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Høringssvar vedr. høring af forslag til lov om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber,
beregning af indkomsten i fast driftsted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.
Skatteministeriet har d. 1. februar 2012 offentliggjort ovennævnte udkast, og DANSK BIOTEK skal i
den anledning fremsende nedenstående kommentarer vedr. de foreslåede nye regler om fremførelse
af skattemæssigt underskud.
Det er DANSK BIOTEKs opfattelse, at forslaget vil have en så væsentlig negativ indvirkning på den
danske biotekindustri, at forslaget bør trækkes tilbage!
Biotekselskaber udfører innovativ forskning med henblik på at udvikle stærkt efterspurgt medicin til
gavn for samfundet. Forsknings- og udviklingsperioden for udvikling af lægemidler er lang. Det tager i
gennemsnit 10 år at få et produkt fra laboratoriet og frem til markedet.
Lægemiddeludvikling er ekstremt omkostningstungt. Prisen på at udvikle et enkelt lægemiddel er op til
flere milliarder kroner. Udgifter i det omfang, som ikke modsvares af indtægter, medfører store
akkumulerede skattemæssige underskud i biotekvirksomhederne i perioden frem til den kommercielle
lancering af et lægemiddel eller anden form for exit af virksomheden. Ændres retten til at overføre
akkumulerede underskud som foreslået, vil det medføre likviditetsproblemer i et omfang, der gør det
umuligt at drive innovativ bioteknologisk virksomhed i Danmark, idet kapitalen ifølge forslaget
fremover skal anvendes til skattebetaling i stedet for til geninvestering i forskning og udvikling.
DANSK BIOTEK har i flere år arbejdet for at få ændret den danske skattelovgivning, så den svarer til
hvad der er gældende i de lande, vi konkurrerer med. Vi ønsker, at skatteunderskuddet udbetales som
”fremskudte forskningsfradrag”. Forslaget er delvist imødekommet via den netop indførte regel om
udbetaling af skattekreditter ved underskud på op til 5 mio. kr. pr år. Et beløb, der dog for
biotekbranchen er alt for lavt i forhold til de store omkostninger ved lægemiddeludvikling. DANSK
BIOTEK har foreslået, at man følger de regler, der bl.a. gælder i England, som ikke opererer med et
så begrænset fradragsloft.
.
Den foreslåede ændring i mulighederne for at fremføre en akkumuleret skatteunderskud vil få en
meget negativ indvirkning på i biotekselskabernes likviditet og svække deres mulighed for at
geninvestere midlerne i ny innovation og jobskabelse. Danmark mister derved konkurrenceevne i
forhold til andre lande, som tilbyder skattegodtgørelse og andre tiltag til at understøtte vækst og
innovation. Dette vil medførel tab af arbejdspladser, samt at investeringer flyttes ud af Danmark,
hvilket igen gør det mindre attraktivt at investere yderligere i danske selskaber. Kapitalforrentningen vil
forringes, hvilket vil forhindre investering af risikovillig kapital i Danmark. En ond cirkel, der har den
helt modsatte virkning end Regeringens fremførte ønske om at skabe vækst i Danmark inden for de
videnstunge erhverv.
Den danske biotekbranche står for vækst og mange videnstunge jobs. Og sammenlignet med alle
andre danske industrier har biotek- og farmaindustrien i Danmark været gennem en fantastisk vækst
de senere år. I dag er det langt den vigtigste eksportbranche. Eksporten af lægemidler tegnede sig i
2011 for op mod 60 milliarder kroner, hvilket svarer til ca.10% af Danmarks totale eksport. Der er
således tale om en industri, som har stigende betydning for Danmark - en industri, som bør udvikles i
stedet for afvikles.

Med det nye lovforslag vil Danmark blive mindre attraktiv for udenlandske og danske investorer
sammenholdt med mulighederne i lande, hvor skattelovgivningen er mere favorabel og
forretningsmiljøet mere gunstigt.
DANSK BIOTEK anmoder om, at man i forbindelse med forslag om ændringer af det danske
skattesystem tager hensyn til erfaringen fra andre lande og leverer et system, som hjælper til at
fremme innovative virksomheder og langsigtet vækst. Dette vil tillige skabe gode beskæftigelsesmuligheder.
DANSK BIOTEK foreslår primært, at lovforslaget trækkes tilbage, sekundært at bundgrænsen
fastsættes til over 50 mio. kroner i stedet for de foreslåede 1 mio. kr.
Vi håber, at regeringen aktivt vil demonstrere sit fokus på at understøtte vækst inden for videnskabelig
innovation, jobskabelse og investering i vores fremtid.
DANSK BIOTEK repræsenterer den danske biotekbranche og har ca. 90% af alle biotekselskaber i
Danmark som medlemmer. Der medsendes en liste over foreningens medlemmer.
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