 kr.

300.000 kr.

Hæftelse for deltagere

Ingen (hvis bestemt i
vedtægter)

Ingen (hvis bestemt i
vedtægter)

Ingen (selvejende)

Ingen (selvejende)

Registeringspligt
(ud over CVR)

Ingen

Ingen

Civilstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Regnskabspligt
(typisk)

God regnskabsskik
(dog årsregnskabs-loven, hvis bestemt i
vedtægter)

God regnskabsskik
(dog årsregnskabs-loven, hvis bestemt i
vedtægter)

God regnskabsskik
(dog årsregnskabs-loven, hvis bestemt i
vedtægter)

Årsregnskabsloven

Revisionspligt
(typisk)

Ingen (dog hvis bestemt i vedtægter)

Ingen (dog hvis bestemt i vedtægter)

Registreret/stats-autoriseret revisor

Registreret/stats-autoriseret revisor

Deltagerkreds
(typisk)

Åben

Ingen, evt. lukket

Ingen

Ingen

Organisation
(typisk)

Generalforsamling
Bestyrelse
Evt. direktion

Udpeget, evt. general-forsamlingsvalgt
bestyrelse

Udpeget, evt. selvsupplerende bestyrelse

Udpeget, evt. selvsupplerende bestyrelse

Forvaltningsmæssige /
demokratiske rettigheder
for deltagere (typisk)

Lige stemmeret, almindeligt flertal

Ingen, evt. lige stemmeret, almindeligt
flertal

Ingen

Ingen

- under drift,
evt. andel i overskud (typisk)

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

- ved udtræden,
evt. andel i formue
(typisk)

Ingen
(hvis bestemt i vedtægter)

Ingen

Ingen

Ingen

- ved opløsning,
evt. andel i likvidationsprovenu (typisk)

Ingen (hvis bestemt
i vedtægter, tildeles
tilsvarende, evt. almennyttige eller
-velgørende formål)

Ingen (tildeles formål
efter beslutning af
relevant myndighed)

Ingen (tildeles tilsvarende, evt. almennyttige
eller
-velgørende formål i
henhold til vedtægter)

Ingen (tildeles
tilsvarende, evt. almennyttige eller
-velgørende formål i
henhold til vedtægter)

Skat virksomhed

Overskud erhvervs-drift
22 %
Fradrag for hensæt-telser samt uddeling til
almennyttige eller
-velgørende formål.
I øvrigt skattefri

Overskud erhvervs-drift
22 %
Fradrag for hensæt-telser samt uddeling til
almennyttige eller
-velgørende formål.
I øvrigt skattefri

Overskud erhvervs-drift
22 %
Fradrag for hensæt-telser samt uddeling til
almennyttige eller
-velgørende formål.
I øvrigt skattefri

Overskud erhvervs-drift
22 %
Fradrag for hensæt-telser samt uddeling til
almennyttige eller
-velgørende formål.
I øvrigt skattefri

Skat deltagere

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Økonomiske rettigheder
for deltagere
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Bilag 4, fortsat

Organisationsformer – ”person-selskaber”
”Person-selskaber”
Forening med begrænset ansvar

Andelsselskab
/-forening med
begrænset ansvar

Interessentskab

Kommanditselskab

Evt. officiel forkortelse

F.M.B.A.

A.M.B.A.

I/S

K/S

Særlig lovgivning

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

(Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder)

(Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder)

Krav om minimum-kapital

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen (evt. 50.000 kr.)

Hæftelse for deltagere

Begrænset til evt. kapitalindskud

Begrænset til evt. kapitalindskud

Personligt, ubegrænset
og solidarisk

Forskellig for komplementar(-er) og kommanditist(-er)

Registeringspligt
(ud over CVR)

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Ingen, dog evt.
Erhvervsstyrelsen

Ingen, dog evt.
Erhvervsstyrelsen

Regnskabspligt
(typisk)

Årsregnskabsloven,
afhængig af balance-sum / nettoomsætning / antal beskæftigede

Årsregnskabsloven,
afhængig af balance-sum / nettoomsætning / antal beskæftigede

God regnskabsskik
(dog årsregnskabs-loven, hvis bestemt i
vedtægter)

God regnskabsskik
(dog årsregnskabs-loven, hvis bestemt i
vedtægter)

Revisionspligt
(typisk)

Afhængig af balance-sum, nettoomsætning og antal beskæftigede

Afhængig af balance-sum, nettoomsætning og antal beskæftigede

Ingen

Ingen

Deltagerkreds
(typisk)

Vekslende, evt. både
aktive og passive

Vekslende, kun aktive

Lukket, kun aktive

Lukket, evt. både aktive
og passive

Organisation
(typisk)

Generalforsamling
Bestyrelse
Evt. direktion

Generalforsamling
Bestyrelse
Evt. direktion

Fællesmøde

Generalforsamling
Bestyrelse
Evt. direktion

Forvaltningsmæssige /
demokratiske rettigheder
for deltagere (typisk)

Lige stemmeret, almindeligt flertal

Uafhængig af kapital
Lige stemmeret, almindeligt flertal

Lige stemmeret, enstemmighed

Forskellig for komplementar(-er) og kommanditist(-er)

- under drift,
evt. andel i overskud (typisk)

Ingen
(hvis bestemt i vedtægter)

I forhold til arbejds-indsats eller bidrag til
omsætning, evt. lige
Evt. kun løn

Lige, evt. i forhold til
arbejdsindsats eller
kapitalandel

I forhold til kapital-andel

- ved udtræden,
evt. andel i formue
(typisk)

Evt. kapitalindskud
Evt. ingen
(hvis bestemt i vedtægter)

Evt. kapitalindskud,
højst normal forrent-ning diskonto +
1%
+ evt. i forhold til arbejdsindsats / bidrag til
omsætning

I forhold til evt. kapitalindskud

I forhold til evt. kapitalindskud

- ved opløsning,
evt. andel i likvidationsprovenu (typisk)

Evt. kapitalindskud.
Evt. kun almennyttige
eller -velgørende formål

Evt. kapitalindskud,
højst normal forrent-ning diskonto+1%
Evt. kun almennyttige
eller -velgørende formål

I forhold til evt. kapitalindskud

I forhold til evt. kapitalindskud

Skat virksomhed

22 %

22 %
Mulighed for
særlig kooperations-beskatning ved opfyldelse
af nærmere betingelser.

Ingen, beskattes hos
deltagere afhængig af
individuel skatte-mæssig status

Ingen, beskattes hos
deltagere afhængig af
individuel skatte-mæssig status

Skat deltagere

Evt. overskudsandel
beskattes hos deltager
afhængig af individuel
skattemæssig status

Evt. overskudsandel
beskattes hos deltager
afhængig af individuel
skattemæssig status

Beskattes hos deltager
afhængig af individuel
skattemæssig status

Beskattes hos deltager
afhængig af individuel
skattemæssig status

Økonomiske rettigheder
for deltagere
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Bilag 4, fortsat

Organisationsformer – ”kapital-selskaber”
”Kapital-selskaber”
Iværksætter-/
anpartsselskab

Aktie-selskab

Evt. officiel forkortelse

IVS / ApS

A/S

Særlig lovgivning

Selskabsloven

Selskabsloven

Krav om minimum-kapital

1-50.000 kr.

500.000 kr.

Hæftelse for deltagere

Begrænset til
Kapitalindskud

Begrænset til kapitalindskud

Registeringspligt
(ud over CVR)

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen

Regnskabspligt
(typisk)

Årsregnskabsloven,
afhængig af balance-sum /
nettoomsætning / antal beskæftigede

Årsregnskabsloven,
afhængig af balance-sum /
nettoomsætning / antal beskæftigede

Revisionspligt
(typisk)

Afhængig af balance-sum,
nettoomsætning og antal beskæftigede

Afhængig af balance-sum,
nettoomsætning og antal beskæftigede

Deltagerkreds
(typisk)

Lukket, evt. både aktive og
passive

Lukket, dog evt. fri aktieomsætning

Organisation
(typisk)

Generalforsamling
Direktion

Generalforsamling
Bestyrelse
Direktion

Forvaltningsmæssige / demokratiske rettigheder
for deltagere (typisk)

I forhold til kapital-andel

I forhold til kapital-andel

- under drift, evt. andel i
overskud (typisk)

I forhold til kapital-andel

I forhold til kapital-andel

- ved udtræden,
evt. andel i formue
(typisk)

I forhold til kapitalandel

I forhold til kapitalandel

- ved opløsning,
evt. andel i likvidationsprovenu (typisk)

I forhold til kapitalandel

I forhold til kapitalandel

Skat virksomhed

22 %

22 %

Skat deltagere

Udbytte

Udbytte

Økonomiske rettigheder for
deltagere
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