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Resumé
I nærværende artikel diskuteres og nuanceres selskabs- og skatteretlige aspekter af to nylige
policyanbefalinger om aktiecrowdfunding. Det ses blandt andet at forbuddet mod offentligt udbud af
ejerandele i anpartsselskaber forhindrer udviklingen af et aktiecrowdfundingmarked i Danmark. Skulle man
ophæve forbuddet, så vil prospektreglerne ikke finde anvendelse på crowdfundingudbud. I stedet varetages
investorbeskyttelse af de nye regler i EU's crowdfundingforordning. De skatteretlige regler om
aktiecrowdfunding ses ikke nødvendigvis at være så stor en hindring for udviklingen af et
aktiecrowdfundingmarked som forbuddet mod udbud af ejerandelse i anpartsselskaber. Investorfradraget
kan også anvendes ved aktiecrowdfunding, men betyder dog lagerbeskatning for små-investorerne som det
kendes fra aktiesparekontoen.

1. Policyanbefalinger
Crowdfunding er en relativ ny måde for iværksættere og små virksomheder til at få adgang til risikovillig kapital.
Kort sagt går crowdfunding ud på at en projektejer får sit finansieringsbehov dækket ved at modtage mange
små investeringer fra en stor mængde små-investorer (crowd). Projektejeren er ofte en iværksætter eller en lille
virksomhed og der ses med jævne mellemrum pressehistorier om virksomheder der hurtigt får rejst kapital til
diverse udviklingsprojekter.  Investorerne i crowdfunding er typisk ikke-professionelle (retail investors)
forbrugerlignende investorer. Crowdfundingbranchen er i vækst i Danmark og i resten af verden  og når
man ser på de udfordringer virksomhederne har haft med at få adgang til risikovillig kapital siden finanskrisen
er der god grund til denne vækst.

Landdistrikternes Fællesråd (LF) har i samarbejde med Dansk Iværksætter Forening (DIF) og Dansk Industri
(DI) udgivet syv policyanbefalinger til fremme af udvikling af iværksætteri og støtte af erhvervslivet ved brug af
crowdfunding.  Forud for anbefalingerne afviklede LF, DIF og DI, med støtte fra Erhvervsstyrelsens
crowdfundingpulje, en række projekter til indsamling af erfaring med crowdfunding i landdistrikterne. Ud af de
syv policyanbefalinger, som blev offentliggjort ved en politisk konference på Christiansborg i 2021,
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angår to af anbefalingerne juridiske forhold. I denne artikel beskrives de bagvedliggende juridiske
problemstillinger og det juridiske grundlag for anbefalingerne diskuteres. De to policyanbefalinger lyder:

4. At Folketinget gør det muligt for iværksættere at lave investeringsbaseret crowdfunding.

5. At Folketinget giver bedre muligheder for gruppeinvesteringer.

De to anbefalinger belyses eller diskuteres ikke nærmere i de kortfattede udgivne policyanbefalinger, hvilket
derfor er formålet med nærværende artikel. Det er vigtigt at holde sig for øje at begrebet crowdfunding dækker
over mange underliggende juridiske konstruktioner. Typisk grupperes crowdfundingmodellerne i fire grupper.

For det første, donationscrowdfunding, som er en indsamling hvor der ikke ydes en modydelse fra den der
foretager indsamlingen. En sådan crowdfunding kræver forudgående tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

For det andet, belønningscrowdfunding, som typisk kendes som finansiering af udviklingen af et produkt.
Kunstneriske eller teknologiske projekter er hyppige brugere af belønningscrowdfunding hvor bidragsyderen får
en belønning, oftest i form af tidlig adgang til det finansierede produkt, rabat på produktet eller andre
supplerende produkter som modydelse for investeringen. Ofte vil denne konstruktion falde under reglerne om
(forhånds-)køb og de almindelige obligationsretlige regler.

For det tredje, lånecrowdfunding, hvor en række små-investorer sammen finansierer et udlån til en virksomhed.
Investorerne modtager løbende afbetalinger og renter på lånet i forhold til hver deres andel i det samlede udlån.

For det fjerde, aktiecrowdfunding, hvor et antal små-investorer køber en ejerandel i en virksomhed som ønsker
at rejse kapital, typisk i forbindelse med opskalering af virksomheden. Investorerne får qua deres ejerskab
andel i virksomhedens fremtidige overskud. Det bemærkes at begrebet aktiecrowdfunding her anvendes om
dén crowdfundingmodel som betegnes som investeringscrowdfunding i policyanbefaling nummer 4.
Nærværende forfatter støtter at begrebet investeringscrowdfunding dækker over både lånecrowdfunding og
aktiecrowdfunding da investorerne i disse modeller motiveres af udsigten til økonomisk gevinst.  Derfor
er investeringscrowdfunding et passende samlebegreb for de to typer. Fælles for alle modellerne er, at
finansieringen formidles af en crowdfundingplatform.
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2. Aktiecrowdfunding

2.1. Forbud mod udbud af ejerandele

Efter iværksætterselskabets ophør er anpartsselskabet den kapitalselskabsform med det laveste kapitalkrav
og antageligvis også den foretrukne kapitalselskabsform for iværksættere og små virksomheder. Ønsker et
anpartsselskab at sælge ejerandele for at rejse kapital til en opskalering, så vil dette på nuværende tidspunkt
ikke kunne ske ved aktiecrowdfunding pga. selskabsloven (SLL) § 1, stk. 3 som bestemmer at “[e]t
anpartsselskab kan ikke udbyde selskabets kapitalandele til offentligheden.”  Ved aktiecrowdfunding
udbydes netop ejerandele til offentligheden igennem en crowdfundingplatform. Bestemmelsen er indsat for at
tydeliggøre at anpartsselskaber er private selskaber og overtrædelse kan sanktioneres strafferetligt, ved at
betragte selskabet som et aktieselskab der ikke er registreret som sådan og derfor har personlig hæftelse for
selskabsdeltagerne, eller ved tvangsopløsning af selskabet.

Sondringen mellem private og offentlige selskaber kendes naturligvis også i andre lande og lignende forbud
mod at udbyde ejerandele til offentligheden kendes også dér. Til gengæld ses det også at andre lande i EU har
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en mindre restriktiv lovgivning der gør det muligt for private selskaber at udbyde deres ejerandele ved
crowdfunding.

Man kan spørge om ikke Danmark også kan undtage anpartsselskaber fra forbuddet i crowdfundingtilfælde da
crowdfunding netop giver disse mindre selskaber endnu en adgang til risikovillig kapital. Allerede nu fortolkes
anpartsselskabers deltagelse i kommanditselskabers udbud af ejerandele ikke som værende en overtrædelse
af forbuddet i SLL § 1, stk. 3, da anpartsselskabet ikke udbyder ejerandele alene for at finansiere
komplementaren (anpartsselskabet), men også for at finansiere det samlede kommanditselskab.  Som
tilstanden er lige nu, så må anpartsselskaber, der ønsker at benytte sig af aktiecrowdfunding, omdannes til
aktieselskaber efter SLL §§ 319-320.  Med det højere kapitalkrav til aktieselskaber, og det faktum at
der ikke findes et aktiecrowdfundingmarked i Danmark pga. forbuddet i § 1, stk. 3, indebærer at danske
selskaber i stedet benytter sig af aktiecrowdfunding i udlandet.  Man kan betvivle om det er
samfundsmæssigt ønskeligt at danske vækstvirksomheder tager til udlandet for at sælge ejerandele, der
primært kommer udenlandske investorer til glæde.

I Norge sondres der også mellem private og offentlige selskaber. De betegnes henholdsvis aksjeselskap og
allmennaksjeselskaper. Som i Danmark er kapitalkravet til det private selskab i Norge mindre (30.000 NOK) end
for det offentlige selskab (1 mio. NOK).  Af den grund er de fleste mindre virksomheder i Norge
aksjeselskaper, men da der i Norge ikke er forbud mod at udbyde ejerandele af aksjeselskaper til
offentligheden har aktiecrowdfunding haft gode vilkår. Faktisk har små-investorerne i Norge udviklet en
forkærlighed for at investere i Norske crowdfundingprojekter og aktiecrowdfunding er i voldsom vækst.
Således voksede aktiecrowdfunding 880% i 2020, så den nu udgør 20% af den samlede crowdfundede kapital i
Norge, og er i volumen snart lige så stor som den mere velkendte venture capital.  Man kan spørge sig
selv om der er noget at vinde for danske små-investorer, iværksættere og små virksomheder ved at skabe et
lignende marked i Danmark.

Skulle man vælge politisk at fjerne forbuddet i SLL § 1, stk. 3, eller at gøre undtagelse fra forbuddet i tilfælde af
crowdfundingudbud, så kan man forvente at en eller flere udenlandske platforme vil etablere sig i Danmark.
Særligt efter harmoniseringen af reglerne om investeringscrowdfunding ved EU crowdfundingforordningen er
det blevet lettere for platforme at operere i flere EU lande.

Erhvervsministeriet var allerede i 2018 opmærksom på at andre lande, som eksempelvis Estland, Finland,
Holland og Tyskland havde et lempeligere syn på udbud af anparter til offentligheden og iværksatte derfor en
nærmere udregning, hvis skæbne dog er uvis.  Først efter en nærmere undersøgelse ville
Erhvervsministeriet tage stilling til eventuelle ændringer i forbuddet,  hvilket i skrivende stund ikke er
sket. Erhvervsministeriet har tidligere udtrykt at crowdfundingudbud må kræve et grundigt juridisk fundament af
hensyn til investorbeskyttelsen,  hvilket traditionelt ville kunne varetages af krav om prospekt.
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2.2. Prospekt og investorbeskyttelse

Offentligt udbud har den fordel at man når ud til mange investorer og typisk også kan opnå større beløb.
 De nuværende prospektregler om udbud har til formål at beskytte investor ved at forlange tilstrækkeligt

med oplysninger til at investor kan træffe en beslutning om køb.

Prospektreglerne finder ikke anvendelse på crowdfundingudbud af værdipapirer når crowdfundingplatformen
har tilladelse efter den nye EU crowdfundingforordning jf. prospektforordningen art. 1, stk. 4, litra k.
Crowdfundingudbud er kun omfattet af EU crowdfundingforordningen når det samlede udbud af værdipapirer
har en værdi på mindre end 5 mio. EURO.  Under denne grænseværdi varetages investorbeskyttelsen af
de regler der nu findes i crowdfundingforordningen, særligt i kap IV.
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Forordningen søger at harmonisere reglerne for crowdfundingudbud i EU og der er nu indført pligt for platforme
til at indhente tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder.  Med undtagelsen fra prospektpligten bliver
det mindre byrdefuldt for iværksættere og små selskaber at rejse kapital via crowdfunding. Samtidigt er der dog
indført informationskrav der sikrer små-investorerne (typisk forbruger-lignende investorer) adgang til
væsentlige informationer, dog uden at udbuddet bliver omfattet af pligter der svarer til dem i
prospektforordningen. Særligt bemærkes det at det kapitalsøgende selskab skal udarbejde et dokument med
central investorinformation (KIIS) efter artikel 23 og at der i forordningens bilag I fremgår et obligatorisk skema
der skal anvendes. Herudover er der indført krav om at platformen skal udføre videntest, foretage simulering af
evnen til at bære tab hos investorerne og give advarsel hvis produktet er uhensigtsmæssigt for investor jf. art.
21. Endelig, så har investorer der anses for at være mindre erfarne fire dages fortrydelsesret efter deres
tilkendegivelse om investering i crowdfundingudbuddet jf. artikel 22, stk. 2 og stk. 3.

Lige nu fungerer forbuddet mod offentligt udbud af ejerandele i et anpartsselskab som en effektiv barriere for
et aktiecrowdfundingmarked i Danmark. Vælger man at fjerne forbuddet mod udbud af ejerandele i
anpartsselskaber sådan at aktiecrowdfunding i Danmark reelt bliver muligt, så må man være opmærksom på at
investorerne, som oftest vil være ikke-erfarne “forbrugere”, vil nyde beskyttelse af reglerne i
crowdfundingforordningen.
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3. Gruppeinvesteringer

3.1. Investeringsselskaber og lagerbeskatning

Crowdfunding er kendetegnet ved at det kapitalsøgende selskab trækker på mange små investorer (crowd).
Ved aktiecrowdfunding må det kapitalsøgende selskab forholde sig til de praktiske problemer der kan opstå
ved pludselig at få hundredvis af nye medejere. Medejere som man skal kommunikere med i diverse
henseender. Som en praktisk løsning ser man i udlandet at investorerne samles i et selskab oprettet til formålet
– et SPV (special purpose vehicle). Herved får det kapitalsøgende selskab blot én ny ejer og én part at
kommunikere med og forholde sig til.

Investorerne i et investeringsselskab lagerbeskattes og policyanbefaling nr. 5, om at give bedre muligheder for
gruppeinvesteringer, forudsætter at små-investorerne anser denne lagerbeskatning som ufordelagtigt.
Lagerbeskatning kræver at skatteyderen løbende har midler til at kunne betale skatten. For små-investorer i
aktiecrowdfunding er det svært at frigøre midler løbende til skattebetalinger ved at sælge ud af de
crowdfundede ejerandele da disse er svært omsættelige sammenlignet med eksempelvis aktier der handles på
børsen. Policyanbefalingen sigter på at få forandret reglen i aktieavancebeskatningslovens § 19 stk. 1, nr. 2, 4.
pkt.  Her bestemmes det at et selskab anses for at være et investeringsselskab, med lagerbeskatning
af investorerne til følge, såfremt dets virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer.  Da
kollektiv investering er til stede når selskabet har 8 eller flere deltagere,  så vil investorerne i
aktiecrowdfunding i praksis altid blive lagerbeskattede. På den baggrund fremstår reglen om kollektiv
investering ifølge LF, DIF og DI som en barriere for aktiecrowdfunding.

Skatteministeriet har, på forespørgsel om aktiecrowfundings vilkår i Danmark, oplyst at reglen om kollektiv
investering er en regel der skal værne imod investering i danske aktier fra investeringsselskaber i
lavskattelande. Reglen gælder alle investeringsselskaber og ville stride mod EU's regler om kapitalens fri
bevægelighed hvis danske investeringsselskaber skulle blive undtaget. Ikrafttrædelsen af EU's
crowdfundingforordning gør ikke at Skatteministeriet ser grund til at revurdere reglerne.
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3.2. Investorfradraget
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I Sverige, Finland og England har der i længere tid eksisteret skattefordele for personer der indskyder kapital i
unoterede virksomheder.  Skattefordelene i England synes at være væsentlige derved at investor under
nærmere betingelser kan få fradrag for investering i unoterede virksomheder, investor kan få skattefrihed ved
salg af ejerandele efter en årrække, og investor kan få skattefrihed på løbende udbytter.  Som en del af
regeringens iværksætterinitiativer  blev der i 2018 indført et skattefradrag for investeringer i små
selskaber herhjemme, her forstået som selskaber med mindre end 250 medarbejdere eller en omsætning under
50 mio. EURO.  Selv om investorfradragsloven angiver fradrag for erhvervelse af aktier, så omfatter den
også anpartsselskaber jf. selskabsskattelovens  § 1, stk. 1 jf. investorfradragsloven § 3, stk. 1, nr. 1.
Der kan i 2022 foretages fradrag for 400.000 kr. ved direkte erhvervelse af aktier. Sker erhvervelsen igennem en
investorfradragsfond kan der fradrages for op til 125.000 kr. i 2022. Fra år 2023 stiger disse fradrag til
henholdsvis 800.000 kr. og 250.000 kr.  hvilket formentlig kan rumme de fleste små-investorers
erhvervelser.

Skatterådet har i et bindende svar tilkendegivet at erhvervelse af aktier ved en engelsk nominee investment
agreement anses for at være en direkte erhvervelse af kapitalandele der er fradragsberettiget jf.
investorfradragsloven.  Som nævnt, så foretages aktiecrowdfunding i udlandet ofte ved at placere alle
små-investorerne i et SPV, eller ved at man lader investorernes ejerandele stå med én og samme nominee som
formel ejer hvor de reelle ejere stadig er hver individuel investor. Selv om dette praktiske mellemled anvendes er
det altså skatterådets opfattelse at investorfradraget kan benyttes.

Skulle forbuddet i SLL § 1, stk. 3 blive ophævet så vil danske crowdfundingplatforme formentlig også bruge en
mellemkommende selskabsform (SPV), af de praktiske grunde tidligere angivet, og små-investorerne vil efter
al sandsynlighed kunne benytte investorfradraget. Man kan på det grundlag betvivle om det er mulighederne for
skattefradrag der i virkeligheden udgør en hindring for aktiecrowdfunding i Danmark. Ser man på
skatteforholdene i Norge hvor aktiecrowdfunding nyder stor vækst, så findes der også her et investorfradrag
(skatteinsentivordningen). Under nærmere betingelser kan investorer fradrage tegning af aktier i aksjeselskap
med nu op til 1 mio. NOK pr. år.  Skatteinsentivordningen har eksisteret siden 2017 og trods den nu
højere fradragsgrænse i Norge er ordningen sammenlignelig med den danske. Begge ordninger giver investor
en skattefordel ved aktiecrowdfunding og effekten er at skatten reduceres med henholdsvis mindst 15% i
Danmark  og 22% i Norge.  Det er nærliggende at tro, at en fjernelse af forbuddet i SLL § 1, stk.
3 vil åbne for en investoradfærd som den man ser i Norge. Selv om der naturligvis kan være forskelle i blandt
andet investeringskultur mellem de to landes befolkninger, så er det nok næppe skattereglerne der vil gøre den
store forskel.

Allerede i 2014 ønskede erhvervsministeren at udskyde eventuelle lovændringer i Danmark til efter EU's arbejde
med regulering af crowdfunding.  Selv om EU crowdfundingforordningen trådte i kraft i november 2021
er der i skrivende stund ikke tegn på yderligere politiske overvejelser.
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4. Afsluttende bemærkninger
Når LF, DIF og DI offentliggør policyanbefalinger, så er det naturligvis for at påvirke den politiske
beslutningsproces. I nærværende artikel er det juridiske grundlag for policyanbefalingerne nuanceret og
diskuteret mere end det ses i policyanbefalingerne. Det ses blandt andet at forbuddet mod offentligt udbud af
ejerandele i anpartsselskaber er under forandring i Europa og at forbuddet forhindrer udviklingen af et
aktiecrowdfundingmarked i Danmark. Skulle man tillade udbud af ejerandele i anpartsselskaber, så vil
prospektreglerne ikke finde anvendelse. I stedet varetages hensynet til investorbeskyttelse af de nye regler i
EU's crowdfundingfordning.

De skatteretlige regler om aktiecrowdfunding ses ikke nødvendigvis at være en så stor en hindring for
udviklingen af et aktiecrowdfundingmarked som forbuddet mod udbud af ejerandelse i anpartsselskaber. Selv
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værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af

om England er kendt for sit store aktiecrowdfundingmarked og skattefordele for crowdfundinginvestorer, så vil
investorer i Danmark kunne gøre brug af investorfradraget hvis aktiecrowdfunding skulle blive tilladt. Selv om
der stadig er større skattemæssige fordele ved den engelske model, så er det ikke uden skattemæssigt
incitament at investere i iværksætteri i Danmark, men det kommer dog an på om små-investorerne vil
acceptere en lagerbeskatning som de eventuelt allerede kender fra deres aktiesparekonto.
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direktiv 2003/71/EF (2017/1129).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2020/1503 af 2020-10-07 om europæiske

crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning 2017/1129 og direktiv 2019/1937.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2020/1503 af 2020-10-07 om europæiske

crowdfundingtjenesteudbydere for erhvervslivet og om ændring af forordning 2017/1129 og direktiv 2019/1937
art. 12.

Funderbeam What are the differences between a loan-based SPV and a Nominee? (21. marts 2022)
https://www.funderbeam.com/help/what-are-the-differences-between-a-loan-based-spv-and-a-
nominee/#:~:text=Nominee%20structure&text=Similar%20to%20the%20SPV′%20only,′%20shares′
%20or%20convertible%20notes tilgået 7. juni 2022.

Aktieavancebeskatningsloven Lovbekendtgørelse 2021-01-29 nr. 172 om den skattemæssige behandling
af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.

Aktieavancebeskatningsloven Lovbekendtgørelse 2021-01-29 nr. 172 om den skattemæssige behandling
af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v § 19, stk. 1, nr. 2, 4. pkt.

Aktieavancebeskatningsloven Lovbekendtgørelse 2021-01-29 nr. 172 om den skattemæssige behandling
af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v § 19, stk. 1, nr. 2, 5. pkt.

Skatteudvalget (SAU) 2021-2022 alm. del - svar på spm. 241 og Skatteudvalget (SAU) 2020-2021 alm. del -
svar på spm. 573.

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) 2017-2018 alm. del - svar på spm. 101.
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU) 2017-2018 alm. del - svar på spm. 101.
Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og

Radikale Venstre om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017.
Investorfradragsloven Lov 2018-12-27 nr. 1707.
Selskabsskatteloven Lovbekendtgørelse 2021-02-22 nr. 251.
Investorfradragsloven Lov 2018-12-27 nr. 1707 § 7, stk. 2.
SKM2019.620.SR.
Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) LOV-1999-03-26-14 § 6-53 og Skatteetaten,

Inntektsfradrag ved investering i oppstartselskap (aksjeselskap) – skatteinsentivordningen
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-
verdipapirer/om/skatteinsentivordningen/ tilgået 6. juni 2022.

BDO Danmark Depechen-artikel: Udsigt til komplicerede regler om investorfradrag (18. september 2018)
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/depechen-artikler-2018/udsigt-til-komplicerede-regler-om-
investorfradrag tilgået 6. juni 2018.

Skatteetaten, Inntektsfradrag ved investering i oppstartselskap (aksjeselskap) – skatteinsentivordningen
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-
verdipapirer/om/skatteinsentivordningen/ tilgået 6. juni 2022.

Erhvervs- og væksministeriet, Besvarelse af spørgsmål S 1005 stillet af Jakob Engel-Schmidt (V) den 18.
februar 2014, 26. februar 2014.
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