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Skatteministeriet udsendte i fredags lovforslag i høring om ændring af 
afskrivningsloven og ligningsloven (højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og 
forskningsvirksomhed). 

Konkret foreslås det, at fradraget gradvist øges til 101,5 pct. i indkomstårene 2018 og 
2019, 103 pct. fra indkomståret 2020, 105 pct. fra indkomståret 2021, 108 pct. fra 
indkomståret 2023 og til fuld indfasning på 110 pct. fra og med indkomståret 2026.  

Forslaget baserer sig på den eksisterende afgrænsning af fradragsberettigede forsøgs- 
og forskningsudgifter. 

Ved forsøgs- og forskningsvirksomhed forstås originale undersøgelser, som retter sig 
mod at tilegne sig ny videnskabelig eller teknisk viden og forståelse, der primært sigter 
mod at nå nogle givne mål og resultater, som kan bruges rent praktisk. Det vil sige 
anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt 
forbedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller 
tjenesteydelser. Det samme gælder udgifter til grundforskning, der afholdes af en 
igangværende virksomhed. 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. Også udgifter i forbindelse med 
information om forsøgs- og forskningsarbejde er omfattet af fradragsretten, forudsat at 
der er den fornødne tilknytning til den skattepligtiges erhvervsvirksomhed. 

Ekstrafradraget skal også gælde, hvor driftsmidler vælges afskrevet efter de 
almindelige regler for afskrivning på driftsmidler og skibe. 

Ekstrafradraget omfatter ikke udgifter, som afholdes til efterforskning efter råstoffer i 
tilknytning til den skattepligtiges erhverv. 

Ekstrafradraget omfatter heller ikke erhvervelse af knowhow eller patentrettigheder, der 
kan straksafskrives efter afskrivningslovens § 41. 
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I relation til skattekreditordningen foreslås det, at der højst kan udbetales 
skatteværdien af det underskud, der svarer til de afholdte udgifter. 

Forslaget skal træde i kraft den 1. juli 2018 og med virkning fra og med indkomståret 
2018. 
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Informationen i dette nyhedsbrev er af generel karakter og kan ikke anses for eller sidesti l les med rådgivning. Der 
bør således ikke disponeres på grundlag af dette nyhedsbrev. Vi anbefaler altid at søge professionel rådgivning i 
forhold til  den konkrete situation. 

Ved tilmelding af KPMG Acor Tax’ arrangementer eller nyhedsbreve beder vi om dine kontaktinformationer i form 
af navn, titel, virksomhed samt e-mailadresse. Vi indsamler og behandler oplysningerne for at kunne gennemføre 
arrangementer (f.eks. håndtering af ti lmelding), og når vi udsender nyhedsbreve og invitationer ti l nye 
arrangementer, som du har skrevet dig op til .  

Du kan ti l enhver tid rette henvendelse ti l KPMG Acor Tax via taxmatters@kpmg.com og meddele, at du ikke 
fremover ønsker at modtage flere e-mails eller andre oplysninger fra os.  

Vi anvender også oplysningerne til statistiske formål. Vi behandler altid oplysningerne fortroligt og videregiver dem 
ikke til  eksterne samarbejdspartnere. 
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