Erhverv

Etableringskonto eller Iværksætterkonto
Har du planer om at etablere din egen virksomhed? Så
er en Etableringskonto eller en Iværksætterkonto i Andelskassen det rigtige valg for dig. Det er vigtigt, at din
økonomiske platform er på plads, når du starter egen
virksomhed.

Renteindtægter er skattepligtig indkomst og kan frit hæves i opsparingsperioden.

Etablering
Du skal etablere din virksomhed inden udgangen af det
indkomstår, hvor du når folkepensionsalderen.

Etableringskonto
Opsparing på en etableringskonto er mest relevant for
lønmodtagere, der ikke betaler topskat. Indskud på kontoen kan fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag.
Når du etablerer egen virksomhed, kan du opnå skattefradrag for en del af anskaffelsessummen på investeringer og udgifter til etablering.

Iværksætterkonto
Opsparing på en Iværksætterkonto er mest relevant for
lønmodtagere, der betaler topskat. Indskud på kontoen
kan fratrækkes i den personlige indkomst.

Du kan anvende det opsparede beløb til:
•
anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver,
fx inventar og maskiner
•
afholdelse af fradragsberettigede udgifter, fx vand,
el og varme
•
udgifter til forskning mv.
•
etablering i selskabsform
Du kan hæve fra kontoen når:
•
Du har anvendt et bestemt minimumbeløb, også
kaldet etableringsgrænsen
•

Den høje fradragsværdi betyder, at du ikke har mulighed
for yderligere fradrag eller afskrivninger, når du anvender
det opsparede beløb til etablering af egen virksomhed.

Indskud
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Du kan årligt indskyde op til 250.000 kr. eller 60 % af din
nettolønsindtægt. Dog mindst 5.000 kr.
Hvis du både indskyder på en Etableringskonto og en
Iværksætterkonto, skal det samlede indskud holdes
inden for de nævnte grænser. Du skal indskyde senest
den 15. maj for at opnå fradrag i indkomsten for det foregående indkomstår.
Både du og din ægtefælle kan oprette hver sin konto uanset hvem af jer, der ønsker at etablere egen virksomhed.

Andelskassen – en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Du eller din ægtefælle deltager i virksomhedens
drift med en ikke uvæsentlig arbejdsindsats. Mindst
50 timer om måneden.

Hvis du må opgive planerne om at etablere egen virksomhed eller anvender opsparingen til andre formål,
bliver du efterbeskattet af de indskudte beløb.
Hvis du vil vide mere om skattereglerne, kan du kontakte
SKAT eller din revisor.

Aftal et møde
Andelskassen vil gerne informere om de muligheder, du
har med Etableringskonto eller Iværksætterkonto. Kontakt din rådgiver og aftal et uforpligtende møde.

