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I denne artikel omtales en ny lov om skattekreditter for forsknings- og ud-
viklingsaktiviteter. Selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende, der anven-
der virksomhedsordningen, kan vælge at få udbetalt negativ skat, såkaldte 
skattekreditter, svarende til 25 pct. af den del af deres skattemæssige under-
skud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. 
 

Virksomheders udgifter til forsøgs- og forskningsudgifter har gennem tiden levet en 

omskiftelig tilværelse fra nægtelse af skattemæssig fradragsret i af 1970´erne over en 

periode, hvor sådanne udgifter kunne straksafskrives, og frem til i dag, hvor sådanne 

udgifter nu – særligt med en ny lov vedtaget ved årsskiftet om skattekreditter for forsk-

nings- og udviklingsaktiviteter - er særlig begunstiget skattemæssigt. 

 

Med loven er indført en skattekredit vedrørende sådanne udgifter, således at selskaber 

og selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, kan vælge at få 

udbetalt negativ skat, såkaldte skattekreditter, svarende til 25 pct. af den del af deres 

skattemæssige underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

 

Udbetaling af negativ indkomstskat er ikke noget nyt fænomen. En sådan regel så da-

gens lys helt tilbage i 1982, men da kun vedrørende landbrugssektoren. Med den nugæl-
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dende lov knytter den negative indkomstskat sig til en given udgiftstype, nemlig forsk-

nings- og udviklingsaktiviteter.   

 

 

Udbetaling af negativ skat 
De nye regler indebærer, at selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender 

virksomhedsordningen, har mulighed for at få udbetalt negativ skat, såkaldte skattekre-

ditter, af den del af deres underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktivite-

ter. 

Ordningen om skattekreditter er maksimeret, således at der kun kan udbetales negativ 

skat vedrørende forskningsudgifter eller en andel heraf på højst 5 mio. kr. om året. En 

virksomhed kan følgelig årligt højst få udbetalt 25 pct. af forskningsudgifter på de 

nævnte 5 mio. kr. og dermed 1,25 mio. kr., svarende til den negative skat af de nævnte 5 

mio. kr.  Hvis indkomståret udgør en kortere perioden end 12 måneder, nedsættes be-

løbsgrænsen i samme forhold. 

 

For sambeskattede selskaber gælder dette loft for selskaberne i samme enhed set under 

ét. For konstruktioner af selskaber og personligt drevne virksomheder i virksomheds-

ordningen, der kontrolleres af samme person, gælder loftet ligeledes for selskaber og 

virksomheder under ét.  

 

Det udbetalte beløb skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

 

Modstykket til udbetaling af skatteværdien af underskuddet er, at denne del af under-

skuddet ikke kan anvendes til fradrag i senere år. En eventuel resterende del af årets 

underskud, der ikke har udløst negativ indkomstskat, fremføres som efter gældende reg-

ler til modregning i eventuelle fremtidige overskud. 

 

Loftet på de 5 mio. kr. medfører, at den nye lov særligt har interesse for mindre virk-

somheder.  

 

I forslaget til loven er medtaget nedenstående eksempel til belysning af reglerne: 
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Resultatet (opgjort i 1000 kr.) i en virksomhed med både forskning og anden virksom-

hed: 

Indtægter, andet end forskning  1.000 

Udgifter til andet end forskning  1.100 

Underskud, andet end forskning  100 

Forskningsudgifter  600 

Samlet underskud  700 

 

I eksemplet giver virksomheden før forskning et underskud på 100.000 kr., og et under-

skud vedrørende forskning på 600.000 kr. eller i alt et underskud på 700.000 kr.  

 

Underskuddet kan efter de gældende regler fremføres til fradrag i senere års overskud.  

 

Efter de nye regler vil der kunne udbetales skatteværdien af den del af underskuddet, der 

stammer fra forskning, dvs. 25 pct. af 600.000 kr. = 150.000 kr. Modstykket hertil er, at 

underskuddet vedrørende forskningsudgifter ikke kan fremføres til modregning i senere 

års indtægter. Virksomhedens underskud vedrørende øvrige aktiviteter på 100.000 kr. 

giver ikke grundlag for udbetaling af negativ skat, men vil kunne fremføres til fradrag i 

senere år. 

 

 

Overdragelse af kravet på skattekredit 
Der er ikke med loven indført noget forbud mod overdragelse udbetaling af skattekredit-

ter. Betragtningen er nærmere, at da skattekreditter først udbetales, i året efter at udgif-

terne til forskning og udvikling er afholdt, kan en overdragelse af skattekreditten til sik-

kerhed for f.eks. et banklån bidrage til forbedring af likviditeten i virksomhedens helt 

tidlige startfase. Dog har SKAT før udbetaling af skattekreditter adgang til modregning i 

virksomhedens restancer af skatter og afgifter med påløbne morarenter. 

 

 

Hvilke aktiviteter er omfattet 
Forsknings- og udviklingsaktiviteter afgrænses på samme måde, som forsøgs- og forsk-

ningsaktiviteter hidtil afgrænses i forbindelse med straksafskrivninger, selv om begrebet 
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”udviklingsaktiviteter” i den nye lov synes at være mere bredt favnende end det hidtidi-

ge anvendte begreb ”forskningsaktiviteter”. Omfattet er således både forsøg og udvik-

ling og anvendt forskning samt grundforskning. 

 

Fradragsretten for afholdte forsøgs- og forskningsudgifter m.v. omfatter ifølge forarbej-

derne til loven i første række det udviklingsarbejde, som er knyttet til erhvervsvirksom-

heden. Herved forstås anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe 

nye eller væsentligt forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer 

eller tjenesteydelser. 

 

Fradragsretten omfatter desuden den såkaldte anvendte forskning, dvs. originale under-

søgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden eller forståelse, pri-

mært rettet mod praktiske mål og anvendelser. Udgifter i forbindelse med tilvejebringel-

se af information om forsøgs- og forskningsarbejde er omfattet, hvis der i øvrigt er den 

fornødne tilknytning til den skattepligtiges erhvervsvirksomhed. 

 

Udgifter til grundforskning, der afholdes af en igangværende virksomhed, kan også 

straksafskrives og er dermed omfattet af de nye regler om negativ indkomstskat. Ved 

grundforskning forstås originale undersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig 

viden og forståelse, uden at undersøgelserne primært er rettet mod praktiske mål eller 

anvendelser. 

 

Virksomheder kan endelig straksafskrive anskaffelsessummen for driftsmidler og skibe 

til forsøgs- og forskningsvirksomhed og er dermed omfattet af de nye regler om negativ 

indkomstskat. Aktiviteterne omfatter også leasing af driftsmidler m.v. til brug for forsk-

ning og udvikling. 

 

De nye regler gælder ikke for udgifter til efterforskning af råstoffer og udgifter til an-

skaffelse af driftsmidler og skibe, der anvendes til efterforskning af råstoffer. Endvidere 

kan der ikke ske udbetaling på grundlag af udgifter til anskaffelse af immaterielle akti-

ver, der kan straksafskrives. 
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Som eksempler på aktiviteter, som ifølge lovens forarbejder ikke er omfattet af de nye 

regler, kan nævnes undervisning, personaleuddannelse, dokumentations- og informati-

onsarbejde, bibliotekstjeneste, rutinemæssig indsamling af data, service til kunder eller 

andre afdelinger i organisationen, produktionsplanlægning, arbejdsstudier, salgs- og 

markedsanalyser, patent- og licensarbejde samt rutinemæssig udvikling af software. 

 
 

Udbetaling af den negative skat 
Anmodning om at få udbetalt 25 pct. af underskud, der stammer fra udgifter til forsk-

ning og udvikling, skal indgives samtidig med selvangivelsen for det pågældende ind-

komstår, idet skatteværdien beregnes på grundlag af virksomhedens skattemæssige un-

derskud, som først kan opgøres endeligt efter indkomstårets udløb, når der i forbindelse 

med selvangivelsen er foretaget skattemæssige afskrivninger m.v.  

 

Ved selvangivelsen skal det selvangivne underskud være nedsat med den del af under-

skuddet, hvor der samtidig er anmodet om at få udbetalt skatteværdien. Det er således 

det reducerede underskud, der skal oplyses ved indsendelsen af selvangivelsen for det 

pågældende indkomstår. Dette er modstykket til, at der sker udbetaling af skatteværdien 

af underskuddet.  

 

Udbetaling af skatteværdien af underskud er ikke en del af årsopgørelsen, men udbeta-

lingen sker på samme tidspunkt som overskydende skat for selskaber, dvs. normalt i 

november måned. Dette gælder også, selvom den berettigede er en fysisk person, der 

driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen. Der ydes ikke tillæg 

ved udbetalingen. 

 
 

Genopkrævning af for meget udbetalt 
Der skal ske genopkrævning, hvis det viser sig, at udbetalingen er sket med et for stort 

beløb. Genopkrævningen sker efter samme regler, som gælder for opkrævning af rest-

skat for selskaber. Dette gælder også, selvom der er tale om en person, der driver selv-

stændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen. Ved opkrævningen beregnes der 

tillæg svarende til restskattetillægget. 

—— o —— 


