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Indhold

Brancheorganisation for venture – og kapitalfonde samt business  
angels i Danmark 
DVCA er brancheorganisation for en bred vifte af investorer i Danmark og fokuserer 
på, at Danmark skal placere sig endnu stærkere som attraktivt investeringsland – 
nationalt og globalt.
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Iværksætterne har brug for 
risikovillige investorer, hvis 
de skal få opfyldt drømmen 
om at skabe en forretning, 
der vokser hurtigt, og som 
kan udvide globalt.

Danmark har et stort uforløst vækstpotentiale. Det skorter ikke på kreativitet 
og innovative idéer, men vores iværksættere har notorisk svært ved at tiltrække 
risikovillig kapital og det skader produktiviteten og væksten.

En medvirkende forklaring er, at de danske pensionskasser har vokset sig så store, 
at de ikke har lyst til at investere i små virksomheder. Samtidig afskrækker den 
danske beskatning af aktiegevinster – OECD’s højeste – private fra at investere 
i små og mellemstore virksomheder. Konsekvensen er at danskernes sparepenge 
primært investeres i pension eller privat ejendom, hvor skatten på afkast er lav, 
hvorimod vi investerer meget lidt i små virksomheder.

Manglen på kapital er en vægtig del af forklaringen på, at den årlige vækst i 
BNP er kørt fast i et historisk lavt niveau langt under 2 pct. Og OECD skønner, 
at Danmark er blandt de lande, som kan se frem til den laveste vækst, også i årene 
fremover. 1

Men sådan behøver det ikke gå. Hvis vi udviser handlekraft, kan det lade sig gøre 
at omsætte det lille opsving i økonomien til velvoksne vækstrater i fremtiden. Det 
kræver en ambitiøs satsning på at fremskaffe mere risikovillig kapital til iværksæt-
terne, herunder fra privatpersoner og venturefonde.

Danmark skal satse strategisk på venturebranchen 
Den type nye innovative startup-virksomheder, som vinder frem i disse år, er 
meget risikobetonede, og kan ikke opnå banklån. Til gengæld er potentialet stort. 
Iværksætterne har brug for risikovillige investorer, hvis de skal få opfyldt drøm-
men om at skabe en forretning, der vokser hurtigt, og som kan udvide globalt.

Vækstiværksætterne sætter derfor deres lid til venturefonde – erfarne investorer, 
som investerer i virksomhederne og samtidig bidrager med ledelseskompetencer. 
Fondenes spidskompetence er, at de tager lovende startup-virksomheder under 
vingerne og gør det muligt for vores 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. Skype, Trustpilot og Genmab.

Fakta om venturefonde i Danmark 
æ Venturefonde råder over 17,5 mia. kr. i forvaltet kapital, som målrettes de 
 mest lovende vækstvirksomheder i Danmark 
æ Ventureejede virksomheder står for 1/8 af de private danske FoU-udgifter.
æ Ventureejede virksomheder har en samlet omsætning på knap 26 mia. kr. 
æ Ventureejede virksomheder har knap 12.000 ansatte 
æ Ventureejede virksomheder eksporterer for 15 mia. kr. 

1   OECD Economic Outlook Nr. 95, Annual Projections

æ	Venturefinansiering er afgørende for flere af de højteknologiske 
 iværksættervirksomheder, som vi vil have, at Danmark skal leve af i fremtiden.  
 Bl.a. vores Life Science industri, som den danske vækst og velfærd i den grad   
 afhænger af, hviler på fundamentet af ventureinvesteringer.

Kilde: Vækstfonden
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I forbindelse med den kommende reform af erhvervsbeskatningen, mener DVCA, 
at der er behov for strategisk at satse på at skabe vækst gennem venture. Det  
handler om at skabe et bedre økosystem for iværksætteri, så der er flere interes-
sante virksomheder at investere i. Og det handler om at både virksomheder og  
venturefonde skal have level playing field – lige konkurrencevilkår – med udlandet. 

Venturebranchen genererer 12.000 arbejdspladser i Danmark, og branchen oplever 
generelt mere modenhed og fremgang. Men danske virksomheder er ude af top fem 
i Europa, når det handler om at tiltrække venturekapital. Svenske iværksættere 
modtager dobbelt så meget venturekapital, som de danske. Det viser, at der 
stadig er et stykke vej, hvis Danmark skal udnytte venturesektoren til at få gang 
i væksten.

Figur 1. Svenske virksomheder tiltrækker dobbelt så meget venturekapital                                                              

              som danske 
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Kilde: Invest Europe (tidl. EVCA). 

Hver gang der tilføres en ekstra kr. venturekapital til danske virksomheder, er 
gevinsten for samfundet op imod 10 kr. Til sammenligning er forholdet kun 1:1 
når det offentlige foretager infrastrukturinvesteringer.2 Pointen er ikke, at vi skal 
holde op med at bygge broer eller veje, men derimod at danske politikere bør 
høste de lavthængende frugter, ved at satse strategisk på at øge virksomhedernes  
adgang til venturekapital.

I forbindelse med den 
kommende reform af 
erhvervsbeskatningen, 
mener DVCA, at der er 
behov for strategisk at 
satse på at skabe vækst 
gennem venture. 

Dansk venture skal være nr. 1 i Europa 

2    Deutsche Bank: Venture capital adds economic spice (2010)
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3    Egne beregninger på baggrund af Deutsche Bank 2010 og Det Økonomiske Råd ”Dansk Økonomi, forår 2016”.

Regeringen vil i foråret 2017 
fremlægge en ny 2025-plan, 
hvis mål er at øge BNP med 
80 mia. kr. ekstra i 2025.

Regeringen har i sin tidligere 
2025-plan ”kun” fremlagt 
initiativer der øger BNP med 
46 mia. kr. Dermed udestår 
stadig vækstinitiativer for 
34 mia. kr. 

En satsning på venture-
branchen kan bidrage med 
19 mia. kr. – mere end 
halvdelen af reformbehovet.

Ventureinvesteringer kan øge BNP med 19 milliarder
I dansk politik er der begyndende fokus på at skabe bedre vilkår for iværksættere, 
men langtfra nok sammenlignet med hvor initiativrige de er i vore nabolande, f.eks. 
Sverige og især Storbritannien. Vi skal som land blive bedre til at frigive de risiko-
villige investeringer, som vores iværksættere sulter efter. Ellers udebliver væksten.

Danmark har hårdt brug for en opdateret 2025-plan med et ambitiøst vækstmål 
om at øge BNP med 80 mia. kr. Den tidligere 2025-plan fra efteråret 2016 inde-
holdt ”kun” konkrete initiativer, der løfter BNP med 46 mia. kr. Der er altså sta-
dig et udestående på 34 mia. kr., før trekløverregeringens vækstmål på 80 mia. kr.  
kan opfyldes.

Venturebranchen kan halvere hullet i 2025-planen
Den danske venturebranche fremlægger i dette katalog 12 konkrete initiativer, der
vil øge produktiviteten, jobskabelsen og BNP-tilvæksten markant frem mod 2025.
Målet er at styrke Danmark som investeringsland og skabe så mange flere attraktive 
iværksættervirksomheder, at der er basis for en fordobling af business angel og 
venture-investeringerne. Det vil øge BNP med 19 mia. kr. ekstra i 2025 – og er en 
lavthængende frugt, hvormed vi kan mere end halvere hullet i 2025-planen.3 

Det er et ambitiøst mål. For at give danske vækstiværksættere en mulighed for 
at konkurrere internationalt er kravet til vores politikere, at de tilrettelægger 
en økonomisk politik, der er mindst lige så iværksættervenlig, som i de lande vi  
direkte konkurrerer med.

Tre mærkesager skal fordoble ventureinvesteringerne
I DVCA er vi helt tæt på de investorer, både i indland og udland, som skal bidrage 
til at øge investeringerne i danske vækstiværksættere. Og i dette katalog præsen-
terer vi tre mærkesager og 12 konkrete som vil sætte skub i ventureinvesteringerne: 

1. Danmark skal tage ved lære af Storbritanniens iværksætterincitamenter
Britiske regeringer fra begge sider af det politiske landskab har de sidste årtier 
indført en række ordninger, som har lettet iværksætternes adgang til kapital. Der 
er store perspektiver i at indføre lignende incitamenter i Danmark. Alene et dansk 
investorfradrag på linje med det britiske kan skabe 9.000 nye iværksætterjob frem 
mod 2020.

2. Slip formuerne fri til iværksætterinvesteringer
Det vil gavne væksten, hvis danskerne i højere grad investerer deres private for-
muer i iværksætteri. Vi skal gøre det lettere og mindre byrdefuldt for private at 
investere i unoterede aktier samt små- og mellemstore virksomheder på børsen. 
Løsningen er bl.a. at sænke den danske kapitalbeskatning til nordisk niveau og 
indføre en aktiesparekonto.

3. Skab gode og stabile rammevilkår for vækstvirksomheder
Danmark har strukturelle vækstudfordringer, herunder at skatten på aktiein-
dkomst er verdens højeste. Løsningen er ikke blot lavere skat - men også mere 
skattestabilitet. Udlandet skal opleve at retssikkerheden for erhvervslivet styrkes. 
Og de senere års forværringer af vækstvirksomhedernes rammevilkår skal rulles 
tilbage, som Produktivitetskommissionen også har foreslået.

Fakta om 2025-planen
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Danske virksomheder har befundet sig i en investeringskrise siden krisen ramte i 
efteråret 2008. Investeringskrisen indebærer at små og mellemstore iværksætter-
virksomheder har svært ved at tiltrække den risikovillige kapital, det kræver at øge 
produktiviteten og væksten i virksomhederne. Det er en stor del af forklaringen 
på, at væksten i økonomien de sidste ti år har haltet langt efter vores skandi-
naviske, britiske og tyske naboer.

Figur 2: Dansk BNP-lavvækst giver mindre råderum til velfærd
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Tre store udfordringer for iværksætter-Danmark
Set fra ventureinvestorernes perspektiv findes tre særlige udfordringer, der skal 
tackles længe inden 2025.

For det første har Danmark verdens højeste beskatning af aktiegevinster. Det be-
tyder at vores iværksættere ikke har level playing field – lige konkurrencevilkår 
– med udlandet. Og det forklarer hvorfor, Danmark ikke har ligeså mange vækst-
virksomheder, som vore nabolande.

For det andet er udfordringen at vores skattesystem har samlet stort set al opspar-
ing i store pensionskasser og fonde, som kun kan få økonomi i at investere i store 
etablerede selskaber, hvilket betyder at iværksætterne udsultes for kapital.

For det tredje medfører de ovennævnte udfordringer, at vi i ikke har et børsmarked 
for små- og mellemstore selskaber, der fungerer. Markedet er drænet for kapital. 
Og uden kapital er der ingen investorer, ingen forvaltere, ingen analytikere. Ingen 
vækstkapital til iværksætterne.

De tre udfordringer beskrives kort nedenfor. Og i de efterfølgende afsnit beskrives 
vores konkrete forslag til at løse disse udfordringer.

Verdens højeste aktiebeskatning
DVCA mener, at skattesystemet skal reformeres så det fremmer investeringer i 
iværksætteri. 

Danmark har verdens højeste beskatning af aktieindkomster, dobbelt så høj som 
OECD-gennemsnittet. Samtidig er det øverste skattetrin for aktieindkomst (42 
%) markant højere end skatten på afkast af pensionsopsparing (15,3%). For slet 
ikke at tale om boliginvestering, hvor der slet ikke er avancebeskatning.

De største udfordringer
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Den høje danske skat på aktieindkomst betyder bl.a., at iværksætterne bliver ud-
sultet for risikovillig kapital fra danske og internationale investorer. Det gør det 
markant sværere at skabe store iværksættersucceser i Danmark i konkurrencen 
med de lande vi normalt sammenligner os selv med.

Figur 3. Danmark skaber færre vækstvirksomheder end vores nabolande
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Figuren viser andelen af vækstvirksomheder ud af alle aktive virksomheder i 2012 med mindst 10 ansatte for 
udvalgte OECD lande samt OECD-gennemsnittet. Kilde: Eurostat, High growth enterprises (growth by 10% or 
more) and related employment by NACE Rev. 2. 

Som figuren ovenfor viser, skaber Danmark for få vækstvirksomheder4, og det 
hæmmer innovation, produktivitet og jobskabelse. Hvis vi skal op i den euro-
pæiske superliga, kræver det en mere konkurrencedygtig aktiebeskatning, så 
iværksætterne får level playing field med udlandet. 

Aktier beskattes ligeså højt som løn - selvom risikoen er langt større
Samfundsøkonomisk ville det være en god forretning at sænke den højeste aktie- 
skatteprocent, så den kom på niveau med Norge og Sverige, hvor den ligger 
mellem 25-30 procent. Men udfordringen er, at Danmark har et princip om, at 
selvstændige og investorer skal aflevere det samme i skat uanset om indkom-
sten foregår som lønindkomst eller kapitalafkast. Følgen bliver derfor alt for høj  
kapitalbeskatning.

4   Vækstvirksomheder er virksomheder, der i har mindst 10 ansatte og har årlig vækst på 10 pct. i fuldtidsansatte over de næste 3 år

Den høje danske skat på 
aktieindkomst betyder bl.a., 
at iværksætterne bliver 
udsultet for risikovillig kapital 
fra danske og internationale 
investorer.
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I andre lande anerkender man, at investeringer i f.eks. iværksættervirksomheder 
er mere risikofyldte end den sikre lønindkomst, og at beskatningen derfor også 
bør være lavere. Det gør man bare ikke i Danmark, og det viser en grundlæggende 
mangel på forståelse for, at høje aktieskatter formindsker entreprenørånden og 
iværksætteraktiviteten.

Så længe de danske skatter på aktiegevinster er højest i OECD (samtidig med at 
tab på investeringer kun i begrænset omfang kan fradrages), er konsekvensen, at 
iværksættere i Danmark ikke har level playing field med konkurrenterne i udlandet. 
Internationale undersøgelser viser, at et samfund får flere succesfulde iværksæt-
terne, såfremt kapitalskatterne sænkes i forhold til personskatterne.5

Iværksætterne snydes for pensionsguld
Det er et stort problem for vores samfund, at vi investerer langt mindre i vores 
egne vækstvirksomheder, end eksempelvis svenskerne investerer i svenske virk-
somheder. Det på trods af, at vi ellers er et af de lande i verden, som råder om den 
største formue at investere for i kraft af vores massive pensionsformue på omkring 
3.500 mia. kr. 

I DVCA er vi glade for det på mange måder velfungerende danske pensionssystem, 
der sikrer de fleste danskere et solidt økonomisk fundament efter endt arbejds-
liv. Men en utilsigtet konsekvens er, at pensionskasserne nu råder over så store 
summer at investere for, at de kun sjældent finder tid til at investere i nystartede 
virksomheder eller SMV’er. Pensionskæmperne har for længst vendt blikket mod 
større investeringer i etablerede multinationale selskaber og det betyder at pen-
sionsguldet ikke kommer iværksætterne til gode.

I UK og Sverige hvor aktieskatterne er lavere, og hvor der er særlige incitamenter 
til at fremme private investeringer i iværksætteri, ser man at befolkningerne  
investerer langt mere end danskerne i nystartede virksomheder, enten ved at 
købe unoterede aktier eller ved at investere i small- og midcap aktier på børserne. 
I Danmark må vi finde en måde at kanalisere en større del af danskernes formuer 
hen imod danske vækstvirksomheder.

Figur 4. Adgang til risikovillig kapital (Europæiske OECD-lande)  
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Kilde: WEF: Global Information Technology report 2015

Danske iværksættere har dårlig adgang til risikovillig kapital. DK er nr. 17 blandt 23 europæiske 
OECD-lande, når det handler om at stille risikovillig kapital til rådighed for nystartede virksomheder. 
Sverige og Storbritannien er begge i top 5

Landene er fordelt efter en score mellem 1-7. Scoren 1 vil sige at det er ekstremt 
svært at tiltrække risikovillig kapital og scoren 7 vil sige, at det er ekstremt let at 
tiltrække risikovillig kapital.

I UK og Sverige investerer 
befolkningerne langt mere i 
nystartede virksomheder.

5    Venture Capital & Private Equity Report 2016 (IESE business school)
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Som figuren viser, mangler nystartede danske virksomheder i den grad adgang til 
vækstkapital, og det skyldes bl.a. den massive akkumulering af formuer i pension-
ssektoren. 

Børsmarkedet fungerer ikke for de små
Det er hæmmer væksten og produktiviteten, at små og mellemstore virksomheder 
ikke har adgang til egenkapital ved at lade sig notere på børsen. Sverige har fra 
2014-2016 børsnoteret 197 virksomheder på Nasdaq OMX. I samme periode har vi 
i Danmark kun haft 10 regulære børsnoteringer på Nasdaq OMX.

Der er rigtig mange børsnoteringer i Sverige og efterhånden også i Norge. Man har 
etableret et mangfoldigt og professionelt marked i disse lande, hvor mæglerne er 
i stand til at bistå virksomhederne, og den øvrige infrastruktur også er på plads. I 
Sverige har man en række anerkendte fondsmæglerselskaber som får markedet til 
at fungere.

Denne infrastruktur mangler i Danmark, fordi de høje aktieskatter gør det 
mindre attraktivt at investere i aktier, samtidig med at størstedelen af dan-
skernes opsparing er samlet i store kasser og fonde, som bevidst går udenom  
SMV-aktier. 

Figuren nedenfor taler sit tydelige sprog. Den viser, at den daglige omsætning i 
mikro, små og mellemstore virksomheder på den svenske børs er langt større end 
på den danske. Det betyder en højere likviditet i markedet, og at det er attraktivt 
for de små at etablere sig på den svenske børs. Omvendt er den danske børs ikke 
attraktiv for de små – men kun for de store, hvor den daglige omsætning faktisk er 
større i Danmark end i Sverige.

Figur 5. Sverige handler med små virksomheder med Børsen, men det gør 
              Danmark næsten ikke 
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Gennemsnitlig daglig børsomsætning pr. virksomhed. 
Kilde: Axcelfuture 2016: Flere børsnoteringer til gavn for Danmarks velstand og velfærd. 

Mikro Små Mellem Større
Danmark
Sverige

x100

Sagt med andre ord. Det danske marked er attraktivt for store virksomheder, men 
ikke for de små. Økosystemet for iværksætter-investeringer kommer ikke til at 
fungere, før vi forbedrer to ting: 

æ  Indretningen af vores skattesystem må ikke længere få lov til at udsulte 
 markedet for risikovillig kapital.

æ  Økosystemet for iværksætterinvesteringer skal forbedres væsentligt. Der er  
 brug for mere kapital, mere mangfoldighed og mere professionalisme i markedet. 

Sverige har fra 2014-2016 
børsnoteret 197 virksom-
heder. I samme periode har 
vi i Danmark kun haft 10 
regulære børsnoteringer.
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Danmark er et af de EU-lande, hvor iværksættere har dårligst adgang til risikovil-
lig kapital. Det hæmmer innovation, vækst og jobskabelse. Hvis vi skal op i den 
europæiske superliga, kræver det at vi tager ved lære af andre lande, som har større 
succes.

Vi skal tage ved lære af Storbritannien
Storbritannien fremhæves af mange som et eksempel på, at det er muligt fra 
politisk side at forbedre investerings- og iværksætteraktiviteten. Baggrunden er, 
at britiske regeringer over en årrække har introduceret en bred vifte af incitament-
er, som har gjort Storbritannien særdeles attraktivt for f.eks. venture- og business 
angel-investeringer.

Listen over iværksætterincitamenter er lang og tæller bl.a. Enterprise Investment 
Scheme (EIS), Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS), Entrepreneurs’ Relief, 
Venture Capital Trusts (VCT), samt Enterprise Management Incentive (EMI) og 
Company Share Option Plans (CSOP). 

I kølvandet på Brexit er der kun grund til at tro, at briterne yderligere styrker 
deres incitamentsordninger målrettet vækstvirksomheder. Det er op til resten af 
Europa at følge med. 

Storbritannien fremhæves 
af mange som et eksempel 
på, at det er muligt fra 
politisk side at forbedre  
investerings- og iværksætter- 
aktiviteten.

Vi skal lære af den britiske iværksættersucces
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UK iværksætter-incitamenter 
Enterprise Investment Scheme (EIS): Fradrag i indkomstskat på op til 30 procent af 
udgift til køb af aktier op til £1 mio. i unoterede aktier i virksomheder med færre ansatte 
end 250. Fritagelse for skat på gevinst men fradrag for tab.

Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS): Samme princip som IES men målrettet 
mindre selskaber med højst 25 ansatte med investeringsgrænse på £100.000 og fradrag i 
skat på 50 procent af udgiften.

Entrepreneurs Relief: Iværksættere med mindst 5 procent ejerandel bliver kun 
beskattet med 10 procent af gevinst ved salg af deres ejerandel for gevinst under £10 mio. 

Venture Capital Trust: Private investorer får fradrag i indkomstskatten på op til 30 pro-
cent for indskud på op til £200.000 i Venture Capital Trust, der investerer i unoterede 
aktier, såfremt andelen holdes 5 år. Ingen skat på eventuel kapitalgevinst.

Enterprise Management Incentive: Mulighed for virksomheder med aktiver op til £30 
mio. (vækstvirksomheder) til at udstede medarbejderaktier. Ansatte kan erhverve aktier 
op til en skattefri grænse på £250.000. 

Company Share Option Plan (CSOP): Mulighed for SMV’er til at udstede medarbejder-
aktier op til en maksimal værdi af £30.000.

Hvis vi i Danmark indfører iværksætterincitamenter, som minder om de britiske, 
skaber vi grobund for langt flere risikovillige investeringer i iværksættere og vækst- 
virksomheder. Økosystemet for risikovillige investeringer forbedres og kan 
dermed motivere fx flere udenlandske venturefonde til at øge tilstedeværelsen i 
Danmark.

Flere investeringer i de tidlige vækstlag betyder tusindvis af nye iværksætterjob 
og dermed et øget skattegrundlag. Dertil kommer en række positive afledte ef-
fekter. Vækstvirksomheder udvikler innovative løsninger, som effektiviserer 
gamle produktionsprocesser og øger produktiviteten. Og de skaber effektiv 
konkurrence til etablerede virksomheder, hvilket sikrer mere dynamik og vækst 
i økonomien.

Konkret kan man forestille sig fire nye iværksætterincitamenter i Danmark, 
efter britisk forbillede:

Et dansk investorfradrag, inspireret af EIS og SEIS, der sikrer mere risikovillig 
kapital til de tidlige og risikofyldte faser i nye vækstvirksomheder.

Iværksætterfonde, inspireret af VCT, der gør det muligt for almindelige danskere 
at investere indirekte i unoterede vækstvirksomheder.

Verdens bedste vilkår for aktieaflønning i Danmark, bl.a. inspireret af EMI og 
CSOP, der gør det lettere for startups at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Et dansk 10/10 incitament, inspireret af Entrepreneurs Relief, der gør det attrak-
tivt for succesfulde iværksættere at fortsætte deres engagement.

Hvis Danmark indfører 
britiske incitamenter, 
skaber vi grobund for flere 
succesfulde iværksættere 
og vækstvirksomheder.
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Pensionssystemet fremmer investeringer – men kun i Mærsk og Carlsberg klassen. 
Banker, pensionskasser m.m. ønsker ikke at tage den risiko der ligger i de tidlige 
vækstvirksomheder – og menigmand har derfor ikke adgang til den type investe-
ring som vi mangler som nation. 

Flere EU-lande har efter finanskrisen indset, at skattesystemet også kan anvendes 
til at stimulere privatinvestorernes investeringer i de meget jobskabende tidlige 
vækstvirksomheder. I Sverige indførte man i 2013 eksempelvis et ”investerarav-
drag” for private, der investerer i unoterede aktier. 

Inspirationen kom fra de britiske succesordninger EIS og SEIS. 

EIS – ”det store investorfradrag” 
The Enterprise Investment Scheme (EIS) gør det lettere for mindre unoterede 
virksomheder at rejse egenkapitalfinansiering ved at give positive skatte incita-
menter til investorer, der køber nye aktier i disse selskaber.

Med EIS får investorerne et fradrag på op til 30 pct. i indkomstskatten ved 
køb af unoterede aktier op til en grænse på £1 mio. årligt. Eventuelle gevinster af 
investeringerne er fritaget fra aktiebeskatning og arveafgift, såfremt investorerne 
har ejet aktierne i mindst tre år. Eventuelle tab kan trækkes fra i indkomstskatten. 

Siden EIS blev indført i 1994 har det været en værdifuld ordning for britiske iværk-
sættere og investorer - herunder business angels og venturefonde. I 2014 havde 
22.900 virksomheder opnået finansiering på sammenlagt 118 mia. kr. (£12,2 mia.) 
på baggrund af EIS (jf. figur 2).

58 pct. af virksomheder, som historisk har opnået finansiering via EIS, er 
førstegangsmodtagere. Det vidner om, at ordningen især har hjulpet iværksættere 
i de meget risikofyldte tidlige faser, hvilket i høj grad bidrager til jobskabelsen.

Figur 6. Udviklingen i investeringer rejst med hjælp fra EIS 1994-2014 i UK
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Kilde: HMS Revenue & Customs: Enterprise Investment Scheme and Seed Enterprise Investment Scheme, juli, 2015 
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Enterprise Investment Scheme (EIS)
Incitament for iværksættere og investorer, som kan få et fradrag i indkomstskatten på 
30 pct., når de køber nye aktier i unoterede virksomheder op til en grænse på £1 mio. 
Fritagelse for skat på opnået kapitalgevinst og skattefradrag for tab.

DVCA mener, at der skal 
indføres et investorfradrag for 
iværksætteri, som skal sikre, 
at der kommer mere risikovil-
lig kapital ud i de tidlige og 
risikofyldte faser i nye vækst-
virksomheder. 

Forslag nr. 1:

1. Indfør et investorfradrag på linje med UK
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SEIS er et stærkt 
supplement til EIS, og de 
to ordninger sikrer 
samlet set gunstige vilkår 
for britiske iværksættere 
og investorer.

SEIS – ”det lille investorfradrag”
The SEED Enterprise Investment Scheme (SEIS) minder meget om EIS, men er 
specifikt målrettet små nystartede vækstvirksomheder.

Med SEIS får investorer et fradrag på 50 pct. i indkomstskatten op til en 
grænse på £100.000 årligt. Eventuel gevinst af investeringerne fritages delvist fra  
aktiebeskatning, såfremt gevinsten geninvesteres. Dvs. at hvis en investor reali-
serer en kursgevinst og bruger pengene på at investere i en ny unoteret virksom-
hed, sker der kun en aktiebeskatning på 50 pct. af gevinsten. Ligesom i EIS fritages  
investorerne fra arveafgift og tab på investeringer kan fradrages i indkomstskatten. 

SEIS blev indført i 2012, og ordningen har vist sig utrolig effektiv, når det gælder 
om at sikre mere risikovillig kapital til små start ups. Alene i ordningens første 
år havde 1.120 virksomheder opnået finansiering på sammenlagt 825 mio. kr.  
(£84 mio.) på baggrund af SEIS.

SEIS er et stærkt supplement til EIS, og de to ordninger sikrer samlet set gunstige 
vilkår for britiske iværksættere og investorer. Centre for Entrepreneurs og UK 
Business Angels Association estimerer, at næsten 80 pct. af alle business angel-
investeringer i UK er foretaget ved hjælp af enten EIS (55 pct. af investeringerne) 
eller SEIS (24 pct. af investeringerne). 

Samme opgørelse viser, at 3 ud af 4 britiske business angels mener, at EIS/SEIS har 
været ”meget betydende” eller ”betydende” for deres investeringsvalg. Og 58 pct. 
af de adspurgte angiver, at de ville have investeret mindre eller slet intet, hvis EIS/
SEIS ikke havde eksisteret.

Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS)
Samme princip som EIS men målrettes til virksomheder i seed-segmentet. Giver 
investoren mulighed for fradrag på 50 pct. af indkomstskatten op til en grænse 
på 100.000 pund. Belønning for geninvestering og skattefradrag for tab. 
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Indfør et dansk investorfradrag på linje med UK
Konkret foreslår DVCA, at der indføres et dansk investorfradrag, der ligner britiske 
EIS og SEIS, hvor investorerne i unoterede virksomheder bl.a. får et fradrag i ind-
komst - og aktieskat på 30-50 pct. Det vil øge investeringerne i danske iværksætter- 
virksomheder betydeligt til gavn for innovation, vækst og privat jobskabelse i 
Danmark.

I en dansk kontekst ønsker vi:

æ Et investorfradrag med en kontantværdi på 50 % for investeringer i helt små
 iværksættervirksomheder op til en grænse på 1 mio. kr. (dansk SEIS).

æ	Et investorfradrag med en kontantværdi på 30 % for investeringer i små og 
 mellemstore iværksættervirksomheder op til en grænse på 10 mio. kr. (dansk EIS).

æ	Fradragene bør ideelt set gælde både for private (både ligningsmæssigt og 
 aktieindkomst) samt personligt ejede holdingselskaber. 

Et konservativt skøn er, at et dansk investorfradrag efter britisk forbillede og  
erfaringer kan generere omkring 1.800 flere startup-virksomheder og 9.000 ekstra 
arbejdspladser i 2020, hvis det implementeres pr. 1. januar 2017.

æ  Danmark vil få en fordel, hvis vi indfører et investorfradrag efter britisk 
 forbillede, for ellers vedbliver vi med at have for få risikovillige investeringer 
 sammenlignet med vore nabolande.

Danmark vil få en fordel, 
hvis vi indfører et investor-
fradrag efter britisk 
forbillede.
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DVCA mener, at der i Dan-
mark skal oprettes såkaldte 
iværksætterfonde, som 
almindelige danskere kan 
købe små ejerandele i. 

2.  Danskerne skal have adgang 
 til iværksætterfonde

DVCA mener, at der i Danmark skal oprettes såkaldte iværksætterfonde, som al-
mindelige danskere kan købe små ejerandele i. Alle indskuddene puljes og derefter 
kan fondenes forvaltere investere i kapital- og venturefonde og derigennem lov-
ende danske vækstvirksomheder, der har behov for kapital. I Storbritannien findes 
en tilsvarende ordning – nemlig Venture Capital Trusts (VCT).

VCT (Venture Capital Trusts) 
Venture Capital Trusts (VCT) giver almindelige briter en tilskyndelse til at inves-
tere indirekte i unoterede vækstvirksomheder. Konkret er der tale om, at private 
får en skattebegunstiget mulighed for at investere i VCT’er (fund of funds), som 
samler indskuddene og investerer dem i unoterede vækstvirksomheder.

VCT blev indført i 1995, og har siden været en kontinuerlig kilde til finansiering 
for britiske vækstvirksomheder. I 2013/14 rejste fondene 3,8 mia. kr. (£393 mio.)
VCT giver en række positive incitamenter for investorerne, som bl.a. får et 
fradrag i indkomstskatten på 30 pct. op til en grænse på £200.000 årligt. Des-
uden skal investorerne ikke betale aktieskat af eventuelle kapitalgevinster.

Indfør iværksætterfonde i Danmark
DVCA foreslår, at danskerne gives adgang til at investere i iværksætterfonde, hvilket 
vil sikre en dynamisk og kontinuerlig finansieringskilde for danske startups. 

Danskerne skal efter vores mening kunne indskyde kapital i de nye iværksætter-
fonde med fuldt fradrag i indkomstskatten eller få mulighed for at dirigere en del 
af sit pensionsindskud mod ordningen med fradrag.

For at gøre puljen så slagkraftig som mulig, bør danskernes afkast ved at investere 
i ordningen være skattebegunstiget. Samtidig bør virksomheder og investerings-
selskaber også have mulighed for at købe andele med fuldt fradrag i selskabsskatten.
 
Indskuddene bør bindes på kontoen i en længere minimusperiode, så ordningen 
ikke udnyttes til hurtige gevinster men derimod går til langsigtede investeringer i 
fremtidens danske vækstvirksomheder.

Venture Capital Trusts (VCT)
Private kan investere i VCT’er (fund of funds) som investerer pengene videre ind i 
unoterede selskaber. VCT-investorer får et fradrag i indkomstskat på 30 pct. op til en 
grænse på £200.000. Der betales ikke skat af opnået kapitalgevinst. 

Danmark vil få en fordel, hvis danskerne får adgang til iværksætterfonde, som 
giver Hr. og Fru Jensen mulighed for at investere i mindre danske vækstvirksomheder. 
Ordningen findes allerede i Storbritannien, hvor den er en stor succes.

Forslag nr. 2:



16 www.dvca.dk

Vækstland 2025

Forslag nr. 3:

DVCA mener, at mere 
attraktive vilkår for 
aktieaflønning vil gøre det 
lettere for danske startups 
at tiltrække dygtige 
medarbejdere. 

Aflønning gennem medarbejderaktier er ikke særlig udbredt i Danmark. Og det 
er en skam, for virksomhederne og deres medarbejdere har en fælles interesse 
i, at ansatte via delvis aktieaflønning kan blive medejere af den virksomhed, de  
arbejder for.

Medarbejdere brandbeskattes af deres aktier…
Som reglerne er i dag, bliver ansatte, som har optioner og warrants (medarbejder- 
aktier), brandbeskattet. De skal således betale en skat, der svarer til almindelig 
personskat af størstedelen af værdien af deres medarbejderaktier. Med en  
marginalskat på omkring 56 pct. bliver medarbejdere med aktier dermed 
overbeskattet sammenlignet med almindelige danske aktionærer, der har en 
aktieskat på højst 42 pct. Og selv dette niveau ligger markant højere end i det 
øvrige Skandinavien, hvor aktieskatten er 25-30 pct. 

… og beskattes af penge, de endnu ikke har 
Et andet stort problem er, at mange medarbejdere beskattes af deres optioner/war-
rants allerede på det tidspunkt, hvor de indfrier deres tegnings/købsret (udnyttel-
sestidspunktet). Konsekvensen er, at medarbejderne risikerer at skulle betale 
store summer i skat længe før, de reelt har fået penge hånden i forbindelse 
med salg (salgstidspunktet). 

Tag eksempelvis den delvist aktieaflønnede unge IT-ingeniør i en startup, som 
vælger at få udbetalt halv løn i syv år til gengæld for sine aktieoptioner. Det er 
urimeligt, at han får et ”engangs-skattesmæk” på 56 % af størstedelen af sin 
gevinst - hvis virksomheden bliver en stor succes og han derfor kan udnytte sine 
optioner efter de syv år. (Skattesmækket er reelt endnu højere, når man også tager 
højde for inflation). 

Fordi IT-ingeniøren beskattes af størstedelen af sin gevinst på udnyttelsestids-
punktet, før han er likvid, kan han blive tvunget til at sælge en stor del af sine  
aktier med det samme, selvom han ellers gerne ville have fastholde dem. Alter-
nativt må han gældsætte sig andet steds for at kunne holde fast i aktierne – og 
samtidig med risiko for, at aktierne kan falde i værdi senere hen.

Briterne har løst problemet
Eksemplet med vores IT-ingeniør siger meget om, hvorfor medarbejderaktier ikke 
er særligt udbredte blandt danske iværksættere. I Storbritannien har de hånd-
teret problemet ved at indføre særlige incitamenter for aktieaflønning nemlig EMI  
og CSOP.

Enterprise Management Incentives
Enterprise Mangament Incentives (EMI) er et fleksibelt incitamentsprogram for 
medarbejderaktier, som hjælper vækstvirksomheder med at rekruttere og fastholde 
højtkvalificerede medarbejdere.

Med EMI er det muligt for mindre virksomheder, at udstede aktieoptioner til  
nøglemedarbejdere. Disse medarbejdere kan frit erhverve aktier op til en skattefri 
øvre grænse på £250.000, og aktierne beskattes først på salgstidspunktet.

3. Skab verdens bedste vilkår for 
 aktieaflønning i Danmark

6    Med FL 2016 blev det muligt at få en lempeligere beskatning på 27-42% og udskyde beskatning af evt. aktieavance fra  
 udnyttelses- til salgstidspunkt. Men lempelsen er stærkt begrænset: Lempelsen gælder kun aktier som udgør  
 maksimalt 10 pct. af medarbejderens årsløn. Alt herover beskattes fortsat med den øverste maginalskattesats og  
 allerede på udnyttelsestidspunktet.
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Mere attraktive vilkår for 
aktieaflønning i Danmark 
vil gøre det lettere for 
danske startups at 
tiltrække og fastholde de 
nøglemedarbejdere, de 
har brug for i den interna-
tionale konkurrence.

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

Medarbejdere og virksomheder skal leve op til forskellige kendetegn for at have 
adgang til ordningen. Bl.a. må virksomheden ikke have aktiver over £30 mio., 
hvilket gør ordningen særligt attraktivt for mindre vækstvirksomheder. 

Company Share Option Plan
Company Share Option Plan (CSOP) er et aktieoptions-incitament og en effektiv 
måde hvormed britiske vækstvirksomheder kan give de ansatte en ekstra beløn-
ning, hvis virksomheden bliver en succes.

Med CSOP er det muligt for virksomheder at tildele aktieoptioner til udvalgte 
bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere gennem medarbejderaktier op til en mak-
simal værdi på £30.000 pr. person på tildelingsridspunktet. 

Fordelen ved ordningen er, at kurstigninger mellem tildelingstidspunktet og det 
tidspunktet hvor optionen udnyttes er fritaget fra beskatning, såfremt der er gået 
mere end 3 år siden optionen blev tildelt. Eventuelle kursgevinster mellem udnyt-
telsestidspunktet og salgstidspunktet beskattes som normal aktiefortjeneste.

 
Skab verdens bedste vilkår for aktieaflønning i Danmark 
Mere attraktive vilkår for aktieaflønning i Danmark vil gøre det lettere for dan-
ske startups at tiltrække og fastholde de nøglemedarbejdere, de har brug for i den  
internationale konkurrence.

Konkret foreslår DVCA, at beskatningen af medarbejderaktier forenkles, så  
medarbejdere beskattes på niveau med den normale aktiebeskatning og ikke som 
almindelig lønbeskatning. 

Samtidig skal beskatningen af medarbejderaktier først ske, når salget af virksom-
heden er gennemført og medarbejderen rent faktisk har penge på hånden.

I 2025 skal Danmark være fuldt ud konkurrencedygtige med UK, og andre lande i 
verden som skaber attraktive vilkår for aktieaflønning.

Enterprise Management Incentives (EMI)
Mulighed for virksomheder med aktiver op til £30 mio. til at udstede medarbejder-
aktier. Ansatte kan erhverve aktier op til en skattefri grænse på £250.000. 

Company Share Option Plan (CSOP)
Mulighed for virksomheder til at udstede medarbejderaktier op til en maksimal
værdi af £30.000. 
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DVCA mener, at det skal 
kunne betale sig at 
geninvestere sit overskud 
i nye start ups. 

4. Dansk 10/10 ordning – Beløn 
 geninvesteringer i startups 

I Storbritannien findes ”Entrepreneurs relief”, som gør det mere attraktivt for 
iværksættere, som allerede har haft succes med deres første virksomhed, at genin-
vestere deres overskud i nye start ups.

Entrepreneurs relief
Med Entrepreneurs relief får iværksættere, som ejer mindst 5 pct. af aktierne i en 
virksomhed, en reduktion af skattesatsen til 10 pct. op til en grænse på £10 mio. 
Den del af fradraget som ikke udnyttes i den første virksomhed kan tages med 
over i den næste virksomhed, som iværksætteren er med i.

Entrepreneurs relief blev oprettet af den daværende Labour regering i 2008, 
oprindeligt med et loft på £2 mio. pund. Den årlige udgift for staten var £360 mio. 
i 2008/09. Siden er loftet blevet hævet til først £5 mio. og senest £10 mio., hvilket 
har øget de årlige udgifter til ordningen betydeligt.

Indfør et dansk 10/10 incitament 
DVCA foreslår at Danmark indfører en lignende ordning, som præmierer  
serieiværksættere, der geninvesterer overskuddet i nye virksomheder. I en dansk 
kontekst skal skattesatsen sænkes til 10 % op til en grænse på 10 mio. kr.

Entrepreneurs relief 
Incitament for succesfulde iværksættere, som får en reduktion af aktiebeskatningen 
fra 28 pct. til 10 pct. Da ordningen blev indført i 2008 kunne iværksætterne gøre brug 
af ordningen op til en maksimal grænse på £2 mio. Senere er loftet hævet til £10 mio.

Danmark vil få en fordel, hvis danske iværksættere, ligesom i Storbritannien,
præmieres, såfremt de udnytter deres gevinst til skabe nye virksomheder.

Forslag nr. 4:
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Danskerne råder over knap 
1.000 mia. kr., som enten 
samler støv på bankkonto 
eller er indsat på private 
kapital- og ratepensioner.

Hvis Danmark skal ud af vækstkrisen, skal vi øge investeringerne i vores start-
up-virksomheder markant. Der er et enormt potentiale at hente, hvis danskerne i 
højere grad investere deres private formuer i iværksætteri.   

DVCA har en vision om en ny investeringskultur i Danmark. Det skal være ligeså 
normalt for danske privatinvestorer at blive medejere af små unoterede iværksæt-
tervirksomheder eller small-cap-selskaber, som det i dag er at investere i store 
selskaber via pensionsopsparingen eller investeringsforeninger.

Vi skal bryde med pensionsselskabernes monopol 
Danskerne har en af verdens største pensionsformuer målt per indbygger og  
derigennem investerer vi alle sammen indirekte i store aktier på det danske C20-
indeks, og for den sags skyld også i Wallmart og McDonald’s. De store danske 
pensionskasser investerer i altovervejende grad danskernes penge i veletablerede 
globale virksomheder - men omvendt er det kun en mikroskopisk andel, som går 
til små og tidlige danske vækstvirksomheder. 

Det danske skattesystem favoriserer passive investeringer gennem pensionsop-
sparingen med en lav PAL-skat på 15,3 pct. Omvendt beskattes private, der ønsker 
at investere direkte i unoterede virksomheder eller small-cap aktier med op til 42 
pct. På den måde er den stærke og i øvrigt velindtjenende danske pensionssektor 
faktisk blevet en hæmsko for de unge iværksættere fordi de store aktører dræner 
markedet for seed kapital.  

Løsningen er ikke at straffe pensionsselskaberne, men derimod at gøre marke-
det for private investeringer uden for pensionssystemet mere attraktivt. Dan-
skerne råder over knap 1.000 mia. kr., som enten samler støv på bankkonto eller er 
indsat på private kapital- og ratepensioner. Lad os bringe en større andel af disse 
midler i spil til investeringer i danske startups. 

Frie formuer skaber tusindvis af arbejdspladser 
Hvis det lykkes at nytænke investeringskulturen er det til gavn for både vækst og 
beskæftigelse i Danmark. 

Iværksættervirksomheder skaber typisk langt hovedparten af nye arbejdspladser, 
langt flere end etablerede virksomheder. Det er vel at mærke arbejdspladser som 
er innovative og dermed fremtidssikrede i langt højere grad end de etablerede virk-
somheder.

Konkret har vi 4 forslag til at slippe formuerne fri til 
iværksætterinvesteringer: 

æ  Danskerne skal have en aktiesparekonto og lavere aktieskatter. Reglerne for  
 private, der investerer i aktier, skal forsimples med henblik på at skabe en mere  
 udbredt dansk aktiekultur. Samtidig skal aktieskatten ned.

æ  Sæt de private pensionsformuer fri. En andel af de danske pensionsmilliarder  
 skal ud at arbejde i business angel- og venture-segmentet. 

æ  Iværksætterskatten skal afskaffes helt. Den særlige skat på iværksætteri skal  
 afskaffes helt. Det vil sætte gang i de danske business angels investeringer i  
 startup virksomheder.

æ  Crowdfunding skal være attraktivt i Danmark. Det skal være mere attraktivt at  
 investere i danske startups via crowdfunding-platforme.

Slip formuerne fri til iværksætterinvesteringer



20 www.dvca.dk

Vækstland 2025

DVCA vil indføre det, vi 
kalder for en aktiespare-
konto, så der kommer 
mere gang i aktiehandlen 
herhjemme – til gavn 
for virksomhederne og 
væksten.

Forslag nr. 5:

5. Danskerne skal have en aktiesparekonto 
 og lavere aktieskatter

God plads til forbedring af aktiekulturen
Den høje aktiebeskatningssats herhjemme udgør en stopklods for, at virksom-
hederne kan tiltrække nye investeringer og forny deres kapitalapparat. Det skader 
virksomhedernes produktivitet og kvæler væksten.

Figur 7. OECD-landes kapitalskatteprocenter (højeste procentsats)
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I Danmark ligger skatten på aktieindkomst i praksis på 42 pct., hvor OECD-gennemsnittet er 16 pct. I Sverige 
og Norge ligger aktieskatterne væsentligt lavere mellem 25-30 pct. Kilde: OECD, opgørelse fra 2015  

Det er en skam, for der findes en lang række små og mellemstore virksomheder i 
det såkaldte small- og midcap-segment, som tørster efter likviditet. En del af løs-
ningen på det danske problem er, at forenkle de nuværende og meget komplicere-
de skatteregler for private, der investerer i aktier.

Konkret kan vi indføre en aktiesparekonto efter svensk forbillede. 
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Aktiesparekontoen skal være et frivilligt alternativ til den traditionelle  
aktiebeskatning, som private investorer kan gøre brug af. Aktiesparekontoen bør 
bygges op som en beholdningsskat. Det vil sige, at uanset om en privat aktionær 
tjener eller taber på investeringerne på Fondsbørsen, skal der betales en skat af 
værdien af depotet. Til gengæld afskaffes avance- og udbytteskatterne for Hr. og 
Fru Jensen.

De svenske erfaringer viser, at aktiesparekontoen vil forsimple og lette reglerne 
for investorerne, som ikke skal bruge tid på at regne skatten rigtigt ud. Skatten  
beregnes og rapporteres automatisk. Det vil utvivlsomt få flere almindelige dan-
skere til at investere i aktier. I Sverige er der blevet oprettet hele 2 mio. aktie-
sparekonti, siden ordningen blev indført i 2012.

Figur 8. Antallet af investeringssparkonti i Sverige fra 2012-2016

2000000

1500000

1000000

500000

0
2012 2013 2014 2015 Primo 2016

2012-2015-tallene er oplyst til DVCA af Skatteverket. 2016 er primo-tal, 
estimeret af Bankaktiebolaget Avanza.

Indfør en dansk aktiesparekonto og sænk aktiebeskatningen
DVCA mener, at der skal indføres en aktiesparekonto i Danmark efter svensk for-
billede. Det vil skabe en mere udbredt aktiekultur herhjemme til gavn for vækst 
og jobskabelse.

Desuden bør kapitalbeskatningen sættes ned på et niveau der er konkurrence-
dygtigt med det øvrige Skandinavien.  Skatten på al aktieindkomst bør sænkes fra 
42 pct. til 27 pct., så den følger niveauet i det øvrige Skandinavien. Det vil føre til 
flere aktieinvesteringer, skabe vækst og desuden give et tilbageløb for staten, når 
man indregner dynamiske effekter.

Danmark vil få en fordel, hvis vi indfører en aktiesparekonto og samtidig sænker 
aktieskatten. Det vil medføre, at flere danskere omlægger deres opsparing og 
investerer i flere aktier – både noterede og unoterede.

De svenske erfaringer 
viser, at aktiesparekontoen 
vil forsimple reglerne for 
investorerne.
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DVCA vil gøre det lettere 
for private at investere 
en større andel af deres 
pension i iværksætter- 
virksomheder.

Forslag nr. 6:

6. Sæt de private pensioner fri 

I DVCA ønsker vi at gøre det lettere for private, som ikke har mange frie midler, 
men derimod har mange bundne pensionsmidler, at investere deres pension i  
unoterede iværksættervirksomheder. På den måde bliver det muligt for endnu 
flere erfarne erhvervsfolk at prøve kræfter som business angels.

I 2005 blev der på DVCA foranledning oprettet en ordning, som gav privat- 
personer mulighed for at anvende rate- og kapitalpensioner til at investere i  
unoterede ejerandele. Men ordningen har langt fra levet op til ambitionsniveauet, 
og derfor mener DVCA, at der skal bygges på med nye initiativer.

DVCA foreslår 
æ  Det skal være muligt at investere op til 100 pct. af den private 
 pensionsopsparing over 2 mio. kr. i unoterede virksomheder.

æ  De maksimale ejerandele på 25 procent fjernes helt, så det fremover bliver
 muligt via pensionsmidler at investere i og eje op til 100 pct. af en 
 enkelt virksomhed.

æ  Minimumsgrænsen for investeringer i enkelte selskaber reduceres fra 
 100.000 til f.eks. 20.000 kr.

I DVCA er vi glade for at regeringen i foråret 2016 tog store dele af dette forslag 
til sig. Det øger nemlig potentialet for at investere pensionsmidler med et tocifret 
milliardbeløb. 

Danmark vil få en fordel, hvis danskernes private pensionsopsparinger i højere 
grad kan komme ud at arbejde hos iværksætterne.
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DVCA mener, at iværksæt-
terskatten på udbytter skal 
afskaffes helt, så der kan 
frigøres mere risikovillig 
kapital fra business angels 
til danske startups.

7. Iværksætterskatten skal afskaffes helt

Heldigvis er iværksætterskatten på avancer – den særlige danske skat på iværk-
sætteri, som blev indført i 2009 – blevet rullet tilbage. Men den del, der er tilbage, 
er stadig med til at hæmme investeringerne i danske iværksættervirksomheder.

Iværksætterskatten på udbytter bremser investeringer
Og samtidig er reglerne skruet sammen på en måde, som diskriminerer investorer 
med små ejerandele.  Og dette er ofte kredse af unge blandt virksomhedens opstar-
tere det går ud over.

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. 

Iværksætterskatten rammer tilfældigt. Har du en ejerandel på 9,9 pct. i en virksom-
hed, 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.

Selskab B
Investors ejerandel = 11 pct.

SkattefritagelseIngen skattefritagelse

Grænsen på 10 pct. diskriminerer de små investorer i en vækstvirksomhed og  
skaber ofte konflikter i virksomhedens ejerkreds ved salg af virksomheden.
 
Afskaf iværksætterskatten helt
Det vil være godt for væksten at afskaffe iværksætterskatten på udbytter helt. 
I 2013 spurgte DVCA business angels i Danmark om, hvor mange investeringer 
samfundet går glip af, på grund af iværksætterskatten. Analysen viste, at vi mister 
investeringer på op imod 420 mio. kr. årligt.

Forslag nr. 7:

Danmark vil få en fordel, hvis den sidste del af iværksætterskatten på udbytter 
afvikles helt, da den hæmmer investeringer og blokerer unge for medejerskab
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DVCA mener, at crowd-
funding skal udbredes 
som finansieringskilde for 
danske iværksættervirk-
somheder. 

Forslag nr. 8:

8. Crowdfunding skal være attraktivt i Danmark

Crowdfunding er en ny model for fundraising. Ideen bag konceptet er, at iværk-
sættere og nystartede virksomheder igennem netværk kan skaffe den nødvendige 
risikovillige kapital. Konceptet indebærer, at virksomheder kan præsentere deres 
ideer på en internetplatform og lade et netværk bestående af familie, venner, kol-
legaer og øvrige interesserede fra hele verden bestemme, om idéen skal blive til en 
virksomhed. 

Ved crowdfunding får iværksættere i de tidligere finansieringsstadier bedre  
mulighed for at udvikle sig organisk eller bygge kortere bro til mere konven-
tionelle finansieringskilder som business angel kapital, venture kapital, banker, 
foreninger, kommunale puljer, offentlige fonde mv. 

Fænomenet crowdfunding har længe hittet i USA og Europa. Men hvis crowd-
funding for alvor skal blive en succes i Danmark, skal vi skabe bedre rammevilkår 
end i dag. 

Eksempelvis giver den britiske SEIS-ordning private briter en klækkelig fradrag-
sret på investeringer samt 0 pct. skat på kapitalgevinster på aktiesalg, såfremt ak-
tierne beholdes i tre år eller mere. 

Støt dansk crowfunding 
Konkret foreslår DVCA, at private investorer, som investerer via crowdfunding i 
virksomheder, får de samme gunstige vilkår, som findes i Storbritannien. Desuden 
skal det være muligt at investere private pensionsmidler i crowfunding.  

Evalueringsundersøgelser fra de britiske skattemyndigheder bekræfter, at SEIS-
ordningen har medført finansiering af flere virksomheder, nye arbejdspladser, flere 
moms- og skatteindtægter og i sidste ende en samfundsmæssig gevinst.

Danmark vil få en fordel, hvis Crowdfunding-investorer i virksomheder får mere 
attraktive skattevilkår, og inspirationen kan findes i Storbritannien.
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DVCA ønsker at sætte 
turbo på væksten frem 
mod 2025 og fostre flere 
af fremtidens globale 
succesvirksomheder på 
dansk jord. Det kræver, at 
vi sikrer gode - men også 
stabile - rammevilkår 
for iværksættere og 
venturefonde. 

Skab gode og stabile rammevilkår 
for vækstvirksomheder

Danmark har store strukturelle vækstudfordringer, herunder at skatten på  
aktieindkomst er verdens højeste. Det bør vi rette op på i en erhvervsbeskat-
ningsreform. Men det handler ikke kun om lavere skat – også om skattestabilitet. 

Danmark skal være et attraktivt investeringsland
Det er velkendt, at borgernes retssikkerhed på skatteområdet har været under 
pres de seneste år. Men virksomheder og private investorer har desværre ofte 
været endnu hårdere ramt af uigennemsigtige regler og fortolkning heraf. 

I fortiden har der bl.a. været eksempler på, at den danske stat har hevet virksom-
heder i retten med tilbagevirkende kraft, fordi Skat pludselig har ændret fortolk-
ningen af lovgivningen. Det har hæmmet udlandets tiltro til Danmark som inve-
steringsland og betyder, at visse investorer sandsynligvis aldrig kommer igen.

Hvis vore fonde og virksomheder skal kunne tiltrække flere investorer fra ud-
landet, kræver det for det første, at rammevilkårene og retssikkerheden for 
dansk erhvervsliv er i orden. Og for det andet bør politikerne give et håndslag til  
erhvervslivet om, at hvis rammevilkårene ændres i fremtiden, så drejer det sig ude-
lukkende om forbedringer. 

Danske vækstvirksomheder skal have ordentlige forhold 
Gennem de sidste mange år er desværre sket en række lovgivningsmæssige forvær-
ringer, som har ramt danske vækstvirksomheder. Venturestøttede virksomheder 
indenfor Life Science-industrien har bl.a. været i skudlinjen, og deres incitament 
til at investere i forskning og udvikling er blevet forringet. På trods af at denne 
industri er kendt som et af Danmarks stærkeste kort i den globale konkurrence.

DVCA opfordrer, på linje med fx Produktivitetskommissionen til, at sådanne 
lovændringer som forringer vækstvirksomhedernes konkurrenceevne overfor ud-
landet rulles tilbage. Desuden mener vi det er vigtigt, at vækstvirksomheder som 
mangler højtspecialiserede medarbejdere, ikke forhindres i at hverve fra udlandet.

Følgende 4 forslag er møntet på at skabe gode og stabile rammevilkår 
for vækstvirksomheder og venturefonde i Danmark:

æ  Vi skal værne om de bindende svar. Retssikkerheden for virksomheder og 
 investorer skal styrkes markant, så udlandet får mere tillid til Danmark 
 som investeringsland.

æ  Genindfør syndikeringslånene og nytænk skattekreditterne. 
 Syndikeringslånene, der giver vækstvirksomheder adgang til opstartskapital  
 og som blev afskaffet i 2016, skal genoprettes.

æ  Der skal indføres en forskerordning for iværksættere. For at 
 vækstvirksomhedernes får lettere adgang til specialiserede medarbejdere, 
 skal vi oprette en særlig forskerordning for iværksættere.

æ  Løft til dansk Life Science - fjern begrænsningen af fremførsel af 
 underskud. Danmark skal bibeholde sin førerposition i Life Science- 
 industrien. Produktivitetskommissionens forslag på området skal følges.
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DVCA foreslår at 
forhåndsbeskedsinstituttet 
hos Skat prioriteres, så 
medarbejderne i højere 
grad kan forbedre servicen 
over for virksomhederne.

Forslag nr. 9:

9. Vi skal værne om de bindende svar

Retssikkerheden for virksomheder og investorer skal styrkes markant. For usikre 
skattevilkår forværrer bl.a. venturefondenes mulighed for at tiltrække udenlandsk 
kapital. I den henseende er det afgørende at genoprette tilliden til det såkaldte 
forhåndsbeskedsinstitut hos Skat.

Alle bør kende deres retsstilling
Forhåndsbeskedsinstituttet blev i sin tid indført for at skabe en mere smidig sags-
behandling for vores virksomheder. Kort fortalt kan virksomheder, som ønsker 
at gennemføre et nyt projekt (det kunne f.eks. være at fusionere med en anden 
virksomhed) på forhånd bede om et ”bindende svar ” fra Skat. Ordningen skal på 
den måde sikre, at virksomhederne kender deres retsstilling og kan føle sig trygge 
skatteretligt. Desuden giver ordningen Skat en unik mulighed for altid at være 
opdateret med udviklingen i det danske erhvervsliv.

Desværre oplever mange danske virksomheder og investorer, at myndighederne 
ikke længere lever særlig godt op til ideen bag de bindende svar. Sagsbehandlin-
gen er blevet langsommere og svarene ofte så uklare, at man reelt ikke kan agere 
på dem, og i flere tilfælde afviser SKAT helt at svare. Det stiller virksomhederne i 
en svær situation, hvor de i nogle tilfælde helt dropper nye projekter, fordi de er i 
tvivl om deres retsstilling.

Styrk forhåndsbeskedsinstituttet
Konkret foreslår DVCA, at forhåndsbeskedsinstituttet hos Skat prioriteres økono-
misk, så medarbejderne i højere grad kan forbedre servicen over for virksomhederne.

Danmark vil få en fordel, hvis vi styrker retssikkerheden for virksomheder og 
investorer ved at genoprette tilliden til det såkaldte forhåndsbeskedsinstitut hos Skat. 
Vi skal sikre, at virksomheder og investorer føler sig trygge ved at investere i Danmark.



27www.dvca.dk

Vækstland 2025

DVCA mener, at staten i 
højere grad skal være en 
medspiller i bestræbelserne 
på at tiltrække risikovillig 
kapital til lovende startups. 
Derfor skal syndikerings-
lånene, som på trods af 
stor succes blev sparet 
væk ved udgangen af 
2015, genoprettes. 
Samtidig skal skattekredit-
terne nytænkes. 

10. Genindfør syndikeringslånene og 
  nytænk skattekreditterne 

Syndikeringslånene skal genindføres 
DVCA foreslår, at de såkaldte syndikeringslån, som til og med 2015 gav de mest 
lovende danske vækstvirksomheder adgang til opstartskapital, genoprettes i en 
lidt ændret form, hvor dygtige danske business angels i højere grad får adgang til 
ordningen. 

Syndikeringslån går til vækstvirksomheder, der befinder sig i de første ud-
viklingsstadier. Lånene er især værdifulde for højteknologiske vækstvirksom-
heder, som ofte skal foretage store investeringer i de helt tidlige faser for overhove-
det at etablere sig på et marked. Med syndikeringslånene kunne en virksomhed til 
og med 2015 modtage lån op til 7,45 mio. kr. fra Vækstfonden, hvis virksomheden 
samtidig fik tilført kapital fra en eller flere private investorer. 

I perioden 2011-2015 modtog 26 virksomheder lån for 169 mio. kr. – og det skabte 
grobund for, at private investorer sideløbende tilførte næsten 600 mio. kr. yder-
ligere til virksomhederne.  

Syndikeringslånene spillede en vigtig rolle i at sikre, at der kom udviklings-
kapital til de mest lovende danske vækstvirksomheder. Derfor bør ordningen 
genoprettes – med en øget beløbsgrænse og adgang for business angels.  

Skattekreditter skal tilgodese vores små vækstvirksomheder 
Desuden mener DVCA, at skattekreditordningen skal nytænkes, så den også til-
godeser små nystartede vækstvirksomheder. 

Den nuværende skattekreditordning fra 2011 giver virksomheder mulighed for at 
få udbetalt den skattemæssige værdi af underskud, som relaterer sig til forskn-
ings- og udviklingsaktiviteter i Danmark. Beløbet kan maksimalt svare til skatte-
værdien af 25 mio. kr. (knap 5,9 mio. kr. i 2015). 

DVCA er glade for ordningen, som er med til at forbedre venturefondenes  
muligheder for at søsætte forsknings- og udviklingsaktiviteter i Danmark. Men vi 
mener, at der er nogle knapper, der bør skrues på. 

Konkret foreslår vi, at virksomhederne fremover skal kunne få udbetalt 
den skattemæssige værdi af underskud relateret til forskning og udvikling, 
svarende til skatteværdien af 100 mio. kr. 

Desuden skal virksomhederne fremover have mulighed for at få udbetalt deres 
kredit en gang i kvartalet. Som reglerne er nu, får virksomhederne i værste fald 
først udbetalt kreditten efter 7½ kvartal, og det giver store problemer for de mind-
ste vækstvirksomheder, som typisk har en lav likviditet.

æ  Danmark vil få en fordel, hvis syndikeringslånene genindføres, beløbsgrænsen
 sættes op, og dygtige business angels i større grad indtænkes.

æ  Danmark vil få en fordel, hvis skattekreditordningen nytænkes og i højere 
 grad tilgodeser små vækstvirksomheder. Beløbsgrænsen for udbetaling af 
 F&U-relaterede underskud bør hæves fra 25 mio. til 100 mio. kr. Og 
 virksomhederne skal kunne få udbetalt skattekreditterne hurtigere end i dag.
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DVCA mener, at lovende 
danske vækstvirksom-
heder skal have lettere 
adgang til specialiseret 
arbejdskraft. 

Forslag nr. 11:

11. Indfør en forskerordning for iværksættere 

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

Det handler ikke om hvor du er fra – men hvad du kan bidrage med 
DVCA mener, at det bør være medarbejderens kompetencer - frem for lønniveau 
eller oprindelsesland - som afgør, om denne kan komme ind under den nye forsker-
ordning 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 højt specialiserede medarbejdere. Ord-
ningen skal indeholde en skattefordel for de specialiserede medarbejdere – uanset 
lønniveau. Eksempelvis skal virksomheder, som har eksisteret i under 3 år, og som 
har under 20 medarbejdere, tilgodeses.

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



29www.dvca.dk

Vækstland 2025

Life Science-industrien 
spiller en stor rolle for den 
danske venturebranche og 
bidrager i meget høj grad 
væksten i Danmark. Derfor 
bør en strategisk satsning 
på dansk venture tage 
hensyn til særlige 
udfordringer i denne 
branche.

Forslag nr. 12:

12. Løft til dansk Life Science - fjern 
  begrænsningen af fremførsel af underskud

I 2012 vedtog den daværende regering nye regler om fremførsel af underskud. Det 
betyder, at virksomhederne maksimalt kan bruge 7,5 mio. kr. hvert år af deres 
opsparede underskud, førend de skal til at betale skat af overskuddet. Disse nye 
regler rammer især udviklingsselskaberne inden for Life Science hårdt.

For biotek og andre forskningsbaserede udviklingsselskaber gør det sig typisk 
gældende, at de i de første leveår genererer store skattemæssige underskud, 
som ikke kan bruges, fordi de pågældende virksomheder typisk har et 10-årigt 
forskningsforløb, inden indtjenings-potentialet er afklaret. Dermed bliver skat-
teunderskuddene fra de første år ikke mulige at bruge, når virksomheden bliver 
overskudsgivende. Og det gør virksomhederne mindre værd i en salgssituation, 
hvor også det skattemæssige underskud har værdi for køber.

Dermed diskrimineres de mindre virksomheder i forhold til eksempelvis Novo  
eller Lundbeck. De udvikler løbende produkter, hvor omkostningerne kan fradrages 
i den skattepligtige indkomst – da de er overskudsgivende.

Lyt til eksperterne og rul lovændringen tilbage
Genindføres muligheden for ubegrænset fremførsel af underskud skabes der basis 
for langt mere innovative virksomheder i Danmark, der dermed får mulighed for 
at forske og udvikle unikke produkter. I 2013 var Vækstteamet for sundheds- og 
velfærdsløsninger klare i mælet. De ønskede, at Life Science og MedTech branch-
erne fritages for reglerne. Og i 2014 anbefalede også Produktivitetskommissionen, 
at reglerne blev rullet tilbage. I DVCA er vi fuldstændig enige med Vækstteamet 
og Produktivitetskommissionen. 

Begrænsningen på fremførsel af underskud bør rulles tilbage for dermed at 
give vækstvirksomhederne i Danmark bedre rammer for at udvikle innovative 
virksomheder til gavn for vækst og arbejdspladser i landet.

For staten betyder forslaget kun et rentetab som følge af den tidsmæssige forskyd-
ning af virksomhedens skattebetaling. Det er et begrænset beløb.

Danmark vil få en fordel, hvis vores Life Science virksomheder bliver mere 
konkurrencedygtige via en forbedring af reglerne for fremførsel af underskud. 
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Northzone Ventures
Gregers Kronborg (formand), venture partner 

NorthCap Partners
Thomas Weilby Knudsen, partner

Novo A/S 
Søren Møller, Managing Partner - Novo Seeds

PricewaterhouseCoopers
Niels Henrik B. Mikkelsen, partner

SEED Capital
Ulla Brockenhuus-Schack, managing partner

Sunstone Capital
Sten Verland, partner 

Vækstfonden
Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør

DVCA
Gorm Boe Petersen
Underdirektør
gbp@dvca.dk

Ruben Kidde
Redaktør og chefkonsulent
ruk@dvca.dk 

Jannick Nytoft
Adm. direktør
jny@dvca.dk 

Medlemmer af DVCA’s ventureudvalg:
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