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Skat

Indskud på etableringskonto og iværksætterkonto
er for dem, der ønsker at starte egen virksomhed
• Ordningen sikrer, at man som lønmodtager med skattefordel kan spare op til start af virksomhed.
• Når virksomheden etableres, kan kontoen anvendes til afskrivning på driftsmidler eller til øvrige
omkostninger i virksomheden.

Skattebegunstiget opsparing til
start af virksomhed
For de, der har planer om at starte egen
virksomhed, og som nu er lønmodtage
re, vil reglerne om etableringskonto og
iværksætterkonto gøre det mere attrak
tivt at spare op til egen virksomhed ved
brug af disse skattebegunstigede opspa
ringsformer.
Hvad er fordelen ved at opspare på
iværksætter-/etableringskonto
Den åbenbare fordel ved at bruge de
skattebegunstigede opsparingsformer
er, at man ved den samme påvirkning
af ens privatforbrug kan opspare væ
sentligt mere, idet skatten finansierer
en del af opsparingen.
Ved indskud på iværksætterkonto er fra
dragsværdien således op til ca. 51% og
ved at undvære 100.000 kr. i sit privat
forbrug i dag, kan man således opspare
godt 200.000 kr.
For etableringskontoordningen sker fra
draget kun med en værdi på ca. 33%,
da fradraget ikke sker i topskatten. Etab
leringskontoordningen er derfor mest
egnet til de personer, der ikke betaler
topskat.

Ægtefæller kan spare op til
hinanden
Det er i dag muligt, at en ægtefælle kan
spare op på iværksætterkonto, der
anvendes til etablering af den anden
ægtefælles virksomhed.
Det er altså muligt, at den ægtefælle,
der betaler topskat, indskyder på iværk
sætterkonto, der anvendes til den
anden ægtefælles etablering. Derved
opnås størst muligt fradrag og derved
den største kapital til etablering af virk
somhed.
Hvor meget kan der indskydes
Der skal altid indskydes mindst 5.000 kr.,
og der kan altid indskydes 60% af netto
lønindtægten eller 250.000 kr. af netto
lønindtægten.
Hvis der således er en nettolønindtægt
på 500.000 kr., kan der indskydes
300.000 kr.
Hvornår kan der indskydes
I det enkelte år kan der indskydes fra
16. maj og frem til 15. maj året efter.
Indskud, der foretages senest 15. maj
2013, kan således fradrages i indkomst
året 2012.

Indskud kan senest foretages i det 4. år
efter etablering, således at der kan op
nås fradrag for indskuddet for etablering
i etableringsåret og de følgende 4 år.
Krav til kontoen, der indskydes på
Kontoen, der indskydes på, skal være en
særlig indlånskonto, der betegnes hen
holdsvis etableringskonto eller iværksæt
terkonto. Renter beskattes løbende som
kapitalindkomst og kan hæves efter
pengeinstituttets regler herfor.
Hvornår kan kontoen hæves
Kontoens midler kan hæves, når der er
etableret virksomhed, hvorved forestås,
at indskyderen eller dennes ægtefælle
har anskaffet aktiver for mindst 80.000
kr. (2012/13 beløb, der reguleres), og
indskyderen eller dennes ægtefælle
deltager i virksomheden med personlig
arbejdsindsats i væsentligt omfang.
(Mindst 50 timers arbejde pr. måned).
Hvad kan kontoen anvendes til
Ved etablering af personlig virksomhed
kan kontoen bruges til anskaffelse af
afskrivningsberettigede aktiver, der
anvendes i virksomheden, herunder
bygninger.
Kontoen kan også hæves til almindelige
fradragsberettigede udgifter, herunder
lønudgifter, men ved personlig virksom
hed ikke løn til ejeren selv. Kontoens

midler kan endeligt også anvendes
til udgifter afholdt til forskning og ud
vikling.
Muligheden for at anvende kontoens
midler valgfrit til afskrivningsberettigede
aktiver og til driftsomkostninger bevirker,
at det også i startfasen ofte vil være
muligt at opnå et skattemæssigt positivt
afkast, der eventuelt kan tilpasses til
grænsen for topskat.
Kan det betale sig at indskyde?
Det korte svar er ja, hvis der senere
etableres virksomhed eller købes virk
somhed, eller hvis der købes aktier, vil
det i langt de fleste tilfælde kunne
betale sig at have sparet op via etab
lerings- eller iværksætterkonto.
Fordelen vil være størst, hvis der sker
fradrag, mens indkomsten er så høj, at
der betales topskat, samtidigt med at
indkomsten i en periode efter etablering
ikke resulterer i topskat.
Det er derfor interessant at regne på
den konkrete planlagte etablering. Kun
hvis der ikke sker etablering, og kon
tiene senere efterbeskattes, vil det kun
ne være en væsentlig ulempe at have
indskudt. Således vil reelt hele indskud
det på en iværksætterkonto gå til afgift,
hvis der forløber mere end 20 år fra ind
skuddet, til der sker efterbeskatning.

Effekten af at anvende etableringskonto/iværksætterkonto ved personlig virksomhed
Iværksætterkonto
Når den personlige virksomhed startes eller erhverves, vil udgifter, der afholdes af hævede
iværksætterkontomidler, fuldt ud blive anset for anskaffet for disse midler og kan derfor ikke til
lige fratrækkes i skatteregnskabet i det år, udgiften afholdes. Tilsvarende vil driftsmidler, der an
skaffes for iværksætterkontomidler, ikke kunne afskrives. Dette bevirker, at der ofte vil opstå væ
sentlige overskud i opstartsåret eller overtagelsesåret, uanset at der er væsentlige udgifter.
Etableringskonto
Når midler fra etableringskonto hæves til anskaffelse af driftsmidler, anses 50% af driftsmidlet for
afskrevet forlods med de hævede midler, således at der kan afskrives på 50% af købesummen.
Hvis der således i etableringsåret hæves 200.000 kr. på iværksætterkonto og 300.000 kr. på
etableringskonto, og der anskaffes afskrivningsberettigede aktiver for 150.000 kr. og afholdes
driftsomkostninger for 350.000 kr., vil man anse iværksætterkontomidlerne for medgået til
driftsmidler, hvis der ønskes størst muligt fradrag i etableringsåret.
Hvad sker der, hvis der ikke etableres virksomhed
Hvis der ikke etableres virksomhed senest ved udgangen af det år, hvor man når folkepensions
alderen, skal der ske efterbeskatning af indskuddene på kontiene.
• Efterbeskatning Iværksætterkonto afgift på 52,5% af indskuddene tillagt 3% pr. år fra
indskudsåret.
• Efterbeskatning etableringskonto indskuddet tillagt 3% pr. år beskattes med sats for skatte
pligtig indkomst ca. 38%.
Overgangsregler
Denne folder beskriver reglerne for indskud, der sker i 2012/13. Der findes overgangsregler, der
bevirker, at reglerne kan være betydeligt anderledes for indskud, der er foretaget tidligere. Sær
ligt for indskud foretaget før 2002 kan der være andre regler for konsekvenser af hævning og
efterbeskatning.

