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Danmark som iværksætternation

DVCA er tæt på de danske 
business angels. Og vores 
budskab er klart. Det er 
vigtigt, at vi forbedrer 
vilkårene for risikovillig 
kapital, der kan finansiere 
de startups, som kan 
skabe fremtidens globale 
virksomheder i Danmark.

Danske business angels investerer årligt omkring 6 mia. kr. i privat risikovillig  
kapital, som i høj grad målrettes iværksættertalenter og højteknologiske startups. 
Englene bidrager med erfaring og forretningskompetencer, som gør det muligt for 
startups at tage det første svære spring fra lille iværksætter til global vækstvirk-
somhed.

Når vi satser på vores mest lovende iværksættere, skaber vi vækst og tusindvis af 
nye private arbejdspladser. Indenfor alle brancher og fordelt over hele landet. Vi 
bidrager til et Danmark i balance.

Disse iværksættertalenter har vi brug for i Danmark. For iværksættervirksom-
heder skaber fremtidens arbejdspladser. Det er vel at mærke arbejdspladser som 
er innovative i langt højere grad end de etablerede virksomheder.

DVCA er tæt på de danske business angels. Og vores budskab er klart. Det er 
vigtigt, at vi forbedrer vilkårene for risikovillig kapital, der kan finansiere de start-
ups, som kan skabe fremtidens globale virksomheder i Danmark.
 

Hvad er en business angel?

En business angel har følgende egenskaber:

æ En risikovillig privatinvestor, som investerer egne midler i unoterede 
 virksomheder i de tidlige stadier – typisk startups og vækstvirksomheder.

æ En formuende person, som har optjent sine midler ved udvikling, drift, ledelse  
 eller salg af én eller flere virksomheder og nu er klar til at geninvestere i nye   
 opstartsvirksomheder.

æ En aktiv ejer, der tilfører sin investering værdi og øver indflydelse i 
 virksomheden fx via bestyrelsesarbejde og/eller den daglige ledelse, med 
 bidrag i form af tid, netværk, erfaring og kompetencer.

æ En netværksorienteret investor, som investerer egen formue, gerne i 
 syndikat med andre engle. 1

1    Se mere her: https://keystones.dk/business-angels-alt-hvad-du-behoever-at-vide-om-engleinvestorer-i-danmark/ 
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Et opgør med ”det danske paradoks”
Danmark har alle forudsætninger for at udvikle endnu flere vækstvirksomheder og 
nye arbejdspladser i hele landet. Vi har en veluddannet befolkning, vi er innova-
tive, og vi har mange styrkepositioner ikke mindst indenfor tech. 

Men selvom Danmark med jævne mellemrum bliver kåret som det land i verden, 
hvor det er lettest at starte virksomhed, er vi paradoksalt nok også det land i EU, 
hvor der er færrest iværksættere som andel af befolkningen. 2

Der er behov for et opgør med paradokset. For den højteknologiske revolution sk-
aber uanede muligheder for, at et land som Danmark kan vinde på at skabe vækst 
og arbejdspladser gennem innovation. Men det kræver, at danske iværksætteres 
adgang til kapital, rådgivning og medarbejdere begynder at flyde lettere, end det 
er tilfældet i dag.

Vi kan skabe fremtidens globale virksomheder – med base i Danmark
Nogle af de hurtigst voksende danske virksomheder er – eller har på et tidspunkt 
været – ejet af business angels. Business angel-ejede virksomheder i Danmark 
beskæftigede mere end 65.000 ansatte i 2018, og englenes risikovillige invester-
inger har således en enorm samfundsøkonomisk betydning.

Danmark, og den Nordiske region generelt, er blandt de steder i verden, hvor der 
udvikles flest ”unicorns” (virksomheder med en værdi på mindst 1 mia. euro) pr. 
indbygger. Det er den gode nyhed. Den knap så gode er imidlertid, at vi hidtil ikke 
har været gode nok til at fastholde de store nye virksomheder indenfor landets 
grænser. Fire ud af seks danske tech-unicorns har således valgt at vækste virksom-
hederne i udlandet siden 1999. 3

Det er muligt, at udvikle flere af fremtidens globale vækstvirksomheder med 
base i Danmark. Det kræver blot, at vi sikrer virksomhederne level play-
ing field (ens konkurrencevilkår) med de lande, vi normalt sammenligner os 
med. Det indebærer, at vi ophører med at have en af verdens højeste skatter på  
aktieindkomst, at vi fjerner den særlige danske ”Iværksætterskat” på udbytter 
helt, og at vi letter virksomhedernes adgang til talentfulde medarbejdere ved at 
have konkurrencedygtige aflønningsformer.

Vi kan gøre mere for vores unge iværksættertalenter
Vores unge iværksættertalenter – kald dem millennials eller Generation Y – udgør en 
stor del af den talentmasse, vi skal satse på for at skabe fremtidens vækstvirksomheder. 

Der er mange store talenter i Danmark. Med store visioner. Men sandheden er, at det 
ikke nok bare at have gode idéer. Hovedparten af vores lovende iværksættertalenter 
har brug for startkapital og rådgivning, for at de kan vokse og udvide på global skala. 
Derfor er det en stor udfordring, at Danmark kun er nr. 26 ud af 34 OECD-lande, når 
det handler om at stille risikovillig kapital til rådighed for bl.a. nystartede højteknolo-

Den højteknologiske revolu-
tion skaber uanede mu-
ligheder for, at et land som 
Danmark kan vinde på at 
skabe vækst og arbejdsp-
ladser gennem innovation.

2  Global Entrepreneurship Monitor og Dansk Erhverv
3  Udflyttet: Just Eat, Zendesk, Unity, Tradeshift. / Hovedsæde i Danmark: Sitecore, Netcompany (Iværksætterpanelet 2018) 

   

”Danmark er det EU-land, hvor færrest 
starter egen virksomhed”.

Sådan omsætter vi potentialet til virkelighed

”Danske iværksættere har skabt 6 unicorn-virksomheder de sidste 20 år – men 4 
er flyttet ud. En af de unicorns som er blevet i Danmark er Netcompany, der blev 
børsnoteret i juni 2018, og dermed åbnede op for et bredt folkeligt ejerskab.” 
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giske virksomheder, jf. figur 1. Vi er langt efter vores naboer i Norden- Norge, Sverige, 
Finland- som alle ligger i top 10.

Figur 1: Adgang til risikovillig kapital for iværksættere med risikobetonede projekter (OECD)
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Kilde: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2   

Vi kan gøre mere for vores unge danske iværksættertalenter og dermed sætte gang i en 
positiv spiral, hvor Danmark udvikler serieiværksættere i et højere og højere tempo til 
gavn for innovation og jobskabelse. Men det kræver, at vi som samfund målrettet giver 
talenterne mulighed for at tiltrække risikovillig kapital fra private investorer. - Fx ved 
at indføre et slagkraftigt investorfradrag, som business angel let kan benytte til at in-
vestere i unge virksomheder, ligesom der findes i Storbritannien.

Vi kan skabe en kulturændring – og gøre investering til en folkesag
Danmark er et ganske rigt land, men vi har indrettet samfundsstrukturerne sådan, 
at det kun er en mikroskopisk andel af danskernes samlede formue, som investeres i 
startups. En meget stor andel af danskernes formue er nemlig bundet op i pensioner 
og ejendomme, hvor både risikoen og skatten er langt lavere, end hvis du investerer i 
iværksættervirksomheder.

Dette er en stopklods for iværksætternes adgang til kapital og medarbejdere. Men den 
gode nyhed er omvendt, at vi med relativt små justeringer kan skabe store forbedringer 
for iværksætteriet. DVCA har en vision om en ny investerings og iværksætterkultur, 
hvor alle danskere let kan investere aktivt i danske startups, blive medejere i egne virk-
somheder gennem medarbejderaktier eller starte egen virksomhed til fordel for det 
almindelige lønmodtagerjob.

I overgangen fra det 19. til det 20 århundrede var andelsbevægelsen med til skabe fun-
damentet for store virksomheder som eksempelvis Arla. Tænk hvis vi i det 21. århun-
drede var i stand til at skabe en moderne version af andelsbevægelsen og gøre invester-
inger i fremtidens vækstvirksomheder til en folkesag.

Vi skal investere os ud af klimakrisen 
I december 2015 blev verdens lande i Paris enige om at begrænse den globale temper-
aturstigning til under 2 grader. Med aftalen følger et krav om reduktion af drivhus-
gasser. EU har på vegne af bl.a. Danmark fremlagt ét samlet bidrag, som lyder på en 
reduktion i udledningen af drivhusgasser på 40 procent i 2030 i forhold til i 1990.

Danmarks eksempel viser, at erhvervslivet er en fantastisk motor til at reducere 
udledning af drivhusgasser. Tænk bare på vores vindmølleeventyr. En massiv ek-
sportsucces og udsigt til, at al el i danske stikkontakter er grøn i 2030. Men vi 
kan gøre meget mere: Hvordan får vi gjort transportsektoren mere klimavenlig? 
Hvordan får vi gjort landbruget og industrien mere grøn?

I Danmark har vi tradition for at stå sammen om de store problemer. Og det vil vi 
også gøre denne gang. Vi har i mange år investeret massivt i at gøre energisektoren, 
uddannelsesområdet og forskningen klar til klimaudfordringen. Og vi har hjulpet 
den grønne eksport gennem gode eksportkreditter. Nu er tiden kommet til at få 
de grønne startups med for alvor. Det handler om at satse bredt, og gøre så mange 
virksomheder som muligt klar til den risikovillige kapital. Så vi kan få en eller flere 
virksomheder i Vestas-klassen i Danmark.

Vi kan gøre mere for vores 
unge danske iværksætter-
talenter og dermed sætte 
gang i en positiv spiral, 
hvor Danmark udvikler 
serieiværksættere i et højere 
og højere tempo til gavn for 
innovation og jobskabelse. 
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Den type nye innovative startup-virksomheder, som vinder frem i disse år, er meget 
risikobetonede, og kan ikke opnå banklån. Iværksætterne har brug for risikovillige 
investorer, hvis de skal få opfyldt drømmen om at skabe en forretning, der vokser 
hurtigt, og som kan udvides globalt. 

Iværksætterne får kapital – og viden
Iværksætterne sætter derfor deres lid til business angels – erfarne investorer, som 
er parate til at investere egne penge i virksomhederne og samtidig bidrager med 
ledelseskompetencer. 

Englenes spidskompetence er, at de tager unge startups under vingerne og gør det 
muligt for mange små iværksættervirksomheder at skabe højere vækst, ansætte 
flere medarbejdere og skalere forretningen globalt.  

Havde det ikke været for risikovillige investeringer i de helt tidlige faser, var der 
mange succesfulde startups i Danmark, som aldrig var blevet flyvefærdige. Det 
gælder f.eks. Sitecore og Universal Robots. 

Pengene 10 gange igen for hver kr. risikovillig kapital
Det er en gevinst for samfundet, når iværksætterne og risikovillig kapital finder 
sammen. Iværksættervirksomheder er mere produktive og giver bedre løn end 
sammenlignelige virksomheder.4  Og en undersøgelse fra Deutsche Bank har vist, 
at samfundet får pengene næsten 10 gange igen for hver kr. risikovillig kapital, som 
investeres af eksempelvis business angels i de tidlige vækststadier.5

Iværksætterne har brug for 
risikovillige investorer, hvis 
de skal få opfyldt drømmen 
om at skabe en forretning, 
som kan udvides globalt.

Iværksætterne har brug for business 
angel-investeringer

4  Rockwool Fondens Forskningsenhed, november 2015: ”Iværksættere giver bedre løn og er mere produktive”.
5   Deutsche Bank: Venture capital adds economic spice (2010)
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Business angels skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

2.200
virksomheder 

420 
virksomheder 

1.215 
virksomheder 

855 
virksomheder 

310
virksomheder 

Mærkesager: Sådan sikrer vi, at der skabes flere business angel-
investeringer i Danmark til gavn for iværksætteriet
I dette katalog skitserer vi 4 mærkesager og 10 konkrete forslag, som vi mener, vil 
gøre en stor forskel. 

1. Vi skal skabe fremtidens globale vækstvirksomheder
Danmark skal være hjemland for flere globalt indstillede vækstvirksomheder, som 
skaber fremtidens vækst og arbejdspladser. Fem ud af seks danske unicorns siden 
1999 har valgt at vækste virksomhederne i udlandet eller er ejet af udenlandske 
ejere grundet bedre adgang til kapital og talent, og den udvikling skal stoppes.

2. Vi skal satse på vores iværksættertalenter
Flere iværksættervirksomheder skal blive i Danmark. Vi skal satse på de talenter, 
som er i stand til at udnytte disruptive teknologier og skabe fremtidens danske 
flagskibe. Det kræver at startups har let og hurtig adgang til risikovillig kapital 
i Danmark. Bl.a. skal den udskældte iværksætterskat på udbytter afskaffes helt.

3. Vi skal gøre investering til en folkesag
Alle danskere skal let kunne investere aktivt i danske startups, blive medejere
i egne virksomheder gennem medarbejderaktier, eller starte egen virksomhed
til fordel for det almindelige lønmodtagerjob. Det handler om at demokratisere
investeringskulturen herhjemme og samtidig tilføre mere kapital til startups.

4. Vi skal satse mere på grønt iværksætteri
Danmark er kommet langt i kampen for et bedre klima. Men vi er langt fra i mål. Skal 
vi overlevere en bedre verden til vores børn og børnebørn skal der sættes kraftigt ind 
for at reducere udledningen af drivhusgasser. Det kræver, at vi får gjort flere grønne 
virksomheder klar til den risikovillige kapital, som business angels kommer med.   

Business angels investerer 
skønsmæssigt ca. 6 mia. 
kr. i privat vækstkapital 
årligt i nystartede virksom-
heder og tilfører kompe-
tencer, netværk og erfaring.

Der findes omkring 2.200 
aktive business angels i 
Danmark. 

Business angels er mede-
jere i mindst 5.000 danske 
startup-virksomheder.

Business angel-ejede 
virksomheder i Danmark 
beskæftiger mindst 
65.000 ansatte.

Business angels er medejere i 
mindst 5.000 danske startup-
virksomheder fordelt over 
hele landet  

Kilde: Registerbaseret business angel-

analyse 2018 (DVCA, Vækstfonden, 
DanBAN, Keystones)
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Hvis Danmark skal få fuldt udbytte af de mest lovende højvækstvirksomheder i 
fremtiden – og hvis virksomhederne skal vokse sig store med base i Danmark – 
kræver det politisk handling: 

æ	Afskaf resterne af iværksætterskatten
æ	Indfør konkurrencedygtig kapitalafkastbeskatning
æ	Skab lettere adgang til nøglemedarbejdere fra udlandet

Iværksætterskatten skal afskaffes helt
Heldigvis er iværksætterskatten på avancer – den særlige danske på skat iværksæt-
teri, som blev indført i 2009 – blevet rullet tilbage. Men den del, der er tilbage - 
iværksætterskatten på udbytter - er stadig med til at hæmme investeringerne i dan-
ske iværksættervirksomheder. 

Iværksætterskatten på udbytter modarbejder desuden de seneste politiske initia-
tiver, der søger at fremme virksomhedernes muligheder for at aflønne medarbe-
jdere delvist i aktier. Det er det, man populært sagt kan kalde for en ”omvendt 
Robin Hood”, hvor ansatte med få aktier rammes hårdere end ejere med større 
ejerandele. 

Iværksætterskatten rammer tilfældigt 
Med vækstpakken fra juni 2014 blev beregningsgrundlaget for iværksætterskat-
ten på udbytter sænket fra 100 pct. til 70 pct. Det betyder, at 70 pct. af udbytterne 
stadigvæk indregnes i den skattepligtige indkomst. Derfor er iværksætterskatten 
ikke helt væk - og det koster Danmark investeringer og vækst. Har du en ejerandel 
på 9,9 pct. i en virksomhed, rammes du af skatten. Mens du er fri af skattens regler, 
hvis du ejer 10,1 pct.

Sådan rammer iværksætterskatten

Ejerselskab / investor

Selskab A

Investors ejerandel = 9 pct.

Ingen skattefritagelse Skattefritagelse

Selskab B

Investors ejerandel = 11 pct.

Grænsen på 10 pct. diskriminerer de små investorer i en vækstvirksomhed og  
skaber ofte konflikter i virksomhedens ejerkreds. For investorer med under 10 
pct. ejerskab vil det fx ofte bedre kunne betale sig, at sælge virksomheden helt, og 
dermed opnå en skattefri avance, i stedet for at fastholde ejerskabet, hvor udbyt-
ter rammes af en ekstraskat. Og det kan betyde et farvel til Danmark for altid for 
virksomheden.

Konkret foreslår DVCA, at iværksætterskatten på udbytter afskaffes helt. Dermed 
vil små og store aktionærer blive ligestillet, og den samlede skatteprocent pr. over-
skudskrone vil for alle ligge på knap 55 pct. 

Det vil være godt for Danmarks iværksættere at afskaffe iværksætterskatten på 
udbytter. Det vil styrke incitamentet for investorerne til at investere flere penge 
i startups, også selv om der, fx som følge af kapitaludvidelser, endes op med en 
ejerandel på under 10 pct. af virksomheden. Forslaget vil samtidig hjælpe ejere, 
der ønsker at realisere gevinster fra en succesfuld virksomhed uden de behøver at 
sælge virksomheden, fx til udenlandske købere.

1.  Sådan skaber vi fremtidens 
 globale vækstvirksomheder

DVCA mener, at iværksæt-
terskatten på udbytter skal 
afskaffes helt, så der kan 
frigøres mere risikovillig 
kapital fra business angels 
til danske startups.

Forslag nr. 1:

Danmark vil få en fordel, 
hvis den sidste del af 
iværksætterskatten på
udbytter skal afvikles 
helt, da den hæmmer 
investeringer og blokerer 
unge for medejerskab.
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Indfør konkurrencedygtig kapitalafkastbeskatning
I Danmark ligger skatten på aktieindkomst i praksis på 42 pct., hvor OECD-
gennemsnittet er knap 24 pct jf. figur 2. I Sverige og Norge, som ellers ligger højt 
internationalt, er den typiske marginale aktiebeskatning 30 pct. - stadig 12 pro-
centpoint mindre end i Danmark. Samtidig er der ingen skattefri bundgrænse i 
Danmark, og det øverste beskatningsniveau sætter ind relativt tidligt.

Is
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d

Figur 2: Den høje marginale aktiebeskatning i Danmark medfører, at iværksættere  
              og investorer ikke belønnes tilstrækkeligt for at tage en risiko
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Høje aktieskatter hæmmer produktiviteten
Den høje aktiebeskatningssats i Danmark udgør en forhindring, når talentfulde 
unge iværksættere skal vurdere, om det er risikoen værd at blive iværksættere.

Og aktieskatterne gør det svært for etablerede danske iværksættere at tiltrække  
investeringer og forny deres kapitalapparat. For unge danske startups har kun 
sjældent en  direkte forbindelse til de internationale kapitalmarkeder, og derfor 
stilles de dårligere i den internationale konkurrence, når danske investorer har 
en svækket investeringskraft pga. høje aktieskatter. Det fører til lavere invester-
inger, og skader virksomhedernes produktivitet og evne til at konkurrere. Hvis 
man sænker skatten, vil det omvendt kunne forbedre incitamenterne til, at flere 
husholdninger og business angels omlægger deres opsparing og investerer i flere 
aktier – både noterede og unoterede.

DVCA foreslår, at den danske kapitalafkastbeskatning gøres konkurrencedygtig i 
forhold til den omverden vi opererer i. Fx ved at sænke den til nordisk eller OECD-
niveau. Forslaget vil gøre det mere attraktivt at opbygge og investere i vækstvirk-
somheder. Det vil betyde, at fremtidens iværksættertalenter har mere grund til 
at blive i Danmark, fordi de får en større gevinst ved at tage risikoen. Og fordi 
de virksomheder, som udvikler sig positivt, får adgang til flere investeringer fra 
danske investorer.

æ	Danmark vil få en fordel, hvis skatten på al aktieindkomst gøres konkurrence- 
 dygtig. Det vil føre til flere investeringer, styrke virksomhedernes produktivitet  
 og desuden give et tilbageløb for staten, når man indregner dynamiske effekter. 

DVCA mener, at skatten 
på aktieindkomst bør være 
på et niveau, så danske 
virksomheder bedre kan 
konkurrere med udlandet 
om at tiltrække investeringer.

Forslag nr. 2:

Kilde: OECD og egne beregninger



10 www.dvca.dk

Danmark som iværksætternation 

Skab lettere adgang til nøglemedarbejdere fra udlandet
I dag er der begyndende flaskehalse i mange højteknologiske startups, som betyder, 
at virksomhederne har svært ved at ansætte de højtspecialiserede ingeniører, pro-
grammører og andre faggrupper, som de har behov for, for at kunne øge væksten. 

Forskerordning for iværksættere 
Hvis flere startups skal realisere drømmen om at blive globale vækstvirksomheder, 
har de brug for det, som DVCA kalder for en forskerordning for iværksættere og 
opstartsvirksomheder. Modellen kan opbygges og målrettes på flere måder. Det 
afgørende er, at enhver vækstvirksomhed, som mangler specialiseret arbejdskraft, 
skal kunne få det. 

DVCA mener, at det bør være medarbejderens kompetencer - frem for lønniveau 
eller oprindelsesland - som afgør, om denne kan komme ind under den nye for-
skerordning for iværksættere. Derfor skal der ikke være en ligeså høj beløbsgrænse 
som i den nuværende forskerordning. Det kan man fx løse ved automatisk at 
inkludere medarbejdere med aktieoptioner i ordningen. Konkret foreslår DVCA, 
at der indføres en forskerordning, der specifikt er møntet på vækstvirksomheder, 
som efterspørger højtspecialiserede medarbejdere. Ordningen skal indeholde en 
skattefordel for de specialiserede medarbejdere – uanset lønniveau.

æ  Danmark vil få en fordel, hvis der oprettes en forskerordning for iværksættere.

DVCA mener, at vækstvirk-
somhederne skal have let-
tere adgang til specialiseret 
arbejdskraft.

Forslag nr. 3:
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Indfør et investorfradrag for business angels
For at kunne skabe fremtidens globale vækstvirksomheder, er vi nødt til at skabe 
gode rammer for vores iværksættertalenter:

æ	Udvid investorfradraget
æ	Skattekreditter skal tilgodese vores små vækstvirksomheder.
æ	Gør det lettere at geninvestere penge i startups

Fra og med 2019 har Danmark haft et såkaldt investorfradrag for personer, der 
investerer i iværksætteri. Fradraget lemper beskatningen af de midler, som inve-
steres, og skal dermed gøre det mere attraktivt for private at investere i startups.

Udvid investorfradraget til gavn for iværksætterne 
DVCA har længe kæmpet for et investorfradrag, og vi mener grundlæggende, at 
der er tale om en positiv nyskabelse i dansk erhvervspolitik. Men vi anbefaler sam-
tidig, at iværksætterpolitikken styrkes ved at gøre fradraget endnu mere brugbart 
for professionelle business angels. 

Udfordringen er, at det nuværende investorfradrag er indrettet som et såkaldt 
ligningsmæssigt fradrag, som ikke giver mulighed for, at de typiske business  
angel-investorer, som investerer gennem personlige holdingselskaber, kan gøre 
brug af fradraget. Dermed går de unge iværksættertalenter glip af ekstra ”klog ka-
pital” fra nogle af landets mest garvede investorer. Konkret mener DVCA, at der 
bør indføres et investorfradrag for professionelle business angels, så iværksætter-
talenter får lettere adgang til nye penge fra erfarne investorer.

2. Sådan kan vi give vores 
 iværksættertalenter et skub fremad

DVCA mener, at det 
danske investorfradrag 
for privates investeringer i 
iværksætteri, skal suppleres 
med en adgang for profes-
sionelle investorer.

Forslag nr. 4:

Fakta om det eksisterende investorfradrag

æ  Investorfradraget giver personer (uafhængige investorer) mulighed for en 
 skattebesparelse for investeringer i unoterede virksomheder. Fradraget har en  
 skatteværdi på 30 pct. 

æ  Der gives fradrag for halvdelen af direkte investeringer op til 400.000 kr. i 
 2019-22, og fra 2023 gives der fradrag for halvdelen af investeringer op til 800.000 kr. 

æ  Fradraget er udelukkende møntet på privatpersoner og er ikke målrettet de 
 business angels, som investerer gennem selskaber.

æ  Danmark vil få en fordel, hvis vi udbygger investorfradraget så det bliver et 
 reelt tilbud til de aktive business angels. Dermed får iværksættertalenterne mere  
 privat og ”klog kapital” stillet til rådighed i deres væksteventyr.
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DVCA vil gøre det lettere 
for business angels, der 
investerer i personligt regi, 
at tage en del af gevinsten
fra succesfulde invester-
inger og geninvestere dem 
i nye startups.

Gør det lettere at geninvestere penge i startups
Danske startups har notorisk dårlig adgang til risikovillig kapital. Men det 
er muligt at rette op på problemet, eksempelvis ved at indrette skattesystemet 
smartere i iværksætternes favør.

DVCA vil gøre det lettere for business angels, der investerer i personligt regi, at 
tage en del af gevinsten fra succesfulde investeringer og geninvestere dem i nye 
startups. Konkret foreslår vi, at de enkelte investorer ikke beskattes af aktie-
avancer, så længe tilbageløbet ikke overgår den oprindelige investering i kroner 
og ører. Et eksempel viser pointen: En business angel har 5 år i træk investeret 
100 kr. Med DVCAs forslag er det først når det samlede tilbageløb overstiger den 
samlede investering på 500 kr., at der skal betales aktieskatter til staten. Det vil 
sikre at langt flere business angel geninvesterer penge til gavn for nye startup-
virksomheder.

Forslaget koster ikke statskassen et stort provenutab, idet beskatningstidspunk-
tet blot udskydes til det tidspunkt, hvor en engel enten ophører med at investere 
eller virkelig rammer en god exit. 

Skattekreditter skal tilgodese vores små vækstvirksomheder
DVCA mener, at staten i højere grad skal være en medspiller i bestræbelserne på 
at tiltrække risikovillig kapital til lovende startups. Derfor skal skattekreditterne 
nytænkes. Konkret foreslår vi, at virksomhederne fremover skal have mulighed 
for at få udbetalt deres kredit en gang i kvartalet. Som reglerne er nu, får virksom-
hederne i værste fald først udbetalt kreditten op til efter 7½ kvartal, og det giver 
store problemer for de unge vækstvirksomheder, som typisk har en lav likviditet.

Forslag nr. 5:

æ  Danmark vil få en fordel, hvis business angels, der investerer i personligt regi, kan  
 udskyde aktieskatten til det tidspunkt, hvor tilbageløb fra investeringerne 
 overstiger investeringsbeløbet. 

DVCA mener, at skattekre-
ditordningen skal nytænkes, 
så den også tilgodeser 
små nystartede vækstvirk-
somheder.

Forslag nr. 6:

æ  Danmark vil få en fordel, hvis skattekreditordningen nytænkes så den tilgodeser  
 små vækstvirksomheder, som skal kunne få udbetalt skattekreditterne 
 kvartalsvis.
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DVCA mener, at der skal 
skabes attraktive rammer 
for medejerskab i væk-
stvirksomheder i form af 
aktieaflønning. 

Forslag nr. 7:

Iværksættervirksomheder skaber langt flere arbejdspladser end etablerede virk-
somheder. Derfor er det fra et samfundsøkonomisk perspektiv en god idé at gøre 
investeringer i fremtidens vækstvirksomheder til en folkesag.

æ	Skab have mere attraktive rammer for medarbejderaktier
æ	Liberaliser virksomhedsordningen
æ	Indfør en iværksætterkonto

Vi skal have mere attraktive rammer for medarbejderaktier
Set fra medarbejdernes synsvinkel gør det den risikofyldte tilværelse i en ny-
startet virksomhed mere attraktiv, hvis man bliver belønnet af sine medarbejder-
aktier i de tilfælde, hvor virksomheden bliver en succes. Ingen vækstvirksomhed er  
nogensinde blevet en global succes, hvis det ikke var for ekstremt hårdtarbejdende 
og engagerede medarbejdere. Derfor fortjener de at få del i gevinsten, hvis virksom-
heden bliver solgt med fortjeneste. 

Derfor er det glædeligt, at de danske regler for ansatte, som aflønnes delvist gen-
nem optioner og warrants (medarbejderaktier) er blevet forbedret. Men selv med 
de nye regler er vi langt efter i udlandet, når det handler om at bruge aktieløn som 
en mulighed for startups til at tiltrække og fastholde talenter.  Der stadig et stykke 
vej, før Danmark er i mål med DVCA’s vision om at gøre flere medarbejdere til 
medejere af startups.

DVCA mener, at der ikke bør være loft over den andel medarbejderaktier, som 
ansatte må modtage for deres indsats. Desuden skal dansk lovgivning gøres mere 
smidig i earn-out-situationer.

Hvad er en medarbejderoption?

æ  En medarbejderoption er en aftale mellem den ansatte og virksomheden, som 
 typisk indgås på ansættelsestidspunktet.

æ  Med sin option har medarbejderen ret til at købe aktier i virksomheden på et 
 tidspunkt i fremtiden, til en på forhånd aftalt lav pris.

æ  Udvikler virksomheden sig positivt, og stiger i værdi, har medarbejderen ret til at
 udnytte sin option, og erhverve værdifulde aktier i virksomheden med en stor rabat.

æ  Udvikler virksomheden sig negativt, er medarbejderen ikke forpligtet til at 
 udnytte sin option. 

æ  Danmark vil få en fordel, hvis der indføres endnu mere attraktive vilkår for 
 aktieaflønning i Danmark. 

3. Sådan gør vi innovation til en 
 sag for hele Danmark



14 www.dvca.dk

Danmark som iværksætternation 

Liberalisér virksomhedsordningen
I danske virksomhedsordninger ligger opsparet overskud i omegnen af 100 mia. 
kr., og som reglerne er i dag, må pengene ikke investeres i iværksættervirksom-
heder, der ikke er noteret på fondsbørsen.

De nuværende regler betyder populært sagt, at en selvstændig erhvervsdrivende 
under virksomhedslovens regler gerne må investere 5 millioner i en forældrekøbs-
lejlighed til sin søn gennem virksomhedsordningen, men tilsvarende ikke må  
investere 500.000 i datterens lovende iværksættervirksomhed. 

Konkret foreslår DVCA at ændre nugældende § 1, stk. 2 i Virksomhedsskatteloven, 
så anvendelsen af virksomhedsordningen udvides til at omfatte investering i aktier 
i iværksættervirksomheder. 

æ  Danmark vil få en fordel, hvis de 100 mia. kr., som i dag står opsparet i 
 danske virksomhedsordninger frigives til også at kunne gøre gavn for 
 iværksættervirksomheder. 

DVCA mener, at de 
mange milliarder, som 
danskerne har sparet op 
i virksomhedsordningen, 
også skal kunne gøre 
nytte i startup-miljøet. 

Forslag nr. 8:

Fakta om virksomhedsskatteloven

æ  Virksomhedsskatteloven sætter begrænsninger for, hvilke værdipapirer de 
 selvstændigt erhvervsdrivende, der gør brug af virksomhedsordningen, 
 kan investere i. 

æ  Det er i dag ikke muligt at investere i aktier omfattet af aktieavance-
 beskatningsloven, uforrentede obligationer eller præmieobligationer med 
 midler, som er opsparet i en virksomhedsordning. 

æ  Det er blevet skønnet, at der samlet set er akkumuleret opsparet overskud i 
 virksomhedsordninger i størrelsesordenen 100 mia. kr.
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DVCA mener, at flere 
danskere, som allerede er 
i et godt og veletableret 
lønmodtagerjob, skal 
have et stærkere incita-
ment til at kaste sig ud i 
iværksætteri. Forskningen 
viser nemlig, at en start-
up-virksomheds chance 
for overlevelse og succes 
stiger, når iværksætteren 
er i trediverne og har 
tilegnet sig specialiseret 
brancheerfaring. 

Forslag nr. 9:
Indfør en iværksætterkonto
Særligt i Danmark kan det være mindre attraktivt for mange velbetalte specialister 
over de 30 år at kaste sig ud i et iværksættereventyr, fordi tabet ved at frasige sig 
et fast indkomstgrundlag er betydeligt i sammenligning med risikoen ved at starte 
egen virksomhed og den høje beskatning af aktieindkomst. 

Derfor ønsker vi, som også Iværksætterpanelet har foreslået, en såkaldt iværksætter-
konto, der er en enkel og attraktiv opsparingsordning til start af egen virksomhed.  

Konkret indebærer iværksætterkontoen, at lønmodtagere skal kunne indbetale op 
til 1 mio. kr. i op til 3 år på en særlig opsparingskonto målrettet etablering af egen 
virksomhed. Man får fradrag i den personlige indkomst for sine indbetalinger. 
Derefter kan pengene indskydes i egen, nystartet virksomhed og bruges til fx at 
dække sine lønudgifter. 

Ordningen kan bruges af alle og forventes særligt at blive anvendt af lønmodtagere 
med erfaring fra etablerede virksomheder, som har opbygget værdifulde kompe-
tencer inden for deres felt, som kan være med til at skabe succesfulde vækstvirk-
somheder. 

æ  Danmark får en fordel, hvis flere lønmodtagere med erfaring kaster sig over 
 at skabe deres egne virksomheder. Derfor skal danskerne have mulighed for 
 at spare op til start af egen virksomhed med et fradrag i skatten. 
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Skab et ”InnoBoosterGreen” i Innovationsfonden
InnoBooster-programmet er populært blandt danske iværksættere. Det er helt 
naturligt, for InnoBooster-programmet rimer godt på det gode samarbejde, der 
er mellem startups og business angels; nemlig at kapitalen fra InnoBooster ikke 
koster yderligere ejerandele. 

InnoBooster kræver ikke ejerandele men stor flyvehøjde på de projekter, der 
støttes. Og med en maksimal støtteramme på 5 mio. kr. kan iværksættere og deres 
business angels komme meget langt med et InnoBooster forløb.

En evaluering af InnoBooster-ordningen fra 2017 viste dog, at de klimavenlige 
grønne udviklingsprojekter kun fylder 13% af de samlede støttetilsagn. Og evalu-
eringen viste også, at kravet om 66% privat medfinansiering af InnoBoosterforlø-
bet afholder mange iværksættere fra at søge. 

I DVCA mener vi, at InnoBooster-programmet bør have et større fokus på de 
grønne investeringer. Det kan kun ske, hvis der tages højde for de særlige risici, 
der er i de grønne investeringer: Nemlig at der både er en høj udviklingsmæssig 
risiko (produktet fejler) og en høj markedsrisiko (produktet kan ikke sælges  
eller har meget  lang markeds indtrængnings kurve). Kort sagt: ”Dødens dal” for de 
grønne iværksætterne er både dybere og bredere end den er for fx IT-iværksættere. 

Derfor må vi tænke nyt, når InnoBooster-ordningen møder de grønne iværksæt-
tere. Når ”dødens dal” er dyb og bred, skal det offentlige Danmark også være mere 
generøs end normalt.  

DVCA foreslår, at der oprettes en ”InnoBoosterGreen”-ordning for grønne 
investeringer, hvor

æ  Medfinansieringsprocenten, som afholder mange iværksættere fra at søge, skal 
 ned fra 66% til 50%. 
 

æ  Den maksimale størrelse pr. projekt er 7,5 mio. kr. 

DVCA foreslår, at Innovationsfondens bevilling forhøjes med 100 mio. kr. til 
dækning af ”InnoBoosterGreen”-ordningen. 

I DVCA mener vi, at 
InnoBooster-programmet 
bør have et større 
fokus på de grønne 
investeringer. 

Forslag nr. 10:

4.  Sammen kan vi investere os ud af klimakrisen
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æ Business angels investerer skønsmæssigt ca. 6 mia. kr.  
 i privat vækstkapital i nystartede virksomheder og   
 tilfører kompetencer, netværk og erfaring.

æ Der findes omkring 2.200 aktive business angels i Danmark. 

æ Business angels er medejere i mindst 5.000 danske   
 startup-virksomheder.

æ Business angel-ejede virksomheder i Danmark 
 beskæftiger mindst 65.000 ansatte
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