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En bedre vej til 
egen virksomhed



Etableringskonto - en god start

Skattefradrag for indskud
Indskud er fradragsberettigede i 
din skattepligtige indkomst. Fore-
tager du indskud senest den 15. 
maj, har det skattemæssig virkning 
for det foregående indkomstår. 
Tilskrevne renter er skattepligtige 
og kan løbende frit hæves.

Frigivelse af opsparingen
Indskud kan udbetales ved opstart 
af virksomhed allerede året efter, 
at indskuddet er fratrukket ved 
indkomstopgørelsen.
Indskuddene skal udbetales i det 
år, virksomheden bliver etableret, 
eller senest i de 9 følgende ind-
komstår – dog senest ved udgan-
gen af det indkomstår, hvor du når 
folkepensionsalderen. 

Overvejer du på et tidspunkt at 
blive selvstændig, er det vigtigt 
at begynde planlægningen i god 
tid. Her kan du få værdifuld hjælp 
i banken. Med udgangspunkt i 
din nuværende situation og dine 
planer giver vi dig professionel 
rådgivning, der kan spare dig for 
ubehagelige overraskelser senere.

Start af egen virksomhed kræver 
kapital. Den hurtigste vej til et 
godt økonomisk grundlag er at 
spare op på en Etableringskonto - 
dels fordi dine indskud kan træk-
kes fra i skat, dels fordi opsparin-
gen giver dig både en høj rente og 
gode lånemuligheder i banken, når 
etableringen skal finde sted.

Kriterier for oprettelsen
Oprettelse af en Etableringskonto 
forudsætter, at du er lønmodtager 
og ikke er fyldt 67 år ved ud-
gangen af indkomståret. Du kan 
årligt indskyde op til 60% af din 
nettoløn, dog altid op til 250.000 
kr. årligt. Der er fastsat et årligt 
minimum på 5.000 kr.



Afskrivning
Ved etablering reduceres dine 
afskrivningsmuligheder, fordi du 
allerede på indskudstidspunktet 
har fået fradrag for indskuddene. 

Genbeskatning
Du kan bruge etableringskontoind-
skud til at købe aktier og anparter, 
dvs. etablere en virksomhed i 
selskabsform. Du skal dog i denne 
forbindelse opfylde en række be-
tingelser og være opmærksom på 
særlige genbeskatningsregler.

Hvis du dropper dine 
planer
Såfremt etablering ikke finder 
sted inden fristens udløb, sker 
der en efterbeskatning af opspa-
ringen. Indskuddene medregnes 
i din personlige indkomst med 
tillæg af 5% for hvert år fra 
udløbet af fradragsåret. Dog kun 
3% for indskud, der fradrages i 
2002 eller senere.



Etableringskonto giver økonomi-
ske fordele til start af virksomhed

Tal med din rådgiver...
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