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Sådan omregistrerer
du dit IVS til ApS
D E T K A N VÆ R E N Y T T I G T M E D G O D P L A N L Æ G N I N G A F FO R LØ B E T OV E R D E N Æ S T E 2 Å R

I starten af april 2019 vedtog Folketinget, at det fra 15.
april 2019 og fremefter ikke længere er muligt at stifte
et iværksætterselskab (IVS).
IVS’er, der allerede er stiftet, har to år til at omregistrere sig til et anpartsselskab (ApS). Hvis du har et
IVS og gerne vil fortsætte med aktiviteterne i selskabet, skal du derfor inden 15. april 2021 omregistrere
selskabet til et ApS. Overholder IVS’et ikke fristen i
april 2021, vil det efter en kort rykkerprocedure, blive
tvangsopløst.
For at et IVS kan opfylde kravene til at være et ApS, skal
IVS’et opfylde en række krav for ApS’er, særligt i forhold
til at have en kapital på minimum 40.000 kr.
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Kontakt din lokale revisor
www.danskrevision.dk

Vi anbefaler, at du tager en dialog med din revisor, inden du træffer det endelige valg
om dit IVS.
I Dansk Revision har vi stor erfaring med omdannelse og omregistrering af selskaber, og
du får brug for kvalificeret hjælp, når du vil omregistrere dit IVS til ApS.
Der kan i visse situationer være store fordele i at du tilknytter en revisor tidligt i forløbet,
fx for at få regnskabet for IVS’et for 2019 eller 2020 revideret eller forsynet med erklæring om udvidet gennemgang. At få udarbejdet en vurderingsberetning kan godt medføre
meromkostninger for dit IVS, hvis der ikke ligger et revideret regnskab til grund.
Du er altid velkommen til at kontakte os.

Dansk Revision A/S

Sekretariatet: Vandkunsten 3, 2. sal, DK — 1467 København K

Tlf. +45 44 35 61 00

post@danskrevision.dk

Indholdet af denne publikation er gennemarbejdet omhyggeligt, omvendt indeholder den kun information af generel
karakter, og publikationen kan derfor ikke erstatte professionel rådgivning fra din revisor.
Dansk Revision kan således ikke gøres ansvarlig for eventuelle dispositioner eller tab på baggrund af denne publikation.

