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Forsøgs- og forskningsudgifter©  
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www.v.dk 
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen  

 
Ved en afgørelse fra Landsskatteretten offentliggjort den 10. februar 2023 
blev en virksomhed ikke alene nægtet adgang til skattefradrag efter de gun-
stige særregler for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. Skattesty-
relsen og siden Landsskatteretten fandt, at der ikke var fradragsret overho-
vedet for de afholdte udgifter. 
 
Flere skatterådgivere har anført, at praksis er for restriktiv. Hertil bemær-
kes, at i praksis kan sådanne uoverensstemmelser ofte afklares ved isoleret 
bevisoptagelse i form af syn & skøn. Og der synes i praksis at være gode 
muligheder for at få udgifterne forbundet med et syn & skøn refunderet af 
det offentlige helt eller delvist,  hvis skattemyndighederne med urette har 
afvist, at der er udviklet et nyt eller væsentligt forbedret pro-
dukt/tjenesteydelse eller en ny eller væsentligt forbedret proces. 
 
 
De nødstedte formueudgifter 

”De nødstedte formueudgifter” var titlen på en artikel, hvor der blev rejst kritik af skat-

tesystemet som følge af, at en række utvivlsomt erhvervsmæssige udgifter ingensinde 

kunne fradrages ved opgørelse af den skattepligtige indkomst.  

 

Det drejer sig om udgifter, som ikke er knyttet til den løbende indkomst, men er afholdt 

med henblik på en fremtidig indkomsterhvervelse. Disse udgifter anses at vedrøre ind-

komstgrundlaget og betegnes ofte som ”formueudgifter”. Sådanne formueudgifter er 

som udgangspunkt ikke forbundet med skattemæssig fradragsret, medmindre fradrags-

retten er fremgår af en særlig bestemmelse vedrørende netop denne udgift. 

http://www.v.dk/
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Det klassiske eksempel er etableringsudgifter ved etablering eller udvidelse af en virk-

somhed. F.eks. fastslog Højesteret i 2017(1), at der ikke var hjemmel i skattelovgivnin-

gen til at fradrage lønudgifter til personale ansat i en igangværende virksomhed, hvis 

personalet blev anvendt til etablering af en ny virksomhed eller udvidelse af eksisteren-

de virksomhed. Som følge af dommen blev skattelovgivningen ændret i 2017, således at 

der nu er fradragsret for ”lønudgifter”(2) - men som udgangspunkt altså ikke for andre 

udgifter ved etablering eller udvidelse.  

 

Undertiden beskrives sondringen ved en metafor om træet og dets frugter. Skatteregler-

ne drejer sig om frugterne – frugterne skal beskattes, og der er fradragsret for udgifter 

forbundet med frugterne. Træet derimod skal som udgangspunkt hverken beskattes eller 

kan fradrages – indtægter og udgifter vedrørende selve træet er indkomstopgørelsen 

uvedkommende.  

 

For den nyetablerede frugtavler kan det selvfølgelig virke helt uforståeligt, at han som 

udgangspunkt ikke har fradragsret for udgifter til plantning af de 2.000 træer, som er 

forudsætningen for en skattepligtig frugthøst.   

 

Som en begrænset undtagelse kan der dog efter praksis opnås fradragsret, hvis udgifter-

ne ved etableringen kan anses som en normal udgift ved den løbende drift. F.eks. kan 

der opnås fradragsret for supermarkedets personaleudgifter og husleje i tiden før åbnin-

gen. 

 

 

Om forsøgs og forskningsudgifter 

Ud fra dette synspunkt, dvs. at der var tale om udgifter vedrørende indkomstgrundlaget, 

var der før 1973 ikke skattemæssig fradragsret for udgifter til forsøgs- og forskningsak-

tiviteter. 

 

 
1)  Jf. højesteretsdommene ref. i SKM2017.512.HR og SKM2017.513.HR.  
2)  Jf. ligningslovens § 8 N, jf. lov nr. 1684 af 26. december 2017. Efter ligningslovens § 8 N er udgifter 

af den nævnte art fradragsberettigede, selv om medarbejderen eller bestyrelsesmedlemmet ikke eller 
kun delvist har beskæftiget sig med opgaver relateret til den løbende drift af virksomheden. 
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Rejste skattemyndighederne dengang en sag om spørgsmålet, var skatteyderens syns-

punkt som udgangspunkt, at der ikke var tale om forsøgs- og forskningsudgifter (med 

manglende fradragsret). Skattemyndighederne var på sin side af den opfattelse, at udgif-

terne vedrørte forsøgs- og forskningsudgifter. 

 

Med virkning fra 1973 blev reglerne ændret, således at forsøgs- og forskningsudgifter 

kunne fradrages. Reglerne omfattede oprindeligt ikke udgifter til grundforskning, som 

dog senere blev omfattet af reglerne om skattemæssig fradragsret.  

 

Reglerne er sidenhen blevet forbedret markant også på andre punkter, herunder i form af 

et forhøjet fradrag og en såkaldt udvidet skattekredit.  

 

Herefter blev rollerne vendt om: I dag er det skatteyderen der, undertiden forgæves, for-

søger at overbevise skattemyndighederne om, at udgiften vedrører forsøgs- og forsk-

ningsudgifter, mens skattemyndighederne nu afviser dette. 

 

 

Hvem kan opnå fradragsret for forsøgs- og forskningsudgifter? 

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter, som afholdes til forsøgs- og 

forskningsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv fradrages.  

 

Hvis udgifterne er afholdt, før den skattepligtige påbegyndte erhvervet, kan udgifterne 

først fradrages ved indkomstopgørelsen for det indkomstår, hvori erhvervet er påbe-

gyndt, eller afskrives fra og med dette indkomstår, medmindre der er tale om et aktie- 

eller anpartsselskab.  

 

Dette gælder dog kun, hvis udgiften anerkendes som en udgift til forsøgs- og forsk-

ningsvirksomhed. I modsat fald kan retten til fradrag helt bortfalde, hvis udgiften i øv-

rigt må anses som en etableringsudgift. Det fik betydning for den sag, som Landsskatte-

retten offentliggjorde den 10. februar 2023.(3) 

 

 

 
3) SKM2023.80.LSR 
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Sagens nærmere omstændigheder 

Sagen fra Landsskatteretten drejede sig om et selskab, der havde udviklet en app. 

 

Ved selvangivelserne for 2018 og 2019 havde selskabet anvendt reglerne om skattekre-

dit i forbindelse med udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. Skattestyrelsen hav-

de på denne baggrund udbetalt de skattekreditter, som selskabet havde opgjort.  

 

Som følge af en fejl havde selskabet ikke taget højde for nogle udviklingsomkostninger 

afholdt i 2018. Selskabet ansøgte derfor i april 2020 om genoptagelse af selskabets skat-

teansættelse for indkomståret 2018 med henblik på at opnå fradragsret for de resterende 

udviklingsomkostninger i 2018. 

 

I forbindelse med behandlingen af genoptagelsesanmodningen konkluderede Skattesty-

relsen imidlertid, at selskabets udgifter i 2018 og 2019 slet ikke var omfattet af de for-

delagtige særregler om udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. 

 
 
Nærmere om selve produktet 

Selskabets forklarede i forbindelse med sagens behandling, at udviklingsprojektet (me-

get forenklet) bestod af udvikling og kommercialisering af en applikation (app) til mo-

biltelefon, som skulle forestå administration og betaling af drikkepenge.  

 

Det var nærmere oplyst, at app’en tillod brugeren digitalt at overføre drikkepenge direk-

te til den tjener mv. som havde betjent kunden. Tjeneren fremgik med billede, så bruge-

ren ikke var i tvivl. Drikkepengene skulle opsamles og sendes samlet til tjeneren for en 

given periode. Restauratøren slap for at holde styr på syltetøjsglas, fællespuljer og fore-

stå indberetning til skattemyndighederne ved udbetaling, da restauratøren ikke var in-

volveret i processen. Derudover var brugeren sikker på, at pengene gik til den person, de 

var tiltænkt (ikke en pulje og ikke restauratøren). Betalingen til app’en var tænkt som et 

fradrag i de udbetalte drikkepengene.  

 

Projektet nåede aldrig at blive kommercialiseret, men kørte i en testperiode (efterår 2018 

- forår 2019) for et meget begrænset antal transaktioner. Al udviklingsaktivitet vedrø-
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rende projektet var samlet i et datterselskab, og udviklingen foregik sideløbende i Dan-

mark og Ukraine. 

 

 

Ikke fradrag efter særreglerne 

Selskabet søgte at dokumentere, at selskabet havde krav på fradrag efter særreglerne om 

forsøgs- og forskningsudgifter ved at fremlægge kravspecifikation, designmanual og 

første udgave af brugermanual til beskrivelse af aktiviteten. 

 

Selskabet anførte en lang række relevante synspunkter, herunder bl.a., at selskabets sag 

svarede til en sag afgjort af Skatterådet i 2016(4), hvor udgifter til udvikling en app til 

lektiehjælp blev anerkendt som forsøgs- og forskningsomkostninger. 

 

Selskabet gjorde i den forbindelse gældende, at selskabet havde krav på at blive behand-

let på samme måde. Den omstændighed, at der var forløbet 2-3 år (”tidsspringet”) fra 

afgørelsen fra 2016 og frem til vurdering af selskabets sag, havde efter selskabets opfat-

telse ingen betydning, da afgørelsen fra 2016 fortsat var omtalt i skattemyndighedernes 

egen vejledning,(5) og følgelig var udtryk for administrativ praksis. 

 

Vedrørende dette synspunkt bemærkede Landsskatteretten, at forsøgs- og forskningsud-

gifter ikke omfatter enhver form for produktudvikling. Det er således en betingelse, at 

der skal være tale om et nyt eller væsentligt forbedret produkt/tjenesteydelse eller en ny 

eller væsentligt forbedret proces. Udgifter, der afholdes som led i en almindelig løbende 

produktudvikling og produkttilpasning vil desuden ikke være omfattet og må således 

anses som almindelige driftsomkostninger. 

 

Herefter konkluderede Landsskatteretten, at:  

 

”Efter en samlet vurdering finder Landsskatteretten, at det ikke er dokumenteret eller 

i tilstrækkeliggrad sandsynliggjort, at selskabet har udviklet et nyt eller væsentligt 

 
4) SKM2016.199.SR   

5)  Juridisk Vejledning C.C.2.2.2.20 
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forbedret produkt/tjenesteydelse eller en ny eller væsentligt forbedret proces. Der er 

ved vurderingen lagt vægt på, at selskabets egen forklaring ikke kan anses som til-

strækkelig dokumentation herfor, samt at den fremlagte dokumentation ikke kan til-

lægges en sådan bevismæssig vægt, at bevisbyrden kan anses for løftet i denne sag.” 

 

Med Landsskatterettens kendelse blev på ny sendt et klart signal om, at skattemyndig-

hederne med rette foretager en indgående vurdering af dokumentationen for eller sand-

synliggørelsen af, at en given aktivitet må anses som ”forsøgs- eller forskningsvirksom-

hed” i skatteretlig forstand. 

 

Ved behandlingen af sager om fradragsret vil der givetvis i nogle tilfælde med fordel 

kunne indhentes en sagkyndig vurdering efter reglerne om syn & skøn vedrørende ”ny-

hedsværdien” af de ”materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjene-

steydelser”, som forsøgs- eller forskningsvirksomheden har drejet sig om - eller i det 

mindste en énsidig indhentet erklæring fra en sagkyndig til start.  

 
Sagen maner ligeledes til stor omhu i henseende til registrering og indsamling af anden 

dokumentation for omfanget og karakteren og ikke mindst resultatet af virksomhedens 

forsøgs- og forskningsaktiviteter.  

 

 

Ikke fradrag efter de generelle regler 

Landsskatteretten undersøgte herefter, om selskabet havde fradragsret for udgifterne 

efter de almindelige regler om skattemæssig fradragsret for igangværende virksomhe-

ders udgifter til driftsomkostninger. 

 

Landsskatteretten nåede her frem til, at udgifterne ikke var afholdt som led i en igang-

værende virksomhed, men som led i etablering af en virksomhed, hvor der efter praksis 

ikke kan opnås skattemæssig fradragsret. Udgiften måtte følgelig betegnes som en ikke-

fradragsberettiget etableringsudgift (formueudgift).  
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Den ovenfor særlige regel om, at forsøgs- og forskningsudgifter afholdt før virksomhe-

dens start kan fratrækkes efter virksomhedens start, gælder som nævnt ikke andre udgif-

ter, hvorfor fradragsretten, som anført, helt bortfaldt. 

 

Landsskatteretten anførte således, at:  

”Landsskatteretten finder, at de af Selskabet afholdte udgifter ikke havde tilknytning 

til en igangværende virksomhed, men havde til formål at tilvejebringe et helt nyt ind-

komstgrundlag. Udgifterne er derfor som udgangspunkt ikke fradragsberettiget. 

(her fremhævet) 

I henhold til retspraksis kan der dog i særlige tilfælde godkendes fradrag for udgifter 

til etablering, hvis udgifterne kan betragtes som sædvanlige, løbende driftsudgifter. 

Skattestyrelsen har i den påklagede afgørelse fundet, at udgifter til rejser, kontor, te-

lefon, rådgivning, forsikringer samt fragt og porto, kan anses som almindelige drifts-

omkostninger. Skattestyrelsen fandt derimod ikke, at der kunne gives fradrag for ud-

gifter til IT-omkostninger, annoncer og reklame, repræsentation og varekøb........” 

 

 
Kommentar 

Det har blandt skattekyndige givet anledning til kritik, at myndighederne i de offentlig-

gjorte afgørelser i overvejende grad synes at have nægtet fradrag efter de særlige gunsti-

ge bestemmelser om fradrag for udgifter ved forsøgs- og forskningsvirksomhed. Om 

denne kritik er berettiget eller ej, er vanskeligt at vurdere. Efter min opfattelse kan der 

dog peges på det problem, at skattemyndighederne ikke altid har de rette værktøjer til at 

foretage vurderingen af et givet projekt.  

 

Til afhjælpning af dette problem kan først og fremmest henvises til det ovenfor anførte 

om at indhente en erklæring fra en fagmand. Og er dette ikke tilstrækkeligt, vil der for-

mentligt være adgang til et såkaldt udenretligt syn og skøn, hvor parterne (skatteyderen 

og skattemyndighederne) i fællesskab stiller en række spørgsmål til én eller to sagkyn-

dige. Ved en besvarelse af parternes spørgsmål tager de sagkyndige herefter stilling til, 
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om det omstridte projekt kan anses som et nyt eller væsentligt forbedret pro-

dukt/tjenesteydelse eller en ny eller væsentligt forbedret proces.  
 

Der vil efter omstændighederne kunne opnås omkostningsgodtgørelse fra det offentlige 

vedrørende udgifterne til et sådant syn & skøn. 

 
_______ o _______ 
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