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Förkortningar 
 
ATL  Above the line credit 

ATO  Australian Taxation Office 

AUD  Australiensisk dollar 
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CBI  Confederation of British Industry 

CRC  Co-operative Research Centre 

CTA  Corporation Tax Act 

EUF  Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt 
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IAS  International Accounting Standard  

IASB  International Accounting Standards Board 

IL  Inkomstskattelagen (SFS 1999:1229) 

NSD  Näringslivets Skattedelegation 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development 
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RDEC  R&D expenditure credit 

RIPI  Relevant IP income 

SAL  Socialavgiftslagen (SFS 2000:980) 
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SME  Small and medium size enterprise  

SMF  Små och medelstora företag  
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ÅRL  Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) 
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Kapitel 1: Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

I januari år 2011 beslutade regeringen att tillsätta Företagsskattekommittén,1 hädanefter kallad 

kommittén, vars uppdrag det skulle vara att se över bolagsbeskattningen. En del av 

kommitténs uppdrag bestod i att lägga fram förslag för skatteincitament till företag som 

bedriver verksamhet innefattande forskning och utveckling.2 Kommittén lade fram sitt 

delbetänkande SOU 2012:66 gällande skatteincitament för forskning och utveckling i 

september år 2012.3  

 

I inkomstskattelagen (1999:1229), IL, regleras rätten till avdrag för forskning och utveckling i 

16 kap. 9 §. Bestämmelsen innebär att utgifterna ska ha eller kan antas ha betydelse för 

verksamheten för att avdragsrätt ska föreligga. Sedan paragrafens grundutförande har 

tillämpningsområdet för paragrafen utvidgats och innefattar utgifter för FoU av mer allmän 

karaktär än vad som från början var tanken.4 

 

De två främsta skälen till att kommittén anser att subvention genom skatteincitament för FoU 

är nödvändigt är samhällsekonomiskt baserade. Det första skälet är att kommittén anser att det 

inte är säkert att den kunskap och avkastning som kommer från FoU alltid kan behållas i 

endast det företag som har investerat i forskningen och utvecklingen. Resultatet av 

forskningen och utvecklingen kan alltså få så kallade positiva externa effekter, att FoU-

företaget riskerar att kunskapen överförs till andra delar av samhället, trots att det är FoU-

företaget som stått för utvecklingskostnaderna.5 Hur stort problem detta verkligen är för 

företagen framstår dock som oklart eftersom företaget fortfarande tjänar på produkten genom 

immateriella rättigheter, patent och försäljning av det utvecklade materialet.  

 

Det andra skälet är den höga kostnaden för kapital som ett företag har för investeringar i FoU. 

De höga kostnaderna påstås av kommittén bero på risken som är förknippad med 
                                                
1 Fi 2011:01.  
2 Dir. 2011:1. 
3 SOU 2012:66 s. 3. 
4 Se Baekkevold, Arne, Inkomstskattelag (1999:1229) 16 kap. 9 §, Lexino 2014-09-01.  
5 SOU 2012:66 s. 10.  
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forskningsprojekt, vilket leder till att investerare kräver ett riskpåslag för investering i FoU. 

Även de olika kapitalkostnaderna på bolagets andra finansieringskällor såsom eget kapital, 

kvarhållna vinstmedel och lånat kapital spelar in. De olika kapitalkostnaderna för 

finansieringskällorna kan också medföra att små och nya företag har högre kostnader för 

kapital än större etablerade företag.6 Detta andra argument från kommittén kan dock anses 

inte gälla uteslutande för FoU-företag, eftersom alla företag som gör någon form av 

investeringar i ett projekt tar finansiella risker på marknaden. Det är inte enbart företag inom 

forskning och utveckling som riskerar att stå utan vinst eller att gå med förlust när ett projekt 

inte går som planerat.  

 

Det bör dock inte endast vara för att främja näringslivet som incitament för FoU används, det 

främsta motivet för att införa någon form av skatteincitament i det svenska skattesystemet 

borde rimligtvis vara att öka mängden FoU som bedrivs av företag placerade i Sverige och 

därmed att främja ekonomisk tillväxt. FoU är inte något som endast hör till näringslivet, utan 

till samhället som stort.7 Som denna uppsats kommer att visa finns det ett flertal olika sätt, 

men även likheter, att försöka uppnå det målet i respektive länder.  

 

1.2 Kunskapsintresse 
 

Vanligtvis finns det någon form av problemformulering i en vetenskaplig text av denna typ, 

vilket ni märker inte finns i denna uppsats. Anledningen till att jag skriver denna uppsats är att 

skatteincitament för FoU-företag är en relativ nyhet i Sverige. Det nuvarande incitamentet 

infördes år 2014, långt efter flera andra länder. Jag skriver uppsatsen på grund av att jag vill 

belysa denna, ur svensk synpunkt, nya företeelse i förhållande till vissa av de utländska 

motsvarigheterna som funnits i över ett decennium längre. I och med att det inte finns någon 

direkt problematik som ligger till grund för uppbyggnaden av uppsatsen, utan ett intresse att 

utforska ett rättsområde, hämtar jag inspiration från Jürgen Habermaß8 och skriver uppsatsen 

på grund av ett kunskapsintresse snarare än ett problem.  

 

                                                
6 SOU 2012:66 s. 10 samt Prop. 2013/14:1 s. 235-236.  
7 Bjuvberg, Jan, Redovisningens betydelse för beskattningen, 2006, s. 272.  
8 Habermaß, Jürgen, Erkenntnis und Intresse (Knowledge and Human Interests), 1968.  
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1.3 Syfte 
 

Med kommitténs tankar som grund är syftet med denna uppsats att lyfta fram, jämföra och 

diskutera vilka skattemässiga incitament som finns i Sverige för företag inom forsknings- och 

utvecklingsområdet med liknande utveckling i tre andra länder. Dessa länder kommer 

innefatta ett nordiskt land, ett utomnordiskt europeiskt land och ett land utanför Europeiska 

unionen. Valet av länder för den komparativa studien har fallit på Norge, Storbritannien och 

Australien.  

 

1.4 Metod 
 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer jag dels använda mig av rättsdogmatisk metod, 

dels av en komparativ metod. Med det menas att aktuella förarbeten, rättspraxis och doktrin 

kommer att användas i syfte att jämföra och förstå likheter och skillnader i hur de valda 

rättssystemen har valt att hantera skatteincitament för forsknings- och utvecklingsföretag.  

 

Den komparativa metoden, även kallad komparativ rättskunskap, är svår att förklara kortfattat 

eftersom den innefattar så många aspekter. Michael Bogdan ger en bra definition i sin bok, 

som går ut på följande: 

 

• Jämförande av olika rättssystem i syftet att undersöka deras likheter och skillnader, 

• Bearbeta de funna uppgifterna om likheter och skillnader utifrån diverse områden, 

exempelvis jämförande värderingar av de olika rättsystemens lösningar på ett visst 

område,  

• Behandling av metodologiska problem knutna till studier av utländsk rätt.9 

 

Ett arbete i komparativ rätt är ofta i grunden ett arbete inom ett annat ämnesområde utöver 

komparativ rätt, i detta fall, företagsbeskattningsrätt. Jag skulle kunna säga att detta är en 

uppsats i komparativ företagsbeskattningsrätt.10 Jag använder mig av den komparativa 

                                                
9 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, andra upplagan, 2003, s. 18-19. För vidare analys av den 
komparativa metoden, se Strömholm, Svensk Juristtidning, 1972, s. 456-465 och Lando, JFT, Juridiska 
Föreningen i Finland, 1966, s. 263.  
10 Bogdan, Michael, Komparativ rättskunskap, andra upplagan, 2003, s. 22-23.  
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metoden för att undersöka, jämföra och analysera en specifik typ av skatteincitament i ett 

antal länder. I sin recension av Bogdans bok framhåller Göran Lambertz att reglerna som 

jämförs med varandra ska vara avsedda att lösa samma problem. Om detta inte sker kan de 

verkliga likheterna och skillnaderna inte utrönas.11 

 

Uppfattningen om vad som är komparativ rätt eller komparativ metod kan skilja sig från 

person till person. Någon kan anse att komparativ metod innebär en mer djupdykande analys i 

det utvalda landets samhällsstruktur och rättssystem, kanske även att författaren ska hålla sig 

till ett land för den komparativa undersökningen. Jag anser dock att för att uppnå syftet med 

denna uppsats krävs en mer specifik komparativ metod, som beskrivet ovan. Det tjänar inte 

uppsatsens syfte att göra en djupdykande analys av alla aspekter av varje land innan jag går in 

på kärnan. Jag väljer istället att göra en kortare introduktion av landets rättsystem för att sedan 

beskriva och analysera det valda ämnet och jämföra det med samma aspekter i flera länder. 

Jag anser att detta ger en tydligare bild av hur skatteincitament av denna typ är uppbyggda på 

olika platser i världen. En djupare analys av endast ett annat land skulle inte ge läsaren en 

tillräckligt omfattande bild av kunskapsintresset.  

 

1.5 Avgränsningar och disposition  
 

I den här uppsatsen behandlar jag ett ämne som utan avgränsningar skulle bli mycket stort. 

Jag har därför valt att hålla mig till de olika ländernas skatteincitament utan att gå närmare in 

på andra skatterättsliga och bolagsrättsliga regleringar, detta gäller både i Sverige och 

utomlands. Jag har även valt att utestänga stora delar av redovisningsregleringar förutom en 

kortare överskådlig presentation av de svenska reglerna som behandlar forskning och 

utveckling. Vidare hålls nationalekonomiska och företagsekonomiska resonemang och 

regleringar relativt kort. På grund av att skatteincitament ligger så nära nationalekonomi och 

företagsekonomi är det viktigt att nämna att jag som författare är medveten om att jag 

utestänger stora delar av världen runt skatteincitament som skulle kunna tas med. Jag 

behandlar inte heller händelser som avdrag för donationer och bidrag till forskning och 

utveckling. För den som vill läsa mer om avdragsrätt för forskningsbidrag rekommenderar jag 

                                                
11 Lambertz, Göran, Anm. Av Michael Bogdan. Komparativ rättskunskap, Svensk Juristtidning, 1994, s. 201-
203.  
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att läsa bland annat Lars W. Hemmingsons artikel12 i ämnet. Jag kommer inte heller ge mig in 

i en diskussion angående huruvida det kan anses vara ett race to the bottom, eller race to the 

top, att flertalet länder anpassar sina skatteincitament efter varandras utveckling på området.  

 

Vad som skulle hända om alla dessa aspekter skulle tas hänsyn till är att detta skulle bli mer 

likt ett större och mer omfattande forskningsprojekt än en masteruppsats. Upplägget är därför 

att presentera incitamenten, vilka som tar del av dem, hur de används och hur de förhåller sig 

till varandra. Vidare kommer skatteincitament som fenomen diskuteras gentemot EU-rättsliga 

aspekter, protektionism och händelsen när ett utländskt företag som bedriver FoU vill etablera 

sig i ett annat land. När jag i denna uppsats talar om ett FoU-företag menas ett företag som 

enligt de kriterier som uppställs i respektive land bedriver FoU och är kvalificerat för att 

nyttja skatteincitament för FoU.  

 

Uppsatsen är upplagd på så vis att kapitel två och tre är mer faktabaserade och innehåller 

referensramen för uppsatsen. Viss analys görs löpande i dessa kapitel, men i begränsad mån. 

Kapitel fyra till sex består av viss framläggning av fakta men består huvudsakligen av 

utvecklade resonemang och analys av ämnets delar.  

 

                                                
12 Hemmingson, Lars W, Regeringsrätten meddelar ej prövningstillstånd i mål om vägrad avdragsrätt för 
forskningsbidrag – akut behov av ändrad lagstiftning, Skattenytt, 2010, s. 60, se även Påhlsson, Robert, FoU-
regeln – synpunkter i anledning av ett rättsfall, Svensk Skattetidning, 2006, s. 517.  
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Kapitel 2: FoU och skatt i Sverige 
 

I detta kapitel kommer fokus ligga på att presentera de regler i Sverige som berör avdrag för 

utgifter hänförliga till FoU. Jag kommer gå igenom hur skatteincitamentet för FoU beräknas 

och på vilka grunder det används. Avslutningsvis sker en överskådlig redogörelse för hur 

FoU-utgifter redovisas i svenska företag. Alla delar som presenteras har valts ut för att ge 

läsaren en så omfattande bild av de svenska regelverken på området som möjligt.  

 

2.1 Avdrag enligt 16 kap. 9 § IL  
 

Som jag nämnde i uppsatsens inledande stycken regleras avdragsrätten för FoU-utgifter i 16 

kap. 9 § IL. I paragrafen regleras avdragsrätten för de utgifter kopplade till FoU som har eller 

kan förmodas få betydelse i företagets verksamhet. Utöver detta ska också utgifter dras av 

som kan härröras till att få information om FoU med betydelse för verksamheten. För 

avdragsrätt måste alltså utgiften uppfylla de rekvisit som ställs upp i paragrafen, nämligen att 

det är en utgift för FoU och att forskningen och utvecklingen har anknytning till företagets 

verksamhet.13  

 

Regleringen gällande avdrag för FoU-utgifter kom till genom antagandet av lagförslaget i 

prop. 1970:135. Avdragsrätten för FoU-kostnader reglerades från början i punkt 18 av 

anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen för att sedan flyttas till punkt 24 av 

anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen.14 Innan antagandet av 16 kap. 9 § IL och dess 

föregångare godtogs avdrag endast i de fall utgiften bedömdes vara en driftskostnad enligt 

generella regler gällande alla typer av verksamheter. Det fanns alltså egentligen inga specifika 

regler för FoU-företag under den tidsperioden. På grund av problematiken med att räkna upp 

alla typer av FoU som ska räknas in under paragrafens vidd framhölls det istället att det ska 

finnas ett samband mellan verksamheten och FoU-arbetet som kostnaden är hänförlig till. 

Kravet blev inte mer specifikt än att företaget ska ha ett rimligt intresse av det bekostade 

forsknings- och utvecklingsarbetet. På detta vis skulle utgifter som faller utanför 

                                                
13 Staberg, Lennart, Avdragsrätt för kostnader för forskning och utveckling (FoU), Skattenytt, 1993, s. 724.  
14 Ibid, s. 724 ff.  
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verksamhetens område inte kunna påstås falla under FoU-avdragsrätten.15 Avdragsrätten i 16 

kap. 9 § IL kan inte användas för utgifter för andra immateriella tillgångar som inte är FoU-

utgifter. Inte heller andra så kallade ”kunskapssökande immateriella utgifter” kan dras av 

enligt 16 kap. 9 § IL utan dessa faller under den allmänna regeln i 16 kap. 1 § IL.16 

 

2.2 SOU 2012:66 och forskningsavdrag 
 

Kommittén anser att istället för att fokusera på att sänka skatten på de vinster som företagen 

gör genom FoU, bör FoU stödjas genom minskningar av företagens utgifter på kortare sikt. 

Kommittén lämnade därför ett förslag på skatteincitament som innebär nedsättning av 

arbetsgivaravgifterna för de arbetstagare som arbetar med FoU. Denna nedsättning görs med 

10 procent av underlaget för sociala avgifter med ett tak på 230 000 kronor per månad och 

koncern. En koncern får alltså inte göra det maximala avdraget i alla sina bolag vardera, utan 

endast 230 000 kronor totalt inom hela koncernen. Ett krav för att få göra det maximala 

avdraget är dock att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna inte medför att de understiger 

ålderspensionsavgiften.17  

 

Räkneexempel för nedsättning av arbetsgivaravgifter:  

 

För en anställd med en månadslön på 50 000 kr blir hela arbetsgivaravgiften,  

31,42 procent, 15 710 kronor. Från denna summa kan företaget dra av vad som motsvarar 10 

procent av den anställdas lön, alltså 5 000 kronor. Detta beräknas alltså utifrån den anställdas 

lön, men påverkar den inte. Kvar blir 10 710 kronor i arbetsgivaravgifter. 10 710 kronor 

motsvarar 21,42 procent av lönen vilket täcker ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent 

av lönen.18 

 

 

 

                                                
15 Sveriges Universitets- och högskoleförbund, SUHF, Avdragsrätt för utgifter för forskning och utveckling, Dnr 
07/089, 2008-02-04, s. 4-5.  
16 Kellgren, Jan, Kunskapsutveckling och beskattning – Om den inkomstskatterättsliga behandlingen av 
aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling, 2005, s. 82-83. 
17 SOU 2012:66 s. 10-11.  
18 https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/socialavgifter/forskningsavdrag.4.8dcbbe4142 
d38302d7cb4.html (10/12 2015).  



 11 

Räkneexempel för sammanlagt forskningsavdrag i ett företag: 

 

Det sammanlagda avdraget per månad och företag är 230 000 kronor. Per år blir det ett 

maximalt avdrag på 2 760 000 kronor från arbetsgivaravgifterna. Detta förutsätter alltså ett 

avgiftsunderlag på 27,6 miljoner kronor, där 10 procent blir 2 760 000 kronor.  

Samma sak gäller inom en koncern.19 

 

En anledning till att kommittén föreslår en nedsättning av arbetsgivaravgifter istället för andra 

sorters incitament är att alla företag betalar arbetsgivaravgifter för sina anställda. 

Arbetsgivaravgifter betalas oavsett om företaget går med vinst, nollresultat eller förlust, vilket 

medför neutralitet i incitamentet, istället för att endast gynna de företag som går med vinst till 

skillnad från de vars verksamhet ännu inte genererar någon vinst.20 

 

Möjligheten att sätta ner arbetsgivaravgiften för FoU-företagets anställda är begränsat till de 

anställda som faller inom åldersspannet 26 till 65 år. Den anställde ska alltså ha fyllt 26 år 

alternativt inte fyllt 65 år vid årets början. Utöver åldersavgränsningen finns även krav på att 

arbetstagaren hos samma arbetsgivare under en månad ska utföra FoU-arbete minst tre 

fjärdedelar och minst 15 arbetstimmar av arbetstiden. 

 

Här kan det ses som en snedvriden behandling av de anställda utefter ålder. Finns det inte 

neutralitetsrisker med att exempelvis forskare under 26 år och över 65 år utesluts från 

lagstiftningen när alla däremellan innefattas? Anledningen till att lagen har utformats på detta 

vis är att arbetsgivaravgifterna för personerna som faller under och över åldersspannet som 

medger avdrag redan är nedsatta. Ytterligare nedsättning av dessa skulle innebära att 

arbetsgivaravgifterna efter avdraget inte skulle täcka ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. 

Anledningen till att det inte kan godkännas att inkräkta på ålderspensionsavgiften är 

pensionssystemets grundläggande princip att all intjänad pensionsrättighet ska motsvaras av 

en beslutad och inbetald avgift.21 För personer som har fyllt 65 år vid ingången av året betalas 

endast ålderspensionsavgiften, 2 kap. 27 § socialavgiftslagen (2000:980), SAL. Tidigare 

under år 2015 innefattade arbetsgivaravgifter, för de som vid årets början inte fyllt 26 år, 

                                                
19 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/1334.html#h-Tak-for-avdraget (10/12 2015). 
20 SOU 2012:66 s. 73.  
21 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.15/1334.html#h-For-vilka-personer-far-avdrag-
goras (11/12 2015). 
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ålderspensionsavgiften plus en fjärdedel av övriga arbetsgivaravgifterna. Dock är systemet för 

arbetsgivaravgifter under förändring och rör sig mot ett borttagande av nedsättningar, vilket 

skulle kunna öppna upp för en förändring i avdragsreglerna för arbetsgivaravgifter för unga 

inom forskning och utveckling.  

 

De nya regleringarna innebär kortfattat att arbetsgivaravgifter för personer födda år 1989 från 

och med maj år 2015 är 31,42 procent, födda år 1990-1991 från augusti år 2015 är 25,46 

procent och födda år 1992 eller senare från augusti år 2015 är 25,46 procent. Full 

arbetsgivaravgift är 31,42 procent.22 

 

När arbetsgivaren beräknar arbetsgivaravgifterna för den anställda kan även ett så kallat 

kostnadsavdrag göras enligt 2 kap. 21 § SAL. Avdraget gäller kostnader för den anställdas 

utgifter i arbetet och att lönen är avsedd att täcka utgifterna. Utöver detta krävs oftast ett 

beslut från SKV att kostnadsavdraget får göras, beslutet ska ges i förväg. Om det skulle vara 

så att arbetsgivaren har rätt att göra ett sådant kostnadsavdrag för sin anställda inom FoU-

verksamhet som FoU-avdrag får göras för, ska kostnadsavdraget göras först.23 

 

2.3 Vad är forskning och utveckling?  
 

Vad som räknas som FoU-arbete tas även upp i delbetänkandet. FoU-arbete föreslogs i 

förslaget att definieras som ”systematiskt arbete med att ta fram ny kunskap (forskning) eller 

med att använda resultatet av forskning för att utveckla nya eller väsentligt förbättrade varor, 

tjänster och produktionsprocesser (utveckling)”. För att nedsättningen ska bli aktuell för ett 

företag innebär det att arbetet ska utgöra FoU så som det definieras eller vara en central del i 

FoU-arbete och vara kvalificerat. Ett syfte med förslaget var även att begränsa möjligheten till 

nedsättning så att offentlig verksamhet exkluderas. Detta skulle uppnås genom att FoU-arbetet 

ska ha ett kommersiellt syfte.24 

 

                                                
22http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/socialavgifter/arbetsgivaravgifter.4.233f91f7126
0075abe8800020817.html (11/12 2015).  
23 http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.16/1334.html#h-Forskningsavdrag-i-
kombination-med-kostnadsavdrag (11/12 2015). 
24 SOU 2012:66 s. 71-85.  
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Termen kommersiellt syfte återfinns i 1 kap. 11-12 §§ SAL och är ett av villkoren som måste 

uppfyllas för att få rätt till avdraget. Som sagt ovan innebär det att icke vinstdrivande FoU och 

offentligt bekostad FoU-verksamhet undantas från användning av reglerna. Gällande en 

person som arbetar med ett FoU-projekt vilket bedrivs av ett vinstdrivande företag, men 

personen är exempelvis offentligt anställd, får avdrag göras för den personen. När det handlar 

om en person som är anställd privat, men arbetar med ett icke vinstdrivande FoU-projekt som 

drivs exempelvis offentligt, får avdrag inte göras från den personens arbetsgivaravgifter.25 

 

De övriga kraven är att det ska vara systematisk bedriven och kvalificerad FoU. Jag ska nu gå 

in lite mer på begreppen systematiskt, kvalificerat, forskning och utveckling.  

 

Systematiskt arbete innebär att arbetet bedrivs enligt en plan eller metod för att undersöka, 

genomföra eller följa upp fakta.26 Kvalificerat arbete innebär att det har ”reellt forsknings- 

eller utvecklingsinnehåll”. Detta innebär att möjligheten till avdrag är avgränsat till ”faktiskt 

och direkt” FoU-arbete.27 Faktiskt och direkt innebär att för de som arbetar med funktioner 

runt om själva FoU-arbetet finns inte möjlighet till avdrag. Det kan till exempel handla om 

administrativ personal, lokalvårdare, kontrollanter och marknadsföring. Det finns alltså ingen 

möjlighet till avdrag för de som arbetar i kontakt med men runt omkring FoU-projektet.28  

 

Forskning innebär att projektet ska resultera i att ny kunskap har producerats. Det kan vara 

grundforskning, alltså helt ny kunskap, eller påbyggnad av tidigare forskningsresultat. Fokus 

ligger på att det är ny kunskap som är resultatet av forskningen. Utveckling innebär att 

forskningsresultat används för att ta fram nya eller förbättrade tjänster, varor eller processer 

för produktion. Nya innebär att det som tas fram inte tidigare funnits. Finns produkten sedan 

tidigare ska den alltså genomgå en förändring för att kallas väsentligt förbättrad. Det kan 

handla om en förändring i kvalitet, utformning, tillverkning, tillhandahållande eller 

användning. Utvecklingen ska alltså grundas på forskning och resultera i en ny eller väsentligt 

förbättrad produkt.29  

 

                                                
25 https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.1/1334.html#h-Kommersiellt-syfte (12/12 2015) 
och prop. 2013/14:1 s. 242. 
26 Prop. 2013/14:1 s. 241.  
27 Ibid, s. 521.  
28 Ibid, s. 522.  
29 Ibid, s. 521.  
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Alla dessa krav anser jag vara rimliga för nyttjande av skatteincitamentet. De bidrar alla till 

att främja syftet med incitamentet samtidigt som det avgränsar utan att bli för snävt. 

Avgränsningen för vilken typ av personal runt projektet som incitamentet kan användas på 

anser jag är rimlig eftersom personal som sysslar med stödfunktioner, trots att de är viktiga i 

alla företag, inte är avgörande för framtagandet av ny kunskap och nya produkter i projektet.  

 

I den nu lydande lagtext som förslaget utmynnat i återfinns det ursprungliga förslaget på 

definition av FoU i två delar, 1 kap. 11-12 §§ SAL. Avdrag för personer som arbetar med 

FoU har lagstadgats i 2 kap. 29-31 §§ SAL och innehåller kortfattat de avgränsningar och 

krav på FoU-arbete som beskrivits ovan utifrån hur förslagen i delbetänkandet var utformade. 

Lagändringarna presenterades den 12 september 2013 i prop. 2013/14:1 kap. 6.42.15 

Förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980).30 

 

2.4 Skatteverkets yttranden angående SOU 2012:66 
 

Den 19 december år 2012 yttrade sig SKV angående SOU 2012:66. SKV framförde först att 

förslaget skulle innebära rättsosäkerhet och administrativa svårigheter för alla inblandade 

parter. I det fall förslaget ändå skulle genomföras hade SKV ett antal synpunkter på 

innehållet. Dessa synpunkter fick inga direkta genomslag i den nu gällande lagstiftningen. 

SKV beräknade även de kostnader som implementeringen av förslaget skulle medföra. Det 

skulle handla om initiala kostnader på 4 115 000 kronor och vidare medkostnader som per år 

skulle bli 2 812 000 kronor.31 

 

De synpunkter som SKV hade innefattade bland annat kravet på kommersiellt syfte. SKV 

ansåg att kravet på kommersiellt syfte skulle tas bort för att förenkla, undvika snedvridning av 

resurser och undvika att vissa aktörer skulle missgynnas. Det skulle nämligen innebära att 

aktörer som bedriver forskning utan vinstsyfte skulle utestängas från möjligheten till avdrag.32  

 

                                                
30 Prop. 2013/14:1 s. 521-525.  
31 Skatteverkets yttranden, Betänkande Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66), Dnr: 131 
705399-12/112.  
32 Ibid.  
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Trots invändningen upprätthölls kommersiellt syfte och infördes i 1 kap. 11-12 §§ SAL. Detta 

innebär precis som SKV invände i yttrandet, att projekt som utförs utan vinstsyfte, 

exempelvis i offentlig regi, ej har rätt att använda sig att avdraget för de anställda.  

 

SKV hade även invändningar mot subventionsgraden och taket för subvention och lade därför 

fram tre rangordnade förslag vari utredningens förslag var nummer tre. Först en sänkt 

subventionsgrad till 2,5 procent utan tak, sedan en sänkt subventionsgrad till 5 procent med 

ett tak motsvarande 600 stycken anställda och till sist det ursprungliga förslaget från 

kommittén.33 

 

Utöver dessa invände SKV även när det gällde överföringsmöjligheter av 

subventionsutrymme till exempelvis underleverantörer, att det också fanns behov av 

förtydliganden, konkreta exempel och slutligen gällande den belastning som läggs på 

arbetsgivaren när det gäller underlag för avdraget.34 

 

2.5 Skattelättnader för vissa utländska arbetstagare inom FoU 
 

I 11 kap. 22-23 a §§ IL finns bestämmelserna om skattelättnader för utländska arbetstagare 

som är experter, forskare eller andra nyckelpersoner. Bestämmelserna infördes år 2001 efter 

antagande av prop. 2000/01:12. Bestämmelserna tar sikte på att lätta skattebördan på den 

ersättning som den utländska arbetstagaren får utbetald av arbetsgivaren. Detta innebär att 75 

procent av ersättningen av arbetet ska tas upp till beskattning. Sociala avgifter beräknas på 

samma underlag, vilket innebär att de skattefria 25 procenten av inkomsten också undantas 

från socialavgifter. Även vissa ersättningar från arbetsgivaren utöver normal lön är 

undantagna beskattning och sociala avgifter, det gäller exempelvis flyttkostnader och 

hemresor. Avgränsningar för skattelättnadernas giltighetstid är att de gäller under 

arbetstagarens tre första år i Sverige för en vistelse som pågår i högst fem år. Enligt 23 a § IL 

prövas frågan om förutsättningarna för skattelättnader är uppfyllda av 

Forskarskattenämnden.35  

 

                                                
33 Ibid.  
34 Ibid.  
35 http://skatterattsnamnden.se/forskarskattenamnden/omskattelattnaderna.4.383cc9f31134f01c 
98a800013323.html (20/12 2015). 
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2.6 Redovisning av FoU i svenska företag  
 

Sambandet mellan redovisning och beskattning är så tydligt i Sverige att det är svårt att skriva 

om det ena utan att skriva om det andra. Sambandet har funnits under så lång tid att 

regelverken bygger på varandra och det redovisade resultatet är vad som ligger till grund för 

den skattemässiga beräkningen.36 Resultatet av en kunskapsutvecklande verksamhet kan vara 

att en immateriell anläggningstillgång bildats. Större delen av de utgifter som hör till ett 

projekt inom forskning och utveckling kan anses vara utgifter för kunskapsutveckling.37 

 

När det kommer till redovisningen av ett företags kostnader för forskning och utveckling 

finns rekommendationer från Bokföringsnämnden, BFN, samlade i BFNAR 2008:1, även 

kallad K2 och BFNAR 2012:1, även kallad K3. Hur FoU-kostnader ska redovisas har inte 

utvecklats i bokföringslagen (1976:125), BFL, utan detta har överlämnats åt 

redovisningspraxis. Rekommendationerna från BFN medverkar till att harmonisera 

redovisningen av FoU-kostnader i svenska företag med internationella regler och 

redovisningspraxis. Ett företag vars koncernredovisning har upprättats i enlighet med 

International Financial Reporting Standards, IFRS, som kan använda sig av K3 har också 

möjligheten att använda sig av RFR 238 – Redovisning för juridiska personer. RFR 2 har getts 

ut av Rådet för finansiell rapportering och utgår ifrån IFRS, en internationell standard för 

redovisning i börsnoterade företag.39 RFR 2 är obligatoriskt för moderföretag inom en IFRS-

koncern och får tillämpas av dess dotterbolag. Företag utanför en IFRS-koncern får dock inte 

tillämpa regelverket.40 

 

De internationella rekommendationerna är utvecklade av Organisation for Economic Co-

operation and Development, OECD, och International Accounting Standards Board, IASB, i 

form av riktlinjer för information om FoU-arbetet som utförts och dess behandling i företagets 

redovisning och International Accounting Standard 38, IAS 38, som behandlar 

redovisningsreglerna för immateriella tillgångar. Huvudregeln är omedelbar kostnadsföring 

                                                
36 Bjuvberg, Jan, Redovisningens betydelse för beskattningen, Stockholm, 2006, s. 37.  
37 Kellgren, Jan, Kunskapsutveckling och beskattning – Om den inkomstskatterättsliga behandlingen av 
aktiebolagens utgifter för kunskapsutveckling, 2005, s. 79.  
38 http://www.pwc.se/sv/redovisning/skillnader-mellan-k3-och-rfr2.html (20/1 2016).  
39 http://www.ifrs.org/About-us/Pages/What-are-IFRS.aspx (20/1 2016). 
40 http://www.pwc.se/sv/redovisning/skillnader-mellan-k3-och-rfr2.html, Appendix (20/1 2016).  
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av utgifter för FoU, dock att aktivering ska ske i vissa fall. Aktivering innebär att kostnaden 

tas upp i balansräkningen som en tillgång.  

 

Av 10.3 K2 framgår att de företag som tillämpar regelverket inte får aktivera egna 

upparbetade immateriella tillgångar trots öppningen som ges till detta i 4 kap. 2 § 

årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL.41 De utgifter som är hänförliga till egenupparbetade 

immateriella tillgångar ska alltså redovisas som kostnad i de fall redovisningen sker enligt 

regelverket K2.  

 

De företag som använder sig utav regelverket K3 kan i vissa fall aktivera egna upparbetade 

immateriella tillgångar. Enligt 18.7 K3 ska ett företag välja en av två modeller, 

kostnadsföringsmodellen eller aktiveringsmodellen, för de utgifter som är hänförliga till 

internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Kostnadsföringsmodellen presenteras 

i 18.8 K3 och aktiveringsmodellen i 18.9 K3. Kostnadsföringsmodellen går ut på att de 

aktuella utgifterna ska redovisas som kostnader i takt med att de uppkommer. 

Aktiveringsmodellen innebär att utgifterna under forskningsfasen ska kostnadsföras, likt 

kostnadsföringsmodellen, när de uppkommer. Utgifterna som uppkommer under 

utvecklingsfasen ska aktiveras när vissa förutsättningar uppfyllts enligt 18.12 K3. I de fall 

faserna inte kan särskiljas ska arbetet tillhöra forskningsfasen, 18.9 2 st. K3.  

 

Vad är då skillnaden på forskningsfasen och utvecklingsfasen? Enligt 18.11 och 18.12 K3 

delas FoU upp i två faser. Enligt 18.10 K3 är forskning ”planerat och systematiskt sökande i 

syfte att erhålla ny vetenskap eller teknisk kunskap och insikt.” Utveckling är ”att tillämpa 

forskningsresultat eller annan kunskap för att åstadkomma nya eller väsentligt förbättrade 

material, konstruktioner, produkter, processer, system eller tjänster innan kommersiell 

produktion eller användning påbörjas”.42 

 

Enligt 4 kap. 2 § ÅRL får utgifter för FoU som är av väsentligt värde för FoU-arbeten och 

liknande tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Det framgår av 6 kap. 1 § 4 p. ÅRL, 

att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om företagets verksamhet inom 

forskning och utveckling.  

 
                                                
41 Bokföringsnämndens vägledning – Årsredovisning i mindre aktiebolag, 2014-04-28.  
42 Bokföringsnämndens vägledning – Årsredovisning och koncernredovisning, BFNAR 2012:1.  
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Som visat ovan finns det ett flertal aspekter att ta hänsyn till när det gäller skatte- och 

redovisningsrättsliga definitioner av de delar som ingår i FoU-arbete. När det gäller den 

komparativa delen av uppsatsen kommer jag dock att avgränsa studien till de tillämpliga 

skatterättsliga aspekterna av forskning och utveckling på grund av att en helt 

företagsekonomisk del skulle falla utanför syftet med uppsatsen. 
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Kapitel 3: Komparativ studie 
 

I detta kapitel kommer länderna för den komparativa studien att presenteras ett i taget. Varje 

presentation kommer inledas med ett stycke om generella regleringar gällande 

företagsbeskattning i landet för att ge läsaren en bild om vilket typ av system vi befinner oss i. 

Sedan presenteras landets skatteincitament när det gäller FoU-kostnader och slutligen ges en 

inblick i hur incitamenten har utvärderas efter dess implementering.  

 

3.1 Val av länder för komparativ studie 
 

När det kom till val av länder för den komparativa delen av uppsatsen har jag inhämtat 

inspiration från Tillväxtanalys rapport 2012:01 som överskådligt redovisar ett urval av olika 

länders lösningar på skatterättsliga stimulansmedel när det gäller FoU. Mitt val av länder är 

gjort utifrån ländernas geografiska placering och deras olika sätt att ta sig an skatteincitament 

för FoU. Utöver Sverige har valet fallit på Norge, Storbritannien och Australien.  

 

Australien är det land som haft någon form av system med skattelättnader för FoU längst, 

ända sedan 1980-talet. Utvecklingen kom dock, jämfört med Sverige, tidigt även för andra 

länder och skatteincitament infördes under tidigt 2000-tal både i Storbritannien och i Norge.43  

 

3.2 Norge 
 

Systemet för bolagsskatt i Norge bygger på att de bolag och egna företagare som har sin 

hemvist i Norge är skyldiga att betala skatt i Norge. Hela bolagets inkomster ska ligga till 

grund för beräkningen av hur mycket som ska betalas i bolagsskatt. Utländska juridiska 

personer som bedriver verksamhet i Norge är begränsat skattskyldiga och beskattas för den 

verksamhet som bedrivs i eller styrs från Norge. Bolagsskatten ligger på 25 procent år 2016, 

en sänkning från 27 procent.44 Som bekant för de flesta har Norge betydande verksamhet 

                                                
43 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, tillväxtanalys svar direkt 2012:01, 
Skatteincitament för FoU i Australien, Storbritannien, Nederländerna, Norge och Danmark, dnr: 2011/307, s. 7. 
44 http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2016/Artikler/Skattesatser-2016/ (11/3 2016). 
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inom petroleum vilket är reglerat i en egen lag, Lov om petroleumsvirksomhet, 

petroleumsloven. Lagen reglerar bland annat beskattning av utforskning och utvinning av 

petroleum och gas i norskt vatten och på den norska kontinentalsockeln.45 Beskattningen 

baseras på nettoinkomsten och sker till en skattesats på 78 procent. 25 procent är den normala 

bolagsskatten och 53 procent är en specialskatt inriktad på inkomster av produktion och 

pipelinetransport av petroleum från den norska kontinentalsockeln. Även för vattenkraft och 

tonnage styrs beskattningen av speciella regler.46 

 

I Norge introducerades skattelättnader inom FoU-verksamhet i landet genom ett förslag från 

Hervik-kommissionen år 2000.47 Kommissionen lade fram NOU 2000:7 Ny giv for nyskaping 

– Vurdering av tiltak for økt FoU i næringslivet, där förslaget innebar ett införande av ett 

norskt skattelättnadssystem för FoU-verksamhet. Systemet som skapades kallas Skattefunn 

och innebär en möjlighet för FoU-företag att erhålla skatterabatt genom att beräkna en viss 

procentsats av företagets FoU-kostnader och omvandla dessa till en nedsättning av företagets 

beräknade slutliga skatt. Skattefunn är reglerat i den norska skattelagen, Lov om skatt av 

formue och inntekt, skatteloven § 16-40 och § 16-41.  

 

Utöver incitamentet Skattefunn finns möjligheten likt Sverige och andra länder att FoU-

utgifter är avdragsgilla som kostnader eller genom årliga värdeminskningsavdrag, alltså 

avdrag för avskrivning på inventarier och anläggningstillgångar.48 

 

3.2.1 Skattefunn 
 

Praktiskt sett är Skattefunn ett system där ett företag kan erhålla en skatterabatt genom en 

beräkning av sina godkända FoU-kostnader, en rabatt som vid de fall ett företag inte ska 

betala skatt får företaget istället tillgång till ett kontant bidrag för den FoU som utförts i 

verksamheten. De bolag som är beskattningsbara subjekt i Norge har möjlighet att ansöka för 

                                                
45 https://www.skatteetaten.no/en/International-pages/Felles-innhold-benyttes-i-flere-
malgrupper/Articles/Conditions-for-a-tax-obligation-to-Norway/ (8/3 2016).  
46 http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Norway-Corporate-Taxes-on-corporate-income 
(11/3 2016).  
47 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, tillväxtanalys svar direkt 2012:01, 
Skatteincitament för FoU i Australien, Storbritannien, Nederländerna, Norge och Danmark, dnr: 2011/307, s. 29.  
48 SOU 2012:66 s. 60.  



 21 

skatterabatt enligt Skattefunn. För att få tillgång till skatterabatten ska företaget lämna in en 

ansökan till det norska forskningsrådet och uppfylla ett antal kriterier.49  

 

Genom att ansöka om skatterabatt enligt Skattefunn kan små och medelstora företag, SMF, få 

20 procent av sina FoU-kostnader i skatteavdrag. För stora företag gäller 18 procent. 

Skattefunn är inte begränsat till en viss bransch eller bolagstyp utan kan nyttjas av alla i 

Norge skattepliktiga företag. Det finns heller ingen gräns när det gäller antalet anställda eller 

omsättning. Det ställs inte heller krav på vilken typ av FoU företaget ska bedriva, dock ska 

projektet vara målinriktat med avgränsningar och gälla utveckling av en ny produkt eller att 

förbättra en redan existerande produkt, en tjänst eller tillverkningsprocess med användbarhet 

för företag.50 

 

För år 2015 ligger den övre gränsen för FoU-kostnader per räkenskapsår på 15 miljoner 

norska kronor. För FoU som köpts in från godkända FoU-institutioner ligger gränsen på 33 

miljoner per räkenskapsår. Inköpt FoU och FoU upparbetat inom företaget får inte överstiga 

33 miljoner.51 

 

Den maximala timlönen för anställda är satt till 600 kronor per timme och anställd. Antalet 

timmar är begränsat till 1850 timmar per anställd och år. Oavlönat arbete godkänns inte för 

avdrag. Företagen måste ha i åtanke att gränsvärdena gäller per företag och räkenskapsår, i de 

fall ett företag har flera FoU-projekt igång samtidigt. De gäller alltså inte per FoU-projekt 

som vi kommer se senare i Storbritannien.52  

 

Räkneexempel avdragsgilla kostnader enligt Skattefunn: 

 

En anställd arbetar heltid i företaget med en årslön på 600 000 kronor. Hon har arbetat 1850 

timmar i projektet under räkenskapsåret. Hennes timlön beräknas till 1,2 promille av årslönen, 

alltså 600 000 kronor x 1,2 promille, vilket ger en timlön på 720 kronor. På grund av att 

                                                
49 http://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/About_SkatteFUNN/1247149010684?lang=en (23/11 2015). 
50 http://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/Artikkel/Hvem_kan_fa_stotte__og_hvor_mye/1253987672197 
(4/12 2015).  
51 Ibid (4/12 2015).  
52 Ibid (4/12 2015).  



 22 

avdrag endast medges upp till 600 kronor per arbetstimme beräknas kostnaden för henne till 

600 x 1850 = 1 110 000 kronor.53 

 

Utöver löner räknas även kostnader för material, extern service och försäkringar som 

godkända FoU-kostnader. Finns det även finansiella kostnader som är specifika för FoU-

projektet kan även de räknas in i de godkända kostnaderna. Detta är ett exempel på hur en 

sorts FoU-kostnad beräknas för att ge en känsla om hur reglerna fungerar. När de godkända 

FoU-kostnaderna är slutligt beräknade kan företaget beräkna sitt möjliga skatteavdrag.54  

 

Räkneexempel totalt avdrag genom Skattefunn för ett företag: 

 

Om ett företag som genomför en godkänd form av FoU har 15 miljoner i totala FoU-

kostnader inom företaget, och företaget räknas till ett stort företag, blir skatteavdraget för 

räkenskapsåret 20 procent. 20 procent av 15 miljoner resulterar i ett skatteavdrag på 3 

miljoner kronor.55 

 

Varje år presenteras rapporter som visar hur medlen som fördelats enligt Skattefunn har 

använts. Rapporterna visar bland annat på antalet ansökande bolag och deras indelning i 

bransch och geografiskt läge. Under perioden år 2002 till år 2014 har över 35 000 bolag 

ansökt om avdrag varav cirka 27 000 har blivit godkända. Under år 2014 godkändes 2 381 

nya FoU-projekt. För 2014 års godkända projekt är de beräknade kostnaderna 7,6 miljarder 

kronor och det beräknade skatteavdraget 1,3 miljarder kronor. Totalt fanns det 4 821 

pågående FoU-projekt under år 2014. För de totala projekten under året var de beräknade 

kostnaderna 16,2 miljarder kronor med ett totalt beräknat skatteavdrag på 2,7 miljarder 

kronor. Antal företag som bedrev forskningsprojekten under år 2014 var 4 029 stycken.56 

 

3.2.2 Utvärdering 
 

Norges statistiska centralbyrå utvärderade Skattefunn och publicerade en slutlig rapport år 

2008, som utvärderar år 2002-2006. Kortfattat beskrivet fann granskningen att främst små 
                                                
53 Ibid (4/12 2015).  
54 http://www.skattefunn.no/prognett-
skattefunn/Funding_Opportunities_and_Eligibility/1254001716647?lang=en (4/12 2015). 
55 Ibid (4/12 2015). 
56 Norges forskningsråd 2015, SkatteFUNN Årsrapport 2014, 29/4 2015, s. 1-4.  
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företag hade ökat sina investeringar inom FoU men även exempelvis företag som tidigare haft 

lägre utbildad personal och företag utanför de vanligaste FoU-områdena hade ökat sin FoU.57  

 

Innovationerna har legat främst inom processinnovationer framför framtagande av produkter. 

När det gäller patentering har enligt utvärderingen ingen märkbar skillnad skett. Flera företag 

har önskat en högre förutsägbarhet i Skattefunn när det gäller att projektet blir godkänt och 

när ersättningen kommer för FoU-kostnaderna samt hur stor ersättningen skulle bli. När det 

gäller hur nöjda företagen är med Skattefunns tillgänglighet är det kanske inte så förvånande 

att de företag som fått sin ansökan godkänd var nöjda till större del än de som fått avslag. De 

som fått avslag har påpekat att det finns vissa särskilda branschförhållanden som inte visats 

hänsyn i bedömningen och att dessa skulle påverkat utfallet.58 

 

Till skillnad från de svenska reglerna för skatteincitament där avdraget endast medges en 

gång i en koncern under den aktuella perioden, tillåts avdrag för varje godkänt bolag i Norge 

oavsett ägare. Finns det alltså exempelvis tre bolag i en svensk koncern kan avdraget endast 

göras upp till maxgränsen en gång inom hela koncernen. I Norge kan det i en likadan koncern 

göras maximalt avdrag i var och ett av koncernens alla bolag.  

 

3.3 Storbritannien 
 

I Storbritannien är företag som har sin hemvist i landet skyldiga att betala bolagsskatt på sin 

vinst. Bolag som har sin hemvist i något annat land men har ett fast driftställe i Storbritannien 

betalar bolagsskatt på den vinst som hör till det fasta driftstället. Från och med 1 april år 2015 

är den normala skattesatsen 20 procent. Skattesatsen ska sjunka till 19 procent 1 april år 2017 

och till 18 procent 1 april år 2020. Tidigare fanns två skattesatser beroende på hur stor vinsten 

som skulle beskattas var. Det finns fyra undantag från skattesatsen, dessa gäller för olje- och 

gasbolag, livförsäkringsbolag, tonnageskatt och banksektorn.59 

 

                                                
57 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, tillväxtanalys svar direkt 2012:01, 
Skatteincitament för FoU i Australien, Storbritannien, Nederländerna, Norge och Danmark, dnr: 2011/307, s. 31-
34.  
58 Ibid, s. 31-34.  
59 http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/United-Kingdom-Corporate-Taxes-on-corporate-
income (11/3 2016).  
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År 2004 publicerades ett ramverk för utvecklingen av innovation i Storbritannien av landets 

Department for Education and Skills. Ramverket heter Science & innovation investment 

framework 2004-2014. Målet sattes till att öka mängden FoU i förhållande till BNP från den 

dåvarande nivån på cirka 1,9 procent till 2,5 procent år 2014.60 Incitamenten infördes dock 

redan år 2000 för SMEs och år 2002 för stora företag i de respektive årens budgetförslag.61 

 

I Storbritannien kallas programmet för skatteincitament gällande FoU R&D relief, och finns i 

två varianter. Ett bolag eller en organisation kan bara använda sig av skattelättnaden om den 

är skattskyldig i Storbritannien. De två varianterna av R&D relief beror på bolagets storlek 

och är likt Norges program uppdelat med en plan för små och medelstora företag och en 

annan plan för stora företag.62 Taket för R&D relief är 7,5 miljoner euro per FoU-projekt för 

små och medelstora företag. Ett större projekt kan överstiga detta och företaget måste då 

antingen dela upp projektet i flera delar eller söka ersättning under programmet för stora 

företag. I nuläget finns alltså inget tak för stora företag.63 

 

Utöver R&D relief har Storbritanniens företag även en möjlighet till kapitaltillskott från 

staten, så kallade Research and Development Capital Allowances, RDA.64 Storbritannien har 

även fasat in systemet Patent Box år 2013 vilket ger en möjlighet att sänka bolagsskatten från 

den generella skattesatsen på 20 procent till 10 procent.65 Hur Patent Box fungerar beskrivs 

mer detaljerat i kapitel 3.3.3 och 4.2.  

 

Ett bolag kan bara godkännas för R&D relief om målet med projektet är att uppnå framsteg i 

generell kunskap eller förmåga inom ett område för vetenskap eller teknologi som är oklart 

eller nytt inom den vetenskapliga eller tekniska världen. Projektet måste vara 

sammanhängande med företagets verksamhet eller den verksamhet företaget tänker påbörja 

genom FoU.66  

                                                
60 Department for Education and Skills, Science & innovation investment framework 2004-2014, juli 2004, s. 7.  
61 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407010852/http://www.hm-treasury.gov.uk/chapter_3.htm 
(25/1 2016).  
62 https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-research-and-development-rd-relief#rd-relief-schemes (30/11 
2015).  
63 http://united-kingdom.taylorwessing.com/synapse/taxissues_sme.html (30/11 2015) och Corporation Tax Act 
2009, Part 13, Chapter 8 Cap on aid for R&D, 1113 (2).  
64 www.ey.com, UK Research and Development tax relief, juli 2013, s. 1.  
65 UK Trade & Investment, URN 13/663, A guide to UK taxation, mars 2013, s. 12.  
66 https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-research-and-development-rd-relief#rd-projects-that-might-
qualify-for-relief (1/12 2015).  
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De kostnader som är godkända under programmet har definierats av the Department for 

Business, Innovation and Skills. Bland annat är löner, kostnader till bemanningsföretag, 

material, energi, vatten, bränsle och mjukvara som direkt går att hänföra till FoU-projektet 

godkända kostnader.67 För lönekostnader till anställda som inte arbetar 100 procent med FoU 

ska ansökan beräknas för motsvarande tid som den anställda har arbetat med projektet.68 

 

R&D relief är reglerad i Part 13 Corporation Tax Act, CTA, 2009: Additional relief for 

expenditure on research and development. 

  

3.3.1 Små och medelstora företag 
 

Från och med den första april år 2015 är den möjliga skattelättnaden 230 procent på tillåtna 

FoU-kostnader för små och medelstora företag. Ett företag kan bara göra dessa avdrag om det 

uppfyller definitionen av små och medelstora företag, i Storbritannien kallade SME, när det 

gäller R&D relief. Från och med den första augusti år 2008 ska företaget ha färre än 500 

anställda och ha en årlig omsättning på 100 miljoner pund eller mindre, alternativt en 

balansräkning på 86 miljoner pund eller mindre. I den tidigare definitionen var antalet 

anställda och summorna halverade jämfört med de nu gällande. Företaget får heller inte vara 

del i ett större företag vars helhet skulle underkännas som SMF. Ett bolag kan inte ansöka om 

R&D relief om bolaget inte uppfyller principen om going concern och små och medelstora 

bolag måste äga alla immateriella rättigheter som kommer från projektet.69 

 

Exempel: 

 

För varje 100 pund spenderade i godkända FoU-kostnader kan företaget få ytterligare 130 

pund avdraget från bolagets beräknade skatt. Under vissa omständigheter kan summan 

behandlas som en utbetalning till företaget istället för ett avdrag. Vid förlust kan den ökas 

med 130 % av de godkända FoU-kostnaderna, med en möjlighet att konvertera summan till en 

                                                
67 Ibid (1/12 2015).  
68 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/cird83800.htm, CIRD83800 – R&D tax relief: categories of 
quslifying expenditure: employee partly engaged on R&D (1/12 2015).  
69 https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-research-and-development-tax-relief-for-small-and-medium-
sized-enterprises#the-sme-tax-relief-scheme (1/12 2015).  
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skattekredit istället. Det handlar då om en utbetalning från HM Revenue & Customs, HMRC, 

det brittiska skatteverket. 

 

3.3.2 Stora företag 
 

För företag som inte uppfyller kraven för små och medelstora företag finns en separat plan för 

stora företag. Från och med den första april år 2008 är skattelättnaden för tillåtna FoU-

kostnader 130 procent för stora företag.  

 

Exempel: 

 

För varje 100 pund i godkända FoU-kostnader kan företaget få ytterligare 30 pund avdraget 

från bolagets beräknade skatt. Om bolaget istället gått med förlust kan den ökas med 30 

procent av de godkända FoU-kostnaderna, alltså 30 pund per varje 100 pund FoU-kostnader.70 

 

Utöver den ovan beskriva skattelättnaden, i Storbritannien kallad superdeduction, finns sedan 

år 2013 en alternativ valmöjlighet. Den kallas above the line credit, ATL, alternativt kallad 

R&D Expenditure Credit, RDEC, och skapades i samma syfte som övriga program för 

skatteincitament, att få bolag att investera mer i FoU inom landet. RDEC introducerades i 

Finance Act 2013 och har endast förändrat hur lättnaden ges, inte kraven för godkännande.  

 

RDEC och den tidigare planen för stora företag gäller parallellt till den 31 mars år 2016, då 

den gamla planen upphör att gälla i april år 2016. Den gamla planen gäller fortfarande för de 

projekt som den vid tiden för upphörandet används för, men när RDEC är vald kan ändring 

inte ske. Förändringarna infördes i och med antagandet av Finance Act 2013 Chapter 29 

Schedule 15, och medför införande i CTA 2009 Chapter 6A Trade profits: R&D expenditure 

credits. Ett företag kan inte ansöka om skattelättnader genom både RDEC och superdeduction 

för samma kostnader.71  

 

                                                
70 https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-research-and-development-rd-relief#the-small-and-medium-
sized-enterprise-scheme (30/11 2015).  
71 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/cird89705.htm, CIRD89705 – R&D Tax reliefs: R&D 
expenditure credit (RDEC) Scheme: overview (4/12 2015). 
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Från och med 1 april år 2015 är procentsatsen för RDEC 11 procent på summan av alla 

kvalificerande FoU-utgifter.72 Lättnaden ges nu ut som en beskattningsbar kredit beräknad 

utifrån procentsatsen som sedan minskas med bolagsskatten för den beskattningsperioden.73 

Detta gäller företag som går med vinst. För företag som inte ska beskattas kan få RDEC som 

en direkt utbetalning eller reducering av andra skatter eller avgifter.74 

 

3.3.3 Patent Box  
  

I Storbritannien innebär systemet Patent Box att ett företag kan sänka skatten som betalas på 

vissa vinster från den gällande bolagsskatten som ligger på 20 procent till en lägre nivå på 10 

procent. Detta system infördes år 2013 och gäller vinster som genererats av patenterade 

uppfinningar.75 Det finns även fall där Patent Box kan användas i det medicinska och 

botaniska fältet med användning av kompletterande certifikat och försäljningstillstånd.76 

Anledningen till att Storbritannien valde att införa ett system som Patent Box var att man ville 

uppmuntra företagen att satsa på sina uppfinningar hela vägen från början av 

skapandeprocessen till en vinstdrivande kommersialisering av den färdiga produkten.  

 

Kravet finns även här att bolaget ska vara skattskyldigt i Storbritannien. Bolaget ska även äga 

patentet eller inneha exklusiva rättigheter till det. Utöver detta ska bolaget ha genomfört 

kvalificerad utveckling av produkten. Detta kan liknas med de krav på utveckling av FoU som 

ställs i de övriga länderna som tas upp här, så väl som Storbritannien, när det gäller 

kvalificerad forskning och utveckling. Företaget ska antingen ha bidragit till uppfinnandet 

eller utvecklingen av den patenterade uppfinningen eller till en produkt vari den patenterade 

uppfinningen används.77 Ett företag kan nyttja Patent Box för patent som det äger eller 

innehar exklusiva rättigheter till, om patentet är utfärdat av UK Intellectual Property Office, 

                                                
72 https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-research-and-development-tax-relief-for-large-
companies#research-and-development-expenditure-credit-rdec-scheme (4/12 2015). 
73 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/CIRD89710.htm, CIRD89710 – R&D Tax reliefs: R&D 
expenditure credit (RDEC) scheme: calculation of credit (4/12 2015).  
74 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/CIRD89705.htm, CIRD 89705 – R&D Tax reliefs: R&D 
expenditure credit (RDEC) Scheme: overview (4/12 2015).  
75 https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-the-patent-box, (27/11 2015).  
76 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/CIRD210170.htm, CIRD210170 – Patent Box: qualifying 
companies: qualifying IP rights: other rights to which part 8A applies (27/11 2015).  
77 https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-the-patent-box (29/11 2015). 
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European Patent Office eller ett urval av länder inom EES, inklusive Sverige.78 Anledningen 

till att dessa länder och institutioner godkänns är på grund av att de har liknande kriterier som 

Storbritannien när det gäller godkännande av patent.79  

 

Godkända inkomstkällor som Patent Box kan nyttjas för är försäljning av patenterade 

produkter, alltså produkter innehållande den patenterade uppfinningen eller reservdelar. 

Utöver försäljning gäller inkomster från licensiering av patenträttigheter, överträdelser av 

rättighetsinnehavet, skadestånd, försäkringsintäkter eller annan kompensation som kan knytas 

an till patenträttigheten.80 Det sätt som Storbritannien valt att använda kallas för the formulaic 

method och används för att den andel av intäkten som kan få skattelättnad. Det kan vara 

mycket komplicerat att identifiera hur stor del av intäkten från en försäljning som ska 

allokeras till den immateriella rättigheten och användas i Patent Box. I Nederländerna 

använder man sig av vad som kallas för Innovation Box. Där använder de sig av OECD:s 

rekommendationer för transfer pricing81 i samtliga beräkningar fram till vinsten som ska 

beskattas. För varje registrerat patent ska dokumentation finnas för sambandet mellan 

inkomsten och den immateriella tillgången. Detta ansågs dock vara för komplicerat i 

Storbritannien. De valde istället att använda en egen metod, the formulaic method, som 

kommer beskrivas vidare nedan. Fördelarna anses vara enklare administration samt högre 

förutsägbarhet. Nackdelen med att använda en formel är att resultatet inte alltid återspeglar de 

exakt rätta intäkterna från patentet i fråga.82 

 

Ett företags vinster som gynnas av Patent Box är en del av bolagets beskattningsbara vinst 

och kallas relevant IP profits eller helt enkelt relevanta vinster från immateriella rättigheter.83 

Jag ska nedan i generella drag beskriva hur de relevanta vinsterna beräknas. Håll i minnet att 

denna genomgång inte kommer vara allt för djupdykande eftersom det skulle kräva en helt 

                                                
78 Övriga länder är Österrike, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungern, Polen, 
Portugal, Rumänien och Slovakien.  
79 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/CIRD210160.htm, CIRD210160 - Patent Box: qualifying 
companies: qualifying IP rights: EEA qualifying patent jurisdictions (29/11 2015). 
80 https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-the-patent-box#income-earned-from-exploiting-patented-
inventions (1/12 2015). 
81 OECD, Transfer price guidelines for multinational enterprises and tax administrations, 2010.  
82 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, tillväxtanalys svar direkt 2012:01, 
Skatteincitament för FoU i Australien, Storbritannien, Nederländerna, Norge och Danmark, dnr: 2011/307, s. 37-
39.  
83 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/CIRD201010.htm, CIRD201010 – Patent Box: reduced CT rate 
for profits from patents (3/12 2015). 
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egen uppsats. För den intresserade rekommenderar jag vidare läsning utifrån källan i den 

senaste fotnoten och de noter som tillhör kommande punkter.  

 

• Identifiera först vinsten som är hänförlig från utnyttjade patenterade innovationer – 

kallad relevant IP inkomst, RIPI.84 

• Ta bort vad som kallas routine return, eller den vinst som företagen kunde haft om 

den inte hade några unika immateriella rättigheter eller andra immateriella tillgångar.85 

• Ta bort vinsten som hör till andra immateriella tillgångar, så som varumärken eller 

andra marknadsföringstillgångar. Patent Box är inte avsedd att användas till andra 

former av immateriella rättigheter.86 

 

Det finns två alternativa metoder för hur stor del av vinsten som är kvalificerad för Patent 

Box:  

 

• Den första kallas profit apportionment, eller vinstfördelning, och innebär att företaget 

räknar ut hur stor del RIPI är av den totala bruttoinkomsten.87 

• Den andra innebär streaming av kostnaderna till RIPI på ett rättvist och rimligt sätt. 

Under vissa omständigheter måste företag använda sig av denna metod när andra 

metoder inte ger en acceptabel uppskattning av företagets faktiska vinst från 

kvalificerande immateriella rättigheter.88 

 

Regleringen för Patent Box infördes genom Finance Act 2012 Schedule 2 Part 1, genom 

vilken regleringen vidare infördes i ett nytt kapitel i CTA 2010 Part 8A: Profits Arising from 

the Exploitation of Patents etc. Chapter 1-7, sections 357A till 357GE.  

 

                                                
84 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/CIRD220150.htm, CIRD220150 – Patent Box: relevant IP 
profits: relevant IP income: contents (3/12 2015). 
85 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/CIRD220430.htm, CIRD220430 – Patent Box: relevant IP 
profits: routine return figure (3/12 2015). 
86 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/CIRD220470.htm, CIRD220470 – Patent Box: relevant IP 
profits: elections for small claims treatment (5/12 2015). 
87 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/CIRD220110.htm, CIRD220110 – Patent Box: relevant IP 
profits: steps for calculating relevant IP profits of a trade (5/12 2015). 
88 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/CIRD230000.htm, CIRD230000 – Patent Box: streaming: 
contents och http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/CIRD201010.htm, CIRD201010 – Patent Box: 
reduced CT rate for profits from patents (9/12 2015). 
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Under tiden denna uppsats skrivits har nya regler gällande Storbritanniens Patent Box införts. 

I utkastet för en ny Finance Bill 2016 presenterades förändringar i regleringarna runt Patent 

Box för att stämma bättre överens med internationella regleringar. De nya reglerna innebär att 

den vinst som kvalificeras för den reducerade skattesatsen 10 procent beräknas annorlunda. 

Som jag beskrivit ovan finns metoderna apportionment och streaming. Under det nya 

systemet kommer det bli obligatoriskt att använda alternativ nummer två att streama relevanta 

vinster från immateriella rättigheter till vad som kallas sub-streams, där kostnaderna allokeras 

på rättvis och rimlig basis.89  

 

Den grundläggande anledningen till förändringen är att Patent Box ska ligga mer i linje med 

OECDs rekommendationer och att förhindra att program som Patent Box inte används för att 

allokera intäkter och kostnader till länder med lång eller icke-existerande beskattning för den 

typen av intäkt eller kostnad. Att förhindra sådan allokering är målet med OECDs Base 

Erosion and Profit Shifting, BEPS.90  

 

Användandet av Patent Box hamnade i blåsväder år 2014. 9 december år 2014 rapporterade 

EU Code of Conduct Group till Europeiska unionens råd, närmare bestämt Rådet för 

ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin, angående diverse Patent Box-system inom EU. 

Gruppen sattes samman år 1998 för att utreda potentiellt skadliga skatteåtgärder i EU:s 

medlemsstater.91 Som redan presenterats har nya regler införts år 2016 gällande Patent Box i 

Storbritannien. Efter rådets utredningar lagts ner, presenterades en rapport92 i vilken The 

Modified Nexus Approach introducerades. The Modified Nexus Apporach var gemensamt 

utarbetad mellan Storbritanniens och Tysklands regeringar och innebar förändringar gällande 

fördelaktiga skatteregler runt immateriella rättigheter. Förändringarna går ut på att en 

skattebetalande entitet ska kunna nyttja system såsom Patent Box endast i den utsträckning 

som entiteten kan visa sina egna ådragna utgifter. I detta fall gäller det FoU-utgifter, som 

senare gett upphov till inkomst från immateriella rättigheter.93 Förhoppningsvis kommer 

                                                
89 https://www.gov.uk/government/publications/corporation-tax-patent-box-compliance-with-new-international-
rules/corporation-tax-patent-box-compliance-with-new-international-rules (10/3 2016).  
90 http://www.oecd.org/ctp/beps-about.htm (10/3 2016).  
91 KPMG, Euro Tax Flash, Code of Conduct Group reports to ECOFIN on patent boxes, hybrid entities, issue 
243, 16 december 2014.  
92 OECD, Countering harmful tax practices more effectively, taking into account transparency and substance, 
Action 5: 2015 final report.  
93 OECD, Explanatory paper, Agreement on Modified Nexus Approach for IP Regimes. 
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dessa nya regler komma till rätta med problematiken och osäkerheten runt allokeringen av 

intäkter från försäljningar som involverar patenterade immateriella rättigheter.  

 

Förändringarna kommer påverka de som söker att använda Patent Box för första gången från 

och med 1 juli år 2016 eller gäller för en immateriell tillgång som skapats på eller efter det 

datumet. För de som inte faller under den nya versionen av Patent Box fortsätter de gamla 

reglerna enligt ovan att gälla fem år framåt i tiden, till 30 juni år 2021. För vissa immateriella 

rättigheter som patenterades på eller efter 2 januari år 2016 får företaget endast nyttja de 

gamla reglerna fram till 31 december år 2016.94 

 

Jag väljer att avsluta presentationen av regelförändringarna här, på grund av att jag anser att 

en längre detaljerad utläggning gällande beräkningarna av vinster godkända för nedsättning 

av bolagsskatten faller något utanför syftet med uppsatsen. Jag ville dock presentera att 

förändringar håller på att ske i regelverket runt Patent Box samt ge en överskådlig bild över 

vad de förändringarna är och vad de beror på.  

 

3.3.4 Utvärdering  
 

I mars år 2010 gavs Sir James Dyson i uppdrag av den brittiska regeringen att sammanställa 

en rapport över det gällande läget för forskning och utveckling i Storbritannien. Rapporten, 

kallad Ingenious Britain eller Dysonrapporten, gällde inte bara hur företag kunde stimuleras 

för att öka sin andel FoU, utan även hur landet på ett kulturellt plan skulle kunna främja en 

forskningskultur, hur de kunde främja utbildning inom STEM-fälten, sprida kunskap, 

investera i högteknologiska företag och slutligen stödja högteknologiska företag genom 

exempelvis incitament.95 Jag kommer nu att fokusera på den del av rapporten som behandlar 

skatteincitament för FoU.  

 

Dyson beskriver i rapporten hur skattelättnader är att föredra över bidrag från regeringen. Han 

menar att skattelättnader för FoU har fördelen att de hjälper de företag som själva är beredda 

att investera i FoU utan att regeringen ska välja vilken sektor eller vilket bolag som ska ges 

bidrag. Detta skulle betyda att FoU istället uppmuntras mer vidspritt inom flera olika sektorer. 
                                                
94 https://www.gov.uk/government/publications/corporation-tax-patent-box-compliance-with-new-international-
rules/corporation-tax-patent-box-compliance-with-new-international-rules (10/3 2016). 
95 Dyson, James, Ingenious Britain – Making the UK the leading high tech exporter in Europe, mars 2010, s. 1.  



 32 

Han nämner också att det vid tiden existerande skatteprogrammet har ökat investeringarna i 

FoU, men att implementeringen av programmet kunde utförts bättre. Dyson menar att 

kriterierna för godkännande var onödigt komplexa, att reglerna ändras för ofta och att 

förståelsen för hur FoU utförs i företag är djupgående bristfällig. Denna sista punkt i kritiken 

kan kännas igen i hur företag som inte godkänts i Norge kritiserade de bestämmande organen 

bakom Skattefunn för att inte ha tillräckligt branschkunnande. Utöver dessa invändningar 

ansåg Dyson även att procentsatserna i programmet var för låga för att stimulera tillräcklig 

tillväxt.96  

 

Sammanfattningsvis ansåg Dyson att programmet för skattelättnader var en bra idé men 

undermåligt utförd. Sitt förslag på förbättringar delade han in i två delar. Den första delen 

innebar att skattelättnader för FoU skulle fokuseras på högteknologiska företag, små företag 

och nystartade företag. I denna del föreslog han även en höjning av procentsatserna till 200 

procent, i den mån statens finanser tillåter.97 Den dåvarande procentsatsen för godkända FoU-

kostnader var 175 procent. År 2011 nåddes Dysons mål för 200 procent, och har sedan dess 

ökat till nuvarande 230 procent.98 Den andra delen fokuserade på förbättringar och framför 

allt förenklingar i sättet företagen kan ta del av programmet. I en studie99 från Confederation 

of British Industry, CBI, har Dyson hämtat informationen att 42 procent av de företag som 

deltagit i studien har uppgett att kostnaden och informationskraven för att ansöka om 

skattelättnad är de största hindren för en lyckad ansökan.100 

 

Utöver Dysonrapporten publicerar HMRC löpande rapporter med statistik över 

skatteincitamentens nyttjande. Bland annat publicerades i juni år 2011 ett dokument101 som 

delvis agerade som ett svar på Dysonrapporten och som presenterade det fortskridande arbetet 

inom skatteincitament för FoU.  

                                                
96 Dyson, James, Ingenious Britain – Making the UK the leading high tech exporter in Europe, mars 2010, s. 53.  
97 Dyson, James, Ingenious Britain – Making the UK the leading high tech exporter in Europe, mars 2010, s. 54.  
98 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/cird90500.htm, CIRD90500 – R&D tax relief: SME scheme: 
payable tax credit – for surrenderable loss (9/12 2015) och Grant Thornton, The Dyson effect and the future: Tax 
incentives for research and development in the UK, december 2010, s. 7.  
99 Confederation of British Industry, Impact of the R&D Tax Credit – Adding Value, Reducing Costs, Investing 
for the Future, 2008.  
100 Dyson, James, Ingenious Britain – Making the UK the leading high tech exporter in Europe, mars 2010, s. 
54. 
101 HM Treasury, Research and Development tax credits: response and further consultation, juni 2011.  
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3.4 Australien  
 

Ett bolag som har sin hemvist i Australien ska betala bolagsskatt i Australien.102 Hur mycket 

ett företag betalar i bolagsskatt beräknas på dess beskattningsbara inkomst efter de avdrag 

som kan göras.103 Bolag som inte har sin hemvist i Australien ska betala bolagsskatt på 

inkomst med Australiensikt ursprung. Har Australien ett dubbelbeskattningsavtal med landet 

där bolaget har sin hemvist, ska endast vinster från bolagets fasta driftställe i Australien 

beskattas.104 Australien har sedan mitten av 1970-talet haft ett mål att effektivisera systemet 

för bolagsskatt genom att bredda skattebasen och sänka skattesatsen. Skattesatsen har sedan 

mitten av 1980-talet sänkts från 46 procent till nuvarande 30 procent, 28,5 procent105 för små 

företag. I samma satsning på förändring strök ett antal skattelättnader med. Tanken bakom 

systemet att sänka skattesatsen och bredda skattebasen är att man vill ha ett system som är 

mer lika för alla, effektivt, rättvist och hållbart i längden.106  

 

Australien har, som jag tidigare nämnt, en ganska lång historia av incitament för FoU. Det jag 

ska fokusera på nu är den för dagen gällande lagstiftningen med en kort introduktion av det 

gamla systemet. Det program som nu är gällande i Australien kallas The R&D Tax Incentive, 

som i juli år 2011 ersatte den gamla planen R&D Tax Concession från år 2001. Programmet 

fungerar som en skattekompensation för godkända FoU aktiviteter och riktar sig likt övriga 

länder mot FoU som medför nytta för det egna landet. För inkomståren med början före 1 juli 

år 2011 ska R&D Tax Concession användas.107 

 

 

 

                                                
102 https://www.austrade.gov.au/International/Invest/Guide-to-investing/Running-a-business/Understanding-
Australian-taxes/Australian-business-taxes (11/3 2016).  
103 http://www.business.gov.au/business-topics/tax-finance-insurance/taxation/Pages/income-tax-for-
business.aspx (11/3 2016).  
104 http://taxsummaries.pwc.com/uk/taxsummaries/wwts.nsf/ID/Australia-Corporate-Taxes-on-corporate-
income (11/3 2016).  
105 https://www.ato.gov.au/Rates/Company-tax/ (11/3 2016).  
106 Australian Treasury, Scoping paper on risks to the sustainability of Australia’s corporate tax base, juli 2013, 
s. 9-10.  
107 https://www.ato.gov.au/Business/Research-and-development-tax-incentive/ (11/12 2015).  
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3.4.1 R&D Tax Concession 
 

Det gamla systemet för skatteincitament innebar ett avdrag på bolagets inkomster före skatt 

vilket ledde till en lägre slutlig skatt. Systemet var uppdelat på fyra delar. För det första kunde 

företaget göra ett grundavdrag upp till 125 procent av de godkända FoU-kostnaderna på sina 

inkomstdeklarationer.  

 

Vidare fanns två så kallade ”premiumavdrag” på 175 procent. Det första av dem gällde för 

FoU-kostnader relaterade till arbetskraft. Det andra gällde för de kostnader som var hänförliga 

till ett australiensiskt företags utveckling av internationellt ägd FoU. Den sista delen var riktat 

till små företag med en årsomsättning under fem miljoner australiensiska dollar, AUD, som 

redovisade ett lågt positivt resultat eller ett negativt resultat. De kunde få avdraget som ett 

tillskott i de fall avdraget skulle vara större än den beräknade skatten.108  

 

R&D Tax Concession återfanns i Income Tax Assessment Act 1936, Part III, Division 3, 

Subdivision A, Section 73B – Certain Expenditure on Research and Development Activities. 

Vidare fanns regleringar i Industry Research and Development Act 1986.  

 

3.4.2 R&D Tax Incentive 
 

Den föregående formen av incitament hade fokus på avdrag på beskattningsbara inkomster, 

medan det nya programmet istället har utformats som en skatterabatt. R&D Tax Incentive 

består av två delar. Den första delen gäller de företag som är berättigade att nyttja programmet 

vars nettoomsättning ligger under 20 miljoner AUD per år. Dessa företag kan få en 

skatterabatt på 45 procent av FoU-kostnaderna, vilken kan omvandlas till bidrag i de fall den 

aktuella rabatten skulle vara större än företagets beräknade skatt.  

 

 

 

 

 

                                                
108 Australian Taxation Office, Guide to the R&D Tax Concession, Part A, Introduction, februari 2010, version 
4.3, s. 11-12.  
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Exempel för företag vars nettoomsättning understiger 20 miljoner AUD per år: 

 

Företaget har 1 miljon AUD i förlust och alltså ingen beskattningsbar vinst. Företagets 

godkända FoU-kostnader är 1 miljon AUD. Detta innebär att företaget har rätt till 450 000 

AUD i form av en kontantutbetalning eller bidrag från staten. 

 

I fallet att företaget har en beskattningsbar vinst på 1 miljon AUD och 1 miljon AUD i 

godkända FoU-kostnader beräknas R&D Tax Incentive som en reduktion. 45 procent av 1 

miljon blir 450 000 AUD. Från denna summa dras företagsskatten beräknad på 30 procent av 

1 miljon, alltså 300 000 AUD. Kvar av detta blir 150 000 AUD som reduktion för 

skattskyldighet, vilket kan användas för att sänka skatt företaget är skyldigt att betala eller 

rullas vidare till kommande år.109 

 

Den andra delen gäller för alla andra företag som är berättigade att nyttja R&D Tax Incentive. 

Här gäller en skatterabatt på 40 procent av FoU-kostnaderna. Här är dock skillnaden att 

rabatten inte kan ges som ett bidrag, utan möjligheten finns istället att rulla vidare outnyttjad 

rabatt till nästa år.  

 

Exempel: 

 

Företaget går antingen med vinst eller förlust. De godkända FoU-kostnaderna uppgår till 1 

miljon AUD. Här sker beräkningen likt ovan. 40 procent av 1 miljon ger 400 000 AUD. 

Bolagsskatten beräknas med 30 procent. Av en miljon får vi då 300 000 AUD. 400 000 minus 

300 000 ger 100 000 AUD som kan användas mot all skatt företaget är skyldigt att betala eller 

rullas det vidare till kommande år om det blir rabatt över när summan företaget är skyldigt att 

betala i skatt har reducerats till noll.110 

 

Från och med 1 juli 2014 har en gräns på 100 miljoner AUD för FoU-kostnader införts under 

vilken företag kan söka skatterabatt enligt R&D Tax Incentive. För de FoU-kostnader som 

överstiger 100 miljoner AUD kan företag fortfarande få skatterabatt, men till 

företagsskattesatsen på 30 procent, istället för ovan angivna procentsatser. Den australiensiska 

                                                
109 GrantReady, www.grantready.com.au, R&D Tax Incentive, maj 2015, s. 3.  
110 GrantReady, www.grantready.com.au, R&D Tax Incentive, maj 2015, s. 3.  
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regeringen har också presenterat förslag på att sänka ovan angivna satser till 43,5 respektive 

38,5 procent.111  

 

Målet med programmet är att öka konkurrenskraften och produktiviteten i den australiensiska 

ekonomin, att uppmuntra till FoU som annars kanske inte hade blivit utförd, att erbjuda mer 

förutsägbart och mindre komplicerat stöd och slutligen att ge mer incitament till mindre 

företag att utföra FoU i sin verksamhet.  

 

Programmet administreras gemensamt av AusIndustry och the Australian Taxation Office, 

ATO. AusIndustry registrerar företagens FoU-aktivitet och kontrollerar att den 

överensstämmer med lagen. ATO avgör om utgifterna som företaget ansöker rabatt för är 

godkända. AusIndustry är en del av australiensiska Department of Innovation, Industry, 

Science, Research and Higher education (Innovation Australia), avsedd att ansvara för 

informationen kring programmet och registreringen av företagen. 

 

Programmet R&D Tax Incentive återfinns i Division 355 i the Income Tax Assessment Act 

1997 och Part III i the Industry Research and Development Act 1986. Det finns även en 

promemoria, Tax Laws Amendment (Research and Development) Bill 2010 Explanatory 

Memorandum, vilken kan fungera som en guide för tolkning av lagstiftningen runt R&D Tax 

Incentive.112 

 

Huruvida ett bolag är godkänt för R&D Tax Incentive beror på tre saker. För det första beror 

det på om bolaget är en så kallad FoU-enhet. För det andra om det genomför godkända FoU-

aktiviteter och slutligen om det finns berättigade kostnader.  

 

Vad räknas som en FoU-enhet? Det är som sagt bara så kallade FoU-enheter som kan 

registrera sig för att nyttja R&D Tax Incentive. De som faller under definitionen är 

australiensiska företag som är skattskyldiga i Australien eller utländska företag som 

inkorporerade i annat land men av inkomständamål är skatteskyldiga i Australien. Vidare 

även utländska bolag inkorporerade utomlands och med säte i ett land som har 

                                                
111 https://www.ato.gov.au/Business/Research-and-development-tax-incentive/About-the-
program/?anchor=P62_4161#P62_4161 (20/12 2015).  
112 AusIndustry, An Australian Government Initiative, R&D Tax Incentive Customer Information Guide 
(AusIndustry sections), 6 mars 2012, version 2, s. 3.  



 37 

dubbelbeskattningsavtal med Australien och bedriver verksamhet i Australien genom ett fast 

driftställe definierat i dubbelbeskattningsavtalet.113 

 

De FoU-aktiviteter som faller inom programmets omfattning måste vara antingen så kallade 

’core R&D activites’ eller ’supporting R&D activites’. Core-aktivitet är experimentella 

aktiviteter vars utfall inte kan förutses genom kunskap, information eller erfarenhet som redan 

finns, utan måste forskas fram. Detta ska ske i syfte att generera ny kunskap, förbättrade 

material, produkter, enheter, processer eller tjänster. Support-aktivitet är aktivitet direkt 

relaterad till en core-aktivitet eller i syfte att stödja core-aktiviteten.114 

 

När det gäller berättigade kostnader måste kostnaderna uppgå till minst 20 000 AUD under 

beskattningsåret för att bolaget ska ha rätt att nyttja R&D Tax Incentive. För de vars 

kostnader uppgår till mindre än 20 000 AUD gäller en mycket begränsad tillgång till 

programmet.  

 

Berättigade kostnader är: 

• Kostnader för FoU-aktiviteter, inklusive vissa utländska aktiviteter.  

• Värdeminskning för tillgångar som används vid FoU-aktiviteter.  

• Balanserade justeringar för tillgångar som används endast vid FoU-aktiviteter.  

• Kostnader för varor och material som omvandlas eller bearbetas genom FoU-

aktiviteten för att producera säljbara produkter, även kallade råmaterialskostnader.  

• Monetära bidrag från australiensiska Co-operative Research Centre, CRC.115 

 

3.4.3 Utvärdering  
 

Så länge som skattemässiga FoU-incitament har funnits i Australien har de blivit regelbundet 

utvärderade och utvecklade. Den första utvärderingen kom år 1997 och resulterade i att 

skattelättnaden skrevs ner. Ett antal år senare, år 2005, utfördes intervjuer med 166 stycken av 

de företag som erhållit stöd genom program för skatteincitament. Det konstaterades bland 

                                                
113 AusIndustry, An Australian Government Initiative, R&D Tax Incentive Customer Information Guide 
(AusIndustry sections), 6 mars 2012, version 2, s. 6.  
114 https://www.ato.gov.au/Business/Research-and-development-tax-incentive/Eligibility/Eligible-
activities/?anchor=P151_10682#P151_10682 (20/12 2015).  
115 https://www.ato.gov.au/business/research-and-development-tax-incentive/eligibility/eligible-notional-
deductions/ (20/12 2015).  



 38 

annat att 53 procent av företagen upplevde att FoU-projekt blev större än de hade blivit utan 

stöd, 26 procent angav att projekt kunde avslutas snabbare och 13 procent angav att projekt nu 

kunde genomföras som annars inte hade verkställts.116 

 

År 2008 publicerades en rapport om Australiens hela innovationssystem, vari det dåvarande 

programmet för skatteincitament för FoU diskuteras. Denna rapport utfördes av Terry Cutler 

och kallas the Cutler Review. Då R&D Tax Concession inte längre är gällande kommer jag 

inte gå djupt in på Cutlers utvärdering. Det är dock värt att nämna att förslagen i Cutlers 

utvärdering syns i dagens R&D Tax Incentive. Exempelvis föreslogs skatterabatt på 40 

procent för stora företag och 50 procent för små och medelstora företag. Det skulle motsvara 

133 respektive 166 procent avdrag under R&D Tax Concession. I dagsläget gäller inte de 

sifforna exakt, utan som ovan beskrivet gäller 45 procent för små och medelstora företag.117 

 

I mars år 2015 släppte den australiensiska regeringen ett diskussionsunderlag, Re:think – 

better tax, better Australia, i syfte att bland annat undersöka och utvärdera R&D Tax 

Incentive programmets effektivitet och ändamålsenlighet. I underlaget presenteras 

programmet i likhet med ovan, vad det går ut på och vad målet är. Meningen med 

diskussionsunderlaget och svaren det inbringar är att utvärdera programmet genom en vitbok 

för skatt. När den färdiga utvärderingen kommer oss till handa är i skrivande stund oklart. I 

underlaget presenteras att programmet R&D Tax Incentive nyttjas av fler och fler företag 

varje år. Den 30 juni år 2014 hade 11 936 företag registrerats för programmet för 

inkomstperioden 2012-2013. För samma period rapporterades det den 29 augusti år 2014 att 

programmet hade kostat 2,5 miljarder AUD.118 

 

 

                                                
116 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, tillväxtanalys svar direkt 2012:01, 
Skatteincitament för FoU i Australien, Storbritannien, Nederländerna, Norge och Danmark, dnr: 2011/307, s. 19-
20.  
117 Cutler, Terry, Venturous Australia: building strength in innovation (Cutler review), Department of 
Innovation, Industry, Science and Research, Canberra, 2008 s. 106-108.  
118 Re:think- Better tax system, better Australia, Tax discussion paper, mars 2015, s.101-102.  
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Kapitel 4: Utvecklade resonemang kring ländernas incitament 
 

I kommande delar av denna uppsats ska jag analysera hur de fakta som presenterats ovan 

förhåller sig till varandra. Jag kommer att diskutera de likheter och skillnader som finns 

mellan de olika utformade programmen, bland annat incitamentens tak, hur de fördelas, vilka 

som har tillgång till dem och även belysa dem ur ett neutralitetsperspektiv.  

 

4.1 Tak och omfattning   
 

Utifrån vad som framgår av framställningen ovan finns det en mängd olika sätt att uppnå 

samma, eller i alla fall ett liknande, syfte. Alla länder vill bevara sina inhemska företags FoU i 

landet och locka utländska företag att flytta sin verksamhet till deras land.  

 

En tydlig skillnad mellan Sverige och de andra länder som presenterats ovan är skillnaden i 

incitamentets storlek. I Sverige är nivån lågt satt jämfört med de övriga länderna och 

incitamentet utgår i form av en rabatt på arbetsgivaravgifterna. Det maximala avdraget för 

arbetsgivaravgifter för en koncern eller ett företag i Sverige är per år 2 760 000 kronor. För att 

överskådligt sätta detta i perspektiv kan ett stort norskt företag som får sitt maximala avdrag 

för egna FoU-kostnader få 3 miljoner NOK i skatteavdrag per företag. Här har vi ytterligare 

en stor skillnad. I Sverige får avdraget endast göras upp till maxgränsen en gång per koncern 

medan det i en motsvarande norsk koncern får göras maximala avdrag i varje företag.  

 

I Storbritannien går de ytterligare ett steg. Här är taket för R&D relief 7,5 miljoner euro per 

FoU-projekt för små och medelstora företag. Storbritannien har alltså ett annorlunda system 

som lägger vikten på varje enskilt projekt som lättnad söks för, istället för att lägga vikt på 

företaget.  

 

I Australien finns inget officiellt tak för hur höga kostnader som ett företag kan använda för 

att söka skatterabatt. Dock används den normala bolagsskattesatsen för kostnader som 

överstiger 100 miljoner AUD. Detta innebär praktiskt sett att för kostnader över 100 miljoner 

AUD ges ingen ytterligare rabatt. Även för Australien gäller rabatterna per företag, vilket gör 

Sverige till det land i denna framställning vars incitamentsprogram har lägst tak och är mest 

begränsat när det gäller hur många företag i en koncern som kan nyttja avdraget.  
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Flera faktorer kan spela in i varför de svenska begränsningarna är satta som de är och varför 

andra länder konstant utökar och utvecklar sina program. Dels har man i Sverige valt att göra 

avdraget från arbetsgivaravgifterna, vilket i sig begränsar summan. Övriga länder har valt 

andra grunder så som kostnader och utgifter för den FoU som bedrivs för att sedan ge 

lättnader och rabatter i form av en procentsats utifrån dessa.  

 

Att inte förglömma är dock 16 kap. 9 § IL, där regleringen för avdragsrätt för FoU-utgifter 

finns för bolag som beskattas i Sverige. Skillnaden med 16 kap. 9 § IL från den allmänna 

avdragsrätten i 16 kap. 1 § IL, där utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras 

som kostnad, är att i 16 kap. 9 § IL handlar det om utgifter som har eller kan antas få 

betydelse för verksamheten.  

 

Sedan är länderna exempelvis av olik geografisk storlek och placering med olika resurser, har 

olika mängd invånare och BNP per capita. Länderna har helt enkelt olika ekonomiska 

förutsättningar som spelar in i vilken sorts ekonomisk satsning de vill göra i denna specifika 

typ av skatteincitament. Som jag beskrivit tidigare i uppsatsen är procentsatserna i det svenska 

programmet satta som de är för att inte inkräkta på ålderspensionsavgiften. Det går inte att 

höja avdragstaket per anställd hur mycket som helst på grund av detta. Dock skulle det kunna 

vara en möjlighet att, i likhet med övriga beskrivna länder, utöka tillgången på avdraget 

genom att tillåta för alla företag i en koncern att utnyttja det maximala avdraget istället för 

den nuvarande begränsningen där maxavdraget endast kan göras sammanlagt en gång per 

koncern.  

 

När det gäller de olika ländernas ekonomiska situation och hur den påverkar incitamenten kan 

jag endast spekulera eftersom att jag inte är en ekonom och därmed inte tillräckligt insatt för 

att göra en fullgod analys av situationen. Ländernas ekonomiska situation är dock något som 

jag anser är viktigt att ha med i tankarna när vi funderar kring vad som ligger bakom de olika 

nivåerna och omfattningarna när det gäller skatteincitament. 
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4.2 Vilka har tillgång till incitamenten?  
 

Vilka företag är det som söker stöd med hjälp av incitamentsprogrammen och vilka är det 

som har rätt att deltaga? För att förenkla framläggningen i de fall det finns behov delar jag 

upp företagen i fyra kategorier, dessa är små och medelstora företag, stora företag, företag 

som redovisar en vinst och företag som ännu inte går med vinst. Dock är det svårt att 

diskutera dessa separat eftersom någon kombination av dem ofta går hand i hand. Avslutande 

ska jag även diskutera en lite utstickande variant: företag som tar patent på sina produkter och 

därmed kan sänka skatten på vissa av de vinster som görs från FoU.  

 

När det gäller 16 kap. 9 § IL ligger avdragsrätten i hur utgiften som ska dras av relaterar till 

företagets verksamhet. Detta känns igen även i de krav övriga länder ställer på de 

forskningsprojekt som företaget söker lättnad eller skatterabatt för.  

 

I Sverige finns inte den typ av indelning som vi ser i bland annat Norge, Storbritannien och 

Australien att olika regler och nivåer gäller för SMEs och stora företag. I Sverige är det 

viktiga att projektet som den FoU-anställda arbetar med uppfyller kraven som presenterats 

tidigare i uppsatsen, nämligen systematisk och kvalificerad forskning och utveckling i 

kommersiellt syfte. Det är alltså de företag som utger avgiftspliktig ersättning till FoU-

anställd som får ta del av incitamentet. Kommittén anger tydligt i SOU 2012:66 kap. 6.6 just 

att de inte hade någon avsikt för incitamentet att begränsas till vissa typer av företagsformer 

eller storlekar. En oro som fanns om man begränsade incitamentet till en viss storlek på 

företag var att detta skulle hindra företagen från att växa eftersom företaget i sådant fall skulle 

gå miste om avdraget. I andra länder har detta lösts genom att ha en plan för SMEs och en 

plan för stora företag.  

 

Något som kan vara lätt att missa är att egenavgifter är undantagna från incitamentet. Ett 

företag som betalar arbetsgivaravgifter för sina anställda som uppfyller kraven för att få 

avdrag kan ha vilken associationsrättslig form som helst. Här finns det dock några personer 

som faller utanför ramen. Under begreppet socialavgifter faller som bekant bland annat119 

arbetsgivaravgifter och egenavgifter. När det gäller fysiska personer med avgiftspliktig 

inkomst på grund av exempelvis överskott från handelsbolag eller enskild näringsverksamhet 

                                                
119 Även allmän löneavgift brukar anses falla under begreppet socialavgifter, SOU 2012:66 s. 75.  
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ska egenavgifter betalas, 3 kap. SAL. Problemet här blir att egenavgifterna på den aktuella 

ersättningen, som kan sägas motsvara lön för utfört arbete, inte kan sättas ner i likhet med 

arbetsgivaravgifterna.  

 

När kommittén diskuterade frågan om egenavgifter resonerade de så att det skulle vara så få 

enskilda näringsidkare och handelsbolag som skulle uppfylla kraven för att få nedsättning av 

de sociala avgifterna. Detta borträknat de anställda vars arbetsgivaravgifter fortfarande kan 

sättas ned. De fortsatte resonemanget med att om det var så att en sådan verksamhet skulle 

uppfylla kraven kvarstod fortfarande möjligheten att övergå till aktiebolagsform.120 Den stora 

anledningen till detta var att det skulle bli för komplicerat att administrera nedsättningen av 

egenavgifter vid sidan av arbetsgivaravgifterna. Komplexiteten bestod i att nedsättningar av 

arbetsgivaravgifter för det mesta redovisas månadsvis, medan egenavgifter redovisas per år. 

De olika redovisningsperioderna och medföljande komplicerade regler påstods innebära allt 

för stora hanteringsproblem. Det skulle även bli problem när det gällde hur mycket personen 

hade arbetat med aktuell FoU under året och hur beräkningen skulle ske.121  

 

Jag har lite svårt att ta ställning till uteslutandet av egenavgifterna. Jag förstår strävan efter ett 

system som är så okomplicerat som möjligt att administrera och förstå. Samtidigt har mycket 

tid lagts på att ta fram ett system för nedsättning av socialavgifter med grundtanken att det ska 

vara ett neutralt system som innefattar alla bolag oavsett form, storlek eller om det gått med 

vinst eller inte. Hade det inte varit värt att lägga ytterligare arbete för att inkludera båda 

former av socialavgifter? Utan att vara mer insatt i de lagtekniska och ekonomiska 

övervägandena bakom beslutet är det svårt att dra en annan slutsats än att det var ett för 

stunden sunt beslut. Framtiden får avgöra om några nya avväganden kommer att göras 

gällande egenavgifterna.  

 

Det är svårt att säga vilken av dessa varianter som är att föredra. I Sverige skulle jag påstå att 

modellen för arbetsgivaravgifter är enklare eftersom företagen endast behöver veta om dess 

verksamhet faller under definitionerna som ställts upp gällande själva FoU-arbetet medan 

företag i vissa andra länder även måste ta reda på vilken plan de faller under storleksmässigt 

och kanske även efter företagsform. Skulle ett företag ligga i gränslandet mellan planen för 

små företag och stora företag kanske den ena planen ses som enklare och mer gynnsam, 
                                                
120 SOU 2012:66 s. 75.  
121 SOU 2012:66 s. 76.  
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varför företaget väljer att inte växa för att stanna vid den plan som redan används. För företag 

som växer måste de lägga resurser på att ta reda på hur den nya planen fungerar och vad som 

är annorlunda från tidigare.  

 

Det kan också vara så att det blir en bättre utformad plan om den förändras i takt med att 

företaget förändras, något som företagen får ta hänsyn till när de väljer att söka lättnader 

genom skatteincitamenten. Planerna för små företag kan i sådana fall även vara mer 

specialutformade för att ge små eller nystartade företag de bästa förutsättningarna för att gå 

med vinst och expandera.  

 

En plan som den svenska, där företagen inte delas upp i förhållande till storlek, kan ses som 

att den gynnar mindre företag framför större. Detta eftersom mindre företag skulle kunna dra 

nytta av avdraget för alla sina anställda, i de fall avgiftsunderlaget är lägre än taket, samt att 

vissa skulle kunna ha bättre möjligheter att anställa fler FoU-personer tack vare avdraget. 

Större företag, framförallt större koncerner, har inte samma nytta. De kan dra av samma 

procentsats som de små företagen, båda sorters företag får nyttja avdraget till maxgränsen och 

på så vis är incitamentet lika för alla, men en större koncern får minimala incitament till 

expansion genom avdraget. Har hela avdraget redan nyttjats i ett företag i koncernen finns 

ingen ytterligare möjlighet att nyttja det i exempelvis ett dotterbolag. Stora företag skulle 

troligtvis gynnas bättre av en plan mer anpassad till deras dimensioner. När ett stort företag 

har ett avgiftsunderlag högre än taket faller incitamentet till ökad FoU. Ett exempel att 

komma till rätta med denna problematik skulle kunna vara något i likhet med ytterligare 

nedsättningar för avgifter företaget betalar utöver taket, dock kanske till en annan procentsats, 

så att det fortfarande finns ett incitament, men inte till samma nivå som används upp till 

nuvarande tak eller maxgräns. Här skulle man få offra ett enkelt system mot större 

möjligheter till incitament bland stora företag. Dock har ett återkommande klagomål hos 

företag i andra länder varit just att systemen är krångliga och svåra att förstå sig på. En del av 

nyttan med incitament faller om företagen inte kan använda dem eller väljer att inte göra det 

på grund av att systemet är allt för komplicerat.  

 

För Sveriges del är neutralitet en stor del i varför incitamentet utformats genom en minskning 

av arbetsgivaravgifter. Detta är på grund av att utgångspunkten är att alla företag betalar 

sociala avgifter oberoende av om företaget går med vinst eller inte. Övriga länder har också 

tagit hänsyn till det faktum att vissa företag inte går med vinst ännu. I Australien är detta löst 
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genom en kontantutbetalning från staten istället för möjligheten att sätta ner skatten som 

skulle betalas av ett företag som gått med vinst. I Storbritannien används en liknande variant, 

där företaget får en skattekredit från staten. Där finns även möjligheten att öka förlusten som 

sedan rullas vidare för att kvittas mot en framtida vinst. Den nya planen RDEC122 ändrar detta 

ytterligare lite och ger företag som inte ska beskattas en direkt utbetalning eller en reduktion 

av andra skatter som ska betalas. För företag i Norge som ansökt om stöd genom Skattefunn 

och inte är skyldiga att betala skatt omvandlas den skatterabatt som skulle getts till ett bidrag 

för företagets utförda forskning och utveckling istället. Den genomgående trenden är alltså att 

i de fall ett företag inte blivit skattskyldigt det beskattningsår lättnaden skulle ges har 

företaget en möjlighet att få en form av kontant utbetalning från staten istället. På sådant vis 

upprätthålls även neutraliteten mellan företag som går med vinst och de företag som ännu inte 

nått dit. Detta är också tydligt ett område där den svenska modellen skiljer sig från en mer 

enad front hos de övriga länderna. Ändå uppnås ett liknande resultat eftersom alla företag 

oavsett resultat fortfarande kan ta del av incitamentets fördelar.  

 

När det gäller företag som sysslar med att ta patent på resultatet av sin utförda FoU kan det 

finnas speciella regler i vissa länder. Detta sker genom införandet av ett system kallat Patent 

Box. En Patent Box123 kan se ut på lite olika sätt, men generellt sett handlar det om att sänka 

skattesatsen på vinster som går att hänföra till patenterade tillgångar. Som ni minns använder 

Storbritannien sig av en form av Patent Box där intäkter från immateriella rättigheter faller 

under ett eget beskattningssystem som halverar bolagsskatten för de relevanta vinsterna. 

Andra namn för Patent Box är IP Box eller Innovation Box. Syftet bakom införandet av den 

brittiska Patent Boxen är sunt om man vill driva innovationsprocessen hela vägen, nämligen 

att ge ett incitament att kommersialisera och göra vinst på sin uppfinning.  

 

Patent Box får liknande effekt som andra FoU-incitament, nämligen att behålla och beskatta 

vinsterna i det egna landet. Den andra sidan av myntet är dock den minskade skatteintäkten i 

de länder som kanske redan har en hög grad av patenterade uppfinningar vars vinster i 

dagsläget beskattas till den normala bolagsskattesatsen. Här får en avvägning göras mellan 

hur stora intäkter man förlorar genom att sänka skatten på de vinster som redan beskattas här, 

och hur stora nya intäkter det skulle innebära att locka hit fler med vinstgenererande patent 

alternativt öka patentering av vinstgenererande innovationer vars utvecklare redan finns här. 
                                                
122 Mer om RDEC i kapitel 3.3.2 ovan.  
123 Mer om Patent Box i kapitel 3.3.3 ovan.  
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Likt vårt redan existerande FoU-incitament är det inte orimligt att anta att användningen av 

Patent Box skulle stärka landets ställning i den internationella konkurrensen och därmed öka 

möjligheterna till att locka hit alternativt behålla verksamheter som kan beskattas här. Om ett 

lands regering nu har bestämt sig för att konkurrera internationellt med skatteregler och 

incitament är en väl genomförd utredning av meriterna med Patent Box inte dumt att utföra.  

 

4.3 Blandad verksamhet 
 

Vad händer med tillgången till skatteincitamenten för de företag som inte bara utför FoU? De 

anställda som de söker lättnad, rabatt eller avdrag för kanske inte arbetar 100 procent med 

godkända FoU-projekt, hur ska kostnaderna för dem beräknas?  

 

I Sverige har svaret på frågeställningen en relativt rättfram och enkel utformning. För att få 

göra avdraget på arbetsgivaravgifterna krävs som redan sagt att den anställda arbetar minst 75 

procent och minst 15 timmar av sin arbetstid med FoU.124 Om den anställda arbetar 25 

procent med något annat som inte kvalificeras till avdrag, spelar det ingen roll. Fullt avdrag, 

alltså 10 procent, får göras på hela månadslönen. Om det är så att den anställda inte uppfyller 

dessa krav, får avdrag inte göras för den personen. Undantag finns här om avdrag har varit 

godkänt de fyra föregående månaderna, enligt 2 kap. 30 § 2 st SAL. Detta gäller dock inte om 

orsaken till att de grundläggande villkoren inte är uppfyllda är att den anställda har fått 

ändrade arbetsuppgifter, 2 kap. 30 § 3 st SAL. I Sverige gäller alltså strikt minst 75 procent 

och 15 timmar FoU arbete av arbetstiden. Verksamheter som kräver att de anställda arbetar 

exempelvis 50 procent med godkänd FoU och 50 procent med något annat har alltså inte rätt 

till avdrag från arbetsgivaravgifterna. Jag misstänker att den här regeln är ett offer för 

förenklande av regelverket. Det hade varit möjligt att proportionera avdraget efter hur många 

procent av arbetstiden den anställda arbetar med godkänd FoU, men det hade gjort 

beräkningarna mer komplicerade. Ett företag som kanske inte är redo att syssla med FoU i 

sådan utsträckning ännu att de kan ha anställda som arbetar med det till 100 procent skulle 

kunna gynnas och lockas till att i sin egen takt öka andelen FoU som de anställda arbetar med 

om de fick göra avdrag i proportion till hur mycket de anställda arbetar med FoU.  

 

                                                
124 Mer om avdrag från arbetsgivaravgifter i kapitel 2.2 ovan.  



 46 

I Storbritannien förändrades reglerna för anställda som bara delvis arbetade med FoU år 

2003.125 Reglerna för utgifter för anställda är utformade så att bara utgifter för anställda som 

är direkt och aktivt involverade i relevant FoU-arbete ingår i det kvalificerade underlaget. De 

nya reglerna, som gäller nu, är att bara den del av utgifterna för den anställda som gäller 

relevant FoU-arbete ingår i det kvalificerade underlaget.126 Här är reglerna alltså utformade så 

som jag skulle önska att de var i Sverige. Visst kräver det ytterligare en del i regelverket, 

ytterligare beräkningar och mer administrativt arbete, men fler anställda faller under 

incitamentet och ökar därmed incitamentets räckvidd. Likt problematiken med egenavgifterna 

måste en avvägning göras. Vid införandet av det svenska incitamentet gjordes avvägningen 

att det inte var aktuellt att proportionera arbetstiden mot avdraget, men jag skulle vilja se en 

ny avvägning i framtiden.  

 

I Australien är utgifter för anställda godkända i de fall de anställda är direkt engagerade i 

godkänd FoU. Även här gäller att vid sådana tillfällen endast en del av utgiften för den 

anställda är hänförlig till godkänd FoU ska den delen hänföras till underlaget för 

skatterabatten. ATO påpekar att det är viktigt att behålla alla tidsrapporter och liknande 

underlag som bevisning för hur stor del av den anställdas tid som lagts på relevant FoU. ATO 

menar att aspråk gällande löneutgifter bör baseras på faktiska utgifter och inte standardiserade 

procentsatser.127 Även här finns mer stöd att hämta för att förändra den svenska modellen till 

proportionering av den anställdas tid som läggs på FoU mot hur stort avdrag som får göras.  

 

Norges system är utformat som jag exemplifierat i kapitel 3.2.1. Efter att ha beräknat utgifter 

per timme för den anställda multipliceras den helt enkelt med antalet timmar lagda på ett 

godkänt FoU-projekt. Så länge summan inte överstiger 600 NOK per timme eller antalet 

timmar överstiger 1850 stycken per år är utgiften för den anställda godkänd.128 

 

Av dessa länder är alltså Sverige det enda som inte är flexibelt nog att ta hänsyn till hur 

många timmar den anställda faktiskt arbetar med FoU-arbetet utan använder sig av en fast 

                                                
125 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/cird83800.htm, CIRD83800 – R&D tax relief: categories of 
qualifying expenditure: employee partly engaged on R&D (10/1 2016).  
126 http://www.hmrc.gov.uk/manuals/cirdmanual/cird83000.htm, CIRD83000 – R&D tax relief: categories of 
qualifying expenditure: staffing costs (10/1 2016).  
127 https://www.ato.gov.au/Business/Research-and-development-tax-incentive/In-detail/Guides--ATO/Research-
and-development-tax-incentive---amounts-you-can-claim/?page=9 (20/2 2016).  
128 http://www.skattefunn.no/prognett-
skattefunn/Funding_Opportunities_and_Eligibility/1254001716647?lang=en (21/2 2016).  
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procentsats istället. Med tanke på att det verkar fungera att ha det så i tre andra länder så 

borde det inte vara så komplicerat att införa liknande regler i Sverige också.  

 

4.4 Hur ansöker företagen om deltagande i skatteincitament?  
 

I Sverige används ingen form av ansökan för att ta del av FoU-incitamentet. Ett företag som 

vill nyttja avdraget fyller i ruta 73 och 74 i Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifter. Dock 

måste företaget vara berett på att styrka att det redovisade avdraget är korrekt. Exempelvis 

kan det krävas att företaget ska ange vilken typ av forskning som bedrivits i verksamheten 

och visa att det utförts systematiskt för nya eller förbättrade varor och tjänster. Underlag som 

kan behövas för att bevisa dessa saker är rapporter, projektbeskrivningar och utvärderingar. 

Sådana underlag måste finnas för varje enskilt forskningsprojekt om företaget bedriver flera 

olika projekt. Företagen måste även kunna styrka att den anställda faktiskt har arbetat minst 

75 procent med kvalificerat FoU-arbete.129 

 

Jämfört med länder som i förväg kräver någon form av ansökan och företagen får sina 

forskningsprojekt godkända för diverse avdrag, lättnader eller skatterabatt innan projektet 

dras igång, kan det svenska sättet ses som lite osäkert. Om landet i fråga tillämpar en typ av 

godkännande i förväg kan företaget vara säkert på att de får tillgång till incitamentet innan de 

satsar tid och pengar på ett projekt. Risken med en modell som den svenska är att ett företag 

tror sig ha sysslat med FoU som faller under avdragsrätten för arbetsgivaravgifter men när 

deklarationen lämnas in och en kontroll sker finns det en risk att det visar sig att något inte 

stämmer och avdraget nekas. Förhoppningsvis upptäcks en sådan felaktighet tidigt och alltför 

stora problem inte uppstår, men risken kvarstår.  

 

I Norge tillämpas ett ansökningsförfarande. Den norska hemsidan skattefunn.no erbjuder 

detaljerad hjälp och vägledning till de företag som vill ansöka om tillgång till 

skatteincitamentet. Företaget ska tydligt definiera projektets omfattning och mål i sin ansökan 

och för att få sin ansökan godkänd måste den beskrivna projektplanen innehålla 

forskningsaktiviteter som är viktiga för att ta fram ny information eller nya färdigheter som 

krävs för att nå målet med projektet. Ansökan ska vidare innehålla detaljerad information om 

                                                
129http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/socialavgifter/forskningsavdrag.4.8dcbbe4142d
38302d7cb4.html?q=fou (12/1 2016).  
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projektets förväntade svårigheter, produktionsprocessen, vad som är nytt med projektet i 

förhållande till vad som redan finns och hur projektet gynnar företaget som ansöker om 

godkännande. När företaget detaljerat har beskrivit sitt forskningsprojekt kan de ansöka om 

godkännande genom en speciell internetsida, My RCN Web, som finns under 

Forskningsrådets domän. Där skapar företaget ett konto där det har tillgång till alla sina 

ansökningar och rapporter. Ansökningsformuläret är endast tillgängligt på norska, men det 

går bra att skriva ansökan även på engelska. Företag kan lämna in sin ansökan till 

Forskningsrådet under hela året men Forskningsrådet garanterar att ansökningar som lämnas 

in innan 1 september behandlas innan det aktuella året är slut. För ansökningar som behandlas 

senare och inte godkänns förrän året därpå förlorar företaget chansen att dra av FoU-

kostnader det året ansökan lämnades in.130 

 

Jämfört med Sveriges sätt att hantera nyttjandet av incitamentet kan Norges system för att 

ansöka om godkännande framstå som krångligt. Jag skulle dock vilja påstå att det är ett 

säkrare sätt för företagen att veta att de är garanterade sina avdrag ett år fram i tiden. Det kan 

ses som mycket att sätta ihop en så pass detaljerad plan och beskrivning som ansökan kräver, 

men det känns högst troligt att ett seriöst forskningsprojekt redan är grundat på samma typ av 

planer och analyser som krävs för ansökan och därmed borde det inte medföra allt för mycket 

extra arbete att föra över informationen till ansökningsform. Det kan dock uppstå risker 

gällande sekretess i de fall ett företag måste lämna ut detaljerade uppgifter angående ett 

projekt till en utomstående part. Eventuell sekretess som föreligger i ett projekt skulle därmed 

kunna vara ett argument mot ett detaljerat ansökningsförfarande.  

 

Som jag presenterat i kapitel 3.2.2 finns det utvärderingar där nekade företag klagat på att 

tillräckligt branschkunnande inte funnits hos de som behandlat ansökningarna och det var på 

grund av det som de fått avslag. Detta skulle kunna vara en riskfaktor i länder där en 

ansökningsprocess inte sker, utan företagen gör som i Sverige att avdragen görs på 

deklarationen och en eventuell granskning kan slå fel i efterhand.  

 

I Australien finns ett system som har lite av varje från de norska och svenska systemen. 

Företagen bär själva ansvaret för att registrera godkända FoU-aktiviteter och Innovation 

Australia är noga med att peka på att faktumet att ett företag har registrerat en FoU-aktivitet 

                                                
130 http://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/Application_Process/1247149010708?lang=en (17/2 2016). 
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inte innebär att det är en FoU-aktivitet som Innovation Australia anser vara berättigad till 

lättnad under R&D Tax Incentive. Likt det svenska systemet finns det en risk att projektet 

granskas i efterhand och inte får godkännande. Det är därför viktigt att behålla projektplaner 

och liknande dokument för att i efterhand kunna bevisa att projektet uppfyller kraven. I 

Australien ska företaget registrera projektet hos AusIndustry för att sedan fylla i 

skatterabatten i sin deklaration. Likt Norges system sker registreringen av projektet online 

under business.gov.au inom 10 månader från räkenskapsårets slut och för varje år företaget 

vill ta del i programmet.131 

 

Det australiensiska systemet känns som krångligast hittills. Företaget måste registrera sina 

aktiviteter hos myndigheten i förhand, men får ingen garanti på att de är godkända för 

skatterabatten utan kan fortfarande utsättas för utvärderingar av verksamheten i efterhand som 

kan leda till att företagets projekt inte får godkänt. Dock sker vissa utvärderingar under 

registreringsprocessen där AusIndustry ber om ytterligare information innan de godkänner 

registreringen. Registreringen kan också återkallas om Innovation Australia inte anser att 

företaget uppfyller kraven för att ta del av skatteincitamentet någon gång under 

räkenskapsåret. Även företaget kan återkalla sin egen registrering om de så önskar.132 

Registreringsprocessen känns osäker i och med att företaget måste registrera sig men kan 

fortfarande under registreringsförfarandet eller efter godkännande utvärderas igen och få ett 

annat resultat. Man kan förstå att en sådan utvärdering sker om ATO får reda på att företaget 

inte längre uppfyller kraven som de gjorde vid registrering, men utan en sådan förändring 

finns fortfarande en viss grad av osäkerhet. Jag föredrar en mer renodlad variant åt något håll, 

antingen åt det svenska hållet av avdrag genom ifyllande av deklarationen alternativt den 

norska varianten av detaljerad ansökan, godkännande och sedan pågår projektet som planerat.  

 

I Storbritannien är förfarandet likt det svenska. Även här finns detaljerad information på 

HMRC:s hemsida för företagen att följa när det kommer till att fylla i sin deklaration. 

Företaget är självt ansvarigt för att ha gjort en korrekt bedömning att deras projekt är godkänt 

för R&D tax relief. Företaget har två år på sig efter det aktuella beskattningsåret att söka om 

lättnad. Det finns inga speciella regler för att företaget ska behålla information som tillhör 

ansökan om R&D tax relief, men generella regler om att företaget ska kunna stödja sina 

                                                
131 http://www.randdsnapshot.business.gov.au/Pages/default.aspx, step 2, step 3, step 4 och step 5 (17/1 2016).  
132 http://www.business.gov.au/grants-and-assistance/innovation-rd/RD-TaxIncentive/Program-
Information/Pages/OtherProgramGuidance-RegistrationInfoSheet.aspx# (18/1 2016).  
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påståenden på sin deklaration gäller och inkluderar materialet som uträkningarna i 

deklarationen är grundade på.133 

 

För Storbritannien är mina reservationer de samma som för Sverige. Processen är relativt 

rättfram och enkel för företagen att nyttja, men medför en osäkerhetsaspekt om aktuell 

myndighet skulle finna att godkänd forskning inte har utförts. Ur en förutsägbarhetsvinkel 

anser jag att det norska systemet på papper är det överlägsna. Jag skulle önska att det fanns 

information på hur många företag det är vars deklarationer inte godkänns i Sverige och 

Storbritannien för att jämföra den med de som fått avslag i Norge. Tyvärr får jag hålla mig till 

att spekulera runt förutsägbarheten och osäkerheten i de olika systemen vilket ger resultatet 

att ur företagarnas synvinkel bör det norska systemet, trots en komplicerad 

ansökningsprocess, vara det i längden bästa.  

 

4.5 Vilka var de andra ländernas regeringars tankar vid införandet av 

incitamenten?  
 

Jag har vid ett antal tillfällen under uppsatsens gång hänvisat till de olika syften som ligger 

bakom framtagande av incitamenten. Jag ska nu gå in lite närmre på vad tankarna var bakom 

incitamentens framtagande i de olika länderna.  

 

Australien presenterade år 2007 en rapport kallad Public Support for Science and 

Innovation134 där offentligt stöd för FoU-aktiviteter diskuteras. Bland annat inkluderas i 

rapporten vilka fördelar offentligt stöd för med sig och hur de kan förbättras. Diskussionen rör 

således vid effekterna stöd för med sig, inte bara i förhållande till ökning av BNP eller andra 

statistiska mätningar av ekonomiskt resultat utan även fördelar ur sociala och miljöorienterade 

aspekter.135 

 

Som beskrivet tidigare i uppsatsen är positiva externa effekter en av anledningarna till 

utvecklandet av skatteincitament för FoU i Sverige. Positiva externa effekter sker i många 

                                                
133 https://www.gov.uk/guidance/corporation-tax-research-and-development-rd-relief#how-and-when-to-claim-
rd-tax-relief (18/1 2016).  
134 Productivity Commission, Public Support for Science and Innovation, Research Report, Canberra, 2007. 
135 Productivity Commission, Public Support for Science and Innovation, Research Report, Canberra, 2007, 
foreword s. V.  
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företag som sysslar med FoU och även den australiensiska regeringen ser det som ett problem 

för sina FoU-företag. Australiensiska regeringen resonerade runt externa effekter, eller som 

de kallas i Australien och Storbritannien, spillovers. I rapporten använder de uttrycket non-

excludability, som innebär att om företag inte tillräckligt kan hindra andra från att observera 

och använda ny kunskap som genererats av innovation kommer de eventuellt inte investera i 

att utveckla ny kunskap. De menar även att framtagandet av ny kunskap kan ha höga fasta 

kostnader men de rörliga kostnaderna vid ytterligare produktion är lägre. Även sådan FoU och 

grundforskning resonerade den australiensiska regeringen hade hög risk för externa 

effekter.136  

 

Ett sätt att hantera externa effekter är att använda patent, varumärken och copyright på de av 

företagets innovationer som är aktuella för sådant skydd. Dock är det inte all innovation där 

sådana åtgärder fungerar för att förhindra externa effekter. Den australiensiska regeringen var 

dock skeptiska till stöd för specifika forskningsaktiviteter men såg ändå ett behov för stöd 

delvis på grund av risken för externa effekter från kunskapsutveckling och mer kommersiell 

forskning men även av samhällsekonomiska skäl.137  

 

Den australiensiska regeringen har vissa poänger att det kan ses som orätt att ett företag ska 

lägga stora resurser på forskning som de sedan ofrivilligt delar med andra som inte investerat 

i utvecklingen. Dock finns det åtgärder att ta, så som att arbeta med hemlighetshållandet inom 

företaget och skydd för immateriella rättigheter. Australien vill alltså minska kostnaderna och 

risken för företag att företa FoU. Detta ske för att öka FoU i landet, öka företagens 

konkurrenskraft, öka produktivitet och medföra fördelar för den Australiensiska ekonomin.138 

Det finns alltså tydliga likheter med de svenska anledningarna till varför skatteincitament för 

FoU behövs, bland annat externa effekter och höga investeringskostnader gällande 

innovation. Jag tog tillfället i akt att gå in lite närmre på positiva externa effekter i den här 

delen på grund av att det är en så stor anledning till införandet av incitament. Oavsett vad man 

tycker om vilken vikt externa effekter ska ges när det kommer till införandet av 

skatteincitament för FoU så är det klart att regeringarna som beslutar om införandet ser det 
                                                
136 Productivity Commission, Public Support for Science and Innovation, Research Report, Canberra, 2007, s. 
56-57.  
137 Productivity Commission, Public Support for Science and Innovation, Research Report, Canberra, 2007, s. 
63-64.  
138 http://www.business.gov.au/grants-and-assistance/innovation-rd/RD-TaxIncentive/Program-
Information/Pages/OtherProgramGuidance-RegistrationInfoSheet.aspx (13/2 2016).  
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som ett reellt problem för FoU-företag och därmed är det ett hinder för ökad FoU inom ett 

land.  

 
I Storbritannien introducerades skatteincitament för FoU år 2000 för små företag medan stora 

företag fick vänta på sitt program till år 2002. Programmen introducerades på grund av nivån 

av företagens utgifter inom FoU, förkortat till BERD efter det engelska business expenditure 

on research and development.139 Jämfört med flera andra länder, bland annat Sverige, låg 

BERD på en låg nivå med en nedgående trend gällande Storbritanniens BERD i förhållande 

till BNP.140 

 

Incitamentet för SMEs introducerades i budgeten för år 2000. I kapitel 3 punkt 49 och 50 

presenteras incitamentet kort. Det presenteras att små företag speciellt har svårare än stora 

företag att finansiera sin forskning och har svårare att hindra att positiva externa effekter sker 

utifrån företagets egen forskning. På grund av detta har det uppmärksammats att SMEs 

investerar mindre i FoU än större företag. På grund av detta introducerades år 2000 ett 

incitament för SMEs, men inte för stora företag.141 

 

När det gäller anledningarna bakom Storbritanniens incitament är de ganska lika de svenska, 

med undantaget att investeringar i FoU i Storbritannien faktiskt var på en låg nivå till skillnad 

från Sverige.142 Den nedåtgående trenden började vända runt år 2003 gällande hela ekonomin 

men det var inte på något vis en skarp vändning uppåt jämfört med den länge pågående 

nedåtgående trenden.143 Även här togs hänsyn till företagens problematik runt positiva externa 

effekter och non-excludability, även om de inte använder det uttrycket så är principen 

densamma. Den största anledningen var troligtvis dock den låga nivån på investeringar i 

Storbritanniens FoU jämfört med andra länder och incitamentet var tänkt att öka detta och 

därmed öka Storbritanniens konkurrenskraft på den internationella marknaden.  

 

                                                
139 Bond R, Stephen, Guceri, Irem, Trends in UK BERD after the Introduction of R&D Tax Credits, 2012, s. 1.  
140 OECD, Main Science and Technology Indicators Database, June 2011, http://www.oecd-
ilibrary.org/sites/sti_scoreboard-2011-en/02/05/g2-5-01.html?itemId=/content/chapter/sti_scoreboard-2011-16-
en&_csp_=38e5b84a27d36518670d97c4d186023a (23/2 2016).  
141 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407010852/http://www.hm-treasury.gov.uk/chapter_3.htm 
(23/2 2016).  
142 Bond R, Stephen, Guceri, Irem, Trends in UK BERD after the Introduction of R&D Tax Credits, 2012, 
Figure 1, s. 17.  
143 Bond R, Stephen, Guceri, Irem, Trends in UK BERD after the Introduction of R&D Tax Credits, 2012, 
Figure 2, s. 17.  
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I budgeten år 2002 lades den andra delen av skatteincitamentet för FoU fram, nämligen 

planen för stora företag. Den nya delen av incitamentet baserades på tre pelare, en stabil 

lättnad företaget kan förlita sig på, den måste vara förutsebar så att företaget kan arbeta in vad 

de planerar att spara på skatten i sina investeringsbeslut och lättnaden ska vara enkelt utformat 

för att minimera administrationskostnader.144 Även detta påminner om det svenska 

incitamentet, det är enkelt utformat och lätt att använda, dock vet jag inte hur förutsebart jag 

tycker att det är. Följer företaget de uppradare reglerna för hur incitamentet ska användas så 

bör det inte vara något problem med förutsebarheten att använda sig av incitamentet, men jag 

anser fortfarande att Norges metod med ett godkännande innan projektet påbörjas är det mest 

förutsebara, eftersom man får ett konkret godkännande i förväg.  

 

I NOU 2000:7, Noregs Offentlege Utgreiingar, den norska motsvarigheten till SOU, 

presenterades en utredning av åtgärder för att öka FoU-utgifterna i Norge. Tidigare har 

särskilda regler för FoU-utgifter i det norska skattesystemet inte varit prioriterat men har rört 

sig mer och mer mot ökat intresse för reglering.145 Den huvudsakliga anledningen till att det 

offentliga skulle börja stödja företagens FoU i Norge var att investeringarna i FoU var lägre 

än vad som önskades av samhället.146 

 

Den norska regeringen resonerade mycket likt den australiensiska gällande positiva externa 

effekter och non-excludability. De menade att utvecklingen av ny teknik och kunskap i 

allmänhet har höga engångskostnader vid utvecklingen men att det sedan är billigt eller rent 

av gratis att nyttja det redan utvecklade för någon annan. De nämner även sätt att säkra 

produkten för utvecklaren, så som besittning och sekretess.147 De går även in på den höga 

risken med investeringar i FoU, att det är hög risk att misslyckas och osäkerhet i början av 

utvecklingen.148  

 

Anledningarna bakom det norska incitamentet var alltså i hög grad lika de andra ländernas. 

Positiva externa effekter är ett genomgående tema som regeringarna anser måste kompenseras 

hos företagen för att uppmuntra dem att våga investera mer i FoU. Även den ekonomiska 

                                                
144 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407010852/http://www.hm-
treasury.gov.uk/bud_bud02_chapter_3.htm (24/2 2016).  
145 NOU 2000:7 Vurdering av tiltak for økt FoU i næringslivet, s. 41.  
146 Ibid, s. 59.  
147 Ibid, s. 60-61.  
148 Ibid, s. 69-70.  



 54 

risken i själva investeringen anses ligga högt eftersom att det är risk att ett FoU-projekt 

misslyckas. Detta argument för FoU-incitament anser jag vara ganska svagt eftersom alla 

branscher som bedriver någon form av näringsverksamhet investerar kapital i en affärsidé där 

det finns risk för misslyckande. Detta är inte något som är speciellt för FoU-företag.  

 

I samma diagram som jag använde mig av ovan för att stödja att Storbritanniens investeringar 

i FoU i procent av BNP var låga jämfört med Sverige hittar vi informationen att Norge 

faktiskt låg lägre än Storbritannien medan Australien låg mellan Sverige och 

Storbritannien.149 Diagrammet visar procenten i förhållande till BNP för år 1999 och år 2009, 

med vissa undantag, och har av de fyra länderna Sverige i topp följt av Australien, 

Storbritannien och Norge.  

 

Land 1999 2009 
   
Sverige 3,58 % 3,62 % 
Australien År 2000: 1,47 % År 2008: 2,21 % 
Storbritannien 1,82 % 1,85 % 
Norge 1,64 % 1,76 % 
   
150 

Störst skillnad mellan de mätta åren är helt klart i Australien med en ökning av 0,74 procent 

följt av Norge med en ökning av 0,12 procent, Sverige med en ökning av 0,04 procent och 

Storbritannien med en ökning av 0,03 procent. Här får vi inte glömma att Sveriges incitament 

inte införs förrän år 2014. Alla andra länder hade eller införde antingen sina nuvarande 

incitament eller dess föregångare under de aktuella tidsperioderna. Statistiken under den här 

tidsperioden visar att investeringarna i svensk FoU ökade utan incitament, även i förhållande 

till BNP.  

 

Nya siffror har nyligen släppts av OECD för år 2015 som visar ett antal länders utgifter för 

FoU som procent av BNP. 

 

 

 

                                                
149 Diagram OECD: http://www.oecd-ilibrary.org/sites/sti_scoreboard-2011-en/02/05/g2-5-
01.html?itemId=/content/chapter/sti_scoreboard-2011-16-en&_csp_=38e5b84a27d36518670d97c4d186023a 
(25/2 2016).  
150 http://dx.doi.org/10.1787/888932485956 (25/2 2016). Statistik till OECD diagrammet ovan och fotnot 105.  
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Land 2015 
  
Sverige 3,2 % 
Australien 2,1 % 
Storbritannien 1,7 % 
Norge 1,7 % 
151 

 

Siffrorna är preliminära för år 2015. Det finns heller inte några fastställda siffror för 2014, 

med de uppskattade siffrorna för Sverige låg år 2014 på 3,16 %.152 Det kan verka underligt att 

de svenska investeringarna i FoU ökat under åren men att investeringarna i förhållande till 

BNP i procent sjunkit. Här får vi hålla i åtanke de förändringar i BNP153 som sker över åren. 

Detta kan medföra att en ökad investering i kronor inte alltid översätts som en ökad 

investering i procent av BNP. 

                                                
151 http://www.compareyourcountry.org/science-and-technology, via http://www.oecd.org/ (26/2 2016). 
152 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB# (26/2 2016).  
153 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskaper-kvartals--och-arsberakningar/Aktuell-
Pong/22918/Diagram/219313/, (7/3 2016).  
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Kapitel 5: Förhållandet till EU och utländska juridiska personer 
 

I detta kapitel kommer en diskussion föras gällande huruvida skatteincitament för FoU över 

huvud taget är något som behövs i samhället. Vidare ska jag belysa skatteincitament i 

förhållande till protektionism, utländska juridiska personer och fast driftställe.  

 

5.1 Finns ett behov av skatteincitament för FoU? 
 

Frågan som kanske egentligen bör ställas är, behöver vi skatteincitament för FoU-företag 

överhuvudtaget i Sverige? I övriga världen? En stor del av anledningen till att ett land, vilket 

som helst, inför en typ av skatteincitament likt de som presenterats ovan är troligtvis i grund 

och botten för att övriga länder också har gjort det. Om ett företag upplever att 

förutsättningarna är bättre och möjligheterna fler någon annan stans än hemlandet så finns det 

en risk att de flyttar utomlands och därmed betalar skatter samt tar del av förmåner och 

incitament i ett annat land. Nu är det så att många länder lockar företag att stanna i landet och 

utveckla sin forskningsverksamhet för att öka mängden FoU-intensiva företag i landet och 

därmed hjälpa ekonomin att växa i framtiden. FoU-företag skapar bland annat arbetstillfällen, 

kunskap och ekonomisk tillväxt som hjälper till att driva samhället framåt, vilket är en del av 

varför regeringen anser att det är viktigt att behålla så mycket FoU i landet som möjligt.  

 

Grovt indelat har vi på ena sidan de som antingen vill behålla nuvarande incitament eller 

utveckla fler alternativt nya incitament för FoU-företag. Bland dessa har vi exempelvis de 

lagstiftare som tagit fram systemet vi har idag. Detta är de som anser att det behövs en extra 

morot för att behålla FoU-företag och deras resultat i landet och göra det mer attraktivt att 

anställa FoU-personal. På andra sidan finns det säkert de som är skeptiska till behovet av 

incitament. Som i de flesta frågor finns två sidor av myntet. Exempelvis visar statistik från 

SCB154 att utgifterna för forskning och utveckling har stadigt ökat mellan år 1997 och år 

2013. År 2009 var utgifterna 80 464 miljoner kronor, år 2011 82 066 miljoner kronor och år 

2013 85 934 miljoner kronor. Reglerna för avdragen gällande arbetsgivaravgifter trädde i 

kraft den 1 januari år 2014. Sett till utgifterna för FoU fanns alltså ingen minskning som 

kunde oroa lagstiftarna. Tankarna går då istället mot att införandet av skatteincitament för 
                                                
154 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-och-forskning/Forskning/Forskning-
och-utveckling-inom-foretagssektorn/8746/8753/242528/, SCB, Totala utgifter för forskning och utveckling 
1997-2013, korrigerad 2015-05-11 (1/3 2016).  
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FoU-verksamhet kom som en reaktion på andra länders införande av liknande åtgärder istället 

för att det skulle vara en åtgärd ägnad åt att vända en trend av minskade investeringar i FoU 

av FoU-företag.  

 

5.2 Skatteincitament – en protektionistisk åtgärd?  
 
En fråga som uppstår när vi talar om åtgärder som syftar till att gynna inhemska produkter, 

tjänster eller företag är om det är fråga om någon form av protektionism. Protektionism går 

ofta ut på att skydda det egna landets produktion från konkurrensen som kan uppstå från 

andra länder. Exempel protektionistiska handlingar ett land kan vidta är olika sorters 

handelshinder. Det kan handla om avgifter på import, tullar, kvoter eller krav på tekniska 

standarder. Det finns dock även andra sätt, exempelvis stöd till ett visst yrkesområde eller sätt 

att begränsa att arbetskraft kommer från utlandet.155 

 

När det talas om skatt i förhållande till protektionism finns ett bra exempel i tvisten som 

uppstod år 2013 mellan EU och Brasilien. EU påstod att de skatter som Brasilien tog ut på 

importerade produkter, exempelvis en skattehöjning år 2011 till 30 procent på importerade 

bilar, stred mot WTO:s regler. Därtill ansåg EU att landet gynnade inhemska produkter med 

selektiva åtgärder och skattereduktioner.156 Exemplet visar på de typiska sett ett land kan 

använda sig av skatt ur ett protektionistiskt syfte för att behålla eller öka handeln med de 

inhemska varorna istället för importerade varor.  

 

I sitt remissyttrande 180/2012 angående SOU 2012:66 har Svenskt Näringsliv yttrat sig 

genom Näringslivets Skattedelegation, NSD. NSD talar om vikten av försiktighet när det 

gäller selektiva åtgärder. NSD anser att snedvridningar som blir skadliga för ekonomin är en 

tydlig risk med selektiva åtgärder varför generella åtgärder bör prioriteras. Dock menar de att 

selektiva åtgärder ibland kan vara ett steg i rätt riktning när det gäller en mer generell 

reformering eller att beakta externa positiva effekter som kan anses vara ett problem inom 

FoU. De anser även att selektiva åtgärder kan vara motiverade i de fall det handlar om att 

                                                
155 Love, P, Lattimore, R, Protectionism? Tariffs and Other Barriers to Trade, International Trade: Free, Fair 
and Open?, OECD Publishing, Paris 2009. s. 56-67.  
156http://eeas.europa.eu/delegations/wto/press_corner/all_news/news/2013/2013_12_19_eu_requests_consultatio
ns_brazil_tax_measures_en.htm, EU requests WTO consultations over Brazil’s discriminatory taxes (3/3 2016). 
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jämna ut de skillnader som uppstått när det kommer till konkurrensvillkor som beror på 

lagstiftning utomlands.  

 

Skatteincitament för FoU-företag faller inom ramen för det sista påståendet från NSD, 

nämligen när det gäller att jämna ut skillnaderna gällande konkurrens. Till skillnad från 

många protektionistiska åtgärder som syftar till att belasta någon annan som från utlandet vill 

bryta sig in på den inhemska marknaden syftar skatteincitament till att underlätta för företag 

som förlägger sin verksamhet i landet och därmed beskattas där. Det handlar inte om att öka 

beskattningen för konkurrerande verksamhet som i Brasilien eller sätta upp andra hinder, utan 

det handlar om ett positivt incitament för de företag som faller inom det angivna området att 

fortsätta med eller utöka sin verksamhet inom Sverige. Det går dock inte att komma ifrån att 

protektionism används för att öka inflödet av kapital till landet, vilket också är en del av 

”nyttan” med skatteincitament. Som jag nämnde tidigare tror jag att den stora skillnaden 

hamnar i att skatteincitamenten inte försvårar för någon annan så som protektionistiska 

åtgärder gör. Skatteincitamentet gynnar ett visst område, men som svar på liknande 

utveckling i andra länder för att ha en chans att behålla eller öka satsningarna på FoU i det 

egna landet.  

 

På EU-rättens område är det inte alls ovanligt att nationell rätt och EU-rätt krockar med 

varandra. När vi talar om skatt är bland annat begreppet negativ särbehandling aktuellt. 

Negativ särbehandling är, likt vad som diskuterats i styckena ovan, när exempelvis en svensk 

regel behandlar en gränsöverskridande transaktion på ett negativt sätt jämfört med en likadan 

transaktion inom Sverige. Förbud mot sådan behandling är stadgat i EUF-fördragets 

bestämmelser om fri rörlighet för varor,157 tjänster,158 arbetstagare159 och kapital.160 Det är 

inte fördragsstridigt för EU-medlemmar att ha olika skattesatser och regler för avdrag under 

förutsättning att landets regler inte negativt särbehandlar juridiska eller fysiska personer från 

andra medlemsländer. Här skulle ett problem kunna uppstå om fallet var så att det svenska 

skatteincitamentet för FoU-företag endast kunde nyttjas av svenska företag. Kommittén som 

                                                
157 Artiklarna 26 och 28–37 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 
http://www.europarl.europa.eu.  
158 Artiklarna 26 (inre marknaden), 49–55 (etablering) och 56–62 (tjänster) i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (EUF-fördraget). http://www.europarl.europa.eu.  
159 Artikel 3.2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Artiklarna 4.2 a, 20, 26 och 45–48 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). http://www.europarl.europa.eu.  
160 Artiklarna 63–66 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 
http://www.europarl.europa.eu.  
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tog fram förslaget lade därför inga begränsningar vid vart ett företag hör hemma när det 

kommer till möjligheten att ta del av FoU-incitamentet.  

 

Något som kan vara intressant är dock när svenska företag bedriver sin verksamhet utanför 

Sverige, vad händer med tillgången till incitamentet då? Förslaget utformades på så vis att det 

enbart omfattar den FoU som genomförs inom Sveriges gränser. Detta är möjligt på grund av 

att Sverige har så kallade territoriella skattemässiga befogenheter, att verksamhet i Sverige 

belastas med arbetsgivaravgifter, vilket medför att någon förbjuden särbehandling inte sker.161 

Hade det inte varit möjligt att utestänga svenska företag som bedriver sin verksamhet 

utomlands på detta vis hade lite av syftet med incitamentet förfallit. Syftet att behålla 

företagens verksamhet i Sverige, att bedriva FoU här, anställa mer personal och gynna 

samhällets ekonomi hade fallit direkt om företagen kunde dra nytta av incitamentet och 

samtidigt bege sig utomlands. Då infinner sig ju också frågan varför företaget skulle flytta 

verksamheten utomlands om de ändå vill dra nytta av det svenska systemet. Vitsen för ett 

företag med att flytta utomlands borde ju vara för att ta del av mer fördelaktiga skattesystem 

någon annan stans, även om det såklart också kan finnas andra anledningar.  

 

5.3 Utländska juridiska personer och fast driftställe 
 

När det gäller utländska juridiska personer är de begränsat skattskyldiga i Sverige, 6 kap. 7 § 

IL, och ska därmed betala skatt på de inkomster som är hänförliga till deras fasta driftställen 

inom Sverige, 6 kap. 11 § p. 1 IL. Ett fast driftställe är en stadigvarande plats för 

affärsverksamhet varifrån ett företag helt eller delvis bedriver sin verksamhet.162 Betalar ett 

företag lön eller annan ersättning för arbete i Sverige är det normala att företaget även betalar 

arbetsgivaravgifter, 2 kap 4 § SAL. Har en utländsk juridisk person ett fast driftställe i 

Sverige ses den som en svensk arbetsgivare när det gäller socialavgifter och skatteavdrag. 

Huvudregeln när den utländska arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Sverige är att 

                                                
161 SOU 2012:66 s. 96 och Meddelande från Kommissionen till Rådet, Europaparlamentet och Europeiska 
Ekonomiska och Sociala kommittén - I riktning mot en effektivare användning av skattelättnader till förmån för 
forskning och utveckling {SEC(2006)1515}, KOM/2006/0728, p. 1.1 d, 2 st.  
162http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag.4.18e1b10334ebe8bc
80004949.html#h-Skattskyldighetforinkomstskatt (28/2 2016). 
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arbetsgivaravgifter inte betalas i Sverige, under förutsättning att personalen befinner sig här 

för arbete vars löptid är kortare än ett år.163 

 

Dessa regler innebär att den utländska juridiska personen liknas med en svensk arbetsgivare 

och betalar socialavgifter på sina anställda vid det fasta driftstället. Det innebär att företaget 

även kan nyttja avdraget på arbetsgivaravgifterna på de anställda som det betalar ersättning 

till och arbetsgivaravgifter för, förutsatt att de uppfyller kraven för avdrag. Det här anser jag 

är på rätt spår om en del av målet är att öka FoU-verksamheten i landet. Om inte utländska 

juridiska personer hade möjlighet att ta del av incitamentet efter att de etablerat sig i landet 

och anställt personal som arbetar med FoU i Sverige så skulle det motverka syftet med att ha 

incitament. Visst skulle det fortfarande gynna företag som är svenska från början men det 

skulle inte skapa ett välkomnande eller positivt klimat för utländska arbetsgivare. Här skulle 

frågan även uppkomma om det ens skulle vara godkänt ur ett EU-rättsligt perspektiv likt de 

som diskuterats ovan att välja och vraka på det viset. Eftersom det inte är så kommer jag inte 

gå in på det närmre men jag tycker att det är viktigt att tänka på hur det skulle kunna se ut om 

en regel som finns nu inte fanns samtidigt som vi har det EU-rättsliga perspektivet i åtanke 

när det gäller att inkludera eller exkludera företag.  

 
 
 
 

  

                                                
163http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/internationellt/utlandskaforetag.4.18e1b10334ebe8bc
80004949.html#h-Socialavgifterochskatteavdrag (28/2 2016).  
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Kapitel 6: Avslutande ord 
 

När det gäller Sveriges avdrag genom arbetsgivaravgifterna är jag lite skeptisk. Jag ställer mig 

varken för eller emot skatteincitament för FoU-företag, på grund av att jag anser att idén med 

skatteincitament har sina meriter och förklaringar samtidigt som jag tvivlar på att det är 

nödvändigt att införa sådana incitament i Sverige. I förhållande till BNP ligger Sverige högt i 

världen med investeringar i FoU.  

 

Efter de undersökningar jag har gjort på området ställer jag mig dock fundersam till den 

svenska modellen. Om en regering nu ska gå in för att införa ett skatteincitament dels för att 

behålla FoU i landet, dels för att kompensera för externa effekter och investeringskostnader 

och slutligen för att främja ett FoU-klimat och ekonomin anser jag att en plan som den 

svenska är en bra början, men borde utvecklas mer. För mindre företag som kan nyttja 

avdraget är den nuvarande formen ett utmärkt sätt att kompensera och minska företagets 

kostnader för sina anställda. För stora företag känns dock planen otillräcklig.  

 

Jag ställer mig även fundersam till om kostnaderna för att investera i FoU och riskerna som 

följer med FoU-projekt, inklusive risken för att information spiller ut till andra delar av 

marknaden, är något som bör kompenseras. Alla företag tar risker på sina respektive 

marknader, detta är inget som är unikt för forskning och utveckling. Dock framstår det som 

att forskning och utveckling har ett sorts skyddsvärde hos regeringen eftersom regeringen tar 

fram ett nytt skatteincitament trots att investeringarna i FoU stadigt ökat i landet. En 

anledning till det här kan mycket väl vara att hålla sig på jämn nivå med övriga länders 

incitament och på så vis förhoppningsvis inte förlora företag som företar FoU till utlandet.  

 

Bör vi överväga att införa någon annan form av skatteincitament för FoU i Sverige? Jag tror 

att om det ska finnas skatteincitament för FoU så finns det bättre varianter, eller i alla fall 

förbättrade varianter, att överväga. Dock anser jag att Sverige ur ett neutralitetsperspektiv har 

lyckats väl med det incitamentet som redan skapats. Jag tror att det finns bättre sätt att främja 

de större FoU-företagen, exempelvis att låta avdraget göras i varje enskilt företag, inte per 

koncern. Ett sätt att stödja alla företag som sysslar med godkänd FoU skulle också vara att 

släppa på regeln om att 75 procent av arbetstiden måste ägnas åt FoU. Skapa istället en regel 

där avdraget kan sättas i förhållande till procent av arbetstiden som spenderas på FoU, oavsett 
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nivå. Eventuella nya förslag på incitament kräver dock ett mycket grundligare arbete och mer 

kunskap än vad jag kan lägga här, speciellt på den nationalekonomiska fronten.  

 

Jag ser fram emot utvärderingar liknande de som gjorts i andra länder på hur incitamentet har 

påverkat situationen för FoU-företag. Har investeringar i FoU ökat? Har incitamentet gynnat 

både små och stora företag? Hur anser företagen efter några år av användande av 

skatteincitamentet att det har påverkat investeringar i FoU? Har incitamentet givit företagen 

den sökta effekten? Sådana frågor kräver ett antal år av användning av incitamentet innan 

vägledande svar kan ges och jag ser fram emot att följa utvecklingen i framtiden.  
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