Om SkatteFUNN
SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten.

Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter
kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Små og mellomstore bedrifter – Definisjon
Små bedrifter
Små bedrifter har færre enn 50 ansatte og en årlig omsetning eller balanse som ikke overstiger 10 millioner euro.
Mellomstore bedrifter
Mellomstore bedrifter har færre enn 250 ansatte og en årlig omsetning som ikke overstiger 50 millioner euro eller balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.
Hvilken størrelseskategori bedriften plasseres i avhenger også av eierforhold og forbindelse til andre bedrifter som beskrevet i § 16-40-5 i forskrift til § 16-40 i skatteloven
av 26. mars 1999. En bedrift vil i SkatteFUNN-sammenheng sees på som en stor bedrift om den sammen med eierbedriften har 250 ansatte eller flere, eller omsetning til
bedriftene totalt overstiger 50 millioner euro.

Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder, men et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å
utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.
For å søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon, får
støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.
Ordningen er forankret i Skatteloven §16-40 med tilhørende forskrift.

Skrive søknad
Veiledning til hvordan du skriver en god og relevant søknad som treffer kriteriene

Forskningsrådets vurdering
Slik vurderer Forskningsrådet søknaden

Godkjenning - hva nå?
Hvilke fradrag kan inngå i prosjektet, Krav til rapportering, føring av timer, samarbeid, statstøtteregelverket, utbetaling

Du kan klage

Trenger du en forsker?
Forskerpool er en ordning som kobler bedrifter og deres forskningsbehov med relevante forskere. Nå kan bedrifter med godkjente IKT-prosjekter og
reiselivsprosjekter søke.
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