Bedre vilkår i erhvervslivet giver vækst og arbejdspladser
Danmark står over for en række grundlæggende udfordringer: produktiviteten er gået i stå, vi mangler
den rette arbejdskraft, for mange står uden for arbejdsfællesskabet, væksten er ulige fordelt i Danmark
og virksomhedernes rammevilkår er under pres. De udfordringer løser vi ikke med personskattelettelser,
men med langsigtede løsninger. Regeringen tror, at den med personskattelettelser kan forbruge sig til
højere vækst. Det er den forkerte vej for Danmark. Vi kan ikke forbruge os ud af problemerne, for de
stikker så dybt, at der ikke findes nemme kortsigtede løsninger. Der må rettidig omhu og langsigtet økonomisk tænkning til. Sådan tager vi fat om de grundlæggende problemer, der igennem mange år har
hæmmet væksten. Derfor præsenterer Socialdemokratiet i dag fire konkrete forslag, som vil skabe bedre
rammer for vores virksomheder, og sikre højere vækst og flere arbejdspladser i hele landet.

1. Øget fradrag for investeringer i iværksættervirksomheder
I Danmark har vi stærke vækstiværksættervirksomheder, der har behov for kapital for at løfte sig og
vækste yderligere. Ofte er det dog svært for iværksættervirksomhederne at tiltrække investeringer, og vi
vil derfor gøre det mere gunstigt for investorer at investere i iværksættervirksomheder.


Socialdemokratiet foreslår, at der udarbejdes en model for gunstigere skatteforhold for investorer, der investerer penge i iværksættere. Konkret kan modellen indeholde et fradrag for investeringer i iværksættervirksomheder, som det bl.a. ses i Storbritannien og Sverige.

2. Styrkelse af teknisk forskning
Det er Socialdemokratiets ambition, at vi knytter forskning og erhvervslivet tættere sammen ved at styrke
den tekniske forskning, der understøtter udviklingen af produktion i Danmark. Det gælder f.eks. forskning i ny og smartere produktion, digitalisering af processer, produkter, services og materialer. Det vil
gavne både forskningen, der kan få adgang til den nyeste teknologi, og erhvervslivet, der kan få input til
en styrket udvikling og produktion. Den tekniske forskning udgør 15 pct. af de samlede offentlige udgifter
til forskning og udvikling. Det er Socialdemokratiets ambition, at den tekniske forskning skal udgøre 20
pct. af de samlede offentlige udgifter.


Socialdemokratiet foreslår at styrke den tekniske forskning, for at dansk erhvervsliv i højere grad
kan få input til udvikling og produktion.
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3. Oprettelse af fast-trackordning til SKAT ved udenlandske virksomheders etablering i Danmark
Når udenlandske virksomheder overvejer at etablere sig i Danmark, er det helt centralt for virksomhederne at have klarhed over, hvordan de vil blive beskattet efter etablering. Skattereglerne er ofte komplicerede og virksomhederne kan have behov for en sikkerhed for den fremtidige beskatning, som rådgivning fra revisorer eller advokater ikke kan bibringe. Derfor er der etableret mulighed for at få et bindende svar fra SKAT, men det har i flere tilfælde vist sig, at der i principielle sager kan være flere måneders
ventetid. Det kan i værste fald betyde, at virksomheden fravælger etablering i Danmark.


Socialdemokratiet foreslår, at der målrettet tilføres ressourcer til en mindre enhed i SKAT, der
skal stå til rådighed for udenlandske virksomheder, der overvejer at etablere sig i Danmark, så
eventuelle skattespørgsmål ikke står i vejen for etableringen.

4. Afdække barrierer for lagring og konvertering af energi
Danmark er i verdenseliten i forskning inden for lagring og konvertering af energi, og vi har en lang række
virksomheder med betydelig ekspertise heri. Hvis vi skal sikre omstillingen til vedvarende energi både i
Danmark og globalt, er det afgørende, at der udvikles og forskes yderligere i lagringsteknologier.


Socialdemokratiet foreslår derfor en national forskningssatsning inden for energilagrings- og
energikonverteringsområdet. Programmet foreslås samlet i et samarbejde mellem førende
nationale forskningsmiljøer på området og danske virksomheder.

Et samlet vækstkatalog for et stærkere Erhvervsdanmark
De fire nye forslag kommer i forlængelse af vækstforslagene, som blev præsenteret på Socialdemokratiets sommergruppemøde den 16. august 2016. Forslagene indgår altså i den samlede pakke af vækstinitiativer, som Socialdemokratiet tager med til 2025-forhandlingerne, og som skal styrke væksten og arbejdspladserne i Danmark.
1.

Forhøjet afskrivningsgrundlag for små og mellemstore virksomheders investeringer i
maskiner og IT-udstyr

2.

Skattefritagelse ved overdragelse til erhvervsdrivende fond forankret i Danmark

3.

Ansvarlig kapital til små og mellemstore virksomheder

Med en forhøjelse af afskrivningen vil det bedre kunne betale sig for små og mellemstore virksomheder
at investere i nye maskiner og IT-udstyr. En konkret ny model for lempelsen skal afdækkes, så små og
mellemstore virksomheders produktivitet øges. Det vil sætte gang i væksten og skabe nye danske arbejdspladser.
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For at gøre det mere attraktivt for virksomheder, der står over for et generationsskifte, at overdrage
deres virksomhed til en erhvervsdrivende fond, vil Socialdemokratiet gøre succession til en erhvervsdrivende fond omkostningsfri. Det vil sige, at erhvervsfonden i den forbindelse fritages fra at betale overdragelsesafgift. Der skal, i den konkrete model, indarbejdes værnsregler, så muligheden ikke misbruges
til overdragelse af formuer generelt.
Endelig må det må ikke hæmme væksten og beskæftigelsen, at det er for dyrt og besværligt for sunde
virksomheder at få adgang til den nødvendige kapital. Vækstfonden, der er statens finansieringsfond,
har – i samarbejde med private investorer og pengeinstitutter – erfaring med at sikre finansiering til danske virksomheder. Vækstfonden skal styrkes, så danske små og mellemstore virksomheder kan bekymre
sig mindre om risiko- og kapitalklemmen og i stedet fokusere på det, de er bedst til.
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