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24. oktober 2008

Skatteministeriet
Att.: Peter Laustsen Hansen
Sendt pr. mail til : plh@skm.dk
Høring over forslag til ændring af etableringskontoordningen
Skatteministeriet har på sin hjemmeside offentliggjort ovennævnte lovudkast med anmodning
om bemærkninger senest den 27. oktober.
Finans og Leasing henvender sig i den anledning på vegne af leasing-branchen, idet vi finder,
at ordningen kunne forbedres væsentligt ved at gøre det muligt for iværksætteren at anvende
de opsparede midlerne ikke bare som i dag til erhvervelse af driftsaktiver (opnåelse af
ejendomsret) men ligeledes med henblik på via leasing at opnå brugsretten til et aktiv. Det
afgørende for iværksætteren er jo ikke at opnå ejendomsret til driftsaktiver men at kunne
anvende dem i sin virksomhed – altså have brugsretten. Adgang til at benytte etableringskontomidlerne til leasing vil give iværksætteren langt bedre mulighed for at kunne opstarte og
videreudvikle sin virksomhed.
Via leasing, hvor den fulde købesum ikke skal erlæggelse, men der i stedet blot betales en
løbende leasingydelse, vil iværksættere kunne få langt mere aktivitet for de samme penge,
hvilket særligt i en opstartsfase er af stor betydning. I stedet for fx at skulle bruge 300.000 kr.
til køb af en bil, kan der i stedet betales en mindre leasingydelse på ca. 3.000 kr. månedligt for
brugsretten til en bil. Tilsvarende gælder for andre driftsaktiver, som iværksætteren har behov
for. Det bemærkes i den forbindelse, at det er muligt at lease langt de fleste driftsaktiver.
Samtidig er leasing et godt instrument til iværksættere som ønsker at fokusere deres kræfter
på det de er gode til frem for at have risici og besvær med fx at eje en bil eller andre
driftsaktiver.
Etableringskontoordningen indeholder allerede i dag bestemmelser om, at ordningen kan
anvendes til udgifter til leje af erhvervslokaler. Der ses således ikke at være noget til hinder
for, at ordningen også kan anvendes til leasingydelser på aktiver, som anvendes erhvervsmæssigt i driften af virksomheden. For god ordens skyld understreges det, at forslaget er
provenuneutralt for staten.
Finans og Leasing indgår gerne i dialog om dette forslag herunder om, hvorledes en ændring
til § 7 kan udformes med henblik på at, det kan indgå i lovudkastet inden det fremsættes for
Folketinget.
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Finans og Leasing skal i øvrigt benytte lejligheden til at anmode Skatteministeriet om i
fremtiden at høre foreningen om udkast til ændringer af etableringskontoordningen eller
lignende lovgivning som kan have betydning for finansierings- og leasingselskaber.
Med venlig hilsen
Christian Brandt
Direktør for Finans og Leasing
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