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Iværksættere og vækstvirksomheder
Introduktion

Intro

• Vi kan med glæde fremsende denne nyhedspræsentation om 
hjælpepakker direkte til iværksætter- og vækstvirksomheder, med 
det formål at understøtte selskabernes kapitalberedskab. 

• På nuværende tidspunkt er det alene aftaleteksten og det 
medfølgende faktaark der er offentliggjort. 

• Bekendtgørelser og vejledninger er endnu ikke udsendt, og der kan 
derfor komme yderligere justeringer, ligesom konkrete vejledning 
til ansøgninger udestår.

Indhold

• Skattekreditordningen fremrykkes fra november 2020 til juni 2020

• Midlertidig national crowdfunding-platform

• Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden

• Innobooster
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Iværksættere og vækstvirksomheder
Skattekreditordningen fremrykkes fra november 2020 til juni 2020

Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020

Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til 
juni 2020. Virksomheder med underskud fra forsknings- og udviklingsaktivitet kan ansøge om at modtage 
tilgodehavende skat fra indkomståret 2019 udbetalt i juni 2020. 

Ansøgning om fremrykning af udbetaling af skattekredit er åbnet på skat.dk. Ansøgningen skal vedlægges 
en revisorerklæring og indsendes senest den 15. maj 2020.

Beløbsgrænserne er uændrede, og der kan således maksimalt udbetales skattekreditordning på baggrund af 
25 mio. kr. i omkostninger til forsknings- og udviklingsaktivitet (skatteværdi = 5,5 mio.kr). Beløbet opgøres 
på baggrund af virksomhedens realiserede skattemæssige underskud, samt virksomhedens udgifter til 
forskning og udvikling i indkomståret 2019.

Den 5. maj 2020 er lovbekendtgørelse 573 af 05/05/2020 offentliggjort. Bekendtgørelsen indeholder en 
liste over de arbejdshandlinger som revisor skal udføre i forbindelse med afgivelse af erklæringen, samt 
hvilke oplysninger revisor skal yde assistance med at opstille.
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Iværksættere og vækstvirksomheder
Skattekreditordningen fremrykkes fra november 2020 til juni 2020

Skattekreditordningen for iværksættere og vækstvirksomheder

Virksomheden kan søge om fremrykning af udbetaling 

af skattekredit

Forventer virksomheden skattemæssigt underskud i 

indkomståret 2019 efter afskrivning af relevante 

omkostninger jf. punkt 1?

Bemærk at det er hele sambeskatningskredsen der 

lægges til grund, jf. ligningsloven § 8 X, stk. 2. 

Bemærk desuden ”konsolideringsreglen”, jf. 

ligningsloven § 8 X, stk. 3.

Virksomheden kan ikke og/eller bør ikke søge om 

fremrykning af udbetaling af skattekredit”.

Nej

Nej

Nej

Ja

Tilsiger selskabets likviditetsbehov at påtage sig 

administration med udfærdigelse af ansøgning og 

omkostninger til erklæring fra revisor for at kunne opnå 

fremrykning af udbetaling af skattekredit fra ultimo 

november 2020 til forventeligt i stedet juni 2020

Har virksomheden afholdt omkostninger til forsknings-

og udviklingsaktiviteter, som lever op til definitionen i 

ligningsloven § 8 X? 

Ja

Ja
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Iværksættere og vækstvirksomheder
Midlertidig national crowdfunding-platform

Der er afsat 10 mio.kr. til udvikling og drift af en midlertidig 
national crowdfunding-platform, hvis formål er at gøre det lettere 
at rejse donationer og rewardbaserede bidrag via crowdfunding. 
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Iværksættere og vækstvirksomheder
Matchfinansiering fra Vækstfonden aftale indgået 18. april 2020

Der etableres en hjælpepakke i Vækstfonden, indeholdende tre initiativer, der akut skal hjælpe iværksættere og 
vækstvirksomheder i Danmark. Der oprettes således nye matchfaciliteter i Vækstfonden, samt styrket fokus på 
Vækstfondens oprindelige investeringsmuligheder.

Matchfinansieringsordning til de tidlige faser:

• Til iværksættere i de tidligere stadier vil 
Vækstfonden tilbyde en matchfacilitet, hvor 
Vækstfonden medfinansierer op til 75%-100% af 
den indskudte kapital med lån, mens den resterende 
medfinansiering ydes via medfinansiering fra private 
investorer i form af egenkapital eller 
lånefinansiering.

• Denne ordning er primært tiltænkt iværksætteren 
med begrænset eller ingen omsætning, som 
ligeledes har svært ved at overholde betingelser for 
hjælp via de eksisterende COVID-19 kompensations-
og garantiordninger.

Matchfinansieringsordning til venture-
virksomhederne:

• Til venturevirksomhederne vil Vækstfonden 
tilbyde et matchlån hvor Vækstfonden 
medfinansiere op til 75% af den indskudte kapital. 
Det er en forudsætning at der ydes 
medfinansiering fra private investorer i form af 
egenkapital eller lånefinansiering. 

• Denne ordning er primært tiltænkt 
vækstvirksomheden, der skal foretage store 
investeringer i forhold til sin omsætning og derfor 
har brug for særlig risikovillig kapital for at sikrer 
sin løbende drift og fastholde sin vækstplan.
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Iværksættere og vækstvirksomheder
Matchfinansiering fra Vækstfonden aftale indgået 18. april 2020

Styrket egenkapitalindsats:

• Vækstfonden tilføres ny kapacitet til investeringer i vækstvirksomheder, samt til investeringer i fonde. 
Vækstfonden forventes således at øge sine fondsinvesteringer, såvel som direkte investeringer i eksisterende 
porteføljevirksomheder, såvel som nye virksomheder. Vækstfonden vil så vidt muligt stadig sikrer sig 
matching fra private investorer, men vil kunne tilbyde fuld statslig finansiering hvor det findes nødvendigt.

• Ovenstående matchfaciliteter er midlertidige og afgrænset til kalenderåret 2020. Ovenstående ordninger 
skal statsstøttegodkendes i EU.

• Ansøgning forventes at ske direkte til Vækstfonden. Vækstfonden arbejder i disse dage på en konkret plan 
for lanceringen af ovenstående, herunder ligeledes sondringen mellem matchfinansieringsordning til de 
tidlige faser og til venturevirksomhederne.

• Ovenstående tiltag er lanceret med det formål at understøtte iværksætter- og vækstvirksomheder med den 
nødvendige kapitalstruktur og finansiering der kan sikre den løbende drift, fortsat vækst samt at holde de 
private investorer inde i markedet så vidt muligt.

• Vækstfonden tilbyder desuden virksomheder der allerede har lån fra Vækstfonden, at udsætte 
rentebetalinger og afdrag. Se mere her

https://vf.dk/nyheder/2020/mulighed-for-pause-i-afdrag-og-rentebetalinger-for-covid-19-ramte-virksomheder-der-har-laan-fra-vaekstfonden/
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Iværksættere og vækstvirksomheder
Innobooster

Innobooster

• I forbindelse med hjælpepakken er det besluttet at tildele yderligere 
350 mio. kr. til Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020. 
Ordningen er rettet mod innovative projekter i små og mellemstore 
virksomheder samt iværksættervirksomheder. Tildelingen af de 350 
mio. kr. betyder, at Innovationsfondens samlede pulje til 
Innobooster-ordningen mere end fordobles for 2020, da ordningen 
stiger fra oprindelig 300 mio. kr. til nu 650 mio. kr. 

• Der er ikke i aftaleteksten, til den vedtagne hjælpepakke udtrykt 
nogle krav til hvordan Innovationsfonden skal formidle den nye pulje, 
hvorfor det er forventningen, at Innovationsfonden i løbet af 
indeværende uge fastsætter og udmelder rammerne herfor. 
Innovationsfonden vil formidle informationen herom via deres 
hjemmeside og nyhedsbrev når rammerne er fastlagt.

350 mio. kr. til et ekstraordinært løft af Innovationsfondens 
Innobooster-ordning i 2020.
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Disclaimer

Materiale omhandlende regeringens COVID-19 hjælpepakker er udarbejdet af Deloitte på baggrund af information, 
herunder vejledninger og bekendtgørelser, fra blandt andet Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Vækstfonden, m.fl.

Materialet har til formål at informere jer omkring regeringens COVID-19 hjælpepakker.

Hjælpepakkerne er i sagens natur hastet igennem lovforarbejdet ligesom flere af pakkerne ikke har udmøntet sig i hverken 
endelige lovforslag eller vejledninger. Der er derfor mange åbne spørgsmål lige nu. Derfor vil informationer på plancherne 
være underlagt en vis usikkerhed hvorfor vores brugere heraf skal være indforstået med:

• At det udarbejdede materiale baserer sig på den, på tidspunktet for rådgivningen, tilgængelige information og 
fortolkninger fra Finansministeriet, øvrige offentlige myndigheder samt interesseorganisationer og at endelig lovgivning 
og vejledninger endnu ikke foreligger.  

• At der løbende kan forekomme ændringer til lovgrundlag, retningslinjer og fortolkninger for COVID-19 hjælpepakkerne, 
som vil kunne have indflydelse på vores det udarbejdede materiale, hvorfor materialet skal anses som foreløbig indtil 
endelig lovgrundlag og vejledninger foreligger.

Materialet vil blive opdateret løbende, men der tages forbehold for ændringer. 


