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Forkortelser  
 

• Anpartsselskab  =  ApS 
• Aktieselskab  =  A/S 
• Bogføringsloven  =  BFL 
• Interessentskab  =  I/S 
• Iværksætterselskab  =  IVS 
• Kapitalafkastordningen =  KAO 
• Selskab med begrænset ansvar =  S.M.B.A. 
• Selskabsloven  =  SL 
• Virksomhedsskatteloven =  VSL 
• Virksomhedsskatteordningen =  VSO 
• Årsregnskabsloven  =  ÅRL 
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Abstract 
 
Denmark is currently facing a serious decline in the number of new entrepreneurs. This is a 

problem, as entrepreneurship, and thereby new businesses, are critical for keeping a positive 

development of the Danish economy and society. Therefore, it is essential to research the 

underlying reasons for a lack of entrepreneurship within the Danish borders. The thesis analyzes the 

shortage of Danish entrepreneurship by reviewing the different opportunities that Danish 

entrepreneurs currently face for starting up a business. This theoretical examination is supported by 

an empirical analysis in the form of a survey, where the potential problems that an entrepreneur 

might face are discovered. Based on these findings, as well as a comparison with entrepreneurship 

in other European countries, it is found that the circumstances of the current company law result in 

suboptimal conditions for entrepreneurs in Denmark, why this calls for adjustments.  

 

The thesis presents two potential solutions to the above-mentioned issues. The suggestions are to 

either lower the capital requirements for the Danish private limited company (ApS) or by creating a 

new business form with no capital requirement. This would make it more favorable for Danes to 

start a business by making it simpler to establish and operate a startup company in Denmark, such 

that entrepreneurship again would be able to flourish in the country. These changes would of course 

also entail higher requirements in other areas, such that fraud can be avoided. An example of a 

solution to this could be that all new entrepreneurs must take a business certificate, such that it can 

be ensured that they are willing and able to drive their business in the right direction. The thesis 

finally argues for the societal impact of the suggested changes, where the assessment is that the 

benefits of a weaker regulation for entrepreneurs will outweigh the costs.   
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Kapitel 1 
Emnevalg og metode 

 
1.1 Indledning 
 
Danmark er et moderne og veludviklet samfund, hvor det som udgangspunkt er nemt som 

erhvervsdrivende at etablere og drive virksomhed. Iværksætteri lader til at være alle vegne lige 

meget hvor vi kigger hen. Adskillige Tv-programmer omhandlende iværksætteri sendes i bedste 

sendetider.  Iværksætterikoner har for alvor fået sat begrebet iværksætteri fast på dagsordnerne 

landet over. Med den konstante fremtoning af succesfulde iværksætterhistorier og investeringer, kan 

konklusionen meget hurtigt blive, at det går godt med iværksætteriet i Danmark. Det er dog altid 

sundt at have de kritiske briller på og stillede undrende spørgsmål, hvilket der bestemt også er 

behov for i iværksætteridebatten. Anlægger man et lidt mere nøgternt perspektiv på udviklingen af 

det danske iværksætteri, er sandheden nemlig en ganske anden, end den der fremstilles i 

mediebilledet.  

 

Virkeligheden er, at antallet af iværksættere fortsat er på et lavere niveau end da det peakede i 

2007.1 Finanskrisen satte sine dybe spor i iværksætterkulturen og var årsagen til en dyb 

opbremsning i antallet af nye iværksættere. Politikkerne har været meget bevidste om situationen 

længe og har implementeret en række tiltag, for at fremme iværksætteriet. Et af de nok mest 

mærkbare tiltag var lanceringen af iværksætterselskabet (IVS). Lanceringen af IVS’et skulle gøre 

det mere attraktivt at etablere virksomhed i Danmark samt at imødekomme den generelle udvikling 

i de øvrige EU-lande. At finde egentlige virkningsfulde og holdbare løsninger på de manglende 

iværksætter, lader dog til at være en større hovedpine for politikkerne, end de formentlig først havde 

forudset. Den kortsigtede positive udvikling i antallet af nye iværksættere, ved lancering af IVS’et, 

var en kort fornøjelse. Det var alene en kvantitativ succes. De samfundsmæssige negative 

konsekvenser ved den nye selskabsform blev tilsyneladende for meget, og konsekvensen blev en 

politisk beslutning om at udfase den ellers meget nye selskabsform med en deadline for 

omregistrering til et anpartsselskab (ApS) senest d. 15. april 2021.2   

 

 
1 Danmarks Statistik: ”Iværksætteri i Danmark” 
2 https://erhvervsstyrelsen.dk/afskaffelse-af-ivaerksaetterselskaber-IVS 
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Iværksætteri handler ikke alene om private forhold for iværksætteren, såsom at opnå The American 

Dream og økonomisk uafhængighed. Iværksætteri er ligeså meget et vigtigt samfundselement. 

Iværksætteri er en vigtig brik i vores moderne samfund og den nationale økonomi. Iværksættere er 

med til at skabe vækst på tværs af brancher, geografi og demografi. Iværksætteri skaber fremtidens 

arbejdspladser – til gavn for os alle. Den anerkendte økonom Edward Lazear går endda så langt og 

påstår, at iværksætteri er det vigtigste element i en moderne økonomi.3  

Iværksætteri er dog ikke alene en vigtig samfundsbrik økonomisk set. Iværksætteri er også nøglen 

til at få skabt de nye bæredygtige løsninger, der er afgørende for vores tid med de globale 

klimaproblemer samt for at efterkomme kravene, der stilles i FN’s verdensmål4.  

 

Det er derfor i mange parters interesse at skabe bedre rammer for iværksætteri i Danmark. 

Problemstillingen er aktuel og på den politiske dagsorden. Der findes allerede mange eksisterende 

tiltag, der forsøger at understøtte fremgangen af iværksætteri i Danmark, men det lader endnu ikke 

til at koden til den rette løsning er blevet knækket.  

  
1.2 Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 
 
1.2.1 Problembaggrund 
 
Iværksætteri er et bærende element i vores samfundsøkonomi, der ikke alene er med til at skabe 

vækst, men også i høj grad biddrager med innovation. Iværksætterkulturen led en voldsom 

opbremsning under finanskrisen, hvor mange virksomheder gik konkurs og iværksætterne tabte 

modet til at springe ud i deres iværksættereventyr. Økonomien er på bedring, og endda på et niveau 

bedre en før finanskrisen5, alligevel har iværksætteriet ikke udviklet sig i samme takt. Det er i hele 

nationens interesse at fremme iværksætteriet i Danmark. Iværksætteri kan være med til at forbedre 

økonomien og skabe arbejdspladser, hvilket er essentielt i et velfærdssamfund, samtidigt kan 

iværksætteri være en af nøglerne til at forbedre den global klimasituation. I Deloittes og Krakas 

Small Great Nation samarbejde, belyses det, at Danmark og danskerne faktisk er rigtig gode til at få 

brugbare ideer samt at få dem patenteret, men fra idé er der langt til kommerciel handling og 

dermed levedygtig forretning. Dette skridt er danskerne dårlige til og der er derfor brug for en 

 
3 Alexander S Kritikos: ”Entrepreneurship and Economic Growth”  
4 Deloitte & Kraka: ”Small Great Nation: Innovation – nøglen til bæredygtig vækst”  
5 http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/tema/Sider/Hvordan-har-Danmark-klaret-sig-siden-
finanskrisen.aspx 
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tilpasning af rammevilkårene for at kunne etablere og drive erhverv i Danmark, således de gode 

ideer faktisk også bliver til bæredygtige forretninger.  

 

Der findes mange forskellige tiltag, der har til formål at fremme iværksætteri i Danmark. Nogle af 

tiltagene er på tegnebrættet og andre er allerede implementeret og afprøvet. Nogle taler for 

undervisning i iværksætteri i folkeskolerne, og andre mener det er vigtigt at fremme foreninger og 

debatgrupper for kommende iværksættere. Mulighederne for at fremme iværksætteriet er mange og 

hvilke, der er de rigtige, er svært at spå om, før de er afprøvet grundigt og evalueret. Den optimale 

løsning er formentlig det bedste fra alle forslagene, således der kan skabes gode rammer for 

iværksætteri.  

 

Ved implementering af IVS-selskabsformen blev der i en periode på under fem år etableret 50.000 

selskaber.6 Som førstehåndsindtryk lader den nye selskabsform til at have været en succes og 

løsning på de manglende nye iværksættere, men på bagsiden af medajlen tegner sig et andet billede. 

På trods af den kvantitative succes, viste overlevelsesraten sig hurtigt at være ganske lav blandt de 

nystiftede selskaber og tvangsopløsninger og konkurser sås ofte blandt IVS’erne. Selskaberne blev 

også brugt til moms og skattesvindel, der hurtigt viste sig at tage overhånd, da gælden til den 

offentlig statskasse blot voksede og voksede. Det er i hvert fald politikkernes opfattelse og deres 

belæg for afskaffelsen af selskabsformen7. Det er dog ikke alle, der deler samme negative opfattelse 

af IVS’erne historie som politikkerne, nogle af disse modpåstande vil blive gennemgået i løbet af 

opgaven.  

 

1.2.2 Problemstilling  
 
Den manglende fremgang af iværksætteri i Danmark, blev ikke løst ved implementering af IVS-

selskabet, da det som beskrevet ovenfor ikke fungerede optimalt og hensigtsmæssigt efter 

politikernes mening. Ikke desto mindre blev der faktisk stiftet 50.000 IVS’er i perioden, hvorfor 

nogle af tiltagene ved IVS-formen lader til at have haft en positiv indvirkning på antallet af nye 

iværksættere i Danmark. Det mindre kapitalkrav til IVS-formen lader umiddelbart til at have været 

positivt modtaget hos iværksætteren, men samfundsregningen ved de negative konsekvenser, blev 

vurderet som værende for stor. En af løsningerne til at fremme iværksætteri kan derfor være at 

 
6 https://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2018-nyheder/Ivaerksaetterselskaber%20runder%2050000 
7 https://www.berlingske.dk/virksomheder/politisk-flertal-vil-sloejfe-populaer-selskabsform 
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kigge på de virksomhedsformer, der i dag findes for at identificere om der findes en optimal løsning 

for den nye iværksætter. Det er nødvendigt med dynamiske rammevilkår for de danske 

erhvervsdrivende, der gør dem konkurrencedygtige, især i lighed med den internationale udvikling. 

Men samtidigt skal der sikres ordentlighed og fairness, ikke alene grundet love og regler, men af 

respekt til alle lovlydige erhvervsdrivende. Det er dermed ikke muligt blot at lempe alle 

selskabsregler, uden først at have etableret et velfungerende kontrolmiljø, der kan fjerne de brodne 

kar. 

 
1.2.3 Problemformulering 
 

 
1.2.4 Undersøgelsesspørgsmål 
 

1. Hvorledes kan en iværksætter etablere virksomhed i Danmark? (kapitel 2) 

2. Hvilke selskabsretlige samt skatte- og regnskabsmæssige krav stilles til en iværksætter i 

Danmark? (kapitel 2) 

3. Hvorfor er iværksætteri vigtigt for Danmark? (kapitel 3) 

4. Hvilke parametre vægter højst for en iværksætter ved etablering af virksomhed og hvilke 

muligheder giver det for mere lempelige krav? (kapitel 4) 

5. Vurdér hvorvidt de lempeligere krav vil have en samfundsmæssig konsekvens og hvorvidt 

fordelene ved de lempeligere krav opvejer for konsekvenserne. (kapitel 5)  

 

1.3 Afgrænsning  
 
Dette projekt tager udgangspunkt i iværksætteri i Danmark og kigger derfor alene på de danske 

forhold for iværksætteri. Der vil dog i enkelte afsnit blive taget inspiration for andre lande, ligesom 

der vil blive lavet sammenligninger.  

 

Projektet omhandler fremgang af iværksætteri i Danmark med et udgangspunkt i de 

selskabsrettelige samt skatte- og regnskabsmæssige krav. Iværksætteri kan fremmes på andre måder 

og i sammenhæng med andre tiltag, disse vil der dog ikke blive taget højde for i dette projekt.  

 

Hvordan kan iværksætteri i Danmark fremmes ved lempeligere selskabsrettelige samt skatte- og 

regnskabsmæssige krav og hvilke samfundsmæssige konsekvenser vil det have? 



 

 7 af 73 

Der findes adskillige forskellige slags virksomhedsformer i Danmark, også fleres end der 

præsenteres i gennemgangen i kapitel 2. Dette projekt tager udgangspunkt i det der vurderes at være 

iværksætternes mest kendte og dermed mest gængse danske virksomhedsformer, nemlig de 

personlige samt kapitalselskaberne.  

Helt konkret vil projektet derfor omhandle de private virksomhedsformer: 

enkeltmandsvirksomheden, herunder virksomhedsskatteordningen (VSO) og kapitalafkastordningen 

(KAO), samt interessentskaber (I/S). Derudover vil projektet ligeledes kigge på kapitalselskaberne: 

anpartsselskabet (ApS) og aktieselskabet (A/S). Projektet vil desuden tage højde for 

iværksætterselskabet (IVS) og omtale dette, selvom det er ved at blive udfaset. Dette skyldes, at 

mange aktuelle iværksættere allerede står som indehaver af et iværksætterselskab, samt at der findes 

masser af erfaring fra IVS’et. De øvrige danske virksomhedsformer vil derfor ikke blive omtalt i 

dette projekt, selvom de også kan være relevante for en ny iværksætter og dermed bør indgå som en 

del af overvejelserne ved etablering af en ny virksomhed.  

 

Termen iværksætter kan dække bredt og kan fortolkes meget forskelligt afhængig af den enkelte 

person. Dette projekt anvender som udgangspunktet samme definition som Danmarks Statistik gør 

ved udarbejdelse af deres statistikker og analyser indenfor iværksætteri i Danmark. En 

iværksættervirksomhed defineres derfor i dette projekt som værende et reelt nyt firma som er 

nyregistreret i de offentlige databaser. Reelt nyt firma defineres som en virksomhed, der for første 

gang får en aktivitet svarende til en halv fuldtidsansat eller en indtjening svarende til en halv 

fuldtidsansat i den relevante branche. Med disse begrænsninger undgås hobby- og 

passivevirksomheder at blive medtaget i analysen, da de vil kunne give et ikke-retvisende billede.8  

De anvendte kilder kan til tider opgøre iværksættertallet forskelligt, men udgangspunktet for alle 

kilderne og dette projekt har været at frasortere hobbyvirksomhederne og inaktive virksomheder. På 

trods af de mulige forskellige opgørelsesmetoder, vurderes det dog ikke, at de vil ændre på den 

generelle tendens og dermed konklusionen for dette projekt.  

 

Dette projekt er udarbejdet løbende over en periode fra 1. januar og frem til afleveringsfristen d. 6. 

maj 2020. Da projektet omhandler adskillige lovgivninger og offentlige retskilder., der kan og 

løbende bliver ændret, er dette projekt ajourført med gældende lovgivning til og med d. 31. marts 

2020. Eventuelle ændringer i lovgivninger og de øvrige offentlige retskilder, der måtte indtræde i 

 
8 Danmarks Statistik: ”Iværksætteri i Danmark” 
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perioden herefter frem til afleveringsfristen, vil derfor ikke blive inddraget heri, ligesom den 

allerede anvendte information og love ikke vil blive korrigeret bagudrettet i projektet.  

 
1.4 Metodevalg 
 
Empirien anvendt til denne opgave vil hovedsageligt tage udgangspunkt i analyse og fortolkning af 

kvalitative primære og sekundære data med understøttelse af kvantitative data.  

 

Den sekundære data består af rapporter fra anerkendte organisationer, avisartikler og faglitteratur. 

Den indhentede data er gennemgået med kritiske øjne for at identificere og forholde sig til 

eventuelle uoverensstemmelser eller bias perspektiver for at opnå en høj grad af reliabilitet. Dataen 

er ligeledes nøje vurderet og løbende sammenholdt med opgavens egentlige problemformulering for 

at sikre en god validitet. Hvor det har været muligt, er den anvendte data fra en kilde afstemt med 

en eller flere øvrige kilder for at opnå en bestyrket reliabilitet. Der er ligeledes anvendt kvantitative 

data, såsom statistikker og andet talmateriale, til brug for understøttelse af en påstand eller fakta fra 

de kvalitative dataindsamlinger.  

 

Den primære data består af et selvudarbejdet spørgeskema. Til udarbejdelsen af og indhentelse af 

svar er anvendt onlineværktøjet surveyhero.com. Spørgeskemaet er blevet delt med netværk på 

diverse sociale medier hvor flere ligeledes har videredelt det med deres netværk. På trods af den 

store deling, har besvarelserne indhentet på to uger kun udmøntet sig i 69 besvarelser. Af disse er 

langt fra alle besvarelser fuldstændiggjort, hvorfor ni besvarelser ikke er anvendelige og ikke vil 

indgå i analysen. De resterende 60 besvarelser vil være grundlaget for denne analyse. 

Spørgeskemaet har været todelt, med først spørgsmål henvendt til alle deltagere og den sidste del 

henvendt til deltagere, der er eller har været selvstændige. I alt 23 er eller har været selvstædige og 

har haft mulighed for at besvare hele spørgeskemaet. Det er dog kun 17, der har besvaret alle 

spørgsmålene, hvorfor de primære data for analysen vil blive baseret på de 17 fuldstændige 

besvarelser.   

 

17 besvarelser må siges at være ganske få, hvorfor antallet af fuldstændige besvarelser i 

spørgeskemaet ikke er repræsentativt. Alle konklusionerne for denne analyse er derfor langt fra 

repræsentativ for de egentlige forhold hos de danske erhvervsdrivende og iværksætterne grundet det 

lave antal af besvarelser. Hvis vi ser nærmere på kønsfordelingen og aldersfordelingen af 
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iværksætterne i Danmark og sammenholder med de deltagende i spørgeskemaet, er der dog 

sammenfald, hvilket bidrager med en understøttelse af graden af repræsentativitet. Kønsfordelingen 

på iværksættere er 75% mænd og 25% kvinder.9 Sammenholdt med spørgeskemaet er fordelingen 

her hhv. 68% og 32%. Hvis vi ser nærmere på aldersfordelingen, er der også ligheder her. 

Aldersintervallerne er ikke nøjagtigt ens mellem spørgeskemaet og iværksætter barometeret, 

hvorfor de bliver sammenholdt i større intervaller. 54% af iværksætterne i Danmark er i 

aldersgrupperne 25-34 år og 35-44 år10. De 18-30-årige udgør i spørgeskemaet 58% som den største 

gruppe og derefter følger de 31-50-årige med en andel på 27%. Selvom der er ligheder mellem det 

generelle billede af segmentet iværksættere, vurderes spørgeskemaet dog stadig for ikke at være 

repræsentativt. Der er formentlig en overvægt af revisorer og lignende fra branchen, der har svaret 

på spørgeskemaet qua min erfaring og dermed mit netværk. En personlig påstand er, at mange 

revisorer til tider har en anden opfattelse end selve de kommende iværksættere. Helt konkret er det 

min klare overbevisning, at iværksættere ønsker lavere kapitalindskud på selskabsformen, men mit 

spørgeskema tilkendegiver det modsatte. Dette skyldes efter min vurdering, at revisorer og andre 

fagfolk ikke anser 40.000 kr. som en barriere for valg af selskabsform, mens det i realiteten er en 

betydelig faktor for mange af de potentielle nye iværksættere, hvilket også understøttes af mange 

andre kilder, der vil blive præsenteret gennem denne opgave.  

 

Behandling af den indhentede rådata, er foregået ved at spørgeskemaets i alt 69 besvarelser er 

udlæst i et Excel format fra spørgeskematjenesten. Herefter er besvarelserne inddelt i fire 

farvegrupper:  

 

1. De grønne der anvendes til hele analysen – disse er de, der er eller har været selvstændig 

samt udfyldt hele spørgeskemaet. 

2. De orange der anvendes til dele af analysen – disse er de, der er eller har været selvstændig 

som IKKE har udfyldt hele spørgeskemaet.  

3. De gule der anvendes til dele af analysen – disse har udfyldt den første del af 

spørgeskemaet, der er henvendt til alle.  

 
9 VækstAnalyse: Iværksætter barometer 2019, s. 16 
10 VækstAnalyse: Iværksætter barometer 2019, s. 9 
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4. De røde der slet ikke anvendes i analysen – disse er langt fra fuldstændige da deltagerne 

alene har svaret på de første spørgsmål om køn og alder, hvorfor de ikke giver mening at 

medbringe i analysen og dermed er kategoriseret som outliers.  

 

Denne rådata er videre forarbejdet ved at lave en opsummering af besvarelserne. En opsummering 

af besvarelserne og spørgeskemaets udformning er angivet i bilag 2. Rådaten er også vedlagt jf. 

bilag 3, men da denne ikke på en overskuelig og læsebar måde kan præsenteres heri, er den 

uvæsentliggjort og erstattet af opsummeringen.  

 

1.5 Opgavens struktur 
 

Opgaven er struktureret i sammenhæng med rækkefølgen af undersøgelsesspørgsmålene. 

Undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 besvares i kapitel 2, der omhandler en redegørelse af 

virksomhedsformerne og de krav der stilles hertil. Metoden anvendt til kapitel 2 er en juridisk 

metode, med udgangspunkt i gældende lovgivning samt faglitteratur indenfor området.  

 

Dernæst følger i kapitel 3 en analyse og redegørelse af hvorfor iværksætteri er et vigtigt parameter 

for samfundet som helhed. Kapitel 3 er dermed besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 3. Denne 

analyse tager udgangspunkt i eksterne rapporter og faglitteratur.  

 

Herefter påbegyndes i kapitel 4 besvarelsen af undersøgelsesspørgsmål 4 via en analyse og 

fortolkning af den bearbejdede data fra respondenterne i det selvudarbejde spørgeskema, med 

understøttelse af eksterne rapporter og analyser.  

 

Til sidst gives i kapitel 5 en opsummering og vurdering af de i analysen fundet muligheder og 

hvorvidt disse vil have en samfundsmæssig konsekvens, som besvarelse af undersøgelsesspørgsmål 

5. Vurderingen vil være baseret på de fundene forhold i den øvrige opgave, herunder primært 

analysen i kapitel 4, men samtidigt vil vurderingen præsentere personlige fortolkninger generet ud 

fra projektets øvrige dele. 

 

Det hele opsummeres i opgavens konklusion angivet i kapitel 6.    
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1.5.1 Grafisk overblik af opgavens struktur 
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Kapitel 2 
Eksisterende virksomhedsformer i Danmark 

 
2.1 Indledning 
 
Ved etablering af virksomhed i Danmark skal man gøre sig en række overvejelser. Blandt disse 

overvejelser er at få etableret og lagt et ordentlig selskabsretlig grundlag for sin virksomhed. Der 

findes en række forskellige virksomhedstyper i Danmark, der alle har sine individuelle 

karakteristika. Ved etablering af virksomhed i Danmark, er det derfor vigtigt, at man gør sig 

grundige overvejelser om sine behov og ønsker. Det gode benarbejde betaler sig fra starten, fremfor 

sener at skulle afholde omkostninger relateret til omstruktureringer og ændringer i 

virksomhedsstrukturen, hvilket kan blive dyrt for den erhvervsdrivende i advokat- og 

revisorregninger. Disse ændringer er ikke altid uundgåelige i takt med virksomhedens udvikling, 

men det ville være ærgerligt at skulle trække på kostbare konsulentydelser, hvis det kunne have 

været undgået ved et mere grundigt arbejde ved etableringen af virksomhedens fundament.  

 

 For at identificere hvilken virksomhedstype, der vil være den mest passende for en given ny 

virksomhed, er det nødvendigt at man først og fremmest kender til de forskellige virksomhedstyper, 

herunder lovgivningen for den enkelte virksomhedstype. Det næste skridt er at foretage en 

dybdegående analyse af sin forretning herunder vurdere interessenternes krav, behov for 

finansiering, ejerstrukturen, fremtidsplaner mv., der alt sammen skal pege i retning af hvorvidt den 

ene virksomhedstype er mere passende end en anden. Der findes ingen suveræn virksomhedstype, 

der kan siges at være den bedste, valget afhænger alt sammen af konklusionen på analysen af 

virksomhedens omfang og ejernes krav og ønsker.  

 

Hvor det giver mening anbefales det at gøre brug af en rådgiver ved etablering af sin virksomhed, 

især hvis der er tale om større forretningsplaner. Fordelene ved anvendelse af en rådgiver, er ikke 

alene at opfylde de formelle krav, såsom kapitalgodkendelse, men mindst ligeså meget værdien i at 

få en grundig vejledning. En rådgiver kan biddrage med at stille de nødvendige spørgsmål for at 

have et fuldstændigt grundlag til at træffe sit valg om virksomhedstype på. Det kan virke kostbart at 

anvende en rådgiver, men er virksomheden tænkt som ikke blot et hobbyprojekt, er pengene givet 

godt ud, især set i lyset af at kunne undgå udgifter til en senere omstrukturering. At anvende en 

rådgiver er dog ikke nødvendigt for alle. Det helt enkle forretningsgrundlag med én ejer og en 
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simpel forretningsplan, bør ikke bruge unødvendige ressourcer på rådgivning og assistance med 

etablering, hvis det kan gøres selv og rådgivningen ingen værdi har for den mindre virksomhed.  

 

Selvom der findes utallige fagkyndige rådgiver på markedet, og det altså anbefales at gøres brug af 

en eller flere af disse ved større forretningsplaner, er det dog stadigvæk en fordel at have gjort sig 

bekendt med de mest gængse virksomhedstyper i Danmark forinden. En nærmere gennemgang af 

de mest anvendte virksomhedstyper, vil derfor blive gennemgået nedenfor, inddelt i de 

henholdsvise personlig ejet virksomhedstyper samt kapitalselskaberne.  

 
2.2 Personlig ejet virksomhedstyper  
 
De personlige virksomhedstyper kan ofte anses som den enkleste virksomhedsform.11 Dette 

skyldes, at registreringen af den personlige virksomhed kan foretages gratis og hurtigt hos 

Erhvervsstyrelsen i modsætning til et selskab, hvor der skal udarbejdes stiftelsesdokument og 

vedtægter samt oftes inddrages en rådgiver til godkendelse af kapitalen, ofte en advokat, der også 

skal have sit honorar. Udover at de personlige virksomheder er nemme og hurtigere at starte, stilles 

der generelt også færre krav til deres løbende styring og administrationsbyrden er derfor ofte 

betragtelig mindre end som ved et selskab.   

 

Der findes en række forskellige parametre, der differentierer personlig ejet virksomhedstyper fra 

kapitalselskaberne, det mest væsentlige er dog hæftelsestypen. De personlig ejet virksomheder, er 

som navnet antyder, ejet personligt. I modsætning til kapitalselskaberne er hæftelsen derfor ikke 

begrænset til selskabskapitalen, men ejeren hæfter derimod ubegrænset personligt for 

virksomhedens forpligtelser. Ved virksomhed i et interessentskab hæfter ejerne ikke alene 

personligt, men også solidarisk.  

 

Den skattemæssigbehandling er også en væsentlig forskel på de personlig ejet virksomheder 

sammenholdt med kapitalselskaberne, da de personlige virksomhedstyper som udgangspunkt bliver 

beskattet dyre end kapitalselskaberne, der findes dog mulighed for at opnå lignende skattemæssige 

vilkår ved anvendelse af virksomhedsskatteordningen (VSO) eller kapitalafkastordningen (KAO), 

 
11 Werlauff, E. (2019). Valg af virksomhedsform. udgave, 3. oplag 2019. Werlauff Publishing A/S, s. 43 
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der begge er to skattetyper, der aktivt kan vælges ved selvangivelsestidspunktet for sin personlig 

ejet virksomhed.  

 
2.2.1 Enkeltmandsvirksomhed  
 
Enkeltmandsvirksomheden er den almindelig gængse private virksomhedsform. 

Virksomhedsformen er, som navnet antyder, alene for én ejer og giver derfor ikke mulighed for at 

være flere ejere om den pågældende virksomhed. Virksomheden er drevet med en beslutningstager, 

dog med indflydelse fra eventuelle interessenter, såsom bankforbindelsen. Ejeren hæfter som 

tidligere nævnt personligt, hvorfor virksomhedsformen ofte er mest interessant for brancher, der 

ikke er for kapitaltunge, og dermed finansieringskrævende, eller risikofyldte. 

Enkeltmandsvirksomheden er nem og hurtig at etablere, da der ikke skal foretages samme 

omfattende registrering hos Erhvervsstyrelsen med udarbejdelse af formelle selskabsdokumenter 

som det ses ved stiftelse af et selskab. Den erhvervsdrivende kan oftes selv foretage registreringen 

af sin enkelmandsvirksomhed. Der er ikke noget kapitalkrav til stiftelse af en 

enkeltmandsvirksomhed, da kreditorbeskyttelsen består i den personlige og ubegrænset hæftelse.   

 

I modsætning til kapitalselskaber, findes der ingen lov om personlige virksomheder, hvilket betyder 

af de løbende formalia er begrænset. Enkeltmandsvirksomheden er ikke underlagt revisionspligt 

eller krav om aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven (ÅRL). Enkeltmandsvirksomheden 

skal dog følge bogføringsloven (BFL). Dette betyder, at der skal ske en løbende registrering af 

virksomhedens transaktioner iht. god bogføringskik jf. bogføringsloven. En gang årligt skal 

enkeltmandsvirksomheden desuden indberette oplysninger om dens skattemæssige forhold til 

SKAT via oplysningsskemaet (tidligere selvangivelse), men der skal ikke offentliggøres nogen 

årsrapport.  

 

Enkeltmandsvirksomheden er for en ejer, der umiddelbart ikke har salg for øje. Ønskes forretningen 

på et senere tidspunkt at sælges vil et selskab med dobbelt kapitalselskabsstruktur med et 

holdingselskab på toppen formentlig være mest fordelagtig. Enkeltmandsvirksomheden kan dog 

ikke alene udelukkes basseret på dette parameter, da der findes muligheder for omdannelse af 

enkeltmandsvirksomheden til et selskab. Enkeltmandsvirksomheden er derfor fordelagtig til den 

erhvervsdrivende, der gerne vil hurtigt i gang og som ikke frygter den personlige hæftelse. Skulle 

virksomheden derefter vise sig at være mere hensigtsmæssigt at drive i en selskabsform, findes der 
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altid muligheder for omdannelse, dog skal man være forberedt på honoraret til den professionelle 

assistance for omdannelsen.  

 

Virksomhedsomdannelsen kan foretages som skattepligtig eller skattefri. Selskabsstiftelsen vil blive 

betegnet som et apportindskud og derfor blive behandlet efter reglerne i selskabslovens (SL) §§ 35-

38, selvom omdannelsen også kan ske ved overdragelse til et kontant stiftet selskab. Til brug for 

omdannelsen skal der bruges en vurderingsberetning, der skal udarbejdelse af en godkendt revisor, 

yderligere vil der være behov for advokatbistand til udarbejdelse af selskabsdokumenterne.12 Hvis 

man ved etablering af virksomhed er klar over, at et kapitalselskab på sigt vil være den rette 

løsning, bør det derfor overvejes at gøre dette fra starten, da omkostningerne til en kontant stiftelse 

vil være billigere end honorar til konsulenter ifm. omstruktureringen, dog vil kapitalkravet for 

stiftelse af et selskab også have en betydning i den beslutning.   

 

 Som udgangspunkt beskattes ejeren af enkeltmandsvirksomhedens resultat som almindelig 

beskatning, hvilket ofte vil være i den dyre ende af den progressive danske skatteskala.13 Der findes 

dog en række forskellige beskatningsmuligheder under enkeltmandsvirksomheden, der kan være 

med til at optimere beskatningen og dermed gør virksomhedsformen mere attraktiv, disse vil blive 

gennemgået nedenfor.  

 
2.2.1.1 Virksomhedsskatteordning (VSO)  
 
Virksomhedsskatteordningen (VSO) er et alternativ til beskatningen af den personlige virksomhed, 

fremfor de almindelige beskatningsregler. Hvorvidt man ønsker beskatning af reglerne, skal 

tilkendegives ved den årlige selvangivelse. Valget gælder for et år ad gangen. Den umiddelbare 

fordel, er muligheden for at lave et opsparet overskud, der beskattes med en sats svarende til den vi 

kender fra kapitalselskaberne nemlig 22%. Muligheden for at skelne mellem hævet overskud og 

opsparet overskud, gør det muligt at udligne indkomsten over adskillige indkomstår, og dermed 

optimere sin skattebetaling mest muligt. Herudover giver VSO’en mulighed for at få den fulde 

 
12 Olsen, B. (2017). Generationsskifte og omstrukturering. udgave, 5. oplag 2017. Jurist og Økonomforbundets forlag, 
s. 119-120 
13 Werlauff, E. (2019). Valg af virksomhedsform. udgave, 3. oplag 2019. Werlauff Publishing A/S, s. 48 
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fradragsværdi af sine erhvervsmæssige udgifter, fremfor de almindelige beskatningsregler, hvor 

eksempelvis renteudgifter alene kan fradrages i kapitalindkomsten.14  

 

Der er dog ikke alene fordele ved VSO’en, der stilles nemlig strengere krav til styringen og den 

løbende bogføring for en virksomhed, der beskattes efter VSO. Ordningen kan alene anvendes af 

selvstændigt erhvervsdrivende personer jf. virksomhedsskatteloven (VSL) § 1, stk. 1. Hvis der 

drives flere virksomheder i privatregi, skal alle virksomhederne behandles som en og indgå i 

VSO’en jf. VSL § 2, stk. 3. I modsætning til de almindelige beskatningsregler, skal der i VSO’en 

foretages en opdeling af den private og virksomhedens økonomi jf. VSL § 2, stk.1. Ved beskatning 

efter VSO’en skal der foretages en opgørelse af indskudskontoen. Denne konto er ligeledes 

afgørende for hvorvidt, der skal foretages rentekorrektion, hvilket vil ske i tilfælde hvor den er 

negativ jf. VSL § 11, stk. 1. Der bør alt andet lige påregnes honorar til revisorbistand for korrekt 

opgørelse og indberetning til SKAT.   

  
2.2.1.2 Kapitalafkastordning (KAO) 
 
Kapitalafkastordningen (KAO) er endnu et alternativ til beskatning efter de almindelige regler samt 

virksomhedsskatteordningen. Den kan ses som et slags mellemtrin mellem de tre 

beskatningsformer. Virksomhedsordningen er yderst kompliceret og omfattende, hvorfor KAO er 

indført som værende en enklere beskatningsmodel.15 KAO er reguleret efter reglerne i VSL § 22 a. 

KAO kan anvendes af erhvervsdrivende. I ordningen beregnes et kapitalafkast efter VSL § 22 a, 

stk. 2 baseret på et opgjort kapitalafkastgrundlag ganget med kapitalafkastsatsen, satsen for 

indkomståret 2019 er nul, hvorfor ordningen på nuværende tidspunkt ikke er interessant.16 Det 

beregnede kapitalafkast fradrages i den personlige indkomst og tillægges kapitalindkomsten. Der 

findes i KAO ligesom i VSO’en også mulighed for henlæggelse til konjunkturudligningen. 

Henlæggelsen skal dog udgøre mindst 5.000 kr. og må højst være 25% af overskuddet i det 

pågældende henlæggelsesår.17 Ligesom ved VSO’en vil der højst sandsynligt skulle gøres brug af 

 
14 Dam, H., Gam, H., Hemmingsen, K. & Nielsen, J. Grundlæggende Skatteret 2019. udgave 12. 1. oplag 2019. Karnov 
Group Denmark A/S, s. 370-376 
15 Dam, H., Gam, H., Hemmingsen, K. & Nielsen, J. Grundlæggende Skatteret 2019. udgave 12. 1. oplag 2019. Karnov 
Group Denmark A/S, s. 377 
16 https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948937 
17 Dam, H., Gam, H., Hemmingsen, K. & Nielsen, J. Grundlæggende Skatteret 2019. udgave 12. 1. oplag 2019. Karnov 
Group Denmark A/S, s. 378 
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revisorbistand til korrekt opgørelse og registrering, hvorfor der ligeledes må påregnes udgifter 

hertil.  

 
2.2.2 Interessentskab (I/S) 
 
En enkeltmandsvirksomhed er som navnet antyder, begrænset til én mand. Findes der flere 

deltagere, der ønsker at arbejde sammen om en fælles virksomhed, er der naturligvis mulighed for 

at etablere et kapitalselskab, men ønskes det at blive drevet som en personlig virksomhed, er den 

oplagte mulighed et interessentskab (I/S). Det nok mest væsentlige at bemærke ved 

virksomhedsform i et I/S er hæftelsen. Hæftelsen er ligesom ved enkeltmandsvirksomheden 

personlig ubegrænsede, men den er også solidarisk for de øvrige deltagere (interessenter), hvorfor 

man må siges at skulle stole på hinanden i sådan en konstruktion. Ligesom ved 

enkeltmandsvirksomheden er der i I/S’et intet kapitalkrav, da kreditorbeskyttelsen består af den 

personlige hæftelse. Konstruktionen kan dog etableres ved, at deltagerne ejer deres andel i I/S’et 

gennem eksempelvis et anpartsselskab (ApS). Selve etableringen er nemmere end ved stiftelse af et 

kapitalselskab, der bør dog alligevel overvejes bistand fra en fagkyndig, især med udarbejdelse af 

en interessentkontrakt. Kontrakten er ikke et lovkrav, men er fordelagtig at have i visse 

situationer.18 I/S’et er en skattetransparent enhed, hvorfor beskatningen sker hos ejeren. Ved 

personligt ejerskab er det altså efter de almindelige beskatningsregler, men der kan også foretages 

tilvalg af VSO eller KAO beskatningsordningerne, som gennemgået ovenfor. Der skal foretages en 

løbende registrering af virksomhedens køb og salg jf. BFL, men der er ingen revisionspligt eller 

krav om offentliggørelse af en årsrapport.  

 
2.3 Kapitalselskaber  
 
I modsætning til de private virksomhedsformer er kapitalselskabsformerne mere tidskrævende at 

etablere og oftest er det nødvendigt at benytte sig af en fagkyndig rådgiver, især med godkendelse 

af kapitalkravet. Til gengæld er hæftelsen i et kapitalselskab begrænset til den indskudte kapital og 

man undgår derfor den personlige hæftelse, der var aktuel i de private virksomhedsformer. Som 

erhvervsdrivende i et kapitalselskab skal man dog være ekstra opmærksom på de låneaftale mv. 

man måtte indgå med sin bankforbindelse, da de ofte vil kræve en personlig hæftelse, især i 

opstartsfasen hvor der ikke findes hverken historik på selskabet eller en betydelig egenkapital til 

 
18 Werlauff, E. (2019). Valg af virksomhedsform. udgave, 3. oplag 2019. Werlauff Publishing A/S, s. 115-117 
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brug for kreditvurderingen. Hvor der kautioneres personligt, har den begrænset hæftelse i selskabet 

ikke nogen effekt på den pågældende kaution. Yderligere er en ting den begrænset hæftelse, men 

selvom man driver erhverv gennem et selskab, kan man stadigvæk blive gjort erstatningsansvarlig. 

Erstatningsansvaret er fordelt på ledelsesansvaret, der reguleres af SL § 361 og ejeransvaret 

reguleret i §362.  

 

Kapitalselskaberne giver mulighed for at etablere en holdingstruktur og opspare formue i et 

holdingselskab samtidigt med, at der kan opnås mulighed for at foretage en skattemæssig 

konjunkturudligning for den personlige ejer af kapitalselskabet.  

 
2.3.1 Iværksætterselskab (IVS) 
 
I efterdønningerne af finanskrisen var det bemærkelsesværdigt, at antallet af nyetablerede 

iværksættervirksomheder var på et markant lavere niveau end før krisen. Grundet den global 

recession var det i alles interesse at få rettet op på økonomien og igen skabe vækst. En af de 

politiske tiltag blev en selskabsretlig reform, der fjernede selskabsformen, selskab med begrænset 

ansvar (S.M.B.A.), og implementerede en ny virksomhedsform kaldet iværksætterselskab (IVS). 

Fra den 1. januar 2014 var det nu muligt at stifte et kapitalselskab med et kapitalkrav på blot 1 kr. 

Det billigste kapitalselskab alternativ inden da, var anpartsselskabet med et kapitalkrav på 50.000 

kr. (nu 40.000 kr.) eller benyttelsen af et S.M.B.A., der dog ikke længere var hensigtsmæssigt, mere 

om denne selskabsform senere i opgaven19 Iværksætterselskabet var ikke alene en mulig løsning på 

den danske økonomisksituation efter finanskrisen, men var også ligeså meget for at give de danske 

iværksættere lignende vilkår som i øvrige EU-lande . Allerede i 2008 var man politisk bevidst om, 

at der var langt lempeligere krav til etablering af et kapitalselskab i øvrige EU-lande, men man var 

på det tidspunkt ikke klar til at fjerne kapitalkravet, hvorfor man i stedet valgte at sænke 

anpartsselskabets kapitalkrav fra det tidligere 125.000 kr. til 80.000 kr.20  

Iværksætterselskabet er blevet udfaset efter en politisk beslutning. Det betyder i praksis, at der ikke 

længere kan stiftes nye IVS’er. Alle akutelle skal senest april 2021 være omregistreret til et ApS 

eller være likvideret. Konsekvensen af ikke at foretage sig noget er en tvangsopløsning af selskabet. 

Selvom selskabsformen ikke længere er en egentlig mulighed for den nye iværksætter, bliver den 

alligevel omtalt i denne opgave, da der findes mange aktuelle selskaber. Det kan desuden tænkes, at 

 
19 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/analyse_af_ivaerksaetterselskaber.pdf 
20 https://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l152/bilag/5/1238664.pdf 
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IVS’et har givet politisk indsigt og grundlag til evaluering, således der kan skabes nogen nye 

kommende brugbare selskabsretlige reformer, hvorfor det er nødvendigt at forstå selskabsformen.  

 

Generelt minder IVS’et meget om ApS’et og det følger også de samme regler i selskabsloven, 

medmindre der findes en særregel. Derfor omtales ændring fra IVS til et ApS også som en 

omregistrering og ikke en omdannelse.21 Kapitalkravet for indskuddet i et IVS var blot 1 kr., hvilket 

er den primære forskel mellem IVS’et og ApS’et. Indskuddet kunne alene ske ved et 

kontantindskud og det var dermed ikke muligt at stifte et iværksætterselskab med et apportindskud. 

IVS’et var fra starten af tiltænkt som et værktøj for at komme i gang, hvorefter det senere skulle 

omregistreres til et ApS. Derfor var der også krav om, at der årligt skulle opspares minimum 25% af 

årets resultat, der skulle henlægges på en særlig reserve under egenkapitalen.  

 

Selve stiftelsen at et iværksætterselskab skete ved at udforme og underskrive et stiftelsesdokument 

samt vedtæger, der skulle være gældende for selskabet. Den indskudte kapital skal dokumenteres og 

det foregår i praksis ofte ved at indbetale kapitalen til en advokats klientkonto hvorefter den bliver 

godkendt. Da advokaten alligevel er nødvendig for godkendelse af kapitalen, bliver de oftest 

anvendt til at varetage hele stiftelsen og udarbejdelsen af selskabsdokumenterne. Med 

implementeringen af IVS’et blev der dog også åbnet op for muligheden for at dokumentere den 

indskudte kapital via en såkaldt egen-erklæring. Egen-erklæringen kunne anvendes som 

dokumentation på en indskudt selskabskapital på op til i alt 25.000 kr.22 Da langt størstedelen af 

iværksætterselskaberne blev stiftet med en kapital på 1 kr., var det derfor muligt for stifteren selv at 

foretage hele registreringen og alene bruge penge på registreringsgebyret til Erhvervsstyrelsen, der 

udgør 670 kr. Iværksætterselskabet var derfor tidsmæssigt og pengemæssigt en meget nem løsning 

for iværksætteren, der hurtigt ville i gang og ikke ville investere for mange private penge. 

 

IVS’erne var og er omfattet af årsregnskabsloven og der skal derfor udarbejdes et årligt årsregnskab 

der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen og offentliggøreres i den offentlig database på CVR.dk. 

Mange af IVS’erne var af sådan en størrelse, at de ville kunne benytte sig af de lempeligere 

regnskabsmæssige krav i form af at være en mikrovirksomhed.  

 

 
21 Werlauff, E. (2019). Valg af virksomhedsform. udgave, 3. oplag 2019. Werlauff Publishing A/S, s. 61 
22 https://filer.erhvervsstyrelsen.dk/file/435340/VEJLEDNING-OM-EGEN-erklaering-11122013.pdf 
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For at opfylde kravene til at måtte aflægge regnskab efter reglerne for mirkovirksomheder, må 

virksomheden ikke overstige to af følgende tre punkter på balancetidspunktet i løbet af to 

regnskabsår: 

 

• En nettoomsætning på 5,4 mio. kr. 

• En balancesum på 2,7 mio. kr. 

• 10 fuldtidsansatte i regnskabsåret  

 

De lempeligere krav for regnskabsudarbejdelsen for en mikrovirksomhed er bl.a., at de er undtaget 

for at give oplysninger om anvendt regnskabspraksis og en række noteoplysninger.23  

 

Valgte de alligevel at aflægge årsrapport i regnskabsklasse B uden et aktivt tilvalg af de lempeligere 

krav fra mikrovirksomhed ordningen, var der oftest ikke nogen erklæring fra en godkendt revisor at 

finde. Ved stiftelsen af selskabet havde de fleste nemlig foretaget fravalg af revisionspligten i 

vedtægterne, hvorfor der i bedste fald alene var en assistance erklæring at finde i årsrapporterne, 

men oftes slet ingen erklæring.24 Fravalg af revision kan ske hvis virksomheden ikke overstiger to 

af følgende tre punkter på balancetidspunktet i løbet af to regnskabsår:25 

 

• En nettoomsætning på 8 mio. kr. 

• En balancesum på 4 mio. kr. 

• 12 fuldtidsansatte i regnskabsåret  

 

 
  

 
23 https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-til-aarsrapportens-indhold 
24 https://em.dk/media/12215/undersoegelse-af-det-fremadrettede-behov-for-revisionspligt.pdf s. 28 
25 https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 
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2.3.2 Anpartsselskab (ApS) 
 
Af kapitalselskabstyperne er anpartsselskabet (ApS) den mest udbredte og benyttede selskabsform i 

Danmark, af alle virksomhedstyperne er enkeltmandsvirksomheden den mest benyttede.26 

Hæftelsen i et ApS er begrænset til den indskudte kapital. Stiftelsen af et ApS sker på samme måde 

som ved stiftelse af IVS’et. Der skal udarbejdes stiftelsesdokument og vedtægter. Kapitalindskuddet 

kan ske kontant eller som et apportindskud. Til stiftelsen skal benyttes en autoriseret person til at 

godkende selskabskapitalen, egen-erklæring begrebet kendt fra IVS’et er derfor ikke en mulighed 

ved stiftelse af et ApS. At ApS’et er den mest udbredte kapitalselskabsform skyldes formentlig 

kapitalkravet på 40.000 kr. mod de 400.000 kr., der kræves for at stifte et aktieselskab (A/S). 

Yderligere er ApS’et en mindre selskabsform end A/S’et, hvorfor kravene ikke er helt de samme, på 

trods af, at de begge følger selskabsloven (SL). Et ApS er mere offentligt transparent end en 

enkeltmandsvirksomhed, da der årligt skal offentliggøres et årsregnskab, desuden skal ejerne af 

selskabet registreres i Det Offentlig Ejerregister. ApS’et vælger selv hvorvidt de ønsker at etablere 

en bestyrelse, der er intet krav herfor. Ved udarbejdelsen af regnskabet kan ApS’et ligesom ved 

IVS’et gør brug af reglerne om at være en mikrovirksomhed samt fravælge revisionspligten, i så 

fald betingelserne herfor er opfyldt. Det er muligt at omdanne sit ApS til et A/S, ved at optjene 

tilstrækkelige reserver på egenkapitalen til at imødekomme kapitalkravet for et A/S på 400.000 kr.27  

 
2.3.3 Aktieselskab (A/S) 
 
A/S’et er den største af kapitalselskabsformerne, hvor der stilles et kapitalkrav på 400.000 kr. ved 

stiftelsen, mod tidligere krav om en selskabskapital på 500.000 kr., som var gældende frem til d. 1. 

juli 2018. Stiftelsen kan ske kontant eller ved et apportindskud. Selskabet kan stiftes med en 

indbetaling på 25% af kapitalkravet, altså minimum 100.000 kr., der hæftes dog for 

restindbetalingen. Hæftelsen er begrænset til den indskudte kapital. A/S’et vælges ofte grundet 

forretningsmæssige hensyn, hvori man ønsker at udvise en kapitalstyrke til sine interessenter, eller 

grundet lovmæssige krav, hvor visse virksomhedstyper skal være et A/S. Stiftelsen sker ved 

underskrift af et stiftelsesdokument samt vedtæger og der skal være dokumentation for indbetaling 

af selskabskapitalen. Ved stiftelsen skal der ligeledes tages stilling til registrering af ejerne i Det 

Offentlig Ejerregister. A/S’et er reguleret efter reglerne i SL. Der skal etableres en bestyrelse på 

 
26 Bilag 1 – Danmarks Statistik - Generel firmastatistik efter enhed, tid, branche (DB07 10-grp) og virksomhedsform 
27 Werlauff, E. (2019). Valg af virksomhedsform. udgave, 3. oplag 2019. Werlauff Publishing A/S, s. 71-82 
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minimum 3 medlemmer. A/S’et kan ved regnskabsudarbejdelse også være omfattet af de lempelige 

regler for mikrovirksomhed og fravælges revisionspligten, hvis betingelserne herfor er opfyldt. 

Årsrapporten skal ligesom ved de øvrige kapitalselskaber indberettes til Erhvervsstyrelsen, hvor den 

bliver offentliggjort på CVR.dk. Ligesom de øvrige kapitalselskaber kan omdannes til en anden 

selskabsform, kan et A/S også vælge at blive omdannet til et ApS. Dette kan være interessant for 

virksomheder, hvor der ikke længere ønskes en bestyrelse, eller hvor man ikke ønsker at binde så 

meget kapital længere.28  

  

 
28 Werlauff, E. (2019). Valg af virksomhedsform. udgave, 3. oplag 2019. Werlauff Publishing A/S, s. 83-95 
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2.4 Opsummering af virksomhedstyper 
 
 

https://www.nemadvokat.dk/blog/de-4-virksomhedstyper/ 
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Kapitel 3 
Hvorfor er iværksætteri vigtigt? 

 
3.1 Indledning 
 
Der er ingen tvivl om at antallet af nye iværksættervirksomheder i Danmark, er i en faldende 

tendens. En faldende udvikling er for det meste et dårligt tegn, men der er ingen grund til den store 

panik, hvis det viser sig, at iværksættervirksomhederne ikke er en livsnødvendighed for den dansk 

nation og økonomi. Derfor vil dette afsnit se nærmere på hvorvidt og hvorfor iværksætteri er vigtigt 

både for iværksætterne selv og samfundet som helhed.  

 
3.2 Iværksætteri er vigtigt for os alle  
 
Iværksætteri er ikke alene en personlig drøm for mange mennesker, det er også et vigtigt 

samfundselement, der er til stor gavn for os alle. Iværksætteri er helt generelt med til at skabe 

økonomisk vækst og flere arbejdspladser, hvilket er en nøglebrik i et velfærdssamfund som det 

danske. Alle de velkendte etablerede succesfulde danske erhvervsvirksomheder har alle sammen på 

deres tidlig stadie været en iværksættervirksomhed, hvorfor gunstige rammevilkår for iværksættere 

må antages at kunne betale sig og er en forudsætning for at kunne skabe noget stort og sikre 

fremtidens økonomi.29  

 

Iværksætteri er ikke alene målbart på den nationale vækst og økonomi, men afleder mange 

forskellige positive udviklinger i samfundet. Iværksætteri er dynamisk og rækker udover den 

enkelte nye virksomhed og biddrager på tværs af demografi, geografi og økonomi altså groft sagt 

hele samfundet. Innovation bør ikke kun ske ved etablering af nye virksomheder, men er ligeså 

meget et vigtigt element i de eksisterende virksomheders udvikling, der bør være integreret i deres 

strategi. Innovationen omfavner bredt, men kan bl.a. biddrage med effektivisering, udvikling 

indenfor produkter og markeder alt sammen til fordel for den innovative virksomhed. Med 

innovation og iværksætteriets utallige fordele er det altså ikke alene for den personlige iværksætter 

eller samfundets interesse at fremme, men også for de enkelte virksomheder.  

 

 
29 Danmarks Statistik: ”Iværksætteri i Danmark” 
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Iværksætteri kan være med til at effektivisere produktionsprocesser og skabe produktinnovation, 

der kan biddrage med at forbedre konkurrencesituationen og bestyrke danske virksomheders 

positioner på det globale marked. Ydermere kan iværksætteri skabe helt nye produkter og ydelser, 

der kan åbne dørene til nye markeder. De etablerede virksomheder vil også ofte mærke en vækst 

afledt af de nye virksomheder, da de i et eller andet omfang vil efterspørge produkter og ydelser fra 

netop de etablerede virksomheder. Den anerkendte økonom Edward Lazear går endda så langt og 

siger, at iværksætteri er det vigtigste element i en moderne økonomi.30 

 

Rockwool Fondens Forskningsenhed deler samme opfattelse som Lazear. Fondens nyeste 

forskning, indenfor iværksætteri, peger faktisk på, at iværksætteri er langt mere vigtig for den 

danske velstand end hidtil antaget. Man har hele tiden været bevist om, at iværksættervirksomheder 

skaber nye jobs, men de nye undersøgelser peger på, at iværksættervirksomheder skaber endnu flere 

reelle jobs. Udover det så overgår de nye virksomheder også de allerede eksisterende virksomheder, 

ved at betale en højere løn til deres ansatte og have en bedre produktivitet. De flere jobs som 

iværksætterne skaber rammer også bredt og er ikke alene et udtryk for efterspørgsel på den gængse 

arbejdskraft. Iværksættervirksomhederne er nemlig bedre til at skabe nye arbejdspladser for de 

ufaglært end de gamle virksomheder er.31  

 

Fordelene ved at fremme iværksætteri rækker udover de økonomiske forhold. Iværksætteri og 

innovation kan også spille en nøglerolle i udviklingen af nye og bæredygtige løsninger på de 

globale klimaudfordringer, der må siges at være yderst efterspurgt for tiden. Således påpeger Small 

Great Nation, et forskningssamarbejde med Deloitte og Kraka bag sig. Efter deres opfattelse er 

iværksætteri en forudsætning for at Danmark kan biddrage positivt til FNs verdensmål og en 

nødvendighed hvis målene overhover skal lykkes at få indfriet.32  

 

At iværksætteri er et vigtigt element, er heldigvis ikke alene kendt på Christiansborg og i de 

teoretiske bøger, de danske borgere anerkender også iværksætterne. I en analyse udarbejdet af 

 
30 Alexander S Kritikos: ”Entrepreneurship and Economic Growth”  
31 Berlingske: ”Så vigtige er iværksættere: Forgylder dansk økonomi” 
32 Deloitte & Kraka: ”Small Great Nation: Innovation – nøglen til bæredygtig vækst” 
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Dansk Erhverv ses dette tydeligt ved at ingen af de adspurgte er uenige i den fremsatte påstand om, 

at iværksættere spiller en vigtig rolle for det danske samfund.33 

 

Bevidstheden om iværksætteriets rolle som en væsentlig samfundsbrik må siges at være tilstede hos 

de fleste. Det er derfor ikke desto mindre nødvendigt at understøtte iværksætteriet, således de 

optimale rammebetingelser skabes og fastholdes, til gavn for os alle. På trods af den eksisterende 

konsensus om nødvendigheden for iværksættere, er fakta dog, at de nuværende muligheder ikke 

skaber tilfredsstillende nok nye iværksættere. Det er som udgangspunkt i samfundets interesse at 

fremme så mange iværksættervirksomheder som muligt, hvorfor der skal gøres noget ved denne 

problemstilling.  

 
3.3 Er alt iværksætteri vigtigt?  
 
Med omdrejningspunktet i ordsproget mange bække små gør en stor å, er det bestemt en god 

strategi at udbrede iværksætteri så meget som overhovedet muligt. Der skal ikke ske 

forskelsbehandling på iværksætterne og de alle skal naturligvis have de samme rammevilkår stillet 

til rådighed fra det politiske og det offentlige. Med det sagt, er det dog også nødvendigt og vigtigt at 

anerkende de iværksættere, der virkelig har et vækstpotentiale både nationalt og globalt, da det er 

med til at fremme Danmark på verdenskortet for iværksætteri og tiltrække kvalificeret arbejdskraft 

og finansiering til de danske iværksættervirksomheder.34 Netop vækstvirksomhederne35 har 

Danmark rigtig godt fat i og har faktisk en større andel af disse typer iværksættervirksomheder end 

EU gennemsnittet.36 Fokus på potentielle vækstvirksomheder har den franske præsident og hans 

regering også. Macron har nemlig gjort det til sin mission af gøre Frankrig til en nation af 

unicorns37, hvilket lader til at have virket for landet.38   

 

Det kan da umiddelbart også virke mere appellerende at fremme innovative vækstvirksomheder og 

deres digitale løsninger, men iflg. OECD bør Danmark også understøtte gode rammevilkår for de 

underrepræsenterede grupper såsom kvinder, ældre, arbejdsløse, migranter og handicappede i deres 

 
33 https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-2018/analysenotat-
--hvorfor-vil-danskerne-ikke-vare-ivarksattere.pdf, s. 3 
34 http://thestartupmag.com/why-denmark-fails-to-produce-more-entrepreneurs/ 
35 virksomheder med mere end 10 ansatte og en vækst på min. 10% p.a. 
36 http://www.oecd.org/industry/smes/DENMARK-country-note-2017.pdf, s. 12 
37 Et udtryk for selskaber, der er værdisat til mere end milliard dollars  
38 https://www.berlingske.dk/virksomheder/paris-overhaler-berlin-nu-henter-ivaerksaettere-flere-penge-til 
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iværksætterdrømme.39 Ved at tage højde for al slags iværksætteri vil sandsynligheden for at 

Danmark lykkedes med at fremme det generelle niveau af iværksættervirksomheder fremmes 

betydeligt. Det er derfor noget af en politisk opgave, da rammevilkårene for at etablere og drive 

virksomhed i Danmark kan være vidt forskellige fra virksomhed til virksomhed, alt afhængig af 

forretnings omfang og vækst potentiale. Alt har dog sin begyndelse et sted, hvorfor det giver god 

mening at understøtte de nye iværksættere, hvem ved hvilken virksomhed, der bliver fremtidens nye 

danske mastodont? 

 

3.4 Hvorfor er Danmark dårlig til iværksætteri? 
 
Det er nok lidt for hård en påstand decideret at sige Danmark er dårlig til iværksætteri, ikke desto 

mindre peger tallene i den retning. Selvom Danmark er et yderst veloplyst land med hurtige og 

nemme digitale løsninger, der gør det nemt at etablere en virksomhed hurtigt, er danskerne fortsat 

tilbageholdende med at udfolde sig som iværksætter.  

 

 Det danske samfund er bygget op som et tryghedssamfund, hvilket på langt de fleste områder er et 

fantastisk gode, men tryghedsfaktoren kan have en negativ indvirkning på iværksætteriet. 

Trygheden kan gå hen og blive den egentlige årsag, der gør at man ikke tør at tage springet og 

dermed fungerer som en bremseklods.40 OECD angiver ligeledes i deres analyse, at danskerne er 

mindre tilbøjelige til at blive iværksættere end de øvrige EU-lande grundet den lave 

arbejdsløshedsprocent samt det danske sikkerhedsnet, der er dybt integreret i velfærdsstaten.41 Groft 

sagt, er Danmark altså dårlig til iværksætteri, fordi vi har et velfungerende arbejdsmarked. Det giver 

naturligvis ingen mening at ændre på et velfungerende arbejdsmarked, men det betyder, at Danmark 

har færre iværksætter end øvrige EU-lande, som følge af, at vi ikke har iværksætter, der starter ud 

fra et nødvendighedsperspektiv for økonomisk overlevelse.  

Tryghedsfaktoren spiller også ind på os danskere, når vi ser på vores vilje, til at turde satse og fejle. 

Dybt integreret i det danske DNA er en kæmpe frygt for at fejle. Vi er opvokset i stræben efter 

perfektionen og lært at fejl skal undgås. Det gennemstyrer vores livsstil og ses formentlig tydeligst i 

den unge alder med karakterracet.42 Usikkerheden i vores ungdom og frygtende for at fejle kan 

 
39 http://www.oecd.org/industry/smes/DENMARK-country-note-2017.pdf, s. 5 
40 https://www.berlingske.dk/virksomheder/loeven-jacob-proevede-selv-at-ramme-bunden-naar-folk-ikke-har-behov 
41 http://www.oecd.org/industry/smes/DENMARK-country-note-2017.pdf, s. 7 
42 https://www.dr.dk/levnu/psykologi/vi-er-alt-bange-fejle 



 

 28 af 73 

umiddelbart virke malplaceret i denne opgave, men faktisk er virkeligheden den, at frygten for at 

fejle bliver hos danskerne og er en hæmsko for at turde tage springet som iværksætter, især for de 

yngre iværksættere.  

 

De danske årsager til, at folk ikke tør tage springet som iværksættere kan derfor anskues som lidt af 

et paradoks. De unge generationer er håbet for vores fremtidige iværksættermiljø, men de tør ikke 

kaste sig ud i deres iværksættereventyr grundet frygten for at fejle.43 Det er på sin vis forståeligt og 

det giver intuitivt ikke de store problemer, da det er fint nok af de unge, modnes og prøver 

arbejdsmarkedet af. Erfaringen fra arbejdsmarkedet kan nemlig bidrage positivt til det senere 

iværksætteri. Desværre er problemstillingen den, at hvis de først bliver dybt integreret i 

arbejdsmarkedet og får bygget sig et privatliv op baseret på en fastindkomst, så er de pludselig låst 

og mindre tilbøjelige til at turde kaste sig ud i iværksætteri, grundet risikoen forbundet hermed. 

Graden af hvorvidt en tør springe ud som iværksætter, drejer sig i høj grad om hvor stor risikoen er 

i det givne projekt. Hvis man er sikker på, at den nye iværksættervirksomhed kan skabe 

tilstrækkelig indkomst til, at man kan fortsætte sin livsstil, så er der formentlig ikke de store 

barrierer – men fremtidsplanerne og den kommende indtjening for en iværksættervirksomhed er 

sjælendt ret klare, hvorfor risikoen langt de fleste gange er høj.   

 

Danmark er derfor dårlige til iværksætteri, fordi vi som nation ikke formår at understøtte dette 

tryghedsbehov. At springe ud som iværksætter betyder også, at man skal turde tage risiko, men 

samfundet bør være i stand til at skabe rammer, der understøtter den potentielle iværksætter i at 

turde tage springet ud i uvished. 

 
  

 
43 http://www.oecd.org/industry/smes/DENMARK-country-note-2017.pdf s. 11 
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Kapitel 4 
Iværksætternes barriere 

 
4.1 Det afgørende spring 
 
Der er formentlig mange, der går rundt med en iværksætterdrøm i maven uden nogensinde at få den 

udlevet. Det er en vanskelig beslutning at skulle tage springet fra sit trygge og faste lønmodtager 

job ud i uvished i form af sit iværksættereventyr. Desto længere op i alderen man kommer, og man 

dermed får etableret familie, optaget bolig- og billån, desto flere forhold er der at skulle tage højde 

for, inden man træffer den afgørende beslutning. Der er mange forskellige behov og forhold, der 

afgør hvorvidt en givet person tør satse på sin iværksætterdrøm. Ved at identificere nogle af disse 

egentlig barriere vil det være nemmere at finde en passende løsning, der vil kunne understøtte 

skabsiværksætternes drømme og hjælpe med på vejen til at realisere iværksættereventyret – til gavn 

for den enkelte iværksætter og hele samfundet grundet de forhold, der blev gennemgået i kapitel 3. 

 

Parametrene for hvad der skal til for at fremme et godt iværksættermiljø, ændrer sig konstant. 

Samfundet bør derfor være dynamisk og lytte til hvad de kommende iværksætter efterspørger. 

Politikerne har mulighed for løbende at ændre rammerne for hvordan man etablerer og driver en 

virksomhed i dagens Danmark, således at grundlaget for, at iværksætteren tør tage springet 

forbedres. Udviklingen skal samtidigt ske for at opretholde et moderne erhvervsliv med 

rammevilkår i overensstemmelse med den internationale udvikling, så iværksætterne ikke rykker ud 

af Danmark.  Det er dog alt afgørende, at ændringerne og tilpasningerne sker samtidigt med, at vi 

ikke går på kompromis med gennemsigtigheden og kontrollen over for virksomhederne.  

 
4.2 Iværksætteren ønsker personlig sikkerhed  
 
Ved kig på de årsager som iværksætteren vægter højst ved etablering af en virksomhed, er et ønske 

om ingen personlig hæftelse øverst på ønskelisten. Iflg. Dansk Erhvervs analyse er den primære 

årsag til, at danskerne ikke tør at blive iværksætter, at de er meget riskoaverse.44  Dette understøttes 

ligeledes af spørgeskemaet, hvor hele 29% har svaret jf. bilag 2, at det vigtigste for dem ved 

etablering af en virksomhed, er den personlige tryghed. Dette understøttes ligeledes af 

 
44 https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-2018/analysenotat-
--hvorfor-vil-danskerne-ikke-vare-ivarksattere.pdf, s. 8 
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besvarelserne, hvor 30% tilkendegiver, at de har valget et ApS som deres virksomhedsform, for at 

undgå en personlig hæftelse.   

 

Et ønske om begrænset hæftelse er ikke nogen større overraskelse i det danskerne, som tidligere 

nævnt, er meget tryghedssøgende. Selve tryghedsfølelsen er et kulturelt begreb og dermed ikke bare 

lige til at ændre, da den er integreret som et af de bærende elementer i velfærdsstaten. Det er 

formentlig heller ikke den rigtig vej at gå, at ændre på dette. Det må respekteres og anerkendes, at 

danskerne generelt ikke er villige til at tage en for stor risiko og muligheden for at afgrænse sin 

personlig hæftelse er dermed altafgørende for at fremme iværksætteriet. Vi vil elleres risikere, at 

iværksætterne afholder sig helt fra at etablere deres iværksættervirksomhed, eller i stedet søger mod 

udlandet, hvor rammevilkårene for at drive virksomhed er mere gunstige end i Danmark.  

 

Begrænset hæftelse er, og har længe været, en selskabsretlig mulighed for iværksætterne. Der findes 

forskellige selskabsformer, der netop gør det muligt for iværksætteren at opnå den begrænset 

hæftelse ved sin erhvervsaktivitet. Selskabstyper med en begrænset hæftelse kræver et minimums 

kapitalindskud, hvilket historisk har været en del af det danske erhvervsliv længe med inspiration 

fra de tyske selskaber.45 Adskillige andre EU-lande har gennem mange år ligeledes fulgt denne 

tyske metode med stor tilfredsstillelse, men med stagnationen og endda fald i antallet af iværksætter 

i Danmark, er det nødvendigt at nytænke de selskabsretligkrav. Da det er åbenlyst at de nye 

iværksættere, jf. spørgeskemaet og eksterne analyser, ønsker at begrænse deres personlige hæftelse, 

men samtidigt ikke finder de nuværende muligheder tilfredsstillende, så er der formentlig plads til 

forbedring i form af ny- eller relancering. Et forsøg på at imødekomme netop denne problemstilling 

skete med lancering af IVS’et, hvilet umiddelbart lod til at have en positiv effekt. Det var dog ikke 

holdbart og vi er nu tilbage med ApS’et som den billigste løsning for de danske iværksættere, med 

et kapitalindskudskrav i skrivende stund på 40.000 kr. Kapitalkravet er relativt og det afhænger 

derfor af den enkelte person hvorvidt de 40.000 kr. er meget eller et overkommeligt beløb, at skulle 

finansiere selv. Faktum er dog, at Danmark har det næsthøjeste kapitalkrav i EU, hvor flere af 

landende endda gør det muligt at stifte et kapitalselskab uden noget kapitalkrav, hvilket er i takt 

med den generelle internationale udvikling.46 

 

 
45 Copenhagen Business School Law:”Entrepreneur Companies Abolished in Denmark and Belgium, s. 2 
46 https://www.experian.dk/blogs/experian-insight/2019/05/dansk-erhverv-behov-alternativ-til-
ivaerksaetterselskaber/ 
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Det er selvsagt, at kapitalkravet eksisterer og er en nødvendighed for at skabe sikkerhed for 

kreditorerne, det er den såkaldte kreditorbeskyttelse. Da ideen med en begrænset hæftelse er at 

afskære ejeren fra at skulle hæfte med sin personlig formue ved en eventuel konkurs, er der ikke 

meget for kreditorerne at indhente, hvis der ingen virksomhedskapital er. Netop denne 

problemstilling var en af de primære årsager til, at IVS’et ikke var holdbart. Selskaberne gik 

konkurs og der var intet af værdi for kreditorerne at indhente efterfølgende, hellere ikke for 

statskassen. At løbe en risiko er rygraden i at udleve et iværksættereventyr og denne risiko vil aldrig 

kunne afskæres helt. Iværksætteren tager springet og gør alt for at sin virksomhed til at blive til en 

succes. Det kræves at iværksætteren har hånden på kogepladen og ikke blot kan lade samfundet 

rydde op efter sig og betale regningen, hvis iværksætterdrømmen pludselig fejler. Iværksætteren må 

derfor være indstillet på at påtage sig en risiko ved opstart. Kapitalkravet har historisk været justeret 

ned flere gange, for at appellere mere til de kommende iværksætter. Det er naturligvis muligt at 

blive ved med at justere på kapitalkravet, men der er en begrænsning i hvor længe man kan blive 

ved med det, og der må selvsagte være en nedre grænse, medmindre kravet helt skal elimineres.  

  

Hvis man politisk skulle imødekomme iværksætterne og gøre det billigere at opnå en selskabsform 

og dermed en begrænset hæftelse, må man antage, at der skal gøres nye tanker for at sikre 

kreditorerne. Der findes alternativer til den traditionelle tyske metode med krav om et kontant 

kapitalindskud til opnåelse af kreditorbeskyttelsen. En af disse alternativer er den engelske metode. 

Denne metode har inspiration fra amerikansk og britisk selskabslovgivning, hvor 

kreditorsikkerheden mere opnås gennem ledelsesansvar end et faktisk kontant indbetalt 

kapitalindskud. Den tyske metode har historisk været mest udbredt blandt EU-landene, men i nyere 

tid har man set et skift mod den engelsk model, der må siges at have sit omdrejningspunkt om 

frihed under ansvar. I teorien og praksis arbejdes der hovedsageligt med den tyske og engelske 

skole, hvilket også historisk har været tilfældet. Ved valg af den ene skole tager lovgiver stilling til 

hvorvidt man ønsker en ex ante-regulering eller en ex post-regulering. Forskellen lægger i, at man 

enten kan løse problemet før det opstår med den tyske (ex ante-regulering) model, hvor der kræves 

et kapitalindskud ved stiftelse. Den anden løsning den såkaldte engelske (ex post-regulering) model, 

der forsøger at løse problemer løbende i takt med, at de opstår med sanktioner overfor ledelsen og 

ejerne.47 Det er dog desværre ikke helt så sort og hvidt, som det ellers hurtigt kan virke som. I 

praksis er det bestemt muligt at tage det bedste fra begge skoler, hvilket vil give mulighed for et 

 
47 Copenhagen Business School Law: ”Entrepreneur Companies Abolished in Denmark and Belgium, s. 2 
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eksisterende, men overkommeligt kapitalkrav samtidigt med strenge reguleringer og mulighed for 

sanktioner, således den begrænset hæftelse ikke misbruges og dermed skader erhvervslivet.  

 
4.3 Iværksætterne skriger ikke på lavere kapitalindskud – eller gør de? 
 

Selvom det ovenfor er blevet bekendt, at Danmark har det næsthøjeste kapitalkarv i EU samt på 

trods af, at IVS’et vakte opsigt og fik godt gang i antallet af nyregistreringer med det lave 

kapitalindskud på blot 1 kr., lader det ikke til at kapitalindskuddet har den store effekt på at fremme 

iværksætteri, i hvert fald ikke baseret på spørgeskemaets besvarelser. 4% anser et lavt privat 

kapitalindskud som værende vigtigt ved etablering af virksomhed, mens 8% af de erhvervsdrivende 

synes det samme jf. bilag 2. Det er på sin vis modsigende, da det lod til, at selve størrelsen på 

kapitalkravet var af afgørende betydning for mange iværksættere for hvorvidt de ville og kunne 

etablere et selskab med begrænset hæftelse. Som fremlagt under metodeafsnittet for denne opgave, 

bærer en del af besvarelserne for spørgeskemaet præg af at være besvaret af revisorer og øvrige 

fagfolk. Der findes adskillige eksterne analyser og rapporter, der peger på, at størrelsen af 

kapitalindskuddet er et vigtigt parameter for iværksætterne. Helt konkret har professor hos 

Copenhagen Business School Law, Troels Michael Lilja, gennem sit arbejde fundet ud af, at for de 

fleste virksomheder er størrelsen på minimumskapitalen et altafgørende parameter ved deres 

opstart. Desto mindre kapitalindskuddet er, desto mere attraktivt er det for en iværksætter at stifte et 

selskab med begrænset hæftelse og dermed udleve sit iværksætteri.48 Dette udsagn må også siges at 

blive understøttet af den historisk erfaring fra IVS’et, hvor det lave kapitalkarv netop have en 

tiltrækningskraft. Dette udsagn understøttes ligeledes af erfaringen i de øvrige EU-lande, der har 

implementeret lavpriskapitalselskaber eller helt fjerne kapitalkravet, netop den udenlandske erfaring 

vil vi komme tilbage til senere i opgaven. Ligeledes er det den fælles opfattelse hos Dansk 

Crowfunding Forening samt adskillige advokathuse, at det nuværende kapitalkrav på 40.000 kr. for 

stiftelse af et ApS er for højt som værende den billigste selskabsform i Danmark for tiden.49  

 

Den mest hensigtsmæssige størrelse på kapitalkravet er af mange forskellige opfattelser afhængig af 

hvem man spørger, og der findes desværre ikke et entydigt rigtig svar. Baseret på udviklingen lader 

det dog til, at det nuværende kapitalkrav for et ApS på 40.000 kr. er for højt og afskærmer en del 

iværksættere for at påbegynde deres erhvervsvirksomhed. Ved ophævelsen af IVS’et var 

 
48 Copenhagen Business School Law:”Entrepreneur Companies Abolished in Denmark and Belgium, s. 3 
49 https://policywatch.dk/nyheder/virksomheder/article11508015.ece 
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politikkerne opmærksomme på denne problemstilling, hvor man også sænkede kapitalkravet for 

ApS’et fra de tidligere 50.000 kr. til nu 40.000 kr. Der var drøftelse om, at niveauet stadig var for 

højt, men man nåede dengang ikke frem til en anden model. Et moderat beløb, nogle foreslår 

15.000 kr., der svarer til EU gennemsnittet50, er dog også formentlig en god idé at havde, således at 

man skærer toppen af de mest uønskede selskabsstiftelser fra, som måske vil eksistere ved et 

kapitalkrav på blot 1 kr. Det præcise kapitalkrav vil derfor kunne lægge i intervallet 15.000 – 

39.999 kr.  

Alt er relativt og selvom 40.000 kr. for nogen kan virke som småpenge, er det for andre et 

betydeligt beløb. Især de nyuddannede, studerende og folk, der bijobber, vil kunne blive afskrækket 

af et for højt kapitalkrav.51  

 

Det er tidligere i denne besvarelse blevet bemærket, at de fleste iværksættere har størrelsen på 

kapitalkravet som et primært parameter for hvorvidt de kan og vil etablere deres virksomhed. 

Udover selve størrelsen på kapitalkravet, skal en iværksætter også afsætte honorar til en advokat 

eller en anden godkendt person, der kan foretage godkendelse af den krævede kapital. Ved IVS’ets 

introduktion blev der også præsenteret en ny mulighed for stiftelse, nemlig en såkaldt egen-

erklæring. Med egen-erklæringen kunne en iværksætter nu selv tilpasse de krævede dokumenter 

såsom stiftelsesdokumentet og vedtægter og derefter foretage sin registrering af selskabet online på 

virk.dk. Den reelle udgift og dermed likviditetsbehov for stiftelse af et IVS med et kapitalindskud 

på 1 kr. var udover kapitalkravet, registreringsgebyret til Erhvervsstyrelsen på 670 kr. Ved stiftelse 

af et ApS må der påtænkes at skulle afholde yderligere udgifter i størrelsesordningen 3-5.000 kr. for 

at få den krævede kapitalgodkendelse ofte via en advokat. Ved at sænke kapitalkravet vil man igen 

kunne åbne op for egen-erklæring muligheden og dermed effektivisere stiftelsesprocessen for et 

selskab.  

 

4.4 Bureaukrati skader iværksætteri  
 

At identificere den egentlige årsag til at de danske iværksættere er tilbageholdende med at tage 

springet, er dog ikke alene spørgsmålet om at skabe tryghed og et ønske om sikkerhed for den 

enkelte. Af Dansk Erhvervs analyse fremgår der også andre faktorer, der er medvirkende til, at 

 
50 https://policywatch.dk/nyheder/virksomheder/article11508015.ece 
51 værksætteren maj 2019: ”Inside business, kommentar om IVS”, s. 19 
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iværksætterne ikke tør at tage springet. Faktorer som manglende kompetencer til at kunne drive den 

enkelte forretning og bekymring om ikke at kunne finde rundt i og efterleve de gældende regler og 

love, vægter også tungt for de kommende iværksættere.52 Balancegangen mellem at lempe på 

kravene og dermed nedskære bureaukratiet samtidigt med at opretholde et tilfredsstillende 

kontrolmiljø er meget svær. Påstanden i Dansk Erhvervs analyse, understøttes af spørgeskemaet i 

bilag 2, hvor 22% anser bureaukratiet som en byrde for virksomhedsdrivende, i det de 

tilkendegiver, at de ønsker så lidt administrativt arbejde som muligt. Et overkommeligt niveau af 

administrativt arbejde er altså det næst vigtigste, hvis der skulle etableres en ny 

iværksættervirksomhed i dag. Problemstillingen med, at bureaukrati kan være skadelig for de 

danske erhvervsdrivendes konkurrenceevne, er man bekendt om på Christiansborg. Tilbage i 2012 

fik den daværende erhvervs- og vækstminister, Annette Vilhelmsen udarbejdet en opgørelse, der 

viste, at regningen for de danske virksomhedes administrative byrder løber op i 23,4 milliarder 

kroner.53 I samme ombæring lancerede ministeren et forum, der skulle understøtte at gøre det 

danske erhvervsliv mindre bureaukratisk. Denne tankeånd er fortsat eksisterende i den nuværende 

regerings planer for de danske erhvervsdrivende. Det gamle virksomhedsforum er findes stadigvæk 

og byder ind med lovforslag for hele det danske erhvervsliv, men regeringen vil nu også nedsætte et 

iværksætterpanel, med fokus på at forbedre iværksætternes rammevilkår, både de eksisterende og 

de kommende. At de administrative byrder er en bremseklods for iværksætteri, er ikke alene kendt i 

dansk politik, men er også på EU dagsorden. EU's 2020 iværksætter plan, hvor fokusset er at få 

skabet flere iværksætter og dermed vækst i EU, er et af planens temaer at få fjernet eksisterende 

administrative barriere.  

 

Et andet billede tegner sig, hvis vi kigger nærmere på besvarelserne af de faktisk nuværende eller 

tidligere selvstændige, altså dem, der faktisk har erfaring med at drive en virksomhed. Her er der 

kun 8%, der prioriterer et overskueligt niveau af administrationsarbejde ved valg af 

virksomhedsform. Forskellen i besvarelsen lægger formentlig i, at de erfarende har kendskab til 

lovene og kravene, der stilles til deres virksomhedsform, da de har været nødsaget til at efterleve 

dem. Med den betragtning kunne det tyde på at de, der endnu ikke har taget springet, er 

tilbageholdende fordi de potentielle kommende arbejdsopgaver, indberetninger til det offentlig mv. 

er uoverskuelige. Baseret på spørgeskemaet kan man lave den antagelse, at den erhvervsdrivende 

 
52 https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-2018/analysenotat-
--hvorfor-vil-danskerne-ikke-vare-ivarksattere.pdf s 9 
53 Erhvervsministeriet: ”Regeringen gør det mindre bureaukratisk at drive virksomhed” 
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lærer det administrative arbejde hen ad vejen, hvorefter man ikke anser det som en større 

udfordring. Det er formentlig en meget menneskelig ting, at man konstant lærer i takt med, at man 

begiver sig ud i nye udfordringer og det er som sådan ikke noget problem. Bekymringen for de 

kommende administrative opgaver, kan dog vise sig at være et betydeligt problem, hvis det er 

årsagen til at nogle iværksætter er tilbageholdende med helt at starte deres virksomhed.  

 

For at mindske bekymringen overfor de administrative opgaver kan man gøre to ting: 

 

 1) man kan lovmæssigt mindske de krav, der stilles til de administrative opgaver, der skal udføres 

af de erhvervsdrivende. 

 

 2) man kan forbedre rammevilkårene, således de administrative opgaver lettere kan løses korrekt af 

de erhvervsdrivende.  

 

Det er konstant et omdrejningspunkt om at skabe et dynamiske erhvervsliv, der kan være 

konkurrencedygtigt, men samtidigt uden at give afkald på transparens og kontrol, således 

ordentlighed fastholdes. Der er derfor en nedre grænse for hvor meget man lovmæssigt kan lempe, 

hvis det danske erhvervssamfund fortsat skal være velfungerende. Fremfor at foretage nogle 

ændringer, kan man også holde fast i de nuværende administrative krav og i stedet tilbyde gratis 

undervisning og kurser, således de kommende iværksættere føler sig klædt på til at løse det, der 

forventes. EU's 2020 iværksætterplan peger endda på, at undervisning i iværksætteri er en af de 

bedste investeringer, der kan foretages for udbredelsen af iværksætteri.54 Dette vil også føre til, at 

iværksætterne ikke decideret frygter at skulle springe ud i deres iværksættereventyr grundet frygten 

for de administrative opgaver.   

 

Det administrative arbejde kan dække over en bred vifte af forskellige arbejdsopgaver, der alle 

sammen også afhænger af den enkelt iværksætters forretningsområde mv. De gængse og fælles 

arbejdsopgaver omhandler bl.a. lønhåndtering, regnskabsudarbejdelse, moms og andre 

indberetninger til Skattestyrelsen, Erhvervsstyrelsen og det øvrige offentlige. Det er sjældent, at 

man ligefrem møder nogle, der foretrækker bureaukrati og er fortalere for det. Det kan derfor 

antages, at de fleste har den opfattelse, at de danske virksomheder skal fokusere på at drive deres 

 
54 EU ”Entrepreneurship 2020 plan” 
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kerneforretning, hvor de kan skabe værdi, og ikke på indberetninger til det offentlige. Danmark er 

førende inden for digitalisering af det offentlige, især for de erhvervsdrivende, hvor Danmark 

vinder titlen som det bedste land i Europa.55 Man kan derfor hurtigt komme til den konklusion, at et 

såkaldt bureaukrati ikke er eksisterende for de erhvervsdrivende i Danmark. Men på trods af 

digitaliseringen, anser de danske erhvervsdrivende fortsat Danmark som værende bureaukratisk, 

men hvorfor er det? Den daværende regering, havde en ambition om at lave en række tiltag for at 

lette bureaukratiet for de danske virksomheder. På trods af, at nationen i forvejen er meget 

digitaliseret, så er definitionen af at være digital, og i særdeleshed dens effekt heraf, meget bred. 

Eksempelvis er det muligt, at langt de fleste indberetninger til det offentlig foregår online, men det 

lettere ikke bureaukratiet hvis det blot de samme gamle komplekse skemaer, der er lagt ind som et 

online skema. Fokusset for den tidligere Erhvervsminister Rasmus Jarlov, var derfor at effektivisere 

de offentlige systemer såsom virk.dk og NemID ved at gøre dem mere brugervenlige.56 Effekten af 

at effektivisere det offentlig bureaukrati nytter ikke hvis de digitale indberetningsmuligheder blot 

bliver mere uoverskuelig for de erhvervsdrivende og dermed ikke mere effektive.  

 

At bureaukrati og strenge krav kan være skadelig overfor iværksætters effektivitet, er uden tvivl 

fakta, men uoverkommelige krav, kan også ende med at den erhvervsdrivende virksomhed helt 

ophører enten via eget initiativ eller tvangsopløsning. Dette var situationen ved IVS’et, hvor en 

række blev tvangsopløst grundet manglende overholdelse og efterlevelse af gældende lovgivning og 

krav, herunder indberetning af årsrapport rettidigt, registrering af reelle ejere mv. Hvorvidt kravene 

til de erhvervsdrivende er for strenge, eller de nye iværksætter blot ikke er kompetente nok til 

korrekt at drive deres virksomhed er uvist eller måske er de blot uvidende – det skyldes formentlig 

en blanding af alle forholdene.  

 

Der findes en lang række af tiltag, der kan foretages for at effektivisere og mindske bureaukratiet 

overfor de danske erhvervsdrivende. Som tidligere nævnt er det dog vigtigt, at alle ændringer sker 

under grundig overvejsler og med omtanke for et kontrolelement, således vi ikke oplever lignende 

svindelsager som vi tidligere har set med udbytteskat og moms. Især indenfor momsområdet, er der 

plads til forbedring. Myndighederne mener selv, at hver anden virksomhed laver fejl i deres 

momsindberetning og hver tiende bevidst snyder med deres indberetning. Det må siges at være 

 
55 https://erhvervsstyrelsen.dk/danmark-er-fortsat-et-af-de-mest-digitaliserede-lande-i-europa 
56 https://em.dk/media/12941/mindre_bureaukrati_mere_vaekst_web_accessible_pages.pdf 
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yderst skræmme tal, især taget i betragtning, at moms udgør statskassen næststørste indtægtskilde, 

med en årlig indtægt på ca. 200 mia. kr.57 Folketingets partier er derfor netop blevet enige om en 

yderligere investering i kontrolindsatsen, samt nedsættes der en arbejdsgruppe, der skal identificere 

typiske fejl og få dem rettet til, således momshåndteringen for virksomhederne fremadrettet vil 

blive mere håndgribelig.  

 

4.5 Krav om brug af revisor og advokat  
 
En faglig kompetent rådgiver kan altid være fornuftig at bruge, men oftest er det en betydelig 

omkostning. Der findes dog forskellige perioder i en virksomhedslevetid hvor det kan være et 

lovmæssigt krav eller mest hensigtsmæssigt at anvende en revisor og/eller en advokat. Nogle 

virksomheder er underlagt revisionspligt og har dermed en tilknyttet revisor, mens andre 

virksomheder anvender en advokat til retslige forhold, der findes dog også virksomheder der 

hverken benytter en revisor eller en advokat. Fælles for alle virksomhederne lige meget deres 

størrelse, er dog, at de ofte skal benytte en advokat eller en anden autoriseret person for at få stiftet 

deres selskab. Dette skyldes, at de skal bruge en kapitalgodkendelse af, at den krævede kapital for 

selskabstypen er tilstede ved stiftelsen. For at fremme iværksætteri kunne det overvejes at 

identificere områder, hvor man kunne lempe på reglerne og krav om brug af advokater og revisorer. 

Begge fagfolk fungerer på flere områder i selskabsprocessen som offentlighedens tillidsmænd. 

Deres roller er vigtige for at skabe ordentlighed og sikre et velfungerende erhvervsliv, men der er 

ingen grund til at skyde gråspurve med kanoner. Der bør ske en differentiering på virksomhederne 

ift. deres størrelse, forretningsomfang og øvrige vigtige parametre, for at identificere hvorvidt de 

skal benytte en autoriseret fagperson. Kompromiset for at lempe kravene til hvorvidt de nye 

iværksættervirksomheder og mindre erhvervsdrivende skal benytte en fagperson, bør være, at disse 

virksomheder har et større fokus i de offentliges kontrolinstanser.  

 
4.5.1 Nemmere at etablere virksomhed  
 
Ved lancering af den nye selskabsform IVS, fik Erhvervsstyrelsen også strammet op på deres 

digitale registreringssystem, således det blev nemmere og hurtigere for iværksætterne at stifte deres 

selskab. I sammenhæng med denne forbedring af registreringssystemet, samt muligheden for at lave 

en egen-erklæring, var det nu blevet nemt at stifte et selskab online uden man nødvendigvis skulle 

 
57 https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/alle-folketingets-partier-indgaar-aftale-om-styrket-skattekontrol/ 
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gøre brug af en advokat, hvilket både kan være tidskrævende og dyrt. Det er svært at vurdere 

hvorvidt dette har haft en egentlig effekt på succesen af IVS’erne målt på antal af stiftelser, men alt 

andet lige, kan det rette antages at folk er mere tilbøjelig til at stifte et selskab, hvis processen ikke 

er for omstændig. Dette understøttes også af besvarelserne i spørgeskemaet angivet i bilag 2. I det 

sidste spørgsmål tilkendegiver deltagerne, at den vigtigste prioritering fremadrettet bør være fokus 

på at gør det nemmere at stifte en virksomhed i Danmark. Med afskaffelsen af IVS-selskabsformen 

er det ikke længere muligt at stifte et selskab uden assistance fra en autoriseret, da denne skal 

godkende tilstedeværelsen af den krævede startkapital.  

 
4.5.2 Lempeligere regnskabskrav 
 
Der findes allerede en række af lempelige regnskabskrav i Danmark til de mindre virksomheder. 

Eksempelvis kan revision fravælges, hvis man opfylder bestemmelserne herfor. Der er også 

muligheden for at visse virksomheder kan udarbejde deres årlig regnskab efter reglerne for 

mikrovirksomheder, som gennemgået i kapitel 2. Alligevel bliver det på spørgeskemaet, angivet i 

bilag 2, tilkendegivet, at det næst vigtigst fremadrettet, er at have fokus på at skabe lempeligere 

regnskabskrav.  I England er disse krav endnu mere lempelige end i Danmark, da det for de mindste 

virksomheder er tilstrækkeligt at have en ajourført bogføring og ved årsafslutning indsende en 

råbalance underskrevet af ledelsen.58  

 
4.6 Den optimale skatte- og ejerstruktur  
 
Andre faktorer, der vægter højt for de erhvervsdrivende ved valg af virksomhedsform er 

mulighederne for at etablere en optimal struktur fra starten af. Overvejelser der gøres ved etablering 

af den mest fordelagtige virksomhedstype for den enkelte iværksætter, udover den personlige 

sikkerhed, er jf. spørgeskemaet i bilag 2 for 15% en bestemt ejerstruktur, for 13% en bestemt 

skattestruktur og endelig 11% en optimalstruktur for muligheden for at kunne sælge dele eller hele 

virksomheden på et senere tidspunkt.  

 

Valget af den konkrete struktur, samt virksomhedstype, afhænger som tidligere nævnt af den 

enkelte iværksætters forretningsplan. Iværksættervirksomhederne kan være meget forskellige fra 

hinanden, nogle kan have en konkret exit strategi, hvorfor en optimal stuktur der er salgsklar, er 

 
58 Lilja, T. (2019). Den grimme ælling, der aldrig blev en svane, s. 107 



 

 39 af 73 

prioriteret. Der kan også være tale om iværksættervirksomheder, der har flere ejere og planer om at 

optage nye ejere løbende i takt med udviklingen af virksomheden, i sådan et tilfælde vil en 

selskabskonstruktion, der tager højde for det, være fordelagtig.  Lige meget hvad er det alt 

afgørende for en kommende iværksætter at identificere sine nuværende behov og planer samt 

forventede fremtidsbehov. På den måde kan der fra start af grundlægges en optimal 

virksomhedsstruktur, der er holdbar og ikke kræver for mange gennemgribende ændringer 

undervejs. Det er i de fleste tilfælde muligt at ændre på en struktur, men det koster ofte 

iværksætteren dyrt i rådgivning og assistance. Pengene hertil må derfor antages at være givet bedre 

ud på grundig og værdifuld rådgivning ved startetableringen. Af spørgeskemaet fremgår det 

egentlig ikke præcist hvad respondenterne har af faktisk virksomhedsstruktur, men med ønsker om 

en bestemt ejer- og skattestruktur samt mulighed for at være salgsklar, må en holdingstruktur 

antages for mange at være deres optimale struktur.  

 
4.6.1 Holdingstruktur  
 
Et holdingselskab er ment til at eje ejerandel i et eller flere underliggende driftselskaber. 

Holdingselskaber gør det muligt for kapitalejerne at afskære deres risiko ved løbende at opsamle 

overskud fra de underliggende driftselskaber, der igen gør det muligt at foretage en skattemæssig 

indkomstudjævning for kapitalejerne. Denne form for selskabsstruktur ses ofte og er for mange at 

foretrække. Baseret på besvarelserne i spørgeskemaet vidner det om, at iværksætterne gerne vil 

etablere en holdingstruktur, hvilket selvsagt kræver valg af selskabsform. Denne påstand 

understøttes af det faktum at 21% af de stiftede iværksætterselskaber i perioden 2014-2017 var 

stiftet med branchekoden holdingselskab.59 Holdingselskabet er fordelagtig på flere måder, en af 

årsagerne til valget af netop denne stuktur er skattetænkning. Med det sagt er det ikke medhenblik 

på at opnå en skattebesparelse, men i stedet en skatteudskydelse. Holdingselskabet vil ofte blive 

anvendt som en skattefri sparebøsse, da indtjeningerne fra datterselskaberne kan udloddes hertil 

skattefrit, ligeledes vil avancerne fra et eventuelt salg være. Det er derfor muligt, gennem 

holdingselskabet, at foretage nye investeringer, med kapital der kun er blevet beskattet én gang. 

Beskatningen hos den personlige ejer sker først i det tilfælde pengene skal udloddes fra 

holdingselskabet enten som udbytte, løn eller avance ved salg. Den mest gængse holdingstruktur er 

den mest simple med et holdingselskab og et underliggende datterselskab. Der forekommer dog 

mere komplicerede strutkurer med flere holdingselskaber grundet flere ejere og investorer samt 

 
59 Birkmose, H., Neville, M., Sørensen, K. (2019). Selskaber – Aktuelle emner II. udgave 1. Djøf Forlag, kapitel 5  
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såkaldte mellemholdingselskaber. Kompleksiteten af den enkelte struktur afhænger af 

virksomhedstypen og de fremtidige planer og ønsker.60      

 

Det er generelt altid vigtigt at have for øje, hvad der er ens egentlige formål. En holdingstruktur kan 

formentlig for mange forekomme interessant og passende, der findes bestemt også en lang række 

fordele ved at have sådan en selskabsstruktur. Der er dog ingen grund til at overkomplicere 

strukturen. I takt med en større og omfattende strukturer med flere selskaber, vil den administrative 

byde også stige både internt, men det vil også medføre et større behov for ekstern assistance, hvilket 

selvagt koster penge.  

 
 
4.7 Iværksætterne mangler finansiering  
 
Finansiering er efterspurgt af de erhvervsdrivende. Det er svært at skabe en forretning, hvis man 

ikke har den nødvendige kapital til at bygge grundlaget for forretningen. Det er endvidere ofte svært 

for iværksætterne at opnå den nødvendig finansiering, da lånegiver som regel kræver sikkerhed, og 

som tidligere nævnt i denne opgave vil iværksætterne gerne begrænse deres hæftelse, hvorfor de 

ikke vil kautionere privat, dermed er traditionel bankfinansiering udelukket. Finanskrisen satte også 

sine dybe spor i mulighederne for iværksætterne for at opnå finansiering. Bankerne er blevet meget 

tilbageholdende for risikofyldte projekter, ligesom de skærpede krav sat af Finanstilsynet har været 

medvirkende til en opbremsning i lånemulighederne. Det sværeste ved at drive virksomhed i 

Danmark er ifølge spørgeskemaet (angivet i bilag 2) netop at få finansiering. Iværksætternes behov 

og frustration omkring hvorvidt de kan skaffe tilstrækkelig finansiering, er desuden udtrykt i 

adskillige eksterne analyser og rapporter, såsom Danske Erhvervs analyse.61 At skabe bedre 

mulighed for finansiering til de danske iværksættere, er ikke umiddelbart en problemstilling der kan 

løses ved selskabsretligreformer. Der findes offentlige finansieringsfonde, hvorfor finansiering vil 

kunne fremmes ved tilskudsordning og øvrige politiske tiltag, men disse vil ikke blive gennemgået 

eller set nærmere på i denne opgave. Det er dog bemærkelsesværdigt at sådanne eventuelle 

offentlige tilskudsordning mv., vil skulle ske meget kontrolleret og med omtanke for at bevare et 

konkurrencedygtigt erhvervsliv, hvor ingen bliver givet mere gunstige vilkår end andre.  

 

 
60 Werlauff, E. (2019). Valg af virksomhedsform. udgave, 3. oplag 2019. Werlauff Publishing A/S, s. 97-98 
61 https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-2018/analysenotat-
--hvorfor-vil-danskerne-ikke-vare-ivarksattere.pdf, s. 8 
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De umiddelbare metoder for politikkerne at imødekomme iværksætterens behov for finansiering, er 

med skattereformer og skattelettelser. Der findes allerede en række tiltag og eksisterende 

muligheder, som vil blive gennemgået nedenfor. Problemet med en række af disse ordninger er, at 

de ikke rigtig er anvendelig på de helt nye iværksættervirksomheder, uden historik. Disse 

virksomheders reelle eneste muligheder er at have så god en forretningsplan og pitch, at de kan 

indhente finansiering fra private investorer. Men disse investorer er også riskoaverse og Danmark er 

bestemt ikke fuldt af sådanne investorer, sammenholdt med andre stærke iværksætterlande, såsom 

USA, hvor især Silicon Valley er et mekka for investorer til iværksættervirksomheder.  

 

4.7.1 Investorfradrag  
 
Behovet for finansiering afhænger af den enkelte virksomhed og dens forretningsområde. 

Udviklingsfirmaer og produktionsvirksomheder kan være rigtig kapitaltunge og dermed kræve et 

stort behov for finansiering. Oftes vil denne finansiering ske gennem private investeringer såsom 

angel investors eller det nyere fænomen på finansieringsmarkedet crowdfunding. For at fremme 

investeringslysten og måske justere lidt på investorernes risikovillighed, vil der kunne foretages 

forskellige skattemæssige tiltag, for at skabe et mere gunstigt investormiljø, der vil gavne 

virksomhederne, der mangler finansiering. Sådanne ændringer vil imødekomme problemstillingen 

og åbne op for flere mulige større investeringer. Den daværende regering ønskede også at fremme 

fradragsordningerne endnu mere, ved at lancere en ny variant, kaldet investorfradraget. Netop 

investorfradraget imødekommer behovet for at give de større private investorer mere gunstige 

vilkår, for at foretage investeringer i unoterede danske selskaber. Ideen virkede på papiret god, på 

trods af dårlig erfaring fra Sverige, der havde indført lignende tiltag. Efter et års tid har det nu vist 

sig, at ordningen har været anvendt 88 gange med et beløb på 5.293.099 kr. Efter alt at dømme, er 

der plads til forbedring. Enten skal ordningen udfoldes mere med flere gunstige vilkår samt gøre 

investorerne mere opmærksomme på, at den findes. Alternativt  falder den simpelthen bare ikke nok 

i hak med hvad investorerne egentlig efterspørger, på lige vilkår med svenskernes erfaring.62  

 

4.7.2 Etablerings- og iværksætterkonto  
 
Det er ikke alene de større private investeringer, der bør fremmes. Lysten til at starte op som 

iværksætter og drive sin egen virksomhed, er essentielt før iværksættervirksomhederne overhovedet 

 
62 https://www.berlingske.dk/virksomheder/nedslaaende-eller-super-fedt-stort-opslaaet-fradrag-blev-brugt-88 
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bliver født. Dette har man allerede politisk forsøgt at imødekomme gennem de eksisterende 

skattereglers ordninger, de såkaldte etablerings- og iværksætterkonto. Begge ordninger har 

eksisteret i adskillige år, og blev i 2004 udvidet til også at gælde køb af aktier eller anparter i 

selskaber. Deres hovedformål er at gøre det mere gunstigt for en lønmodtager at stifte en 

virksomhed med adskillige mulige skattefradrag. Disse mulige fradrag kan gøre det mere 

overkommeligt for en iværksætter at finansiere den krævede kapital ved etablering af selskab. 

Ordningerne kan bruges til både opstart i personligt regi og i et kapitalselskab. Ved at benytte 

ordningerne kan den kommende iværksætter opnå fradrag for sine indskud ved opgørelse af den 

skattepligtig indkomst. Forskellen i de to ordninger ligger i selve beskatningen, hvor 

etableringskontoen giver et ligningsmæssigt fradrag, mens indskud på iværksætterkontoen gives 

som fradrag i den personlige indkomst. Som en tommelfingerregel er etableringskontoen mest 

fordelagtig for iværksætteren, der ikke betaler topskat og vice versa er iværksætterkontoen mest 

hensigtsmæssig for iværksætteren, der betaler topskatskat. Dette skyldes, at der ikke senere gives 

yderligere mulighed for fradrag af udgifter og investeringer, der betales gennem 

iværksætterkontoen. 63  

 

4.7.3 Skattekreditordning  
 
I 2013 vedtog Folketinget en udvidelse af den såkaldte skattekreditordning. Udvidelsen medførte, at 

virksomheder med underskud relateret til udgifter til forskning og udvikling nu kunne få udbetalt 

skatteværdien af underskuddet, dog med et loft på 25 mio. kr. svarende til en maksimal udbetaling 

på 5,5 mio. kr. Ordningens formål er at forbedre mulighederne hos virksomheder, der arbejder med 

forsknings- og udviklingsaktiviteter for på den måde at fremme innovation og iværksætteri.64 Det er 

en rigtig fin ordning, der giver mere gåpåmod hos en række virksomheder, for at fastholde deres 

forsknings- og udviklingsaktiviteter. Ordningen er dog ikke altid tilstrækkelig for den ny 

virksomhed, da opgørelse og ansøgning om selve skattekreditten først vil kunne ske, når det første 

indkomstår er slut.  

 

  

 
63 Hansen, J.. (2017). Iværksætterens juridiske udfordringer, s. 400-401 
64 https://tax.dk/jv/cc/C_C_2_2_2_20.htm 
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4.7.4 Nødvendigt med flere skattefordele  
 

De ovenfor gennemgået og dermed allerede eksisterende mulige skatteordninger, har umiddelbart 

ikke haft tilstrækkelig med succes til at løfte antallet af iværksætter, der tør tage springer, hvorfor 

det må siges at være plads til forbedring. Ordningerne er som de er angivet egentlig meget 

attraktive, men enten mangler du udfoldelse til hele befolkningen, eller også er de for komplekse at 

benytte for den mindre private investor. Nationalbanken har fornyligt opgjort en rapport, der viser, 

at danskerne i gennemsnittet har 200.000 kr. stående i banken, til en for tiden meget uinteressant 

rente. Derudover findes der de kæmpe pensionsordninger i Danmark, hvorfor der i hvert fald findes 

tilstrækkelig med likviditet. Det kunne derfor fordelagtigt arbejdes med at gøre det mere interessant 

for den private danske at investere i interessante unoteret iværksættervirksomheder.65 Det skal gøres 

mere interessant at finansiere iværksættervirksomhederne, et godt udgangspunkt er Sverige, hvor 

der findes mere adgang til risikovillig kapital, der gør de private investorer som en 

konkurrencedygtig og mulig finansieringsform fremfor de traditionelle. Ligeledes kan man 

fordelagtig kigge på at gøre mulighederne for medarbejderaktier mere interessante.66 

 

4.7.5 Det offentlig skal hjælpe på vej 
 
Det offentlige har et betydeligt årligt indkøb af diverse varer og ydelser, der fordelagtig kunne gøres 

lettere tilgængeligt, hvilket vil kunne fremme iværksætternes muligheder for at få skabt forretning 

og dermed nødvendig vækst og finansiering til deres forretning. En oplagt mulighed kunne være, i 

tråd med en effektivisering af de administrative opgaver som omtalt under pkt. 4.4., at gøre det 

nemmere for iværksætterne at deltage i de offentlige indkøb, ved at lave en revision af den 

nuværende yderst administrationstunge udbudspolitik.67  

 
4.8 Nemmere at drive virksomhed samtidigt med mere kontrol 
 
Baseret på ovestående analyse og besvarelserne indhentede i spørgeskemaet, er der en klar 

overbevisning om, at det skal gøres nemmere at etablere og drive virksomhed i Danmark, hvis vi 

skal skabe flere iværksættere. Der er dog en præmis ved de mere lempelige krav, og det er, at der 

 
65 https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/2/fast-hyre-og-frokostordning-trumfer-ivarksatteri/ 
66 https://finans.dk/erhverv/ECE9807435/fradrag-fastholdelse-og-forenkling-ivaerksaetterpanelet-loefter-nu-sloeret-
for-sine-anbefalinger-til-regeringen/?ctxref=ext 
67 https://finans.dk/erhverv/ECE9807435/fradrag-fastholdelse-og-forenkling-ivaerksaetterpanelet-loefter-nu-sloeret-
for-sine-anbefalinger-til-regeringen/?ctxref=ext 
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skal skabes et effektivt kontrolmiljø, således der opretholdes ordentlighed og fairness i 

erhvervslivet, på trods af de mere lempelig krav. 71% af respondenterne i spørgeskemaet synes, der 

skal være mere kontrol med de danske virksomheder. Respondenterne placerer kontrol som 

værende et vigtigt parameter at prioritere fremadrettet, faktisk på niveau med prioriteringen om 

lempeligere regnskabskrav, jf. bilag 2. Kontrolmiljøet skal skabes i en sammenhæng, hvor det ikke 

er den enkelte erhvervsdrivende, der bliver belastet med uoverskuelig tidskrævende administrative 

opgaver, samtidigt nytter det hellere ikke at kræve brug af en autoriseret revisor til alle opgaverne, 

da det vil blive omkostningstungt for virksomheden. Der er jf. bilag 2 alene 6%, der har valgt deres 

virksomhedsform ud fra, at de ikke skal offentliggøre deres årsregnskab. Det må derfor rette kunne 

antages, at de erhvervsdrivende intet har i mod at være transparentet.  

 
4.9 Iværksætterselskabet i bagklogskabens lys  
 
Iværksætterselskabet har skabt mange delte meninger og har generelt delt debattørerne op i to 

strengt opdelte lejre – dem for og dem imod iværksætterselskabet. Hvis man kigger på det 

umiddelbare udfald, må dem imod siges at have vundet diskussionen, i og med at selskabsformen 

blev afskaffet. På trods af den politiske beslutning om afskaffelsen, er det langt fra alle der er enige 

og debatterne er langt fra ophørte.  

 

IVS’et blev implementeret med det hovedformål at fremme iværksætteri i Danmark samt som 

konsekvens af lignende implementering og ændringer i øvrige EU-lande. Forgangsbilledet for den 

danske nye IVS-model var hovedsageligt det tyske svar på 1 kr. selskabet. Inden lanceringen af 

IVS’et var mulighederne for at drive virksomhed med begrænset hæftelse enten et ApS eller et 

selskab med begrænset ansvar (s.m.b.a.). ApS’et var ikke første valget for de nye iværksættere, da 

det som tidligere nævnt kræver et større kapitalindskud. Derfor var den egentlig eneste mulighed for 

iværksættere med et ønske om et begrænset kapitalkrav og et ønske om muligheden for begrænset 

hæftelse, et s.m.b.a. Selskabsformen var dog med tiden gået hen og blevet det sorte får blandt 

selskabsformerne. Det grundlæggende problem med s.m.b.a.’erne var, at de på adskillige områder 

var ulovreguleret. Det betød i praksis, at der for disse selskaber var en stor intern selskabsretlig 

aftalefrihed, hvilket gjorder det svært for interessenterne at gennemskue sammensætningerne.68 

Med lanceringen af IVS’et blev det nu muligt at fastholde det lave kapitalkrav kendt fra s.m.b.a., 

 
68 https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/2/fast-hyre- 



 

 45 af 73 

men man sikrede sig samtidigt, at de blev lovreguleret iht. selskabsloven på samme vilkår som de 

øvrige kapitalselskaber. S.m.b.a. virksomhedsformen var bestemt ikke nogen nyere lancering, 

faktisk var det allerede omtalt i Firmaloven fra 1889. På trods af sine mange års eksistens blev 

virksomhedsformen for alvor først anvendt i perioden 2006 og frem til dens udførsel. Den pludselig 

popularitet skyldtes formentlig den danske manglende udvikling på selskabsformen, hvorfor 

ApS’erne ikke var konkurrencedygtig med den gængse udvikling i de øvrige EU-lande, hvor 

tendens var en sænkelse af kapitalkravet.69   

 

Efter den politiske beslutning om afskaffelse af IVS’et har det vist sig, at antallet af nyetablerede 

virksomheder i helhed, for perioden fjerde kvartal 2019, er faldet med 26% sammenholdt med 

samme periode i 2018. Udviklingen skyldes som udgangspunktet faldet i stiftelse af IVS’er, da 

denne mulighed blev fjernet.70 Ved lanceringen af IVS’et lod det til, at man havde ramt rigtigt og 

fundet nøglen til at understøtte det danske iværksætteri, ved at skabe gode rammer iværksætterne. 

Ved lanceringen af selskabsformen mente man samtidigt, at man havde fundet en optimal løsning, 

med inspiration fra andre lande, der skabte gunstige vilkår for iværksætterne, men uden at gå på 

kompromis med kravene til selskaberne. Det helt konkrete formål med implementering af IVS’et 

var at sænke adgangsbarriererne for at stifte et kapitalselskab i Danmark med en begrænset hæftelse 

samtidigt med, at man fastholdt et højt gennemsigtighedsniveau i forhold til de økonomiske forhold, 

som kendte fra de øvrige selskabsformer og regulering iht. selskabsloven.71 Ideen var på 

tegnebrættet rigtig god og ved lanceringen blev IVS’et også taget godt i mod. Efter en politiske 

beslutning om udarbejdelse af en analyse af iværksætterselskaberne, fik Erhvervsministeriet 

udarbejdet en grundig analyse, der som det første egentlige datagrundlag, kunne give en retvisende 

analyse af IVS’et i perioden 2014-2017 samt konklusioner herfor. Denne analyse var en af de 

afgørende grundlag for beslutningen om ophævelsen af IVS’et. Det er derfor yderst interessant at 

kigge nærmere på Erhvervsministeriets konklusioner.  

 

Det primære politiske ræsonnement for ophævelse af IVS’et var det øgede antal af 

tvangsopløsninger. I perioden 2014-2016 steg skifterettens sagsbehandlingsomkostninger med 14 

 
og-frokostordning-trumfer-ivarksatteri/ 
69 https://finans.dk/erhverv/ECE9 
807435/fradrag-fastholdelse-og-forenkling-ivaerksaetterpanelet-loefter-nu-sloeret-for-sine-anbefalinger-til-
regeringen/?ctx 
ref=ext 
//erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/analyse_af_ivaerksaetterselskaber.pdf s. 3 
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mio. kr. Den primære årsag til tvangsopløsningerne var manglende og rettidig indsendelse af det 

lovpligtige årsregnskab samt manglende efterlevelse af reglerne om registrering i Det Offentlig 

Ejerregister. Erhvervsministeriets analyse konkluderer dog også at IVS’erne bidrog til den danske 

økonomi i perioden 2014-2016 med en omsætning på 5,2 mia. kr., beskæftigelse af 5.200 personer 

og en eksport på 430 mio. kr., men påstanden er samtidigt at en større del af disse formentlig ville 

have været stiftet som enkeltmandsvirksomheder eller anpartsselskab, hvis iværksætterselskabet 

ikke var en realitet. Det er dog en påstand, som ministeriet ikke har kunne understøtte med faktuelle 

belæg.72 Som med så meget andet her i livet er det derfor en afvejning af hvad, der vægter tungest. 

Er det de positive faktorer som understøtter den økonomiske danske udvikling eller konklusionen 

om, at nogle IVS’er ikke opførte sig hensigtsmæssigt ved ikke at følge gældende regler og krav. Vi 

behøves ikke dvale meget ved listen over fordele og ulemper, da beslutningen er truffet og historien 

dermed giver os svaret på udfaldet, nemlig den enegyldig afskaffelse af IVS-selskabsformen. Et af 

de bærende elementer i menneskets udvikling er vores evne til at reflektere, så hvorfor skulle 

beslutningen om afskaffelse af IVS’et ikke også have plads til refleksion? 

 

Professor hos Copenhagen Business School Law, Troels Michael Lilja, har en noget anden 

opfattelse af IVS’ets levetid frem til dets politiske afskaffelse. Troels er af den opfattelse, at IVS’et 

blev gjort til en politisk syndebuk grundet den negative presseomtale samt situationerne med 

adskillige hvidvaskesager, der blev meget omtalt i mediebilledet. Politikkerne var af befolkning 

forventet og presset til at gribe ind for at vise konsekvenserne ved hvidvaskesagerne og de øvrige 

negative selskabsretlig og økonomiske historier på svindel, der florerede på daværende tidspunkt i 

medierne. Løsningen blev afskaffelsen af IVS’et som selskabsform.73 Der var i IVS’ets levetid 

utallige artikler og øvrige skriverier i medierne, med det fælles omdrejningspunkt, at de var meget 

negativt anlagt og indimellem manglede understøttende faktuelle oplysninger for at retfærdiggøre 

deres påstande. Den negative presseomtale bør naturligvis ikke have en indvirkning på den politiske 

beslutning, men flere har udkåret pressen til at være den fjerede statsmagt. IVS’et blev hurtigt af 

pressen døbt fattigmandsselskabet, med reference til det lave kapitalkrav. Navngiveligt én artikel 

viste sig dog at få mere betydning end de ellers utallige mange andre lignende artikler. DR-artiklen 

med den yderst fængende overskrift ”Omstridte énkrone-selskaber brugt i svindelnummer til op 

mod en halv milliard kroner” vagte ikke overraskende meget opsigt hos læserne. Artiklen, der 

 
72 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/analyse_af_ivaerksaetterselskaber.pdf s. 4-5 
73 Iværksætteren maj 2019: ”Inside business, kommentar om IVS”, s. 16-25 
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beskriver et omfattende momskarrusel svindelnummer, viste sig dog desværre ikke helt at holde 

vand, grundet manglende faktuelle data og korrekt fortolkning heraf. Svindlen var ægte, men 

størstedelen af de implicerede selskaber var ApS’er. Kun fire selskaber af de i alt 12 var IVS’er og 

de udgjorde under 20% af det samlede svindelbeløb. Hvad mere interessant er, at artiklens eneste 

kilde er Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk direktør for FSR. Man vil på rette vis kunne argumentere 

for, at FSR havde en ikke helt objektiv rolle i IVS-debatten, da de som organisation for de danske 

revisorer formentlig er interesseret i at bestyrke deres potentielle kundegrundlag ved at skabe 

strammere kontrol og flere revisionskrav overfor de danske selskaber, også de mindre IVS’er.74  

 

Den primære årsag til afskaffelsen af IVS’et som en mulig selskabsform var altså frygten for 

svindel. Det er på sin vis logisk, at svindler vil benytte sig af de billigste måder for at etablere sin 

opsætning på, hvorfor IVS’et i den henseende har været interessant for svindlerne. En anden 

betragtning er, at svindler ikke opstår grundet en ny selskabsform og, at svindlerne vil eksistere 

selvom selskabsform er ophævet. De der ønsker at svindle, vil og kan fortsætte, selvom IVS’et er 

udfaset. Man kan være lidt kritisk og overveje, hvorvidt et givet kapitalkrav egentlig er en 

adgangsbarriere for de systematiske svindlere, med de beløb de svindler for, som det eksempelvis 

sås ved den føromtalte momskarrusel sag.75  

 

Det kunne have været yderst interessant at få lavet en dybdegående undersøgelse af, hvorfor de 

danske IVS’ers udvikling ikke var tilfredsstillende, når nu så mange andre EU-lande har haft og 

forsat har succes med lavkapitalkravselskaber. Det lykkedes desværre ikke enden den endelig 

politiske afskaffelse af selskabsformen, på trods af Morten Bødskovs anmodning.76  

 
4.9.1 Hvad med alle de eksisterende IVS’er? 
 
Med afskaffelsen af IVS’et som dansk selskabsform ved lov 445 af 13. april 2019, blev muligheden 

for stiftelse afskaffet, men der eksisterede allerede en del IVS’er, hvis skæbne der ligeledes skulle 

tages stilling til. For disse allerede etablerede selskaber, er der givet en frist til at foretage en 

omregistrering til et ApS. Fristen er d. 15. april 2021. For at omregistreringen kan lykkes, skal 

selskabet have en egenkapital på mindst 40.000 kr., der er kapitalkravet for et ApS. Konsekvensen 

 
74 Lilja, T. (2019). Den grimme ælling, der aldrig blev en svane, s. 110-111 
75 Berlingske: ”Martin Thorborg begræder udvikling blandt iværksættere: »Så har man altså skudt sig selv i 
knæskallerne«” 
76 Lilja, T. (2019). Den grimme ælling, der aldrig blev en svane, s. 114 
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af ikke at foretage sig noget, eller hvis kapitalkravet ikke kan imødekommes, vil være en 

tvangsopløsning af selskabet. Tvangsopløsningen kan for nogle IVS’er være en gunstig løsning, 

især for de selskaber hvor omkostningerne til en frivillig likvidation eller omregistrering til et ApS 

overstiger selskabets aktiver. Der skal ved omregistreringen anvendes en godkendt revisor, hvorfor 

der må forventes en for, mange IVS’er, betydelig omkostning.77 

 

Ens mening om hvorvidt denne frist er retfærdig og processen for omregistrering er 

hensigtsmæssigt er meget forskellig fra person til person. Det har dog vist sig, at den planlagte 

omregistreringsfrist kan volde en del problemer for etablerede iværksætter, der ellers har formået at 

skabe en forretning og også potentielt har en fremtid med vækst. Problemstillingen skyldes, at 

mange IVS’er kun har haft en ganske kort levetid. Det må forventes, at iværksættervirksomheder 

har en del investeringer og opstartsomkostninger, hvorfor de ikke vil være profitable indenfor de 

første år. Hvis man har foretaget større investeringer i sin nye virksomhed og det er meningen, at 

man ikke forventer et positivt driftsresultat de første år, så bliver omregistreringen en dyr 

fornøjelse. Egenkapitalen skal som tidligere nævnt mindst udgøre kapitalkravet for et ApS, men har 

man haft tabsgivende år skal disse yderligere kunne dækkes ind for at opnå den krævede kapital. 

Ifølge Erhvervsstyrelsen er der primo 2020 ca. 37.000 IVS’er tilbage. En række af disse start-ups 

vil formentlig befinde sig i den beskrevet situation og det vil derfor enten kræve, at ejerne kan 

investere yderligere kapital eller en politisk løsning, hvis de ikke skal gå tabt.78  

 

FSR deler ikke nødvendigvis samme opfattelse som iværksætterne og ejerne af IVS-selskaberne. 

Det kommer formentlig ikke som nogen større overraskelse, da FSR ikke var tilbageholdende med 

deres mening om de mange skavanker ved IVS-selskaber da debatten ulmede op til den politiske 

afskaffelse. Ikke desto mindre er FSR nu forestående overfor den situation nogle iværksættere kan 

befinde sig i. FSR anerkender derfor, at der kan være behov for at finde en anden og ny løsning, 

men at man skal passe på. Det er vigtigt at opretholde et dynamisk erhvervsliv, men der må ikke gås 

på kompromis med kontrollen og sikkerheden, således der er et velfungerende erhvervsliv med 

ordentlighed og transparens. FSR kommer dog ikke med nogle konkrete forslag og lader det dermed 

være op til politikerne hvorledes problemstillingen skal løses.79 

 

 
77 Lilja, T. (2019). Den grimme ælling, der aldrig blev en svane, s. 115 
78 Børsen: ”Iværksættere stoppes af nyt kapitalkrav” 
79 FSR: ”Overgangsordning for iværksætterselskaberne må ikke svække tilliden til erhvervslivet” 
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4.10 Hvad gør udlandet?  
 
Som tidligere nævnt i denne opgave fandt Danmark inspiration til det famøse IVS i Tyskland. 

Tyskland var dog et af de sidste lande til at foretage selskabsreformer, formentlig på trods af den 

historisk model som de tidligere havde inspireret mange andre lande med, om at de foretrækker et 

kapitalkrav som kreditorbeskyttelsen fremfor modpolen i den engelske model. Da Danmark fandt 

sin inspiration i Tyskland, var Danmark dermed endnu længere tid om at reagere på 

selskabsændringerne som adskillige øvrige lande allerede havde implementeret.  

 

Tyskerne er langt fra de eneste, der har lavet ændringer i deres selskabslov i forsøget på at fremme 

iværksætteri. Adskillige EU-lande har haft, og har fortsat, samme problemstilling som Danmark, 

hvorfor der er masser af erfaring og ideer, som der kan tages inspiration fra. I Belgien fulgte man 

trop i udviklingen og lancerede ligeledes en ny selskabsvariant med et lavt kapitalkrav på 1 EUR 

kaldet Société privée à responsabilité limitée starter (SPRL-starter). Den nye belgiske selskabsform 

havde dog ikke samme kvantitative succes som Tyskland og Danmark, hvorfor selskabsformen, 

ligesom i Danmark, blev udfaset. Den manglende succes og udfasning var dog ikke grundet de 

samme argumenter som i Danmark, men skyldtes den belgiske virksomhedsbeskatning, hvor 

beskatningen afhænger af kapitalgrundlaget og de mindste procentuelt betaler mest. I 

modsætningen til Danmark opgav man ikke blot håbet om en forøgelse af iværksættere ved at 

afskaffe selskabsformen, de belgiske politikker blev samtidigt med afskaffelsen enige om helt at 

afskaffe kapitalkravet til deres allerede eksisterende anpartsselskab, hvor Danmark alene sænkede 

kapitalkravet en smule.80   

 

I Frankrig er iværksætterne også i fokus, hvor præsident Macron siden sin indsættelse har haft en 

klar mission om at gøre Frankrig meget attraktivt for iværksætter.  Dette er gjort ved at fremme 

investeringslysten i de franske iværksættervirksomheder, her især tech-virksomhederne. Macron og 

hans regering har indført flad skat på aktieudbytter, fjernet formueskat på alle aktiver dog undtaget 

ejendomme samt gjort det lettere at afvikle et selskab.81  

 

I Luxembourg har man ligeledes introduceret et lavpriskapitalselskab, men allerede ved 

introduktionen har man indført en række af restriktioner, for netop denne virksomhedstype. 

 
80 Lilja, T. (2019). Den grimme ælling, der aldrig blev en svane, s. 102-103 
81 https://www.berlingske.dk/virksomheder/paris-overhaler-berlin-nu-henter-ivaerksaettere-flere-penge-til 
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Eksempelvis er muligheden for stiftelse af denne selskabstype begrænset til ét selskab pr. mand – 

der er dermed ikke mulighed for at skabe holdingstrukturer eller andre koncern lignende stukturer.82 

Man har desuden valgt at indføre en begrænsning for hvilke virksomhedstyper, man kan drive i 

denne selskabstype. En række specifikke brancher skal ansøge om en specifik erhvervslicens før de 

kan udøve deres erhverv i denne selskabsform. På den måde har Luxembourgs myndighed sat 

begrænsninger over for dem, der driver virksomhed i deres lavpriskapitalselskab, og dermed 

begrænset risikoen for svindel.83  

 

I Italien oplever man ligeledes problemer med momsfejl og decideret momssvindel. Denne 

problemstilling koster årligt italienerne mange penge i offentlige indtægter, indtægter der elleres er 

til brug og gavn for hele nationen og dens befolkning. For at imødekomme denne problemstilling 

har man taget et drastisk valg om at indføre strenge krav til landets virksomheders fakturering. 

Dette betyder i praksis, at alle faktureringer skal foregå i et specifikt online format, altså en e-

fakturering, der samtidigt skal registreres hos det offentlig. På den måde har de italienske 

myndigheder indblik i alle salgene og dermed mulighed for at sandsynliggøre hvorvidt 

virksomhederne afregner deres moms korrekt. Det kan lyde som en yderst bureaukratisk proces, 

men med dagens moderne systemer, bør det ikke nødvendigvis gøre hverdagen svære for 

virksomhederne, da de under alle omstændigheder vil skulle producere den samme data lige meget 

situationen.84 

 
  

 
82 https://borsen.dk/nyheder/opinion/debat-ivs-ernes-doed-er-et-udtryk-for-politikernes-uvidenhed-7q346 
83 https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/autorisation-etablissement/autorisation-
honorabilite/autorisation-etablissement.html 
84 https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/europe/italy/italy-sdi-real-time-e-invoices.html 
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4.10.1 Oversigt over kapitalkrav i EU-lande 
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4.11 Konsekvensen af ikke at gøre noget 
 
Det nemmeste valg er altid valget om ikke at foretage sig noget. Baseret på den tidligere analyse af 

vigtigheden af iværksætteri for hele samfundsøkonomien, må det med rette siges at være yderst 

naivt ikke at gøre noget. Konsekvensen af ikke at reagere på det nuværende fald i antallet af 

iværksættervirksomheder, vil være katastrofalt for os alle sammen. Hvis der ikke skrides ind med 

politiske handlinger og nødvendige selskabsretlige reformer. Ved ikke at skride til handling vil der 

være et fald i den nationale økonomi, ligesom fremtidens arbejdsplader ikke vil blive skabt. Nogle 

iværksætter vil formentlig afholde sig helt fra deres iværksættereventyr. De der måtte afholde sig 

helt fra deres virksomhedsplaner, er uden tvivl den største konsekvens, ved ikke at gøre noget. Der 

vil bestemt også være iværksættere, der får skabt deres rammevilkår på anden vis, eksempelvis 

gennem et udenlandsk selskab med en dansk filial hvorfra de kan drive deres forretning. Denne 

model vil bestemt hellere ikke være hensigtsmæssigt, da det vil give de danske myndigheder en 

begrænset mulighed for indblanding på selskabsretten for disse virksomheder.  

 
4.12 Delkonklusion - nødvendige ændringer for at fremme iværksætteri  
 
4.12.1 Generelt   
 
Der er gennem analysen angivet her i kapitel 4 samt opgavens øvrige indhold, blevet identificeret 

en række parametre og forhold, som fordelagtig kan ændres og lempes for at fremme iværksætteri. 

Nedenfor vil en række af disse pointer blive opsummeret, som der politiske bør arbejdes videre 

med, hvis man fortsat har en målsætning om at fremme iværksætteri i Danmark. Der er gennem 

denne opgave blevet præsenteret mange forskellige muligheder, både ud fra spørgeskemaet, andet 

datamateriale samt inspiration fra udlandet. Listen med forslag er derfor meget omfattende, og 

konkrete forslag, der formentlig vil have en positiv effekt, rækker også ud over hvad der er nævnt 

gennem denne opgave. Der er brug for akut handling for at vænne på kurven i antallet af nye danske 

iværksættervirksomheder. Derfor må det anbefales at prioritere de forhold, der kan være med til at 

give en stigning i antal af iværksættere og lysten til at etablere deres virksomhed, og på sigt skal 

man samtidigt have fokus på at forbedre de løbende driftsvilkår, herunder især bedre mulighed for 

finansiering, da det af eksisterende iværksætter er angivet som en væsentlig udfordring for dem. Det 

giver dog ikke mening at fremme disse forhold, hvis nye iværksættere slet ikke finder de nuværende 

vilkår tilstrækkelig til overhovedet at tage det første skridt og etablere deres virksomhed.  
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4.12.2 Ændring af kapitalkrav  
 
Baseret på ovenstående analyse er der identificeret en række mulige tiltag, der vil kunne foretages 

for at imødekomme problematikken med et fald i antal af nye iværksættere i Danmark. De 

væsentligste faktorer, der både afspejles i adskillige eksterne analyser og rapporter, samt 

understøttes af denne opgaves spørgeskema, er muligheden for iværksætterne at opnå en begrænset 

hæftelse. At opnå en begrænset hæftelse kan ske gennem et selskab, men at drive erhverv gennem 

et selskab, kræver på nuværende tidspunkt en startkapital. Den billigste selskabsform er i skrivende 

stund et ApS, med et kapitalkrav på 40.000 kr., hvilket for mange iværksættere er mange penge og 

dermed kan være en betydelig bremseklods for deres ellers planlagte etablering af en virksomhed. 

Denne problemstilling bør derfor løses ved at sænke det nuværende kapitalkrav for et ApS til et 

betydeligt lavere beløb, eksempelvis 15.000 kr., der er EU gennemsnittet. Alternativt bør der 

lanceres en ny selskabsform, med intet kapitalkrav, lignende IVS’et, men med begrænset 

muligheder, såsom, at selskabet alene kan ejes af fysiske personer og de fysiske personer kun må 

eje ét selskab. Der skal ligeledes indføres mulighed for at sanktionere ledelsen hårdere end vi 

kender det i dag, hvis de misligholder deres forpligtelser, således der opnås kreditorbeskyttelse på 

anden vis end den investerede minimumskapital. Selskabsformen bør dog ikke sammenlignes med 

IVS’et og et nyt navn bør anvendes ved en ny lancering, da de ellers vil få det svært grundet den 

historiske meget negative presseomtale.  

 
4.12.3 Det administrative arbejde skal forenkles  
 
Der er behov for at fortsætte arbejdet med at identificere og forenkle de administrative krav, der 

stilles til de erhvervsdrivende. Som regeringen allerede har lagt op til med deres iværksætterråd, er 

det vigtigt at samarbejde tæt med de, der faktisk har berøringsflade med iværksætteri. Analysen af 

de administrative opgaver har dog også tydeliggjort behovet for undervisning i iværksætteri og 

fremfor alt hvorledes man driver virksomhed i Danmark. Det er langt fra første prioritet for en 

iværksætter at sætte sig grundigt ind i selskabsloven og de andre love og regler, der regulerer god 

ledelse af et selskab. Det forventes naturligvis, at en erhvervsdrivende er i stand til at drive sin 

forretning iht. de krav, der gælder, men samtidigt er det essentielt for en iværksætter at have tid og 

overskud til at fokusere på sin kerneforretning og dermed skabe værdi. Af analysen blev det klart, at 

de veletablerede erhvervsdrivende ikke ser de administrative byrder pålagt deres virksomhed som 

en ligeså stor udfordring, som de kommende iværksætter gør. Det offentlige bør derfor ikke alene 
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fortsætte arbejdet med at simplificere alle administrative opgaver og indberetninger gennem 

forbedrede digitale løsninger, men der bør også stilles mere gratis undervisning og kurser til 

rådighed, der kan understøtte kommende erhvervsdrivende i, hvorledes de skal forholde sig til de 

gældende regler og indberetninger, aktuel for netop deres virksomhed.  Disse undervisningstilbud 

bør tilpasses ift. digitale muligheder, således den erhvervsdrivende kan benytte sig af dem efter 

behov og tid. Man kan endda fordelagtigt kræve, at en iværksætter tager et grundforløb, som 

naturligvis er online og ikke skemalagt efter faste tidspunkter, med dette grundforløb vil 

iværksætteren blive præsenteret for de administrative krav, der er gældende for en ejer og ledelse i 

dansk selskabsret. Forløbet afsluttes med en eksamen, der ved beståelse giver iværksætteren et 

erhvervscertifikat, der er nødvendig for stiftelse af sin virksomhed.  

 

Det skal være nemmere for den erhvervsdrivende at starte sin virksomhed samt løbende at drive 

den. Derfor bør der indføres mulighed for at gennemføre en selskabsregistrering via en egen-

erklæring, som ved IVS’et. Denne egen-erklæring vil kunne bruges på samme vis til godkendelse af 

det forslåede kapitalkrav på 15.000 kr. Ligeledes bør de regnskabsmæssig krav til de mindste 

virksomheder også lempes, så de er på lige fod med de engelske, hvor en ajourført råbalance med 

ledelsens underskrift er tilstrækkeligt.  

 

Selvom virksomhedernes administrative byrder lempes, må der på intet tidspunkt gås på kompromis 

med kontrolinstansen. Det er nødvendigt med en kontrolinstans, der både arbejder for at identificere 

fejl, men så sandelig også til at identificere svindel og sanktionere det. Der er plads til forbedring i 

den danske kontrolinstans. Man bør åbne op for de digitale værktøjer og muligheder, der findes i 

dagens moderne Danmark for at effektivisere kontrollen med de danske virksomheder, hvilket 

samtidigt vil gøre det muligt at kontrollere flere end der gøres i dag, grundet tunge manuelle 

arbejdsprocesser. Langt de flest danske virksomheders data er online og kan derfor let gøres 

tilgængeligt for automatiseret computerprogrammeret kontroller. Der bør åbnes op for den 

indberettede data mellem de offentlige instanser, således der kan laves logiske sammenligning for at 

identificere fejl og svindel. I Italien skal alle landets virksomheder foretage deres fakturering i et 

specielt format, således det offentlig har data på alt salg og dermed kan sandsynliggøre om de 

enkelte virksomheder indberetter deres moms korrekt. Kontrolindsatsen bør fokuseres på de 

virksomheder, der ikke anvender en godkendt revisor.  
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4.12.4 Begrænsninger overfor de helt små erhvervsdrivende  
 
Belægget for den politiske beslutning om afskaffelse af IVS’et var hovedsageligt grundet den 

svindel som nogle af selskaberne havde været benyttet til. Yderligere var der en del af IVS’erne, der 

ikke formåede at leve op til de gældende regler om regnskabsindlevering, registrering af selskabets 

ejere og andre forhold. Det er naturligvis ikke holdbart for erhvervslivet og samfundet, men det må 

rette antages, at det er menneskene bagved, der er svindlere og ikke en virksomhedstype, der skaber 

flere svindlere. For at imødekomme disse udfordringer kendte fra IVS’et, bør man tage inspiration 

fra Luxembourg og deres begrænsninger overfor dem, der ønsker at drive virksomhed gennem et 

lavpriskapitalselskab. Ved en genlancering af IVS’et, bør man derfor begrænse muligheden for hvor 

mange IVS’er man kan stifte og drive til alene at være ét selskab. Dette vil gå på kompromis med 

analysens påstand om, at iværksætterne vælger en bestemt virksomhedstype for at opnå en bestemt 

struktur, herunder holdingstruktur. Det vurderes dog at være en fair løsning, hvor muligheden for 

senere at få etableret en holdingstruktur gennem en omstrukturering fortsat vil eksistere og kan 

gøres i takt med væksten i driftselskabet. Ligeså vel, at de der har behov for en holdingstruktur fra 

starten, fortsat vil kunne stifte det med ApS’er.  

 

4.12.5 Behov for bedre adgang til finansiering  
 
Gennem denne opgave er det blevet meget tydeligt, at iværksætterens hovedsagelig største 

udfordring, er muligheden for at skaffe tilstrækkeligt med finansiering til deres projekt.  Der findes 

som tidligere skrevet allerede en række fordelagtige skatteordninger, der skal forsøge at fremme 

iværksætteri og give de erhvervsdrivende mere gunstige vilkår. Umiddelbart lader disse ordninger 

til at være noget af det, iværksætterne søger, men historikken siger, at de ikke bliver anvendt særligt 

hyppigt. Skattekreditordningen bliver bestemt brugt flittigt, men den er mest henvendt til etablerede 

virksomheder, der allerede har formået at skaffe finansiering til et helt skatteår, inden pengene kan 

søges udbetalt. De øvrige ordninger, her især investorfradraget, mangler enten forbedring eller 

udbredelse om deres eksistens til de potentielle investorer, for at blive succesfulde. Det vurderes 

dog, at finansieringens mulighederne er svære at optimere gennem lovgivning, hvorfor det ikke bør 

være det første prioriteret område. Med de manglende vilkår for, at iværksætterne først og fremmest 

kan etablere virksomhed og dermed starte deres erhverv, er vigtigere end den kommende behov for 

finansiering, i hvert fald til en start. Der vil endvidere være behov for at differentiere mellem 

hvilken slags iværksættervirksomhed, der har behov for finansiering og hvilke der er levedygtige 
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uden at være kapital- og investeringskrævende. Samfundet kan til en begyndelse nemmere hjælpe 

med at fremme iværksætteri indenfor iværksættervirksomheder såsom kommunikation, liberale 

erhverv, håndværksfag mv., som alle ikke nødvendigvis kræver en større finansiering før de kan 

påbegyndes. Der bør dog fastholdes arbejdsgrupper og bruges ressourcer på at identificere områder 

hvorved finansieringsmulighederne for iværksættervirksomhederne kan fremmes. Der er behov for 

finansiering, hvis de skal vækst og der på sigt skal skabes en ny dansk mastodont. Til en begyndelse 

bør man arbejde videre med erfaring fra Sverige, der har mere risikovillig kapital fra private 

investorer end Danmark. Man bør gøre det mere interessant for de private danske at investere deres 

likviditet, som alligevel står og trække minusrenter i banken, ligesom man bør kigge på muligheder 

for at lade pensionsfonde investere mere i de nye unoteret iværksættervirksomheder. Endeligt bør 

det offentlig som en start, overskueliggøre udbudspolitikken og processen med at sælge til det 

offentlige indkøbs, således iværksætterne kan få hurtigst muligt gavn af disse indkøb og deltage i 

udbuddene.  
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Kapitel 5 
Samfundsmæssige konsekvenser ved lempeligere krav 

 

5.1 Indledning  
 

I analysen i kapitel 4, blev det klargjort, at der er behov for lempeligere krav til de danske 

iværksættervirksomheder, hvis den faldende tendens i udviklingen i antal af 

iværksættervirksomheder i Danmark ønskes ændret. Hvis det politiske fokus og mål alene er at 

fremme iværksætteriet, kan de i kapitel 4 identificerede forhold blot implementeres uden yderligere 

omtanke og handling. Det vil dog ikke være hensigtsmæssigt, da der kan være bivirkninger 

forbundet ved at lempe på kravene. Derfor må det generelt anbefales nøje at vurdere de lempeligere 

krav i sammenhold med hvilke øvrige konsekvenser de vil have på samfundet.  

 

5.2 Ændring af kapitalkrav, men med begrænsninger   
 
En ændring eller hel ophævelse af kapitalkravet, vil alt andet lige medføre en stigning i 

efterspørgslen på stiftelse af nye selskaber og dermed skabe flere iværksættervirksomheder i 

Danmark. En sådan stigning vil være positiv for samfundet grundet de positive effekter, der blev 

identificeret i kapitel 3. Med lettere adgang til stiftelse af et selskab, og dermed muligheden for at 

drive erhverv uden personlig hæftelse, kan det rette antages, at risikoen for decideret svindel eller 

selskaber med manglende regelefterlevelse, ligeledes vil blive forøget. For at imødekomme denne 

problemstilling er det derfor nødvendigt at foretage nogle tilpasninger og reguleringer, for at IVS-

historierne ikke gentager sig. Virksomheder, der etableres alene med det formål at indgå i 

organiseret svindel, vil altid være en risiko, da svindlerne vil finde mulige måder at svindle på lige 

meget rammevilkårene. Svindlerne forsvinder derfor ikke ved ophævelsen af en specifik 

selskabsform. For at minimere risikoen for svindel og øvrige fejl, hvad enten det skyldes bevidste 

handlinger eller deciderede fejl og manglende kompetencer, skal kontrolindsatsen effektiviseres og 

strammes overfor disse selskaber med lave adgangsbarriere og ingen løbende brug af en godkendt 

revisor. For at forbedre rammevilkårene for de danske iværksættere, og dermed gøre det mere 

gunstigt at etablere og drive virksomhed i Danmark til gavn for samfundet, uden at gå på 

kompromis med gennemsigtigheden og kontrollen, er der baseret på denne opgave to mulige 

fremtidsscenarier, der kan arbejdes ud fra. Disse vil nu blive nærmere gennemgået.  
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5.2.1 Sænkelse af kapitalkravet for ApS’et  
 

Ved at sænke kapitalkravet for ApS’et til et væsentlig lavere niveau, vil det være på bedre lignende 

vilkår som de øvrige EU-lande tilbyder. Selve størrelsen på det nedsatte kapitalkrav kan diskuteres i 

en evighed, og der findes heller ikke her et endegyldigt korrekt svar. Et konkret forslag til størrelsen 

på et mere fordelagtig og hensigtsmæssigt krav kan dog være de 15.000 kr., som ligeledes er 

præsenteret i analysen i kapitel 4. Lige netop de 15.000 kr. er et godt bud, da det faktisk svarer til 

EU-gennemsnittet, og dermed kan stille Danmark stærkere end den nuværende situation. Denne 

grænse vurderes ligeledes at være et passende niveau for at undgå de mest useriøse 

erhvervsdrivende, der måske slet ikke har lavet deres forarbejde tilstrækkeligt.   

 

Det skal naturligvis fortsat være muligt at stifte et ApS med en større kapital end de 15.000 kr., som 

vi kender det fra i dag. Ved denne ændring bør der samtidigt åbnes op for muligheden om at 

foretage kapitalgodkendelsen ved selskabsstiftelsen via en egen-erklæring, som der blev brugt ved 

IVS’et. Denne mulighed vil gøre det nemmere og hurtigere for iværksætteren at få etableret sin 

virksomhed og dermed kunne påbegynde sit iværksættereventyr. Desuden vil muligheden for egen-

erklæring, og dermed en komplet selvregistrering af selskaber, spare iværksætteren for de ellers til 

tider omkostningsfulde advokatregninger. Der vil naturligvis findes tilstrækkelig ambitiøse 

iværksættervirksomheder med sådan et forretningsomfang og måske flere ejere, at de helt naturligt 

vil ønske at gøre brug af en advokat til udarbejdelse af selskabsdokumenterne, især hvor 

standardvedtægter ikke er nok, og foretage en korrekt registrering. Det vurderes dog, at 

iværksætterne selv vil værd i stand til at foretage denne vurdering, og dermed gøre brug af 

advokatassistance og øvrig fagkyndiges rådgivning efter behov. Erhvervsstyrelsen kontrolindsats 

skal i sådan en konstellation bestyrkes, således de selskaber, der registreres i deres systemer uden en 

autoriseret fagpersons assistance, altså selvregistreringerne, skal udgøre en større andel af deres 

stikprøver for kontrolgennemgang.   

 

5.2.2 Lancering af en ny selskabsform med intet kapitalkrav  
 
Ved et valg om fastholdelse af det nuværende kapitalkrav på 40.000 kr. for ApS’et vil det anbefales 

at foretage en selskabsreform hvori, der præsenteres en ny selskabsform, med intet kapitalkrav. Det 

lyder som en genlancering af den elles ophævet IVS-selskabsform, hvilket som udgangspunkt er 
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korrekt, men det vil skulle ske i tilpasset format, med flere begrænsninger. De velfungerende 

forhold for IVS’et skal fastholdes, som er kapitalkravet på 1 kr. og muligheden for 

kapitalgodkendelse via en egen-erklæring og dermed mulighed for en fuldstændig selvregistrering 

af selskabet. Politisk skal der gøres en ekstra indsats for at præsentere den nye selskabsform på 

sådan en måde, at det ikke opfattes som et IVS, da det vil skabe svære forretningsmuligheder for 

iværksætterne, da det vil have en negativ opfattelse hos mange interessenter herunder, men ikke 

begrænset til, både leverandører og bankforbindelser. Derfor skal den nye selskabslancering også 

ske med et nyt navn for den nye selskabsform.  

 

Det er oplagt ved en lancering af en ny selskabsform, at man tilpasser selskabsformen ud fra 

erfaringen opnået ved IVS’et. Der bør derfor på den nye selskabsform integreres en begrænsning i 

form af, at selskabet alene kan ejes af ganske få, eksempelvis en grænse på maksimalt fire 

iværksættere og der skal være tale om direkte ejerskab. Derfor vil en holdingstruktur, og øvrige 

koncernstrukturer for dens sags skyld, ikke være en mulighed. Yderligere kan en privatperson kun 

have ejerskab i et af disse nye selskabsformer, hvorfor der ikke kan ejes flere forskellige 

virksomheder, drevet i denne nye selskabsform. Sådanne restriktioner i ejerkredsen vil formentlig 

medføre, at selskabsformen vil være uinteressant for en række iværksættere, da det i kapitel 4 blev 

analyseret, at en række iværksættere har specifikke ønsker til en ejerstruktur, herunder især 

holdingstrukturen. Det vurderes dog, at selskabsformen vil være fordelagtig for en betydelig del af 

iværksætterne. De der har større forretningsplaner, behov for flere partner og investorer i 

ejerkredsen samt ønske om specifikke koncernstrukturer, må derfor forsat kigge efter ApS-

selskabsformen. Disse, vil desuden, givet deres forretningsplaner, have et større incitamentet til at 

investere det krævede kapitalkrav i et ApS, for at udøve deres erhverv. På trods af begrænsningerne 

vil selskabsformen give mulighed for at en række iværksættere kan starte op og fokusere på et 

projekt, der efterfølgende med deres vækst kan omdannes til et ApS, hvis behov og ønske for det. 

Med de begrænsninger, der introduceres på selskabsformen, bør det ikke være hensigten med 

selskabsformen, at virksomheden på et senere tidspunkt skal omdannes til et ApS. Iværksætterne 

kan fint i al tid fortsætte deres aktivitet i denne virksomhedsform samt udlodde udbytte, dog 

naturligvis kun hvis der er passende med frie reserver og hvis selskabet har tilstrækkeligt med 

likviditet.  
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5.3 Lempeligere regnskabskrav, men mere kontrol 
 
På trods af, at der allerede i dag findes en række muligheder, der lemper regnskabskravene 

betydeligt for de mindste virksomheder, er vurderingen, at der fortsat er plads til forbedring. Der 

bør tages inspiration fra det engelske system, hvor det for de mindste er tilstrækkeligt at indsende en 

ajourført saldobalance underskrevet af ledelsen ved årsafslutningen. Reglerne om 

mikrovirksomheder giver lignende muligheder, men der stilles fortsat krav til regnskabsformatet og 

udarbejdelsen, hvilket for de ikke tekniske, kan være noget af en administrativ barriere. Det nytter 

naturligvis ikke blot at acceptere end PDF-saldobalance uden mulighed for kontrol og verificering 

af dataen, hvorfor der bør fastholdes krav om XBRL-indberetning, hvilket vil kunne implementeres 

i bogføringsprogrammerne, således det nemt kan udtrækkes og indberettes til Erhvervsstyrelsen. 

Yderligere bør kontrollen af det indberettede for de virksomheder, der ikke har tilknyttet en 

godkendt revisor strammes. Der bør videreudvikles betydeligt på Erhvervsstyrelsens automatisk 

kontrolsystem, ligesom der skal åbnes op for deling af dataen mellem styrelserne, her især 

Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Med den allerede af virksomhederne løbende indberettede 

data, såsom moms og lønninger, vil det være muligt at foretage en sandsynliggørelse af de angivet 

omsætningstal og personaleudgifter, der forekommer i det indberettede regnskab, således der ved 

større difference kan foretages en mere dybdegående kontrol med den pågældende virksomhed.  

 

5.4 Krav om erhvervscertifikat  
 
Der kan fordelagtigt indføres krav om gennemførelse af et mindre kursus, for at opnå udstedelse af 

et erhvervscertifikat og dermed retten til at måtte etablere og drive virksomhed. Den nødvendige 

uddannelse for at opnå et erhvervscertifikat, vil være en generel gennemgang af de administrative 

krav, der stilles til en nye iværksætter, der ønsker at drive sit erhverv gennem et selskab. Ved sådan 

et krav vil sandsynligheden for, at iværksætterne lever op til sine forpligtelser som ejer og ledelse i 

selskabet, forøges. Dermed vil antallet af selskaber, der tvangsopløses grundet manglende 

administrativ overholdelse, såsom for sen indberetning af årsrapporten, mindskes. Dette vil medføre 

et fald i de offentlige omkostninger til sagsbehandling af tvangsopløsningerne, som vi så stige ved 

lanceringen af IVS-selskabsformen. Ved at skabe krav om opnåelse af et erhvervscertifikat, sikres 

ikke alene en for iværksætteren bedre forståelse for de administrative krav, men der stilles dermed 

også krav til et bedre forarbejde og dermed opnås automatiske mere betænkningstid. Dette vil være 
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fordelagtigt, da der med en nem og hurtig selskabsregistrering godt kan frygtes ikke-seriøst 

selskabstiftelser, der egentlig ikke har gennemtænkt sit forretningsgrundlag til strækkeligt.  

 
5.5 Mulighed for strengere sanktioner  
 
Ved tilpasning og implementering af en række af de gennemgåede vilkår og lempelser for 

iværksættervirksomhederne, vil der skabes bedre gunstige forhold for de potentielle iværksættere, 

hvorfor der skabes mere frihed for den erhvervsdrivende. Men med mere frihed og lempelige krav, 

forøges risikoen for direkte svindel og manglende kravefterlevelse også. For at imødekomme denne 

problemstilling og sikre, at de lempeligere krav har den rigtige samfundsvirkning og dermed ikke 

en overvægt af negative bivirkninger, vil det være nødvendigt med en effektiv forøgelse og 

forbedring af diverse kontrolindsatser. Ydermere vil det være nødvendigt at stramme 

sanktionsmulighederne for at sikre respekt og regelefterlevelse. På denne måde giver begge parter 

noget for at sikre en positiv udvikling. Samfundet tilbyder mere gunstige vilkår for iværksætterne, 

mens iværksætterne er indstillet på en hårdere sanktion, ved bevidst svindel og andre bevidste 

negative handlinger. Dermed gives der kort sagt mere frihed under ansvar. Sanktionsmulighederne 

og stramning heraf vil kunne tage inspiration af det fornylige lovforslag om firedobbelt straf for 

svindel med hjælpepakkerne, introduceret under Corona-krisen.  

 
5.6 Delkonklusion  
 

De samfundsmæssige fordele ved at skabe bedre rammevilkår, og dermed begunstige 

iværksætterne, er så potentielle store og altafgørende for en fortsat positiv udvikling af den danske 

økonomi, som det blev klargjort i kapitel 3. På trods af de oplagte positive fordele ved ændring af 

de ovenfor gennemgåede punkter, vil det være uhensigtsmæssigt blot at implementere dem uden at 

forebygge med forbedrede kontrolinstanser og sanktionsmuligheder. Vi kan som samfund ikke 

acceptere, at de lempeligere vilkår for at fremme reelle iværksættervirksomheder, misbruges af 

svindlere med dårlige hensigter, der i sidste ende vil tørre regningen af på samfundet. Frygten for, at 

svindlen er for stor, bør dog ikke overskygge nødvendigheden og samfundspligten for at fremme 

iværksætteri og anerkende de reelle iværksættervirksomheder, der respekterer de gældende 

lovgivninger og biddrager med en positiv udvikling for hele nationen. Ved at indføre begrænsninger 

og en forbedret kontrolinstans vurderes gevinsten at overgå de negative bivirkninger, ligesom 

risikoen for svindel bør falde med tiden i takt med den virkningsfulde kontrolinstans, begynder at 

ske og de strengere sanktionsmuligheder anvendes.   



 

 62 af 73 

Kapitel 6 
Konklusion 

 
Baseret på analysen i kapitel 3 må det konkluderes, at iværksætteri er en nødvendighed for fortsat 

positiv udvikling af den danske økonomi, hvorfor der skal ske en fortsat understøttelse af de danske 

iværksættervirksomheder. I kapitel 2 blev der givet en gennemgang af de eksisterende forskellige 

virksomhedstyper som en iværksætter i dag kan vælge at drive sin iværksættervirksomhed gennem, 

hvilket dog baseret på analysen i kapitel 4 ikke er tilstrækkeligt for at sikre en positiv udvikling i 

antallet af iværksættervirksomheder i Danmark.  

 

I kapitel 4 blev iværksætternes barriere analyseret gennem empiri fra rapporter og analyser 

udarbejdet af anerkendte organisationer samt med udgangspunkt i det selvudarbejdede 

spørgeskema. Analysen blev understøttet af udenlandsk erfaring og data, hvoraf konklusionen blev 

ganske klar: iværksætteri kan og skal fremmes i Danmark gennem selskabsretlige samt skatte- og 

regnskabsmæssige ændringer og der er behov for politisk handling snarest muligt.  

 

De nuværende selskabsretlige forhold er ikke tilstrækkelige til at understøtte de danske 

iværksættere, hvorfor der er behov for tilpasninger. I delkonklusionen i kapitel 4 blev det gjort klart, 

at kapitalkravet skal sænkes for ApS’et, eller der skal indføres en ny virksomhedsform med intet 

kapitalkrav, dog med restriktioner således IVS-skandalerne ikke gentages. I kapitel 5 blev de i 

kapitel 4 identificerede områder, der har behov for lempelse, vurderet med henblik på deres 

samfundsmæssige konsekvens. Her blev det klargjort at en lempelse, og dermed nemmere mulighed 

for etablering og løbende drift af virksomhed i Danmark, potentielt kan have en række negative 

bivirkninger og være tiltalende for svindlere og andre med dårlige hensigter. Derfor er det 

nødvendigt med en forbedring og udbredelse af kontrolinstanserne, således disse kan blive 

identificeret i tide og sanktioneret. Sanktionsmulighederne overfor svindlerne skal ligeledes 

strammes, således der gives mulighed for domme med større bøder og længere fængselsstraffe. 

Konklusionen er, at de positive samfundsgevinster ved at fremme iværksætteri vil overgå de 

eventuelle negative følgevirkninger ved de lempeligere krav, der samtidigt med tiden forventes 

udluget så tilstrækkeligt, at det er et overkommeligt niveau.  

 

Ud fra kapitel 4 og opgavens øvrige indhold, kan det konkluderes, at der er behov for at drive 

erhverv gennem et selskab med en begrænset hæftelse på mere gunstige vilkår end der er mulighed 
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for i dag. Der er især behov for et selskab med et lavere kapitalkrav. Dette kan enten ske ved en 

kapitalsænkelse af kapitalkravet til et ApS fra de nuværende 40.000 kr. til 15.000 kr. eller lancering 

af en ny selskabsform med et kapitalkrav på 1 kr., ligesom IVS’et, dog med en række restriktioner. 

Restriktionerne skal være en begrænsning på antal ejere samt, at en privatperson kun må deltage i ét 

af disse lavpriskapitalselskaber. Med nedsænkelsen af kapitalkravet følger samtidigt muligheden for 

at foretage godkendelse af kapitalen ved stiftelse via en egen-erklæring, hvilket vil gøre 

selskabsregistreringsprocessen betydelig nemmere, hurtigere og billigere for iværksætteren, der vil i 

gang, da der ikke nødvendigvis skal gøres brug af en advokat ved stiftelsen.  

 

Det skal ikke alene gøres nemmere at stifte virksomhed, men det skal også være nemmere at drive 

virksomhed. De administrative løbende krav til en erhvervsdrivende skal ligeledes forenkles. Det 

skal være nemmere at foretage de lovpligtige indberetninger til det offentlige og kravene til 

regnskabsudarbejdelse skal ligeledes lempes.  

 

På trods af, at det skal gøres nemmere at etablere og drive en iværksættervirksomhed, skal der med 

rette også stilles strengere krav til den erhvervsdrivende. For at fraskære iværksættere, der ikke har 

gennemtænkt deres forretningsgrundlag og sat sig ind i selskabsloven, inden de stifter en 

virksomhed, bør der indføres et krav om et såkaldt erhvervscertifikat, hvor der skal gennemgås et 

mindre kursus omhandlende de administrative krav, der stilles til ejer og ledelse i et dansk selskab. 

Kurset skal afsluttes med en eksamen, der bemyndiger iværksætterne til at kunne etablere sin 

virksomhed. Der er ikke tale om et tekniske kursus, men oplysninger om de formelle krav såsom de 

løbende indberetninger til det offentlige og udarbejdelse af årsrapport. Dette vil være fordelagtig da 

en række IVS’er blev sendt til tvangsopløsning grundet netop manglende overholdelse af formalia.  

 

Med de mere gunstige forhold til de danske iværksættere, grundet de forslåede lempelser, bør der 

retfærdigvis også ske en betydelig stramning af kontrolinstanserne hos det offentlige. Der skal ske 

en automatisering og deling af indberettede data til styrelserne, således der kan foretages 

sandsynliggørelser og dermed lettere identificere fejl og/eller forsætlig svindel. Kontrolinstansen 

bør fokusere på de virksomheder, der ikke har en godkendt revisor tilknyttet. Yderligere skal 

sanktionsmulighederne, herunder størrelsen på bøder og længden på fængselsstraffe skærpes 

markant, således antallet af svindlende erhvervsvirksomheder, blandt alle de lovlydig 

erhvervsdrivende, elmineres mest muligt.  
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Iværksætteri er nøglen for fortsat dansk vækst. Der skal ske politisk handling og en opblødning af 

de gældende krav. Det skal være nemmere og mere gunstigt at drive virksomhed i Danmark, ikke 

kun for at matche den udenlandske udvikling, men fordi det er nødvendigt for et velfungerende 

fremtids Danmark med en velfærdsstat intakt. Iværksætterne skal have mere frihed, men det skal 

være under ansvar. Forsætlig svindel og unddragelser skal straffes markant hårdere end vi kender 

det i dag, således der kan opretholdes et konkurrencedygtigt erhvervsliv i Danmark.  

  



 

 65 af 73 

Litteraturliste  
 
Hjemmesider og publikationer  
 
Avalara: ”Italy Sistema di Interscambio (SdI) real-time e-invoices” – dato for besøg 01.05.2020 
https://www.avalara.com/vatlive/en/country-guides/europe/italy/italy-sdi-real-time-e-invoices.html 
 
Berlingske: ”Løven Jacob prøvede selv at ramme bunden” – dato for besøg 12.02.2020 
https://www.berlingske.dk/virksomheder/loeven-jacob-proevede-selv-at-ramme-bunden-naar-folk-
ikke-har-behov 
 
Berlingske: ”Martin Thorborg begræder udvikling blandt iværksættere: »Så har man altså skudt 
sig selv i knæskallerne«” – dato for besøg 14.04.2020 
https://www.berlingske.dk/virksomheder/martin-thorborg-begraeder-udvikling-blandt-
ivaerksaettere-saa-har-man 
 
Berlingske: ”»Nedslående« eller »super fedt«? Stort opslået fradrag blev brugt 88 gange i dets 
første leveår” – dato for besøg 28.04.2020 
https://www.berlingske.dk/virksomheder/nedslaaende-eller-super-fedt-stort-opslaaet-fradrag-blev-
brugt-88 
 
Berlingske: ”Paris overhaler Berlin: Nu henter iværksætter flere penge til Frankrig” – dato for 
besøg 28.04.2020 
https://www.berlingske.dk/virksomheder/paris-overhaler-berlin-nu-henter-ivaerksaettere-flere-
penge-til 
 
Berlingske: ”Politisk flertal vil sløjfe populær selskabsform” – dato for besøg 05.02.2020 
https://www.berlingske.dk/virksomheder/politisk-flertal-vil-sloejfe-populaer-selskabsform 
 
Berlingske: ”Så vigtige er iværksættere: Forgylder dansk økonomi” – dato for besøg 14.04.2020 
https://www.berlingske.dk/virksomheder/saa-vigtige-er-ivaerksaettere-forgylder-dansk-oekonomi 
 
Børsen: ”Debat: IVS'ernes død er et udtryk for politikernes uvidenhed” – dato for besøg 
28.04.2020 
https://borsen.dk/nyheder/opinion/debat-ivs-ernes-doed-er-et-udtryk-for-politikernes-uvidenhed-
7q346 
 
Børsen: ”Iværksættere stoppes af nyt kapitalkrav” – dato for besøg 15.04.2020 
https://borsen.dk/nyheder/politik/ivaerksaettere-stoppes-af-nyt-kapitalkrav-nu-vil-minister-lempe-
reglerne 
 
Copenhagen Business School: ”Goddag til ny iværksættermodel” – dato for besøg 10.04.2020 
https://www.cbs.dk/viden-samfundet/nyheder/goddag-ny-ivaerksaettermodel 
 
Copenhagen Business School Law: ”Entrepreneur Companies Abolished in Denmark and 
Belgium” – dato for besøg 09.04.2020 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3503308 



 

 66 af 73 

 
Dansk Erhverv: ”Hvorfor vil danskerne ikke være iværksættere?” – dato for besøg 11.03.2020 
https://www.danskerhverv.dk/siteassets/mediafolder/dokumenter/01-analyser/analysenotater-
2018/analysenotat---hvorfor-vil-danskerne-ikke-vare-ivarksattere.pdf 
 
Dansk Industri ”Fast hyre og frokostordning trumfer iværksætteri” – dato for besøg 03.05.2020 
https://www.danskindustri.dk/di-business/arkiv/nyheder/2020/2/fast-hyre-og-frokostordning-
trumfer-ivarksatteri/ 
 
Danmarks Statistik: ”Iværksætteri i Danmark” – dato for besøg 06.01.2020 
https://www.dst.dk/da/Statistik/Analyser/visanalyse?cid=31441 
 
Danmarks Radio ”Vi er alt for bange for at fejle” – dato for besøg 04.04.2020 
https://www.dr.dk/levnu/psykologi/vi-er-alt-bange-fejle 
 
Erhvervsministeriet: ”Mindre bureaukrati – mere vækst” – dato for besøg 30.03.2020 
https://em.dk/media/12941/mindre_bureaukrati_mere_vaekst_web_accessible_pages.pdf 
 
Erhvervsministeriet: ”Regeringen gør det mindre bureaukratisk at drive virksomhed” – dato for 
besøg 21.04.2020 
https://em.dk/nyhedsarkiv/2012/december/regeringen-goer-det-mindre-bureaukratisk-at-drive-
virksomhed/ 
 
Erhvervsministeriet: ”Undersøgelse af det fremadrettede behov for revisionspligten” – dato for 
besøg 26.02.2020 
https://em.dk/media/12215/undersoegelse-af-det-fremadrettede-behov-for-revisionspligt.pdf 
 
Erhvervsstyrelsen: ”Analyse af iværksætterselskaber” – dato for besøg 20.02.2020 
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-03/analyse_af_ivaerksaetterselskaber.pdf 
 
Erhvervsstyrelsen: ”Danmark er fortsat et af de mest digitaliserede lande i Europa” – dato for 
besøg 30.03.2020 
https://erhvervsstyrelsen.dk/danmark-er-fortsat-et-af-de-mest-digitaliserede-lande-i-europa 
 
Erhvervsstyrelsen: ”Fravalg af revision af årsregnskabet” – dato for besøg 05.05.2020 
https://erhvervsstyrelsen.dk/fravalg-af-revision 
 
Erhvervsstyrelsen: ”Krav til årsrapportens indhold” – dato for besøg 05.05.2020 
https://erhvervsstyrelsen.dk/krav-til-aarsrapportens-indhold 
 
Erhvervsstyrelsen: ”Vejledning om EGEN-erklæring ved stiftelse af iværksætterselskab (IVS)” – 
dato for besøg 26.02.2020 
https://filer.erhvervsstyrelsen.dk/file/435340/VEJLEDNING-OM-EGEN-erklaering-11122013.pdf 
 
EU ”Entrepreneurship 2020 plan” – dato for besøg 21.04.2020 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795 
 
 



 

 67 af 73 

Experian ”Nyetableringer 2019 ” – dato for besøg 05.04.2020 
https://www.experian.dk/blogs/experian-insight/2019/05/dansk-erhverv-behov-alternativ-til-
ivaerksaetterselskaber/ 
 
Finans: ”Antallet af nyetablerede selskaber styrtdykker” – dato for besøg 07.03.2020 
https://finans-dk.esc-web.lib.cbs.dk:8443/erhverv/ECE11868840/antallet-af-nyetablerede-
selskaber-styrtdykker/?ctxref=ext 
 
Finans: ”Fradrag, fastholdelse og forenkling - iværksætterpanelet løfter nu sløret for sine 
anbefalinger til regeringen” – dato for besøg 03.05.2020 
https://finans.dk/erhverv/ECE9807435/fradrag-fastholdelse-og-forenkling-ivaerksaetterpanelet-
loefter-nu-sloeret-for-sine-anbefalinger-til-regeringen/?ctxref=ext 
 
 
Folketinget: ”Iværksætterselskaber - nøglen til en konkurrencedygtig dansk selskabsret?” – dato 
for besøg 20.02.2020 
https://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l152/bilag/5/1238664.pdf 
 
FSR: ”Overgangsordning for iværksætterselskaberne må ikke svække tilliden til erhvervslivet” – 
dato for besøg 15.04.2020  
https://www.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Vi%20mener/Ugens%20kommentar/2020-Ugens-
kommentar/Ugens-kommentar-5-
marts?utm_campaign=Overgangsordning%20for%20iværksætterselskaberne%20må%20ikke%20sv
ække%20tilliden%20til%20erhvervslivet%20%7C%20Forslag%20til%20ændring%20af%20reviso
reksamen%20%7C%20Ny%20bekendtgørelse%20om%20kvalitetskontrol&utm_medium=email&u
tm_source=FSR%27s%20Nyhedsbrev 
 
FSR: ”Iværksætterselskaber runder 50.000” – dato for besøg 05.02.2020  
https://m.fsr.dk/Nyheder%20og%20presse/Nyheder/2018-
nyheder/Ivaerksaetterselskaber%20runder%2050000 
 
Iværksætteren maj 2019: ”Inside business, kommentar om IVS” – dato for besøg 09.04.2020 
https://www.d-i-f.dk/wp-content/uploads/2019/04/maj-web-magasin.pdf 
 
Luxembourgs myndighedsside – dato for besøg 29.04.2020 
https://guichet.public.lu/en/entreprises/creation-developpement/autorisation-
etablissement/autorisation-honorabilite/autorisation-etablissement.html 
 
Nationalbanken: ”Hvordan har Danmark klaret sig siden finanskrisen” – dato for besøg 
06.05.2020 
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/tema/Sider/Hvordan-har-Danmark-klaret-sig-siden-
finanskrisen.aspx 
 
OECD: ”Inclusive Entrepreneurship Policies, Country Assessment Notes” – dato for besøg 
31.03.2020 
http://www.oecd.org/industry/smes/DENMARK-country-note-2017.pdf 
 
 



 

 68 af 73 

Policy Watch: ”Iværksætter og revisorer til ny regering: sænk krav til kapitalindskud for nye 
virksomheder” – dato for besøg 10.04.2020 
https://policywatch.dk/nyheder/virksomheder/article11508015.ece 
 
Regeringen: ”Aftale om styrket skattekontrol.” – dato for besøg 01.05.2020 
https://www.regeringen.dk/nyheder/2020/alle-folketingets-partier-indgaar-aftale-om-styrket-
skattekontrol/ 
 
SKAT: ”C.C.2.2.2.20 Udgifter til forsøg og forskning mv.” – dato for besøg 28.04.2020 
https://tax.dk/jv/cc/C_C_2_2_2_20.htm 
 
SKAT: ”C.C.5.3.1.2.4 Kapitalafkastsatsen” – dato for besøg 12.02.2020 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948937 
 
The Startup Magazine: ”Why Denmark fails to produce more entrepreneurs” – dato for besøg 
31.03.2020 
http://thestartupmag.com/why-denmark-fails-to-produce-more-entrepreneurs/ 
 
  



 

 69 af 73 

Faglitteratur 
 
Alexander S Kritikos. (2015). Entrepreneurship and Economic Growth 
 
Andersen, I. (2013). Den skinbarlige virkelighed. udgave, 2. oplag 2014. Frederiksberg C: forlaget 
Samfundslitteratur.  
 
Birkmose, H., Neville, M., Sørensen, K. (2019). Selskaber – Aktuelle emner II. udgave 1. Djøf 
Forlag, kapitel 5 
 
Dam, H., Gam, H., Hemmingsen, K. & Nielsen, J. Grundlæggende Skatteret 2019. udgave 12. 1. 
oplag 2019. Karnov Group Denmark A/S. 
 
Deloitte & Kraka: Small Great Nation: Innovation – nøglen til bæredygtig vækst 
 
Hansen, J. (2017). Iværksætterens juridiske udfordringer. udgave 2. 1. oplag 2017. Jurist og 
Økonomforbundets forlag. 
 
Lilja, T. (2019). Den grimme ælling, der aldrig blev en svane.  
 
Olsen, B. (2017). Generationsskifte og omstrukturering. udgave, 5. oplag 2017. Jurist og 
Økonomforbundets forlag 
 
VækstAnalyse: Iværksætter barometer 2019 
 
Werlauff, E. (2019). Valg af virksomhedsform. udgave, 3. oplag 2019. Werlauff Publishing A/S 
 

  



 

 70 af 73 

Bilag  
Bilag 1 – Danmarks Statistik - Generel firmastatistik  
 
https://www.statistikbanken.dk/10100 

 
Bilag 2 – Opsummering af spørgeskema – Etablering af virksomhed i Danmark  
 

INDLEDENDE SPØRGSMÅL BESVARET AF I ALT 60 (GRØN+ORANGE+GUL) 
Køn Antal % 
Kvinde 19 32% 
Mand 41 68% 

   
Alder Antal % 
Under 18 år 1 2% 
18-30 år 35 58% 
31-50 år 16 27% 
51-70 år 7 12% 
Over 70 år 1 2% 
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Hvilke af nedenstående svarmuligheder vægter du højest, hvis du skulle 
etablere en ny virksomhed i Danmark i dag? Antal % 
Jeg ønsker ingen personlig hæftelse  39 29% 
Jeg ønsker så lidt administrativt arbejde som muligt  29 22% 
Jeg ønsker at have en bestemt ejerstruktur   16 12% 
Jeg ønsker at være forberedt på at kunne sælge min virksomhed 15 11% 
Jeg ønsker at opnå en bestemt skattestruktur 14 10% 
Jeg ønsker ikke at skulle bruge en revisor eller advokat 10 7% 
Jeg ønsker ikke at indskyde et privat beløb ved etablering  6 4% 
Jeg ønsker ikke at skulle offentliggøre mit årsregnskab 5 4% 

   
SPØRGSMÅL BESVARET AF I ALT 23 (GRØN+ORANGE) 

Hvilken virksomhedsform driver eller har du drevet? Antal % 
Anpartsselskab (ApS) 14 61% 
Enkeltmandsvirksomhed 5 22% 
Iværksætterselskab (IVS) 3 13% 
Aktieselskab (A/S) 1 4% 

   
Hvorfor har du valgt denne virksomhedsform? Antal % 
Jeg ønsker ingen personlig hæftelse  16 30% 
Jeg ønsker at have en bestemt ejerstruktur   8 15% 
Jeg ønsker at opnå en bestemt skattestruktur 7 13% 
Jeg ønsker at være forberedt på at kunne sælge min virksomhed 6 11% 
Jeg ønsker så lidt administrativt arbejde som muligt  4 8% 
Jeg ønsker ikke at indskyde et privat beløb ved etablering  4 8% 
Jeg ønsker ikke at skulle bruge en revisor eller advokat 3 6% 
Jeg ønsker ikke at skulle offentliggøre mit årsregnskab 3 6% 
Andet  2 4% 

   
Hvilken branche er din virksomhe i? Antal % 
Kontor og kommunikation 8 35% 
Privat service 6 26% 
Bygge og anlæg 3 13% 
Handel  3 13% 
Undervisning og forskning 2 9% 
Andet 1 4% 

   
SPØRGSMÅL BESVARET AF I ALT 17 (GRØN) 

   
Bruger du en revisor? Antal % 
Ja  10 59% 
Nej  6 35% 
N/A 1 6% 
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Hvorfor bruger du / eller bruger du ikke en revisor? Antal % 
Fordi jeg selv ønsker det 10 48% 
Fordi jeg får mest værdi  3 14% 
Andet 3 14% 
Fordi det er for dyrt 2 10% 
Fordi jeg lovmæssigt skal  1 5% 
Fordi min bank kræver det 1 5% 
Fordi det er nemmest  1 5% 

   
Synes du, at det er svært at drive virksomhed i Danmark Antal % 
Ja  4 24% 
Nej  13 76% 

   

Placer nedestående udsagn efter hvad du synes der er mest besværligt, ved 
at drive virksomhed i Danmark. (1-6, hvor 1 er mest besværligt) 

Sum 
rankin
g 

Genst. 
ranking 

At få finansiering  42 
                  
2,47  

At have ansatte 45 
                  
2,65  

Lønhåndtering 54 
                  
3,18  

At lave regnskab  55 
                  
3,24  

Moms 60 
                  
3,53  

Betalinger til SKAT 68 
                  
4,00  

   
Synes du, at det skulle være nemmere at drive virksomhed i Danmark? Antal % 
Ja  12 71% 
Nej  5 29% 

   
 Synes du, at det var en god idé at fjerne iværksætterselskabet (IVS)? Antal % 
Ja  7 41% 
Nej  10 59% 

   
Synes du, at der er for meget virksomhedssvindel i Danmark? Antal % 
Ja  11 65% 
Nej  6 35% 

   
Skal der være mere kontrol med de danske virksomheder?  Antal % 
Ja  12 71% 
Nej  5 29% 
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Placer nedestående udsagn efter hvad du synes er det vigtigste at 
prioritere fremadrettet (1-6, hvor 1 er mest vigtigt) 

Sum 
ranking 

Genst. 
ranking 

Det skal være nemmere at stifte en virksomhed  35 
                  
2,06  

Der skal være flere lempelige regnskabskrav 38 
                  
2,24  

Der skal være mere kontrol med virksomhederne  40 
                  
2,35  

Det skal være billigere at stifte en virksomhed 41 
                  
2,41  

 
 
Bilag 3 – Excel rådata af spørgeskemas besvarelser  
 
Bilaget er vedlagt afleveringen som en selvstændig fil.  


