
SkatteFUNN

Vinterkonferansen For Reiselivet i Nord-Norge
10 til 11 mai 2017



I dag:g

*Kort om SkatteFunn?
*Økonomiske rammer
*Reiselivet og SkatteFunn
*Noen eksempler på Reiselivs prosjekter i  
SkatteFunn
* Bedriften Auroraspirit as forteller om sine 
erfaringer med bruk av SkatteFunn

Agenda:
Skattefradrag for Forskning og utvikling i et nyskapende næringsliv. 



I dag:g
SkatteFUNN er en ordning for skattefradrag 
for dokumenterte FoU-utgifter

Hensikt: 
Øke verdiskaping og bedre konkurransekraft i 
næringslivet ved å stimulere til økt satsing på FoU

▪ Virksomheter med skattemessig tilhørighet til Norge

▪ Trenger ikke å være i skatteposisjon

▪ For alle næringer og selskapsformer, hele landet og 
ingen faglige prioriteringer



▪ Skattelovens § 16-40, med tilhørende 
forskrift for SkatteFUNN

▪ Prosjektet må godkjennes av 
Forskningsrådet

▪ SkatteFUNN støtter ikke alminnelige 
driftsoppgaver

Et godkjent SkatteFUNN-prosjekt utløser en rett til 
skattefradrag for kostnader som er knyttet til 
prosjektet

En betinget rettighet



Et skatteFunn prosjekt ligger et 
«hestehode» foran. 

JANEI



Andre roller i SkatteFUNN

Fører løpende
prosjektregnskap

Utforme og sende 
inn selvangivelse 
vedlagt  RF-1053

Bedriften

Skatteoppgjør

Ekstern Revisor
Attesterer 
prosjektregnskap

RF-1053



I dag:g
Økonomiske rammer 2017

SMB 20 %, Store bedrifter 18 %

Egenutført FoU 25 millioner

Med innkjøp fra godkjent FoU-institusjon 50 millioner

Maksimalt antall timer per ansatt per år 1850 timer

Timesats* 1,2 promille av årslønn

Maksimal timesats egne ansatte 600 kroner

*Ulønnet arbeidsinnsats dekkes ikke gjennom SkatteFUNN.







Norsk Reiseliv_et hav av muligheter _ 
også på land. 



Sammenlignet med andre lands 
skatteincentivordninger, er forvaltningen av 

SkatteFUNN «lettvekt», lite byråkratisk og med lav 
terskel for å kunne tas i bruk

Mange land 
• Legger et strengere  krav til FoU-innhold for å få godkjent prosjekter
• Har et vesentlig mer strikt kontroll og oppfølgingsregime   

Sagt om skatteFunn…….) 



I dag:g
Grip muligheten

www.skattefunn.no
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Forretnings-
modell



Fra ide til
realisering



Finansiering

• Egenkapital (emisjoner)

• Innovasjon Norge

• SkatteFunn

• Lån
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Erfaringer - SkatteFunn

• e - Søknad

• Oppfølging / justeringer

• Rapportering

• Utbetaling
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