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Høring — Endringer i Skattefunn, Forslag til endring av Finansdepartementets
skattelovforskrift (FSFIN) § 16-40 mv.

Norske Sjømatbedrifters Landsforening, NSL, viser til høringsnotat tilgjengelig på
Finansdepartementets nettsider, og vil i det følgende gi kommentarer til høringen.

Skattefunn har etter vår erfaring vært en betydelig stimulator for spesielt små og mellomstore
bedrifter til å satse på forskning og utvikling. Dette er blitt understreket av at Innovasjon Norge
ofte har stilt krav om bruk av Skattefunn-ordningen for støttemulighet. Vi tror også Skattefunn har
hatt positiv effekt for samarbeidet mellom næring og forskningsinstitusjoner, da spesielt
brukerstyrt forskning.

Med bakgrunn i erfaringene med Skattefunn er NSL bekymret for den innstramming som
Finansdepartementet foreslår i kapittel 3:
Departementet foreslår at FoU-definisjonen iforskrften endres ved at henvisningen til
informasjon eller erfaring strykes, men at det kreves fremskaffing av ny kunnskap og nye
ferdigheter for at prosjektet skal defineres som FoU. Om en aktivitet er å betrakte som FoU skal
fortsatt vurderes ut fra et generelt nyhetskrav til kunnskap og ferdigheter som prosjektet tilfører.
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.

NSL frykter at Finansdepartementet med den foreslåtte endringen legger listen for høyt for
spesielt små bedrifter til å kunne dra nytte av Skattefunn. Vi frykter at endringene diskvalifiserer
flere utvildingsprosjekter, og dermed også bidrar til å legge begrensning på videre FoU for
småbedrifter.

Med bakgrunn i Skattefunn sin betydning for FoU i små og mellomstore bedrifter ber vi om at
FoU-definisjonen ikke endres som foreslått, men at man sørger for at prosjekter som frembringer
ny informasjon og erfaring i bedrifter fortsatt kan defineres inn under Skattefunn, slik at
ordningen fortsatt vil stimulere til ny kunnskap og utvikling i næringslivet.

Med vennlig hilsen

Håva Y. ørgensen
Adm. direktør
Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)
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