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Høring — endringer i Skattefunn

Vi viser til Finansdepartementets brev av 24.09.2010.

Revisorforeningen har enkelte kommentarer til de foreslåtte endringene.

I forslag til ny § 16-40-6 annet ledd siste punktum foreslås det å innføre en
bestemmelse om at "det ikke gis fradrag for alminnelige driftskostnader uten
tilknytning til prosjektet". Vi støtter dette forslaget. Likevel er det uheldig at det ikke
fremkommer klart hva som legges i begrepet "alminnelige driftskostnader". Det vil da
bli opp til selskapet som avlegger prosjektregnskapet, og revisor som skal revidere
dette, å gjøre seg opp en oppfatning av hvor grensene går. Uten klare retningslinjer
vil det dermed være en risiko for ulik behandling og dermed ulikt grunnlag for
skattefradraget for de enkelte søkere. For at det skal være mulig for revisorer å avgi
objektive og konsistente uttalelser om dette forholdet, er det også en forutsetning at
det finnes klare kriterier å måle forholdet opp mot. Etter vår oppfatning er det derfor
nødvendig å utarbeide en mer presis regulering på dette området.

I  forslag til ny § 16-40-6 sjette ledd foreslås det å innføre en bestemmelse om at
"fradragsgrunnlaget reduseres tilsvarende inntekter fra prosjektet". I høringsnotatet
fremkommer det at det bare er inntekter fra aktiviteter i prosjektperioden som skal
hensyntas. Det fremkommer videre at tidspunktet for betaling ikke er avgjørende og
at inntekter fra aktiviteter i prosjektperioden kan komme før prosjektet igangsettes,
under prosjektperioden, eller etter at prosjektet er avsluttet. Vi støtter dette forslaget.
Det er likevel, etter vår mening, nødvendig å presisere ytterligere hva som skal være
skjæringspunktet for revisors attestasjon knyttet til inntekter fra prosjektet — om
revisors attestasjon skal omfatte dette. Det fremkommer ikke klart i forskriftsteksten.
Om revisors attestasjon skal omfatte inntekter fra prosjektet, må det klart fremkomme
at det bare er inntekter kjent på rapporteringstidspunktet som revisor skal ta hensyn
til. Om det i ettertid blir kjent at selskapet har fått solgt for eksempel en prototyp, og
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dette ikke var avtalt eller planlagt på rapporteringstidspunktet, vil revisor ikke kunne
være ansvarlig for å følge opp dette i forbindelse med attestasjonen på RF-1053.

Vi gir vår tilslutning til de nye forslagene om utlevering av opplysninger mellom
Norges forskningsråd og skatteetaten samt spørsmålet om å innta en hjemmel for å
innkreve skattefradrag eller tilbakesøke utbetalt støtte fra foretak som unnlater å
innrapportere fremdrift og oppnådde resultater.

Videre vil vi også få gjøre oppmerksom på at det fra og med 2010 er innført nye
revisjonsstandarder i Norge — ISA-ene. Dette medfører at det er behov for å
oppdatere veiledningen i RF-1053 der det under overskriften "Postene 204 og 205"
er referert til RS 800 (Revisors uttalelser ved revisjonsoppdrag med spesielle formål).
Den nye standarden som revisorene nå må legge til grunn for sitt arbeid i tilknytning
til uttalelsen til Skattefunn, er ISA 805 "Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående
regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en
regnskapsoppstilling" samt ISAE 3000 "Attestasjon som ikke er revisjon eller
begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon".

Med vennlig hilsen
Den florske Revisorforening

Per Hanstad Harald Brandsås
Adm. direktør Fagdirektør
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