Skattefordele og bedre startkapital til selvstændige og iværksættere
Af Michael Fahlgren
En miniundersøgelse her lige før
landets Statsminister trykker på den
berømte VALG-knap og udskriver folketingsvalg, viser at der blandt flere
af Folketingets partier er stor velvillighed med hensyn til selvstændige og
iværksættere.

virksomheder. Hvis nej – hvorfor
ikke?
3. Hvad vil du og dit parti fremadrettet gøre for at skabe bedre
forhold for iværksættere/selvstændige?
Hvordan stiller partierne sig?
Hans Andersen, Venstre:

Undersøgelsen er udført på den
måde at samtlige Beskæftigelsesordførere har fået de samme tre spørgsmål, som de blev bedt om at besvare. På trods af flere rykkere har alle
desværre ikke gjort det, men alligevel
giver de afgivne besvarelser alligevel
en ganske god retning for, i hvilket
retning de politiske vinde blæser for
landets højteknologiske iværksættere
og selvstændige erhvervsdrivende.
Liberal Alliance mest positiv
Generelt viste det sig at Laura
Lindahl fra Liberal Alliance udviste
størst positive tilgang for at skabe
bedre vilkår for de selvstændige,
iværksætterne og den mange ansatte
eller jobsøgende, som ”går rundt med
en selvstændig i maven” i relation til
de tre spørgsmål:
1. Hvilken holdning har dit parti til
iværksættere og små/mindre
selvstændige erhvervsdrivende?
2. Er de danske forhold optimale
for opstart af nye højteknologiske
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Nej. Det er et stort problem for danske iværksættere, at de har svært
ved at tiltrække risikovillig kapital
og skaffe kvalificeret arbejdskraft.
Vi har i de senere år skabt idéer,
der har udviklet sig til globale forretningssucceser. På 20 år har vi skabt
6 virksomheder med en værdi over
1 mia. dollar i Danmark. Men fire af
dem har valgt at placere sig uden for
landets grænser for at skaffe kapital
og talent. Dermed er vækst og arbejdspladser rykket ud af landet – og
det understreger, at forholdene ikke
er gode nok.
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Fotograf Steen Brogaard
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Kilden til fornyelse er iværksætterne. Det gælder dem, der starter nye
virksomheder, og dem, der sætter
nye ideer i gang med udgangspunkt
i de eksisterende. Vi vil sikre fortsat
gode forhold for iværksætterne, så
flere får succes med at vokse sig
store inden for landets grænser.

Vi vil fortsætte med at gøre det billigere og lettere at starte virksomhed,
så flere tør at tage springet. Vi vil
bl.a. gøre det lettere at skaffe risikovillig kapital og talentfulde medarbejdere. Og det står jo i skarp kontrast
til Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, som vil hæve skatterne for
iværksættere og gøre det sværere at
blive iværksætter i Danmark.

Laura Lindahl, Liberal Alliance:
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Det er ingen hemmelighed, at Det
Skattetrykket skal Danmark sænkes Konservative Folkeparti altid har armarkant, så danskerne beholder
bejdet for erhvervslivets vilkår – også
flere penge selv, og så gevinsten
de mindre erhvervsdrivende. For
ved at starte egen virksomhed øges. det er svært at overvurdere små og
Vi vil bl.a. sikre, at ingen skal betale mellemstore virksomheders betydning
skat af de første 7.000 kr. man tjener for vores samfund. De skaber vækst,
hver måned, forbedre muligheden
arbejdspladser og bidrager til vores
for at tiltrække kapital, fjerne iværkfælles velfærd.
sætterskatten helt, indføre et fradrag Men vi lægger desværre alt for
for tidligere års underskud og sikre,
mange forhindringer ud for dem. Vi
at virksomheder har adgang til den
ligger ikke i den gode ende i forhold
arbejdskraft, de har brug for.
til andre lande, når det kommer til
iværksætteri. Der er relativt få erfarDet skal gøre det nemmere og mere ne, danske iværksættere, og vi har
attraktivt at være iværksætter og
færre nye virksomheder. Det skyldes
selvstændig i Danmark.
blandt andet fjollede og unødvendige
regler.
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Danmark har i høj grad brug for
iværksættere og små/mindre selvstændige erhvervsdrivende. Det dem, Anders Johansson, Konservative:
der er med til at skabe arbejdspladser, og dermed er de også en stor
del af grundlaget for den vækst og
velstand, som bidrager til velfærden i
Danmark.
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De danske forhold skal forbedres. Der
skal ryddes yderligere op i bunken af
love og regler, så det bliver nemmere
at starte højteknologiske virksomheder, samt mindre ressourcekrævende
at drive dem. Det skal det være mere
fordelagtigt at investere i højteknologiske virksomheder. Det gør vi
bl.a. ved sænke aktiebeskatningen
markant, reducere selskabsskatten
til et meget lavere niveau og afskaffe
topskatten.

Fotograf Folketinget

Rasmus Helveg Petersen, Radikale Venstre:

gelsesordførere:
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Vi har startet arbejdet med at forbedre
vilkårene – også for højteknologiske
start-ups. Både små tiltag som afskaffelse af affaldsgebyret, men også eksempelvis en 5G-handlingsplan og en
ny naturvidenskabsstrategi, der skal
styrke talentudviklingen og udnyttelsen af nye teknologiske muligheder.

Vi har altid været tæt forbundne
med iværksættere og selvstændige
erhvervsdrivende, vi har altid haft
mange selvstændige i partiet og altid
været et liberalt parti. Det er stadigvæk en del af vores DNA, og vi har
mange små selvstændige i vores
medlemsskare. Derfor interesserer vi
os for, hvad vi kan gøre for både de
nystartede og de små.
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Men der er stadig meget, der kan
gøres. Der er eksempelvis brug for at
øge de offentlige bevillinger til forskning. Vi skal også sænke skatten på
arbejde, så selvstændige og deres
ansatte, får mere ud af at yde en ekstra indsats. Og så skal vi fortsat rydde
op i regler, bureaukrati og afgifter som
rammer virksomhederne.

har ingen hightech opstartsklynge, men omkring universiteterne,
også DTU, prøver vi at åbne. Så de
studerende kan få hjælp til at starte
egne virksomheder og at der ikke
er nogen ”glasplade” mellem formel
undervisning og ønsket om at starte
noget op selv. At mange studerende
i dag har eget CVR-nummer når de
dimitterer var ikke tilfældet for 10-15
år siden, det er noget vi bevidst har De politiske partiers beskæftiarbejdet med.

Jeg er ikke sikker på at forholdene
er optimale, men jeg tror heller ikke
de er så dårlige. De optimale forhold ville være, hvis vi havde nogle
kæmpestore klynger af højteknologiske virksomheder i store frugtbare miljøer. Det er ikke tilfældigt
at højteknologiske virksomheder
opstår samme sted og i klynger. Vi

Man har til alle tider forsøgt at sikre
opstartskapital til nystartede virksomheder. Ser man på Silicon Valley og de elementer, der skal være
til stede for at starte nye virksomheder, er det især viden og kapital
– masser af risikovillig kapital. Det
er næppe statens opgave at skaffe
risikovillig kapital, men derimod at
skabe et miljø, hvor folk har lyst til,
og tør at springe ud som selvstændig, men at stille risikovillig kapital
til rådighed er en privat opgave.
Naturligvis ville vi ikke på nogen
måde være imod at lette skatten for
selvstændige erhvervsdrivende og
iværksættere; men det er ikke noget
vi har en konkret plan for.
Desværre ønskede de resterende
politiske partiers beskæftigelsesordførere ikke at deltage.
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Socialdemokratiet Leif Lahn
Jensen
Dansk Folkeparti Bent Bøgsted
Konservative Folkeparti Anders Johansson
SF Karsten Hønge
Alternativet Torsten Gejl
Liberal Alliance Laura
Lindahl
Enhedslisten Finn Sørensen
Venstre Hans Andersen
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