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Driver bedriften med FoU?

1. Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret 
vare, tjeneste eller produksjonsprosess?

2. Er målet med prosjektet å gi forbedret 
funksjonalitet og opplevelse for brukerne av 
en kjent løsning?

3. Vil utviklingen kreve systematisk arbeid for å 
fremskaffe ny kunnskap?
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Teknologi for å redusere 
akrylamid i stekte 

matvarer
Zeracryl AS
Akershus

Bilde: matportalen.no
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Ny kunnskap om kamerasensorer og 
håndtering av store datamengder i 

høy hastighet
Making View AS

Hedmark



Olje fra krepsdyret 
Raudåte kan forebygge 

fedme og diabetes 2
Calanus AS

Troms

Bilde: Cantus AS
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Ny teknologi og brukerkunnskap for utvikling 
av funksjonelle hjelmer

Sweet Protection AS
Hedmark
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Lavere energiforbruk med 
miljøvennlig coating

Hurtigruten ASA og Torghatten 
Nordland
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Swix-staver med 
ergonomisk grep, 

robusthet og 
funksjonelle egenskaper

Swix Sport AS
Oppland



• Skattepliktige til Norge kan søke

• Behøver ikke å være i skatteposisjon

• For alle næringer og selskapsformer

• Bedriften velger tema for prosjektet

Hva er SkatteFUNN?

• En skattefradragsordning for kostnader til 
forskning og utvikling
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En rettighet
SkatteFUNN som virkemiddel

• Skattelovens § 16-40, med tilhørende forskrift 
for SkatteFUNN

• Bedriften behøver ikke å være i skatteposisjon

• Prosjektet må godkjennes av Forskningsrådet

• Skattepliktige bedrifter har krav på fradrag for en 
andel av sine kostnader til forskning og utvikling.
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• Både forskning og utvikling kan støttes

• Forskning

– Ny viten av original karakter

• Utvikling

– Eksisterende viten på nye områder eller nye måter

Søknaden

Forskning eller utvikling
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• Strukturert prosjekt for bedre gjennomføring

• Kan ta høyere risiko

• Økt konkurransekraft

• Bedre produksjonsprosesser

• Kompetansebygging i bedriften

• Større nettverk

Effekter av SkatteFUNN
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• Eksterne faktorer

– Forbrukere

– Konkurrenter

• Hvilken kunnskap må på plass?

• Hvordan gå fram for å skaffe kunnskapen?

Hva er prosjektet?
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Økonomiske forhold

Skattefradrag: SMB 20 %, Store bedrifter 18 %

Egenutført FoU 8 millioner

Med innkjøp fra godkjent FoU-institusjon 22 millioner

Maksimalt antall timer per ansatt per år 1850 timer

Timesats 1,2 promille av årslønn

Maksimal timesats 600 kroner
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SkatteFUNN – aktørene
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Oversikt

2

3

4

1 Søker skriver og sender søknad

Innovasjon Norges 1. vurdering

Forskningsrådet vurderer og vedtar

Brev sendes til bedriften

5 Bedriften leverer selvangivelse
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Fakta:

• Over 2500 søknader i 2013

• Mest utvikling, litt forskning

• Flest små bedrifter, noen store

• Majoriteten får godkjenning

• Klagemuligheter ved avslag
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• Skjemaet er kommunikasjonskanalen mellom 
søker og saksbehandler

• Prosjekt-planleggingsverktøy

• Veien til målet er det viktigste

Søknaden

Søknadsskjema
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FoU-begrepet i SkatteFUNN

• Skattelovens § 16-40

• Målrettet og avgrenset*

• Ny eller bedre* vare, tjeneste eller produksjonsprosess

• Ny kunnskap eller nye ferdigheter*

• Nytte for bedriften
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Målrettet og avgrenset?

• Start, slutt, budsjett, mål, aktiviteter

• Klart avgrenset fra driftsaktiviteter
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Er det nytt?

• Er varen, tjenesten, produksjonsprosessen ny?

• … eller forbedret, slik at det i praksis oppleves som 

nytt?

• Forklar hva som er nytt
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Ny kunnskap eller nye ferdigheter?

• Er kunnskap og ferdigheter 
som skal fremskaffes gjennom prosjektet ny?

Kjent kunnskap på nye måter?
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• Hva skal du gjøre for å nå målene?

• Beskriv aktivitetene!

Skal noen aktiviteter ut*?

*Skattelovens § 16-40-2 (3) begrenser hva som kan støttes.

Aktiviteter i prosjektet
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Søknadsfrist

• Søk tidlig på året
• Garantifrist 1. september 
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• Kostnader knyttes til delmål og aktiviteter

• Prosjektregnskap og timelister føres løpende

Prosjektgjennomføring og rapportering 
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Kostnader



Eksempel

Per 80 %

årslønn: 332.000 

158 timer

Ole 100 %

årslønn: 600.000

1850 timer

Beregning

Omregning til full stilling

415.000×1,2 ‰=498

498×158=78.684

600.000×1,2 ‰=720

Maks. timesats 600

600×1850=1.110.000

Eksempel på fradrag
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• Kostnader skal revisorbekreftes i 
vedlegg til selvangivelse (RF1053)

• Skatteetaten vurderer og avgjør 
kravet i forbindelse med 
skatteoppgjøret

Selvangivelse og skatteoppgjør
SkatteFUNN som virkemiddel

• Bedriften må kreve skattefradraget for kostnader i 
godkjent prosjekt
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• Skattefradraget

– Revisorattestering, RF1053

– Skattefradrag/utbetaling
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Skatteetaten



• Enkel rapportering til Forskningsrådet

– Årsrapport

– Sluttrapport

• Frist 1. mars
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Rapportering



• Totaltall pr.11 februar 2014: 

– Totalt 32.336 innsendte søknader til skatteFUNN

– Fra 12.805 bedrifter

– Gjennomsnitt 2,5 søknader pr.bedrift

– Gjennomsnittlig godkjenningsprosent på 76%

• 2013

– 2530 innsendte søknader til skatteFUNN

– 37,5 % av bedriftene var «nye bedrifter»

– 75% av søknadene ble sendt inn før 1 september
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Statistikk


