
SkatteFUNN

Det lønner seg å tenke nytt

SkatteFunn-lønnsomme muligheter og hva som kreves. 
Trondheim 11 september 2018
Oddvar Grim
Seniorrådgiver Norges Forskningsråd



Hva skal du gjøre?
Hvorfor skal du 
gjøre det?
Hvordan skal du 
gjøre det?

Agenda:
 SkatteFUNN som virkemiddel. Hva er 

intensjonen
 Omfang av ordningen – økonomiske 

rammer 
 Krav til et prosjekt – hva 

kjennetegner et godt prosjekt
 Kostnads føring og rapportering
o Beregning av lønnsutgifter
o Løpende FoU kostnader
o Kostnader til utstyr og bygninger



Skattefradrag for dokumenterte kostnader til 
Forskning og utvikling

Intensjonen: 

Et skatteintensiv som skal stimulere til økt FoU-innsats, verdiskaping og bedret konkurransekraft i 
næringslivet

Hvem kan søke:

• Alle virksomheter med skattemessig tilhørighet / skattepliktig til Norge

– Trenger ikke å være i skatteposisjon

• For alle næringer og selskapsformer



En rettighetsbasert ordning med betingelser: 

• Skattelovens § 16-40, med tilhørende forskrift for SkatteFUNN
 Prosjektet må godkjennes av Forskningsrådet som tar stilling til om prosjektet faller inn under FoU-

definisjonen eller ikke. 

Skattemyndighetene tar stilling om skattelovens øvrige punkter er oppfylt. 

En bedrift kan ha ett eller  flere skatteFunn prosjekter løpende begrenset opp til maksimal ramme 
som er 25 millioner -eller  50 millioner kroner dersom prosjektet gjennomføres i samarbeid med 
et godkjent FoU-miljø

*)SkatteFUNN støtter ikke alminnelige driftsoppgaver

• Et godkjent SkatteFUNN-prosjekt utløser en rett til fradrag for en andel av 
bedriftens kostnader til forskning og utvikling dersom lovens krav er oppfylt. 
 Kraves fremmes av bedriften selv gjennom RF-1053 skjema som vedlegg til skattemeldingen. 

 Skjema skal attesteres av revisor



Ansvar og roller i SkatteFUNN
5

Bedriften sender 
søknad til 
Forskningsrådet

Forskningsrådet vurderer 
faglig innhold og 
godkjenner prosjektet

Revisor gjennomgår 
prosjektregnskapet 
og attesterer RF-1053

Skatteetaten avgjør krav 
om skattefradrag og gir 
fradrag/betaler ut

Bedriften fører 
løpende
prosjektregnskap
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Antall aktive prosjekter_ Budsjettert og faktiske 
skattefradrag. 
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 Yngre enn 10 år 

 færre enn 20 ansatte

 sendt inn 2 søknader tidligere

 årlige prosjektkostnader ca.3 

millioner kroner

 Prosjektvarighet 2-3 år

Typisk bedrift og prosjekt i SkatteFUNN
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Budsjetterte prosjektkostnader:

31 milliarder

The image part with relationship ID rId4 was not found in the file.

SkatteFUNN 2017

Budsjetterte skattefradrag:

5,6 milliarder

Antall prosjekter:

7628
Økning fra 2010: 10 %

Antall 
SkatteFUNN-
prosjekter
per fylke

Minst        Mest

IKT 1667

Marin / Sjømat 1045

Petroleum Olje / Gass 781

Helse 570

Bygg og anlegg 526

Jordbruk / Mat 521

Maritim 480

Annet 480

Kraft / Energi 450

Transport 286

Miljø 232
Administrasjon 181
Kultur / underholdning 150
Metall 147
Reiseliv / turisme 89
Skog / Tre 67



Antall aktive prosjekter fordelt på fylker
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Bedriftsstørrelse – andel av portefølje, utvikling i 
perioden 2012-2017
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Økonomiske forhold                 Rammer 2018
SMB 20%  - Store bedrifter 18%

Egenutført FoU 25 millioner *)

Med innkjøp fra godkjent FoU-institusjon 50 millioner 

Maksimalt antall timer per ansatt per år 1850 timer

Timesats**) 1,2 promille av årslønn

Maksimal timesats egne ansatte 600 kroner

*) Øvre kostnadsramme gjeler per bedrift eller per prosjekt per år
**)Ulønnet arbeidsinnsats dekkes ikke gjennom SkatteFUNN
***)  SkatteFUNN kan kombineres med annen prosjektstøtte, oppad begrenset av statsstøtteregelverket



Økonomiske forhold

Egenutført FoU 25 millioner

Med innkjøp fra godkjent FoU-institusjon 50 millioner

Maksimalt antall timer per ansatt per år 1850 timer

Timesats* 1,2 promille av årslønn

Maksimal timesats egne ansatte 600 kroner

*Ulønnet arbeidsinnsats dekkes ikke gjennom SkatteFUNN
**)  SkatteFUNN kan kombineres med annen prosjektstøtte, oppad begrenset av statsstøtteregelverket



Hvordan unngå å stange i støttetaket?

• Pass på at det blir et forskningsprosjekt!
– Dvs. at det i hovedsak er «Industriell forskning».
– Få fram forskningsinnhold i søknaden og bedriften må sjekke godkjenningsbrevet.

• Vær OBS på kravene til et samarbeidsprosjekt!
– Viktig for prosjekter med store bedrifter og forskningsinstitusjoner.



• Målrettet og avgrenset, vi må se at det er 
et FoU-prosjekt . Hovedmålet må være 
etterprøvbart. 

• Nyhetsverdi i produkt, tjeneste eller 
prosess (Hva skiller dette fra hva som 
allerede finnes i markedet) 

• Nyhetsverdi i kunnskap eller erfaring 
(hvilken kunnskapsmessig usikkerhet er det  
prosjektet skal løse ?)

• Til nytte for bedriftens videre kommersielle 
aktivitet

Krav til et skatteFunn prosjekt

Må oppfylle skattelovens §16-40-2 (1 og 2)

 Ikke være dekket av unntaksbestemmelsene i 
§16-40-2 (3) 



Hva støttes ikke gjennom skatteFunn:
Skatteloven §16-40-2 (3) 

A. Prosjekter med høy karakter av løpende drift som rutinemessige eller regelmessige 
endringer av varer og tjenester.  

B. Modifikasjon av varer og tjenester som ikke fordrer ny kunnskap. 
C. Organisasjonsutvikling, opplæring eller kompetansetiltak. 
D. Kunde- eller markedsundersøkelser
E. Installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr
F. Kunstnerisk, musikalsk, litterær eller liknende aktivitet
G. Aktivitet som består i å lage anlegg for produksjon
H. Erverv, oppføring eller utbedring av fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly
I. Kartlegging av og leting etter mineralske forekomster eller lignende
J. Kontingenter eller andeler til fellesforskning.
K. Kontroll, kvalitetssikring og validering av løpende produksjon av varer og tjenester. 



Kommersiell nytteverdi 
for bedriften

Kunnskapene eller prosjektresultatet må kunne 
utnyttes kommersielt av bedriften. 
• De fleste treffer her – du skal jo tross alt betale ca. 

80% av kostnadene selv. 
• Men noen er forbløffende upresise og er mer 

drevet av ideen enn av kommersen. 
• Beskriv i søknaden den kommersielle 

begrunnelsen for hvorfor dere ønsker å 
gjennomføre prosjektet. 



Ny vare, tjeneste eller 
produksjonsprosess

Prosjektresultatet må skille seg vesentlig 
og positivt fra hva som ellers er i bruk 
eller tilbys i bransjen

Ny i objektiv forstand-Det holder ikke at 
varen/tjenesten er ny for bedriften!

Vis oss at du kjenner markedet ditt -og at du vet om 
hvem du konkurrerer mot. 



Ny kunnskap eller nye ferdigheter



Krav til skatteFunn prosjekt

JA hvis: 
- Dere har et prosjekt som gjør at dere vil legge dere 

(minst) et hestehode foran bransjen ved et 
vellykket prosjekt.

NEI hvis:
- Dere har sakket akterut og har et prosjekt hvor 

ambisjonsnivået er å ta igjen og bli «like gode som» 
de ledende i bransjen, men ikke nødvendigvis 
«bedre enn»



Vanligste feil 5 på topp

1. Generell søknad – visjon

2. Uklar nyhet ved produkt, tjeneste, 
prosess

3. Uklar ny kunnskap/nye ferdigheter

4. Utydelige aktiviteter

5. Mange ord, uklar rød tråd
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 Unngå unødig bruk av forkortelser og interne terminologier.
 «Vanlig» Norsk holder lenge.  

 Skriv et «tydelig» hovedmål som er etterprøvbart
 Benytt normalt kjente og veletablerte faguttrykk fra bransjen. 

 Ikke la det bli noen «gjettekonkurranse» for oss hva det er dere skal gjøre. 
 Skriv og utform søknaden selv, det er du som kjenner best bedriftens 

utviklingsbehov best
 Få frem nyhetsgraden i prosjektet.
 Forklar avgrensningen fra «daglig drift»

 Har dere spørsmål underveis i søknadsprosessen – ta tidlig kontakt med oss på 
telefon eller mail. 

 Søk tidlig. Erfaringsvis svært mange søknader sendes inn i dagene før 
garantifrist er 1 september kl.23:59. Bedre veiledningsmuligheter tidligere på 
året. 

Råd til bedrifter som skal søke skatteFunn… 



Kostnads føring og rapportering

Årsrapport
 SENEST 1. mars året etter,  er en 

avviksrapportering. Vær oppriktig i 
beskrivelsen av prosjektet. 
 Vi skjønner at det kan bli avvik i fremdrift 

(det er antakelig det mest vanlige), avvik 
fra budsjett vil ikke bli brukt mot deg, 
men du må kunne forklare hvorfor avvik 
har oppstått (krav om redegjørelse ved 
avvik +/- 30%)



Enkel rapportering i skatteFunn

Årsrapport
 SENEST 1. mars året etter,  er en 

avviksrapportering. Vær oppriktig i 
beskrivelsen av prosjektet. 
 Vi skjønner at det kan bli avvik i fremdrift 

(det er antakelig det mest vanlige), avvik 
fra budsjett vil ikke bli brukt mot deg, 
men du må kunne forklare hvorfor avvik 
har oppstått (krav om redegjørelse ved 
avvik +/- 30%)



Sluttrapport 
 Frist: Senest 1. mars året etter 

prosjektavslutning. 
I sluttrapport må bedriften beskrive hvordan måloppnåelse har 
vært sett i forhold til prosjektets hovedmål og delmål. 

Ingen rapporterering til 
Forskningsrådet eller 
skattemyndighetene– ingen penger
 Noen får kaffen i halsen den 2. mars: 

«Godkjennelse trukket tilbake» og 
skattefradrag for et helt år «blåst». 

 RF-1053 skjema må fylles ut- attesteres av 
revisor -og sendes til skattemyndighetene. 



Sluttrapport 
 Frist: Senest 1. mars året etter 

prosjektavslutning. 
I sluttrapport må bedriften beskrive hvordan måloppnåelse har 
vært sett i forhold til prosjektets hovedmål og delmål. 

Ingen rapporterering til 
Forskningsrådet eller 
skattemyndighetene– ingen penger
 Noen får kaffen i halsen den 2. mars: 

«Godkjennelse trukket tilbake» og 
skattefradrag for et helt år «blåst». 

 RF-1053 skjema må fylles ut- attesteres av 
revisor -og sendes til skattemyndighetene. 



Kostnads føring og rapportering



Beregning av lønnsutgifter (§16-40-6 tredje ledd)
o Personal og indirekte kostnader henført til godkjent prosjekt 

beregnes med utgangspunkt i antall timer utført på prosjektet med 
en timesats på 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet 
inntektsåret. 

Eventuelle tillegg som bonuser, overtidsgodtgjørelse mv. 
inngår ikke i avtalt årslønn.
Arbeidsgiveravgift, husleie kostander, pensjonspremier etc

inngår ikke i kostnadsgrunnlaget for skatteFunn, men inngår i 
sjablongen på 1,2 promille. 
Eventuelle faste naturalytelser anses som avtalt årslønn
Avtalt årslønn skal omregnes til heltidsstilling. 



Beregning av lønnsutgifter (§16-40-6 tredje ledd)
o Personal og indirekte kostnader henført til godkjent prosjekt 

beregnes med utgangspunkt i antall timer utført på prosjektet med 
en timesats på 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet 
inntektsåret. 

Eventuelle tillegg som bonuser, overtidsgodtgjørelse mv. 
inngår ikke i avtalt årslønn.
Eventuelle faste naturalytelser anses som avtalt årslønn
Avtalt årslønn skal omregnes til heltidsstilling. 



Løpende FoU kostnader (§16-40-6 annet ledd)
o Personal og indirekte kostnader henført til godkjent prosjekt 

beregnes med utgangspunkt i antall timer utført på prosjektet med 
en timesats på 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet 
inntektsåret. 

Eventuelle tillegg som bonuser, overtidsgodtgjørelse mv. 
inngår ikke i avtalt årslønn.
Eventuelle faste naturalytelser anses som avtalt årslønn
Avtalt årslønn skal omregnes til heltidsstilling. 



Kostnader til utstyr og bygninger (§16-40-6 annet ledd)
o Kostnader til utstyr, instrumenter og lignende som er anskaffet eller 

leiet særskilt for gjennomføring av FoU-prosjektet, kan inngå i 
kostnadsgrunnlaget for SkatteFunn. 

Bedriftens anskaffelser i forbindelse med FoU-prosjektet 
behandles på samme måte som andre anskaffelser.
Benyttes utstyret også i den løpende produksjon, må 

kostnaden fordeles forholdsmessig mellom FoU-prosjektet og 
den løpende driften. 
Skal aktivert utstyr brukes etter at prosjektet er avsluttet , 

skal prosjektet belastes med en time/dags leie basert på 
avskrivnings- og driftskostnader for utstyret. 
Er det nødvendig å leie særskilte lokaler- kan leien inngå i 

kostnadsgrunnlaget for skatteFunn-prosjektet på vanlig måte
Note! Ordinære husleiekostnader inngår derimot i den ordinære 

sjablongmessige timekostnaden.



Takk for oppmerksomheten

Spørsmål
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