
Dato 6. oktober 2020 

Side 1 af 1 

 

  

Erhvervsstyrelsen 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

Att.: Anja Lamp Vang og Sofie Christensen  

 

Sendt på mail til: anjlam@erst.dk og sofchr@erst.dk  

Høring af udkast til lovforslag om omregistrering af iværksætterselskaber og gennemførelse 

af digitaliseringsdirektivet, j.nr. 2020-1013  

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til lovforslag om 

omregistrering af iværksætterselskaber og gennemførelse af digitaliseringsdirektivet, som er sendt i 

høring den 9. september 2020.  

 

Landbrug & Fødevarer bakker generelt op om den danske iværksætterkultur. De nye og gode ideer 

er essentielle for dansk erhvervsliv i nutiden og i fremtiden. De få svindlere bør ikke være for 

dominerende for regeludviklingen på området. Det vil kvæle iværksætteriet indenfor landets grænser. 

 

Landbrug & Fødevarer er derfor positive overfor, at fristen for omregistrering forlænges med et halvt 

år, således at omregistrering senest skal gennemføres den 15. oktober 2021.  

Landbrug & Fødevarer er også overordnet positive overfor de foreslåede lempeligere krav, som 

medfører, at en eventuel negativ egenkapital ikke skal udlignes. Det er en god løsning, at 

indehaverne i stedet alene skal indbetale differencen mellem den registrerede selskabskapital og 

minimumskravet til anpartsselskabers selskabskapital (40.000 kr.). Hermed bliver det ikke en 

forudsætning, at selskabet på omregistreringstidspunktet har en positiv egenkapital på de 40.000 kr.  

 

Det er dog Landbrug & Fødevarers vurdering, at det generelle kapitalkrav for omregistrering/stiftelse 

af et anpartsselskab grundlæggende er for højt. Danmark bør være under eller som minimum på 

samme niveau som resten af EU, svarende til et kapitalkrav på ca. 8.000 kr. ved stiftelse af et ApS-

lignende selskab. Endvidere bør det overvejes at indføre en mulighed for delvis indbetaling af 

selskabskapitalen for nyetablerede virksomheder, der ikke tidligere har været et IVS.  

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Eun Elkjær      Mikkel Vestby Jensen 

Chefkonsulent     Seniorkonsulent 

Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik  Erhvervspolitik, Afd. for Vækst- og strukturpolitik 

D +45 3339 4678     D +45 3339 4049 

M +45 2939 2503     M +45 5188 0266 

E MAEE@lf.dk     E mivj@lf.dk 
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