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Høringssvar vedr Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etable-
ringskonto  
 
HTS takker for at kunne kommentere ovennævnte høring.  
 
Lovforslaget retter op på en alvorlig skavant for iværksættere, som har succes 
og derfor betaler topskat. I dag kan det faktisk ikke betale sig for disse iværksæt-
tere at bruge etableringskontoordningen. Det rettes der op på. 
 
Brug for bedre opsparingsmuligheder 
 
HTS vil imidlertid foreslå en anden forbedring i form af, at der blev bedre opspa-
ringsmuligheder, så indskud kan fratrækkes op til topskatten. I svar af 28. okto-
ber 2003 på spørgsmål S 60 fra daværende skatteminister Svend Erik Hovmand 
fremgår det således, at det umiddelbare provenutab vil udgøre ca. 10 mio. kr. år-
ligt. En tilsvarende afskaffelse af afskrivningsgrundlaget på de resterende 30 pct. 
vil på sigt indbringe en provenugevinst på 20 mio. kr. årligt. 
 
Det samlede nettoprovenu af en sådan omlægning vil kunne finansiere en ud-
skydelse af genbeskatningen de første 10 år af iværksættere, der starter i sel-
skabsform. Her bør beskatningen først ske, når aktierne eller anparterne afhæn-
des eller sælges, som det bl.a. kendes fra generationsskifte og pensionsbeskat-
ningen. I dag beskattes iværksættere således uanset, om de har overskud, hvil-
ket kan gøre det svært at finansiere skatten, hvilket i sidste ende kan lukke den 
nyetablerede virksomhed. 
 
Denne omlægning med afskaffelse af det resterende afskrivningsgrundlag og 
forbedring af opsparingsmulighederne vil kunne medvirke til at vende den uhel-
dige udvikling de sidste år, hvor færre og færre bruger og sparer op på etable-
ringskontoordningen. 
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For det første vil det tilskynde flere til at spare op, når fradragsmulighederne for-
bedres. Det vil i selv sig gøre det lettere at fremskaffe anden egenkapital (ventu-
rekapital) og fremmedkapital (først og fremmest almindelig lånekapital), så solidi-
teten hos den enkelte iværksætter forbedres. 
 
For det andet er det tvivlsomt, hvor stor effekt en forbedring af afskrivningsmulig-
hederne giver, da disse først kan udnyttes, når der er overskud i den nyetablere-
de virksomhed. Det er der sjældent i de første år, så derfor får det beskrevne for-
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bedringsforslag først en mulig effekt mange år senere – hvor virksomheden mu-
ligvis allerede er lukket. 
 
Derfor vil det forbedre rammevilkårerne for iværksættere langt mere at styrke op-
sparingsmulighederne frem for de efterfølgende afskrivningsmuligheder. 
 
Efter HTS’ opfattelse kan dette ske uden at der etableres en ny ordning, efter-
som der i den nuværende ordning allerede er indskud med forskellig fradrags-
værdi (og efterfølgende afskrivningssatser/genbeskatningssatser). 
 
 
Med venlig hilsen 
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