
 

 

 
 
Høringssvar  

 
 

19. marts 2018 
 

Høringssvar vedr. Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Højere 
skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed)  

Lovforslaget har afsæt i den Erhvervs- og Iværksætterpakke, som regeringen (Venstre, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti) indgik med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre den 12. 
november 2017 og udmønter forslag V.1 i aftalen. 
 
DVCAs bemærkninger 
Indledningsvis vil DVCA benytte lejligheden til rose initiativerne i Erhvervs- og Iværksætterpakken, 
der blandt andet har til formål at gøre det mere attraktivt at investere i nystartede selskaber. Vi er 
fuldstændig enige med regeringens grundholdning, som også kom til udtryk i indledningsafsnittet til 
aftaleteksten af 12. november:  
 
”Fundamentet for nye erhvervssucceser er iværksættere, der har visionen, evnerne og gå på - modet, der skal 
til for at skabe en virksomhed. Ofte kan det være vanskeligt for nye, mindre virksomheder at rejse kapital – 
særligt fordi de ikke i samme grad som mere etablerede, større virksomheder har adgang til internationale 
investorer.  
 
De mindre virksomheder er afhængige af, at der er et velfungerende marked for risikovillig kapital her i 
Danmark. Markedet for risikovillig kapital skal derfor forbedres i Danmark gennem blandt andet at styrke 
aktiekulturen, så den enkelte dansker kan engagere sig mere direkte i erhvervslivet.”   

 
DVCA ønsker ligestilling mellem nystartede og etablerede virksomheder 
I betragtning af regeringens ambitioner er det derfor også med et vist vemod, at DVCA konstaterer, 
at på et enkelt punkt i dette forslag i iværksætterpakken ensidigt favoriserer etablerede 
virksomheder, især i medicinalbranchen, hvor Danmarks underskov i øvrigt er stærk, men hvor 
kapitalbehovet også er ekstra stort i de kommende år.  
 
I udkastets § 2, nr. 2 foreslås det nemlig, at forslaget om at udvide fradragsretten som foreslået ikke 
skal komme de virksomheder til gode, der udnytter muligheden for skattekreditter, jf. ligningslovens 
§8X.   
 
Beholdes den nuværende formulering i §2, nr. 2, vil man i stedet udelukkende tilgodese 
virksomheder med overskud. Det har forskningstunge iværksættervirksomheder over en bred kam 
ikke.  
 
DVCA foreslår derfor, at §2, nr. 2. udgår i sin nuværende form og erstattes af en bestemmelse, som 
dels udtrykkeligt berettiger til skattekredit svarende til den øgede værdi af forsknings- og 
udviklingsfradraget (fradragssats på 110% ved fuld indfasning), og som dels tilsvarende hæver 
beløbsloftet i LL § 8X, stk. 1 og 3 så der er mulighed for at få det fulde udbytte af lovændringen.  
 
Dermed stilles etablerede forskningstunge virksomheder og nystartede forskningstunge 
virksomheder lige – også efter lovens vedtagelse.  
 
 
 



 

 

Skønnede udgifter for statskassen af en ligestilling 
Da L216 blev vedtaget i 2013 blev det skønnet, at den varige udgift for statskassen af en udvidelse 
af skattekreditterne fra 5 mio. kr. til 25 mio. kr. var 95 mio.kr. For hver million kroner, som 
beløbsgrænsen for skattekreditterne forhøjes er udgiften for statskassen dermed 4,75 mio.kr. i varig 
virkning. 
 
Selvom beløbsgrænse og fradragsværdi langt fra er det samme, giver ovenstående dog en indikation 
på, at en ligestilling formentlig kun vil koste statskassen et meget beskedent mindre provenu.  
 

 


