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Folketinget
Att.: Anders Knudsen og Jesper Olsen
Høringssvaret er sendt elektronisk til Jesper.olsen@ft.dk og Anders.knudsen@ft.dk

Høring over beretning om nedsættelse af parlamentarisk arbejdsgruppe i Skatteudvalget, der
skal undersøge muligheden for at forbedre skattevilkårene for iværksættere
Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til beretning om
nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe i Skatteudvalget, der skal undersøge muligheden
for at forbedre skattevilkårene for iværksættere, som er sendt i høring den 8. april 2021.
Vores bemærkninger, der er udarbejdet i samarbejde med SEGES, fremgår i det følgende.
Landbrug & Fødevarer bakker overordnet op om forbedret rammevilkår for nyetablerede
iværksættervirksomheder. Som det også fremgår af beretningen, finder vi det relevant at drøfte de
skattemæssige forhold i en bredere erhvervsmæssig kontekst.
Det er ingen hemmelighed, at det er en lang og sej kamp for en iværksættervirksomhed at brænde
igennem med sit produkt eller sin ydelse. At være iværksætter er en livsstil, hvor mange satser alt.
hvad de ejer og har. Generelt foreslår Landbrug & Fødevarer, at denne indsats i højere grad
anerkendes i den indledende fase, hvor virksomheden endnu ikke har bidt sig fast på det pågældende
marked,

og

derfor

stadig

er

underlagt

en

økonomisk

høj

grad

af

sårbarhed.

Iværksættervirksomhedernes startomkostninger bør minimeres, og det administrative arbejde bør
lettes med henblik på at gøre iværksættervirksomhederne mere økonomisk robuste og styrke
fornyelse og produktivitet.
Specifikt på skatteområdet kan Landbrug & Fødevarer støtte op om de konkrete spørgsmål til
arbejdsgruppen, som der er lagt op til i beretningens afsnit 2 (nedsættelse af en parlamentarisk
arbejdsgruppe).
Landbrug & Fødevarer foreslår, at arbejdsgruppen i tillæg hertil arbejder med følgende konkrete
forslag til initiativer:
Forbedret fradragsmuligheder under etableringsfasen
Som reglerne er i dag, er der som udgangspunkt ikke fradrag for udgifter i etableringsfasen. I de
fleste tilfælde anerkender skattemyndighederne dog fradrag for omkostninger, der er afholdt indenfor
de seneste 6 måneder, før iværksætteren startede sin virksomhed. Det kan f.eks. være udgifter til
lokaleleje, telefon, løn og reklame. Jo tættere på opstarten udgifterne er betalt, desto større
sandsynlighed er der for, at skattemyndighederne anerkender fradraget. Der kan dog ikke opnås
fradrag for udgifter til f.eks. revisor, advokat og markedsundersøgelser.
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Landbrug & Fødevarer foreslår, at iværksættere tildeles en længere fradragsperiode vedr. udgifter i
etableringsfasen på f.eks. 12-18 måneder, naturligvis under forudsætning af, at udgifterne er afholdt
i tilknytning til den nyopstartede virksomhed. Udgifter i etableringsfasen kan f.eks. være løn til
medarbejdere, udgifter til installationer, rådgivning og produktion.
For at skabe mere symmetri i ordningen kan underskud tilsvarende være kildeartsbegrænset, så
underskud kun kan fradrages i de til virksomhedens tilknyttede aktiviteter. Ordningen kan hertil gøres
mere fleksibel ved, at der etableres en valgfrihed, således at dem, der vælger at benytte den
begrænsede fradragsret, fortsat kan udnytte eventuelle underskud i anden indkomst, mens dem, der
vælger den udvidede fradragsret, tilsvarende har kildeartsbegrænset underskud.
Udvidelse af reglerne om fradrag ved indbetaling efter etablerings- og iværksætterkontoloven ved
opstart af yderligere ny virksomhed
Efter gældende regler og praksis kan der ikke tildeles fradrag efter etableringskonto- og
iværksætterkontolovens regler (herefter ”ETBL”) for overskud og lønindtægt fra selvstændig
virksomhed, hvis det ligger efter det oprindelige etableringsår og de nærmest følgende 4 indkomstår,
dvs. en 5 års grænse fra etableringsåret. Det følger f.eks. af SKM2019.144.LRS.
Efter gældende praksis kan de indskud, der er foretaget i 5-årsperioden, også anvendes til etablering
af en yderligere virksomhed, herunder i selskabsform. Dog er det Skattestyrelsens opfattelse, at der
kun kan indskydes midler i etableringsåret vedrørende den første virksomhed og de efterfølgende
fire indkomstår. Det er f.eks. en stor hæmsko for fornyelse og produktivitet i de tilfælde, hvor en
iværksætter f.eks. for mere end 5 år siden har anvendt ETBL i forbindelse med opstart af sin
virksomhed. Får denne iværksætter endnu en god ide, vil han ikke kunne anvende ordningerne efter
ETBL.
Landbrug & Fødevarer foreslår, at den berettigede kreds, der kan indskyde midler på en etableringseller iværksætterkonto, jf. etablerings- og iværksætterkontoloven § 2 udvides til også at omfatte
anden og tredje virksomhed, således at der ved indbetaling starter en ny 5 års periode. Det vil
naturligvis være under forudsætning af, at der de facto er tale om en ny virksomhed og ikke en
virksomhed, der er tæt forbundet med den første. En udvidelse som foreslået vil også give mulighed
og skabe incitament for, at mere modne personer har mulighed for at udnytte deres erfaring ved igen
at starte egen virksomhed.

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.
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