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Hvad er et   
partnerselskab?   

  
Et partnerselskab er, ligesom et aktieselskab, ejet af dem, der ejer kapitalandelene. Når vi bruger 

begreberne ”andel” og ”andels-ejere”, refererer vi altså til hhv kapital-andele i Gammalstorp P/S og 

ejerne af disse kapital-andele.   

 

Et partnerselskab er et selskab, der er kendetegnet ved, at der er to forskellige typer af 

selskabsdeltagere: ”kommanditisterne”, som hæfter begrænset for virksomhedens forpligtigelser (det er 

fx dig, og din hæftelse er dine 395.000 kr) og en såkaldt ”komplementar”, der hæfter ubegrænset for 

virksomhedens forpligtigelser (komplementaren er Gammalstorp ApS, der stiftes sammen med P/S 

med et indskud på 1.000 kr. per medejer og hæfter med sin andelskapital)   

 

I partnerselskaber har kommanditisterne altså, ligesom i et aktie- eller andelsselskab, indskudt en 

bestemt kapital, som er fordelt på kapitalandele. I Gammalstorp 395.000 kr. hver. 

 

Et partnerselskab betragtes ikke som et selvstændigt skattesubjekt og er dermed ikke omfattet af 

selskabsskatteloven. Selvstændig skattesubjektivitet efter selskabsskatteloven forudsætter nemlig, at 

ingen hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og i et partnerselskab vil mindst én 

selskabsdeltager, komplementaren, hæfte personligt. Kommanditister og komplementarer beskattes 

derfor personligt af deres andel af selskabets resultat, d.v.s. både ved overskud og tab.  

 

Partnerselskabets store fordel er nemlig, at det, i modsætning til de andre kapitalselskaber, 

har denne skattetransparens. Det følger heraf, at de enkelte ejere af partnerselskabet anses for at eje 

en andel svarende til deres ejerandele af selskabets samlede aktiver.    

 

Det betyder derfor også, at den såkaldte parcelhusregel/sommerhusregel i 

ejendomsavancebeskatningslovens § 8 finder anvendelse, hvorfor både brugen af husene og 

salg/afståelse af medejerens andel af partnerselskabet vil være skattefritaget, når betingelserne herfor i 

øvrigt er opfyldt.    

 

Dog skal der til gengæld betales ejendomsværdiskat svarende til den ejerandel ejerne har i 

partnerselskabet. Ejendomsværdiskatten udgør 0,92 procent, dvs for Gammalstorp 3.680 kr/året  

 

(=306 kr /md) per medejer. I denne ejendomsskat kan dog modregnes den 

svenske kommunale ”fastighets-avgift”, når der ejes fast ejendom i Sverige. Dette fradrag ved vi endnu 

ikke hvad bliver, men forventer bliver ca 2.500, hvilket i så fald giver en nettoudgift til den danske stat 

på ca 1.200/år. 

 



 

 

Hvad er et partnerselskab?  S. 2 

 

Så længe du er ejer og bruger, skal du betale denne ejendomsværdiskat, der skal opgøres på din 

selvangivelse og modregnes i din øvrige indkomst. For at gøre dette så let som muligt er planen, 

at Gammalstorp P/S´s revisor hvert år sender en lille let brugervejledning til hvad der skal skrives på 

selvangivelsen.    

 

I et P/S er det også muligt at lade en persons selskab eje aktien. Sådan en person vil ikke skulle betale 

ejendomsværdiskat, men vil så til gengæld blive beskattet ved brug af ejendommen. Derudover vil 

beskatningen ske i selskabet. Vi har i Gammalstorp besluttet, at kun 100% personligt ejede selskaber 

kan købe andele, da det jo er personen/familien, der er en del af fællesskabet. Det er dit eget ansvar at 

håndtere skatten forbundet med køb gennem personligt selskab.   

  

Note: I Sverige er pendanten til en andelsboligforeningen en “bostadsrättsförening”. Denne kan være 

en alternativ organisering af Fritidslandbyen, men pt forhindrer reglerne at andelshaverne kan have 

brugsret til mere end en bolig. Vi er i aktiv dialog med myndighederne om dispensation, så derfor ligger 

der i udviklingsplanen en åbning for at transformere ejerskabet til en bostadsrättsförening – i øvrigt med 

de samme vedtægter, pointsystem osv. og uden større personlig hæftelse end i P/S. 

 

Som udgangspunkt kan man sælge sin andel når som helst, til hvem som helst og til den pris, 

man kan få. Men ejerforeningen kan jo vælge at lave om på dette.  

 

  

 


	Hvad er et  
	partnerselskab? 

