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Høringssvar om skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling
(Skattefunn)

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) viser til høringsnotat fra
Finansdepartementet 24. september 2010 angående endring i Skattefunn.

Skattefunn er og har vært en svært viktig ordning for næringslivets fokus på FoU
generelt og behov for fornying i et stadig mer krevende kunnskapssamfunn.
Ordningen har en betydelig inntektsside, som nok er vanskelig å måle, men som
antakelig er betydelig større enn "proveny-effekt" i tapt skatteinntekt.
Skattetapet er dessuten nesten halvert i andel av de samlede skatteinntekter fra
næringslivet de siste fem årene. Det skulle således være lite grunnlag for en
ytterligere innstramming av ordningen, dersom dette er formålet.

Det står i høringsforslaget at forslaget "i hovedsak er en oppdatering og
presisering av gjeldende bestemmelser". Dette er FHL ikke enig i, ettersom det
særlig på ett punkt synes å foreslås en klar innstramning av dagens ordning.

I kapittel 3 står følgende:

"For at et prosjekt skal kvalifisere som FoU må det ta sikte på et framskritt i
vitenskap eller teknologi gjennom reduksjon av vitenskapelig eller teknologisk
usikkerhet. Framskrittet som søkes oppnådd, må representere et framskritt for
den generelle kunnskap og ferdigheter på området. Det er ikke tilstrekkelig med
et framskritt bare i bedriftens egen kunnskapsstatus og ferdigheter."

I tillegg står det i høringsbrevets sammendrag:

"Departementet foreslår enkelte endringer i FoU-definisjonen i skatteforskriften.
Det innebærer en utvidelse ved at prototyper og forsøksprosjekter med
kommersiell anvendelse i visse tilfeller kan komme inn under Skattefunn." I
motsatt retning trekker en klarere formulering av nyhetskravet til FoU.

FHL er bekymret for at resultatet av denne endring blir at bedriftene må tilhøre
forskningsfronten for å bli kvalifisert til Skattefunn, da listen for småbedrifters
FoU blir lagt altfor høyt. I en søknadsevaluering til Norges Forskningsård (NFR)
har en hittil stilt krav om nyhet i forskning/kunnskapsverdi til minst 4 på en skala



fra 1-7 (7 høyest). Med den endring som nå foreslås vil en antakelig måtte ha en
sekser for å slippe gjennom nåløyet.

Skattefunn har svært positive effekter av et nærmere samarbeid mellom næring
og forskning. Innovasjon Norge bruker ofte Skattefunn-ordningen som en
betingelse for å komme i betrakting for ytterligere støttemulighet. Dette gir en
betydelig avdemping av behov i andre mer spissede støtteordninger, som støtte
til FoU i bedriftsnettverk mot marked etc.

Våre anvendte forskningsinstitutter er svært avhengige av mer direkte oppdrag
fra næringslivet og høringsforslaget går i feil retning i forhold til dette.
Dersom ovennevnte inntrykk ikke er endringens egentlige motiv, bør en kanskje
konkret utrykke dette ved å påpeke at ordningen skal stimulere til mer FoU i
bedriftene, ikke bare som en nyhetsverdi i forskningsfronten, men som et ledd i
en varig verdiskaping.

For øvrig slutter FHL seg til høringsuttalelse gitt av NHO 10. november då.

Med vennlig hilsen
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6,- Trond Davidsen/  
Direktør
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