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Kapitalindkomstbeskatning

Fjern bagatelgrænsen for 
fradragsberettigede tab på udlån 
(crowdlending) 

UDFORDRINGEN
Som beskrevet under forslaget om ”Enklere indberetning ved lånebaseret crowdfunding” kan især mindre, 
unoterede virksomheder – herunder start-ups – opleve store udfordringer med at tiltrække risikovillig kapital 
(bl.a. på grund af indretningen af den danske kapitalindkomstbeskatning). Lån er et oplagt alternativ, men 
også her kan især mindre iværksættere opleve det vanskeligt – via traditionelle kanaler – at få adgang til lån 
på konkurrencedygtige vilkår. På den anden side er der et antal private og institutionelle investorer, der vil 
være villige til at yde sådanne lån under forudsætning af, at de har mulighed for at sprede risikoen herved.

Crowdlending bringer de to sider sammen ved at muliggøre, at en investor kan opbygge en portefølje 
bestående af mange små lån – måske 100 lån af 1000 kr. hver – og tilsvarende, at en iværksætter kan få 
adgang til et samlet lån bestående af mange sådanne individuelle mikrolån. Modellen er en gevinst for begge 
parter.

I dag er der imidlertid en bagatelgrænse for tab på udlån, der er fradragsberettiget. Grænsen er på 2.000 kr. 
og betyder dermed, at en investor, der udlåner via crowdlending, typisk ikke vil få fradrag, hvis lånet ikke kan 
indfris. Omvendt betales kapitalindkomstskat af alle renter, da renteindtægter ikke er omfattet af en tilsva-
rende bagatelgrænse. Beskatningen er asymmetrisk.

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør fjerne asymmetrien mellem fradrag for tab på udlån og beskatningen af renteindtægter, 
således at der også gives fradragsret for tab under 2.000 kr. ved crowdlending. Eventuelt kan fradraget gøres 
betinget af, at det indberettes af en tredjepart (crowdledning-facilitatoren), som samtidig er forpligtet til også 
at indberette renteindtægter etc.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Den foreslåede justering er et eksempel på, hvordan digitaliseringen – hvis den understøttes af simplere 
lovgivning – kan bidrage til at lette både skattekontrollen og regelefterlevelsen ved at binde en stadig større del 
af skatteindberetningen op på tredjepart. 

Den provenumæssige konsekvens af forslaget forventes at være ubetydelig. 
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