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Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (forbed-
rede afskrivnings- og fradragsmuligheder) 

 
Skatteministeriet har anmodet Dansk Erhverv om en udtalelse om forslag til lov om ændring 
af lov om indskud på etableringskonto. 
 
Generelle bemærkninger 
 
Baggrunden for lovforslaget er et ønske fra regeringens side om at forbedre den nuværende 
etableringskontoordning.  
 
Dansk Erhverv støtter ønsket om at forbedre vilkårene for iværksætterne ved at gøre den eksi-
sterende ordning mere attraktiv. Ændringerne ligger i god forlængelse af den modernisering af 
ordningen, som regeringen gennemførte i februar 2004, hvor mulighederne for indskud på 
etableringskontoen blev udvidet.  
 
Med regeringens målsætning om, at Danmark fortsat skal være blandt de europæiske lande, 
hvor der hvert år startes flest nye virksomheder, er det afgørende, at danskernes incitament til 
at spare op til egen virksomhed øges mest muligt. Sammen med kvalificeret rådgivning er ad-
gangen til kapital en af de væsentligste forudsætninger for iværksætteres muligheder for at 
starte op med succes. Tal fra Erhvervs- og Byggestyrelsen peger på, at iværksættere, som har 
en opsparing, når de etablerer deres virksomhed, har en væsentligt øget sandsynlighed for at 
overleve. For Dansk Erhverv er det en vigtig pointe, at der iværksætterpolitisk ikke alene sat-
ses på at opnå en høj etableringsrate, da det samfundsøkonomiske potentiale i en høj turnover 
af virksomheder er begrænset. Derfor er det vigtigt, at der i højere grad fokuseres på at skabe 
forudsætningerne for en høj overlevelses- og vækstrate blandt iværksættere.   
 
De senest opdaterede tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2005 var 2.550 personer, der fore-
tog fradrag for indskud på etableringskonto på i alt 191 mio. kr. Tidligere offentliggjorte tal 
har vist, at der fra 1998 og frem til 2004 var et fald på næsten 40 % i brugen af ordningen. Alt 
sammen tal, der vidner om en ordning, der ikke er attraktiv nok for potentielle iværksættere. 
 
Det er nødvendigt med en mere attraktiv opsparingsordning, fordi det kan lette springet for en 
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række iværksættere og reducere den personlige risiko. Det er vigtigt, ikke mindst fordi den 
danske trygheds- og lønmodtagerkultur er stærk. Der er derfor behov for et markant større 
økonomisk incitament for iværksættere.  
 
Specifikke bemærkninger 
 
Set i lyset af at omkring 40% af den danske befolkning betaler topskat, er de foreslåede æn-
dringer af etableringskontoordningen helt naturlige og nødvendige. Ændringerne vil rette op 
på den åbenbare skævvridning ordningen i dag indebærer i relation til iværksættere, der efter 
start af egen virksomhed bliver topskatteydere. De øgede afskrivningsmuligheder for aktiver 
medvirker til at gøre ordningen mere attraktiv for topskatteydere, der hidtil har foretrukket in-
vestering for frie midler. 
 
Der er brug for yderligere forbedringer af afskrivnings- og fradragsmulighederne udover de 
foreslåede. Dette kan ske ved, at indskud til ordningen tillades fratrukket i den personlige ind-
komst på linje med indskud på pensionsordninger. Signalværdien i en sådan forbedring er helt 
afgørende for at øge danskernes incitament til at starte egen virksomhed. Det er et uheldigt 
signal at sende, at der i en tid med efterspørgsel på innovation og iværksætterlyst gives gun-
stigere vilkår for opsparing til alderdom end opsparing til start af egen virksomhed. 
  
 
Med venlig hilsen 
Dansk Erhverv 
 
 
Kim Munch Lendal   Ulla Brandt 
Direktør   Erhvervspolitisk konsulent 
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