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HØRING ENDRINGER I SKA1TEFUNN

Det vises til Finansdepartementets brev datert 24. september 2010 om ovennevnte
sak.

Forsvarsdepartementet oppfatter at heringen gjelder en mindre justering av de kriterier
som kan være grunnlag for å gi rett til skattefradrag i Skattefunnordningen, slik at man
får en tydeligere avgrensning til reell, ikke-kommersiell FoU (men som i neste omgang
kan lede til kommersielle produkter). Det settes begrensninger på
beregningsgrunnlaget for skattefradraget, herunder timelønn og maksimalt antall timer
pr år pr ansatt. Endring i timesats gir mindre fradrag for personell med årslønn under
416.000 kr/år. Dette vil sannsynligvis i svært liten grad ramme bedrifter Forsvarets
forskningsinstitutt (FF1) samarbeider med. Den maksimale fradragssatsen som kan
brukes økes fra 500 til 530 kr/t. Dette beløpet er lavt i forhold til det en
ingeniør/forsker koster og burde vært hevet til et høyere nivå. Endringens intensjon er
antakeligvis å redusere mulighetene for misbruk, både ved å introdusere tak på
timepris og timeantall, og samtidig bli tydeligere på hvilke kriterier som skal ligge til
grunn for ordningen.

Endringene vil gi noe reduksjon i gevinsten for bedriftene, uten at ordningen mister sin
effekt. Ordningen har så langt blitt ansett som meget gunstig, og har vært enkel å søke
på og å administrere for bedriftene.

Kostnader til aktiviteter som organisasjonsutvikling, opplæring, kvalitetssikring, kunde-
og markedsundersøkelser vil nå eksplisitt trekkes ut fra Skattefunnordningen. Dette er
kostnader som det for mange bedrifter er naturlig å knytte opp mot
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utviklingsprosjekter, og denne typen kostnader burde fortsatt være mulig å føre i
prosjekter.

De endringer i rammebetingelsene i Skattefunn vil ikke få vesentlige direkte
konsekvenser for de prosjektene vi kan komme til å ha sammen med bedrifter som
faller inn under ordningen i fremtiden. For bedriftene selv kan det imidlertid være litt
smertefullt når en attraktiv ordning blir mindre gunstig. Endringene synes imidlertid å
være marginale.

En positiv endring i ordningen er økt mulighet for skattefradrag for prototyper og
forsøksprosjekter sely om disse anvendes kommersielt.

Generelt legges det opp til at nettoeffekten av endringene skal være liten. Ordningen
styrkes altså ikke for å øke FoU i norske bedrifter. Skattefunn er en god ordning for å
støtte FoU- virksomhet, og rammen for ordningen burde etter FDs syn økes i lys av at
FoU i norske bedrifter er lav i forhold til land det er nawrfig å sammenlike seg med.
Ordningen representerer en rimelig måte å øke den totale forskningsinnsatsen i Norge
på.
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