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Til Skatteministeriet 
      
           24. november 2011 
Vedr.: Forslag til lov om ændring af ligningsloven,  
 
Tak for muligheden for at kommentere på Skatteministeriets forslag lov om ændring af ligningsloven 
(j. nr. 2011-411-0043) 
 
DANSK BIOTEK har som formål at forbedre biotekindustriens rammebetingelser for at sikre en fortsat 
innovation og dermed vækst i de små danske biotekvirksomheder. I den sammenhæng har vi med 
stor interesse læst forslaget om ændring af Ligningsloven vedrørende skattekreditter for forsknings- 
og udviklingsaktiviteter og har nedenstående kommentarer til to for DANSK BIOTEK meget 
væsentlige punkter: 
 
1.  Regeringens ønsker at begrænse udnyttelsen af det skattemæssige underskud samt at fastholde 
et loft for fremskudte forskningsfradrag på 5 millioner kr.  
En begrænsning af udnyttelsen af det skattemæssige underskud samt et loft for forskningsfradrag på 
5 millioner kr. vil have en negativ og måske direkte ødelæggende effekt på de mindre vækstvir-
ksomheder, som har hårdt brug for likviditet i de første vanskelige år. DANSK BIOTEK har gennem 
flere år foreslået, at man skulle lade de små videntunge virksomheder forhåndsafskrive deres 
forskningsunderskud i form af en slags lån.  Referencerammen for dette forslag er tilsvarende 
ordninger i flere vestlige lande som f.eks. Frankrig, Storbritannien og USA, hvor man i høj grad har 
forstået, at videnvirksomhederne skal støttes i de første år, så de kan vokse sig store og blive 
finansielt robuste. I Frankrig fx er der som udgangspunkt ikke er en øvre grænse for fradraget. 
 
2. Regeringen ønsker at indføre en hårdere beskatning af royaltyindtægter, som i dag er den 
væsentligste finansieringsmulighed for mange små vækstvirksomheder 
Biotekvirksomheder, som investerer i opbygning af viden og udvikling af produkter, har to primære 
finansieringskilder. Den ene er at få risikovillig kapital fra investorer, og den anden er at indgå 
partnerskaber med større – og i mange tilfælde internationale virksomheder. De små danske virk-
somheder, som indgår partnerskaber, kan bl.a. via royalty betalinger få finansieret deres produkt-
udvikling. Siden 2008 har det på grund af de finansielle kriser været uhyre vanskeligt for små viden-
virsomheder at få risikovillig kapital. Partnerskaber der indebærer royaltybetalinger har derfor været 
og er fremdeles den essentielle overlevelsesmulighed. Den omtalte beskatning vil derfor have en 
stærkt skadelig effekt for de lovende innovative vækstvirksomheder. Regeringens ønske om en 
hårdere beskatning af royaltyindtægter er direkte ødelæggende og kommer til at medføre tab af 
arbejdspladser. Det vil betyde, at Danmark yderligere vil tabe terræn i forhold til konkurrerende 
lande, hvor man har et vækstfremmende fokus: nemlig at forbedre rammebetingelserne for 
vækstvirksomhederne, så man kan fastholde og udvikle fremtidens virksomheder så de kan klare sig i 
den stærkt stigende internationale konkurrence. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Carlsen 
Formand for DANSK BIOTEK 



 

  

 


