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Skatteministeriet har udsendt forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven (Højere 

skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed) i høring. 

 

Med lovforslaget udvides virksomhedernes fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed 

omfattet af Ligningslovens § 8B. 

 

Det fremgår om lovforslagets formål: 

 

"Danske virksomheder skal kunne udvikle og udnytte nye innovative løsninger. Det vil styrke dem i den 

internationale konkurrence. Med den stigende globalisering er det centralt, at danske virksomheder har det 

bedste grundlag for at være internationalt konkurrencedygtige. Innovative virksomheder er gode til at 

omsætte viden og ideer til forretningsmuligheder. Forskning er et bærende element i virksomhedernes 

fortsatte vækst og konkurrencedygtighed. Hertil kommer, at 4 private virksomheders forskning og udvikling 

giver anledning til samfundsøkonomiske gevinster, fordi forskning og udvikling i en virksomhed smitter af på 

produktivitet og konkurrencedygtighed i andre virksomheder. Det er derfor vigtigt, at virksomhedernes 

incitament til at investere i forskning og udvikling bakkes samfundsøkonomisk op. 

 

Formålet med dette lovforslag er at gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i forskning og 

udvikling ved at øge fradraget for virksomhedernes udgifter i forbindelse med forskning og udvikling." 

 

Det fremgår videre af bemærkningerne til lovforslaget, at 

 

"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" [min understregning]. 

 

Kan Skatteministeriet 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? 

 
Med venlig hilsen / Kind regards 

 

Peter Rose Bjare 
Partner 

Corporate Tax, Financial Services 
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Tuborg Havnevej 18 

DK-2900 Hellerup, Copenhagen 
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www.kpmgacor.dk 

 
Follow KPMG ACOR TAX on LinkedIn 
Join our community on LinkedIn and stay updated on events, news and opportunities 
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