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Artiklar

Kunskapsutveckling och beskattning 
– några anteckningar om en viktig 
men invecklad relation

Av Jan Kellgren

1 Inledning
Kunskaper och kunskapsutveckling synes bli allt viktigare i det ekonomiska livet.
Skattereglerna kan få betydelse för i vilken mån kunskapsutveckling sker, vilka kun-
skaper som utvecklas och vilka metoder för kunskapsutveckling som används. Det
är därför angeläget att rättsläget är både klarlagt och till innehållet ändamålsenligt.
Syftet med denna artikel är att ge en översiktlig bild av det svenska inkomstskatte-
rättsliga rättsläget avseende sådana utgifter som kan förväntas ge upphov till kun-
skapsutveckling i det företag som har utgiften. Framställningen är upplagd så att
först (kapitel 2–9) redogörs för vilka olika inkomstskatterättsliga regelkategorier
som kan aktualiseras när svenska aktiebolag har utgifter som ger kunskapsutveckling
och för vilket rättsläget blir i de olika fallen. Därefter och avslutningsvis diskuteras
frågan om nuvarande rättsläge kan anses ändamålsenligt (kapitel 10). 

Relationen mellan kunskapsutveckling och beskattning har hittills varit ytterst
sparsamt behandlad i doktrinen. Artikeln bygger på en nyligen utkommen bok dit lä-
saren av denna artikel hänvisas för större bredd och djup och (i huvudsak) för käll-
hänvisningar.1

1. Kellgren, Jan: Kunskapsutveckling och beskattning – Om den inkomstskatterättsliga behandlingen av
aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling. Norstedts Juridik 2005.
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2 Övergripande om relationen kunskaps-
utveckling – beskattning

Relationen mellan kunskapsutveckling och beskattning är i många stycken komplex.
Därtill är rättsläget inte sällan svårtillgängligt eller osäkert. Den skatterättsliga regle-
ringen avseende utgifter för kunskapsutveckling är inte heller samlad eller enhetlig,
utan den relevanta regelmassan är brokig och splittrad. Rättsläget får därför vaskas
fram ur en mängd olika skatte- och även redovisningsrättsliga regler. Det är inte lätt
att utforma ett övergripande ramverk för rättsvetenskaplig analys av nämnda rela-
tion. Detta beror inte minst på att kunskapsutveckling sker i många olika situationer,
vilket i sin tur aktualiserar en mängd olika skatteregler. 

Det är inte heller självklart vad som bör avses med termer som kunskap och kun-
skapsutveckling. Är det t.ex. korrekt att se förvärv av kunskaper genom företagsför-
värv som kunskapsutveckling, trots att några nya kunskaper egentligen inte uppstår
i sådana fall? Bör vidare t.ex. utveckling av vad man tror är kunskaper ses som kun-
skapsutveckling även om de utvecklade ”kunskaperna” sedermera visar sig felakti-
ga? Nedan tas sikte på sådana utgifter som typiskt sett kan förväntas öka förutsätt-
ningarna för personalen att genom företagets nyförvärvade yrkesspecifika kunskaper
lösa sina uppgifter på ett för företaget mer effektivt sätt än tidigare, eller att lösa upp-
gifter man inte tidigare kunnat klara. 

Det visar sig att projekt och transaktioner av så varierad art som t.ex. internbedriv-
na FoU-projekt och beställda FoU-arbeten, personalutbildningar, inköp av utred-
ningar och företagsförvärv kan svara mot ovanstående definition. Sådana projekt och
transaktioner, och många andra, kan alltså i åtminstone vissa fall vara jämförbara i
den meningen att de förutsätter utgifter och leder till kunskapsutveckling. Naturligt-
vis behöver de dock inte i varje enskilt fall vara likvärdiga ur ett kunskapsutveck-
lingsperspektiv. De kan i stället fylla en mängd olika funktioner (se vidare kapitel
10). 

Vidare ska sägas att utgifter för kunskapsutveckling kan följa skatteregler av
mycket skilda slag, t.ex. regler om lager, materiella eller immateriella anläggnings-
tillgångar, företagsförvärv, byten, samarbeten och uppdrag. Det kan vara på sin plats
att redan här säga att de relevanta reglerna i många fall uppvisar brister med avseende
på bl.a. klarhet, regelteknisk enhetlighet och neutralitet. Det kan därför hävdas att
vissa rättspolitiska problem föreligger inom det undersökta området. 

3 Löner, arvoden och utbildningskostnader 
– normalfallet

Mycket ofta förutsätter kunskapsutvecklingsinsatser olika former av personalutgif-
ter, inte minst i form av löner, för det företag som önskar uppnå kunskapsutveckling-
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en. Så är exempelvis fallet när någon ur företagets personal sätts att utreda en fråga.
Genom sådana utredningar utvecklas nya kunskaper i företaget till priset av bl.a. lö-
nekostnader. I de flesta fall är löner, arvoden och utbildningsutgifter fullt avdragsgil-
la redan under utgiftsåret. För företagets personal gäller att lönen naturligtvis är skat-
tepliktig, medan utbildningar i tjänsten presumeras vara skattefri fortbildning. Läng-
re eller mer allmänna utbildningar ses emellertid som en skattepliktig förmån i
tjänsten.2 I ett kunskapsutvecklingssammanhang kan det vara av intresse att peka på
de skattefrågor som kan uppstå när medel sätts av till anställdas kompetenskonton.
Likaså är gränsdragningen mellan stipendier och lön relevant i ett kunskapsutveck-
lingsperspektiv.

Av stor betydelse är att här diskuterade utgifter, inte minst löner och arvoden, ib-
land kan eller ska följa andra skatteregler än de som i normalfallet gäller. T.ex. kan
vissa lönekostnader, som avser en kunskapsutvecklande verksamhet, ingå i anskaff-
ningsvärdet för ett pågående arbete eller i värdet på företagets egentillverkade lager-
varor. Periodiseringsreglerna för pågående arbeten respektive varulager gäller i så
fall också för dessa löneutgifter. 

Ett i kunskapsutvecklingssammanhanget principiellt intressant förhållande är att
advokat- och rättegångskostnader, och andra liknande kostnader, är avdragsgilla en-
dast under förutsättning att de utgör kostnader för att förvärva eller bibehålla skatte-
pliktiga intäkter eller för att sänka avdragsgilla kostnader. Kostnader för skatteutred-
ningar i samband med skatteplanering, taxeringsprocesser, deklarationshjälp och
liknande är däremot inte avdragsgilla. Rättsläget kan naturligtvis ge upphov till
gränsdragningsproblem gentemot avdragsgilla utgifter. Mottagaren av arvodesutgif-
ter, dvs. det företag som utför det arvoderade arbetet, beskattas i princip alltid fullt
ut för dessa inkomster. Här råder därför bristande reciprocitet i beskattningen. 

Slutligen har reglerna om s.k. expertskatt betydelse i sammanhanget. De gör det
under vissa förutsättningar skattemässigt attraktivt att rekrytera utländska experter,
och därmed få tillgång till nya kunskaper (i form av personer). Sett ur ett strikt natio-
nellt perspektiv synes expertskattereglerna inte vara neutrala. 

4 Immateriella anläggningstillgångar
Kunskapsutvecklande verksamhet får inte sällan till resultat att en immateriell an-
läggningstillgång redovisas i företagets räkenskaper, eller åtminstone att det uppstår
en immateriell resurs i företaget. Kunskapens huvudsakligen immateriella karaktär
gör immateriella anläggningstillgångar till en central kategori för en studie om kun-
skapsutveckling och beskattning. Exempelvis kan i stort sett alla utgifter hänförliga

2. Lodin, Sven-Olof; Lindencrona, Gustaf; Melz, Peter och Silfverberg, Christer: Inkomstskatt – en läro- och
handbok i skatterätt. Nionde upplagan. Studentlitteratur, 2005 s. 88 f. 
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till FoU-projekt sägas vara utgifter för kunskapsutveckling. Här ska i första hand
forsknings- och utvecklingskostnader behandlas. Det bör påpekas att det i vissa situa-
tioner föreligger behov av gränsdragning mot andra regler, såsom regler om lager
och uppdrag. Utgifter av FoU-karaktär kan i vissa fall vara att hänföra till sådana and-
ra kategorier. 

Forsknings- och utvecklingskostnader är i hög grad avdragsgilla för företaget. Av-
dragsrätten följer både av den allmänna avdragsrätten och av en förstärkt avdragsrätt
för FoU-utgifter.3

Den skatterättsliga utgångspunkten är att periodiseringen av sådana utgifter för
kunskapsutveckling som ska klassificeras som FoU-utgifter följer god redovisnings-
sed. Från huvudregeln om ett materiellt samband finns dock vissa betydelsefulla un-
dantag – av delvis oklar omfattning. Inte minst bör nämnas att för materiella anlägg-
ningstillgångar som har använts i FoU-verksamhet, men som omfattas av särskilda
skatterättsliga periodiseringsregler, gäller dessa särskilda regler.4 Så är främst fallet
med inventarier och fastigheter. 

Det kan också hävdas att om ett företag förvärvar ett pågående eller färdigt forsk-
ningsprojekt, upparbetade forskningsresultat eller liknande tillgångar från någon ut-
omstående, är det i skattemässig mening en (immateriell) rättighet som förvärvas.
Därför skulle bestämmelserna i kapitel 18 IL om ”koncessioner, patent, licenser, va-
rumärken, hyresrätter, goodwill och liknande rättigheter som förvärvats från någon
annan” kunna vara tillämpliga på sådana FoU-utgifter.5 Svaret på om eller i vilka fall
kapitel 18 är tillämpligt på förvärvade FoU-tillgångar torde delvis bero på en analys
av begreppet ”rättighet”. För åtminstone vissa fall torde reglerna i kapitel 18 kunna
bli tillämpliga, t.ex. om det är fråga om inköp av patent. I flera andra fall synes perio-
diseringen emellertid följa bokföringsmässiga grunder. Rättsläget synes dock vara
något oklart. 

Den centrala redovisningsrättsliga rättskällan avseende FoU-utgifter är IAS 38
(Immateriella tillgångar). Principen i IAS 38 är att utvecklingskostnader under vissa
omständigheter ska aktiveras, medan forskningsutgifter inte får aktiveras. RR 32 ger
emellertid juridiska personer rätt att i redovisningen kostnadsföra också samtliga ut-
vecklingsutgifter redan under utgiftsåret. Företagen har alltså i vissa fall rätt att välja
mellan att aktivera och att kostnadsföra utvecklingsutgifter. 

Tillgångar kan förvärvas på flera sätt. Det finns anledning att här något kommen-
tera metoderna för anskaffning i samband med företagsförvärv genom inkråmsför-
värv respektive genom intern upparbetning. I båda dessa fall krävs ibland subtila
uppskattningar av anskaffningsvärdet för (bl.a.) immateriella tillgångar, vilket kan
äventyra förutsebarheten inom det här diskuterade området. För periodiseringen av

3. Se 16 kap. 1 respektive 9 §§ IL. 
4. Se 16 kap. 9 § 2 st. IL. 
5. Se Skatteverkets Handledning avseende redovisning och beskattning 2004 s. 217. 
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internt bedrivna FoU-projekt är det också av stor betydelse att avgöra vilka utgifter
som ska anses hänförliga till forskningsprocessen, till utvecklingsprocessen, respek-
tive till en (eventuell) därpå följande tillverkningsprocess. Endast utgifter hänförliga
till utvecklingsprocesser kan aktiveras som FoU-tillgångar. 

Skatteeffekterna för olika ”underleverantörer” som mottar betalningar som i det
utbetalande företaget utgör FoU-utgifter kan variera ganska väsentligt, beroende på
förutsättningarna i det enskilda fallet. ”Leverantören” kan bidra med tjänster eller
produkter av varierande slag, t.ex. materiella anläggningstillgångar eller utförda
forskningsarbeten. I korthet kan man säga att skatteeffekterna hos sådana leverantö-
rer beror av vilken sorts affär det är fråga om från leverantörens perspektiv. Det torde
vanligtvis vara fråga om tjänsteuppdrag, om försäljning av varor eller om pågående
arbeten. 

Utgångspunkten är att leverantörens inkomster är fullt skattepliktiga. Beskattning
av utföraren (som är mottagare av medel för FoU-verksamhet) kan dock utebli p.g.a.
regler rörande subjektets skattskyldighet. Utföraren kan t.ex. vara en skattebefriad
stiftelse. Då blir det ett skattebortfall för staten om finansiären får avdrag för en ut-
betalning till stiftelsen. Detta innebär i så fall en bristande reciprocitet i beskattning-
en. Inte minst i kombination med att stiftelsen ibland kan använda stipendieformen
för att finansiera kunskapsutvecklingen, kan skattebortfallet bli stort jämfört med om
företaget hade anställt egna avlönade forskare. 

För de fall då beskattning av utföraren ska ske gäller att vinstpåslaget med anled-
ning av det tillförda mervärdet på kunskapsutvecklingsarbeten (eller det tillförda
mervärdet på sålda mätapparater eller liknande) tas fram till beskattning när utföra-
ren intäktsredovisar intäkten. Beställaren får inte alltid avdrag vid motsvarande tid-
punkt, t.ex. ska inventarier och rättigheter som köpts in för en forskningsuppgift van-
ligen skrivas av. Om beställaren i stället hade utfört kunskapsutvecklingsarbetet i
egen regi hade beskattningstidpunkten avseende denna vinst inträtt vid en senare tid-
punkt, nämligen när kunskapsutvecklingen omsatts till något som företaget kan ta
betalt för (t.ex. en produkt) och intäktsredovisning med anledning av försäljning av-
seende denna nyttighet sker. Lyckas företaget inte omsätta kunskaperna i lönsamma
produkter sker ingen beskattning avseende sådana skapade mervärden. Mot denna
bakgrund kan konstateras att det typiskt sett är skattemässigt mest förmånligt att ut-
föra kunskapsutveckling i egen regi. 

5 Varulager och inventarier
En betydande del av företagens kunskapsutveckling har ett starkt samband med
framtagandet av de produkter som företaget säljer. Detta betyder dock inte att nämn-
da samband i särskilt hög grad återspeglas i beskattningen, t.ex. i form av att utgifter
för kunskapsutveckling som är nödvändig för varutillverkning hänförs till lagervär-
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det. I stället behandlas kunskapsutvecklingsprocessen väsentligen som en från lager-
värderingen separat post. Forsknings- och utvecklingskostnader ingår t.ex. normalt
sett inte i anskaffningsvärdet på lagertillgångar. Emellertid kan utgifter för verksam-
het som ger upphov till sådana färdigheter, insikter och mindre innovationer, som ut-
vecklas eller uppstår mer som en bieffekt av normal produktion, komma att inräknas
i lagervärdet. Det beror på att sådan kunskapsutveckling sker under arbetstid som är
hänförlig till denna kategori. Det kan vara fråga om betydande belopp som på denna
grund både ger kunskapsutveckling och är hänförliga till lagervärdet. Kunskaper av
ifrågavarande slag kan också vara av betydelse för företagets värde. 

När det sedan gäller inventarier kan de sägas ha en tvådelad relation till kunskaps-
utveckling. För det första är inköp eller tillverkning, i-drifttagande (inklusive intrim-
ning, handhavandeutbildning etc.) och underhåll av inventarier ofta förenade med
kunskapsutveckling relaterad till själva tillgången. Det är en kunskapsutveckling
som är en konsekvens av syftet att se till att företaget har ändamålsenliga inventarier
som man också kan använda på ett korrekt sätt. Denna form av kunskapsutveckling
kan kallas inventarietjänande kunskapsutveckling och resultatet av denna verksam-
het kallas inventarietjänande kunskaper. Utgifter för att förvärva inventarietjänande
kunskaper kan t.ex. utgöras av löneutgifter för nedlagd arbetstid. Inventarietjänande
kunskaper kan vara centrala för att lösa företagets intäktsgenererande uppgifter och
åtaganden.

För det andra används inventarier ofta som ett hjälpmedel i en kunskapsutvecklan-
de verksamhet som ett företag bedriver, t.ex. en FoU-verksamhet. Det är här fråga
om att utveckla kunskaper om något annat än inventarieanskaffning och inventarie-
användning. Det kan synas lämpligt att benämna denna andra form av kunskapsut-
veckling inventarienyttjande kunskapsutveckling. Exempelvis måste man i ett forsk-
ningsföretag visserligen veta hur en mätapparat ska skötas för att framgångsrikt
kunna utföra experiment med den (inventarietjänande kunskaper), men maskinen ska
i första hand användas för att generera kunskaper inom det utforskade området (in-
ventarienyttjande kunskaper).

Avdragsrätten för kostnader för utveckling av såväl inventarietjänande som inven-
tarienyttjande kunskaper är vanligtvis oproblematisk. Den centrala svårigheten när
det gäller periodisering av utgifter för att utveckla inventarietjänande kunskaper är
att det inte är givet till vilka skatterättsliga kategorier de ska hänföras. Det är i första
hand aktuellt att hänföra kunskapsutvecklingsutgiften till inventariernas anskaff-
ningsvärde eller att kostnadsföra kunskapsutvecklingsutgiften löpande. Ledning i
frågan om i vilken mån utgifter för utveckling av inventarietjänande kunskaper ska
hänföras till anskaffningsvärdet för inventarier kan sökas i bl.a. IAS 16 (Materiella
anläggningstillgångar). Där kan utläsas att utgifter för utveckling av inventarietjä-
nande kunskaper endast begränsad mån ingår i värdet för materiella anläggningstill-
gångar. När det sedan gäller periodiseringen av utgifter för utveckling av inventarie-
nyttjande kunskaper gäller att dessa inte följer reglerna för inventarier. I stället gäller

SvSkT8.book  Page 510  Monday, October 17, 2005  2:25 PM



Kunskapsutveckling och beskattning 511

SvSkT 8/2005

reglerna för respektive verksamhet eller liknande inom vilken de inventarienyttjande
kunskaperna utvecklas eller används. Det kan t.ex. bli aktuellt att tillämpa regler för
FoU-utgifter eller uppdrag. 

6 Uppdrag
Uppdrag är en arbetsuppgift som någon tilldelats för utförande under en viss tids-
rymd. I första hand avses i förevarande sammanhang tjänsteuppdrag och entreprena-
der. Sådana uppdrag kan vara s.k. pågående arbeten, dvs. uppdrag som utförs för an-
nans räkning och som inte har avslutats vid räkenskapsårets utgång. Nedan används
termen uppdrag som en samlingsbeteckning för nämnda uppdragsformer. 

Relationen mellan uppdrag och kunskapsutveckling kan se ut på många olika sätt.
Kunskapsutveckling i samband med uppdrag kan ske hos beställaren och/eller utfö-
raren av uppdraget. Om det t.ex. är fråga om ett pågående arbete avseende uppföran-
de av en lokal för FoU-verksamhet ger betalningen med anledning av uppdraget i första
hand kunskapsutveckling hos beställaren (genom att vara en nödvändig komponent
i FoU-verksamheten). Om uppdraget i stället avser uppförandet av ett hyreshus i ny
och avancerad teknik sker däremot kanske den huvudsakliga kunskapsutvecklingen
hos utföraren. Här diskuteras sådana uppdrag som ger kunskapsutveckling hos utfö-
raren. 

För att kunna beräkna värdet hos och resultatet av ett uppdrag måste det avgöras
vilka utgifter som ska eller får hänföras till uppdragsutgiften. Här ger framförallt IAS
11 (Entreprenadavtal) anses ge ledning. Till uppdragsutgiften hör för det första ”ut-
gifter som har ett direkt samband med det enskilda uppdraget”. I den mån kunskaps-
utveckling har ett direkt samband med uppdraget, ska de alltså hänföras till upp-
dragsutgiften. Därtill räknas ”utgifter som avser uppdragsverksamhet i allmänhet
och som kan fördelas ut på det enskilda uppdraget” till uppdragsutgiften. Relevanta
exempel på sådana utgifter är ”utgifter för utformning och teknisk hjälp utan direkt
anknytning till ett enskilt uppdrag” samt ”gemensamma utgifter för uppdragsverk-
samheten”. På denna grund kan ytterligare vissa kunskapsutvecklingsutgifter vara att
hänföra till uppdragsutgiften. Slutligen hänförs till uppdragsutgiften sådana utgifter
som enligt avtalet kan debiteras beställaren. Dessa kan innefatta vissa allmänna ad-
ministrationsutgifter och utvecklingsutgifter. Också på denna grund kan utgifter för
kunskapsutveckling föras till uppdragsutgiften. Emellertid gäller också att utgifter
som inte kan hänföras till uppdragsverksamhet eller inte kan fördelas ut på något en-
skilt uppdrag inte ingår i uppdragsutgifterna. Forsknings- och utvecklingsutgifter in-
går inte i uppdragsutgiften utom i de fall ersättning härför skall utgå enligt avtalet.
Bestämmelsen är viktig i vårt sammanhang, men den är oklar eftersom det inte inte
framgår hur det ska avgöras vilka utgifter som ska anses bli ersatta enligt entrepre-
nadavtalet. Det är också oklart om kostnader för att utveckla kunskaper som utföra-
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ren kan antas få fortsatt nytta av för egen del (för t.ex. egen produktutveckling eller
för senare uppdrag) ska hänföras till uppdragsutgiften eller hanteras i annan ordning,
t.ex. aktiveras som en immateriell anläggningstillgång. 

Avdragsrätten avseende uppdragsutgifter är vanligtvis oproblematisk. Det kan en-
dast i mycket särpräglade fall bli aktuellt att vägra avdrag för utgifter av detta slag.
Periodiseringen avseende uppdrag som avslutas före bokslutstillfället är i de flesta
fall en ganska lätt uppgift, när väl uppdragsutgiften kunnat fastställas. I stort sett kan
det hävdas att de mest intressanta periodiseringsfrågorna rör pågående arbeten. Ut-
gångspunkten är (enligt IAS 11) numera att successiv vinstavräkning skall ske i takt
med uppdragets färdigställandegrad, förutsatt att vissa krav är uppfyllda. Enligt RR
32 (Redovisning för juridiska personer) är det emellertid tillåtet att redovisa enligt
färdigställandemetoden. Detta kan ge upphov till betydande skattekrediter. För på-
gående arbeten i byggnads-, anläggnings-, hantverks- eller konsultrörelse finns vissa
särskilda skatteregler som kan vara av betydelse i ett kunskapsutvecklingsamman-
hang (17 kap. 23–33 §§ IL). Dessa regler är dock inte i alla delar klara, t.ex. avseende
tillämpningsområdet. 

Den intäkt som uppstår hos utföraren vid ett uppdrag motsvaras långtifrån alltid av
en kostnad vid samma tidpunkt hos beställaren. Typiskt sett ligger utförarens intäkt
tidigare i tiden än beställarens kostnadsföring av motsvarande utgift. Denna bristan-
de reciprocitet utgör ett skatterättsligt incitament att bedriva kunskapsutveckling i
egen regi. När kunskapsutveckling sker i egen regi uppstår nämligen ingen skatte-
pliktig intäkt förrän de utvecklade kunskaperna börjar generera intäkter med anled-
ning av försäljning eller liknande (jfr kapitel 4). 

7 Företagsförvärv
Ett sätt att tillfredsställa ett kunskapsbehov kan vara att förvärva företag där använd-
bara kunskaper finns representerade (t.ex. hos personalen eller i dokument). Vid fö-
retagsförvärv i form av andelsförvärv gäller att utgiften för förvärvet periodiseras en-
ligt reglerna i inkomstslaget kapital. Utgifter med anledning av inköp av företag får
därmed dras av först när aktierna avyttras (eller definitivt går ned i värde). I och med
att beskattningen och avdragsrätten vid avyttring av näringsbetingade andelar i hög
grad har avskaffats kommer dock någon skatterättslig kostnadsföring ofta inte att ske
av utgifter för kunskapsutveckling genom andelsförvärv. Detta är oförmånligt jäm-
fört med företagsförvärv genom s.k. inkråmsförvärv (se nedan) och även med de
flesta andra metoder för kunskapsutveckling. Här föreligger därför en betydelsefull
neutralitetsbrist inom området kunskapsutveckling och beskattning. En eventuell
framtida vinstförsäljning blir dock förstås inte heller skattepliktig.

Skatteeffekterna vid inkråmsförvärv skiljer sig i hög grad från effekterna vid an-
delsförvärv. Vid inkråmsförvärv kommer de förvärvade enskilda tillgångarna att re-
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dovisas direkt i det köpande företagets årsredovisning, i stället för att ”döljas” bakom
posten andelar i dotterföretag. Det är därför vid ett inkråmsförvärv skattemässigt be-
tydelsefullt – fast inte alltid så enkelt – att klargöra till vilka belopp olika tillgångar
ska anses ha förvärvats vid företagsöverlåtelsen. Sedan behandlas förvärvade resur-
ser i princip efter deras planerade användning i det förvärvande företaget och de dras
av efter samma principer som om de hade förvärvats separat. 

För överlåtaren av företaget gäller vid andelsförvärv ofta ovan nämnda regler om
avskaffad beskattning. Fortfarande sker dock beskattning i många fall. Bl.a. har fy-
siska personer skatteplikt respektive avdragsrätt för vinst respektive förlust vid ak-
tieavyttringar. Vid inkråmsöverlåtelser, dvs. när ett företag avyttrar sina ”vanliga”
tillgångar i näringsverksamheten sker full beskattning av företaget – i princip efter
vanliga principer för försäljning av företagets tillgångar. Det innebär att beskattning
sker till de sålda tillgångarnas fulla marknadsvärde. Skattekostnaden kan bli stor i så-
dana fall. 

8 Byten och samarbeten
Det kan vara ändamålsenligt att söka samverkan med andra företag i syfte att utveck-
la kunskaper. En form av samverkan kan vara att byta tjänster mellan företag. Skat-
temässigt behandlas i princip samtliga bytestransaktioner som avyttringar varför ett
byte ger upphov till en skatteplikt intäkt. Byte av FoU-relaterade tjänster kan därige-
nom vara skattemässigt oförmånligt, jämfört med att utveckla motsvarande kunska-
per i egen regi.6 

Skatteeffekterna vid samarbete är inte desamma som vid bytestransaktioner. Vid
samarbete uppstår i normalfallet ingen intäkt med anledning av de prestationer som
tillförs samarbetsprojektet. Parterna tillför sina prestationer och exploaterar därefter
resultatet, antingen på var sitt håll eller inom ramen för samarbetet och först när ex-
ploateringen gått så långt som till regelrätta avyttringar av tjänster eller produkter ak-
tualiseras intäktsföring. Intäkten hänförs då till respektive företag, om nödvändigt ef-
ter en uppdelning av inkomsten mellan de inblandade företagen. 

Den intäkt som uppstår vid ett tjänstebyte skulle därmed innebära ett skatterättsligt
incitament till att bedriva FoU-verksamhet i egen regi eller – för det fall att någon
form av interaktion eller samverkan med andra företag planeras – till att undvika by-
tesformen till förmån för samarbetsformen. 

Skillnaden i skatteeffekt mellan tjänstebyte och samarbete gör gränsdragningen
mellan dessa två kategorier betydelsefull. Denna gränsdragning är dock inte så lätt

6. Den intäkt som uppstår vid ett byte balanseras visserligen av den kostnad som uppstår med anledning av
förvärvet av det som erhållits i utbyte, men periodiseringsreglerna gör ofta att denna utgift blir avdragsgill först
senare. 
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att göra. Det handlar i båda fallen om att de inblandade företagen tillför tjänster och
kunskap och att de (ofta) får liknande nyttigheter i utbyte.

9 Kunskapsutveckling inom koncerner
Kunskapsutvecklingsuppdrag kan förstås ges till bolag som ingår i samma koncern
som uppdragsgivaren. Förutsatt att sådana uppdrag utförs på marknadsmässiga vill-
kor är det inkomstskatterättsliga rättsläget i princip detsamma som vid affärer mellan
sinsemellan självständiga bolag. 

Det kan vara skatterättsligt ogynnsamt att dela upp en verksamhet, t.ex. så att ett
koncernbolag utför kunskapsutvecklingsverksamhet och ett annat exploaterar kun-
skaperna. När de resultat som tagits fram av ett koncernbolag sedermera ska använ-
das av något annat koncernbolag ska ju utvecklingsbolaget i princip beskattas till det
fulla marknadsvärdet av uttagna eller sålda tjänster eller tillgångar. Är inget undan-
tag från denna princip tillämpligt uppstår en skattepliktig koncernintern vinst. Kon-
cernbidrag kan omfördela, men inte eliminera, denna vinst.

Viktigt i detta sammanhang är att de särskilda reglerna om omstruktureringar, sär-
skilt reglerna om underprisöverlåtelser, i vissa fall möjliggör överföringar av till-
gångar och tjänster mellan koncernbolag utan nämnda skattekostnader. Dessa regler
är dock inte alltid tillämpliga; de omfattar t.ex. inte överföringar avseende enbart
tjänster. Det bör noteras att överflyttning av personal mellan företag – vilket kan vara
ett steg i en kunskapsutvecklingsprocess – enligt gällande rätt inte torde föranleda
några omedelbara skatteeffekter.7

I kapitel 7 uppmärksammades betydelsen av den avskaffade beskattningen vid av-
yttring av näringsbetingade andelar. Dessa regler får betydelse inte bara vid en för-
värvssituation utan också vid avyttring av bolag som under en längre tid ingått i kon-
cernen och där haft viktiga uppgifter, t.ex. avseende kunskapsutveckling. Anta
exempelvis att en ekonomiskt riskfylld FoU-verksamhet bedrivits i ett koncernbolag
men att verksamheten inte varit framgångsrik. Avyttras koncernbolaget kommer av-
drag för förlusten inte att medges. Det är en väsentlig skillnad mot fallet att motsva-
rande verksamhet hade utgjort en rörelsekostnad i ett bolag med flera verksamheter,
då det hade varit möjligt att kvitta förlusten på FoU-verksamheten mot eventuella
vinster i företaget.

Ett annat viktigt förhållande är att ett bolag som samägs med företag utanför kon-
cerngemenskapen vanligen inte kan ge och ta emot koncernbidrag. Möjligheterna att
använda omstruktureringsreglerna vid omstrukturering av sådana företag är inte hel-
ler desamma som för helägda företag. Således missgynnas här nämnda företagskon-

7. Se RÅ 1998 not 213 (förhandsbesked). 
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stellationer skattemässigt, både jämfört med verksamhet driven i koncern och (i ännu
högre grad) jämfört med verksamhet driven i ett enda bolag.

10 En liten utvärdering
Som inledningsvis nämndes, och som kanske har framgått redan av ovanstående
framställning, är den relevanta regelmassan brokig och splittrad. Detta har sannolikt
sin förklaring dels i att lagstiftaren inte tagit något samlat grepp om dessa frågor, dels
i att frågorna delvis är mycket komplexa och att mer eller mindre all mänsklig akti-
vitet innefattar en större eller mindre komponent av kunskapsutveckling. Det är ock-
så svårt att se hur en fungerande mer samlad reglering skulle kunna se ut. 

I linje med oenhetligheten i reglerna är det också svårt att säga något entydigt om
i vilken mån rättspolitiska kvaliteter som neutralitet och förutsättningar för en förut-
sebar rättstillämpning är uppfyllda. Det förhållandet att nästan all mänsklig aktivitet
innefattar en större eller mindre komponent av någon form av kunskapsutveckling
gör att kunskapsutvecklingsutgifter aktualiserar ett stort antal skatteregler. Mot den-
na bakgrund föreligger en uppenbar risk för bristande överblickbarhet i beskattning-
en. Denna risk visar sig också reell för relationens kunskapsutveckling – inkomstbe-
skattning är svåröverblickbar. Det är i många fall inte lätt att se vilka skattefrågor
som aktualiseras vid en kunskapsutvecklingsinvestering. 

När det gäller förutsebarheten i enskilda, mer specifika, rättsfrågor varierar natur-
ligtvis läget väsentligt. Några iakttagelser, av större eller mindre grad av generalitet,
kan dock lyftas fram: De relevanta reglerna är många och deras tidsenlighet varierar.
Dessutom har rättens innehåll på området bestämts av flera olika auktoriteter – skat-
telagstiftare, skattedomstolar och olika normgivare inom redovisningsrätten. Graden
av rättslig styrning varierar också ganska väsentligt. Mot denna bakgrund är någon
helt igenom klar och koherent reglering knappast att vänta. Det finns också oklarhe-
ter i flera från ett kunskapsutvecklingsperspektiv betydande frågor. Rättsläget för på-
gående arbeten är t.ex. i vissa stycken oklart. Det är vidare osäkert hur förvärvade
forskningsresultat ska behandlas. Det finns många olika oklarheter inom området
immateriella tillgångar. Exemplen kan lätt mångfaldigas. 

Den bristande förutsebarheten är till inte obetydlig del hänförlig till sambandet
mellan redovisning och beskattning. Vissa, men inte alla, periodiseringsregler får
p.g.a. det materiella sambandet hämtas inom redovisningsrätten. Detta gör att de
många svårigheter som är förenade med att fastställa innehållet i gällande redovis-
ningsrätt också får betydelse inom beskattningen. 
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När det sedan gäller neutraliteten i reglerna finns mycket att säga.8 I ljuset av att
något samlat grepp inte tagits över den skatterättsliga behandlingen av utgifter för
kunskapsutveckling och av att området omfattar stora delar av den skatterättsliga
materian är det inte förvånande att ett flertal skatterättsliga spänningar kan uppstå.
Som ett intressant exempel på sådana spänningar kan t.ex. nämnas den skattemässiga
skillnad som råder mellan å ena sidan utgifter för företagsförvärv i syfte att förvärva
kunskaper och å andra sidan utgifter för sedvanlig FoU-verksamhet. För FoU-utgif-
ter beviljas avdrag och kostnadsföringen kan eller ska ske redan under utgiftsåret.
Om ett företag i stället förvärvar andelar i ett företag där de önskvärda kunskaperna
redan är för handen, kommer normalt sett inget avdrag alls att få göras med anledning
av utgiften. Denna skillnad råder alltså trots att nämnda investeringsalternativ från ett
praktiskt perspektiv kan få likartade effekter vad avser förhållandet utgift – kun-
skapsutveckling. 

Ett annat exempel är att till den del förvärvade FoU-projekt periodiseras enligt
reglerna i 18 kap. IL råder en rättspolitiskt intressant neutralitetsbrist mellan utgifter
för förvärvade FoU-projekt och utgifter för internbedriven FoU-verksamhet. Utgifter
för interna kunskapsutvecklingsprojekt kan eller ska dras av löpande, medan sådana
kunskapsutvecklingsutgifter som faller under 18 kap. IL kostnadsförs genom värde-
minskningsavdrag. 

Neutralitet föreligger inte heller mellan å ena sidan uppdrag och tjänstebyten och
å andra sidan samarbeten eller eget arbete. Vid uppdrag och tjänstebyten uppstår ti-
digt en skattekostnad som ofta inte leder till ett lika tidigt skattemässigt avdrag. Detta
ger incitament att föredra samarbete och eget arbete framför uppdrag och tjänsteby-
ten.

Som nämnts i kapitel 8 missgynnas också verksamhet som samägs med företag ut-
anför koncerngemenskapen jämfört med koncern- eller företagsintern verksamhet.
För dessa fall gäller nämligen, i de flesta fall, för det första att kapitalförluster på ak-
tierna inte avdragsgilla, för det andra att man inte kan ge och ta emot koncernbidrag
och för det tredje att möjligheterna att använda omstruktureringsreglerna är i viss
mån inskränkta.

Det finns slutligen många exempel på att parterna i en affär som innefattar kun-
skapsutveckling periodiserar inkomster och utgifter på ett sätt som inte är reciprokt.
Detta medför bristade neutralitet i beskattningen.

Spänningar och vissa oklarheter i skattesystemet är förmodligen ofrånkomliga och
det är därför betydelsefullt inte bara att kartlägga sådana brister i reglerna, utan också
att göra bedömningar av hur problematiska de förekommande bristerna egentligen är

8. Med neutralitet avses här att beskattningen inte ska styra den enskildes handlande. Det innebär för företa-
gens del att beskattningen är neutral mellan företagens sätt att organisera produktion, inköp och distribution
samt mellan olika investerings- och finansieringsalternativ. Se Rabe, Gunnar och Bojs, Johan: Det svenska skat-
tesystemet. Norstedts Juridik, artonde upplagan 2005 s. 43 och 44. 
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och även att diskutera vilka lösningar som skulle kunna ge ett bättre resultat, totalt
sett. Inte minst det sistnämnda är ofta vanskligt, när följderna av tänkbara alternativ
beaktas. Därmed naturligtvis inte sagt att det saknas anledning att vara öppen för lag-
ändringar som leder till att relevanta rättspolitiska mål bättre uppfylls inom detta be-
tydelsefulla område. 

Jan Kellgren är jur. dr och universitetslektor vid Linköpings universitet.

SvSkT8.book  Page 517  Monday, October 17, 2005  2:25 PM


	Kunskapsutveckling och beskattning-TitlePage.pdf
	SvSkT 05 (s. 505 ff) Kuv & Bsn


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




