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Skatteregler lammer biotek
Regeringens ændrede skatteregler dræber danske biotekvirksomheder, viser brancheforeningers
nye undersøgelse
De bange anelser er blevet virkelighed. Ny undersøgelse viser, at mange danske biotek og life science
virksomheder må lade livet som konsekvens af ny skattelov, der begrænser selskabers adgang til at udnytte
skattemæssige underskud fra tidligere år.
”Som en uheldig konsekvens af regeringens jagt på multinationale selskabers skattebetalinger, rammes og
dræbes nu flere af de danske biotekselskaber,” siger Jannick Nytoft, adm. direktør i DVCA – den danske
venture- og kapitalfondsforening, som har gennemført undersøgelsen i samarbejde med Dansk Biotek.
Danmark taber biotek-job
Undersøgelsen viser, at 80 pct. af Dansk Bioteks medlemmer mener, at loven om begrænset mulighed for
fremførsel af underskud, vil resultere i færre danske biotek og life science virksomheder i Danmark. Samtidig
vurderer næsten ligeså mange af virksomhederne, at loven vil koste danske arbejdspladser. Det skyldes, at
skatteaktivet i biotek-virksomheder er blevet hele 1,4 mia. kr. mindre værd med den nye lov, viser
undersøgelsen.
”I en tid, hvor parolen er jobskabelse, er denne undersøgelse et klart bevis på, at loven skyder sig selv i
foden. Vi taber investeringer og arbejdspladser på den bekostning,” siger Jannick Nytoft.
Dansk Biotek formand, Martin Bonde, forklarer, at muligheden for at fratrække underskud, som var muligt
frem til juli 2012, er et helt essentielt værktøj for de unge virksomheder til at have nok tid og kapital til at
udvikle sig.
”Vores medlemmer bliver ekstraordinært hårdt ramt, da det tager mange år på at udvikle unikke produkter,”
siger han.
Genindfør lov i vækstplan
Sammen opfordrer de to brancheforeninger derfor nu regeringen til at genindføre muligheden for at
modregne skatteunderskud som en del af den kommende vækstplan, der netop nu er på forhandlingsbordet.
”Vi vil gerne sende en meget klar opfordring til Christiansborg her midt i vækstforhandlingerne. Genindfør
ubegrænset mulighed for fremførsel af underskud. Ellers taber vi arbejdspladser til udlandet,” siger Jannick
Nytoft, og refererer til undersøgelsens tal, der viser, at 63 pct. af biotekvirksomhederne mener, at loven vil
flytte virksomheder ud af landet.
Dermed står den danske biotekbranchen over for en usikker fremtid. I forvejen er finansiering
virksomhedernes største udfordring, hvor det såkaldte ”dødens gab” opstår, når den første kapital er sluppet
op, og pengene ikke rækker til at tage biotekselskabet ind i næste fase.
”Biotekbranchen har været hårdt ramt af den økonomiske krise, og derfor er lovgivning som denne kun
yderligere gift for en branche, der i forvejen er i nød,” siger Martin Bonde.
Om DVCA, brancheforening for venture – og kapitalfonde. DVCA er brancheorganisation for en bred vifte af investorer i Danmark
og fokuserer på, at Danmark skal placere sig endnu stærkere som attraktivt investeringsland – nationalt og globalt. Foreningens mere
end 200 medlemmer repræsenterer hele investeringskæden, fra individuelle business angels over ventureselskaber og kapitalfonde til
institutionelle investorer, samt associerede medlemmer. Tilsammen forvalter medlemmerne 93 mia. kr. fra primært pensionskasser,
banker, Vækstfonden og større danske virksomheder. Fondenes porteføljeselskaber omsætter for mere end 224 mia. kr. og har mere
end 549.000 ansatte på verdensplan. DVCA har til formål at styrke medlemmernes forretning, netværk og kompetencer gennem en
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og
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