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Dansk Erhverv er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for fremtidens erhverv. Vi repræsenterer
20.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og se
vice.

3. december 2008
Til
Folketingets Skatteudvalg
L 71 – ændring af etableringskontoordningen – forslag om mulighed for at anvende leasing ved etableringen af virksomhed
Finans og Leasing, Håndværksrådet og Dansk Erhverv henvender sig hermed til Folketingets
Skatteudvalg i anledning af ovennævnte lovforslag om ændring af etableringskontoordningen.
Finans og Leasing repræsenterer 35 leasingselskaber med et nysalg af leasingkontrakter sidste
år (2007) på ca. 35 mia. kr. og en samlet portefølje på ca. 64 mia. kr. altovervejende til erhvervsdrivende. Der er således tale om en væsentlig finansieringskilde for erhvervslivet.
Finans og Leasing, Håndværksrådet og Dansk Erhverv har i høringssvar til lovforslaget foreslået, at det bliver muligt i etableringsfasen at erhverve brugsretten til driftsaktiver via leasing
frem for køb. Forslaget vil forbedre iværksætterens finansieringsmuligheder væsentligt.
Under Folketingets 1. behandling af forslaget blev det nævnt, at Skatteministeriet har beregnet, at forslaget vil give staten et provenutab på 10 mio. kr. Det har ikke ved henvendelse til
ministeriet været muligt at få nærmere indsigt i grundlaget/forudsætningerne for disse beregninger. Det er umiddelbart vanskeligt at forstå, at der skulle kunne blive tale om noget provenutab, idet forslaget alene angår anvendelse af de opsparede midler ved etablering af virksomhed og ikke skattefradraget ved indskud.
Muligvis skyldes det beregnede provenutab, at ministeriet har forudsat, at forslaget, fordi det
er en god idé og vil forbedre ordningen, vil tiltrække flere opsparere, hvorved staten mister

skatteindtægter. Hvis det er baggrunden for det beregnede provenutab, vil organisationerne
tillade sig at stille sig tvivlende. Det forekommer meget teoretisk at forestille sig, at lønmodtagere allerede i indskudsfasen vil være optaget af, om et driftsaktiv, der først ved etablering
af virksomhed, som kan ligge mange år ud i fremtiden, kan leases som alternativ til køb eller
finansiering på anden vis. Det er ærgerligt, hvis forslaget, som væsentligt vil forbedre
iværksætternes muligheder - særligt i den aktuelle finansielle situation med mangel på likviditet -, ikke kan nyde fremme på grund af denne meget teoretiske og efter organisationerne opfattelse stærkt tvivlsomme beregning.
Organisationerne opfordrer Skatteudvalget til at overveje forslaget i forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget og vurdere, om Skatteministeriets beregninger står til troende,
samt om ikke det er muligt at gennemføre forslaget, nu hvor etableringskontoordningen alligevel er til debat, hvor ”bogen er åben” og hvor såvel konjunktursituation som virksomhedernes finansieringsvilkår er noget trængt.
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