
 

Handlingsplan for likvidation 

 

 

 

Følgende indeholder en handlingsplan for likvidation. 

 

 

Likvidationen 

 

Solvent likvidation af et anpartsselskab kan enten ske ved en ”almindelig likvidation” 

efter selskabslovens §§ 217-224 eller som en opløsning ved betalingserklæring efter 

lovens § 216. Det er oplyst, at likvidationen ønskes gennemført som en almindelig 

likvidation. 

 

En almindelig likvidation indebærer, at der bl.a. skal udpeges en likvidator, og der 

skal udarbejdes et egentlig likvidationsregnskab. 

 

Følgende fremgangsmåde (hovedtræk) skal iagttages: 

 

 Beslutning om likvidation af selskabet træffes af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen træffer tillige beslutning om valg af likvidator, der formelt 

erstatter selskabets ledelse. Dette kan ske som en ”papirgeneralforsamling”. Som 

likvidator kan advokat xxxxx vælges.  

 

 Beslutning om opløsning af selskabet ved likvidation anmeldes til 

Erhvervsstyrelsen af likvidator senest to uger efter, at beslutning er truffet. 

 

 Samtidig med anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af beslutningen om likvidation 

skal meddelelse om beslutning om likvidation sendes til alle selskabets kendte 

kreditorer.  

 

 Erhvervsstyrelsen offentliggør beslutningen om likvidation i deres EDB-

informationssystem. Her opfordres selskabets kreditorer til at anmelde deres 

krav. Det skal her bemærkes, at likvidator tidligst kan optage likvidationsboet til 

slutning 3 måneder efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse. 

 

 Selskabets aktiver realiseres, og selskabets gæld betales.  

 

 Samtidig indhentes der en erklæring fra skattemyndighederne om, at selskabet 

ikke har skyldige skatter eller afgifter (skattekvittance).  

 

 Når 3-måneders fristen er udløbet, gælden er betalt, skattekvittance er 

modtaget, og eventuelle tvistigheder med selskabets kreditorer er afgjort, kan 

selskabets evt. overskydende midler udloddes til aktionæren. 

 



 
 

2. 

 

 

 Afslutningsvis udarbejdes endeligt likvidationsregnskab, der skal godkendes af 

anpartshaverne på den afsluttende generalforsamling. 

 

 Afsluttende likvidationsregnskab samt generalforsamlingsprotokollat indsendes til 

Erhvervsstyrelsen inden to uger efter afholdelse af den afsluttende 

generalforsamling. 

 

 Likvidator udarbejder anmeldelse om slettelse af selskabet fra Erhvervsstyrelsens 

register. 

 

 Inden en måned efter afregistrering i Erhvervsstyrelsen indsendes anmeldelse til 

SKAT med opgørelse af indkomsten for det afsluttende indkomstår, jf. 

selskabsskattelovens § 5, stk. 3. 

 


