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Besvarelse af spørgsmål 55 alm. del stillet af udvalget den 21. oktober
2016 efter ønske fra Mattias Tesfaye (S)

ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12

Spørgsmål:
I statusnotat til Skatteudvalget, jf. SAU alm del - bilag 211 (2015-16)
skriver Erhvervs- og Vækstministeriet på s. 9: ”Erhvervs- og Vækstministeriet vil derfor igangsætte følgende tiltag: Erhvervsstyrelsen vil tydeliggøre de pligter og det ansvar, der er forbundet med at være et iværksætterselskab. Erhvervsstyrelsen vil igangsætte en dyberegående undersøgelse af forholdene hos de etablerede iværksætterselskaber baseret på en
større population af selskaber og en flerårig cyklus.” Ministeren bedes
redegøre for status og indhold af tiltagene, herunder hvornår undersøgelsen er færdig og forventes forelagt for Folketinget.
Svar:
Som opfølgning på den status for anvendelsen af iværksætterselskaber,
som jeg har oversendt til Folketinget i maj 2016, er der igangsat flere
tiltag.
Erhvervsstyrelsen har iværksat tiltag, der skal tydeliggøre de pligter, der
er forbundet med at være iværksætterselskab. Det indebærer bl.a., at Erhvervsstyrelsen har revideret det brev, der fremsendes, når man stifter et
iværksætterselskab, så en række af de pligter, der er forbundet med at
være et iværksætterselskab, er tydeliggjort. Det skal tilsikre, at selskaberne bliver orienteret om disse krav ved stiftelsen.
Herudover indeholder det netop fremsatte forslag til ændring af Selskabsloven og Årsregnskabsloven (L23) et forslag til nye regler om det Offentlige Ejerregister, der skal sikre en større efterlevelse af reglerne om ejerregistreringer for alle kapitalselskaber. Det er bl.a. et centralt tiltag i forhold til iværksætterselskaber, da det i rapporten blev identificeret at
iværksætterselskaber var dårligere til at få registreret deres ejere end andre selskabsformer.
Med hensyn til den dybdegående undersøgelse, der spørges til, er det en
forudsætning for analysen, at der foreligger et flerårigt datagrundlag, som
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analysen kan baseres på. Det forventes, at undersøgelsen igangsættes, når
indsendelsesfristen for 2016-regnskaberne er udløbet (medio 2017), da
der så foreligger data fra de tre første regnskabsår, hvor det har været
muligt at stifte iværksætterselskaber. Analysen forventes afsluttet primo
2018.

Med venlig hilsen

Troels Lund Poulsen

