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Remissyttrande Promemorian ”Ytterligare förstärkt nedsättning
av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning
eller utveckling, Fi2020/04264
Ställningstagande
Teknikföretagen tillstyrker det remitterade förslaget.
Förslaget
Förslaget om ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer
som arbetar med forskning och innovation, det så kallade FoU-avdraget, innebär att
arbetstidsvillkoret sänks och taket för nedsättningen höjs. Förslaget aviserades i
höstbudgeten för 2021.
Från och med juli 2021 föreslås att:
-

Den anställde måste arbeta med FoU minst 50 procent av sin arbetstid, och minst
15 timmar av sin faktiska arbetstid under kalendermånaden.
Maximalt 600 000 kr per koncern och kalendermånad får dras av.
20 procent av det sammantagna avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter och allmän
löneavgift för personer som arbetar med FoU kan dras av1.

Historik
Den 1 januari 2014 infördes ett skatteincitament för forskning och utveckling med
primärt syfte att öka incitament för företag att bedriva FoU-verksamhet. Avdraget var
primärt riktat till små- och medelstora företag i och med att det maximala avdraget
per koncern och kalendermånad sattes till 230 000 kr.
1 jan 2014 – 31 mars 2020 gällde att:
-

10 procent av avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgiften för personer som arbetar
med FoU kunde dras av.
Den anställde var tvungen att arbeta minst 75 procent med FoU och minst 15 timmar
av sin faktiska arbetstid under kalendermånaden.
Maximalt 230 000 kr per koncern och kalendermånad fick dras av.

Eftersom avdraget inte utnyttjades i den omfattning som uppskattats initialt så
höjdes i april 2020 det maximala taket för avdrag till 450 000 kr. På så vis
förväntades avdraget vara tillämpbart och attraktivt för fler bolag. Kravet på att minst
75 procent av den anställdes arbetstid skulle ägnas åt FoU lämnades oförändrat.
Sedan april 2020 gäller att:
-

20 procent av det sammantagna avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter och allmän
löneavgift för personer som arbetar med FoU kan dras av
Den anställde måste arbeta minst 75 procent med FoU och minst 15 timmar av sin
faktiska arbetstid under kalendermånaden.
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Arbetsgivaravgifterna inte kan sättas ned ytterligare från 10 procent utan att reducera ålderspensionsavgiften.
Därför sätts istället den allmänna löneavgiften ned med 10 procentenheter.
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-

Maximalt 450 000 kr per koncern och kalendermånad får dras av.

Förslaget i denna promemoria innebär en ytterligare höjning av den maximala nivån
till 600 000 kr per månad och koncern samtidigt som kravet på hur stor andel av den
anställdes arbetstid som ska ägnas åt forskning och utveckling sänks till 50 procent.
Synpunkter från Teknikföretagen
Investeringar i forskning, utveckling och innovation är avgörande för hållbar tillväxt,
för att möta samhällsutmaningar och för långsiktigt jobbskapande. Konkurrensen om
företagens investeringar i FoU är global och Sverige måste skapa attraktiva
förutsättningar och regelverk för att attrahera investeringarna till Sverige. En flora av
kunskapsintensiva små- och medelstora företag tillsammans med stora globala
forskningstunga bolag och samverkan dem emellan samt med akademi och institut
är av stor betydelse för vår innovations- och konkurrenskraft.
De omfattande direkta investeringar och riktade strategiska satsningar som Sverige
gör i forskning och innovation är avgörande för styrkan och attraktiviteten i vårt
ekosystem. De stärker företagens konkurrenskraft, oavsett storlek. Teknikföretagen
ser FoU-avdraget som kompletterande indirekt instrument för att stimulera företag
att öka företagens verksamhet och antalet medarbetare inom FoU.
Höjning av taknivån från 450 000 till 600 000 kr per månad och koncern
Teknikföretagen ser positivt på förslaget att det maximala taket för avdrag höjs då
det öppnar upp för större företag att göra avdrag, än vad som är fallet med
nuvarande nivå.
Sänkning av krav på andel av arbetstiden som ägnas åt FoU, från 75 till 50 procent
I mindre teknikbolag är det vanligt att anställda kombinerar FoU-arbete med andra
arbetsuppgifter som till exempel försäljning. En sänkning av kravet på andel av
arbetstiden som den anställde måste lägga på FoU skulle därför öppna upp
avdragsmöjligheten för fler små och medelstora företag. Teknikföretagen stödjer
därför förslaget att sänka kravet från 75 till 50 procent.
Uppföljning av promemorians kommande utfall
Som nämnts ovan så har FoU-avdraget utvidgats vid två tillfällen sedan införandet
2014. Orsaken är att avdraget inte har nått så många företag och inte utnyttjats i
den utsträckning som uppskattades i förarbetarna vid införandet2 och därmed inte
bedömts fått tillräcklig önskvärd effekt. Teknikföretagen föreslår att en uppföljning
görs då effekterna av förslag i denna promemoria fått genomslag. Uppföljningen bör
analysera hur fler företag skulle kunna stimuleras att växla upp sin FoU-verksamhet
genom att utnyttja avdraget, dvs exempelvis hur eventuell bristande kännedom om
avdragsmöjligheten, upplevd byråkrati kring exempelvis tidsredovisning och/eller
skatteverkets bedömning av vad som är godkänd FoU-verksamhet påverkat. En
ytterligare förstärkning av avdraget genom ytterligare höjning av taknivån, med syfte
att stimulera även större företag att öka sin FoU-verksamhet i Sverige, bör också
utvärderas.
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Förarbetena uppskattade att förslaget skulle leda till minskade intäkter från arbetsgivaravgifterna med 1,06
miljarder kronor (prop. 2013/14:1 sid 250), medan minskningen 2019 var ca 0,73 miljarder kronor. Avdraget
utnyttjades av 2549 företag/koncerner 2019 (statistik från skatteverket)
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