af Linda Harritz - Økonomikonsulent

Udnyt fradragsmulighederne
Indsæt på etablerings- eller iværksætterkonto inden d. 15. maj hvis du vil have fradrag i 2017. De midler
som du indsætter på en etableringskonto, får du som et ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca.
30%. Hvis du betaler topskat i dag, kan det bedre svare sig for dig at indsætte på en iværksætterkonto, hvor
du får fradrag op til 56%.
Midler indsat på en etableringskonto/iværksætterkonto kan bruges til at købe aktiver eller til at købe
anparter/aktier i en virksomhed, som drives af dig eller din ægtefælle.
De aktiver, der købes for etableringskontomidler/iværksætterkontomidler, bliver forlods afskrevet.
Man skal bruge etableringskontoen (iværksætterkonto), hvis man har planer om at starte en virksomhed.
Der er nogle krav til den virksomhed, man starter med etableringskontomidler.
Der skal investeres mindst kr. 85.600 ved etablering af virksomheden, og arbejdsindsatsen i virksomheden
skal være på mindst 50 timer/måned. Virksomheden skal drives af den der bruger
etableringskontomidlerne eller dennes ægtefælle.
Indskuddet kan højst være på 60 % af din løn, dog altid op til 250.000 kr. Der kan ikke indskydes mere end
lønnen.
Eksempel:
Hvis din løn er på 200.000 kr., kan der indskydes op til 200.000 kr.
Hvis din løn er på 300.000 kr., kan der indskydes op til 250.000 kr.
Hvis din løn er på 500.000 kr., kan der indskydes op til 300.000 kr. (60 % af 500.000 kr.)
Der skal som minimum indskydes kr. 5.000, det år der indskydes. Man kan godt helt springe over at
indskyde nogle år.
Der kan indskydes på kontoen indtil virksomheden er etableret og de næste 4 indkomst år.
Hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med etablerings- eller iværksætterkonto, enten opstart eller
brug af midlerne, er du velkommen til at kontakte Landbo Limfjord.
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