
Lovforslag nr.  L 71 Folketinget 2008-09

Skattemin., j.nr. 2008-311-0022
AN009449

Schultz Grafisk

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\573316\Dokumenter\573316.fm 18-11-08 13:33 k03 bpe

Fremsat den 19. november 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag
til

Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og 
forskellige andre love

(Mulighed for fuld fradragsret for indskud på iværksætterkonto)

§ 1

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006, som
ændret ved § 5 i lov nr. 1580 af 20. december
2006, § 12 i lov nr. 1587 af 20. december 2006,
lov nr. 90 af 20. februar 2008 og ved § 5 i lov nr.
521 af 17. juni 2008, foretages følgende ændrin-
ger:

1. Lovens titel affattes således:
»Lov om indskud på etableringskonto og

iværksætterkonto«.

2. I § 1, stk. 1, § 2, § 7, stk. 7, § 10, stk. 5, 5 pkt.,
§ 10 A, 1. og 3. pkt., § 11 A, § 13 og § 14, 1. pkt.,
indsættes efter »etableringskonto«: »eller iværk-
sætterkonto«.

3. I § 3, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Ved opgørelsen af, om de nævnte grænser er

overholdt, lægges indskud på etableringskonto
og iværksætterkonto sammen.«

4. I § 4, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Indskud på etableringskonto og iværksætter-

konto sker på særskilte konti.«

5. I § 4, stk. 1, 3. pkt., der bliver til 4. pkt., ind-
sættes efter »etableringskonto«: »eller iværksæt-
terkonto«.

6. I § 7, stk. 5, 1. pkt., § 9, stk. 2 og 3, og § 10,
stk. 5, indsættes efter »etableringskontoen«: »el-
ler iværksætterkontoen«.

7. I § 7, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:
»Har kontohaveren både etableringskonto og

iværksætterkonto, vælger den pågældende, hvor
meget af beløbet der hæves fra hver enkelt kon-
to.«

8. I § 7, stk. 5, 3-5. pkt., der bliver 4-6. pkt., ind-
sættes efter »indskud«: »på etableringskonto«.

9. I § 7, stk. 5, indsættes som 7. pkt.:
»4. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved

hævning af beløb fra iværksætterkonto.«

10. I § 7, stk. 10, 1. pkt., indsættes efter »etable-
ringskontoen«: »eller iværksætterkontoen«, og
»1. og 2. pkt.« ændres til: »1-3. pkt.«

11. I § 7, stk. 10, 2. og 4. pkt., indsættes efter
»den personlige indkomst«: », jf. dog 6. og 7.
pkt«.

12. I § 7, stk. 10, indsættes som 7. pkt.:
»6. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved

hævning af beløb fra iværksætterkonto.«

13. I § 7, stk. 11, 1. pkt., indsættes efter »etable-
ringskontoen«: »eller iværksætterkontoen«, og
»1. og 2. pkt.« ændres til: »1-3. pkt.«

14. I § 7, stk. 11, 5. pkt., indsættes efter »10 år«:
», jf. dog 6. pkt«.

15. I § 7, stk. 11, indsættes efter 5. pkt.:
»Ved hævning af beløb fra iværksætterkonto

tillægges det hævede indskud med 10 pct. i hvert
af de 10 år.«
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16. I § 7, stk. 11, 9. pkt., der bliver 10. pkt., æn-
dres »6. pkt.« til: »7. pkt.«

17. I § 7, stk. 11, 11. pkt., der bliver 12. pkt., æn-
dres »6. og 9. pkt.« til: »7. og 10. pkt.«

18. I § 9, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Der svares ved fristens udløb afgift med 60

pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto
med tillæg efter 1. pkt.«

19. I § 9, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:
»Der svares ved hævning fra kontoen afgift

med 60 pct. af indskudsbeløbet på iværksætter-
konto med tillæg efter 2. pkt.«

20. I § 9, stk. 3, 4. pkt., ændres »skattekravet« til:
»skatte- eller afgiftskravet«, og »skatten« æn-
dres til: »skatten eller afgiften«.

21. I § 10, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:
»Der svares ved fristens udløb afgift med 60

pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto
med tillæg efter 2. og 3. pkt.«

22. I § 10, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:
»Der svares ved hævning fra kontoen afgift

med 60 pct. af indskudsbeløbet på iværksætter-
konto med tillæg efter 2. og 3. pkt.«

23. I § 10, stk. 3, ændres »4. og 5. pkt.« til: »5.
og 6. pkt.«

24. I § 10, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »Ind-
skud«: »på etableringskonto«.

25. I § 10, stk. 4, indsættes som 4. pkt.:
»Der svares ved fristens udløb afgift med 60

pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto, der
ikke har kunnet hæves efter § 7 inden for denne
frist.«

26. I § 10, stk. 5, 1. pkt., ændres »skattekrav« til:
»skatte- og afgiftskrav«, og »4. og 5. pkt.« æn-
dres til: »5. og 6. pkt.«

27. I § 10, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »etable-
ringskonto«: »henholdsvis iværksætterkonto«.

28. I § 10, stk. 5, 5. pkt., indsættes efter »3-må-
neders-fristen udløber«: »henholdsvis afgiftsbe-
rigtiges med 60 pct. ved 3-måneders-fristens ud-
løb«.

29. I § 10 A, 3. pkt., indsættes efter »beskatning«:
»eller afgiftsberigtigelse«.

30. I § 11, stk. 1, 2. pkt., ændres »4. pkt.« til: »5.
og 6. pkt.«

31. I § 11, stk. 1, indsættes som 5. pkt.:
»Der svares afgift med 60 pct. af indskudsbe-

løbet på iværksætterkonto med tillæg efter 1.
pkt. ved dødsfald eller 3. pkt. ved afsigelse af
konkursdekret.«

32. I § 11, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:
»Der svares ved ophør af kontohaverens skat-

tepligt efter kildeskatteloven § 1 afgift med 60
pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto
med tillæg efter 2. pkt.«

33. I § 11, stk. 2, 4. pkt., der bliver 5. pkt., ændres
»1-3. pkt.« til: »1-4. pkt.«

34. I § 11, stk. 2, 5. pkt. og 7. pkt., der bliver 6.
pkt. og 8. pkt., indsættes efter »efterbeskatning«:
»eller afgiftsberigtigelse«.

35. I § 11, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »afhæn-
delsesåret«: », jf. dog 4. pkt«.

36. I § 11, stk. 3, indsættes efter 3. pkt.:
»Der svares afgift med 60 pct. af indskuddene

som nævnt i 1. og 2. pkt. i det indkomstår, hvor
virksomheden er ophørt eller afhændet, eller
hvor kravene i § 7, stk. 2, nr. 1 eller 2, ikke kan
anses for opfyldt.«

37. I § 11 A, stk. 1, indsættes som 7. pkt.:
»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på

iværksætterkonti, idet der dog svares afgift med
60 pct. af indskudsbeløbet med tillæg efter 2.
pkt. i det indkomstår, hvori indskuddene er hæ-
vet.«

38. I § 11 A, stk. 1, 7. pkt., der bliver 8. pkt., æn-
dres »4. og 5. pkt.« til: »5. og 6. pkt.«

39. Efter § 11 C indsættes:
»§ 11 D. Fristen for betaling af afgift omfattet

af § 9, § 10, § 11 og § 11 A er den 1. maj i året
efter indkomståret, dødsåret, konkursåret hen-
holdsvis ophørs- eller afhændelsesåret med sid-
ste rettidige betalingsdag den 1. juli i for-
faldsåret. Falder den sidste rettidige indbeta-
lingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlæn-
ges fristen til den følgende hverdag. Betales be-
løbet ikke rettidigt, forrentes det forfaldne beløb
med renten efter § 7, stk. 2, i lov om opkrævning
af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 pro-
centpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen
at regne.

Stk. 2. Reglerne i skatteforvaltningsloven,
skattekontrolloven, kildeskatteloven, inddrivel-
sesloven og opkrævningsloven finder tilsvaren-
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de anvendelse på afgift omfattet af § 9, § 10, § 11
og § 11 A.«

40. I § 14, 3. og 4. pkt., indsættes efter »etable-
ringskontoens«: »eller iværksætterkontoens«.

41. I § 15 indsættes efter »etableringskonti«: »og
iværksætterkonti«.

§ 2

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskat-
teloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 908 af 28.
august 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr.
521 af 17. juni 2008:

1. I § 9, stk. 1, nr. 2, § 22, stk. 1, nr. 2, § 22, stk.
2, § 43, stk. 3, 1. pkt., § 59, stk. 2, nr. 2, og § 80,
stk. 2, indsættes efter »etableringskonto«: »og
iværksætterkonto«.

2. I § 9, stk. 1, nr. 3, indsættes efter 1. pkt.:
»Iværksætterkontoindskud medregnes med

100 pct. af beløbet, jf. dog § 43, stk. 3.«

3. I § 13, stk. 5, nr. 5, indsættes efter »etable-
ringskonto«: »eller iværksætterkonto«.

4. I § 22, stk. 1, nr. 3, indsættes efter 1. pkt.:
»Iværksætterkontoindskud medregnes med

100 pct. af beløbet, jf. dog § 43, stk. 3.«

5. I § 62, stk. 4, indsættes efter »etableringskon-
toindskud«: »og iværksætterkontoindskud«.

§ 3

I lov om indkomstskat for personer m.v. (per-
sonskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af
19. september 2006, som ændret bl.a. ved § 109
i lov nr. 90 af 31. januar 2007, foretages følgende
ændringer:

1. I § 3, stk. 2, nr. 10, udgår: og.

2. I § 3, stk. 2, nr. 11, ændres »erhvervsdriven-
de.« til: »erhvervsdrivende og«.

3. I § 3, stk. 2, indsættes som nr. 12:
»12)indskud på iværksætterkonto efter lov om

indskud på etableringskonto og iværksætter-
konto.«

§ 4

I lov nr. 532 af 17. juni 2008 om ændring af
aktieavancebeskatningsloven, dødsboskattelo-
ven og kildeskatteloven, som ændret ved § 6 i
lov nr. 906 af 12. september 2008, foretages føl-
gende ændring:

1. § 3, nr. 2, ophæves.

§ 5

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a.
ved § 3 i lov nr. 532 af 17. juni 2008, foretages
følgende ændringer:

1. I § 26 A indsættes som stk. 8:
»Stk. 8. En ægtefælle kan overdrage sine ind-

skud på etableringskonto og iværksætterkonto til
den anden ægtefælle, som herefter indtræder i
overdragerens skattemæssige stilling med hen-
syn til disse indskud.«

§ 6

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørel-
sen i Lovtidende og har virkning fra og med ind-
komståret 2009.
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Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Lovforslaget formål og baggrund
Lovforslagets formål er at forbedre etableringskon-

toordningen med henblik på at skabe bedre forhold for
iværksættere. Forbedringen sker ved, at der i etable-
ringskontoloven indføres en ny opsparingsordning for
iværksættere. Den nye opsparingsordning benævnes
iværksætterkonto. Det foreslås, at indskud på en
iværksætterkonto fradrages ved opgørelsen af den
personlige indkomst. Dermed får indskud på en
iværksætterkonto en skattemæssig fradragsværdi på
op til 59,7 pct. Formålet med indførelsen af en ny op-
sparingsordning er at øge tilskyndelsen til at spare op
til start af egen virksomhed. Iværksætterkontoordnin-
gen er et supplement til den eksisterende etablerings-
kontoordning, som fortsat vil kunne bruges.

Lovforslaget er et led i aftalen af 2. november 2006
mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Fol-
keparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og
Det Radikale Venstre om udmøntning af globalise-
ringspuljen. Det fremgår af aftalen, at der afsættes 10
mio. kr. i 2007 og 20 mio. kr. derefter til forbedring af
opsparingsmulighederne ved etablering af nye virk-
somheder. Første led i udmøntningen skete ved lov nr.
90 af 20. februar 2008, hvor reglerne i etableringskon-
toloven blev ændret, således at der blev indført for-
bedrede afskrivnings- og fradragsmuligheder, når
etablering har fundet sted. Lov nr. 90 af 20. februar
2008 udmøntede 10 mio. kr. for 2007 og efterfølgende
indkomstår. Forslaget er en udmøntning af de reste-
rende 10 mio. kr.

Med globaliseringsreformen har regeringen givet
uddannelse, forskning, innovation og iværksætteri
topprioritet. Iværksættere skaber innovation og øget
konkurrence og hæver produktiviteten i samfundet. Et
af regeringens mål er, at Danmark i 2015 skal være
blandt de lande i verden, hvor der er flest vækstiværk-
sættere. Regeringen vil derfor fortsætte indsatsen med
at forbedre rammevilkårene for iværksættere og min-
dre virksomheder med vækstambitioner. Regeringen

har tidligere i 2002, 2004 og 2008 forbedret reglerne i
etableringskontoloven.

Med lovforslaget forbedres reglerne i etablerings-
kontoloven yderligere.

Forbedringen tager sigte på at få flere indskydere
samt at få kontohaverne til at foretage større indskud
end i dag.

2. Gældende ret
Den gældende etableringskontoordning retter sig

mod lønmodtagere, der ønsker at blive selvstændigt
erhvervsdrivende, eksempelvis inden for den branche,
som de kender fra deres ansættelse, eller lønmodtage-
re, der kan se potentialet i at udnytte en god idé er-
hvervsmæssigt. De pågældende har imidlertid ikke al-
tid den nødvendige opsparing til anskaffelse af eksem-
pelvis maskiner og bygninger til brug for virksomhe-
den. Etableringskontoordningen giver skattemæssige
incitamenter til at foretage opsparing forud for etable-
ringen.

Efter de gældende regler i etableringskontoloven
kan fuldt skattepligtige personer, der oppebærer løn-
indtægt m.v., og som ikke er fyldt 67 år ved udgangen
af indkomståret, foretage indskud på en etablerings-
konto med henblik på etablering af selvstændig er-
hvervsvirksomhed eller erhvervelse af virksomhed i
selskabsform ved anskaffelse af aktier eller anparter i
et selskab. Indskuddet kan fradrages ved opgørelsen af
den skattepligtige indkomst. Der er tale om et lig-
ningsmæssigt fradrag, der gennemsnitligt har en skat-
teværdi på ca. 33 pct.

Når en person har opnået fradrag ved at indskyde et
beløb på en etableringskonto, skal der ske en skatte-
mæssig udligning af dette fradrag, når etableringskon-
tomidlerne anvendes.

Ved etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed
sker udligningen ved, at afskrivningsgrundlaget for
virksomhedens aktiver nedsættes. Det vil sige, at der
sker en forlods afskrivning på afskrivningsberettigede
aktiver. Det drejer sig om fysiske aktiver som drifts-
midler, skibe og bygninger samt goodwill m.m. Ved
anvendelse af etableringskontomidler til erhvervelse
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af afskrivningsberettigede aktiver reduceres det beløb,
der lægges til grund ved beregning af skattemæssige
afskrivninger på det pågældende formuegode, ved for-
lods afskrivning med et beløb, der svarer til 58 pct. af
de hævede indskud, når der er foretaget fradrag for de
hævede indskud i indkomståret 2002 eller senere ind-
komstår. Såfremt der er foretaget fradrag for de hæve-
de indskud i indkomstårene 1999-2001, er satsen 68
pct. Såfremt der er foretaget fradrag for de hævede
indskud i 1998 eller tidligere indkomstår, er satsen
100 pct. I den situation er der således ikke mulighed
for yderligere afskrivninger.

Er der tale om fradragsberettigede driftsomkostnin-
ger, sker udligningen ved, at omkostningerne fradra-
ges med en mindre procentdel af det fulde beløb. Det
gælder for eksempel udgifter til dækning af løn m.v.,
leje af erhvervslokaler, udgifter til advokat og revisor
i forbindelse med etableringen, markedsundersøgel-
ser, udgifter til forsøg og forskning, samt udgifter til
kurser og uddannelsesaktiviteter. Ved anvendelse af
etableringskontomidler til dækning af de nævnte ud-
gifter anses det beløb, der hæves, at dække 55 pct. af
udgifterne, således at der kan foretages fradrag med
45 pct. af udgiften ved opgørelsen af den personlige
indkomst, når der er foretaget fradrag for de hævede
indskud i indkomståret 2002 eller senere indkomstår.
Såfremt der er foretaget fradrag for de hævede ind-
skud i indkomstårene 1999-2001, er satsen 65 pct., så-
ledes at der kan foretages fradrag med 35 pct. af udgif-
ten. Såfremt der er foretaget fradrag for de hævede
indskud i 1998 eller tidligere indkomstår, er satsen
100 pct. I den situation er der således ikke mulighed
for yderligere fradrag.

Ved erhvervelse af virksomhed i selskabsform sker
udligningen på anden vis, da udgifter til anskaffelse af
aktier og anparter ikke er fradragsberettigede ved ind-
komstopgørelsen. Den skattemæssige udligning sker
her i form af genbeskatning af de tidligere foretagne
fradrag. Genbeskatningen sker over en 10-årig perio-
de med lige store årlige beløb fra og med det år, hvor
beløbet hæves. Genbeskatningen sker ved en forhøjel-
se af den personlige indkomst. De skattemæssige virk-
ninger holdes hos den person, der har indskudt på
etableringskontoen. Selskabets afskrivningsgrundlag
bliver således ikke berørt af, at aktierne eller anparter-
ne er købt for etableringskontomidler. For beløb, for
hvilke der er foretaget fradrag i indkomståret 2002 og
følgende indkomstår, tillægges 50 pct. af det hævede
indskud med 5 pct. i hvert af de 10 år. For beløb, for
hvilke der er foretaget fradrag i indkomstårene 1999-
2001, tillægges 55 pct. af det hævede indskud med 5,5
pct. i hvert af de 10 år. For beløb, for hvilke der er

foretaget fradrag i indkomståret 1998 og tidligere ind-
komstår, tillægges 80 pct. af det hævede indskud med
8 pct. i hvert af de 10 år.

Som det fremgår, afhænger størrelsen af genbeskat-
ningen samt reduktionen af afskrivningsgrundlaget og
de fradragsberettigede driftsomkostninger af, hvornår
etableringskontoindskuddene er sket. Dette hænger
sammen med, at fradragsværdien af de ligningsmæs-
sige fradrag gradvist er reduceret siden skatterefor-
men i 1993.

3. Lovforslagets indhold
Der foreslås en ændring af etableringskontoloven,

således at der indføres en iværksætterkonto, hvor der
gives fradrag for indskuddene ved opgørelsen af den
personlige indkomst og ikke blot som et ligningsmæs-
sigt fradrag. Skatteværdien af fradraget vil således
kunne være op til ca. 59,7 pct., hvor det ligningsmæs-
sige fradrags værdi alene udgør ca. 33 pct. Herved for-
bedres incitamentet til at spare op efter reglerne i etab-
leringskontoloven, da indskuddene kan fradrages ved
opgørelsen af den personlige indkomst.

Den fulde skattemæssige fradragsværdi i iværksæt-
terkontoordningen modsvares af, at det i modsætning
til etableringskontoordningen ikke vil være muligt
yderligere at afskrive på de anskaffede aktiver. An-
vendes iværksætterkontomidlerne til dækning af visse
driftsudgifter, vil der tilsvarende ikke være adgang til
yderligere fradrag. Anvendes iværksætterkontomidler
til erhvervelse af aktier, skal der ske fuld genbeskat-
ning, når indskuddene anvendes hertil. Genbeskatnin-
gen sker over en periode på 10 år, hvilket er den sam-
me periode, der gælder for genbeskatningen, når der er
anvendt etableringskontomidler. Det yderligere fra-
drag m.m. knyttet til etableringskontoordningen er
indført som kompensation for den lave fradragsværdi,
jf. ovenfor.

Den fulde skattemæssige fradragsværdi modsvares
endvidere af, at indskudsbeløb, der hæves uden at gå
til dækning af udgifter m.v. i forbindelse med etable-
ring af selvstændig erhvervsvirksomhed, afgiftsbe-
lægges med 60 pct. Tilsvarende gælder andre situatio-
ner, hvor midlerne ikke anvendes i overensstemmelse
med formålet, f.eks. i den situation, hvor fristen for
etablering udløber. Afgiften på 60 pct. skal sikre, at
iværksætterkontoordningen målrettes etablering af
selvstændig erhvervsvirksomhed. Den skal derved
virke som et værn mod udskydelse af skattebetalin-
gen, evt. til et tidspunkt, hvor man ved, at man ikke
betaler den højeste marginalskat. Fradrag for indskud
ved opgørelsen af den personlige indkomst forventes
dermed at føre til indskud, der er begrundet i en seriøs
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plan om senere etablering af selvstændig erhvervs-
virksomhed, men ikke indskud, der primært er moti-
veret af den umiddelbare skattebesparelse. Afgiften på
60 pct. tilfalder staten.

Iværksætterkontoordningen etableres som en over-
bygning på den eksisterende etableringskontoordning.
Bortset fra de ovennævnte principper for fradrag og
beskatning udstrækkes de gældende principper for
etableringskontoindskud til iværksætterkontoindskud.

Eksempelvis vil reglerne for, hvornår etablering
kan anses for at være sket, være fælles for iværksæt-
ter- og etableringskontomidler, ligesom reglerne for,
hvad midlerne kan anvendes til, er fælles.

Med hjemmel i etableringskontolovens § 5, stk. 1, §
9, stk. 3, § 11 B, stk. 2, og § 15, har skatteministeren
udstedt bekendtgørelse nr. 927 af 4. oktober 2005 om
indskud på etableringskonto. Bekendtgørelsen regule-
rer bl.a. pengeinstitutternes medvirken ved ordningen.
Det er tanken at ændre denne bekendtgørelse, så den
også dækker indskud på iværksætterkonto.

Der foreslås endvidere en række konsekvensæn-
dringer i dødsboskatteloven, kildeskatteloven og lov
nr. 532 af 17. juni 2008 om ændring af aktieavancebe-
skatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskattelo-
ven.

4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige
Der indestår i alt ca. 1 mia. kr. i pengeinstitutter på

den særlige indlånsform bestående af etableringskon-
ti, hvor der igennem skattesystemet er givet fradrag
for indskudsbeløbet. I 2006, der er det seneste år, hvor
der foreligger endelige optællinger, foretog ca. 2.200
personer fradrag for indskud på etableringskonto på i
alt ca. 190 mio. kr.

Fradraget for indskud på en iværksætterkonto vil
ifølge lovforslaget blive givet i den personlige ind-
komst, således at fradraget får en skatteværdi på op til
ca. 59,7 pct. En del af de nuværende indskydere på
etableringskontoordningen må derfor antages at vælge
at indskyde på en sådan ordning i stedet for den gæl-
dende, hvis de kan udnytte den højere fradragsværdi,
og samtidig har formodning om ikke at have særligt
høje indkomster de første par år efter etableringen.
Det antages at være tilfældet for ca. 40 pct. af de ind-
skudte midler.

På baggrund af det nuværende årlige niveau for ind-
skud på etableringskontoen på ca. 190 mio. kr. – og
hvis det antages, at indskud på den nye ordning vil
øges med 25 pct. som følge af indførelsen – skønnes
tilføjelsen af iværksætterordningen at bevirke et
umiddelbart provenutab på ca. 30 mio. kr. årligt. Pro-

venutabet er beregnet under hensyntagen til den for-
højede fradragsværdi i forhold til indskud på den gæl-
dende etableringskontoordning. Den højere fra-
dragsværdi modsvares dog af, at det ikke er muligt at
afskrive yderligere på anskaffede aktiver, hvilket be-
virker, at der efter nogle år vil blive tale om et årligt
modsvarende provenu i størrelsesordenen 15 mio. kr.
Med en vis usikkerhed skønnes der således samlet at
blive tale om et varigt provenutab på ca. 15 mio. kr. år-
ligt.

Opgjort på indkomstårsbasis skønnes det umiddel-
bare provenutab til ca. 30 mio. kr. i 2009 og i de første
par år, hvoraf ca. 10 mio. kr. vedrører kommunerne.
Lovforslaget medfører ingen økonomiske konsekven-
ser for regionerne. Det umiddelbare provenutab op-
gjort på finansårsbasis vil først vise sig i 2010 som
større overskydende skat eller mindre restskat for ho-
vedparten af de berørte, så finansårsvirkningen af lov-
forslaget i 2009 skønnes at være ubetydelig.

5. Administrative konsekvenser for det offentlige
Lovforslaget skønnes at medføre engangsudgifter

for SKAT på ca. 7 mio. kr. til systemtilretninger og ca.
50.000 kr. til information.

6. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget skønnes at medføre positive effekter for

erhvervslivet. Den foreslåede iværksætterordning vil,
som et supplement til etableringskontoordningen, øge
tilskyndelsen til at spare op til etablering af egen selv-
stændig erhvervsvirksomhed eller erhvervelse af virk-
somhed i selskabsform for personer, der kan fradrage
indskud i den personlige indkomst med en skatteværdi
på op til ca. 59,7 pct.

7. Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser

for erhvervslivet. Reglerne om indskud på iværksæt-
terkonto er en frivillig ordning, som personer, der øn-
sker at blive iværksættere eller har etableret sig som
iværksættere, kan benytte sig af. Frivillige ordninger
falder uden for det område, der anses at indebære ad-
ministrative konsekvenser.

Forslaget har været sendt til Erhvervs- og Selskabs-
styrelsens 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 in-
deholder administrative konsekvenser. Det bør derfor
ikke forelægges et af Økonomi- og Erhvervsministeri-
ets virksomhedspaneler.
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8. Administrative konsekvenser for borgerne
Lovforslaget har ingen administrative konsekven-

ser for borgerne.

9. Miljømæssige konsekvenser
Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekven-

ser.

10. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

11. Høring
Lovforslaget har været i høring hos Advokatrådet,

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Center for Kvali-

tet i Reguleringen, Danish Venture Capital & Private
Equity Association, Dansk Erhverv, Dansk Industri,
Dansk Iværksætterforening, Dansk Landbrug, Den
Danske Skatteborgerforening, Ejerlederne, Finans og
Leasing, Finansrådet, Foreningen Danske Revisorer,
Foreningen Registrerede Revisorer, Foreningen af
Statsautoriserede Revisorer, Forvaltningshøjskolen,
Håndværksrådet, Landsorganisationen i Danmark,
SKAT, SKATs retssikkerhedschef, Skatterevisorfor-
eningen og START Danmark.

En oversigt over modtagne høringssvar med tilhø-
rende kommentarer er medtaget som bilag 1 til dette
lovforslag.

12. Sammenfattende skema

Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1
Etableringskontolovens titel foreslås ændret, såle-

des at det af titlen fremgår, at loven også gælder for
iværksætterkonti.

Til nr. 2, 5, 6, 13, 27, 40 og 41

Iværksætterkontoordningen etableres som en over-
bygning på den eksisterende etableringskontoordning.
Hvor andet ikke er anført i dette forslag, udstrækkes
de gældende principper for indskud på etablerings-
konto til indskud på iværksætterkonto. Det foreslås, at
der efter ordene »etableringskonto«, »etableringskon-

Positive konsekvenser/
mindreudgifter

Negative konsekvenser/
merudgifter

Økonomiske konsekvenser for det 
offentlige

Ingen Lovforslaget skønnes at medføre 
et umiddelbart provenutab på ca. 
30 mio. kr. i 2009 og i de første 
par år. Heraf vedrører ca. 10 mio. 
kr. kommunerne. Finansårsvirk-
ningen af lovforslaget i 2009 
skønnes at være ubetydelig. Den 
varige virkning af lovforslaget 
skønnes til et provenutab på ca. 15 
mio. kr. årligt.

Administrative konsekvenser for 
det offentlige 

Ingen Lovforslaget skønnes at medføre 
engangsudgifter for SKAT på ca. 
7 mio. kr. til systemtilretninger og 
ca. 50.000 kr. til information.

Økonomiske konsekvenser for er-
hvervslivet

De forbedrede muligheder for at 
fradrage indskud giver bedre mu-
lighed for succesfuld etablering af 
virksomhed.

Ingen

Administrative konsekvenser for 
erhvervslivet

Ingen Ingen

Administrative konsekvenser for 
borgerne 

Ingen Ingen

Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen
Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.
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toen«, »etableringskontoens« og »etableringskonti«
indsættes henholdsvis »eller iværksætterkonto«, »el-
ler iværksætterkontoen«, »eller iværksætterkontoens«
og »eller iværksætterkonti«.

Til nr. 3
Indskud på etableringskonto skal mindst udgøre

5.000 kr. og kan højst udgøre 40 pct. af nettolønind-
tægten eller af overskuddet fra selvstændig erhvervs-
virksomhed. Dog kan der altid indskydes 100.000 kr.
af nettolønindtægten eller overskuddet.

Det foreslås, at disse forskellige grænser skal udgø-
re fælles grænser for den pågældende persons indskud
på etableringskonto og iværksætterkonto. Foretages
der således indskud både på en etableringskonto og på
en iværksætterkonto, skal de samlede indskud således
udgøre mindst 5.000 kr. og højst 40 pct. af nettoløn-
indtægten eller af overskuddet. Tilsvarende gælder, at
indskyder den pågældende person både på en etable-
ringskonto og på en iværksætterkonto, kan de samlede
indskud altid udgøre op til 100.000 kr.

Til nr. 4 og 7
Foretager en person indskud både på etablerings-

konto og på iværksætterkonto, vil indskuddene have
forskellig skattemæssig værdi, ligesom hævninger fra
de respektive konti skattemæssigt skal behandles for-
skelligt.

Det foreslås derfor, at indskuddene skal ske på se-
parate konti, jf. forslagets § 1, nr. 4. Tilsvarende fore-
slås, at hvis kontohaveren således har både en etable-
ringskonto og en iværksætterkonto, og ønsker at hæve
et beløb i forbindelse med etablering af selvstændig
erhvervsvirksomhed, skal den pågældende vælge hvor
meget, der hæves fra hver enkelt konto, jf. forslagets
§ 1, nr. 7.

Til nr. 6, 8 og 9
Når der ved indkøb af aktiver som maskiner, inven-

tar, skibe, bygninger og goodwill mv., jf. lovens § 7,
stk. 1, litra a-f, hæves beløb fra en etableringskonto,
hæves der af indskuddene på kontoen med samme be-
løb. Det beløb, der herefter lægges til grund ved be-
regning af skattemæssige afskrivninger på det pågæl-
dende formuegode, formindskes med forlods afskriv-
ning. Dermed udlignes det fradrag, der i sin tid er fore-
taget på baggrund af indskuddet på etableringskonto-
en.

Størrelsen af reduktionen er forskellig afhængigt af
i hvilket år, indskuddet er foretaget. Når der er foreta-
get fradrag for det hævede indskud i indkomståret
1998 eller tidligere, foretages således fuld forlods af-

skrivning. Der kan altså ikke afskrives yderligere på
det erhvervede formuegode.

Det foreslås, at der også skal foretages fuld forlods
afskrivning, jf. forslagets § 1, nr. 9, ved hævning fra
iværksætterkonto i forbindelse med erhvervelse af de
pågældende formuegoder, jf. forslagets § 1, nr. 6. Det
skal ses i forhold til, at indskuddene på kontoen fra-
drages i den personlige indkomst, jf. forslagets § 3,
hvorved indskuddet gives fuld fradragsværdi. Der
foretages samtidig en konsekvensrettelse, jf. forsla-
gets § 1, nr. 8.

Til nr. 10
Etableringskontomidler kan også hæves til dækning

af lønudgifter og leje af lokaler m.v., jf. lovens § 7,
stk. 1, litra g-j. Lovens § 7, stk. 10, regulerer, hvordan
sådanne hævninger skattemæssigt behandles. Det
foreslås, at denne regel også skal gælde iværksætter-
kontomidler. Det præciseres endvidere, at § 7, stk. 5,
2. pkt., jf. forslagets § 1, nr. 7, finder tilsvarende an-
vendelse. Har kontohaveren således både en etable-
ringskonto og en iværksætterkonto, og ønsker konto-
haveren at hæve et beløb i forbindelse med etablering
af selvstændig erhvervsvirksomhed, skal den pågæl-
dende vælge hvor meget, der hæves fra hver enkelt
konto.

Der er således ikke noget til hinder for, at der hæves
beløb fra begge konti til finansiering af indkøb af et er-
hvervsaktiv. Anskaffes en maskine til 200.000 kr., og
der efterfølgende hæves 100.000 kr. fra hver konto,
betyder det, at der sker fuld forlods afskrivning for så
vidt angår den halvdel af finansieringen, der kommer
fra iværksætterkontoen, og delvis forlods afskrivning
for så vidt angår den anden halvdel af finansieringen
hidrørende fra etableringskontoen (forudsat at der er
tale om indskud, der er foretaget efter 1998).

Til nr. 11 og 12
Når etableringskontoindskud anvendes til dækning

af udgifter, der er fuldt ud fradragsberettigede ved op-
gørelsen af den skattepligtige indkomst i det år, hvori
udgiften afholdes, sker der en skattemæssig udligning
ved, at det hævede beløb anses for at dække den fra-
dragsberettigede udgift. Det vil sige, at den skatte-
mæssige udligning sker ved, at der ikke er fradrag for
udgiften ved indkomstopgørelsen på det tidspunkt,
hvor udgiften afholdes. Kontohaveren har således fået
fradrag for udgiften på det tidspunkt, hvor indskudde-
ne på etableringskontoen blev foretaget.

For indskud foretaget i 1998 og tidligere anses det
beløb, der hæves til dækning af de pågældende udgif-
ter, fuldt ud at dække udgifterne. Der kan således i
denne situation ikke foretages fradrag for nogen del af
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lønudgiften m.v. For indskud foretaget efter 1998 er
der fradrag for en procentsats af lønudgiften m.v. Bag-
grunden er, at værdien af fradrag for indskud på en
etableringskonto siden skattereformen i 1993 er redu-
ceret.

Eftersom indskuddet på iværksætterkonto er fuldt
fradragsberettiget i indkomsten, foreslås tilsvarende,
at beløb, der hæves fra en iværksætterkonto til dæk-
ning af de pågældende udgifter, fuldt ud skal dække
udgifterne, således at der ikke kan foretages fradrag
for nogen del af lønudgiften m.v. Hermed udlignes det
fradrag, der i sin tid er givet i forbindelse med ind-
skuddet på iværksætterkontoen, jf. forslagets § 1, nr.
12.

Der foretages endvidere en konsekvensrettelse af
lovens § 7, stk. 10, som følge af forslagets § 1, nr. 11,
jf. forslagets § 1, nr. 11.

Til nr. 13-15
Efter etableringskontolovens § 7, stk. 2, kan etable-

ringskontomidler under visse nærmere angivne betin-
gelser anvendes ved etablering i selskabsform ved an-
skaffelse af aktier eller anparter. Lovens § 7, stk. 11,
regulerer, hvordan sådanne hævninger skattemæssigt
behandles. Det foreslås, at denne regel også skal gæl-
de iværksætterkontomidler, jf. nr. 13. Det præciseres
endvidere, at § 7, stk. 5, 2. pkt., jf. forslagets § 1, nr. 7,
finder tilsvarende anvendelse. Har kontohaveren såle-
des både en etableringskonto og en iværksætterkonto,
og ønsker kontohaveren at hæve et beløb i forbindelse
med etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed,
skal den pågældende vælge hvor meget, der hæves fra
hver enkelt konto.

Ved etablering i selskabsform udlignes det fradrag,
der i sin tid er foretaget, ved genbeskatning af ind-
skuddene i det indkomstår, hvor etableringen foreta-
ges, og de 9 følgende indkomstår med lige store beløb.

Det foreslås, at genbeskatningen i forbindelse med
etablering i selskabsform sker på samme måde ved an-
vendelse af iværksætterkontomidler. Det foreslås, at
fradragene neutraliseres ved genbeskatning af ind-
skuddene i det indkomstår, hvor etableringen foreta-
ges, og de 9 følgende indkomstår. Det hævede indskud
tillægges således den personlige indkomst med 10 pct.
i hvert af de 10 år, jf. § 1, nr. 15.

Ændringen af § 7, stk. 11, 5. pkt., jf. forslagets § 1,
nr. 14, er en konsekvensrettelse som følge af § 1, nr.
15.

Til nr. 16 og 17
Der er tale om konsekvensrettelser.

Til nr. 18-20
Efter de gældende regler i etableringskontoloven

medregnes indskud på en etableringskonto med tillæg
af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår,
hvori indskuddet er foretaget, og indtil det 65. år i den
skattepligtige indkomst, såfremt etablering ikke er
foretaget inden udgangen af det indkomstår, hvor kon-
tohaveren fylder 65 år. Det følger af etableringskonto-
lovens § 9, stk. 1.

I øvrigt kan samtlige indskud på en etableringskon-
to hæves inden det 65. år, selvom etablering ikke er
sket. Også i denne situation medregnes indskuddet på
en etableringskonto med tillæg af 3 pct. for hvert år fra
udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er foreta-
get, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori indskud-
det er hævet, i den skattepligtige indkomst. Det følger
af etableringskontolovens § 9, stk. 2.

Tilsvarende principper foreslås at skulle gælde for
indskud på iværksætterkonto, såfremt etablering ikke
er foretaget inden det tidspunkt, hvor kontohaveren
fylder 65 år, jf. forslagets nr. 18, eller såfremt indskud
på iværksætterkonto hæves, selvom etablering ikke er
sket, jf. forslagets nr. 19.

I stedet for at indskuddet med procenttillæg med-
regnes til den skattepligtige indkomst, foreslås det
dog, at indskuddet med procenttillæg afgiftsbelægges
med 60 pct. Herved sikres det, at en kontohaver ikke
kan indskyde på en iværksætterkonto blot med hen-
blik på skatteudskydelse i stedet for etablering af selv-
stændig erhvervsvirksomhed. Hvis indskuddene såle-
des blev medregnet til den skattepligtige indkomst,
ville man kunne spekulere i at foretage indskud på et
tidspunkt, hvor man betaler den højeste marginalskat,
og hæve indskuddet på et tidspunkt, hvor dette ikke er
tilfældet. Målsætningen med iværksætterkontoordnin-
gen er – ligesom etableringskontoordningen – at sikre
de bedste vilkår for etablering af selvstændig er-
hvervsvirksomhed, ikke for skatteplanlægning.

Det foreslås, at de beløb, der er indsat på iværksæt-
terkontoen, sikrer det nævnte afgiftskrav, og at belø-
bene ikke kan hæves, før afgiften er betalt, jf. forsla-
gets nr. 20. Det svarer til reglen for beløb, der er indsat
på etableringskonto, hvor indskuddet hæves efter
etableringskontolovens § 9, stk. 1 og 2. I dette tilfælde
er det pågældende skattekrav på samme måde sikret af
etableringskontobeløbene, der ikke kan hæves, før
skatten er betalt.

Til nr. 21-22
Når etablering har fundet sted, skal indskud på etab-

leringskonto, der ikke har kunnet hæves inden 9 år ef-
ter udløbet af det år, hvori etablering har fundet sted,
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eller inden udgangen af det indkomstår, hvori konto-
haveren fylder 67 år, medregnes til den skattepligtige
indkomst for det indkomstår, hvori fristen er udløbet,
jf. etableringskontolovens § 10, stk. 1. Indskuddet
medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet
af det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og
indtil fristens udløb. For indskud foretaget inden etab-
leringen medregnes dog først tillæg fra og med det
tredje år efter etableringsåret.

Alternativt kan indskudsbeløbet i det nævnte tilfæl-
de hæves inden udløbet af fristen. I så fald medregnes
beløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af
det indkomstår, hvori indskuddet er fradraget, og ind-
til udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet hæves,
i den skattepligtige indkomst for det år, hvori beløbet
er hævet, jf. etableringskontolovens § 10, stk. 2. For
indskud foretaget inden etablering medregnes dog
først tillæg fra og med det andet år efter etablerings-
året.

Tilsvarende principper foreslås at skulle gælde for
indskud på iværksætterkonto, der ikke har kunnet hæ-
ves inden 9 år efter udløbet af det år, hvori etablering
har fundet sted, eller inden udgangen af det ind-
komstår, hvori kontohaveren fylder 67 år, jf. forsla-
gets nr. 21, eller såfremt indskudsbeløbet i det nævnte
tilfælde hæves inden udløbet af fristen, jf. forslagets
nr. 22.

I stedet for, at indskuddet med procenttillæg med-
regnes til den skattepligtige indkomst, foreslås det
dog, at indskuddet med procenttillæg afgiftsbelægges
med 60 pct. Der henvises til bemærkningerne til nr. 18
og 19.

Til nr. 23
Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af

de foreslåede ændringer af etableringskontolovens §
9, stk. 2, og 3, jf. forslagets § 1, nr. 19 og 20.

Til nr. 24-28
Har et skatteankenævn, Landsskatteretten eller en

domstol i forbindelse med behandlingen af en klage
over en skatteansættelse anerkendt en foretaget etab-
lering, der tidligere har været tilsidesat, regnes fristen
på 9 år i etableringskontolovens § 10, stk. 1, jf. be-
mærkningerne til nr. 21, fra udløbet af det indkomstår,
hvori endelig afgørelse af etableringsspørgsmålet er
truffet, jf. den gældende regel i etableringskontolo-
vens § 10, stk. 4. I samme bestemmelse er det præci-
seret, at indskud, der herefter ikke har kunnet hæves
inden for denne nye frist, medregnes til den skatteplig-
tige indkomst, jf. stk. 1, i det indkomstår, hvori denne
frist udløber.

Er der tale om indskud på iværksætterkonto, fore-
slås det på tilsvarende måde præciseret, at indskuds-
beløbet afgiftsbelægges i det indkomstår, hvori den
nye frist udløber, jf. forslagets § 1, nr. 25. Der foreta-
ges samtidig en konsekvensrettelse, jf. forslagets § 1,
nr. 24.

Det er i etableringskontolovens § 10, stk. 5, fastsat,
at hvis SKAT tilsidesætter en etablering, er der mulig-
hed for at hæve et beløb fra etableringskontoen til
dækning af et skattekrav, der er opstået på grund af til-
sidesættelsen. Etableringskontoindskud, som således
er hævet, kan dog retableres, hvis skatteyderen inden
3 måneder efter at have fået endeligt medhold i, at
etablering er sket, indskyder et beløb på etablerings-
kontoen, der svarer til de indskud, der tidligere er fore-
taget på kontoen. Det foreslås i forslagets § 1, nr. 26,
tilsvarende, at SKAT skal kunne hæve fra iværksæt-
terkontoen til dækning af skatte- og afgiftskravet.

Det foreslås svarende hertil, at iværksætterkonto-
indskud, der i denne situation er hævet, kan retableres,
hvis skatteyderen inden 3 måneder efter at have fået
endeligt medhold i, at etablering er sket, indskyder et
beløb på iværksætterkontoen, der svarer til de ind-
skud, der tidligere er foretaget på kontoen, jf. forsla-
gets § 1, nr. 27.

I stedet for at indskyde beløb på kontoen kan skat-
teyderen efter gældende ret, jf. lovens § 10, stk. 5, 3.
pkt., bl.a. vælge at forlodsafskrive de tilsvarende op-
rindelige indskud på anskaffelser, der er foretaget ef-
ter etableringen, såfremt de almindelige betingelser
herfor er opfyldt ved anskaffelsen. I forbindelse her-
med kan skatteyderen inden for samme 3-måneders-
frist anmode om genoptagelse af skatteansættelsen for
etableringsåret og følgende år.

Efter § 10, stk. 5, 5. pkt., medregnes indskud, som
ikke er retableret gennem indsættelse på etablerings-
kontoen (eller iværksætterkontoen, jf. forslagets § 1,
nr. 27) eller blevet forlodsafskrevet m.v., til den skat-
tepligtige indkomst i det år, hvor 3-måneders-fristen
udløber.

Det foreslås svarende hertil at udvide § 10, stk. 5,
pkt., til også at gælde iværksætterkonti, ligesom det
tilsvarende præciseres, at indskudsbeløbet i dette til-
fælde afgiftsbelægges med 60 pct., jf. forslagets § 1,
nr. 28.

Til nr. 29
Når etablering har fundet sted, og den nu etablerede

indgår ægteskab efter etableringen, kan den etablere-
des samlevende ægtefælle hæve indskud fra sin even-
tuelle etableringskonto til brug i den etablerede virk-
somhed, jf. lovens § 10 A. Det kan ske i op til 2 år efter
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ægteskabets indgåelse. Det gælder dog kun, såfremt
der ikke forinden er indtrådt beskatning af indskudde-
ne på den etableringskonto, der tilhører den etablere-
des samlevende ægtefælle, efter lovens §§ 9, 10, 11 og
11 A.

Det foreslås at ændre § 10 A, således at den også
gælder iværksætterkontomidler.

Når etablering har fundet sted, og den nu etablerede
har indgået ægteskab efter etableringen, kan den etab-
leredes samlevende ægtefælle herefter hæve indskud
fra sin etableringskonto eller iværksætterkonto til
brug i virksomheden. Dette vil dog kun gælde, såfremt
der ikke forinden er indtrådt beskatning eller afgifts-
berigtigelse af indskuddene på den etableringskonto
eller iværksætterkonto, der tilhører den etableredes
samlevende ægtefælle, efter lovens §§ 9, 10, 11 og 11
A.

Til nr. 30
Der er tale om en konsekvensrettelse.

Til 31, 32 og 34
Ved kontohavers død eller konkurs medregnes ind-

skud, der ikke er hævet, med tillæg af 3 pct. fra hvert
år fra udløbet af de indkomstår, hvor indskuddene er
fradraget, og indtil udløbet af døds- eller konkursåret
i den skattepligtige indkomst i dette år. Det følger af
etableringskontolovens § 11, stk. 1.

Ophører kontohaverens skattepligt efter kildeskat-
telovens § 1, medregnes efter gældende regler ind-
skud, der ikke er hævet, tilsvarende i den skattepligti-
ge indkomst for det indkomstår, hvori skattepligten
ophører. Det samme gælder, hvis kontohaveren efter
bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverens-
komst bliver hjemmehørende uden for Danmark. Det
følger af etableringskontolovens § 11, stk. 2, 1-4. pkt.

Er der tale om indskud på iværksætterkonto, fore-
slås det, at det nævnte indskudsbeløb med tillæg i ste-
det afgiftsbelægges i døds- eller konkursåret, hen-
holdsvis det indkomstår, hvori skattepligten ophører,
med 60 pct., jf. forslagets § 1, nr. 31, henholdsvis nr.
32. Der henvises til bemærkningerne til nr. 18-20.

I forbindelse med reglen om ophør af skattepligt ef-
ter kildeskattelovens § 1, gælder der efter gældende
ret den undtagelse, at har etablering fundet sted, skal
der ikke foretages efterbeskatning, så længe kontoha-
veren er skattepligtig efter kildeskattelovens § 2, stk.
1, nr. 4, af indkomsten fra virksomheden. Det følger af
etableringskontolovens § 11, stk. 2, 5. pkt.

Er der tale om indskud på iværksætterkonto, fore-
slås en tilsvarende undtagelse. Har etablering fundet
sted, skal der herefter ikke foretages afgiftsberigtigel-
se, så længe kontohaveren er skattepligtig efter kilde-

skattelovens § 2, stk. 1, nr. 4, af indkomsten fra virk-
somheden, jf. forslagets § 1, nr. 34.

Af etableringskontolovens § 11, stk. 2, 7. pkt., føl-
ger endelig, at efterbeskatning senest skal ske ved ud-
løbet af fristen for etablering, jf. lovens § 8. Er der tale
om indskud på iværksætterkonto foreslås tilsvarende,
at afgiftsberigtigelse senest skal ske ved udløbet af fri-
sten for etablering, jf. forslagets § 1, nr. 34.

Til nr. 33
Der er tale om en konsekvensrettelse.

Til nr. 35 og 36
Hvis en virksomhed ophører eller afhændes, med-

regnes indskud, der ikke er hævet, og indskud, som er
hævet i det indkomstår, hvori virksomheden er ophørt
eller afhændet, ved opgørelsen af den skattepligtige
indkomst for ophørs- eller afhændelsesåret. Tilsvaren-
de gælder, at hvis kravene i etableringskontolovens §
7, stk. 2, nr. 1 eller 2, jf. de nærmere vilkår for etable-
ring af selvstændig erhvervsvirksomhed i selskabs-
form, ikke kan anses for at være opfyldt, medregnes
indskud, der ikke er hævet, ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst for det pågældende ind-
komstår.

Er der tale om indskud på iværksætterkonto, fore-
slås det, at de nævnte indskud i stedet afgiftsbelægges
med 60 pct. i det indkomstår, hvori virksomheden er
ophørt eller afhændet, eller hvor kravene i § 7, stk. 2,
nr. 1 eller 2, ikke kan anses for opfyldt.

Til nr. 37
Hvis der hæves beløb på en etableringskonto, og det

viser sig, at der ikke kan forlods afskrives, afholdes
udgifter eller etableres i selskabsform, skal der ske ef-
terbeskatning af de hævede indskud på samme måde,
som hvis etablering opgives, jf. etableringskontolo-
vens § 11 A.

Det foreslås, at dette også skal gælde indskud på
iværksætterkonto. I stedet afgiftsbelægges indskuds-
beløbet dog med 60 pct. Der henvises til bemærknin-
gerne til nr. 18-20.

Til nr. 38
Der er tale om en konsekvensrettelse som følge af

den foreslåede ændring af etableringskontolovens § 9,
stk. 2, jf. forslagets § 1, nr. 19.

Til nr. 39
Det foreslås, at der indsættes en ny bestemmelse

som § 11 D, som skal regulere, hvornår afgiftsberigti-
gelsen m.v. af iværksætterkontomidler skal ske. Hen-
sigten med bestemmelsen er at sidestille afgiftsberig-
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tigelsen af iværksætterkontomidler med efterbeskat-
ningen af etableringskontomidler. I den forbindelse
forslås det også, at reglerne i skatteforvaltningsloven,
skattekontrolloven, kildeskatteloven, inddrivelseslo-
ven og opkrævningsloven finder tilsvarende anven-
delse for afgift, der skal svares af iværksætterkonto-
midler. Det betyder eksempelvis, at afgiftsberigtigelse
af iværksætterkontomidler kan påklages efter samme
regler i skatteforvaltningsloven som efterbeskatning
af etableringskontomidler. Det vil sige, at afgiftsbe-
rigtigelsen kan påklages til skatteankenævn eller
Landsskatteretten.

Til § 2

Til nr. 1-5
Der er tale om konsekvensrettelser. Dødsboskatte-

lovens regler om etableringskontoindskud skal såle-
des også gælde for iværksætterkontoindskud. Det vil
bl.a. sige, at den efterlevende ægtefælle kan succedere
i afdødes indskud på iværksætterkonto.

Til § 3

Til nr. 1 og 2
Der er tale om konsekvensændringer som følge af

forslagets § 3, nr. 3.

Til nr. 3
Det foreslås, at indskud på iværksætterkonto kan

fradrages i den personlige indkomst, jf. forslagets § 3,
nr. 3. Herved får indskud en skattemæssig fra-
dragsværdi på op til ca. 59,7 pct.

Til § 4

Til nr. 1
§ 3, nr. 2, i lov nr. 532 af 17. juni 2008 ophæves,

men genindføres ved § 5 i denne lov. Der er tale om en
lovteknisk tilrettelse.

Til § 5

Til nr. 1
Der er tale om en lovteknisk konsekvensrettelse,

hvor § 3, nr. 2, i lov nr. 532 af 17. juni 2008 genindfø-
res, således at en ægtefælle i levende live kan succe-
dere i den anden ægtefælles indskud på iværksætter-
konto.

Til § 6
Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft dagen ef-

ter bekendtgørelsen i Lovtidende. Det foreslås, at lov-
forslagets §§ 1-5 har virkning for indskud på iværk-
sætterkonto fra og med indkomståret 2009.
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Bilag 1

Oversigt over høringssvar med kommentarer

Organisationer Bemærkninger i
høringssvar

Kommentar til
bemærkninger

Advokatrådet Ingen bemærkninger
Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd (AE-Rådet) anfører, at den 
foreslåede iværksætterkontoord-
ning udpræget henvender sig til 
topskatteydere, da det er denne 
gruppe, der vil få størst fordel af 
fradrag i den personlige indkomst.

Den foreslåede iværksætterkon-
toordning henvender sig til alle 
potentielle iværksættere.

AE-Rådet finder ikke, at der er be-
hov for særlige ordninger, der fa-
voriserer topskatteydere og kan 
derfor ikke støtte lovforslaget.

AE-Rådet har endelig bemærket, 
at lovforslaget er en udmøntning 
af de resterende 10 mio. kr. fra 
globaliseringspuljen til forbedring 
af opsparingsmulighederne ved 
etablering af nye virksomheder. I 
den forbindelse er det anført, at 
skønnet over provenutabet er no-
get større, idet der skønnes et 
umiddelbart provenutab på 30 
mio. kr. et varigt provenutab på 15 
mio. kr. årligt

Det er korrekt, at lovforslaget 
medfører et varigt yderligere 
provenutab på 5 mio. kr. årligt i 
forhold til de afsatte midler fra 
globaliseringspuljen. Provenu-
tabet dækkes ved det merprove-
nu, der skønnes at fremkomme 
som følge af ændringer af for-
skellige internationale skatteaf-
taler.

Erhvervs- og Selskabs-
styrelsens Center for 
Kvalitet i ErhvervsRegu-
lering

Erhvervs- og Selskabsstyrelsens 
Center for Kvalitet i ErhvervsRe-
gulering har ingen bemærkninger 
til lovforslaget, idet forslaget ikke 
vurderes at have nogen admini-
strative konsekvenser for er-
hvervslivet.

Danish Venture Capital 
& Private Equity Associ-
ation

Danish Venture Capital & Private 
Equity Association (DVCA) hil-
ser det velkomment, at etable-
ringskontoloven forbedres, såle-
des at der gives fradrag for ind-
skud ved opgørelsen af den per-
sonlige indkomst.
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DVCA anfører videre, at de for-
bedrede fradragsmuligheder vil 
tilskynde til at spare op til etable-
ring af egen virksomhed samt at 
den er målrettet mod de personer, 
som vil have størst mulighed for 
succes med virksomhedsetable-
ring.
DVCA havde gerne set, at genbe-
skatningen først skete, når der var 
overskud i selskabet.

Når der indskydes midler på en 
iværksætterkonto, opnår indsky-
deren et fradrag i den personlige 
indkomst. Dette fradrag skal ef-
terfølgende udlignes. Hvis ind-
skyderen etablerer virksomhed 
ved at erhverve aktier eller an-
parter i et selskab, sker udlignin-
gen ved, at fradragene genbe-
skattes over en periode på 10 år. 
Den af DVCA foreslåede udsky-
delse af starttidspunktet for gen-
beskatningen ligger uden for 
lovforslagets rammer.

Dansk Erhverv Dansk Erhverv (DE) støtter lov-
forslaget om at forbedre vilkårene 
for iværksættere ved at lade ind-
skud fratrække i den personlige 
indkomst.

DE har yderligere foreslået, at 
iværksættere kan anvende midler 
indskudt på etablerings- og iværk-
sætterkonto til leasingformål. DE 
har i den forbindelse anført, at 
indskyderen dermed kan nøjes 
med at opnå brugsretten til et ak-
tiv, hvilket er i modsætning til den 
nuværende ordning, hvor indsky-
deren skal opnå ejendomsretten.

Der henvises til kommentaren til 
henvendelsen fra Finans og Lea-
sing

Det er videre bemærket, at etable-
ringskontomidler i dag allerede 
kan anvendes til leje af erhvervs-
lokale, hvorfor det ikke bør være 
noget til hinder for, at midlerne 
frem over kan anvendes til leasin-
gydelser på aktiver, der anvendes 
erhvervsmæssigt i virksomheden. 
Herved kan iværksætteren opnå 
større aktivitet for de samme pen-
ge, hvilket særligt i opstartsfasen 
er af stor betydning.

Dansk Industri Dansk Industri (DI) støtter lovfor-
slaget og anfører, at den lave fra-
dragsværdi formentlig hidtil har 
afholdt en række potentielle 
iværksættere fra at foretage ind-
skud på etableringskontoen.

Organisationer Bemærkninger i
høringssvar

Kommentar til
bemærkninger
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DI har yderligere noteret sig øn-
sket om, at iværksættere skal kun-
ne anvende midler indskudt på 
etablerings- og iværksætterkonto 
til leasingformål. DI støtter et så-
dant ønske.

Der henvises til kommentaren til 
henvendelsen fra Finans og Lea-
sing.

DI har endelig opfordret regerin-
gen til at forhøje grænsen for ind-
skud, hvis iværksætterkontoord-
ningen bliver en succes.

Det ligger uden for lovforslagets 
rammer, at forhøje den nuvæ-
rende grænse for indskud.

Dansk Iværksætterfor-
ening

Har ikke afgivet bemærkninger.

Dansk Landbrug Dansk Landbrug (DL) finder det 
positivt, at der sker en yderligere 
forbedring af etableringskonto-
ordningen med henblik på at ska-
be bedre forhold for iværksættere.

DL har anmodet Skatteministeriet 
om at oplyse, om beløb fradraget 
uden indskud efter § 4, stk. 2, skal 
anses som etableringskontomidler 
eller iværksætterkontomidler i re-
lation til, om fradraget sker i den 
personlige indkomst eller som et 
ligningsmæssigt fradrag. DL har 
videre anmodet Skatteministeriet 
om at oplyse, om valget i disse til-
fælde vil kunne udskydes til selv-
angivelsesfristen, også hvor selv-
angivelsesfristen er 1. juli.

Beløb, der ikke indskydes på en 
etablerings- eller iværksætter-
konto, men desuagtet fradrages 
efter § 4, stk. 2, kan efter konto-
haverens valg enten fradrages i 
den personlige indkomst eller 
som et ligningsmæssigt fradrag, 
idet bestemmelsen i § 7, stk. 7, 
dog skal iagttages. Valget om, 
hvorvidt fradraget skal foretages 
i den personlige indkomst eller 
som et ligningsmæssigt fradrag 
vil kunne udskydes til selvangi-
velsesfristen, uanset at fristen er 
den 1. juli.

Organisationer Bemærkninger i
høringssvar

Kommentar til
bemærkninger
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DL har bemærket, at en kontoha-
ver, der både har en etablerings-
konto og en iværksætterkonto, ef-
ter forslaget selv kan bestemme, 
hvilken konto der hæves fra. Sam-
tidig foreslås prioriteringsreglen i 
§ 7, stk. 7, ændret, således at kra-
vet om, at ældre indskud skal hæ-
ves først, også skal gælde for ind-
skud på iværksætterkonto. DL har 
i den forbindelse anmodet Skatte-
ministeriet om at oplyse, om dette 
krav udelukkende har betydning 
for hævninger på den enkelte kon-
to, således at det ikke er til hinder 
for at vælge at hæve på iværksæt-
terkonto, at der er ældre midler på 
etableringskontoen eller omvendt.

Prioriteringsreglen i § 7, stk. 7, 
skal forstås således, at kontoha-
veren frit kan vælge, om han øn-
sker at hæve midler fra etable-
ringskonto eller iværksætter-
konto. Har en kontohaver ek-
sempelvis i 2003-2008 indskudt 
midler på etableringskonto og i 
2009-2012 indskudt midler på 
iværksætterkonto, kan han ved 
etablering af virksomhed i ek-
sempelvis 2013 vælge at hæve 
iværksætterkontomidlerne ind-
skudt i 2009-2012, før etable-
ringskontomidlerne hæves.

DL har anført en række lovtekni-
ske bemærkninger vedrørende ef-
terbeskatningsreglerne af indskud 
på etableringskonto og iværksæt-
terkonto.

Skatteministeriet har ændret 
lovforslaget således, at visse af 
DL´s bemærkninger imødekom-
mes.

DL har anført, at lovforslaget ikke 
tager stilling til, om en ægtefælle 
kan succedere i iværksætterkonto-
midler i levende live og ved død. 
DL har foreslået, at der for iværk-
sætterkonto indføres tilsvarende 
regler som for etableringskonto.

Lovforslaget er tilrettet i over-
ensstemmelse med det af DL an-
førte.

Den Danske Skattebor-
gerforening

Har ikke afgivet bemærkninger.

Ejerlederne Har ikke afgivet bemærkninger.
Finans og Leasing Finans og Leasing (FL) anfører, at 

anvendelsesreglerne i etablerings-
kontoloven kunne forbedres væ-
sentligt ved at åbne mulighed for 
at lade etableringskontomidler an-
vende til leasing af driftsaktiver.

Forslaget om ændring af anven-
delsesreglerne i etableringskon-
toloven ligger uden for lovfor-
slagets rammer.

Organisationer Bemærkninger i
høringssvar

Kommentar til
bemærkninger
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FL anfører videre, at etablerings-
kontoloven allerede i dag indehol-
der en bestemmelse om, at midler-
ne kan anvendes til leje af er-
hvervslokaler. FL ser ikke noget 
til hinder for, at etableringskonto-
ordningen udvides således, at 
midlerne også kan anvendes til 
leasingydelser på aktiver, som an-
vendes erhvervsmæssigt i driften 
af virksomheden.

Finansrådet Har ikke afgivet bemærkninger.
Foreningen Danske
Revisorer

Ingen bemærkninger

Foreningen Registrere-
de Revisorer

Foreningen Registrerede Reviso-
rer anfører, at lovforslaget er en 
administrativ lettelse for rådgiver-
ne. Herudover medfører lovforsla-
get en klar fordel, da indskud kan 
fradrages i den personlige ind-
komst, hvilket direkte modsvares 
af forlodsafskrivning ved etable-
ring af virksomhed.

Foreningen af Statsauto-
riserede Revisorer

Foreningen af Statsautoriserede 
Revisorer (FSR) finder, at lovfor-
slaget er positivt, og at det i høj 
grad imødekommer iværksætteres 
behov for lempeligere etable-
ringsvilkår.

FSR har foreslået, at henvisningen 
i lovforslagets § 1, nr. 8 og 11, æn-
dres.

Efter den gældende affattelse § 
7, stk. 5, 3. pkt., skal det beløb, 
der lægges til grund ved bereg-
ning af skattemæssige afskriv-
ninger på det pågældende for-
muegode, reduceres ved forlods 
afskrivning med et beløb, der 
svarer til de hævede indskud, når 
der er foretaget fradrag for de 
hævede indskud i indkomståret 
1998 eller tidligere indkomstår.

En tilsvarende bestemmelse fin-
des i § 7, stk. 10, 6. pkt.

Organisationer Bemærkninger i
høringssvar

Kommentar til
bemærkninger
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FSR har anført, at lovforslagets 
ikrafttrædelsesbestemmelse med-
fører, at lovforslaget for ganske få 
personer vil have virkning for en 
afsluttet periode. Det foreslås, at 
disse personer – i det omfang de 
måtte have disponeret i henhold til 
de gældende regler i etablerings-
kontoloven, og der efter den fore-
slåede lovændring gives bedre 
muligheder for indskud og dispo-
nering m.v., – får mulighed for at 
omgøre dispositionen ved at over-
føre indskuddet til en iværksætter-
konto i stedet for.

Lovforslagets § 1, nr. 8 og 11, 
henviser ikke til »fradrag for de 
hævede indskud i indkomståret 
1998 eller tidligere indkomstår« 
allerede fordi indskud på iværk-
sætterkonto først kan foretages 
fra indkomståret 2009. Skatte-
ministeriet finder derfor, at hen-
visningen til de nævnte bestem-
melser for så vidt angår iværk-
sætterkontoindskud er forsvar-
lig.

FSR har endelig foreslået, at gen-
beskatningen af hævede midler, 
der anvendes til køb af aktier eller 
anparter, ændres. FSR har anført, 
at det er likviditetsmæssigt tyn-
gende, at beskatningen sker direk-
te hos indskyderen efter etablerin-
gen frem for at beskatningen ud-
skydes til aktierne realiseres.

Fradrag for et givet indkomstår 
indrømmes for indskud, der er 
foretaget i tiden fra den 16. maj i 
indkomståret til og med den 
nærmest efterfølgende 15. maj. 
For personer, der anvender ka-
lenderåret 2009 som ind-
komstår, betyder det, at indskud 
for indkomståret 2009 kan fore-
tages i perioden 16. maj 2009 til 
15. maj 2010. En person, der ek-
sempelvis har et bagud forskudt 
indkomstår med perioden 1. juli 
– 30. juni, kan for indkomståret 
2009 have indskudt midler på 
etableringskonto i eksempelvis 
oktober 2008, hvor der ikke er 
mulighed for at indskyde midler 
på iværksætterkonto. Skattemi-
nisteriet finder ikke, at der er be-
hov for den af FSR skitserede 
omgørelsesmulighed for indsky-
dere med forskudt indkomstår.

Organisationer Bemærkninger i
høringssvar

Kommentar til
bemærkninger
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FSR har foreslået, at dette teknisk 
kan gennemføres ved, at anskaf-
felsessummen for aktier/anparter 
reduceres med den forlods af-
skrivning (eventuelt multipliceret 
med en faktor for at kompensere 
for forskelle i fradragsværdier).

Med en model, hvor genbeskat-
ningen af iværksættere, der star-
ter virksomhed i selskabsform, 
først sker ved afståelsen af akti-
erne eller anparterne, vil konse-
kvensen være, at der alene sker 
beskatning af fradragene, når og 
hvis der sker en skattepligtig af-
ståelse af aktierne mv. Reglerne 
om overdragelse af aktier mv. 
med succession i levende live til 
familiemedlemmer og nære 
medarbejdere og reglerne om 
overdragelse af aktier med suc-
cession ved dødsfald indebærer, 
at beskatningen vil kunne ud-
skydes.

Når iværksætter- og etablerings-
kontoindskud anvendes til an-
skaffelse af afskrivningsberetti-
gede aktiver, sker der hel hen-
holdsvis delvis forlods afskriv-
ning. Afskrivningsgrundlaget 
for de anskaffede aktiver ned-
sættes m.a.o. helt eller delvist. 
Det betyder, at virksomhedens 
skattepligtige indkomst i af-
skrivningsperioden bliver høje-
re, end hvis der ikke var anvendt 
iværksætter- eller etablerings-
kontoindskud til anskaffelsen. 
Genbeskatningen af fradragene 
sker således i løbet af afskriv-
ningsperioden og ikke først, når 
virksomheden afhænder de på-
gældende aktiver. En udskydel-
se af genbeskatningen af fradra-
gene til salget af aktierne ville 
således medføre en meget læn-
gere skatteudskydelse end den 
skatteudskydelse, der sker, når 
indskuddene anvendes til an-
skaffelse af afskrivningsberetti-
gede aktiver. Af ovennævnte 
grunde er denne model for gen-
beskatning fravalgt.

Organisationer Bemærkninger i
høringssvar

Kommentar til
bemærkninger
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Forvaltningshøjskolen Har ikke afgivet bemærkninger.
Håndværksrådet Håndværksrådet kan støtte lovfor-

slaget om etablering af en iværk-
sætterkonto, hvor indskud kan fra-
drages i den personlige indkomst.

Håndværksrådet har foreslået, at 
anvendelsesreglerne i etablerings-
kontoloven udvides således, at 
midlerne kan anvendes til leasing 
af aktiver, der anvendes erhvervs-
mæssigt i virksomheden.

Der henvises til kommentaren til 
henvendelsen fra Finans og Lea-
sing.

Landsorganisationen i 
Danmark

Har ikke afgivet bemærkninger.

SKAT Ingen bemærkninger
SKATs retssikkerheds-
chef

Har ikke afgivet bemærkninger.

Skatterevisorforeningen Ingen bemærkninger
START Danmark Har ikke afgivet bemærkninger.

Organisationer Bemærkninger i
høringssvar

Kommentar til
bemærkninger
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Bilag 2

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

§ 1
I lov om indskud på etableringskonto, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006, som
ændret ved § 5 i lov nr. 1580 af 20. december
2006, § 12 i lov nr. 1587 af 20. december 2006,
lov nr. 90 af 20. februar 2008 og ved § 5 i lov nr.
521 af 17. juni 2008, foretages følgende ændrin-
ger:

1. Lovens titel affattes således:
Lov om indskud på etableringskonto »Lov om indskud på etableringskonto og 

iværksætterkonto«

§ 1. Den, der med henblik på etablering af selv-
stændig erhvervsvirksomhed eller erhvervelse af
virksomhed i selskabsform ved anskaffelse af
aktier eller anparter i et selskab foretager indskud
på etableringskonto efter reglerne i denne lov,
kan fradrage indskuddet ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst.

2. I § 1, stk. 1, § 2, § 7, stk. 7, § 10, stk. 5, 5 pkt.,
§ 10 A, 1. og 3. pkt., § 11 A, § 13 og § 14, 1. pkt.,
indsættes efter »etableringskonto«: »eller iværk-
sætterkonto«.

§ 2. Berettiget til at foretage indskud på etable-
ringskonto er fuldt skattepligtige personer, som i
indkomståret har oppebåret lønindtægt, eller som
indtil 5 år efter etableringen af den selvstændige
erhvervsvirksomhed, jf. § 5, oppebærer lønind-
tægter eller overskud fra den selvstændige er-
hvervsvirksomhed, og som ved udgangen af ind-
komståret ikke er fyldt 67 år.
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§ 3. Indskud, der vedrører indkomstår før etab-
lering af den selvstændige erhvervsvirksomhed
eller anskaffelse af aktier og anparter i et selskab,
skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre
40 pct. af indskyderens nettolønindtægt i ind-
komståret, dog kan der altid indskydes 100.000
kr. af nettolønindtægten. Indskud, der vedrører
det indkomstår, hvor etablering finder sted, eller
et af de nærmest efterfølgende 4 indkomstår, skal
mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre 40
pct. af indskyderens nettolønindtægt eller af
overskuddet fra den selvstændige erhvervsvirk-
somhed, dog kan der altid indskydes 100.000 kr.
af nettolønindtægten eller overskuddet fra den
selvstændige erhvervsvirksomhed.

3. I § 3, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Ved opgørelsen af, om de nævnte grænser er

overholdt, lægges indskud på etableringskonto
og iværksætterkonto sammen.«

§ 4. Indskuddet skal foretages kontant på en
særlig indlånskonto, der forrentes med en forud
for renteperioden fastsat procentdel af indeståen-
det, eller anbringes i et særskilt depot af børsno-
terede obligationer, hvis pålydende rente er høje-
re eller lig med mindsterenten, jf. kursgevinstlo-
vens § 38. Det skal ske i et pengeinstitut, der af
Finanstilsynet er meddelt tilladelse til at drive
virksomhed her i landet, eller i et udenlandsk
kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land
inden for De Europæiske Fællesskaber udøver
virksomhed her i landet gennem en filial, jf. § 30,
stk. 1, 4, 5, 9 og 10, i lov om finansiel virksom-
hed. Kontoen eller depotet skal betegnes etable-
ringskonto og skal bære påtegning om den skat-
tepligtiges navn, adresse og personnummer.
Kontantkonto og depot skal være oprettet i sam-
me pengeinstitut. Indskud kan overføres mellem
kontantkonto og depot. Indskud kan ikke anbrin-
ges i obligationer, der kan konverteres til aktier
mv.

4. I § 4, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Indskud på etableringskonto og iværksætter-

konto sker på særskilte konti.«
 

5. I § 4, stk. 1, 3. pkt., der bliver til 4. pkt., ind-
sættes efter »etableringskonto«: »eller iværksæt-
terkonto«.

Gældende formulering Lovforslaget
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§ 7. ----
Stk. 5. Når der i de i stk. 1, litra a-f, omtalte si-

tuationer hæves et beløb fra etableringskontoen,
hæves der af indskuddene med samme beløb.
Indskud, der eventuelt overstiger indestående,
anses for fuldt ud hævet, når det sidste indeståen-
de hæves. Det beløb, der lægges til grund ved be-
regning af skattemæssige afskrivninger på det
pågældende formuegode, reduceres ved forlods
afskrivning med et beløb, der svarer til de hæve-
de indskud, når der er foretaget fradrag for de
hævede indskud i indkomståret 1998 eller tidli-
gere indkomstår. Det beløb, der lægges til grund
ved beregning af skattemæssige afskrivninger på
det pågældende formuegode, reduceres ved for-
lods afskrivning med et beløb, der svarer til 68
pct. af de hævede indskud, når der er foretaget
fradrag for de hævede indskud i indkomstårene
1999-2001. Det beløb, der lægges til grund ved
beregning af skattemæssige afskrivninger på det
pågældende formuegode, reduceres ved forlods
afskrivning med et beløb, der svarer til 58 pct. af
de hævede indskud, når der er foretaget fradrag
for de hævede indskud i indkomståret 2002 eller
senere indkomstår. For installationer omfattet af
afskrivningslovens § 15, stk. 3, udgør det hæve-
de indskud det beløb, der svarer til den erhvervs-
mæssige benyttelse, og det hævede indskud om-
regnes til den beregnede afskrivning, som an-
skaffelsessummen reduceres med. Den del af de
hævede indskud, der som følge af 2. pkt. ikke
kan anvendes til forlods afskrivning, efterbeskat-
tes efter § 10.

6. I § 7, stk. 5, 1. pkt., § 9, stk. 2 og 3, og § 10, stk.
5, indsættes efter »etableringskontoen«: »eller
iværksætterkontoen«.

7. I § 7, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:
»Har kontohaveren både etableringskonto og

iværksætterkonto, vælger den pågældende, hvor
meget af beløbet, der hæves fra hver enkelt kon-
to.«

 

8. I § 7, stk. 5, 3-5. pkt., der bliver 4-6. pkt., ind-
sættes efter »indskud«: »på etableringskonto«.

 

9. I § 7, stk. 5, indsættes som 7. pkt.:
»4. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved

hævning af beløb fra iværksætterkonto.«

----
Stk. 7. Er der foretaget indskud på etablerings-

konto for flere indskudsår, kan indskuddet ved-
rørende et givet indskudsår først hæves, når tid-
ligere indskud er hævet fuldt ud.

----

Gældende formulering Lovforslaget
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Stk. 10. Når der i de situationer, der er nævnt i
stk. 1, litra g-j, hæves et beløb fra etablerings-
kontoen, finder stk. 5, 1. og 2. pkt., tilsvarende
anvendelse. Det beløb, der hæves til dækning af
de nævnte udgifter, anses at dække 55 pct. af ud-
gifterne, således at der kan foretages fradrag med
45 pct. af udgiften ved opgørelsen af den person-
lige indkomst. For udgifter omfattet af lignings-
lovens § 8 B, stk. 1, og § 8 I, stk. 1 og 2, kan de
nævnte 45 pct. af udgiften i stedet vælges afskre-
vet efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, henholdsvis
§ 8 I, stk. 3. Er der foretaget fradrag for de hæve-
de indskud i indkomstårene 1999-2001, anses det
beløb, der hæves til dækning af de nævnte udgif-
ter, at dække 65 pct. af udgifterne, således at der
kan foretages fradrag med 35 pct. af udgifterne
ved opgørelsen af den personlige indkomst. For
udgifter omfattet af ligningslovens § 8 B, stk. 1,
og § 8 I, stk. 1 og 2, kan de nævnte 35 pct. af ud-
giften i stedet vælges afskrevet efter ligningslo-
vens § 8 B, stk. 1, henholdsvis § 8 I, stk. 3. Er der
foretaget fradrag for de hævede indskud i ind-
komståret 1998 eller tidligere indkomstår, anses
det beløb, der hæves til dækning af de nævnte
udgifter, fuldt ud at dække udgifterne. Der kan
bortset fra de tilfælde, der er nævnt i 2. og 4. pkt.,
ikke foretages fradrag for udgiften.

10. I § 7, stk. 10, 1. pkt., indsættes efter »etable-
ringskontoen«: »eller iværksætterkontoen«, og
»1. og 2. pkt.« ændres til: »1-3. pkt.«

 

11. I § 7, stk. 10, 2. og 4. pkt., indsættes efter
»den personlige indkomst«: », jf. dog 6. og 7.
pkt.«.

 

12. I § 7, stk. 10, indsættes som 7. pkt.:
»6. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved

hævning af beløb fra iværksætterkonto.«

----

Gældende formulering Lovforslaget
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Stk. 11. Når der i den situation, der er nævnt i
stk. 2, hæves beløb fra etableringskontoen, finder
stk. 5, 1. og 2. pkt., tilsvarende anvendelse. Det
hævede beløb medregnes til kontohaverens per-
sonlige indkomst i det indkomstår, hvor indskud
anvendes til erhvervelse af aktier eller anparter,
og de 9 følgende indkomstår med lige store be-
løb. For beløb, for hvilke der er foretaget fradrag
i indkomståret 1998 og tidligere indkomstår, til-
lægges 80 pct. af det hævede indskud med 8 pct.
i hvert af de 10 år. For beløb, for hvilke der er
foretaget fradrag i indkomstårene 1999-2001, til-
lægges 55 pct. af det hævede indskud med 5,5
pct. i hvert af de 10 år. For beløb, for hvilke der
er foretaget fradrag i indkomståret 2002 og føl-
gende indkomstår, tillægges 50 pct. af det hæve-
de indskud med 5 pct. i hvert af de 10 år. Ophører
kontohaverens skattepligt af anden grund end
ved død, eller går kontohaveren konkurs eller
dør, medregnes resterende procenttillæg til den
personlige indkomst i det indkomstår, hvori skat-
tepligten ophører, henholdsvis kontohaveren går
konkurs eller dør. Tilsvarende gælder, såfremt
betingelserne i § 7, stk. 2, nr. 1 eller 2, inden for
de 2 første år efter anskaffelsen af aktierne og an-
parterne ikke længere kan anses for at være op-
fyldt. Indskud, som er hævet i dette indkomstår,
behandles efter § 11, stk. 3. Når en person efter
bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsover-
enskomst indgået mellem Danmark og en frem-
med stat, Færøerne eller Grønland bliver hjem-
mehørende uden for Danmark, sidestilles dette
ved anvendelsen af reglen i 6. pkt. med ophør af
skattepligt efter kildeskattelovens § 1. Den del af
det hævede indskud, der som følge af 1. pkt., jf.
stk. 5, 2. pkt., ikke kan anvendes til erhvervelse
af aktier eller anparter i et selskab, efterbeskattes
efter § 10. 6. og 9. pkt. gælder dog ikke, såfremt
personen er hjemmehørende i et land, der er om-
fattet af overenskomst af 7. december 1989 mel-
lem de nordiske lande om bistand i skattesager
eller Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts
1976, som ændret ved Rådets direktiv 79/1071/
EØF af 6. december 1979, Rådets direktiv 92/
108/EØF af 14. december 1992 og Rådets direk-
tiv 2001/44/EF af 15. juni 2001. For det år, hvori
personen bliver hjemmehørende i det andet land,
opgøres skatten af de procenttillæg, der resterer

13. I § 7, stk. 11, 1. pkt., indsættes efter »etable-
ringskontoen«: »eller iværksætterkontoen«, og
»1. og 2. pkt.« ændres til: »1-3. pkt.«

14. I § 7, stk. 11, 5. pkt., indsættes efter »10 år«:
», jf. dog 6. pkt.«.

 

15. I § 7, stk. 11, indsættes efter 5. pkt.:
»Ved hævning af beløb fra iværksætterkonto

tillægges det hævede indskud med 10 pct. i hvert
af de 10 år.«

 

16. I § 7, stk. 11, 9. pkt., der bliver 10. pkt., æn-
dres »6. pkt.« til: »7. pkt.«

 

17. I § 7, stk. 11, 11. pkt., der bliver 12. pkt., æn-
dres »6. og 9. pkt.« til: »7. og 10. pkt.«.

Gældende formulering Lovforslaget
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for årene efter det år, hvori fraflytningen m.v.
sker. Skatten opgøres ved en beregning, hvor de
resterende procenttillæg medregnes til den per-
sonlige indkomst i det indkomstår, hvori fraflyt-
ningen sker. Det opgjorte skattebeløb opdeles i et
antal lige store rater svarende til det antal år, der
ville restere, såfremt procenttillæggene skulle
medregnes til den personlige indkomst over 10
år. For hvert af de efterfølgende år efter det år,
hvori personen bliver hjemmehørende i det andet
land, forfalder en rate til betaling med sidste ret-
tidige betalingsdag den 31. december, indtil alle
rater er betalt.

----

§ 9. Er etablering ikke foretaget inden udløbet
af den frist, der er nævnt i § 8, medregnes ind-
skudsbeløbet med tillæg af 3 pct. for hvert år fra
udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er
fradraget, og indtil fristens udløb i den skatte-
pligtige indkomst for det indkomstår, hvori fri-
sten er udløbet. Til og med indkomståret 2001
udgør tillægget dog 5 pct.

18. I § 9, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:
»Der svares ved fristens udløb afgift med 60

pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med
tillæg efter 1. pkt.«

Stk. 2. Samtlige indskud på etableringskonto
kan hæves inden udløbet af den frist, der er
nævnt i § 8, selv om etablering ikke er sket. I så
fald medregnes indskudsbeløbet med tillæg af 3
pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår,
hvori indskuddet er fradraget, og indtil udløbet af
det indkomstår, hvori indskuddet hæves, i den
skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori
beløbet er hævet. Til og med indkomståret 2001
udgør tillægget dog 5 pct. Når der hæves et beløb
fra etableringskontoen, hæves der af indskudde-
ne med samme beløb. Indskud, der eventuelt
overstiger indeståendet, anses for fuldt ud hævet,
når det sidste indestående hæves.

19. I § 9, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:
»Der svares ved hævning fra kontoen afgift

med 60 pct. af indskudsbeløbet på iværksætter-
konto med tillæg efter 2. pkt.«

Gældende formulering Lovforslaget
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Stk. 3. Beskatningen efter stk. 1 og 2 sker med
satsen for sundhedsbidrag efter personskattelo-
vens § 8 og med satserne for kommunal ind-
komstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor
indskudsbeløbet m.v. medregnes i den skatte-
pligtige indkomst. For indskud fradraget til og
med indkomståret 2001 anvendes dog satsen for
indkomstskat efter personskattelovens § 6, sat-
sen for sundhedsbidrag efter personskattelovens
§ 8 og satserne for kommunal indkomstskat og
kirkeskat. For skattepligtige, der svarer skat efter
personskattelovens § 8 c, anvendes fra og med
indkomståret 2007 beskatningsprocenten efter
personskattelovens § 8 c i stedet for satsen for
kommunal indkomstskat. De beløb, der er indsat
på etableringskontoen, sikrer skattekravet efter
de nævnte stykker og kan ikke hæves, før skatten
er betalt. Skatteministeren kan fastsætte nærmere
regler om adgangen til at hæve beløb efter denne
bestemmelse.

20. I § 9, stk. 3, 4. pkt., ændres »skattekravet« til:
»skatte- eller afgiftskravet«, og »skatten« ændres
til: »skatten eller afgiften«.

§ 10. Når etablering har fundet sted, skal ind-
skud, der ikke har kunnet hæves efter § 7 inden 9
år efter udløbet af det indkomstår, hvori etable-
ring har fundet sted, eller inden udgangen af det
indkomstår, hvori kontohaveren fylder 67 år,
medregnes til den skattepligtige indkomst for det
indkomstår, hvori fristen er udløbet. Indskud
medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert år fra
udløbet af det indkomstår, hvori indskuddet er
fradraget, og indtil fristens udløb. For indskud
foretaget inden etablering medregnes dog først
tillæg fra og med det tredje indkomstår efter
etableringsåret.

21. I § 10, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:
»Der svares ved fristens udløb afgift med 60

pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med
tillæg efter 2. og 3. pkt.«

Stk. 2. De indskudsbeløb, der er nævnt i stk. 1,
kan hæves inden udløbet af fristen i stk. 1. I så
fald medregnes beløbet med tillæg af 3 pct. for
hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori ind-
skuddet er fradraget, og indtil udløbet af det ind-
komstår, hvori indskuddet hæves, i den skatte-
pligtige indkomst for det indkomstår, hvori belø-
bet er hævet. For indskud foretaget inden etable-
ring medregnes dog først tillæg fra og med det
andet indkomstår efter etableringsåret.

22. I § 10, stk. 2, indsættes som 4. pkt.:
»Der svares ved hævning fra kontoen afgift

med 60 pct. af indskudsbeløbet på iværksætter-
konto med tillæg efter 2. og 3. pkt.«

Stk. 3. Bestemmelserne i § 9, stk. 2, 4. og 5.
pkt., og § 9, stk. 3, 3. og 4. pkt., finder tilsvarende
anvendelse.

23. I § 10, stk. 3, ændres »4. og 5. pkt.« til: »5. og
6. pkt.«
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Stk. 4. Har et skatteankenævn, Landsskatteret-
ten eller en domstol i forbindelse med behandlin-
gen af en klage over en skatteansættelse aner-
kendt en foretagen etablering, der tidligere har
været tilsidesat, regnes fristen på 9 år i stk. 1 fra
udløbet af det indkomstår, hvori endelig afgørel-
se af etableringsspørgsmålet er truffet. Finder al-
dersbegrænsningen i stk. 1 anvendelse, stilles
kontohaveren, som om etableringen ikke var ble-
vet tilsidesat. Indskud, der ikke har kunnet hæves
efter § 7 inden for denne frist, medregnes til den
skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori
fristen udløber.

24. I § 10, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter »Ind-
skud«: »på etableringskonto«.

 

25. I § 10, stk. 4, indsættes som 4. pkt.:
»Der svares ved fristens udløb afgift med 60

pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto, der
ikke har kunnet hæves efter § 7 inden for denne
frist.«

Stk. 5. Hvis told- og skatteforvaltningen, efter
at en foretagen etablering er blevet tilsidesat, hæ-
ver et beløb fra etableringskontoen til dækning af
et skattekrav, anses et dertil svarende indskud for
hævet efter reglerne i § 9, stk. 2, 4. og 5. pkt. Ind-
skud, som er blevet hævet efter 1. pkt., kan retab-
leres, såfremt skatteyderen inden 3 måneder efter
at have fået endeligt medhold i, at etablering er
sket, indskyder et til de pågældende tidligere ind-
skud svarende beløb på etableringskonto. I stedet
for at indskyde beløb på kontoen kan skatteyde-
ren dog vælge at forlodsafskrive de tilsvarende
oprindelige indskud på anskaffelser, der er fore-
taget efter etableringen, anvende de tilsvarende
oprindelige indskud til dækning af udgifter af-
holdt efter etableringen eller anvende de tilsva-
rende oprindelige indskud på anskaffelse af
yderligere kapital i selskabet, såfremt de almin-
delige betingelser er opfyldt. I forbindelse her-
med kan skatteyderen inden for samme 3-måne-
ders-frist begære genoptagelse af skatteansættel-
sen for etableringsåret og følgende år. Indskud,
som ikke er blevet forlods-afskrevet, anvendt til
dækning af afholdte udgifter eller anvendt til
yderligere kapital i selskabet eller retableret gen-
nem indsættelse på etableringskonto, medregnes
til den skattepligtige indkomst i det år, hvor 3-
måneders-fristen udløber.

26. I § 10, stk. 5, 1. pkt., ændres »skattekrav« til:
»skatte- og afgiftskrav«, og »4. og 5. pkt.« æn-
dres til: »5. og 6. pkt.«

 

27. I § 10, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »etable-
ringskonto«: »henholdsvis iværksætterkonto«.

 

28. I § 10, stk. 5, 5. pkt., indsættes efter »3-måne-
ders-fristen udløber«: »henholdsvis afgiftsberig-
tiges med 60 pct. ved 3-måneders-fristens ud-
løb«.
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§ 10 A. Når etablering har fundet sted, og den
nu etablerede har indgået ægteskab efter etable-
ringen, kan den etableredes samlevende ægtefæl-
le hæve indskud fra sin etableringskonto efter be-
stemmelserne i § 7 til brug i den etablerede virk-
somhed. Det kan ske indtil udløbet af det andet år
efter det år, hvori ægteskabet blev indgået. Det
gælder dog kun, såfremt der ikke forinden er ind-
trådt beskatning af indskuddene på den etable-
ringskonto, der tilhører den etableredes samle-
vende ægtefælle, efter §§ 9, 10, 11 og 11 A.

29. I § 10 A, 3. pkt., indsættes efter »beskatning«:
»eller afgiftsberigtigelse«.

§ 11. I tilfælde af kontohaverens død medreg-
nes ikke hævede indskud med tillæg af 3 pct. for
hvert år fra udløbet af de indkomstår, hvori ind-
skuddene er fradraget, og indtil udløbet af døds-
året i den skattepligtige indkomst. § 9, stk. 3, 4.
pkt., finder tilsvarende anvendelse. I tilfælde af
kontohaverens konkurs medregnes ikke hævede
indskud med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udlø-
bet af de indkomstår, hvori indskuddene er fra-
draget, og indtil udløbet af konkursåret i den
skattepligtige indkomst i konkursåret. § 9, stk. 3,
finder tilsvarende anvendelse. Til og med ind-
komståret 2001 udgør tillægget i 1. og 3. pkt. dog
5 pct.

30. I § 11, stk. 1, 2. pkt., ændres »4. pkt.« til: »5.
og 6. pkt.«.

 

31. I § 11, stk.1, indsættes som 5. pkt.:
»Der svares afgift med 60 pct. af indskudsbe-

løbet på iværksætterkonto med tillæg efter 1. pkt.
ved dødsfald eller 3. pkt. ved afsigelse af kon-
kursdekret.«
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Stk. 2. Ophører kontohaverens skattepligt efter
kildeskattelovens § 1, medregnes ikke hævede
indskud med tillæg efter 2. og 3. pkt. i den skat-
tepligtige indkomst for det indkomstår, hvori
skattepligten ophører. De ikke hævede indskud
tillægges 3 pct. for hvert år fra udløbet af de ind-
komstår, hvori indskuddene er fradraget, og ind-
til udløbet af det indkomstår, hvori skattepligten
ophører. Til og med indkomståret 2001 udgør til-
lægget dog 5 pct. Når en person efter bestemmel-
serne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst ind-
gået mellem Danmark og en fremmed stat, Fær-
øerne eller Grønland bliver hjemmehørende
uden for Danmark, sidestilles dette ved anven-
delsen af reglerne i 1.-3. pkt. med ophør af skat-
tepligt efter kildeskattelovens § 1. Har etablering
fundet sted, skal der dog ikke foretages efterbe-
skatning, så længe kontohaveren er skattepligtig
efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4, af ind-
komsten fra virksomheden. Dog kan de ikke hæ-
vede indskud opretholdes på de oprindelige vil-
kår, hvis kontohaveren inden 2 år efter skatte-
pligtens ophør på ny bliver fuldt skattepligtig ef-
ter kildeskattelovens § 1. Efterbeskatning skal
ske senest ved udløbet af fristen for etablering, jf.
§ 8.

32. I § 11, stk. 2, indsættes efter 3. pkt.:
»Der svares ved ophør af kontohaverens skat-

tepligt efter kildeskatteloven § 1afgift med 60
pct. af indskudsbeløbet på iværksætterkonto med
tillæg efter 2. pkt.«

 

33. I § 11, stk. 2, 4. pkt., der bliver 5. pkt., ændres
»1-3. pkt.« til: »1-4. pkt.«

 

34. I § 11, stk. 2, 5. pkt., der bliver 6. pkt., og §
11, stk. 2, 7. pkt., der bliver 8. pkt., indsættes ef-
ter »efterbeskatning«: »eller afgiftsberigtigelse«.

Stk. 3. Hvis en virksomhed i øvrigt ophører el-
ler afhændes, medregnes ikke hævede indskud
og indskud, som er hævet i det indkomstår, hvori
virksomheden er ophørt eller afhændet, ved op-
gørelsen af den skattepligtige indkomst for op-
hørs- eller afhændelsesåret. Tilsvarende gælder,
at hvis kravene i § 7, stk. 2, nr. 1 eller 2, ikke kan
anses for opfyldt, medregnes ikke hævede ind-
skud ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst for det pågældende indkomstår. Bestem-
melsen i § 9, stk. 3, finder tilsvarende anvendel-
se. Dog kan de ikke hævede indskud opretholdes
på de oprindelige vilkår, hvis kontohaveren in-
den 1 år efter afhændelsen eller ophøret m.v., jf.
1. og 2. pkt., på ny etablerer selvstændig virk-
somhed eller virksomhed i selskabsform, jf. § 5.

35. I § 11, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter »afhæn-
delsesåret«: », jf. dog 4. pkt.«.

 

36. I § 11, stk. 3, indsættes efter 3. pkt.:
»Der svares afgift med 60 pct. af indskuddene

som nævnt i 1. og 2. pkt. i det indkomstår, hvor
virksomheden er ophørt eller afhændet, eller
hvor kravene i § 7, stk. 2, nr. 1 eller 2, ikke kan
anses for opfyldt.«
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§ 11 A. Er der hævet indskud af den etable-
ringskonto, der er nævnt i § 4, uden at indskuds-
beløbet som angivet i skemaet til pengeinstituttet
forlods kan afskrives på aktiver eller anvendes til
anskaffelse af aktier eller anparter eller til dæk-
ning af afholdte udgifter, medregnes indskudsbe-
løbet i den skattepligtige indkomst for det ind-
komstår, hvori indskuddene er hævet. Indskuds-
beløbet medregnes med tillæg af 3 pct. for hvert
år fra udløbet af de indkomstår, hvori indskudde-
ne er fradraget, og indtil udløbet af det ind-
komstår, hvori indskuddene er hævet. Til og med
indkomståret 2001 udgør tillægget dog 5 pct. Be-
skatningen sker med satsen for sundhedsbidrag
efter personskattelovens § 8 og med satserne for
kommunal indkomstskat og kirkeskat for det
indkomstår, hvor indskudsbeløbet m.v. medreg-
nes i den skattepligtige indkomst. For indskud
fradraget til og med indkomståret 2001 anvendes
dog satsen for indkomstskat efter personskattelo-
vens § 6, satsen for sundhedsbidrag efter person-
skattelovens § 8 og satserne for kommunal ind-
komstskat og kirkeskat. For skattepligtige, der
svarer skat efter personskattelovens § 8 c, anven-
des fra og med indkomståret 2007 beskatnings-
procenten efter personskattelovens § 8 c i stedet
for satsen for kommunal indkomstskat. Bestem-
melserne i § 9, stk. 2, 4. og 5. pkt., finder tilsva-
rende anvendelse.

37. I § 11 A, stk. 1, indsættes som 7. pkt.:
»1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for

iværksætterkonti, idet der dog svares afgift med
60 pct. af indskudsbeløbet med tillæg efter 2. pkt.
i det indkomstår, hvori indskuddene er hævet.«

 

38. I § 11 A, stk. 1, 7. pkt., der bliver 8. pkt., æn-
dres »4. og 5. pkt.« til »5. og 6. pkt.«.

39. Efter § 11 C indsættes:
»§ 11 D. Fristen for betaling af afgift omfattet

af § 9, § 10, § 11 og § 11 A er den 1. maj i året
efter indkomståret, dødsåret, konkursåret hen-
holdsvis ophørs- eller afhændelsesåret med sid-
ste rettidige betalingsdag den 1. juli i for-
faldsåret. Falder den sidste rettidige indbeta-
lingsdag på en helligdag eller en lørdag, forlæn-
ges fristen til den følgende hverdag. Betales be-
løbet ikke rettidigt, forrentes det forfaldne beløb
med renten efter § 7, stk. 2, i lov om opkrævning
af skatter og afgifter m.v. med tillæg af 0,4 pro-
centpoint pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen
at regne.

Stk. 2. Reglerne i skatteforvaltningsloven,
skattekontrolloven, kildeskatteloven, inddrivel-
sesloven og opkrævningsloven finder tilsvarende
anvendelse for afgift omfattet af § 9, § 10, § 11
og § 11 A.«
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§ 13. Kontohaveren kan ikke overdrage, pant-
sætte eller på anden måde råde over de på en
etableringskonto indskudte beløb. Indskuddene
kan heller ikke gøres til genstand for retsforfølg-
ning bortset fra konkurs, jf. § 11, stk. 1.

§ 14. Renter, kursgevinster og kurstab i forbin-
delse med en etableringskonto beskattes i det
omfang, det følger af skattelovgivningens almin-
delige regler. Renter, kursgevinster og kurstab
påvirker ikke størrelsen af et foretaget indskud.
Renter, der ikke indskydes på ny efter de almin-
delige regler herfor, medregnes ikke til etable-
ringskontoens indestående, og de kan hæves i
overensstemmelse med de af pengeinstituttet
fastsatte regler. Kursgevinster og kurstab med-
regnes til etableringskontoens indestående.

40. I § 14, 3. og 4. pkt., indsættes efter »etable-
ringskontoens«: »eller iværksætterkontoens«.

§ 15. Skatteministeren fastsætter de nærmere
regler for gennemførelsen af denne lov, herunder
for pengeinstitutternes medvirken ved ordningen
og for tilsynet med de i pengeinstitutterne opret-
tede etableringskonti.

41. I § 15 indsættes efter »etableringskonti«: »og
iværksætterkonti«.

§ 2
I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskat-

teloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 908 af 28.
august 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr.
521 af 17. juni 2008:

§ 9. Ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst gælder følgende:

1. I § 9, stk. 1, nr. 2, § 22, stk. 1, nr. 2, § 22, stk.
2, § 43, stk. 3, 1. pkt., § 59, stk. 2, nr. 2, og § 80,
stk. 2, indsættes efter »etableringskonto«: »og
iværksætterkonto«.

1) Virksomhedsordningen og kapitalafkastord-
ningen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit I
og II, kan ikke anvendes.

2. I § 9, stk. 1, nr. 3, indsættes efter 1. pkt.:
»Iværksætterkontoindskud medregnes med

100 pct. af beløbet, jf. dog § 43, stk. 3.«
2) Indskud på etableringskonto, jf. lov om ind-

skud på etableringskonto, kan ikke foretages
efter dødsfaldet.

3) Etableringskontoindskud inklusive tillæg ef-
ter etableringskontolovens § 11, stk. 1, med-
regnes med 67 pct. af beløb, der er fradraget
i indkomståret 2002 eller senere, og med 78
pct. af beløb, der er fradraget i indkomståret
2001 eller tidligere, jf. dog § 43, stk. 3.
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4) Renter, der forfalder i mellemperioden, samt
beregnede renter fra sidste forfaldsdag til og
med dødsdagen medregnes. For renteudgif-
ter som nævnt i ligningslovens § 5, stk. 8, 1.
pkt., finder ligningslovens § 5, stk. 8, dog an-
vendelse.

5) Beskæftigelsesfradrag efter ligningslovens §
9 J og særligt befordringsfradrag efter lig-
ningslovens § 9 C, stk. 4, udgør dødsårets
forskudsregistrerede fradrag, der omregnes
forholdsmæssigt efter mellemperiodens
længde.

6) Hvis afdødes efterlevende ægtefælle i mel-
lemperioden har drevet en erhvervsvirksom-
hed, der tilhørte afdøde, kan der fradrages et
beløb, der svarer til den betaling, der skulle
være ydet andre for udførelsen af et arbejde
af samme art og omfang. Tilsvarende gæl-
der, hvis den efterlevende ægtefælle i mel-
lemperioden har deltaget i væsentligt om-
fang i driften af en erhvervsvirksomhed, der
tilhørte og i overvejende grad blev drevet af
afdøde. Ved anvendelsen af 1. og 2. pkt. er
det en betingelse, at den efterlevende ægte-
fælle beskattes efter § 44, stk. 1.

7) Hvis afdøde i mellemperioden har drevet en
erhvervsvirksomhed, der tilhørte afdødes ef-
terlevende ægtefælle, kan den efterlevende
ægtefælle bestemme, at der skal medregnes
et beløb, der svarer til den betaling, der skul-
le være ydet andre for udførelsen af et arbej-
de af samme art og omfang. Tilsvarende gæl-
der, hvis afdøde i mellemperioden har delta-
get i væsentligt omfang i driften af en er-
hvervsvirksomhed, der tilhørte og i overve-
jende grad blev drevet af den efterlevende
ægtefælle.

§ 13. ----
Stk. 5. Der skal foretages afsluttende skattean-

sættelse for mellemperioden, hvis
3. I § 13, stk. 5, nr. 5, indsættes efter »etable-
ringskonto«: »eller iværksætterkonto«.

1) afdøde ved udgangen af indkomståret forud
for dødsåret anvendte virksomhedsordnin-
gen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit I, og
indestående på konto for opsparet overskud
ved udgangen af indkomståret forud for
dødsåret med tillæg af den hertil svarende
virksomhedsskat overstiger det i § 10, stk. 1,
nævnte grundbeløb,
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2) afdøde ved udgangen af indkomståret forud
for dødsfaldet anvendte kapitalafkastordnin-
gen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit II, og
indestående på konjunkturudligningskonto
ved udgangen af indkomståret forud for
dødsåret med tillæg af den hertil svarende
konjunkturudligningsskat overstiger det i §
11, stk. 1, nævnte grundbeløb,

3) en efterlevende ægtefælle i mellemperioden
har drevet eller i væsentligt omfang deltaget
i driften af en erhvervsvirksomhed, der til-
hørte afdøde, og boet efter § 44, stk. 1, kræ-
ver et beløb beskattet hos den efterlevende
ægtefælle,

4) afdøde i mellemperioden har drevet eller i
væsentligt omfang deltaget i driften af en er-
hvervsvirksomhed, der tilhørte afdødes ef-
terlevende ægtefælle, og ægtefællen efter §
9, stk. 1, nr. 7, kræver et beløb beskattet hos
afdøde eller

5) afdøde har foretaget indskud på etablerings-
konto, der ikke overtages af en efterlevende
ægtefælle efter § 43, stk. 3.

§ 22. Ved opgørelsen af bobeskatningsind-
komsten gælder følgende:

4. I § 22, stk. 1, nr. 3, indsættes efter 1. pkt.:
»Iværksætterkontoindskud medregnes med

100 pct. af beløbet, jf. dog § 43, stk. 3.«1) Virksomhedsordningen og kapitalafkastord-
ningen, jf. virksomhedsskattelovens afsnit I
og II, kan ikke anvendes.

2) Indskud på etableringskonto, jf. lov om ind-
skud på etableringskonto, kan ikke foretages
efter dødsfaldet.

3) Etableringskontoindskud inklusive tillæg ef-
ter etableringskontolovens § 11, stk. 1, med-
regnes med 67 pct. af beløb, der er fradraget
i indkomståret 2002 eller senere, og med 78
pct. af beløb, der er fradraget i indkomståret
2001 eller tidligere, jf. dog § 43, stk. 3.

4) Renter, der forfalder i bobeskatningsperio-
den, samt beregnede renter fra sidste for-
faldsdag til og med skæringsdagen i boopgø-
relsen medregnes. Renteudgifter, der på
grund af afdødes forhold var omfattet af lig-
ningslovens § 5, stk. 8, 1. pkt., skal dog alene
fradrages, i det omfang de er betalt af afdøde
i dødsåret, eller betales af boet.
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5) Beskæftigelsesfradrag efter ligningslovens §
9 J og særligt befordringsfradrag efter lig-
ningslovens § 9 C, stk. 4, udgør dødsårets
forskudsregistrerede fradrag, der omregnes
forholdsmæssigt efter mellemperiodens
længde.

6) Hvis afdødes efterlevende ægtefælle i mel-
lemperioden har drevet en erhvervsvirksom-
hed, der tilhørte afdøde, kan der fradrages et
beløb, der svarer til den betaling, der skulle
være ydet andre for udførelsen af et arbejde
af samme art og omfang. Tilsvarende gæl-
der, hvis den efterlevende ægtefælle i mel-
lemperioden har deltaget i væsentligt om-
fang i driften af en erhvervsvirksomhed, der
tilhørte og i overvejende grad blev drevet af
afdøde. Ved anvendelsen af 1. og 2. pkt. er
det en betingelse, at den efterlevende ægte-
fælle beskattes efter § 44, stk. 1.

7) Hvis afdøde i mellemperioden har drevet en
erhvervsvirksomhed, der tilhørte afdødes ef-
terlevende ægtefælle, kan den efterlevende
ægtefælle bestemme, at der skal medregnes
et beløb, der svarer til den betaling, der skul-
le være ydet andre for udførelsen af et arbej-
de af samme art og omfang. Tilsvarende gæl-
der, hvis afdøde i mellemperioden har delta-
get i væsentligt omfang i driften af en er-
hvervsvirksomhed, der tilhørte og i overve-
jende grad blev drevet af den efterlevende
ægtefælle.

8) Vederlag, som afdøde har modtaget ved af-
hændelse af et forsknings- eller udviklings-
arbejde, og som i henhold til ligningslovens
§ 27 E, stk. 2, ikke var medregnet til afdødes
skattepligtige indkomst ved udgangen af
indkomståret forud for dødsåret, medregnes.

9) Uanset bestemmelsen i afskrivningslovens §
18, stk. 3, 2. pkt., jf. § 20, kan fradrag for ud-
gifter til ombygning eller forbedring af af-
skrivningsberettigede bygninger og installa-
tioner i sådanne bygninger, der ikke er an-
skaffet i bobeskatningsperioden, og som
henregnes til dødsboet på skæringsdagen i
boopgørelsen, foretages efter bestemmelser-
ne i afskrivningslovens § 18, stk. 2-5 (straks-
fradrag).
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Stk. 2. Indskud på afdødes etableringskonto
kan ikke hæves i forbindelse med dødsboets
etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed
eller anskaffelse af aktier eller anparter i et sel-
skab som omhandlet i lov om indskud på etable-
ringskonto.

1. I § 22, stk. 2, indsættes efter »etableringskon-
to«: »og iværksætterkonto«.

Stk. 3. Forskudsafskrivninger, jf. afskrivnings-
loven, kan ikke foretages vedrørende dødsboets
kontraherede eller planlagte anskaffelser.

Stk. 4. Indkomst, som afdøde tidligere har
valgt beskattet efter kildeskattelovens §§ 48 E og
48 F, er skattepligtig, men medregnes ikke ved
opgørelsen af bobeskatningsindkomsten.

Stk. 5. Hvis afdøde anvendte et forskudt ind-
komstår, der udløber inden udgangen af det ka-
lenderår, det træder i stedet for (bagudforskudt
indkomstår), omregnes indkomsten i bobeskat-
ningsperioden. Omregningen sker efter forholdet
mellem perioden fra begyndelsen af det kalen-
derår, hvori dødsfaldet er sket, til og med skæ-
ringsdagen i boopgørelsen, og hele bobeskat-
ningsperioden. Ved omregningen ses bort fra
indtægter og udgifter, der ikke hører til den nor-
male løbende indkomst. Disse indtægter og ud-
gifter tillægges og fradrages den omregnede ind-
komst. Herved fremkommer bobeskatningsind-
komsten.

§ 43. ----
Stk. 3. Den efterlevende ægtefælle kan overta-

ge afdødes indskud på etableringskonto på de for
afdøde gældende betingelser. Den efterlevende
ægtefælle skal senest samtidig med indsendelsen
af boopgørelsen tilkendegive over for told- og
skatteforvaltningen, om afdødes indskud overta-
ges. I tilfælde, hvor der efter reglerne i lov om
skifte af dødsboer ikke skal indgives en boopgø-
relse, skal tilkendegivelsen dog afgives inden for
fristerne i § 13, stk. 2. Overtager den efterleven-
de ægtefælle ikke afdødes indskud, gælder § 9,
stk. 1, nr. 3, eller § 22, stk. 1, nr. 3.

§ 59. ----
Stk. 2. Den efterlevende ægtefælle kan uanset

stk. 1 vælge ikke at indtræde i afdødes skatte-
mæssige stilling med hensyn til:
1) Afdødes forskudsafskrivninger efter afskriv-

ningsloven.
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2) Afdødes indskud på etableringskonto.

§ 62. ----
Stk. 4. I afdødes indkomst for mellemperioden

indgår etableringskontoindskud inklusive tillæg
efter etableringskontolovens § 11, stk. 1, som
den efterlevende ægtefælle ikke ønsker at overta-
ge, jf. § 59, stk. 2, nr. 2.

5. I § 62, stk. 4, indsættes efter »etableringskon-
toindskud«: »og iværksætterkontoindskud«.

§ 80. ----
Stk. 2. Ved boudlæg til afdødes efterlevende

ægtefælle kan denne overtage afdødes indskud
på etableringskonto på de for afdøde gældende
betingelser.

§ 3
I lov om indkomstskat for personer m.v. (per-

sonskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af
19. september 2006, som ændret bl.a. ved § 109
i lov nr. 90 af 31. januar 2007, foretages følgende
ændringer:

§ 3. ----
Stk. 2. Ved opgørelsen af den personlige ind-

komst fradrages1) udgifter, som i årets løb er an-
vendt til at erhverve, sikre og vedligeholde ind-
komst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, dog
med undtagelse af de i § 4, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 8,
og ligningslovens §§ 9 G og 13 nævnte udgifter,

1.  3, stk. 2, nr. 10, udgår: og.

2.  3, stk. 2, nr. 11, ændres »erhvervsdrivende.«
til: »erhvervsdrivende og«.

3. I § 3, stk. 2, indsættes som nr. 12:
»12)indskud på iværksætterkonto efter lov om

indskud på etableringskonto og iværksætter-
konto.«

2) udgifter, som nævnt i ligningslovens §§ 8,
stk. 1, 8 B, 8 C, 8 I, 8 J, 8 K, 8 L, 8 N, 8 Q,
14, stk. 1, 14 F og 30 A, og overført ind-
komst efter kildeskattelovens § 25 A, stk. 3-
5, ved selvstændig erhvervsvirksomhed,

3) bidrag og præmier til pensionsordninger mv.
i samme omfang som nævnt i pensionsbe-
skatningslovens §§ 18 og 52, jf. dog § 4 a,
stk. 3,

4) henlæggelser efter investeringsfondsloven,
5) forskelsbeløb og nedskrivning på husdyrbe-

sætninger efter lov om den skattemæssige
behandling af husdyrbesætninger §§ 2 og 8,

6) nedskrivning af varelager efter varelagerlo-
vens § 1, stk. 4,
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7) arbejdsmarkedsbidrag, pensionsopsparing
og obligatoriske udenlandske sociale bidrag
i samme omfang som nævnt i ligningslovens
§ 8 M,

8) henlæggelser efter § 22 b og § 22 d i virk-
somhedsskatteloven,

9) udgifter, der er fradragsberettigede efter lig-
ningslovens § 9 B,

10) tilbagebetalt skattepligtig kontanthjælp i
samme omfang som nævnt i ligningslovens
§ 8 O, og

11) skattemæssige afskrivninger, tab og fradrag
efter afskrivningsloven og statsskatteloven
for selvstændige erhvervsdrivende.

§ 4
I lov nr. 532 af 17. juni 2008 om ændring af ak-

tieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven
og kildeskatteloven, som ændret ved § 6 i lov nr.
906 af 12. september 2008, foretages følgende
ændring:

§ 3. --- 1. § 3, nr. 2, ophæves.
2. I § 26 A indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. En ægtefælle kan overdrage sine ind-
skud på etableringskonto til den anden ægtefæl-
le, som herefter indtræder i overdragerens skatte-
mæssige stilling med hensyn til disse indskud.«

§ 5
I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved
§ 3 i lov nr. 532 af 17. juni 2008, foretages føl-
gende ændringer:

§ 26A
Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der

anvendes i en af en gift person drevet erhvervs-
virksomhed, foretages af den pågældende, uan-
set om aktivet tilhører denne eller den med ham
samlevende ægtefælle. I det indkomstår, hvori en
af ægtefællerne dør, foretages skattemæssige af-
skrivninger på aktiver, der anvendes i en af æg-
tefællernes erhvervsvirksomhed, hos den, som
skal medregne indkomst fra virksomheden til sin
skattepligtige indkomst.
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Stk. 2. Overdrager eller overfører en ægtefælle
aktiver til den med ham samlevende ægtefælle til
anvendelse i dennes erhvervsvirksomhed, skal
fortjenester eller tab, som derved fremkommer,
ikke medregnes ved opgørelsen af den først-
nævnte ægtefælles skattepligtige indkomst. Efter
overdragelsen eller overførelsen behandles akti-
verne med hensyn til skattemæssige afskrivnin-
ger samt til beskatning af fortjenester og fradrag
af tab ved afståelse, som om de var anskaffet af
den sidstnævnte ægtefælle til de tidspunkter og
de beløb, hvortil de i sin tid er anskaffet, og even-
tuelle afskrivninger, som tidligere er foretaget,
anses for foretaget af den pågældende. Foranstå-
ende regler gælder ikke ved overdragelse af varer
hørende til en af den overdragende ægtefælle
drevet erhvervsvirksomhed.

Stk. 3. Uanset reglerne i stk. 2, finder reglerne
i afskrivningslovens § 4 tilsvarende anvendelse,
når der ved overdragelsen eller overførelsen af
aktiver til ægtefællen sker overgang fra én benyt-
telsesform til en anden.

Stk. 4. Overdrages en virksomhed fra en ægte-
fælle til den anden ægtefælle, og anvender over-
drageren ved udgangen af indkomståret forud for
overdragelsen virksomhedsordningen, jf. virk-
somhedsskattelovens afsnit I, kan den ægtefælle,
som virksomheden overdrages til, indtræde i
overdragerens virksomhedsordning, herunder
overtage indestående på konto for opsparet over-
skud, indskudskontoen samt mellemregnings-
kontoen, ved udløbet af indkomståret forud for
overdragelsen, såfremt overdragelsen finder sted
dagen efter dette indkomstårs udløb.
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Stk. 5. Såfremt overdragelsen vedrører en del
af en virksomhed eller en af flere virksomheder,
jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 3, kan æg-
tefællen overtage den del af indestående på konto
for opsparet overskud, indskudskontoen og mel-
lemregningskontoen, der svarer til den pågæl-
dende del af virksomheden eller den pågældende
virksomhed. Denne del beregnes som forholdet
mellem den del af kapitalafkastgrundlaget ved
udløbet af indkomståret forud for overdragelsen,
der kan henføres til den nævnte virksomhed, og
hele kapitalafkastgrundlaget ved udløbet af ind-
komståret forud for overdragelsesåret. Den for-
holdsmæssige del af kapitalafkastgrundlaget ved
udløbet af indkomståret forud for overdragelsen
beregnes efter forholdet mellem værdien af akti-
verne ved udløbet af indkomståret forud for
overdragelsen i den nævnte virksomhed og samt-
lige aktiver indskudt i virksomhedsordningen.
Ved beregningen af den forholdsmæssige del ses
bort fra finansielle aktiver. Foreligger der flere
konti for opsparet overskud, medregnes en for-
holdsmæssig del af hver af kontiene.

Stk. 6. Overtagelse efter stk. 4 og 5 forudsæt-
ter, at modtageren opfylder kravene i virksom-
hedsskattelovens afsnit I. Såfremt den erhver-
vende ægtefælle ønsker at indtræde i overdrage-
rens stilling med hensyn til beskatning efter virk-
somhedsordningen, skal beslutning herom senest
meddeles i forbindelse med indgivelse af over-
dragerens selvangivelse.

Stk. 7. Overdrages en virksomhed, en del af en
virksomhed eller en af flere virksomheder fra en
ægtefælle til den anden ægtefælle, og anvender
overdrageren kapitalafkastordningen på ind-
komst fra virksomheden, kan den erhvervende
ægtefælle indtræde i kapitalafkastordningen ef-
ter reglerne i § 33 C, stk. 6. Stk. 6, 2. pkt., finder
tilsvarende anvendelse.

1. I § 26 A indsættes som stk. 8:
»Stk. 8. En ægtefælle kan overdrage sine ind-

skud på etableringskonto og iværksætterkonto til
den anden ægtefælle, som herefter indtræder i
overdragerens skattemæssige stilling med hen-
syn til disse indskud.«
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