
Med en ændring i selskabsloven er iværksætterselskabet 
blevet afskaffet, og derfor skal alle eksisterende IVS’er 
omregistreres til anpartsselskaber senest 15. april 2021. 
Får du ikke gjort det, risikerer dit selskab at blive tvangs-
opløst. 

Vil du fortsætte med at drive din virksomhed? BDO kan 
hjælpe dig igennem hele processen, når din virksomhed 
nu skal hedde ApS i stedet for IVS. Vi kan sikre, at æn-
dringen sker i overensstemmelse med den nye lovgivning, 
så dit selskab ikke bliver sendt til tvangsopløsning. Hos os 
er din virksomhed i sikre hænder. 

SÅDAN GØR VI:
• Rådgiver omkring dit selskabs kapitalforhold, så vi 

sikrer, at selskabet har den nødvendige selskabska-
pital på mindst 40.000 kr. Dette er en forudsætning 
for, at selskabet kan omregistreres til et ApS.

• Udarbejder den relevante regnskabsmæssige erklæ-
ring, der skal bruges forud for omregistreringen. 

• Udarbejder relevante selskabsretlige dokumenter.
• Varetager nødvendige registreringer.

Vi sørger for at hjælpe dig gennem hele processen, så du 
kan fokusere på at drive din virksomhed. 

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE
Har du spørgsmål eller brug for rådgivning til at 
omregistrere dit iværksætterselskab? 

MARIA PIHL
Senior Consultant, Tax Legal
Tlf. 41 96 18 84 
E-mail: mpi@bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited  
- et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.  
BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger mere end 1.200  
medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har ca. 80.000 medarbejdere i mere end 160 lande.

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB

OMREGISTRÉR DIT 
IVS TIL APS
-BDO HJÆLPER DIG HELT I MÅL

WWW.BDO.DK

RICO DAM RASLOW
 Director, Tax Legal
Tlf. 28 75 50 40
E-mail: rrf@bdo.dk

ALEXANDER FRANK NIELSEN
Consultant, Skat
Tlf. 26 31 81 18
E-mail: afn@bdo.dk


