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Emne: L 227 (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed)
Vi har til lovforslag nr. 227 (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed)
anmodet Skatteministeriet om at bekræfte, at udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed også omfatter
udgifter til at frembringe nye eller væsentligt forbedrede produktionsmetoder herunder nye maskiner til
fremstilling af virksomhedens produkter.
Skatteministeriet svarer i høringssvar af 26. april d.å.:
"Med forslaget foreslås det gradvist at øge fradragssatsen for virksomhedernes udgifter til forsøg og
forskning for at gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i forskning og udvikling.
Ekstrafradraget omfatter udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed som nævnt i ligningslovens § 8 B, stk.
1. Forslaget ændrer ikke på hvilke fradragsberettigede udgifter, der omfattes af ligningslovens § 8 B. I
forhold til afskrivning på udgifter til maskiner, der bruges til fremstilling af virksomhedens produkter, er det
vurderingen, at disse udgifter fortsat vil være afskrivningsberettigede efter den almindelige regel om
afskrivning på driftsmidler i afskrivningslovens § 5."
Vi skal hertil anmode Skatteministeriet om at præcisere, at ekstrafradraget også omfatter forsøgs- og
forskningsvirksomhed, der tager sigte på at frembringe nye eller væsentligt forbedrede maskiner til
anvendelse i virksomhedens produktion. Dvs. når udgifterne afholdes på forsøgs- og forskningsstadiet, og
der således endnu ikke er tale om udgifter, der afholdes til fremstilling af de færdigudviklede maskiner, der
anvendes i virksomhedens produktion.
I samme forbindelse bedes Skatteministeriet bekræfte, at ligningslovens § 8B og dermed ekstrafradraget
også omfatter udgifter til udvikling af nye og væsentlige forbedrede produktionsmetoder, der har til formål
at reducere virksomhedens miljøomkostninger herunder CO2-udledning.
Dvs. at forsøgs- og forskningsvirksomhed i henhold til ligningslovens § 8B ikke kun omfatter udvikling af nye
produkter, designs m.v., dvs. vedrører virksomhedens "produktside" men også omfatter forsøgs- og
forskningsvirksomhed, der omhandler virksomhedens "fremstillingsside/omkostningsside".
Vores henvendelse er foranlediget af, at SKAT i konkrete sager synes at have det synspunkt, at
ligningslovens § 8B kun omhandler forsøgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til at frembringe nye
produkter m.v. men ikke i tilknytning til at frembringe nye produktionsmetoder m.v.
Vores opfattelse er, at ligningslovens § 8B omfatter enhver udgift til forsøgs- og forskningsvirksomhed, når
blot udgiften har tilknytning til den skattepligtiges erhverv, dvs. at også fremstillingsvirksomheder, som
afholder forsøgs- og forskningsudgifter som led i at udvikle nye eller forbedrede produktions/fremstillingsmetoder, også kan anvende ligningslovens § 8B og dermed ekstrafradraget på disse forsøgsog forskningsudgifter.
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