
AFTALE OM ERHVERVS- OG IVÆRKSÆTTERINITIATIVER 2017 

FAKTAARK 
 
Investorfradrag (fradrag for indskud i små og mellemstore virksomheder) 
 
Der er behov for at styrke iværksætterkulturen i Danmark. Samtidig skal små og mellemstore unoterede virksomheder 
have lettere adgang til risikovillig kapital.  
 
Derfor indføres et investorfradrag for personer, der investerer i visse små og mellemstore unoterede virksomheder 
(iværksættervirksomheder). Da investorfradraget letter beskatningen af de midler, der investeres, bliver det mere 
attraktivt at investere i de pågældende iværksættervirksomheder, der dermed får lettere ved at tiltrække kapital.   
 
Investorfradraget giver personer (uafhængige investorer), der investerer direkte i de omfattede virksomheder, mulig-
hed for årligt at fradrage halvdelen af investeringer for op til 400.000 kr. i 2019-2022. Fra 2023 og frem kan halvdelen 
af investeringer for op til 800.000 kr. fradrages. Fradraget udformes, så det får en skatteværdi på 30 pct.  
 
Endvidere gives et fradrag for personer, der investerer i unoterede små og mellemstore virksomheder gennem en 
særlig type iværksætterfonde. Fradraget bliver på halvdelen af investeringer op til 125.000 kr. i 2019-2022 og fra 2023 
og frem bliver fradraget på halvdelen af investeringer op til 250.000 kr.   
 
I forbindelse med det lovforberedende arbejde skal der udarbejdes en række værnsregler, der skal sikre, at ordningen 
anvendes efter hensigten, og at utilsigtede muligheder for skattetænkning i videst muligt omfang begrænses. Da ord-
ningen indebærer statsstøtte, skal den udformes i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. 
 
Ordningen forventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2019. Ordningen skønnes at medføre et årligt mindreprovenu 
efter tilbageløb og adfærd på ca. 100 mio. kr. i 2019-2022 og ca. 200 mio. kr. årligt fra 2023 og frem. 
 

Anm.: Hertil kommer administrative omkostninger på 8,3 mio. kr. 2019 samt 1,5 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. 
 
 
 
 

 

Mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd 

Mio. kr. (2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Varigt 

Investorfradrag - 100 100 100 100 200 200 200 200 

 


