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Dansk Erhvervs bemærkninger til EU Kommissionens høring om SMV definitionen 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv er grundlæggende af den holdning, at alt lovgivning, både nationalt og fra EU, skal 
udarbejdes på den præmis, at det skal være muligt også for små virksomheder at leve op til lovgivningen. 

I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at undtage små og mellemstore virksomheder (SMVer), 
og derfor er det nødvendigt at have en klar definition af, hvad en SMV er. Dansk Erhverv mener ikke, at 
der er behov for at foretage store ændringer ved den eksisterende definition. 

 

Specifikke bemærkninger 

Kriterier 

Dansk Erhverv mener, at de tre eksisterende kriterier for at vurdere om en virksomhed er en SMV er 
tilstrækkelige. Dansk Erhverv mener fortsat, at antal ansatte bør være et obligatorisk kriterie, da 

baggrunden for at introducere SMV undtagelser ofte er, at SMVer ikke har juridisk kompetence internt. 
Dette vil ikke nødvenligvis ændre sig på grund af den teknologiske udvikling eller nye 
forretningsmodeller. De finansielle kriterier bør justeres så de afspejler inflationen og ændringerne i 
produktiviteten.  

Ift. organisatoriske forhold mener Dansk Erhverv at fortolkningen skal klarlægges, så der ikke kan opstå 

tvivl eller omgåelse efter ECJ dommene. Det skal i den sammenhæng understreges, at forbindelser til 
venture capital fonde og business angels ikke skal ses som en forhindring for at klassificere virksomheder 
som værende SMVer– se kommentaren ad punkt 2.8 nedenfor.  

Dansk Erhverv støtter en videreførelse af den nuværende toårige ”grace” periode.  

 

Ad punkt 2.8  

Iværksætteri og det dertil knyttede markedet for venture capital og business angels er fortsat meget 
underudviklet i EU i forhold til f.eks. USA. Det er derfor meget vigtigt, at vi i EU giver denne branche 

bedst mulige vilkår for at vokse. Den nuværende regel omkring, at virksomheder mister deres status som 
SMV, og dermed mulighederne for at benytte forskellige SMV rettede finansieringsmuligheder samt 
undtagelser i lovgivningen, hvis venture capital fonde ejer mere end 50% eller business angels har givet 

virksomheden mere end EUR 1.250.000, giver ikke incitament til at benytte venture capital og business 
angels i EU og er til skade for iværksætteriet. Disse kriterier bør derfor afskaffes helt.  

 

Dansk Erhverv står til rådighed for yderligere uddybning 
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Med venlig hilsen 

 

Katinka Clausdatter Worsøe 

EU Konsulent 

  


