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Skattedepartementets afgørelse af 1. januar 1980, j.nr. 8658/1979
Opfindelser, erhvervsmæssig udnyttelse.
Skatteministeriet
Som svar på en henvendelse om de gældende regler vedrørende beskatningen
af opfindere blev der givet følgende redegørelse:
Hvor der er tale om egentlig erhvervsmæssig opfindervirksomhed, kan udgifter
forbundet med fremstilling af opfindelser, herunder udgifter til patentering m.v.,
løbende fradrages som en driftsudgift ved den skattemæssige
indkomstopgørelse, allerede mens den pågældende arbejder med opfindelserne
m.v.
Det samme gælder, hvor en erhvervsdrivende har afholdt udgifter til en
opfindelse eller lignende, såfremt udgifterne samtidig kan anses som afholdt som
led i en løbende erhvervsvirksomhed eller i øvrigt har tilknytning til
vedkommendes erhverv, selvom opfindelsen på et pågældende tidspunkt ikke er
udnyttet erhvervsmæssigt.
I øvrige tilfælde kan opfindere skattemæssigt afskrive udgifter ved fremstilling af
opfindelser, herunder patenteringsudgifter, men i almindelighed kun, hvis og når
opfindelserne har kunnet udnyttes erhvervsmæssigt.
Hvis en ikke-professionel opfinder udtager patent på en opfindelse og derpå selv
udnytter den, kan udgifterne til opfindelsen og patentets erhvervelse afskrives
skattemæssigt over rettens (rest-) løbetid.
De årlige udgifter til at holde patentrettighederne i kraft kan dog fradrages straks.
Skulle et patent eller en opfindelse vise sig at være værdiløs, før
patentbeskyttelsen er udløbet, kan det uafskrevne beløb fradrages, men først i
konstateringsåret.
Disse regler suppleres af bestemmelserne i ligningslovens § 8 B, hvorefter
udgifter, der afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til den
skattepligtiges erhverv, efter den skattepligtiges valg enten kan fradrages fuldt ud
i den skattepligtiges indkomst eller afskrives over 5 år.
Videre kan ligningsrådet efter denne bestemmelse tillade, at udgifterne fradrages
eller afskrives som anført før påbegyndelsen af erhvervet.
Det er således kun den ikke-professionelle opfinder, som ikke skattemæssigt kan
fradrage sine udgifter til opfindelser m.v. på en gang, men han kan dog, når
opfindelsen m.v. udnyttes erhvervsmæssigt, afskrive udgifterne over
beskyttelsesperioden.

Hvis opfindelsen viser sig værdiløs, kan eventuelt uafskrevne udgiftsbeløb som
nævnt fradrages endeligt.

