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Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 18. december 2018

Forslag
til

Investorfradragslov
Lovens anvendelsesområde
§ 1. Personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven,
kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrage
investeringer i visse små og mellemstore selskaber efter reglerne i denne lov (investorfradrag).
Betingelser vedrørende investeringen
§ 2. Det er en betingelse for investorfradrag, at den skattepligtige ved investeringen
1) erhverver aktier i et målselskab som nævnt i § 3 (direkte erhvervelse) eller
2) ved kontant indskud erhverver andele i en investorfradragsfond, der skal anvende indskudte midler til erhvervelse af aktier i målselskaber som nævnt i § 3, og
som på tidspunktet for erhvervelsen af andelene enten
forvaltes af en forvalter af alternative investeringsfonde
med tilladelse i henhold til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller er en selvforvaltende
investorfradragsfond med tilladelse i henhold til samme
lov (indirekte erhvervelse).
Stk. 2. Ved direkte og indirekte erhvervelse af aktier i et
målselskab skal aktierne i selskabet erhverves mod fuld kontant betaling ved
1) tegning af aktier i forbindelse med stiftelsen eller en senere kapitalforhøjelse eller
2) erhvervelse af allerede udstedte aktier i et selskab, der
ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed,
og hvis egenkapital fra stiftelsen har henstået som et
ubehæftet kontant indestående i et pengeinstitut.
Stk. 3. Det er en betingelse for investorfradrag, at
1) den skattepligtige inden udløbet af det kalenderår, hvor
en direkte eller indirekte erhvervelse er foretaget,
skriftligt giver oplysning til målselskabet henholdsvis
investorfradragsfonden om, at der vil blive foretaget investorfradrag for investeringen,
2) den skattepligtige samtidig oplyser målselskabet henholdsvis investorfradragsfonden om, i hvilket omfang
fradraget ønskes taget, og

3)

målselskabet eller investorfradragsfonden foretager
indberetning efter skatteindberetningslovens § 29 a eller § 29 b.
Betingelser vedrørende målselskabet

§ 3. Som målselskab anses et selskab, der opfylder følgende:
1) Selskabet er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk.
1, nr. 1 eller 2, er en andelskasse omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 a, eller er et tilsvarende
udenlandsk selskab, som er omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, og som er hjemmehørende i et
EU-/EØS-land, på Færøerne, i Grønland eller i en stat,
hvis kompetente myndigheder skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.
2) Selskabet befinder sig i en opstarts- eller vækstfase
som nævnt i stk. 2, medmindre der er tale om en opfølgende investering som nævnt i stk. 5.
3) Selskabets virksomhed består ikke i overvejende grad i
passiv kapitalanbringelse som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 5, 2. pkt., og
stk. 6. Dette krav gælder dog ikke ved erhvervelse af
aktier efter § 2, stk. 2, nr. 2.
4) Selskabet beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. euro eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. euro. Opgørelsen af antal
beskæftigede og den årlige omsætning og balance sker
på baggrund af bilag 1 i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse
kategorier af støttes forenelighed med det indre marked
i henhold til traktatens artikel 107 og 108.
5) Selskabets aktier er ikke optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.
6) Selskabet har ikke i de seneste 3 år foretaget udlodninger eller ydet vederlag ved opkøb af egne aktier eller
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tilskud omfattet af selskabsskattelovens § 31 D, der
samlet overstiger selskabets regnskabsmæssige resultat
efter skat i de seneste 3 regnskabsår.
7) Selskabet er ikke kriseramt som defineret i EuropaKommissionens meddelelse om Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikkefinansielle virksomheder
(2014/C 249/01).
8) Selskabet har ikke undladt at efterkomme et krav om
tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen
ved en tidligere afgørelse har erklæret ulovlig og uforenelig med det indre marked.
Stk. 2. Selskabet anses at befinde sig i en opstartsfase som
nævnt i stk. 1, nr. 2, hvis det har været aktivt på et marked i
mindre end 7 år efter sit første kommercielle salg. Selskabet
anses for at være i en vækstfase som nævnt i stk. 1, nr. 2,
hvis det har brug for et første kapitalindskud, som er større
end 50 pct. af den gennemsnitlige årsomsætning i de foregående 5 år, beregnet på grundlag af en forretningsplan, der er
udarbejdet med henblik på at trænge ind på et nyt produktmarked eller geografisk marked.
Stk. 3. Selskabet anses for at have været aktivt på et marked i mindst 7 år efter stk. 2, 1. pkt., hvis det har været modtagende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven og det indskydende selskab foretog sit første
kommercielle salg for mindst 7 år siden. Er aktiver, som selskabet har modtaget ved en skattefri omstrukturering efter
fusionsskatteloven, indgået i flere successive skattefrie omstruktureringer efter fusionsskatteloven, skal bedømmelsen
af, hvornår det første kommercielle salg er foretaget, ske i
forhold til det første selskab, der med hensyn til de pågældende aktiver var indskydende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven.
Stk. 4. Selskabet anses for at have været aktivt på et marked i mindst 7 år efter stk. 2, 1. pkt., hvis et datterselskab,
hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af
aktiekapitalen m.v., har været aktivt på et marked i mindst 7
år. Er der aktuelle planer om, at selskabet direkte eller indirekte skal erhverve mindst 25 pct. af aktiekapitalen m.v. i et
selskab, anses sidstnævnte selskab for et datterselskab ved
bedømmelsen efter 1. pkt.
Stk. 5. Selv om selskabet ikke befinder sig i en opstartseller vækstfase som nævnt i stk. 2, kan et selskab anses for
målselskab ved direkte eller indirekte erhvervelse af aktier,
der sker som opfølgning på en direkte eller indirekte erhvervelse af aktier i selskabet, som oprindelig er foretaget på et
tidspunkt, hvor selskabet ifølge en erklæring afgivet i medfør af § 5 opfyldte betingelserne i stk. 1 og muligheden for
at foretage opfølgende investeringer indgik i den oprindelige
forretningsplan.
§ 4. Målselskabet må højst modtage kapitalindskud, hvori
der indgår aktier tegnet af investorfradragsfonde, eller som
danner grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse,
for et samlet beløb på 15 mio. euro. Ved erhvervelse af aktier omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2, medregnes den samlede anskaffelsessum ved opgørelsen af grænsen efter 1. pkt., når
erhvervelsen helt eller delvis foretages af investorfradrags-

fonde eller danner grundlag for investorfradrag ved direkte
erhvervelse.
§ 5. En godkendt revisor skal forud for erhvervelsen af
aktier omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2, eller gennemførelsen af
kapitalindskud, der foretages af investorfradragsfonde, eller
som kan danne grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, afgive erklæring med høj grad af sikkerhed om,
at selskabet opfylder betingelserne i § 3, og at den i § 4 omtalte grænse ikke vil blive overskredet ved erhvervelsens eller kapitalindskuddets gennemførelse. Erklæringen indsendes til Erhvervsstyrelsen inden for 2 uger efter erhvervelsen
eller i forbindelse med anmeldelsen af stiftelsen eller kapitalindskuddet, og den må ikke være afgivet mere end 2 uger
før erhvervelsen, stiftelsesdokumentets underskrivelse eller
afholdelsen af den generalforsamling, hvor kapitalindskuddet vedtages.
Stk. 2. Såfremt der i forbindelse med et kapitalindskud
omfattet af stk. 1, 1. pkt., er udarbejdet en forretningsplan,
hvori der indgår en mulighed for at foretage opfølgende investeringer som nævnt i § 3, stk. 5, skal denne forretningsplan indsendes til Erhvervsstyrelsen sammen med den i stk.
1 nævnte erklæring. Ved opfølgende investeringer skal revisorerklæringen efter stk. 1 indeholde en redegørelse for de
omstændigheder, der begrunder, at muligheden for investeringen må anses for at indgå i den i 1. pkt. omtalte forretningsplan.
Betingelser vedrørende investor
§ 6. Der kan ikke foretages investorfradrag ved direkte erhvervelse af aktier, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, hvis den skattepligtige eller dennes nærtstående direkte eller indirekte ejer eller
har ejet aktier i målselskabet i det indkomstår, hvor investeringen foretages, eller i de 2 forudgående indkomstår. Dette
gælder dog ikke, hvis der er tale om en opfølgende investering omfattet af § 3, stk. 5.
Stk. 2. Der kan ikke foretages investorfradrag ved direkte
erhvervelse af aktier, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, hvis den skattepligtige eller dennes nærtstående i det indkomstår, hvor investeringen foretages, eller i de 2 forudgående indkomstår
overdrager eller har overdraget aktiver til målselskabet. 1.
pkt. finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af aktiver til målselskabet fra et selskab m.v., hvori den skattepligtige er hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4.
Stk. 3. Der kan ikke foretages investorfradrag ved direkte
erhvervelse af aktier, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, hvis målselskabet i
det indkomstår, hvor investeringen foretages, eller i de 2
forudgående indkomstår er eller har været modtagende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven
og den skattepligtige eller dennes nærtstående i samme periode direkte eller indirekte ejer eller har ejet aktier i det indskydende selskab eller overdrager eller har overdraget aktiver til det indskydende selskab. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af aktiver til det indskydende selskab fra et selskab m.v., hvori den skattepligtige er hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4.
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Stk. 4. Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn
og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med oprindeligt
slægtskabsforhold.
Opgørelse af investorfradrag
§ 7. Investorfradraget opgøres på grundlag af den skattepligtiges anskaffelsessum efter aktieavancebeskatningsloven
for aktier som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, og andele som nævnt
i § 2, stk. 1, nr. 2. Fradraget udgør 59 pct. af anskaffelsessummen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Ved direkte erhvervelse af aktier som nævnt i § 2,
stk. 1, nr. 1, kan fradraget højst beregnes på grundlag af en
anskaffelsessum på 400.000 kr. i hvert af indkomstårene
2019-2022 og 800.000 kr. i 2023 og senere indkomstår. Ved
indirekte erhvervelse af aktier ved erhvervelse af andele i investorfradragsfonde som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2, kan fradraget højst beregnes på grundlag af en anskaffelsessum på
125.000 kr. i hvert af indkomstårene 2019-2022 og 250.000
kr. i 2023 og senere indkomstår.
Genbeskatning
§ 8. I de i §§ 9-11 nævnte tilfælde skal den skattepligtige
genbeskattes af tidligere foretagne investorfradrag i det indkomstår, hvori den omstændighed, der udløser genbeskatningen, er indtruffet. Ved genbeskatningen medregnes investorfradraget med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af
det indkomstår, hvori fradraget er foretaget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori genbeskatningen skal ske, ved
opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Stk. 2. Beskatningen efter stk. 1 sker med satserne for
kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår,
hvori den omstændighed, der udløser genbeskatningen, er
indtruffet. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens § 8 c, anvendes beskatningsprocenten efter personskattelovens § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat.
§ 9. Der skal ske genbeskatning efter § 8, i det omfang
den skattepligtige senest 3 år efter erhvervelsen afstår aktier
som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, eller andele som nævnt i § 2,
stk. 1, nr. 2, der har dannet grundlag for investorfradrag.
Stk. 2. Aktier eller andele anses ved anvendelsen af stk. 1
for afstået, hvis de ophører med at være omfattet af dansk
beskatningsret af anden grund end den skattepligtiges død.
Stk. 3. Ved afgørelsen af, om de afståede aktier eller andele i investorfradragsfonde har dannet grundlag for investorfradrag, anses de sidst afståede aktier eller andele for at
have dannet grundlag for fradraget, når den skattepligtige
ejer aktier eller andele med samme rettigheder erhvervet på
samme tidspunkt. Ejer den skattepligtige aktier eller andele
med samme rettigheder erhvervet på forskellige tidspunkter,
anses de først erhvervede aktier eller andele for de først afståede.
Stk. 4. Der sker ikke genbeskatning efter stk. 1, hvis den
skattepligtige afstår samtlige aktier i et målselskab eller
samtlige andele i en investorfradragsfond og aktiernes eller

andelenes afståelsessum med tillæg af modtagne udbytter
vedrørende de pågældende aktier eller andele ikke overstiger 50 pct. af aktiernes eller andelenes anskaffelsessum.
Stk. 5. Hvis der afstås aktier eller andele som nævnt i stk.
1, skal den skattepligtige give told- og skatteforvaltningen
oplysning herom inden udløbet af oplysningsfristen efter
skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13, for det indkomstår,
hvori afståelsen er sket.
§ 10. Der skal ske genbeskatning efter § 8, hvis den skattepligtige eller dennes nærtstående som nævnt i § 6, stk. 4,
inden for 3 år efter erhvervelsen af aktier, der har dannet
grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, overdrager aktiver til målselskabet. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af aktiver til målselskabet fra et
selskab m.v., hvori den skattepligtige er hovedaktionær som
nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis målselskabet inden for 3 år efter den skattepligtiges erhvervelse af
aktier, der har dannet grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, er modtagende selskab i en skattefri omstrukturering efter fusionsskatteloven og den skattepligtige,
dennes nærtstående som nævnt i § 6, stk. 4, eller et selskab
m.v., hvori den skattepligtige er hovedaktionær som nævnt i
aktieavancebeskatningslovens § 4, har overdraget aktiver til
det indskydende selskab.
Stk. 3. Skal der ske genbeskatning efter stk. 1 eller 2, skal
den skattepligtige give told- og skatteforvaltningen oplysning herom inden udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens §§ 10 og 11, jf. § 13, for det indkomstår,
hvori genbeskatningen skal ske.
§ 11. Der skal ske genbeskatning efter § 8, hvis virksomheden i et målselskab, hvori den skattepligtige har erhvervet
aktier, der har dannet grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, inden for 3 år efter erhvervelsen i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse som nævnt i
aktieavancebeskatningslovens § 34, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 5, 2.
pkt., og stk. 6.
Ikrafttræden m.v.
§ 12. Loven træder i kraft den 1. februar 2019.
Stk. 2. Loven har virkning fra og med den 1. januar 2019.
Stk. 3. Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomståret 2019 efter § 16 i lov om kommunal
indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for
kommuneskat og kirkeskat for 2019, der følger af denne lov.
Stk. 4. Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 3 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende
indkomståret 2019, der foreligger pr. 1. maj 2021.
Ændring af anden lovgivning
§ 13. I skatteindberetningsloven, lov nr. 1536 af 19. december 2017, som ændret ved § 6 i lov nr. 1682 af 26. december 2017, § 7 i lov nr. 396 af 2. maj 2018, § 13 i lov nr.
1130 af 11. september 2018 og § 37 i lov nr. 1429 af 5. december 2018, foretages følgende ændringer:
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1. Efter § 29 indsættes:
»§ 29 a. Selskaber skal årligt foretage indberetning til
told- og skatteforvaltningen om investeringer, der danner
grundlag for investorfradrag som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 1, og som selskabet har modtaget oplysning om som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 3, og
om investeringer foretaget af investorfradragsfonde.
Stk. 2. Indberetninger efter stk. 1 skal for hver investor,
der har foretaget en investering, der danner grundlag for investorfradrag som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1,
nr. 1, omfatte følgende oplysninger:
1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
2) Identifikation af investor.
3) Oplysning om de aktier, der danner grundlag for investorfradrag, og om aktiernes anskaffelsestidspunkt og -sum.
4) Oplysning om, hvorvidt investor har ejet aktier i selskabet inden for en periode på 3 år forud for investeringen.
Stk. 3. Indberetninger efter stk. 1 skal desuden omfatte
oplysninger om det samlede beløb, som selskabet i årets løb
har modtaget i kapitalindskud omfattet af stk. 1, når dette
beløb overstiger 500.000 euro.
Stk. 4. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indberetning efter stk. 1-3, om offentliggørelse af oplysninger
indberettet efter stk. 3 og om offentliggørelse af oplysninger
om virksomhedens navn, virksomhedstype og cvr-nummer
og størrelse og dato for investeringen.
§ 29 b. Investorfradragsfonde skal årligt foretage indberetning til told- og skatteforvaltningen om investeringer som
nævnt i investorfradragslovens § 2, stk. 1, nr. 2, der danner
grundlag for investorfradrag, og som fonden har modtaget
oplysning om som nævnt i investorfradragslovens § 2, stk.
3.
Stk. 2. Indberetninger efter stk. 1 skal for hver investor
omfatte følgende oplysninger:
1) Identifikation af den, der foretager indberetningen.
2) Identifikation af investor.
3) Oplysning om de andele, der danner grundlag for investorfradrag, og om andelenes anskaffelsestidspunkt
og -sum.
Stk. 3. Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indberetning efter stk. 1 og 2.«
2. I § 54, stk. 1, ændres »30-32« til: »29 a-32«.
§ 14. I lov om forvaltere af alternative investeringsfonde
m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1166 af 19. september 2018,
som ændret ved § 35 i lov nr. 1555 af 19. december 2017,
foretages følgende ændringer:
1. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 51 og 52:
»51) Investorfradragsfond: En alternativ investeringsfond,
der overholder betingelserne i afsnit VIII a, og
a) hvis formål er at skabe et afkast til investorfradragsfondens investorer ved investeringer i selskaber, der opfylder betingelserne i investorfra-

52)

dragsloven for investorfradragsfondes investering
i målselskaber,
b) hvis vedtægter eller fondsbestemmelser angiver,
at fonden er en investorfradragsfond, og
c) som har udpeget en forvalter, der har tilladelse til
at forvalte alternative investeringsfonde, eller som
har tilladelse til at være en selvforvaltende investorfradragsfond.
Målselskab: Et selskab, der opfylder betingelserne i §
3 i investorfradragsloven.«

2. § 6, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Tærskelværdierne i stk. 1 finder ikke anvendelse
for virksomheder, der forvalter en eller flere kapitalforeninger, for virksomheder, der forvalter en eller flere investorfradragsfonde, og for selvforvaltende investorfradragsfonde,
idet disse uanset værdien af aktiverne skal have tilladelse af
Finanstilsynet til at forvalte alternative investeringsfonde eller til at være en selvforvaltende investorfradragsfond.«
3. Efter § 154 indsættes:
»Afsnit VIII a
Særlige regler for investorfradragsfonde
Kapitel 23 a
Investorfradragsfonde
§ 154 a. Kun investorfradragsfonde kan og skal i deres
navn benytte betegnelsen investorfradragsfond.
Stk. 2. Det skal fremgå af investorfradragsfondens vedtægter eller fondsbestemmelser, at investorfradragsfondens
investeringspolitik er at investere i små og mellemstore selskaber, som opfylder betingelserne i investorfradragsloven
for investorfradragsfondes investering i målselskaber.
§ 154 b. Hvis investorfradragsfonden er etableret som en
åben fond, skal minimum 70 pct. af hvert kapitalindskud i
fonden være investeret i målselskaber, inden for 1 år efter at
fonden har modtaget indskuddet. Hvis fonden er etableret
som en lukket fond, skal minimum 70 pct. af den indskudte
kapital i fonden være investeret i målselskaber, inden for 1
år efter at fondens tegningsperiode er udløbet. Fonden skal
ændre investeringspolitik og navn eller afvikles, når den ikke længere opfylder kravene i 1. eller 2. pkt. Fonden skal
påbegynde ændring af investeringspolitik og navn eller afvikling, senest 10 hverdage efter at fonden har opdaget, at
kravene i 1. eller 2. pkt. ikke er opfyldt.
Stk. 2. En investorfradragsfond må højst placere 15 pct. af
sin indskudte kapital i ét målselskab ved den første investering i målselskabet. En investorfradragsfond kan uanset 1.
pkt. foretage opfølgende investeringer i målselskabet. En
opfølgende investering kan tidligst foretages 6 måneder efter den første investering i målselskabet. Investorfradragsfonden skal på tidspunktet for den opfølgende investering i
målselskabet have investeret minimum 30 pct. af sin indskudte kapital i minimum fire andre målselskaber.
Stk. 3. Den del af den indskudte kapital, som ikke er investeret i målselskaber, skal placeres i aktiver, som er angivet i
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4. pkt. Hvis investorfradragsfonden er etableret som en åben
fond, kan højst 30 pct. af et kapitalindskud være placeret i
aktiver som angivet i 4. pkt., efter 1 år fra indskuddet i investorfradragsfonden er modtaget. Hvis investorfradragsfonden er etableret som en lukket fond, kan højst 30 pct. af den
indskudte kapital være placeret i aktiver som angivet i 4.
pkt. efter 1 år fra tegningsperiodens udløb. I de i 1.-3. pkt.
nævnte tilfælde kan den indskudte kapital i investorfradragsfonden placeres i
1) aktier og obligationer, som er optaget til handel på et
reguleret marked,
2) andele i kollektive investeringsordninger, som er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. eller lov om investeringsforeninger m.v., og
som er optaget til handel på et reguleret marked, eller
3) indskud i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union, i et
land, som Unionen har indgået aftale med på det finan-

sielle område, eller i et tredjeland, hvis kreditinstitutter
er underlagt og følger tilsynsregler, som Finanstilsynet
anser for at være mindst lige så strenge som EU-reguleringen, såfremt indskuddene er på anfordringsvilkår eller kan trækkes tilbage eller forfalde inden for højst 12
måneder.
Stk. 4. En investorfradragsfond må ikke yde lån til eller
stille garanti for tredjemand.
Stk. 5. En investorfradragsfond må ikke optage lån.
§ 154 c. De målselskaber, som investorfradragsfonden investerer i, må ikke have snævre forbindelser med hinanden.«
4. I § 190, stk. 1, ændres »og § 149, stk. 1, 2. pkt.,« til: »§
149, stk. 1, 2. pkt., og §§ 154 a-154 c«.
Territorialbestemmelse
§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Folketinget, den 18. december 2018
KRISTIAN PIHL LORENTZEN
/ Karen J. Klint

