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Høring vedr. udkast til lovforslag om ændring af etableringskontoloven og 
personskatteloven (fuld fradragsret for indskud) 
 
DVCA har nedenstående bemærkninger til ovennævnte lovforslag. DVCA (Danish 
Venture Capital & Private Equity Association) er en brancheorganisation stiftet i år 2000. 
Brancheorganisationen dækker hele investeringskæden fra innovationsmiljøer, business 
angels, venture- og private equity selskaber samt rådgivere, fx advokater og revisorer. 
Foreningens fokus er bl.a. at oplyse om risikovillig kapital og at skabe bedre 
rammebetingelser for erhvervet.  
 
DVCA sætter stor pris på, at regeringen vil forbedre etableringskonto-ordningen. Det er 
et stort ønske for DVCA, at der nu kommer forbedrede opsparingsmuligheder for private 
til at starte egen virksomhed. På den måde kan Danmark få flere vækstiværksættere. 
 
Succesfulde iværksættere har stor betydning for udviklingen af velstanden. Iværksættere 
skaber innovation ved at udvikle nye produkter, introducere nye teknologier og 
produktionsmetoder.  
 
I dag kan man som skatteborger efter reglerne i etableringskontoloven foretage indskud 
på en etableringskonto med henblik på etablering af selvstændig virksomhed eller 
erhvervelse af virksomhed i selskabsform ved anskaffelse af aktier eller anparter i et 
selskab. Der er tale om et ligningsmæssigt fradrag, der gennemsnitligt har en 
skatteværdi på ca. 33 pct. 
 
DVCA hilser det velkomment, at parterne bag udmøntningen af globaliseringspuljen 
forbedrer ordningen ved, at der gives fuldt fradrag i topskatten for indskud. Dette 
tilskynder til at spare op til egen virksomhed. Ordningen kan blive en iværksætter trigger, 
idet den således med fordel vil kunne anvendes af personer i mellemleder eller 
lederstillinger, som gerne vil etablere egen virksomhed. Den vil være målrettet mod de 
personer, som vil have størst mulighed for succes med virksomhedsetablering, nemlig 
personer som typisk har siddet i en god stilling og derigennem har oparbejdet en 
betydelig viden. De iværksættere, der vokser rigtig meget, har typisk erfaring og er ældre 
end den gennemsnitlige iværksætter.  
 
Ifølge lovforslaget vil den fulde skattemæssige fradragsværdi i ordningen modsvares af, 
at der sker en hårdere genbeskatning. DVCA havde gerne set, at genbeskatningen først 



 

skete, når der var et overskud i selskabet. Dette vil give den optimale likviditet for 
iværksætteren. 
 
Jeg står naturligvis til rådighed for at uddybe vores høringssvar. 
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