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ALTERNATIVET: SKATTERABATTER SKAL STYRKE IVÆRKSÆTTERI
Med fem forslag vil Alternativet skabe tværpolitisk opbakning til, at det 21.
århundrede bliver iværksætternes århundrede. Det skal være langt mere attraktivt at
investere i iværksætteri
Alternativet fremsætter i dag fem beslutningsforslag i Folketinget, som skal styrke iværksætteriet i
Danmark.
Forslagene skal sikre, at det bliver mere attraktivt at investere i iværksætteri for både private og
selvstændige, ligesom det skal være muligt for iværksættervirksomheder at betale en større del af
lønnen til deres medarbejdere som aktier.
- Vi har brug for flere og mere succesfulde iværksættere i Danmark, så vi kan blive endnu bedre til
at skabe innovative løsninger på fremtidens udfordringer. Derfor er det afgørende for Alternativet,
at det bliver langt mere attraktivt at investere i iværksætteri, siger René Gade, iværksætterordfører
for Alternativet.
- Danmark har innovative iværksættere på internationalt topniveau, men det er ofte svært at skaffe
den fornødne finansiering. Samtidig er der en masse midler derude, som bare venter på at blive
investeret, så dem vil vi gerne have ud at arbejde for, at det 21. århundrede bliver iværksætternes,
siger René Gade.
Alternativet foreslår med sine fem forslag at give skattefradrag på halvdelen af investeringer i
iværksætteri op til 650.000 kroner, at gøre det muligt at udbetale 25 procent af lønnen til ansatte i
iværksættervirksomheder som medarbejderaktier mod kun 10 procent i dag, at frigøre
pensionsmidler til iværksætterinvesteringer ved at lempe på reguleringen, at gøre det mere
attraktivt for private at låne penge til iværksættervirksomheder ved at skattefritage
renteindtægterne og endelig at gøre det muligt for selvstændige at kunne investere opsparet
overskud i iværksætteri uden det betragtes som en skattepligtig hævning.
- Vi ønsker kort sagt at give skatterabatter til de investorer, der vil være med til at fremme
iværksætteriet. Det mener vi, der er brug for, og efter dialog med både iværksættere og investorer
er vi overbeviste om, at disse virkemidler vil give gevinst, siger René Gade.
Alternativet har inviteret Folketingets øvrige partier til at være medstillere på beslutningsforslagene
og forsøgt at imødekomme blandt andet Venstres tidligere udmeldinger på området, så forslagene
kan funderes med bred politisk opbakning.
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