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Skrive søknad
For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge. Prosjektet det søkes om godkjenning for må være målrettet og
avgrenset, det må ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, det må dreie seg om utvikling av nye eller bedre varer, tjenester
eller produksjonsprosesser og det må være til nytte for bedriften. Alle kriterier må være møtt.

SkatteFUNN er regnet som statsstøtte og "foretak i vanskeligheter" (iht statsstøtteregelverket) vil ikke kunne få støtte. Er du i tvil, ta kontakt med Skatteetaten.
Videoen under gir en guide til hvordan du fyller inn søknadskjema.

Målrettet og avgrenset
Et SkatteFUNN-prosjekt må være målrettet og avgrenset. Det betyr at prosjektets mål må være tydelig beskrevet og målbart i etterkant. Aktivitetsplanen skal vise
prosjektets aktiviteter og fremdrift.
Søknaden skal bare beskrive selve prosjektet, det vil si den delen av utviklingsløpet som krever systematisk arbeid for å gi nødvendig og ny innsikt. Pass på å avgrense
prosjektet slik at det kan skilles klart fra bedriftens normale driftsaktiviteter.

Ny kunnskap eller nye ferdigheter
SkatteFUNN-prosjektet må ha som mål å skape ny kunnskap eller nye ferdigheter, det vil si kunnskap eller ferdigheter som ikke allerede er kjent, hverken for andre i
bransjen eller for en normalt dyktig fagperson på fagfelt som inngår i problemstillingene.
Søknaden må beskrive hva som er nytt ved kunnskap og ferdigheter, sett mot den viten som allerede foreligger. Prosjektets mål kan være å anvende eksisterende
kunnskap på en ny måte, eller på nye områder, slik at ny innsikt oppstår. Hvis kjent kunnskap skal anvendes på en ny måte eller på andre områder, må søknaden beskrive
hvilke utfordringer dette er forbundet med, og hva det nye i denne forbindelse består i.

Nye varer, tjenester eller produksjonsprosesser
Søknaden må beskrive hva som er nytt ved varen, tjenesten eller produksjonsprosessen du ønsker å utvikle eller forbedre, sett mot eksisterende løsninger. Beskriv
dagens løsninger, og hvordan du mener de kan forbedres.
Produktet som helhet trenger ikke å være nytt. Det er nok at deler av det er nytt, eller forbedret, slik at det i praksis representerer noe nytt. Hvis kjent kunnskap skal
anvendes på en ny måte eller på nye områder, må du beskrive utfordringene ved å bruke kunnskapen på en ny måte, og hva det skal resultere i.

Til nytte for bedriften
Prosjektet må være nyttig for bedriften. Det betyr at kunnskap og ferdigheter som prosjektet skal gi, må være direkte knyttet til utvikling av en ny vare, tjeneste eller
produksjonsprosess av verdi for bedriften.

Husk garantifristen 1. september!
Det er mulig å sende inn SkatteFUNN-søknader hele året, men hvis du sender inn før 1. september, garanterer vi å ferdigbehandle søknaden din i løpet
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av inneværende år. For at prosjektets godkjenning skal gjelde fra og med det året søknaden sendes inn, må søknaden ferdigbehandles samme år. Det
er grunnen til at det er satt en garantifrist. Om søknaden sendes inn etter 1. september, og den ikke ferdigbehandles før året etter, vil ikke prosjektet
være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men kun for de påfølgende årene.

Tips og verktøy for å skrive en god søknad

Statsstøttereglenes betydning for SKatteFUNN-prosjekter

Forskjellen på eksperimentell utvikling og industriell forskning
Klassifiseringen har konsekvenser for hvor mye offentlig støtte din bedrift kan motta for prosjektet.

Samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre bedrifter
Bedriften kan velge å gjøre prosjektarbeidet selv, eller samarbeide med andre bedrifter eller forskningsinstitusjoner.
Dersom flere bedrifter samarbeider i et felles prosjekt, må hver bedrift sende egen SkatteFUNN-søknad og beskrive sine prosjektaktiviteter, for å kunne
få fradrag i skatt for prosjektkostnadene.
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