
 

 

START Danmarks høringssvar til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto 
- Sammenfatning 
Af formand Hjalte Højsgaard. 
 
START Danmark er den nationale studenterorganisation for iværksætteri på længere videregående 
uddannelser. Der kan findes mere information om organisationen på www.startdanmark.dk.  
 
Eftersom START Danmark kontinuerligt arbejder for at lette studerendes adgang til iværksætteri hilses den 
foreslåede forbedring af etableringskontoordningen velkommen. 
 
Imidlertid er det de færreste af organisationens medlemmer der betaler topskat når de starter virksomhed 
op. Ikke desto mindre kan etableringskontoordningen med fordel tilpasses, således at den også forbedrer 
mulighederne for studerende og nyuddannede. Ved at inkorporere sådanne hensyn til denne gruppe i 
ordningen sikres et markant stærkere incitament til at få flere videnintensive iværksættere ud af 
universiteterne og andre højere læreanstalter.  
 
Derfor stiller START Danmark følgende forslag til forbedring af ordningen: 
  
Når man har tjent for meget 
Studerende har ofte studiejob ved siden af studiet. Dette giver som oftest den studerende en stærkere 
faglighed i form af praktisk erfaring samt et større netværk, der med tiden kan udvikle sig til investorer og 
kunder når den studerende starter egen virksomhed. Imidlertid er studerende begrænset i hvad de må tjene 
uden at skulle afmelde eller tilbagebetale SU.  
Da grænsen for indtjening ved siden af SU’en er sat som den er, er det sjældent, at studerende kan arbejde 
det antal timer, arbejdsgiveren ønsker, uden at få privatøkonomiske problemer. De 74.000 kr. man må tjene 
ved siden af sin SU rækker ikke til mange timer når ens timeløn er over 100 kr. Som studerende er det en 
svær situation, at skulle opretholde sin privatøkonomi hvis der ikke er supplement fra SU’en, noget blandt 
andet Nordea har påvist. Alternativet er som oftest at arbejde så meget, at det går ud over studierne, hvilket 
heller ikke er gavnligt.  
Nogle studerende klare deres ekstra indtægt ved at få arbejdsgiver til at indbetale det overskydende beløb 
på en pensionsopsparing eller ved simpelthen at arbejde sort mod andre ydelser, eksempelvis køb af bøger. 
Intet af dette er umiddelbart gavnligt for den studerende med iværksætterønsker. 
START Danmark foreslår, at man skal have mulighed for at indbetale sin overskydende løn i en 
etableringskonto uden at blive trukket i SU. Indbetalinger på en etableringskonto skal ikke tælle som 
indtægt før skat når SU skal modregnes. Dette vil give et reelt privatøkonomisk råderum for studerende til at 
benytte etableringskontoordningen. 
 
SU som investering 
Det er Regeringens politik, at studerende skal færdiggøre deres studier på normeret tid. Dette kan være 
svært at gøre hvis man allerede i sin studietid har startet egen virksomhed. I en opstartsfase er kunder 
vigtigere for virksomhedens succes end opgave-deadlines. Derfor mener vi, at man kan tilføje et økonomisk 



 

 

incitament til at færdiggøre sin uddannelse hurtigt når man har iværksætterdrømme. Dette incitament skal 
gælde studerende der har meldt deres SU fra, og således har nogle ”SU-klip” til gode.  
Vi foreslår, at SU-klip man har i overskud ved endt uddannelse skal kunne udbetales til en etableringskonto. 
 
Tidsbegrænset mulighed for at trække etableringsomkostninger fra 
Studerende der har reelt vækstpotentiale i deres forretningside tiltrækker tit dygtige investorer fra ind- og 
udland. Disse investorer har dygtige rådgivere til at tage sig af specifikke komplicerede spørgsmål om 
eksempelvis selskabskonstruktion og juridiske problemer der kan opstå, eksempelvis når en investor ikke 
er dansk. Den slags specialiseret rådgivning er dyr for iværksættere. 
Professionelle investorer er interesserede i at iværksætteren får det bedst mulige udgangspunkt, og derfor 
også bruger rådgivere vedkommende er tryg ved. Det kan være en relativ skræmmende udgift for 
iværksættere der netop er færdige med studiet, eller stadig læser, at lægge disse udgifter inden 
virksomhedsetablering. Specielt hvis det er en forhandlingssituation, hvor der er risiko for sammenbrud. 
Derfor ville det være en fordel for studerende at kunne, såfremt investor er enig, afholde disse udgifter efter 
virksomhedsetablering.  
 
Dette kunne laves med en tidsramme indenfor hvilken man kan trække etablerings- og udviklingsudgifter 
fra, der er afholdt før etablering. Eksempelvis under studiet og op til to år efter endt færdiggjort uddannelse. 
  
Disse forslag vil lette studerendes tilgang til iværksætteri, og give et mærkbart privatøkonomisk incitament 
til at føre sin forretningside ud i livet. Vel at mærke, på et tidspunkt hvor dette har størst betydning for den 
største gruppe af potentielle vækstiværksættere.  
 
Venlig hilsen, 
Hjalte Højsgaard  
På vegne af START Danmark 
 
 


