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Til rette vedkommende 
 
Hermed fremsendes Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulerings 
høringssvar til ovenstående lovforslag. 
 
Mvh 
 
Andreas Rahlf Hauptmann  
  _____   
 
Høringssvar – Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings- og 
fradragsmuligheder) 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget ovennævnte forslag i høring. Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering, CKR, har i denne forbindelse følgende 
bemærkninger. 
 
Lovforslaget ændrer en række grænseværdier således, at virksomheder, der indskyder penge på en 
etableringskonto, får bedre afskrivnings- og fradragsmuligheder. 
 
Erhvervsøkonomiske konsekvenser 
 
Forslaget vurderes at medføre positive direkte og strukturelle erhvervsøkonomiske konsekvenser for 
de omfattede virksomheder. De direkte konsekvenser skyldes, at afskrivningssatsen ved anvendelse 
af etableringskontomidler sættes op samt at fradraget ved anvendelse til driftsomkostninger 
ligeledes sættes op.  
 
De strukturelle konsekvenser skyldes, at de forbedrede afskrivnings- og fradragsmuligheder vil give 
virksomheder incitament til at anvende etableringskontoordningen, som skaber et bedre grundlag 
for øget vækst i den nyetablerede virksomhed.  
 
Samlet set vurderes de positive konsekvenser at udgøre ca. 10 mio. kr. årligt. 
 
Administrative konsekvenser 
 
Forslaget vurderes ikke at medføre administrative konsekvenser for de virksomheder, der vælger at 
indskyde penge på en etableringskonto, idet der er tale om en frivillig ordning, som ikke er et krav 
for at være på markedet.  
 



Endvidere har forslaget ingen administrative konsekvenser for de pengeinstitutter, som 
administrerer etableringskontoerne eller for de datacentraler, som indberetter tilskud og hævninger 
på kontoerne, idet ændringen af grænseværdier ikke påvirker disse virksomheder. 
 
CKR kan på den baggrund foreslå følgende tekst til den del af lovforslagets bemærkninger, der 
omhandler forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet: 
 
”Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i 
ErhvervsRegulering (CKR) med henblik på en vurdering af, om forslaget skal forelægges 
Økonomi- og Erhvervsministeriets virksomhedspanel. CKR vurderer ikke, at forslaget indeholder 
administrative konsekvenser, det bør derfor ikke forelægges et af Økonomi- og Erhvervsministeriets 
virksomhedspaneler.” 
 
CKR har ikke yderligere bemærkninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Andreas Rahlf Hauptmann 
 
Fuldmægtig 
 
Tlf. direkte 3330 7485 
 
E-post arh@eogs.dk 
 
14. september 2007 
 


