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1.

Hvad er en egen-erklæring?

En egen-erklæring er et dokument, som bruges til at dokumentere, at selskabskapitalen i et iværksætterselskab er indbetalt. Selskabskapitalen skal senest være indbetalt på det tidspunkt, iværksætterselskabet registreres.

2.

Hvornår kan man bruge en egen-erklæring?

Det er kun iværksætterselskaber, som stiftes med en selskabskapital på 25.000 kr. eller mindre, der
kan dokumentere kapitalen ved brug af en egen-erklæring.
Det er størrelsen af den nominelle selskabskapital, der afgør, om man kan bruge en egen-erklæring,
og det er derfor uden betydning, om selskabskapitalen indbetales til overkurs.

3.

Hvad skal en egen-erklæring indeholde?

Egen-erklæringen skal indeholde en erklæring om, at kapitalen er til stede.
Erklæringen skal underskrives af alle stifterne af selskabet.
Se eksempel på egen-erklæring her. Eksemplet skal tilrettes til den konkrete situation.

4.

Øvrige muligheder for godkendelse af kapital

Hvis selskabskapitalen er højere end 25.000 kr. og man derfor ikke kan bruge en egen-erklæring
som dokumentation, skal kapitalen dokumenteres på anden måde. Man kan også vælge at dokumentere kapitalen på anden måde, selvom man opfylder kravene for at kunne bruge en egen-erklæring.
Kontant indbetaling af kapitalen kan dokumenteres på disse øvrige måder:
 bankbilag, der viser, at kapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en konto tilhørende selskabet under stiftelse,
 udtog af advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det pågældende selskab under stiftelse,
 erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto eller klientkonto tilhørende kapitalselskabet, eller
 erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende selskabet eller foreligger som kassebeholdning.
Det er ikke muligt at dokumentere kontantindbetaling på andre måder end de angivne.
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5.

Eksempel på egen-erklæring

Egen-erklæring
Om indbetaling af selskabskapitalen i
[indsæt navn] IVS

Undertegnede erklærer, at selskabskapitalen på [indsæt beløb] kr. til kurs [indsæt kurs] er indbetalt
kontant til [indsæt navn] IVS, den [indsæt dato for indbetaling].

Dato:
Stiftere:

[indsæt stifters underskrift]

[indsæt stifters underskrift]

[indsæt stifters navn]

[indsæt stifters navn]
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