
- ditt springbrett 
til innovasjon 

SkatteFUNN 



•  Skattepliktige til Norge kan søke 

•  Behøver ikke å være i skatteposisjon 

•  For alle næringer og selskapsformer 

•  Bedriften velger tema for prosjektet 

 

 

 

• En rettighetsbasert skattefradragsordning 
for kostnader til forskning og utvikling 

Hva er SkatteFUNN? 



 

 

 

 

For alle selskapsformer, men… 

Ulønnet arbeidsinnsats dekkes ikke 

Konsekvenser for 

o nyetablerte bedrifter 

o enkeltpersonforetak 

o andre bedrifter der det ikke tas ut lønn 

 

 

 



En rettighet 

• Skattelovens § 16-40, med tilhørende 
forskrift for SkatteFUNN 

• Prosjektet må godkjennes av 
Forskningsrådet, avd. SkatteFUNN 

• SkatteFUNN støtter ikke alminnelige 
driftsoppgaver. 

 

 

Skattepliktige bedrifter har krav på fradrag for en 
andel av sine kostnader til forskning og utvikling. 
 



1. Skal bedriften din utvikle en ny vare, tjeneste 
eller produksjonsprosess? 

ELLER er målet forbedret funksjonalitet og 
opplevelse for brukerne av en allerede kjent 
løsning? 

 

2. Kreves det ny innsikt, kunnskap eller erfaring? 

 

 

 

Noe spørsmål i forkant? 



• Skattelovens § 16-40 
 

• Målrettet og avgrenset 

• Ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess 

• Ny kunnskap eller ferdigheter 

• Nytte for bedriften 

 

FoU-begrepet i SkatteFUNN 

§ 



 

 

 

 

Egenutført FoU  15 millioner 

Med innkjøp fra godkjent FoU-institusjon 33 millioner 

Maksimalt antall timer per ansatt per år 1850 timer 

Timesats* 1,2 promille av årslønn 

Maksimal timesats egne ansatte 600 kroner 

Økonomiske forhold 

Skattefradrag: SMB 20 %, Store bedrifter 18 % 
 

*Ulønnet arbeidsinnsats dekkes ikke gjennom SkatteFUNN. 



Rapportene fra SkatteFUNN 

85 % 

99 % 
91 % 

86 % 

nye eller bedre produkter og tjenester 

økt kompetanse 

bedre nettverk 

målet nådd i prosjektperioden 



Søknader sendt innen 1. september 
Sogn og Fjordane 2014 2015 

ASKVOLL 1 2 

AURLAND 1 

BALESTRAND 3 1 

BREMANGER 1 1 

EID 2 

FLORA 3 3 

FØRDE 4 5 

GLOPPEN 6 7 

GULEN 4 

HYLLESTAD 1 

HØYANGER 3 

LEIKANGER 1 

LUSTER 6 3 

LÆRDAL 1 

NULL 1 

SELJE 3 5 

SOGNDAL 4 1 

SOLUND 1 

STRYN 8 8 

VIK 1 

VÅGSØY 6 2 

ÅRDAL 2 1 

59 43 



• Seminar for bedrifter og andre interesserte 
om SkatteFUNN-ordningen 

• Gjennomføres hver vår 

• Tilbys i alle fylker 

• Mulighet for en-til-en-samtale med rådgiver 

 

 

SkatteFUNN Åpen dag 



• Hensikt: Øke tilgang på kompetent rådgivning 
rundt SkatteFUNN for næringslivet 
– Identifisere prosjekter hos bedrifter 

– Bistå i strukturering av prosjekt og søknad 

• Kurstilbud for «gode hjelpere» 
1. Teori 

2. Finne bedrift med aktuelt prosjekt 

3. Utarbeid søknad med bedriften – tilbakemelding fra 
saksbehandler 

SkatteFUNN-skolen 



• Team tilgjengelig for å svare på spørsmål 
rundt SkatteFUNN 

• Kontaktinformasjon 
– 22037500 

– skattefunn@forskningsradet.no 

Veiledningstjeneste SkatteFUNN 
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Lerum 
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Sweet Protection 



16 

Naffen 
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itslearning 
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Sunnmøre Kjøtt 
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Figgjo 



www.skattefunn.no 
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