
Det globale kapløb om fintech-talenter spidser til i disse år. Danske 
fintech-virksomheder har brug for øget adgang til udenlandsk talent, hvis 
de fortsat skal skabe nye arbejdspladser, overskud og fastholde virksom-
heder i Danmark.

 > FINTECH-PANELET ANBEFALER, at  bruttoskatteordningen bliver mere 
tilgængelig for startups.  

Det skal ske gennem en kombination af muligheden for at medtælle vær-
dien af medarbejderaktier i forhold til lønkravet. Lovgivningen bør også 
allerede nu forholde sig til brug af kryptovaluta som del af et lønkrav. På 
sigt er det afgørende, at Danmark kan tilbyde udenlandske højtuddannede 
specialister på tech-området beskatningsvilkår, der er mere konkurrence-
dygtige i forhold til øvrige EU-lande.

 > FINTECH-PANELET ANBEFALER et særskilt fokus på tech-startupvirk-
somheder i en kommende indsats for at fastholde udenlandske studeren-
de i Danmark.

Det skal ske for at skabe større appel for internationale studerende til at 
blive i Danmark, efter deres uddannelse er færdig. Hvis de udenlandske 
studerende opnår en større tilknytning til arbejdsmarkedet og i særdeles-
hed tech-startupmiljøet under uddannelsen, bør det øge deres lyst til at 
søge et job i Danmark efter endt uddannelse. Det kan f.eks. ske gennem 
øget tilskyndelse til og udbud af studiejob. Startupmiljøer – som f.eks. det 
omkring den danske fintech-scene – beskæftiger folk fra hele verden, er 
åbne og inkluderende, og har faglig ”cutting edge” på nye teknologier. 

 > FINTECH-PANELET ANBEFALER en satsning på et gunstigere miljø for at 
tiltrække og fastholde eksperter og talenter.  

Danmark er og skal være et attraktivt land at bo og arbejde i for uden-
landske tech-talenter. Derfor er det vigtigt at skabe en stærk fortælling om 
danske styrkepositioner ud over de klassiske velfærdsrelaterede ydelser. 
Der kan være tale om offentlige kampagner og markedsføring rettet mod 
Fintech-området, i tråd med den indsats man tidligere har set fra Copen-
hagen Capacity. Incitamentet til at blive i Danmark skal styrkes yderligere 
ved at sikre et smidigt og effektivt møde med de danske myndigheder.

Talent søges  
ud over alle grænser

"
Hvis den danske bruttoskatteordning 
var mere konkurrencedygtig, ville vi 
hos ERNIT uden tvivl kunne tiltrække 
langt flere udenlandske talenter.  

— Søren Nielsen  
CEO, Ernit

"
Danmark har en unik mulighed for at 
positionere sig blandt verdens føre-
nde indenfor udvikling af finansielle 
ydelser – et mia. $ eksportmarked 
– dette skyldes vores høje digitalise-
rings- og uddannelsesniveau, men 
det kræver mulighed for at tiltrække 
udenlandske specialister.  

— Christian Visti Larsen 
CEO NewBanking

"
Hvis Danmark skal lykkes med at 
blive en førende iværksætternation, 
skal bruttoskatteordningen juste-
res således, at tech-startups kan 
tiltrække de nødvendige talenter.  

— Mikael Nielsson 
CEO November First



Hvad skal der til, hvis fintech også skal være  
en dansk styrkeposition om fem år? 
Det er bydende nødvendigt med en langsigtet indsats for at få flere til at ud-
danne sig inden for tech og iværksætteri. På den korte bane vurderer Fintech-
panelet, at virksomhedernes udfordringer med at tiltrække kvalificeret talent 
kun kan løses gennem bedre adgang til internationale talenter. Også fra lande 
uden for EU, da udfordringen er den samme i mange EU-lande, og konkur-
rencen om fintech-talenterne er skarp fra bl.a. Holland, Tyskland, Sverige og 
Storbritannien.

Der er igangsat mange initiativer fra regeringens side bl.a. i kølvandet på 
anbefalinger fra Iværksætterpanelet og den digitale vækststrategi. Panelet 
følger bl.a. aftalerne om brug af medarbejderaktier i små virksomheder samt 
afbureaukratiseringen af bruttoskatteordningen, Digital Hub Denmark og 
Teknologipagten med stor interesse, og kvitterer for de allerede opnåede posi-
tive resultater.

Frygten er dog, at det hverken går stærkt nok eller er vidtrækkende nok, hvis 
vi skal vinde kapløbet mod fintech-miljøerne i Amsterdam, Berlin, London og 
Stockholm. Og det er et kapløb, der ikke må tabes, hvis det danske miljø skal 
fortsætte sin vækst.

INTERNATIONALT TALENT – EN GOD FORRETNING
Tænketanken DEA har lavet en cost-benefit analyse af bruttoskatteordningen og 
finder, at højtuddannede specialister, der kommer til Danmark på bruttoskatte-
ordningen uden medbragt familie, i gennemsnit bliver i Danmark i cirka 3½ år. Hver 
enkelt bidrager årligt med knap 225.000 kr. til de offentlige finanser svarende til 
et overskud på godt 780.000 kr. i den samlede periode pr. udenlandsk medarbej-
der på ordningen. Dette på trods af, at denne gruppe har en lavere skattesats end 
øvrige højtuddannede udenlandske specialister, der ikke er på ordningen.

Skattetrykket er den største udfordring
Panelet oplever, at skattetrykket i Danmark er den største barriere for interna-
tional rekruttering. Danmark har således ét af verdens højeste samlede skatte-
tryk, kombineret med en høj skat af den sidst tjente krone, der sætter ind ved 
et relativt lavt indkomst sammenlignet med omverden. Læg hertil, at mange af 
de lande, vi kæmper med om talenterne, har forskellige særordninger, der er 
mere attraktive end den danske bruttoskatteordning (forskerskatteordning), 
der giver lavere beskatning for udenlandske forskere og andre (højtlønnede) 
nøglemedarbejdere. Derfor fokuseres der i disse anbefalinger blandt andet 
på, hvordan bruttoskatteordningen kan gøres mere attraktiv for især fin-tech 
startups.

Når udenlandske tech-talenter skal vælge, hvilket land de vil arbejde i, tæller 
de mange positive afledte effekter ved Danmarks skattefinansierede velfærds-
model såsom gratis uddannelse, adgang til højkvalitetsdagtilbud til børn og 
gratis sundhedssystem ikke altid med i ligningen for de relativt unge, færdig-
uddannede talenter. Derfor bliver det i højere grad skattetrykket og ”miljøet”, 
der afgør, hvor talenter vælger at arbejde. Det danske vederlagskrav på brut-
toskatteordningen er relativt højt sammenlignet med EU-lande, vi normalt 
sammenligner os med, og det giver udfordring for de typiske lønpakker i 
fintech-startups, der ikke er høje nok til at opfylde vederlagskravet, men som 
ligger over de ca. 555.000 kr. årligt, der udløser den højeste danske marginal-
skat på 56 pct. Denne udfordring forstærkes selvklart af, at aktieaflønning mv. 
ikke kan tælles med ved opgørelse af vederlagskravet.

OM PANELET
DI og Copenhagen Fintech har primo 
2018 sammen nedsat Fintech- 
panelet. Panelet består af medlem-
mer fra begge organisationer med det 
primære formål i fællesskab at udvikle 
politikforslag, der kan understøtte 
og sikre den styrkeposition, det er 
lykkedes at opbygge i Danmark på 
fintech-området.

På nuværende tidspunkt er der 13 
fintech-virksomheder med i  panelet. 
Ud over politiske anbefalinger søsæt-
ter panelet også aktiviteter, der støt-
ter op om anbefalingernes mål fra et 
praktisk perspektiv. 

Medlemmer i Fintech-panelet

• Altapay

• BlockNordic

• Calcabis

• Ernit

• Grandhood

• HiveMined

• Krizo

• Lendino

• MakerDao

• NewBanking

• November First

• WeMoveCoins

• Yourpay



 > FINTECH-PANELET ANBEFALER, at bruttoskatte-
ordningen bliver mere tilgængelig for startups.  

Det skal ske gennem en kombination af muligheden 
for at medtælle værdien af medarbejderaktier i forhold 
til lønkravet. Lovgivningen bør også allerede nu for-
holde sig til brug af kryptovaluta som del af et lønkrav. 
På sigt er det afgørende, at Danmark kan tilbyde uden-
landske højtuddannede specialister på tech-området 
beskatningsvilkår, der er mere  konkurrencedygtige i 
forhold til øvrige EU-lande.

Anbefaling uddybet: Et bredt politisk flertal har for 
nyligt vedtaget L114 vedrørende ændring af aktieavan-
cebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven 
og forskellige andre love. Dermed er der nu kommet 
bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye 
små virksomheder (mikrovirksomheder). Lovforsla-
get blev vedtaget 24. januar 2019, men ikrafttrædelsen 
af de nye regler afventer notificering og godkendelse af 
Europa-Kommissionen, da der er tale om en statsstøt-
teordning. Formålet med ændringerne er bl.a. at give 
bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, 
små virksomheder. 

Medarbejderaktier er et meget brugt redskab til re-
kruttering og fastholdelse af nøglemedarbejdere også 
i fintech-startup virksomheder. Derfor tager Fintech-
panelet varmt i mod bedre vilkår på området, men 
ønsker, at det også skal kunne anvendes i forhold til 
tiltrækning af udenlandsk talent.

I dag kan værdien af medarbejderaktier, køberetter til 
aktier og tegningsretter til aktier ikke medregnes i ved-
lagskravet i bruttoskatteordningen, der udelukkende 
forholder sig til A-indkomst. Aktieløn, og anden form 
for B-skattepligtig aflønning , tæller ikke med. L114 
slår derfor ikke igennem på bruttoskatteordningen.

Udgangspunktet er samtidigt, at ansatte, der aflønnes 
med aktier, køberetter til aktier og tegningsretter til 
aktier, skal medregne værdien heraf ved opgørelsen af 
den skattepligtige indkomst, jf. ligningslovens § 16 og 

statsskattelovens § 4. Værdien af aktierne m.v. beskat-
tes som lønindkomst. Selskabet har som udgangs-
punkt fradragsret for udgifter til tildeling af aktier, 
køberetter til aktier og tegningsretter til aktier som 
lønudgifter. 

Det har næppe været hensigten at udelukke elemen-
ter i en moderne lønpakke fra at blive talt med under 
vederlagskravet. I det lys bør der foretages en justering 
af, hvilke vederlag der kan tælle med, når det opgøres, 
om en person opfylder vederlagskravet i bruttoskat-
teordningen.

Særligt set i lyset af at det gældende vederlagskrav på 
799.200 kr. årligt er svært opnåeligt for fintech-star-
tups særligt når aktieaflønningen ikke kan medregnes. 
Hvis værdien af medarbejderaktier mv. kunne medreg-
nes i vederlagskravet, så ville det bidrage til at mindske 
konkurrenceulemperne overfor andre EU lande.

Fintech-panelet opfordrede desuden til at Afbureau-
kratiseringsforslaget (L30) til bruttoskatteordningen 
blev vedtaget, og kvitterer positivt for det. Enhver 
forsimpling af ordningen vil gøre den mere tilgængelig 
for fintechs og andre startup-virksomheder.

 > FINTECH-PANELET ANBEFALER et særskilt fokus 
på tech-startupvirksomheder i en kommende indsats 
for at fastholde udenlandske studerende i Danmark.

Det skal ske for at skabe større appel for internatio-
nale studerende til at blive i Danmark efter deres ud-
dannelse er færdig. Hvis de udenlandske studerende 
opnår en større tilknytning til arbejdsmarkedet og 
i særdeleshed tech-startupmiljøet under uddannel-
sen, bør det øge deres lyst til at søge et job i Danmark 
efter endt uddannelse. Startupmiljøer som f.eks. det 
omkring den danske fintech-scene beskæftiger folk fra 
hele verden, er åbent og inkluderende, og har faglig 

Anbefalinger uddybet



”cutting edge” på nye teknologier. Det kan f.eks. ske 
gennem øget tilskyndelse til og udbud af studiejob.

Anbefaling uddybet: Når de danske universiteter 
åbner for ansøgninger til 2019, bliver det med færre 
engelsksprogede uddannelser. Regeringen har nemlig 
– med henvisning til lav fastholdelse af internationale 
studernede efter endt uddannelse – pålagt univer-
siteterne at nedbringe antallet af engelsksprogede 
studerende. Reduktionen sker gennem lukning af 
uddannelser, færre pladser eller omlægning af under-
visningssproget til dansk samt et loft der forhindre et 
øget optag af internationale studerende. 

Internationale studerende er en vigtig ressourcer for 
mange danske tech-virksomheder, og de er allerede en 
god forretning for Danmark. Den kan selvfølgelig blive 
endnu bedre, hvis flere dimittender bliver en del af 
det danske arbejdsmarked. I dag er det ca. hver tredje 
internationale kandidatuddannede er i beskæftigelse i 
Danmark 2 år efter endt uddannelse. 

Fintech-panelet bakker op om det partnerskab, som 
Dansk Industri har med Danske Universiteter, Dansk 
Erhverv og Danske Studerendes Fællesråd for at øge 
fastholdelsen af internationale dimittender i Dan-
mark. Arbejdet vil finde sted i foråret 2019 og blandt 
andet have fokus på barrierer og muligheder for 
ansættelse af internationale studerende i studiejob og 
ansættelse af dimittender i små og mellemstore virk-
somheder. Der vil være anbefalinger til fastholdelse 
for både universiteterne og virksomhederne samt de 
lovgivningsmæssige rammer. Fintech panelet under-
støtter særligt fokus på fastholdelse af internationale 
studerende i tech virksomheder. 

  

 > FINTECH-PANELET ANBEFALER en satsning på et 
gunstigere miljø for at tiltrække og fastholde eksperter 
og talenter.   

Danmark er og skal være et attraktivt land at bo og 
arbejde i for udenlandske tech-talenter. Derfor er det 
vigtigt at skabe en stærk fortælling omkring danske 
styrkepositioner ud over de klassiske velfærdsrelatere-
de ydelser. Der kan være tale om offentlige kampagner 
og markedsføring rettet mod fintech-området, i tråd 
med den indsats man tidligere har set fra Copenhagen 
Capacity. Incitamentet til at blive i Danmark skal styr-
kes yderligere ved at sikre et smidigt og effektivt møde 
med de danske myndigheder. 

Anbefaling uddybet: Den internationale konkurrence 
om de bedste tech-talenter skærpes. Lande og regioner 
går stadig mere målrettet til værks for at tiltrække de 
dygtige tech-talenter, som netop deres virksomheder 
har brug for. 

Hvis danske virksomheder skal klare sig i den inter-
nationale konkurrence om tech-talenterne kræver det 
en strategisk satsning på branding af Danmark som 
tech-karrieredestination. I forbindelse med sådan 
en satsning skal det både tydeliggøres at Danmark 
allerede har et gunstigt miljø for tech-eksperter, da un-
dersøgelser har vist at kloge hoveder tiltrækker flere 
kloge hoveder, og samtidig skal målrettede kampagner 
brande vores bæredygtige byer, diversiteten på ar-
bejdsmarkedet lige fra køn til seksualitet, fladt hierarki 
og kreativ designtænkning over for målgruppen. Alt 
det som er attraktivt udover vores skattefinansierede 
kernevelfærdsydelser. 

Tidligere kampagner udarbejdet af Copenhagen 
 Capacity for fintech-industrien har vist flotte resulta-
ter og derfor kan erfaringerne bruges til at udbygge en 
større strategisk satsning. På den lange bane vil dette 
også have en gavnlig effekt for fastholdelsen af talen-
terne, da et gunstigere miljø og omtalen af den danske 
fintech-industri vil gøre, at flere tech-talenter har lyst 
til at blive, da de oplever at være en del af en innovativ 
branche, hvor de lærer af de bedste.  


