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Konjunkturinstitutet anser, liksom i vårt remissvar på det förslag som kom 2019 (Dnr 2019337), att det inte är klarlagt om det behövs ytterligare permanenta fiskala incitament för FoU
i Sverige. Det kan finnas betydande dödviktskostnader vid till exempel permanenta nedsättningar på bred front. Det hade varit önskvärt om den i Budgetpropositionen för 2014 utlovade utvärderingen hade gjorts innan en förstärkning av stödet föreslogs och nu utvidgas.
Det hade också varit önskvärt om promemorian hade tagit upp andra stöd för FoU som redan finns (exempelvis avdrag i samband med bolagsbeskattning och expertskatt). En internationell jämförelse hade också varit på sin plats eftersom länder numera inte bara konkurrerar med nivån för bolagsskattesatsen utan också vad gäller stöd för exempelvis FoU. I detta
perspektiv hade det också varit intressant att analysera hur ramvillkoren ser ut i olika länder i
syfte att bedöma Sveriges relativa position och eventuella behov av ytterligare stöd.
Den ekonomiska kris som Sverige befinner sig i 2020 till följd av covid-19-pandemin och de
åtgärder som vidtas för att bromsa smittspridningen, leder till förhöjd osäkerhet hos företag
om den framtida utvecklingen av verksamheten och vinsterna vilket innebär att företag kan
välja att skjuta upp investeringar i såväl maskiner och andra materiella inventarier som i investeringar i FoU. I syfte att stimulera en ökning och tidigareläggning av investeringar i inventarier har regeringen i budgetpropositionen för 2021 föreslagit en tillfällig skattereduktion för
investeringar i inventarier. Av motsvarande skäl anser Konjunkturinstitutet att det i det uppkomna läget hade varit motiverat att temporärt kraftigt höja FoU-avdraget. En temporär ökning av FoU-avdraget med anledning av rådande kris och en sannolik flerårig lågkonjunktur
övervägs dock inte i promemorian.
Konjunkturinstitutet anser att det finns en viss otydlighet i förslaget till lagtext. Detta försöker Finansdepartementet brygga över i promemorian genom att lägga till bisatser i texten
som ska förtydliga. Dock är lagtexten densamma. Komplexiteten i beräkningen av avdraget
och möjligheten att förutsäga nedsättningen och därmed arbetskraftskostnaden för företag
blir svårare med förslaget. Konjunkturinstitutet föreslår därför att en förenklad variant i likhet med den nedsättning som tidigare fanns för ungdomar ska användas istället.
Det Konjunkturinstitutet dock välkomnar är sänkningen av arbetsvillkoret från dagens ¾ till
½ av arbetstiden som måste ägnas åt forskning och utveckling för att få ta del av nedsättningen, vilket gynnar mindre företag. Mindre företag har inte på samma sätt som stora
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företag möjlighet att låta anställda arbeta i stort sett bara med FoU. En sänkning av arbetsvillkoret gör det lättare för mindre företag att ta del av nedsättningen.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Elin Ryner.
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