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Forord 
 

Den aktuelle Corona pandemi, har de seneste måneder utvivlsomt vendt op og ned på den 

hverdag som mange mennesker kendte. Nedlukningen af mange offentlige institutioner, 

har også haft betydning for processen omkring nærværende kandidatafhandling. Før ned-

lukningen, var min foretrukne arbejdsplads på læsesalen på CBS’ bibliotek, hvor der var 

nem adgang til faglitteratur, domme og afgørelser etc. Nedlukningen har betydet, at læ-

sesalen er blevet byttet ud med spisestuebordet og adgangen til fysiske bøger har været 

mere begrænset og besværlig. I kandidatafhandlingen er der derfor i visse tilfælde an-

vendt bøger, som ikke er af seneste udgave, da jeg har måtte ty til venner og bekendte for 

at låne bøger. Derudover har selve indsamlingen af litteraturen været mere omstændig og 

tidskrævende end før nedlukningen, mens vejledningsmøder er foregået online, frem for 

fysiske møder. Når det så er sagt, synes jeg alligevel at jeg har fået det optimale ud af 

situationen, som bestemt har givet mulighed for fordybelse, hvilket er blevet hjulpet af 

vejleders forståelse for situationen og store tilgængelighed.  
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English summary 
 

Over the past two decades there has been an increased focus on private investments in 

research and development (R&D). R&D activities are known for its positive spillover 

effects, on other companies and other social benefits. In the EU, member states have been 

encouraged to introduce R&D tax incentives in the national tax legislation, to encourage 

more private investments in R&D. The focus of this paper is to identify and analyse the 

Danish R&D tax legislation, hereunder the R&D tax incentives implemented in the Dan-

ish tax law. There are two different types of R&D incentives in the Danish legislation – 

a tax credit scheme and an increased deduction of R&D expenses in the corporate income 

tax. The R&D tax incentives are analysed on the basis of the wording in the legislation 

and legislative procedures, as well as case law and administrative decisions made by the 

Danish Tax Authorities and appeals boards. The findings are, that corporate income 

achieved from the R&D activities are necessary for the application of the tax incentives, 

and that failed R&D projects cannot be meet by the R&D tax benefits.  

 

In addition, the purpose of this paper is also to discuss the Danish R&D tax incentives, 

compared to national and international tax issues, such as compression of the “good tax 

system”, harmful tax competition etc., as well as comparing of the Danish R&D tax 

schemes to foreign tax incentives, such as patent box systems. The paper finds that after 

implementing R&D tax incentives in the Danish legislation, the tax system deviates from 

the neutral tax system, but this can be defended for the sake of the positive R&D spillo-

vers. The Paper also finds that the Danish R&D tax incentives probably doesn’t contribute 

significantly to the harmful tax competition.       
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Oversigt over forkortelser 
 
AFL: Afskrivningsloven 
 
LL: Ligningsloven 
 
SL: Statsskatteloven 
 
SEL: Selskabsskatteloven 
 
OECD-manualen: OECD’s Frascati Manual 2015  
 
BEPS: Base Erosion and Profit Shifting  
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Kapitel 1 – Præsentation af emne og metode 
 

1 Indledning  
Der har de seneste to årtier været et stort fokus på at fremme særligt den private sektors investeringer 

i forskning og udvikling både i EU og OECD. I EU har behovet for øget innovation, forskning og 

udvikling længe været et mål. På et EU-topmøde i Lissabon i år 2000 blev EU’s stats- og regerings-

chefer, enige om at der var behov for at fremme EU’s økonomiske vækst, hvor en langsigtet politisk 

strategi for konkurrencedygtig og vidensbaseret økonomi var en del af den såkaldte Lissabonstrategi. 

To år senere blev det i EU aftalt en målsætning om, at medlemslandenes investeringer i forskning og 

udvikling skulle nå 3 pct. af BNP i 2010. Det Europæiske Råd nævnte specifikt behovet for, at øge 

den private sektors andel i investeringer i forskning og udvikling, som man også ønskede skulle stige 

fra 56 pct. til 80 pct. af den totale mængde af forskning og udvikling. I 2003 opfordrede EU-kommis-

sionen medlemsstaterne til en fælles anvendelse af skatteincitamenter til forskning og udvikling og i 

2005 opfordrede EU-kommissionen til en koordineret europæisk tilgang til at forbedre skattemiljøet 

for forskning og udvikling.2 Blandt OECD-landene er der over de seneste 25 år sket en markant stig-

ning i antallet af lande, der har implementeret skatteincitamenter til forskning og udvikling.3 

 

Normalt har forsøgs- og forskningsudgifter en sådan karakter, at disse anses for at være etablerings-

udgifter, som falder udenfor det almindelige skattemæssige driftsomkostningsbegreb, som er fast for-

ankret i SL § 6, stk. 1, litra a.4 I dansk skattelovgivning skal vi helt tilbage til starten af 1970’erne for, 

at finde det første fravigelse af dette fundamentale princip, hvor LL § 8 B blev indført og gav sær-

hjemmel til fradrag for udgifter til forskning og udvikling. I samme forbindelse blev der i afskriv-

ningsloven indført hjemmel til at afskrive på driftsmidler, som havde været anvendt til forsknings- 

og udviklingsaktiviteter. Sidenhen er bestemmelserne i ligningsloven og afskrivningsloven løbende 

blevet modificeret, og gunstige skatteincitamenter til forskning og udvikling er blevet indført. I dag 

er der både indført en skattekreditordning og senest en fradrags- og afskrivningsret på over 100 pct. 

 
2 Jf. Jens Wittendorff i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax Research 2011, Taxation on Intangible Assets (2011), 
side 27 - 28 
3 Jf. Tanja Tanayma i Jane Bolander, Yearbook for Nodic Tax Research 2012, Tax Expenditures, (2012), side 188 
4 Jf. Kjeld Hemmingsen, Driftsomkostninger i teori og praksis, (2003), side 34 – 35 og Jane Ferniss, Det skatteretlige 
driftsomkostningsbegreb, (2006), side 63 og 64 
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for afholdte udgifter til forskning og udvikling. Indførelsen af dette ekstra fradrag har yderligere ak-

tualiseret nødvendigheden af en fortolkning af, hvad der forstås ved forskning og udvikling i skatte-

mæssig forstand. 

 

På trods af et stort ønske om mere forskning og udvikling, har der i den seneste tid også været et 

generelt fokus på øget bæredygtighed og grønomstilling. Som et resultat af den siddende regerings 

klimalov har bl.a. Radikale Venstre fremhævet behovet for en ”grøn skattereform”, hvor ’... det skal 

være billigere at leve grønt og dyrere at leve sort... ’5 Skattelovgivning skal i den forbindelse anven-

des som et incitament til at tage det grønne valg. Det er højst sandsynligt at fremtidige skatteregler 

vil have netop dette formål, hvorfor denne kandidatafhandling også har et grønt og bæredygtigt skat-

tepolitisk perspektiv for øje. 

 

2 Afhandlingens formål og problemformulering 
Det grundlæggende formål med denne kandidatafhandling er en samlet fremstilling af den skatteret-

lige regulering af virksomheders udgifter til forskning og udvikling. Formålet er at udlede gældende 

ret igennem en retsdogmatisk analyse af skatteretlig regulering og praksis på området. På baggrund 

af den retsdogmatiske analyse søges uklarheder og fortolkningsvanskeligheder identificeret, samt en 

diskussion af reglernes hensigtsmæssighed. Endeligt har afhandlingen til formål at perspektivere re-

sultaterne i analyserne til den private sektors bæredygtige- og grønne omstilling. 

 

Kandidatafhandlingens problemformulering udgøres af følgende spørgsmål: 

Hvad er gældende ret ved de danske skatteregler for forskning og udvikling, og er 

denne retstilstand hensigtsmæssig? 

 

  

 
5 Jf. Børsen, Børsen.dk, Radikale kræver stor skattereform: Grønne skatter skat op, indkomstskatter skal ned (https://bor-
sen.dk/nyheder/politik/radikale-kraever-stor-skattereform-groenne-skatter-skal-op-indkomstskatter-skal-ned-9lwbn) 
Hentet d. 4. januar 2020  
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3 Afgrænsning 
Denne kandidatafhandling omhandler dansk skatteretlig regulering af forsknings- og udvikling. Den 

regulering der er indført, er bl.a. indført med et ønske om øget private investeringer i forskning og 

udvikling. Danske virksomheder er derfor blevet givet en skattefordel mod at påtage sig forsknings- 

og udviklingsaktiviteter – med andre ord er der indført et skatteincitament. Afhandlingen afgrænses 

til at omfatte skatteregler, som kan henføres til virksomheders forskning og udvikling, og behandler 

derfor alene LL §§ 8 B og 8 X og AFS § 6, stk. 1, nr. 3. Andre skatte- eller afgiftsincitamenter, som 

f.eks. forskerordningen, vil ikke blive behandlet i nærværende afhandling, da disse regler anses for 

at ligge udenfor afhandlingens problemfelt. 

 

I den skattemæssige regulering af forskning og udvikling findes der særlige regler for efterforskning 

af råstoffer, som reguleres i LL § 8 B, stk. 2. Afhandlingen afgrænses fra efterforskning af råstoffer. 

 

I afhandlingens kapitel 3 foretages en diskussion af retstilstanden ved den skattemæssige behandling 

af forsknings- og udviklingsaktiviteter, og dennes hensigtsmæssighed. Særligt i forhold til eventuelle 

uklarheder og fortolkningsvanskeligheder, men også i forhold til lovgivers egentlige formål med lo-

ven. Endeligt vurderes retstilstandens hensigtsmæssighed i forhold til det internationale skattesystem 

og -samarbejder. Til denne del vil der opstilles hypotetiske situationer, som søges løst igennem andre 

skatteregler, uden at disse regler gennemgås eller analyseres nærmere. Derudover indeholder denne 

del mere samfundsmæssige betragtninger, men da afhandlingen har et juridisk perspektiv, foretages 

der ikke en økonomisk analyse heraf.  

 

Afhandlingen indeholder en perspektivering til andre aktuelle samfundsmæssige udfordringer, som 

grøn- og bæredygtigomstilling. Det skal bemærkes, at der ved denne del af afhandlingen er tale om 

en perspektivering hvorfor emnet kun berøres kort. Der er med andre ord ikke tale om en egentlig 

analyse.  
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4 Juridisk metode 
Kandidatafhandlingen søges besvaret gennem den juridiske metode. Det fremgår af nærværende ka-

pitels afsnit 2, at formålet med afhandlingen er at udlede gældende ret ved den skattemæssige be-

handling af forskning og udvikling, hvortil den retsdogmatiske metode findes anvendelig. Den rets-

dogmatiske analyse leder til en diskussion om, hvorvidt retstilstanden findes hensigtsmæssig. Altså 

hvorvidt retstilstanden giver anledning til uklarheder og fortolkningsvanskeligheder, og om retsstil-

lingen opfylder det formål som reglerne har. Hertil anvendes retspolitiske betragtninger og  

-løsningsforslag.   

 

4.1 Retsdogmatisk metode 

Der er i kandidatafhandlingen anvendt den retsdogmatiske metode. Metoden har til formål at fast-

lægge gældende ret ved at beskrive, fortolke og systematiserer retskilder.6 Den retsdogmatiske me-

tode kan blandt andet med fordel anvendes ved behandling af emner indenfor forvaltningsretten, hvor 

skatteretten tilhører eller hvor den nærmere betegnes som den specielle forvaltningsret, idet den ved-

rører en speciel forvaltningsretlig funktion.7 Anvendelsen af den retsdogmatiske metode indebærer, 

at nedenstående retskilder anvendes til at fastlægge gældende ret.  

 

Den skatteretlige regulering af udgifter til forskning og udvikling, findes i LL § 8 B og 8 X, mens 

regulering af driftsmidler anvendt til forskning og udvikling findes i AFL § 6, stk. 1, nr. 3. Kandidat-

afhandlingen gør brug af objektiv ordlydsfortolkning, hvor udgangspunktet for den skatteretlige for-

tolkning vil være den skrevne lovtekst. Endvidere gør kandidatafhandlingen brug af subjektiv for-

tolkning af lovforarbejder til de nævnte bestemmelser. Skulle der være modstrid mellem lovens ord-

lyd og lovens forarbejder, vil det være lovens ordlyd der har forrang, da lovforarbejder næppe kan 

anses som en selvstændig skatteretlig kilde. Derimod udgør lovforarbejder i stedet et væsentligt for-

tolkningsbidrag i forbindelse med fastlæggelse af retsfaktum og retsfølge i skattelovgivningen og har 

 
6 Jf. Christina D. Tvarnø og Ruth Nielsen, Retskilder og retsteorier, (2017), side 29 og 30 
7 Jf. Jan Pedersen, i Jan Pedersen et al, Skatteretten 1, (2015), side 54 
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derfor stor praktisk betydning8 Det syntes at være almindeligt anerkendt i skatteretten, at basere lov-

fortolkning på lovens ordlyd og dernæst på lovens forarbejder.9  

 

Trods ordlydens vigtighed, vil den subjektive fortolkning af lovforarbejderne i kandidatafhandlingen 

anses for en nødvendighed, for at skabe et bedre grundlag for fortolkningen, særligt for at kunne 

afdække afgrænsningen af begreberne forsøgs- og forskningsvirksomhed og forsøgs- og forsknings-

udgifter, i de to omhandlede bestemmelser i ligningsloven. Formålet med den objektive- og subjek-

tive fortolkning er at finde ordenes generelle juridiske mening, men også med henblik på at fastslå 

om konkrete forhold er omfattet af bestemmelserne. Loven og forarbejderne udgør tilsammen flere 

siders tekst, hvilket gør en langt mere grundig og indgående analyse mulig, sammenlignet med hvad 

der kunne opnås ved brug af lovteksten alene.10     

 

Til den retsdogmatiske analyse anvendes prognoseteorien, da analysen ikke kun bygger på objektiv 

og subjektiv ordlydsfortolkning, men også på retspraksis. Kombinationen af de skrevne regler og 

andre retskilder vil bedst kunne udlede gældende ret.11 Til brug for fortolkningen af den skattemæs-

sige behandling af udgifter til forskning og udvikling, vil kandidatafhandlingen også gøre brug af 

praksis og præjudikater som retskilde. Domspraksis vil blive tillagt større værdi end administrativ 

praksis, mere herom følger. 

 

Der er som udgangspunkt ikke nogen rangorden mellem retskilderne regulering og praksis, men in-

den for retskilden regulering findes der et reguleringshierarki grundet lex superior-princippet. Lige-

ledes er der et hierarki inden for domsstolene, som har stor betydning for retskildeværdien af de 

afsagte domme. Skatterettens retskilder indgår således i et retskildehierarki, hvor trinlavere retskilder 

ikke må være i modstrid med trinhøjere retskilder.12  

 

 
8 Jf. Henrik Dam et al., Grundlæggende Skatteret 2017, (2017), side 60 
9 Tilsvarende synspunkt vedrørende CFC-beskatning findes i Peter Koerver Schmidt, Dansk CFC-beskatning: I et inter-
nationalt og komparativt perspektiv, Ph.d. Serie, nr. 16.2013, Copenhagen Business School, Frederiksberg, (2013) 
10 Jf. Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, Retskilder og retsteorier, (2017), side 220 og 249 
11 Tilsvarende synspunkter for andre områder i skatteretten findes i Aage Michelsen et. al., Lærebog om indkomstskat, 
(2017), side 103  
12 Jf. Jan Pedersen, i Jan Pedersen et al, Skatteretten 1, (2015), side 80 
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Kandidatafhandlingens retsdogmatiske analyse af den danske regulering af forsknings- og udvik-

lingsaktiviteter, udføres i overensstemmelse med de ovenfor anførte generelle bemærkninger om 

dansk skatteretlig lovfortolkning. I det følgende redegøres nærmere for de i afhandlingen øvrige an-

vendte retskilder og den værdi der i kandidatafhandlingen er tillagt disse retskilder. Der redegøres 

først for betydningen af domspraksis og administrativ praksis. Langt de fleste afgørelser i relation til 

den skattemæssige behandling af forskning og udvikling, består af afgørelser fra Landsretten, Byret-

ten, Skatterådet og Landsskatteretten. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke nogen afgørelser 

fra Højesteret på området. Dernæst klarlægges betydningen af forskningspraksis. Afslutningsvist 

knyttes nogle kommentarer til kandidatafhandlingens retspolitiske tiltag.     

 

4.1.1 Domspraksis 

Det er i afsnit 4.1 nævnt, at der ikke foreligger nogen Højesterets afgørelser om den skattemæssige 

behandling af udgifter til forskning og udvikling. På trods af den manglende praksis fra Højesteret 

har de danske skatteregler om forskning og udvikling i stedet været genstand for prøvelse i Landsret-

ten og Byretten. I den forbindelse syntes det at være formålstjenligt, at gøre nogle bemærkninger om 

retskildeværdien af domspraksis fra disse instanser.  

 

Dommene har først og fremmest bindende virkning for sagens parter, men vil også danne grundlag 

for fremtidige afgørelser af sager mellem andre end de oprindelige parter, hvilket er afgørende for 

retskildeværdien. I dansk skatteret vil udgangspunktet være, at alle domme har præjudikatværdi, da 

retsanvendelsen i sig selv kan skabe retskilder, således at allerede afgjorte spørgsmål har en fremtidig 

præjudikatværdi ved afgørelse af lignede artede spørgsmål. Domstolenes afgørelser på retsområdet 

har derfor en retsskabende værdi. Denne kan skabes af en enkelt afgørelse eller en række af ens af-

gjorte sager. Udstrækningen af præjudikatværdien afhænger af en række generelle omstændigheder. 

Hertil har det betydning, om den foreliggende praksis er skabt af én eller flere afgørelser og om 

praksis er fulgt konsekvent over en længere årrække.13 Af helt afgørende betydning er, hvilken status 

og placering domstolen har, jo mere overordnet domsstolen er, des større styrke vil denne dom have 

som præjudikater.14 Det vil sige, at Landsretsdomme vil tillægges større retskildeværdi end Byrets-

domme, men grundet det beskedne antal relevante domsafgørelser vil domme afsagt fra både 

 
13 Jf. Jan Pedersen i Jan Pedersen et al, Skatteretten 1, (2015), side 95 - 97 
14 Jf. Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, Retskilder og retsteorier, (2017), side 147 
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Landretten og Byretten efter omstændighederne tillægges en høj grad af retskildeværdi, samt argu-

mentatorisk værdi ved kandidatafhandlingens analyser.  

 

Trods den manglende praksis på området fra Højesteret er der alligevel i afhandlingen anvendt en 

enkelt Højesterets afgørelse. Denne siger ikke noget om den skattemæssige behandling af forskning 

og udvikling. Højesteretsafgørelsen tager derimod stilling til et mere principielt spørgsmål om er-

hvervsmæssig virksomhed, som også findes relevant ud fra et fortolkningsmæssigt hensyn. Graden 

af parallelitet mellem den foreliggende praksis og det aktuelle forhold, i forhold til de faktiske om-

stændigheder og det underliggende retsforhold er naturligvis væsentlig for retskildeværdien af afgø-

relsen. Jo tættere forbindelse der er mellem det aktuelle forhold og det foreliggende præjudikat, desto 

stærkere er retskildeværdien. Ved den omtalte Højesteretsafgørelse vurderes det, at afgørelsen kan 

udstrækkes videre end det specifikt afgjorte spørgsmål, da det vurderes, at domstolens afgørelse be-

grundes ud fra en generel fortolkning af den berørte lovbestemmelse,15 som har visse ligheder med 

denne kandidatafhandlings problemfelt. Det vurderes derfor, at afgørelsens manglende direkte til-

knytning til lovbestemmelserne omkring forskning og udvikling, opvejes af dommes generelle for-

tolkning af erhvervsmæssig virksomhed, som er et centralt begreb i LL § 8 B, stk. 1. Det findes derfor, 

at den omhandlede Højesterets afgørelse kan tillægges retskildeværdi og anvendes som fortolknings-

bidrag i afhandlingens retsdogmatiske analyse. 

 

4.2.3 Administrativ praksis 

De danske skatteregler til forskning og udvikling har ligeledes i flere tilfælde været genstand for 

prøvelse i det administrative system, og en række afgørelser herom fra Skatterådet og Landsskatte-

retten er blevet offentliggjort. Det vurderes ligeledes at være formålstjenligt, at knytte nogle bemærk-

ninger om retskildeværdien af administrativ praksis på skatterettens område.  

 

I litteraturen er det almindelig anerkendt, at der i skatteretten er en lang række af spørgsmål, som ikke 

kan besvares alene på grundlag af de generelle regler i loven og i domme. Det kan derfor være nød-

vendigt at søge vejledning i den administrative praksis.16 Ligesom domme kan have præjudikatværdi, 

 
15 Tilsvarende synspunkter om parallelitet i retspraksis findes Jan Pedersen i Jan Pedersen et al, Skatteretten 1, (2015), 
side 96 
16 Jf. Aage Michelsen et. al., Lærebog om indkomstskat, (2017), side, 114-117 
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kan det samme være tilfældet med administrative afgørelser, selvom retskildeværdien fra almindelige 

forvaltningsmyndigheders praksis er omdiskuteret. Der produceres mange også mere principielle af-

gørelser på skatteretsområdet i det administrative system. Det er derfor ikke ualmindeligt at disse 

afgørelser fungerer vejledende på samme måde som domspræjudikater, i særdeleshed når de afsiges 

i Landsskatteretten, da denne fungerer som et særligt anke- og klagenævn.17 Endvidere har domssto-

lene traditionelt tillagt en ikke ubetydelig vægt på administrative afgørelser. Det er i en domskom-

mentar udtrykt, at hvis to fortolkninger af loven har nogenlunde lige meget for sig, vælger man den 

som administrationen har fulgt.18 Med andre ord betyder det, at hvis der i tvivlstilfælde foreligger en 

fast administrativ praksis, har domsstolene traditionelt set været utilbøjelige til at omstøde praksis.19 

Det vurderes på den baggrund at administrativ praksis, grundet det beskedne antal domspraksis, kan 

tillægges retskilde værdi, samt argumentatorisk værdi ved kandidatafhandlingens analyser.   

 

 

4.2.4 Juridisk litteratur 

Hvorvidt juridisk litteratur kan tillægges retskildeværdi, er et omdiskuteret spørgsmål. I praksis vil 

den juridiske litteratur ikke blive tillagt nogen betydning i retssystemet. Det synes derfor problema-

tisk at tillægge den juridiske litteratur nogen normerende betydning. På den anden side kan det også 

argumenteres for, at litteraturen i mange tilfælde bliver benyttet som værdifulde bidrag på samme 

måde som de egentlige retskilder, når den juridiske argumentation formuleres. I takt med at retssy-

stemet bliver større, mere komplekse og mere foranderligt er litteraturens betydning steget, og det 

kan derfor i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at inddrage retskildeanvendelsen der er fremstillet i 

litteraturen, i den juridiske argumentation. Til trods for at litteraturen ikke er en retskilde, accepteres 

det, at den tages i betragtning som et bidrag til at fastlægge gældende ret.20  

 

Det synes derfor, at juridisk forskning og juridisk litteratur kan være vanskelig at anvende som en 

decideret retskilde i afhandlingen. Til brug for besvarelsen af kandidatafhandlingens problemfelt, 

vurderes det dog at juridisk forskning og juridisk litteratur kan anvendes som fortolkningsbidrag til 

 
17 Jf. Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, Retskilder og retsteorier, (2017), side 163 
18 Jf. Højesteretsdommer Spleths kommentar i U 1965 B side 250 vedr. U 1965.399 H. 
19 Hertil kan også nævnes; Højesteretsdommer Trolles kommentar i U 1961 B s. 74 vedr. U 1961.107 H, Højesteretsdom-
mer Spleth kommentar i U 1965 B s. 268 (270) vedr. U 1965.648 H, samt Højesterets dom i U 1965.648H  
20 Jf. Peter Blume i Thomas Riis og Jan Trzaskowski, Skriftslig Jura – den juridiske fremstilling, (2013), side 40 
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forståelse af lovens anvendelsesområde og kan tillægges argumentatorisk værdi i afhandlingens ana-

lyser og diskussioner. 

 

4.2.5 OECD’s Frascati Manual 2015  

Hjemlen til at beskatte en indkomst eller fradrage en udgift findes i national intern skattelovgivning. 

I den internationale dimension af skatteretten findes der alligevel flere eksempler på, hvor modeller 

og manualer fra OECD anvendes som fortolkningsbidrag til national lovgivning og i litteraturen til-

lægges retskildeværdi. Herunder kan f.eks. nævnes dobbeltbeskatningsoverenskomster, der er en fol-

keretlig aftale indgået mellem to stater, som fordeler beskatningsretten.21 Det er ikke ualmindeligt at 

der i lovgivning og lovmotiver kun findes en relativt beskeden beskrivelse af centrale begreber. Det 

kan af fortolkningsmæssige hensyn være nødvendigt at skele til andre kilder som i juraens verden 

ellers ikke anses for at være en retskilde. OECD har udgivet en manual med henblik på en ensartet 

definition af forskning og udvikling til brug for blandt andet statistiske opgørelser over, hvad der i 

OECD-landene anvendes af midler til forskning og udvikling.22  

 

OECD’s Frascati Manual er et resultat af et internationalt administrativt samarbejde på tværs af 

OECD’s medlemslande og ikke-medlemslande, med nationale eksperter indenfor videnskab, tekno-

logi, innovation økonomi og statistik.23 Frascati Manualen indeholder en internationalt accepteret 

definition af forskning og udvikling, samt en klassifikation af forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

Manualen er ikke kun en standard for de forsknings- og udviklingsdata, som er indsamlet fra OECD’s 

medlemslande. Som et resultat af initiativer fra OECD, UNESCO, EU og andre forskellige regionale 

organisationer, er OECD-manualen blevet en standard for måling af forskning og udvikling interna-

tionalt.24  

 

Manualen er et omfattende værk, hvor dets kapitel 2, synes at foretage en særlig grundig og dybde-

gående fortolkning af begrebet forskning og udvikling. På den baggrund vurderes det at OECD’s 

 
21 Jf. Jan Pedersen i Jan Pedersen et al., Skatteretten 1, (2015), side 77 – 79 og Aage Michelsen et. al., Lærebog om 
indkomstskat, (2017), side 123 og 124 
22 Jf. Flemming N. Mortensen, et. al., Skattemæssig behandling af forsøgs- og forskningsudgifter, SR Skat 2018 
23 OECD’s arbejdsgruppe bestod af: National experts on Science and Technology Indicators (NESTI), The Economic 
Analysis and Statistics (EAS), Division of the OECD Directorate for Science, Technology and Innovation (STI). 
24 Jf. OECD, Frascati Manual 2015. 
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Frascati Manuel kan anvendes som fortolkningsbidrag i afhandlingen til forståelse af begrebet forsk-

ning og udvikling. Det skal understreges at der ikke tale om en retskilde, hvorfor manualen ej heller 

tillægges retskildeværdi, men anvendes som fortolkningsbidrag, til forståelse og afgrænsning af be-

grebet. 

 

4.3 EU-retten 

I kandidatafhandlingen drøftes spørgsmålet om, hvorvidt den danske regulering af forskning og ud-

vikling er i strid med det indre marked. Indkomstbeskatning er som udgangspunkt et nationalt anlig-

gende og reguleres i danske retskilder. Indkomstbeskatning er dermed ikke omfattet af EU-harmoni-

sering og er principielt et nationalt anliggende. Det er kun indirekte skatter, navnligt moms- og punkt-

afgifter, som i et betydeligt omfang er harmoniseret i EU-retten.25 Indkomstbeskatningens nationale 

karakter er dog i et ikke ubetydeligt omfang påvirket af EU-retten. Det gælder navnlig i TEUF Art. 

115, hvor der er hjemmel til at udstede flere rådsdirektiver, som indeholder en positiv harmonisering 

særligt af selskabsbeskatningen. Denne artikel giver mulighed for, efter enighed mellem EU’s med-

lemsstater, at udstede direktiver om indbyrdes tilnærmelser af medlemsstaternes love og administra-

tive bestemmelser, der direkte indvirker på det indre markeds oprettelse eller funktion. Adgangen til 

en direktivhjemlet harmonisering er derfor begrænset til formål, som relaterer sig til det indre marked. 

Selvom den positive harmonisering er relativt begrænset, foreligger der en supplerende negativ har-

monisering af indkomstbeskatning på grundlag af EU-domsstolens retsskabende virksomhed, da EU-

domsstolen har anset sig for kompetent til prøvelse af, om særlige fradrag eller øvrige skattebegun-

stigelser i national skattelovgivning strider mod det traktatmæssige forbud mod ydelse af statsstøtte 

til private virksomheder, jf. TEUF Art. 107.26 Statsstøtte kræver derfor godkendelse fra Rådet eller 

Kommissionen efter art. 108 TEUF. Da særlig skattemæssig regulering af forsknings- og udviklings-

aktiviteter principielt kan anses som ulovlig statsstøtte, anvendes der i EU-retten en nærmere fastsat 

metode til vurdering af, om en skatteregel er i strid med det indre marked.27  

 

 
25 Henrik Dam et al., Grundlæggende Skatteret 2017, (2017), side 70 - 75 
26 Jf. Jan Pedersen et. al., Skatteretten 1, (2015), side 73 - 77 
27 Jf. Peter Koerver Schmidt, et. al. International skatteret – i et dansk perspektiv, (2015), side 236 - 238 
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4.4 Retspolitiske betragtninger 

Hvor den retsdogmatiske analyse har til formål at udlede gældende ret, vil den retspolitiske analyse 

have til formål at udlede, hvordan retsstillingen i givet fald bør være.28 Det er i nærværende kapitels 

afsnit 2 anført at kandidatafhandlingen desuden har til formål at fremkomme med retspolitiske be-

tragtninger. I den forbindelse vurderes retstilstanden ud fra en række retspolitiske hensyn om denne 

er formålstjenlig og hensigtsmæssig. Hertil gives der udtryk for en overvejelse af, hvordan retsstil-

lingen af dette retsområde eventuelt bør indrettes i stedet.  

 

Nærværende kandidatafhandling har som nævnt til formål, at vurdere hvorvidt retstilstanden er hen-

sigtsmæssig. Denne hensigtsmæssighed afdækkes dels ved formålsfortolkning af de omhandlede 

skatteregler, hvor det diskuteres om retstilstanden lever op til det formål som skattereglerne har. Der-

udover er der hensynet til det internationale skattesystem og -samarbejder i OECD og EU, hvor det 

diskuteres om de omhandlede skatteregler synes hensigtsmæssige ud fra en række aktuelle punkter. 

 

Disse retspolitiske overvejelser skønnes at kunne bidrage til at øge kvaliteten og anvendeligheden af 

kandidatafhandlingen, da der herved opnås en dybere forståelse af emnets underliggende problem-

stillinger og som formentlig vil kunne være af værdi fremadrettet ved udformning af lignede skatte-

regler. Resultatet af den retspolitiske analyse og de retspolitiske betragtninger vil ligeledes danne 

grundlag for afhandlingens perspektivering af problemfeltet til skatteincitamenter for bæredygtig- og 

grønomstilling.   

 
4.5 Retshistorisk perspektiv 

Kandidatafhandlingen indeholder i korte hovedtræk en gennemgang af udviklingen i skattereglerne 

på området. Formålet med at inddrage reglernes historik er, at det dermed kan belyse udviklingen i 

de hensyn som ligger bag reguleringen af retsområdet, for at opnå en bedre forståelse af reglernes 

anvendelsesområde. Derudover vil det retshistoriske perspektiv kunne anvendes til den retspolitiske 

analyse for bedre at kunne udlede, om retsstillingen lever op til lovgivers formål med indførelsen af 

bestemmelserne.  

  

 
28 Jf. Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, Retskilder og retsteorier, (2017), side 445 - 447 
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5 Afhandlingens struktur og opbygning 
 

 
Denne kandidatafhandling er inddelt i 5 kapitler. Kapitel 1 afgrænser 

afhandlingens problemfelt. Problemfeltet afgrænses positivt ved oven-

stående formål og problemformulering og negativt i afgrænsningen. 

Endvidere redegøres der for den i afhandlingen anvendte metode og te-

ori. 

 

I afhandlingens kapitel 2, foretages den retsdogmatiske analyse, som 

har til formål at udlede gældende ret, ved den skattemæssige behandling 

af udgifter til forskning og udvikling. Analysen foretages både på bag-

grund af regulering og praksis. 

 

 
Kapitel 3 indeholder en diskussion af retstilstanden ved den skattemæs-

sige behandling af forskning og udvikling på baggrund af resultatet af 

den retsdogmatiske analyse. Derudover indeholder kapitlet retspolitiske 

betragtninger i tilknytning til retstilstanden på området.  

 

 

Kapitel 4 indeholder en perspektivering af afhandlingens problemfelt til 

bæredygtighed og grønomstilling. Perspektiveringen foretages på bag-

grund af de erfaringer som findes i afhandlingens analyser.  

 

 

Kandidatafhandlingens femte og sidste kapitel indeholder en afrunding 

på afhandlingen i form af en samlet konklusion, som besvarer afhand-

lingens problemformulering.  

 

Kapitel 1
Teori og metode

Kapitel 2
Retsdogmatisk analyse

Kapitel 3
Retspolitisk analyse og 

-diskussion

Kapitel 4
Perspektivering

Kapitel 5
Konklusion
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Kapitel 2 – Skattemæssig behandling af forskning- og udviklingsomkost-

ninger 
 

1 Introduktion til gældende lovgivning 
Der har fra lovgivers side været et ønske om, at fremme private investeringer i forsknings og udvik-

ling.29 Udgifter til forsknings- og udviklingsaktiviteter vil som udgangspunkt ikke kunne rummes i 

det skattemæssige driftsomkostningsbegreb, da sådanne aktiviteter har karakter af etableringsudgif-

ter.30 Siden 1973 har der i de danske skatteregler været hjemmel til at fradrage udgifter til forskning 

og udvikling.31 Der er med andre ord indført særhjemmel til at fradrage disse udgifter i den skatte-

pligtige indkomst, hvilket medfører et reduceret skatteprovenu for staten – også kaldt skatteudgifter. 

Begrebet skatteudgifter er ikke defineret i dansk skatteret, til gengæld er begrebet defineret i skatte-

ministeriets årlige opgørelse over skatteudgifter.32 Skatteministeriet definerer en skatteudgift som; 

’en begunstigende afvigelse fra de generelle skatte- og afgiftsregler, der medfører lavere umiddelbar 

skattebetaling fra bestemte typer af aktiviteter eller grupper af skatteydere’.33 I dette tilfælde kan 

fradragsretten anses for at være en form for indirekte offentlig ydelse, da staten vælger at frasige sig 

en skatteindtægt. I de nordiske lande bliver der i høj grad lagt vægt på, at skatteudgifter skal bidrage 

til et politisk formål, skatteudgifter anvendes altså som et incitament til en bestemt adfærd, mod en 

skattefordel.  

 

I afhandlingens indledning, blev det præsenteret at antallet af skatteincitamenter til investering i 

forskning og udvikling over de sidste to årtier er steget markant. I 1995 havde 12 OECD-lande im-

plementeret skatteincitamenter til forskning og udvikling. I 2004 var tallet steget til 18, i 2011 til 26 

og i 2017 havde 33 OECD-lande indført skatteincitamenter til forskning og udvikling.34 Finanskrisen 

 
29 Jf. bl.a., lovforarbejder til LL § 8 X (LFF 2011-11-21 nr. 29) og lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 4 (LFF 2018-04-25 
nr. 227) 
30 Jf. Kjeld Hemmingsen, Driftsomkostninger i teori og praksis, 1, (2003), side 34 – 35 og Jane Ferniss, Det skatteretlige 
driftsomkostningsbegreb, (2006), side 63 og 64 
31 Jf. L 1973-03-30 nr. 184 
32 Jf. Kalle Määttä i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax research 2012, Tax Expenditures, (2012), side 14 
33 Jf. skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk (https://www.skm.dk/skattetal/statistik/skatteudgifter/skatteudgifter-
samlet-liste-ultimo-2017) Hentet d. 4. marts 2020. 
34 Jf. OECD’s hjemmeside, oecd.org (http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm) hentet d. 5. maj 2020 og Tanja Tanayama 
i Jane Bolander, Yearbook For Nordic Tax Research 2012, Tax Expenditures, (2012), side 189 og 190 
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har generelt været en væsentlig årsag til at mange lande valgte at indføre eller øge antallet af skatte 

incitamentsordninger. De to mest almindelige typer af incitamentsordninger er forbedrede fradrag og 

skattekredit. Det forbedrede fradrag giver en reduceret skattepligtig indkomst i forhold til de faktiske 

afholdte udgifter til forskning og udvikling. Skattekreditordninger giver mulighed for direkte nedsæt-

telse af selve skattebetalingen eller udbetaling svarende til skatteværdien af de faktiske afholdte ud-

gifter til forskning og udvikling. Generøsiteten af den forbedrede godtgørelse afhænger af den gene-

relle skatteprocent.35 Begge disse typer af ordninger er indført i de danske skatteregler. I dag er der 

fire væsentlige bestemmelser, som behandler udgifter til forskning og udvikling. 

 

1.1 Ligningslovens § 8 B 

Hjemlen til fradrag for de løbende udgifter til forskning og udvikling findes i LL § 8 B, stk. 1. Ved 

indførelsen af bestemmelsen i 1973 blev det muligt at fradrage udgifter til forsøg og forskning afholdt 

i tilknytning til den skattepligtiges erhverv. Oprindeligt var loven udformet således, at når en virk-

somheds udgifter i det år hvori de var afholdt, oversteg 30 pct. af det skattepligtige overskud før 

fradrag af udgifter til forskning og udvikling skulle, udgifterne i stedet afskrives over en nærmere 

fastsat årrække.36 Allerede få år efter blev denne 30 pct. grænse afløst af valgmuligheden om straks-

fradrag eller afskrivning af de afholdte udgifter. Skatteyderen kan således vælge at fradrage hele den 

afholdte udgift i det år, hvor udgiften afholdes eller vælge at afskrive den over 5 år. Afskrivninger 

efter LL § 8 B, stk. 1, er bundne afskrivninger, hvilket betyder at afskrivningsperioden ikke kan for-

længes, ved et år ikke at foretage afskrivninger. Afskrivningerne vil i så fald gå tabt.37 Valgfriheden 

om straksfradrag eller afskrivninger er stadig gældende den dag i dag.  

 

Fra og med indkomståret 2018 har det været muligt, at få et højere fradrag for de udgifter, som afhol-

des til forskning og udvikling. Hjemlen er indført i LL § 8 B, stk. 4. For indkomstårene 2018 og 2019 

kan udgifterne fradrages med 101,5 pct. af de afholdte udgifter, for indkomståret 2020 med 103 pct., 

for indkomstårene 2023-2025 med 108 pct. og fra og med indkomståret 2026 med 110 pct. af de 

 
35 Jf. Tanja Tanayama i Jane Bolander, Yearbook For Nordic Tax Research 2012, Tax Expenditures, (2012), side 189 og 
190 
36 Jf. L 1973-03-30 nr. 184 og Flemming N. Mortensen, et. al., Skattemæssig behandling af forsøgs- og forskningsudgifter, 
SR Skat 2018 (SR.2018.0391) 
37 Jf. Henrik Dam et. al., Grundlæggende Skatteret 2017, (2017), side 266 
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afholdte udgifter.38 Formålet med det højere fradrag er at give virksomheder større incitament til at 

udføre forskning og udvikling, da Danmark lever af innovation og de danske virksomheder skal for-

blive konkurrencedygtige. Derudover anses disse aktiviteter for at have en positiv effekt på andre 

virksomheder og andre samfundsøkonomiske gevinster,40 hvilket kaldes spillover effects (overførsels 

effekter).  

 

1.2 Afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3 
I forbindelse med indførslen af hjemmel til fradrag for de løbende udgifter til forsknings- og udvik-

lingsaktiviteter i ligningsloven, blev det ved samme lov indført, at afskrivningsloven også skulle 

rumme hjemmel til at foretage afskrivninger på driftsmidler, som blev anvendt til forskning og ud-

viklings.41 I dag kan virksomheder vælge at straksafskrive driftsmidler og skibe til forskning og ud-

vikling, når disse ikke anvendes til efterforskning af råstoffer. Afgrænsningen af forskning og udvik-

ling i afskrivningsloven følger afgrænsningen i LL § 8 B, stk. 1. Fra og med indkomståret 2018 har 

det, ligesom ved de løbende udgifter, været muligt at få forhøjede afskrivninger for omtalte drifts-

midler, med samme procentsats. Hjemlen til det forhøjede fradrag er indsat i AFL § 6, stk. 1, nr. 3, 2. 

pkt.42  

 

1.3 Ligningslovens § 8 X 

I 2012 havde den daværende regering et ønske om øget vækst og forskning og udvikling i erhvervs-

livet.43 Dette resulterede i indførelsen af LL § 8 X, også kendt som skattekreditordningen. Med ord-

ningen kan selskaber og visse personlige virksomheder44 anmode skattemyndighederne om udbeta-

ling af skatteværdien af underskud, som stammer fra udgifter der straksafskrives som forsøgs- og 

forskningsudgifter efter LL § 8 B, stk. 1 eller AFL § 6, stk. 1, nr. 3. Der kan dog maximalt udbetales 

 
38 Jf. LL § 8 B, stk. 4. 
40 Jf. Lovforarbejderne til LL § 8 B, stk. 4, (LFF 2018-04-25 nr. 227)LLF 2018 227, forslag til lov om ændring af afskriv-
ningsloven og ligningsloven (Højere skattefradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed). Tilsvarende pointer 
fremgår også af; Paolo Arginelli, Innovation through R&D Tax Incentives: Some Ideas for a Fair and Transparent Tax 
Policy, World Tax Journal, 2015 (Volume 7), Journals IBFD 
41 Jf. L 1973-03-30 nr. 184 
42 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 4, (LFF 2018-04-25 nr. 227) 
43 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 X, (LFF 2011-11-21 nr. 29) 
44 For fysiske personer der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, er det en betingelse at virksomhedsordningen anven-
des, jf. LL § 8 X, stk. 1, 1. pkt.  
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skatteværdien af underskud svarende til de afholdte udgifter. Efter indførelsen af det forhøjede fra-

drag i hhv. LL § 8 B, stk. 4 og AFL § 6, stk. 1 nr. 3, 2. pkt. er det ikke muligt at få udbetalt skatte-

værdien af ”ekstra fradraget”. For at anvende skattekreditordningen er det en betingelse, at de omfat-

tede udgifter straksafskrives. Med andre ord kan afskrivningslovens almindelige regler i AFL § 5 og 

afskrivningsmuligheden i LL § 8 B, stk. 1 ikke anvendes, hvis skattekreditordningen ønskes benyttet. 

 

I lovforarbejderne til skattekreditordningen anvendes udtrykket forsknings- og udviklingsaktiviteter, 

mens der i lovforarbejderne til LL § 8 B, stk. 1 anvendes udtrykket forsøgs- og forskningsaktiviteter. 

Det fremgår af lovforarbejderne til skattekreditordningen at forsknings- og udviklingsaktiviteter skal 

afgrænses på samme måde som i LL § 8 B, stk. 1. Det må derfor antages, at der ikke er fortolknings-

mæssige eller definitionsmæssige forskelle på de to begreber.45  Derudover er der i skattereglerne til 

forskning og udvikling en systematik, der medfører, at det er definitionen i LL § 8 B, stk. 1, der er 

afgørende for anvendelsesområdet for de øvrige bestemmelser i skattelovgivningen. LL § 8 X og AFS 

§ 6, stk. 1, nr. 3 følger altså anvendelsesområdet i LL § 8 B, stk. 1. 

 

2 Begrebet forskning og udvikling 
LL § 8 B, stk. 1, er definerende for den skatteretlige regulering af forskning og udvikling. Selvom 

denne regulering ikke på nogen måde er ny i dansk lov, er det stadig ikke fuldkommen entydigt, hvad 

der falder inden for begrebet forskning og udvikling. Loven har været gældende siden indkomståret 

1973, men er blevet modificeret flere gange siden. Den gældende bestemmelse i LL § 8 B, stk. 1, 

lyder som følgende:  

 

Stk. 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan udgifter, som afholdes til for-

søgs- og forskningsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv, bortset fra ud-

gifter til efterforskning efter råstoffer, jf. stk. 2, efter den skattepligtiges valg enten fradra-

ges fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller afskrives med lige store årlige be-

løb over dette og de følgende 4 indkomstår. Det samme gælder udgifter til grundforsk-

ning, der afholdes af en igangværende virksomhed. Hvis udgifter som nævnt i 1. pkt. er 

afholdt, før den skattepligtige påbegyndte erhvervet, kan udgifterne først fradrages i det 

 
45 Jf. Lovforarbejderne til LL § 8 X, (LFF 2011-11-21 nr. 29) 
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indkomstår, hvori erhvervet er påbegyndt, eller afskrives som anført fra og med dette ind-

komstår, medmindre der er tale om et aktie- eller anpartsselskab. Told- og skatteforvalt-

ningen kan dog tillade, at udgifterne fradrages eller afskrives som anført før påbegyndel-

sen af erhvervet.  

 

Bestemmelsens ordlyd indeholder to betingelser, som skal være opfyldt for at en udgift falder inden-

for bestemmelsens anvendelsesområde.  For det første er det en betingelse, at udgiften afholdes af en 

virksomhed, der driver forsknings- og udviklingsaktiviteter. For det andet er det en betingelse, at 

disse aktiviteter udføres i tilknytning til den skattepligtiges erhverv – altså den skattepligtiges ind-

komst. Det tyder derfor på, at der skal være et erhvervsmæssigt formål med selve forsknings- og 

udviklingsprojektet. Hvis den skattepligtige opfylder begge betingelser, finder bestemmelsen anven-

delse for en given udgift. Selve fradragsretten indtræder først når erhvervet påbegyndes. Told- og 

skatteforvaltningen kan dog give tilladelse til at udgifterne fradrages eller afskrives før erhvervet er 

påbegyndt. 

 

Det fremgår direkte af lovforarbejderne til den oprindelige bestemmelse, at den havde det formål at: 

 ... Udgifter til erhvervsmæssigt begrundet forsøgs- og forskningsvirksomhed skal kunne 

gøres til genstand for fradrag eller afskrivninger ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst ... 46 

... Forsøgene eller forskningen skal knytte sig til en erhvervsvirksomhed, som den skat-

tepligtige enten allerede har i gang på det tidspunkt udgiften afholdes, eller har planer 

om senere at starte...47  

Loven har tydeligt til formål kun at omfatte de forsknings- og udviklingsudgifter, som mere eller 

mindre har en direkte tilknytning til den skattepligtiges erhverv og disse skal også være erhvervs-

mæssigt begrundet. Afholdelsen af udgiften skal altså være forretningsmæssigt begrundet. Det må 

derfor anerkendes, at der er sammenhæng mellem bestemmelsens ordlyd og lovmotiverne. At be-

stemmelsen omfatter en udgift, som afholdes til en potentiel fremtidig erhvervsvirksomhed 

 
46 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1 (LFF 1973-05-17 nr. 95) 
47 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1 (LFF 1973-05-17 nr. 95) 
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understreger, at den finder anvendelse på etableringsudgifter, altså udgifter der er medgået til at etab-

lere eller udvide indkomstgrundlag. Endvidere fremgår det af lovforarbejderne at fradragsretten om-

fatter;  

 

... det udviklingsarbejde, som er knyttet til erhvervsvirksomheden. Herved forstås an-

vendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til at frembringe nye eller væsentligt for-

bedrede materialer, mekanismer, produkter, processer, systemer eller tjenesteydelser.48 

 

Hvad der forstås ved forsøgs- og forskningsvirksomhed må siges at være relativt bredt defineret i 

lovforarbejdet og mange forskellige typer af produkter kan rummes i bestemmelsen. Det er dog klart, 

at selve frembringelsen af et givent produkt, aktiv eller serviceydelse, skal stamme fra viden, som 

enten er videnskabelig eller teknisk. Det må derfor antages at selve videns elementet er et væsentligt 

kriterie for afgrænsningen af begrebet forskning og udviklingsudgifter. Af lovforarbejderne følger 

det endvidere at; 

Fradragsretten vil desuden omfatte den såkaldte anvendte forskning, d.v.s. originale un-

dersøgelser med sigte på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden og forståelse, pri-

mært rettet mod praktiske mål og anvendelser. I princippet vil fradragsretten derimod 

ikke omfatte den såkaldte grundforskning. Herved forstås originale undersøgelser med 

sigte på at opnå ny videnskabelig viden og forståelse, uden at undersøgelserne primært 

er rettet mod praktiske mål og anvendelser... 49 

 

Det er tydeligt en betingelse, at den anvendte forskning skal udmøntes i ny viden, hvilket må betyde 

at forsøgs- og forskningsaktiviteterne ikke må resultere i allerede kendt viden. Udgifterne skal altså 

bidrage til opnåelse af ny viden, hvad enten denne er videnskabelig eller teknisk. Selve videns ele-

mentet må være en af de betingelser, som netop adskiller forsøgs- og forskningsudgifter fra andre 

typer af etableringsudgifter. Endvidere er det ikke blot en betingelse, at aktiviteterne er rettet mod at 

opnå ny viden, men de skal også have et praktisk og anvendeligt formål.  

 
48 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1 (LFF 1973-05-17 nr. 95) 
49 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1 (LFF 1973-05-17 nr. 95) 
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I den oprindelige bestemmelse var grundforskning ikke omfattet af bestemmelsens anvendelsesom-

råde. Grundforskning defineres i lovforarbejderne, som undersøgelser der ikke er rettet mod et be-

stemt mål og en bestemt anvendelse. Det var med andre ord ikke tilstrækkeligt at forskningen bestod 

af originale undersøgelser, som har til mål at opnå ny viden, hvis forskningen ikke var rettet mod et 

bestemt formål. Selve forsknings- og udviklingsprojektet skulle altså have et bestemt formål, som 

også skulle være anvendeligt. Det kan måske udledes af forarbejderne, at projektet skulle kunne kom-

mercialiseres eller i hvert fald have et kommercielt potentiale. I praksis må det dog være uhyre van-

skeligt at fastsætte, hvornår der er tale om grundforskning. Grænserne for hvornår et forskningspro-

jekt går fra at være ikke fradragsberettiget grundforskning til fradragsberettiget forskning må være 

meget flydende. I lovens oprindelige lovforarbejder anerkendes denne problemstillingen, men der 

gives ikke en nærmere afgrænsning af de to begreber. Ved Lov 1987-12-18 nr. 835 ændres bestem-

melsen til også at omfatte grundforskning. Grundforskning blev positivt en del af bestemmelsens 

ordlyd, og lovændringen havde til formål at forbedre konkurrenceevnen, hvorfor lovgiver havde et 

ønske om, at igangværende virksomheder også skulle kunne få fradrag for grundforskning.50  

 

Det kan af bestemmelsens ordlyd og lovforarbejderne udledes, at der skal være tale om forsknings- 

og udviklingsvirksomhed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv. Ved forsknings- og udviklings-

virksomhed forstås først og fremmest udgifter, der er forbundet med det udviklingsarbejde, som knyt-

tes til selve virksomheden, herunder anvendelsen af videnskabelig eller teknisk viden til frembrin-

gelse af nye forbedrede materialer, systemer, tjenesteydelser eller produkter. Udgifter til både anvendt 

forskning og grundforskning er nu omfattet af bestemmelsen. Ved anvendt forskning forstås originale 

undersøgelser, der tager sigte på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden med et bestemt mål i 

sigte. Grundforskning er ligeledes karakteriseret ved, at der er tale om originale undersøgelser, som 

tager sigte på at opnå ny videnskabelig eller teknisk viden, men hvor de gennemførte undersøgelser 

ikke er rettet mod et bestemt mål eller en bestemt anvendelse.51 For at udgifterne kan fradrages er det 

en betingelse, at aktiviteterne knytter sig til den skattepligtiges erhvervsvirksomhed, som enten alle-

rede på tidspunktet for afholdelse af udgiften er i gang, eller som der er planer om at starte på et 

senere at starte.52 Hvordan loven i praksis skal anvendes synes ikke at være helt klart. Bestemmelsens 

 
50 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1, 2. pkt. (LFF 1987-12-13 nr. 6) 
51 Jf. Malene Kerzel i Jan Pedersen, et. al., Skatteretten 1, (2015), side 472 
52 Jf. Jane Ferniss i Jan Pedersen, et. al., Skatteretten 2, (2018), side 81  



Kandidatafhandling Maria Wriedt Thomsen 15. maj 2020 

Skatteincitamenter Cand.merc.aud Copenhagen Business School 

  

 

Side 26 af 83 

og lovforarbejdernes ordlyd giver anledning til spørgsmålet, om det er en betingelse at forsknings-

projektet skal have en tydelig direkte tilknytning til den skattepligtiges indkomstgrundlag? Altså om 

det er tilstrækkeligt at der f.eks. udvikles interne forretningsgange eller processer, som kan gøre virk-

somheden mere effektiv, eller er det en betingelse at forskningsprojektet skal resultere i et produkt 

som kan kommercialiseres.  

 

2.1 Typen af omkostninger som omfattes 
Det kan ikke af LL § 8 B, stk. 1 udledes, hvilke typer af udgifter, der efter bestemmelsen kan anses 

som forsknings- og udviklingsudgifter. Lovforarbejderne giver derimod eksempler på de mest almin-

delige udgifter, som formentlig vil falde ind under LL § 8 B, stk. 1. Hertil nævnes; lønudgifter, ud-

gifter til råstoffer og udgifter til leje af lokaler, maskiner, inventar og lignede driftsmidler, samt be-

taling for forsøgs- eller forskningsvirksomhed udført hos andre. 53 De udgifter som lovforarbejderne 

opremser, er udgifter som ikke umiddelbart har nogen særlig karakter af forsknings- og udviklings-

udgifter. Det må antages at langt de fleste virksomheder har udgifter af samme karakter, uden at de 

nødvendigvis er forsøgs- eller forskningsudgifter. Det tyder derfor på, at det ikke er selve udgiftens 

art, der er afgørende for fradragsretten, men hvilken virksomhed der afholder dem og til hvilken 

aktivitet de afholdes.  

 

2.2 OECD’s fortolkning af forskning og udvikling 

Grundet den relativt beskedne beskrivelse af, hvad der efter ligningslovens 8 B, stk. 1, kan karakte-

riseres som forskning og udvikling, kan det af fortolkningsmæssige hensyn være nødvendigt at ind-

drage til andre kilder. OECD har udgivet en manual med henblik på en ensartet definition af forskning 

og udvikling til brug for blandt andet statistiske opgørelser over, hvad der i OECD-landene anvendes 

af midler til ressourcer på forskning og udvikling.54 Manualens kapitel 2 definerer forskning og ud-

vikling som kreativt og systematisk arbejde udført med henblik på at forøge mængden af viden – 

herunder viden om mennesker, kultur og samfund – samt at udtænke ny anvendelse af tilgængelig 

viden.55 Forsknings- og udviklingsaktiviteter kendetegnes af en række ens funktioner selvom disse 

udføres af forskellige aktører, hvor aktiviteterne enten er rettet mod specifikke- eller generelle mål. 

 
53 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1 (LFF 1973-05-17 nr. 95) 
54 Jf. Flemming N. Mortensen, et. al., Skattemæssig behandling af forsøgs- og forskningsudgifter, SR Skat 2018 
55 Jf. OECD, Frascati Manual 2015, kapitel 2, NB: Der er ikke tale om en officiel oversættelse. 
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Ved forskning og udvikling er aktiviteterne altid rettet mod nye fund baseret på originale undersø-

gelser, men som samtidig er forbundet med stor usikkerhed. Usikkerheden knytter sig ikke kun til 

resultatet af projektet, men også for den tidsmæssige horisont og de nødvendige ressourcer der skal 

anvendes. Formålet med aktiviteterne er, at det færdige resultat enten frit kan overføres eller handles. 

For at en aktivitet efter OECD’s fortolkning kan anses for at være forskning og udvikling skal den i 

bund og grund omfatte fem kerne kriterier:56  

• Novel (Originalitet): Projektet skal bibringe ny viden i forhold til allerede kendt viden inden 

for et givent område. Projektet må gerne videreudvikle allerede eksisterende viden. Selve 

forsknings- og udviklingsaktiviteten ved et projekt skal resultere i fund, som er nye for virk-

somheden og som ikke allerede anvendes i industrien. Forsknings- og udviklingsprojekter, 

som påbegyndes for at kopiere eller efterligne allerede eksisterende forskning, vil ikke om-

fattes af begrebet, da denne viden ikke er original. 

• Creative (Kreativitet): Et forsknings- og udviklingsprojekt skal have til formål at finde nye 

koncepter eller idéer, der forbedre og udvikler eksisterende viden. Dette udelukker enhver 

rutinemæssig ændring af produkter eller processer, hvorfor et menneskeligt input er funda-

mentet for kreativiteten i et forsknings- og udviklingsprojekt.  

• Uncertain (Usikkerhed): Usikkerhed er en naturlig del af forskning og udvikling i flere di-

mensioner. Både hvad angår resultatet af forsknings- og udviklingsprojektet, men også hvad 

angår ressourcerne som skal lægges i projektet. 

• Systematic (Systematisk):  Forskning og udvikling karakteriseres ved at aktiviteten i høj grad 

systematiseres, hvilket betyder, at projektet planlægges og der føres protokoller både for de 

fremtidige aktiviteter, men også for resultatet af de foregående. 

• Transferable and/or reproducible (Mulig at overføre og/eller at reproducere): Ved et forsk-

ningsprojekt bør resultatet være, at den nye viden potentielt kan overføres og potentielt kunne 

give andre mulighed for at anvende resultaterne, som en del af deres egne forsknings- og 

udviklingsaktiviteter. Dette omfatter også forskning og udvikling som viser sig at have et 

negativt resultat, hvor hypoteser ikke kan bekræftes eller et produkt ikke kan udvikles som 

oprindeligt tilsigtet.57  

 
56 Jf. OECD, Frascati Manual 2015, kapitel 2 
 
57 Jf. OECD, Frascati Manual 2015, kapitel 2 
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OECD-manual arbejder derudover med tre typer af forsknings- og udviklingsaktiviteter, som ligele-

des findes i lovforarbejderne til LL § 8 B, stk. 1:  

• Basic research (Grundforskning): Originale undersøgelser, som sigter mod at opnå videnskabelig 

eller teknisk viden og forståelse. 

• Applied research (Anvendt forskning): Originale undersøgelser med sigte på at opnå videnskabe-

lig eller teknisk viden og forståelse, som primært er rettet mod praktiske mål og anvendelser. 

• Experimental development (Udviklingsarbejde): Anvendelsen af videnskabelig eller teknisk vi-

den til at frembringe nye eller væsentlige forbedrede materialer, mekanismer og produkter, pro-

cesser, systemer eller tjenesteydelser.58  

 

Selvom lovforarbejderne til LL § 8 B, stk. 1, ikke omfattende beskriver, hvad der forstås ved begrebet 

forskning og udvikling, synes der alligevel at være væsentlige ligheder med OECD-manualens for-

tolkning. Der er argumenter for, at manualen kan være nyttig som fortolkningsbidrag til forståelse af 

begrebet forskning og udvikling. OECD-manualen arbejder tydeligvis med et princip om, at forsk-

nings- og udviklingsaktiviteter altid er målrettet mod at finde ny viden baseret på originale koncepter 

eller hypoteser, men hvortil der også er en naturlig usikkerhed. Faktisk følger det af OECD-manualen, 

at der ikke kan være tale om forskning og udvikling, hvis der ikke er usikkerhed forbundet med pro-

jektet. Et andet væsentligt kriterium er, at resultatet af projektet skal have et eller andet potentielt 

kommercielt formål, men at det ikke er en forudsætning, at et forskningsprojekt har et positivt resultat, 

hvorfor mislykkede projekter også omfattes af begrebet.59  

 

  

 
58 Jf. Flemming N. Mortensen, et. al., Skattemæssig behandling af forsøgs- og forskningsudgifter, SR Skat 2018 
(SR.2018.391) 
59 Jf. OECD, Frascati Manual 2015, kapitel 2 
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2.3 Innovation 

Innovative aktiviteter har en naturlig tilknytning til forskning og udvikling og kan let blive forvekslet. 

OECD-manualen definerer innovative aktiviteter som værende aktiviteter, der ’bidrager med nye el-

ler forbedrede produkter eller finder bedre og mere effektive metoder at producere produkterne på’.60 

Forskning og udvikling kan givet være en del af innovationsbegrebet, da forskning og udvikling netop 

er at opfinde ny viden som potentielt kan udmøntes i kommercielle produkter. Innovation favner dog 

væsentlig bredere end bare forskning og udvikling, da forbedring af eksisterende viden, produkter og 

processer også omfattes af begrebet. Ved innovative projekter er det derfor væsentligt at afgrænse, 

hvad der er forskning og udvikling, og hvad der ikke er. Nogle aktiviteter, såsom procesudvikling, 

design og udformning af prototyper, kan indeholde et mærkbart element af forskning og udvikling, 

hvilket gør det vanskeligt at identificere nøjagtigt hvad der skal, eller ikke skal, defineres som forsk-

ning og udvikling.61 

 

I lovforarbejderne til skattekreditordningen fremgår det, at begrebet forskning og udvikling skal af-

grænses på samme måde som forsøg og forskning bliver det i LL § 8 B, stk. 1 og AFS § 6, stk. 1, nr. 

3.62 Alligevel oplister lovforarbejderne eksempler på aktiviteter, som ikke er omfattet af ordningen; 

undervisning, personaleuddannelse, dokumentations- og informationsarbejde, bibliotekstjeneste, ru-

tinemæssig indsamling af data, service til kunder eller andre afdelinger i organisationen, produkti-

onsplanlægning, arbejdsstudier, salgs- og markedsanalyser, patent- og licensarbejde samt rutine-

mæssig udvikling af software.63 Selvom forarbejderne oplister disse aktiviteter, må det alligevel an-

tages, at hvis nogle af disse aktiviteter i en given situation kan anses for at være forskning og udvik-

ling efter LL § 8 B, stk. 1, vil skattekreditordningen alligevel kunne anvendes på udgiften. Da det 

positivt fremgår af bestemmelsens ordlyd, at udgifter omfattet af LL § 8 B, stk. 1, omfattes af skatte-

kreditordningen. Lovens ordlyd må have forrang for lovforarbejderne. Lignende aktiviteter er i 

OECD-manualen oplistet som aktiviteter, der ikke omfattes af begrebet forskning og udvikling, men 

som kan anses for at være innovation. Her nævner manualen; patentansøgninger og licens arbejder, 

markedsundersøgelser, opstart af produktion, omstrukturering af produktionsprocesser,64 som ikke 

 
60 Jf. OECD, Frascati Manual 2015, kapitel 2, NB: Ikke officiel oversættelse 
61 OECD, Frascati Manual 2015, kapitel 2 
62 Jf. Lovforarbejderne til LL § 8 X, (LFF 2011-11-21 nr. 29) 
63 Jf. Bemærkningerne i lovforarbejderne til LL § 8 X, (LFF 2011-11-21 nr. 29) 
64 OECD, Frascati Manual 2015, kapitel 2 
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selvstændigt kan anses for at være forskning og udvikling og derfor per definition antages ikke at 

være en del af et forsknings- og udviklingsprojekt. Særligt ved patent- og licensarbejde kan det være 

vanskeligt at afgrænse aktiviteten fra forskning og udviklingen. Hertil nævner OECD-manualen nem-

lig, at alt administrativt og juridisk arbejde, som er nødvendigt ved ansøgning om patenter og licenser 

som udgangspunkt ikke er forskning og udvikling. Patentarbejde som har en direkte tilknytning til 

forsknings- og udviklingsprojektet er derimod forskning og udvikling, hvortil dokumentation for 

selve resultatet af det udførte forsknings- og udviklingsprojekt ér forskning og udvikling.65 Med andre 

ord må det erkendes, at det er en hårfin balance, der afgrænser aktiviteter fra forskning og udvikling 

og ikke-forskning og -udvikling. Selve vurderingen af forskning og udvikling må i høj grad baseres 

på en konkret vurdering. 

 

3 Erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand 
Som tidligere fremhævet, er det både i bestemmelsens ordlyd og i lovforarbejderne nævnt, at der skal 

være tale om erhvervsmæssige forsøgs- og forskningsaktiviteter. Hvad der egentligt skal forstås som 

påbegyndt erhvervsmæssig forsøgs- og forskningsvirksomhed, synes ikke at være fuldstændig klart. 

I de oprindelige lovforarbejder fremgår det at; 

... Afskrivningen af udgifter til forsøg eller forskning, som har fundet sted, før erhvervs-

virksomheden sættes i gang, skal i almindelighed først kunne påbegyndes, når igang-

sættelsen har fundet sted ... Når udgifterne til forsøgs og forskning, foretages før er-

hvervsvirksomhedens start, i almindelighed først vil kunne påbegyndes afskrevet efter 

igangsættelsen af erhvervsvirksomheden, hænger det sammen med, at det som regel 

først efter dette tidspunkt vil være muligt at dokumentere, at forsøgene og forskningen 

har den fornødne tilknytning til den skattepligtiges erhverv... Hertil kommer, at det som 

oftest vil være en fordel for den skattepligtige at vente med de skattemæssige afskrivnin-

ger indtil virksomheden er kommet i gang og er begyndt at give overskud...66 

 

I den første del af ovenstående citat fremgår det, at der først er tale om erhvervsvirksomhed, når selve 

igangsættelsen af erhvervet har fundet sted. Når der er tale om virksomheder, der foretager forskning- 

 
65 OECD, Frascati Manual 2015, kapitel 2 
66 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1 (LFF 1973-05-17 nr. 95) 
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og udviklingsaktiviteter, vil den umiddelbare tolkning være, at virksomheden er igangsat når selve 

forsknings- og udviklingsprojektet påbegyndes. Efter OECD-manualens definition af forskning og 

udvikling skal der være en vis grad af usikkerhed forbundet med projektet, førend det kan kategori-

seres som forskning og udvikling.67 Det må i den forbindelse forventes, at netop forsknings- og ud-

viklingsprojekter i begyndelsen kan være meget omkostnings- og likviditetstunge og at der ikke er en 

naturlig tidsmæssig matching mellem udgifter og indtægter ved projektet, men at den tidsmæssige 

placering af udgifterne vil være en god rum tid før indtægterne opnås.68 Lovgiver har dog været af 

den opfattelse, at det først på tidspunktet for igangsættelsen af virksomheden, at det kan dokumente-

res, at de pågældende forsknings- og udviklingsaktiviteter har den fornødne tilknytning til den skat-

tepligtiges erhverv. Det synes ikke at være fuldkommen entydigt, hvad der menes med igangsætning, 

men det kan måske udledes, at selve forsknings- og udviklingsprojektet skal resultere i en form for 

indtjening, og at projektet derfor skal have et kommercielt formål, da der ikke kan drives erhvervs-

mæssig virksomhed uden en forventning om indtjening. Lignende betingelser findes andre steder i 

skattelovgivningen, hvor fradragsretten for driftsomkostninger, betinges af at de afholdes af en er-

hvervsmæssig virksomhed, hertil gælder en underliggende forudsætning om, at en tilsigtet indkomst-

erhvervelse og forudsætningen om et vist kontinuerligt forløb til sikring af skatteyderens daglige for-

nødenheder. Netop disse forudsætninger adskiller den erhvervsmæssige virksomhed fra hobbyvirk-

somhed, som ikke primært har indkomstsigte.69 Ved OECD-manualens definition, er det kommerci-

elle formål ligeledes et vigtigt kriterie for, at et projekt kan kategoriseres som forskning og udvik-

ling.70 Det er derfor ikke udelukket, at det netop er sådan forsknings- og udviklingsvirksomhed bør 

tolkes. Det kan tyde på, at der er en sammenhæng mellem virksomhedens forventede overskud – eller 

som minimum forventet omsætning – og det at virksomheden kan anses for at være erhvervsmæssig 

forskningsvirksomhed.  

 

At det skulle være en fordel at vente med at foretage skattemæssige afskrivninger til virksomheden, 

giver overskud, hænger formentlig sammen med dagældende regler om fremførsel af underskud. På 

daværende tidspunkt kunne underskud kun fremføres i to år,71 hvorefter underskud som ikke var 

 
67  OECD, Frascati Manual 2015, kapitel 2 
68 Jf. Hanne Søgaard Hansen i Festskrift til Ole Bjørn, (2004), side 277 
69 Jf. Kjeld Hemmingsen, Driftsomkostninger i teori og praksis, (2003), side 34 – 39 
70 OECD, Frascati Manual 2015, kapitel 2 
71 I 1976 blev det ændret til fem år. 
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blevet modregnet i skattepligtig indkomst ville bortfalde. Hvis virksomheden var underskudsgivende 

fra den almindelig drift, ville det derfor ofte være en fordel at udskyde skattemæssige afskrivninger 

til senere indkomstår, hvor virksomheden potentielt kunne fremvise et skattemæssigt overskud, som 

kunne modregnes i afskrivningerne. Efter de nugældende regler har fremførsel af skattemæssige un-

derskud ikke nogen ”udløbsdato” og kan derfor fremføres indtil virksomhedens ophører, hvorfor der 

ikke er en umiddelbar fordel ved at udskyde de skattemæssige afskrivninger. Dette dog med undta-

gelse af de tilfælde hvor et selskab opbygger meget store skattemæssige underskud og samtidig for-

venter en tilsvarende stor fremtidig skattepligtig indkomst. Ved sådanne tilfælde kan selskaber blive 

underskudsbegrænset efter SEL § 12, stk. 2 og det vil efter gældende regler være en fordel at udskyde 

skattemæssige afskrivninger, når disse ikke er bundne. Af hensyn til de nugældende regler om sam-

beskatning, vil det for selskaber som indgår i en koncern efter SEL § 31 C, givet ej heller være en 

fordel at udskyde skattemæssige afskrivninger til senere indkomstår, når sambeskatningsindkomsten 

udviser et overskud. Derudover er der et vigtigt hensyn til skattekreditordningen, hvor det for virk-

somheden formentlig ikke er en fordel at udskyde forsknings- og udviklingsudgifter til senere ind-

komstår, grundet muligheden for udbetaling af skatteværdien. Da det angiveligt er i denne periode 

forsknings- og udviklingsvirksomheder har særligt brug for likviditeten.72 

 

Begrebet erhvervsmæssig virksomhed, eller afarter heraf indgår i en lang række skatteregler, men det 

er i loven ikke nærmere præciseret, hvad en erhvervsvirksomhed er i skatteretlig forstand. En nærmere 

fortolkning af, hvornår der foreligger en erhvervsmæssig virksomhed, må foretages ud fra de almin-

delige skatteretlige principper under hensyntagen til aktivitetens karakter, omfang og hensigt. Det er 

en forudsætning, at der er tale om en virksomhed i den forstand, at aktiviteten i et vist omfang et 

kontinuerligt præg, hvilket betyder at enkeltstående, hobbyagtige eller spekulationsprægede forret-

ninger ikke vil kunne betegnes som en erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand. Virksom-

heden skal være selvstændig i modsætning til ansættelsesforhold, og den skal være erhvervsmæssig 

og herved have til formål at indvinde økonomisk overskud. Dette udelukker endvidere hobbyvirk-

somhed.74 Erhvervsvirksomhed omfatter således den erhvervsmæssige aktivitet, som udøves for egen 

regning og egen risiko.75 

 
72 Jf. Lovforarbejderne til LL § 8 X, (LFF 2011-11-21 nr. 29) 
74 Jf. Jakob Bundgaard, Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger, i TfS 2004, 671, 2004 
75 Jf. Jan Pedersen i Jan Pedersen et al., Skatteretten 1, (2015), side 225 
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I den juridiske vejledning findes der en lang række kriterier, som anvendes når skattemyndighederne 

afgrænser erhvervsmæssig virksomhed overfor ikke-erhvervsmæssig virksomhed.  Udgangspunktet 

er at ingen af disse kriterier er afgørende og afgrænsningen afhænger af en konkret vurdering, hvor 

alle forhold tages i betragtning. I en lang række afgørelser har det dog været rentabilitetskriteriet, 

som har været afgørende.76 Rentabilitetskriteriet indebærer, at der stilles et krav om udsigt til over-

skud på den primære drift, således at der er mulighed for en rimelig forrentning af den investerede 

kapital, herunder af en eventuel fremmedkapital, samt en rimelig driftsherreløn, hvis der ydes en 

arbejdsindsat i virksomheden.77 I følge retspraksis er det yderligere en betingelse at omsætningen har 

en vis størrelse, for at en virksomhed kan anses for at være erhvervsmæssig, det såkaldte intensitets-

krav.78  Nyere domspraksis viser at disse objektive betingelser, er blevet tillagt en ikke-ubetydelig 

værdi, hvor det har vist sig, at en betydelig omsætning ikke er tilstrækkelig for at kunne statuere 

erhvervsmæssig virksomhed, hvis der samtidig realiseres et underskud.79  

 

3.1 Skatterettens tilknytning til selskabsretten 

Hvad der egentlig forstås ved den skatteretlige fortolkning af erhvervsmæssig virksomhed, og dennes 

tilknytning til civilretten har i litteraturen været omdiskuteret, hvortil en række forfattere har fremført 

at det skatteretlige legalitetsprincip i grundlovens § 43, må indebære, at der ved begrebsfastlæggelse 

i forbindelse med anvendelsen af skatteretlige regler, består en egentlig retlig pligt for de retsanven-

dende myndigheder til at tage udgangspunkt i de civilretlige begreber, der anvendes i de skatteretlige 

lovbestemmelser. Kun i de tilfælde hvor en udtrykkelig hjemmel i enten den skatteretlige lovs ordlyd 

eller dens forarbejder, kan der ved den skatteretlige regelanvendelse lægges et begreb til grund, der 

afviger fra det bagvedliggende civilretlige begreb. Det skatteretlige legalitetsprincip indebærer der-

med, at der ikke ved anvendelsen af civilretlige regler må ske en vilkårlig afvigelse fra civilretten.80 

Selve spørgsmålet om, hvornår der efter skatteretlig henseende for selskaber er tale om 

 
76 Jf. Den Juridiske Vejledning 2020-1, C.C.1.3.1 - Generelt om afgrænsningen af erhvervsmæssig virksomhed over for 
ikke erhvervsmæssig virksomhed 
77 Jf. Torben Bagge og Karin Østergaard Mathiasen, Driver du en erhvervsmæssig virksomhed, eller er der tale om en 
privat hobby? FDR2017.1.23, 2017 
78 Den Juridiske Vejledning 2020-1, C.C.1.3.1 - Generelt om afgrænsningen af erhvervsmæssig virksomhed over for ikke 
erhvervsmæssig virksomhed 
79 Jf. SKM 2013.745 ØRL  
80 Jf. Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 1 – Indledning til selskabsretten, (2017), side 41 
– 45  
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erhvervsmæssig virksomhed, tog Højesteret stilling til i en principiel afgørelse om, hvorvidt et hol-

dingselskab kunne anses for erhvervsmæssig virksomhed, når selskabet kun ejede kapitalandele i et 

datterselskab. I litteraturen bliver dommen omtalt som Johnson Holding ApS-sagen.  

 

Højesteret, U.2004.2397H 

Sagen omhandlede hvorvidt et holdingselskab, der blev stiftet i forbindelse med en skat-

tefri aktieombytning, og alene ejede aktier i et datterselskab, kunne fradrage udgifter til 

advokat og revisor i forbindelse med stiftelsen af holdingselskabet i medfør af dagæl-

dende regler i LL § 8 J, der var afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirk-

somhed. Skattemyndighederne havde forinden nægtet fradrag bl.a. med henvisning til, at 

besiddelse af aktier i et datterselskab ikke er en erhvervsvirksomhed i bestemmelsens 

forstand. Tre ud af fem Højesteretsdommere fandt, at selskaber i selskabsretlig forstand 

skal være erhvervsdrivende, og at betingelsen herom er opfyldt, også for så vidt angår 

selskaber, hvis virksomhed alene består i at besidde aktier eller anparter i et eller flere 

datterselskaber. Udgangspunktet måtte på denne baggrund være, at sådanne moderselska-

ber også anses for erhvervsdrivende ved anvendelsen af de skatteretlige regler, hvorfor 

de tre Højesteretsdommere fandt, at der var tale om erhvervsmæssig virksomhed. To ud 

af fem Højesteretsdommer fandt derimod, at det forhold at selskabet kun ejede aktier i et 

datterselskab, ikke i sig selv medfører at selskabets virksomhed må betragtes som er-

hvervsdrivende. Dommen blev afsagt efter stemmetal, hvorfor Højesteret fandt at der var 

tale om erhvervsvirksomhed. 

 

Højesteret fastsætter med denne afgørelse en praksis om, at civilretlige begreber i selskabsloven også 

skal anvendes i den skatteretlige lovbestemmelse. Højesteret fastslår, at det selskabsretlige begreb 

skal respekteres også af skatteretten, medmindre der er holdepunkter i skatteretten for det modsatte. 

Hvis der i skattelovgivningen eller dens motiver er forhold, som peger i en anden retning af det civil-

retlige begreb, eller hvis der foreligger klare indicier for omgåelse eller misbrug, kan skatteretten 

afvige fra den af Højesteret fastslåede praksis.81 Det vurderes at Højesteret ikke blot lægger det sel-

skabsretlige begreb erhvervsdrivende til grund som udgangspunkt ved anvendelsen af bestemmelsen 

 
81Jf. Nikolaj Vinther og Erik Werlauff, Skatteretlig virkning af selskabsretlige begreber - konsekvenser af en dom om 
begrebet »erhvervsdrivende«, i U.2004B.298 
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i dagældende LL § 8 J. Denne dom findes at kunne fortolkes udvidende, således at det selskabsretlige 

erhvervsdrivende begreb, kan anvendes som et generelt udgangspunkt ved anvendelsen af de skatte-

retlige regler,82 måske særligt når det omhandler etableringsomkostninger ved erhvervsmæssig virk-

somhed. Hvad der nok i særdeleshed er bemærkelsesværdigt ved denne Højesterets dom er, at i sel-

skabsretten indgår erhvervsvirksomhedsbetingelsen blot som forudsætning for registrering hos Er-

hvervsstyrelsen som aktie- eller anpartsselskab. Det kan måske fortolkes så vidt, at det kan siges at 

Højesterets dom må tages til indtægt for det standpunkt, at alle registrerede aktie- og anpartsselskaber 

per definition udgør erhvervsvirksomhed såvel i selskabsretlig, som i skatteretlig henseende. Begre-

bet erhvervsmæssig virksomhed indgår som bekendt også i den skattemæssige regulering af forsøgs- 

og forskningsvirksomhed, samt en lang række andre skatteregler, hvor der i loven ikke er en nærmere 

præcisering af hvad en erhvervsvirksomhed er. Erhvervsvirksomhedsbegrebet fortolkes som ud-

gangspunkt ens i alle skattemæssige relationer, hvorfor det ikke kan udelukkes at Højesterets dom får 

betydning for fortolkningen af virksomhedsbegrebet generelt,83 hvorfor det også synes, at Højesterets 

dom har betydning for fortolkningen af lige netop erhvervsmæssig forskningsvirksomhed. 

 

3.2 Egentlig erhvervsmæssig forskningsvirksomhed 

Blot få måneder inden Højesteret havde afsagt dom i Johnson Holding ApS sagen, fandt Landsretten 

i TfS 2004, 33,1 at et selskab efter LL § 8 B, stk. 1, ikke kunne anses for at være erhvervsdrivende 

virksomhed. Landsretten har i samme sag afgjort, at det er et ufravigeligt krav, at der skal være tale 

om en etableret og aktiv erhvervsvirksomhed, førend der er tale om fradragsberettigede forsknings- 

og udviklingsudgifter efter bestemmelsen i LL § 8 B, stk. 1.  

 

Landsretten, TfS 2004, 331 

Sagen omhandlede hvorvidt et selskab kunne opnå fradrag for afholdte produktionsom-

kostninger i forbindelse med udvikling af en ny type elmåler. Selskabet var stiftet med 

netop det formål at udvikle denne elmåler med henblik på indtjening ved senere produk-

tion og salg heraf. Projektet modtog tilskud fra Energistyrelsen. Projektet blev afsluttet, 

og der blev indgået en licensaftale. Selskabet afventede på daværende tidspunkt 

 
82Jf. Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel, Dansk selskabsret 1 – Indledning til selskabsretten, (2017), side 45 
– 52  
83Jf. Jakob Bundgaard, Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger, i TfS 2004, 671, 2004 
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licenstagerens mulighed for at levere måleren til elsparekampagnen for Elsparefondet. 

Forventningerne blev ikke indfriet, hvorfor det blev besluttet af nedlukke selskabet, sel-

skabet opnåede derfor aldrig omsætning for elmåleren. Sagen omhandlede indkomstårene 

1997 – 1999. Landsretten udtaler, at de afholdte omkostninger efter SL § 6, stk. 1, litra a, 

må anses som etableringsudgifter, da en egentlig produktion ikke blev påbegyndt og at 

der ikke blev opnået indtægter ved salg. Landsretten afgjorde, at da selskabets egentlige 

erhvervsvirksomhed aldrig kom i gang, kunne udviklingsomkostningerne heller ikke fra-

trækkes efter LL § 8 B, stk. 1, da selskabet ikke havde søgt Ligningsrådets (Told- og 

Skatteforvaltningens) tilladelse til at afskrive udgifterne før påbegyndelsen af erhvervet.  

 

I den ovenfor refererede sag var der tale om et selskab i selskabsretlig forstand. Landsrettens afgørelse 

må tolkes således, at det er et ufravigeligt krav, at der skal være opnået egentlig erhvervsvirksomhed. 

Det synes at Landsretten i særdeleshed tillægger den manglende omsætning betydelig vægt, og at 

selskabet på den baggrund ikke anses for at have påbegyndt egentlig erhvervsvirksomhed. De mere 

subjektive kriterier, synes derimod ikke at blive tillagt nogen videre betydning, så som at selskabet 

modtog tilskud fra Energistyrelsen og at selskabet indgik en licensaftale. På trods af den manglende 

omsætning synes det derfor, at selskabet alligevel havde foretaget nogle mere subjektive handlinger, 

som kunne illustrere at virksomheden og projektet havde et kommercielt formål. Alligevel finder 

Landsretten at selskabet ikke drev erhvervsmæssig forskningsvirksomhed. Det må derfor konkluderes 

at rentabilitetskravet i denne sag, har en væsentlig og måske endda afgørende betydning for vurde-

ringen af om virksomheden drev erhvervsmæssig forskningsvirksomhed.84  

 

Denne Landsrets dom blev afsagt i marts 2004, hvilket var bare få måneder før Højesterets dom i 

Johnson Holding ApS sagen, som blev afsagt i juni 2004. Det kan ikke benægtes, at selskabet i sel-

skabsretlig sammenhæng ville opfylde betingelserne for at være erhvervsdrivende,85 hvilket giver 

anledning til at spekulere i, om udfaldet af omtalte Landsrets dom ville have haft et andet resultat, 

hvis den var blevet genoptaget. Højesteret har tydeligt statueret en anden tolkning af erhvervsmæssig 

virksomhed, end Landsretten gjorde i denne sag.  

 
84 Hertil kan også henvises til TfS 1996, 845, hvor en skatteyder ligeledes ikke kunne anses for at drive erhvervsmæssig 
opfindervirksomhed, efter SL § 6, stk. 1, litra a eller LL § 8 B, stk. 1., grundet manglende indtjening 
85 Jf. Kapitalselskabslovens § 1 
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Det omhandlede selskab i ovenfor omtalte sag var sambeskattet med andre danske selskaber, hvor de 

afholdte udgifter kunne modregnes skattepligtig indkomst. Selskabet var oprettet netop med det for-

mål at udføre forskningsaktiviteterne. I princippet kunne aktiviteterne være placeret i et af de andre 

selskaber. Det må anerkendes, at det sagtens kan være forretningsmæssigt begrundet at lægge forsk-

nings- og udviklingsprojekter i et selvstændigt selskab, hvilket leder til spørgsmålet om Landsrettens 

afgørelse havde været anderledes, hvis man havde valgt at lægge projektet i en af de eksisterende 

selskaber. Altså om det er den manglende omsætning i selskabet, eller om det er den manglende 

omsætning fra selve forskningsprojektet, der er afgørende for at Landsretten ikke fandt selskabet for 

værende erhvervsmæssigt. Netop dette spørgsmål synes at kunne udledes fra nedenfor refererede By-

rets dom, TfS 2008, 1073. 

 

Byretten, TfS 2008, 1073 

I en lignende sag tog Byretten i Ålborg stilling til, om hvorvidt der var tale om erhvervs-

mæssig virksomhed ved udvikling af en lampe, som ikke havde indbragt indtægter, men 

hvor der i virksomheden var indtægter fra andre aktiviteter. Byretten fandt at der var tale 

om erhvervsmæssig aktivitet, selvom indtjeningen fra lampen var nærmest ikke eksiste-

rende, da skatteyderen havde udfoldet intense bestræbelser på, dels at opnå et patent og 

dels at skaffe samarbejdspartnere med henblik på markedsføring af lampen. Grundet at 

der var opnået patent og designbeskyttelse lagde Byretten til grund, at det var bevist at 

lampen havde et kommercielt potentiale, der kunne udnyttes. Retten fandt derfor at den 

traditionelle rentabilitetsbetragtning måtte tillægges mindre betydning. Byretten fandt 

derfor at der var tale om erhvervsmæssig motivation, selvom der ikke var opnået et over-

skud. 

 

I modsætning til tidligere omtalte Landsrettens dom i TfS 2004, 331, tillægger Byretten kriteriet om 

indtjeningen mindre værdi i forhold til de mere subjektive kriterier om, hvilke tiltag der reelt var 

foretaget i virksomheden til vurdering af, om der var tale om erhvervsmæssig virksomhed. I afgørel-

sen tager Byretten kun stilling til, hvorvidt der er tale om erhvervsmæssig virksomhed eller ej, selvom 

parternes påstande berører både bestemmelserne i SL § 6, stk. 1, litra a og LL § 8 B. Byretten udtaler 

sig derfor ikke om efter hvilken af de to bestemmelser, virksomheden anses som erhvervsmæssig. I 

afgørelsen bliver der dog meget isoleret set, forholdt sig til aktiviteten omkring den omhandlede 
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lampe. Det synes derfor at kunne udledes, at lampen ville være en udvidelse af indkomstgrundlaget, 

da udvikling af lampen lå langt væk fra virksomhedens øvrige aktiviteter og måtte derfor anses for at 

være en etableringsudgifter. Udgifterne burde derfor falde udenfor driftsomkostningsbegrebet i SL § 

6, stk. 1, litra a. Det forventes derfor, at det var LL § 8 B, stk. 1 som fandt anvendelse. Virksomheder 

kan derfor godt anses for at have påbegyndt egentlig erhvervsvirksomhed selvom udviklingsprojektet 

ikke har genereret nogen form for indtægter, når blot det kommercielle potentiale bevises, og der rent 

faktisk er gjort bestræbelser på at afsætte produktet. 

 

I relation til spørgsmålet om hvorvidt en igangværende virksomhed kunne nægtes fradrag efter LL § 

8 B, stk. 1, hvis selve aktiviteten af et bestemt projekt ikke kunne anses som egentlig erhvervsmæssig 

virksomhed, så tyder det på at det er sandsynligt. Spørgsmålet om egentlig erhvervsvirksomhed blev 

netop vurderet isoleret i forhold til de øvrige aktiviteter i virksomheden. Derudover tillægger doms-

stolen faktisk den manglende omsætning fra lampen værdi, men det er reelt de subjektive kriterier, 

som vejer tungere end de objektive. I tidligere omtalte Landsrets dom, TfS 2004, 331, synes det at 

selskabet ligeledes havde gjort bestræbelser på at afsætte produktet, henset til at det var lykkes at 

opnå en licensaftale og der var modtaget finansiel støtte fra Energistyrelsen. De positive forventnin-

ger til elmåleren blev ikke indfriet, hvorfor det er sandsynligt at produktets kommercielle indhold 

ikke er bevist. Uanset hvad må det konkluderes, at det ikke kun er rentabilitetskriteriet og intensitets-

kravet, som er afgørende for om en virksomhed kan anses for at bedrive erhvervsmæssig forsknings-

virksomhed.  

 

3.3 Objektivering af ligningslovens § 8 B, stk. 1 

I 1999 blev der foretaget en ændring af ordlyden i LL § 8 B ved Lov 1999-03-24. Loven var gældende 

fra indkomståret 2000. I LL § 8 B, stk. 1, 3. pkt., blev der indsat ’medmindre der er tale om et aktie- 

eller anpartsselskab’. Hvilket betyder at bestemmelsen fik følgende ordlyd:  

LL § 8 B, stk. 1, 3. pkt., Hvis udgifter som nævnt i 1. pkt. er afholdt, før den skatteplig-

tige påbegyndte erhvervet, kan udgifterne først fradrages i det indkomstår, hvori 
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erhvervet er påbegyndt, eller afskrives som anført fra og med dette indkomstår, med-

mindre der er tale om et aktie- eller anpartsselskab.86 

Lovændringen var en del af den daværende regerings ønske om at styrke borgernes retssikkerhed på 

skatte- og afgiftsområdet og at forenkle, justere og præcisere skatte- og afgiftslovgivningen. Formålet 

var blandt andet en objektivering af visse bestemmelser i skatte- og afgiftsloven. Objektiveringen 

indebar, at hvor der ved flere tilfælde i skattelovgivningen normalt skulle søges om tilladelse eller 

dispensation, blev fjernet. Aktie- og anpartsselskaber kunne herefter fradrage forsknings- og udvik-

lingsudgifter, før erhvervet påbegyndes, uden at søge om tilladelse hertil. I følge lovforarbejderne, 

skyldes ændringen af bestemmelsen, at der var selskaber, som af skattemyndighederne var blevet 

nægtet fradrag for udviklingsudgifter, der var afholdt i de første år efter etableringen af selskaberne. 

Selskaberne var af den overbevisning, at der i de omhandlede indkomstår havde været udøvet er-

hvervsmæssig forskningsaktivitet, der berettigede til fradrag med det samme, hvorfor de omhandlede 

selskaber ikke havde søgt om tilladelse hertil.87 Det synes at lovgiver har forsøgt at gøre op med de 

fortolkningsvaskeligheder, der tydeligvis har været ved anvendelsen af bestemmelsen i LL § 8 B, stk. 

1. Forskningsprojekter er som tidligere nævnt ofte karakteriseret ved, at være særligt omkostnings- 

og likviditetstunge i projektets begyndelse. Det virker derfor ikke utænkeligt at mange forsknings-

virksomheder er af den opfattelse, at deres erhvervsmæssige virksomhed påbegyndes på tidspunktet 

for projektets påbegyndelse. Derudover må det være forventeligt, at mange forsknings- og udvik-

lingsprojekter er forbundet med en særlig usikkerhed, og at disse projekter ikke nødvendigvis reali-

sere et positivt resultat.88 Det fremgår eksplicit af lovforarbejderne ved objektiviseringen, at det fort-

sat er en betingelse at udgifterne afholdes i tilknytning til den skattepligtiges erhverv. Den skatteplig-

tige kan altså opnå fradrag for udgifter, som afholdes før erhvervet påbegyndes, så længe udgifterne 

afholdes i tilknytning til erhvervet. Det må kunne konkluderes at det skatteretlige begreb om er-

hvervsmæssig virksomhed i vid udstrækning er betinget af indtjening. Med objektiveringen af be-

stemmelsen er det muligt, at fradrage udgifter til forskning og udvikling, selvom disse aktiviteter ikke 

har udmøntet sig i indtjening, når blot udgifterne holdes i tilknytning til den skattepligtiges erhverv. 

Hvad forskellen er på de skatteretlige begreber erhvervsmæssig virksomhed og den skattepligtiges 

 
86 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1, 3. pkt. (LFF 1998-11-13 nr. 87) 
87 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1, 3. pkt. (LFF 1998-11-13 nr. 87) 
88 Der henvises til nærværende kandidatafhandlings kapitel 2, afsnit 2.2  
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erhverv, synes ikke at være fuldstændig klart – spørgsmålet er, om der overhovedet er en forskel på 

de to begreber? 

 

I skatteretten findes der mange kombinationer af begreberne erhverv og virksomhed. De mange afar-

ter af disse skatteretlige begreber, er kendetegnet ved at de kun i meget sparsomt omfang er nærmere 

defineret i lovgivningen, hvorfor det nærmere indhold af begreberne er udviklet i praksis. Hvorvidt 

disse begreber skal fortolkes ens, eller om den forskelligartede ordlyd også dækker over en forskel-

ligartet betydning, må afgøres i det omfang at loven, lovforarbejderne eller praksis indeholder en 

definition af begrebet. I så fald vil det være denne, som er afgørende for vurderingen af begrebet.89 

Tords forskelle i begrebernes ordlyd, er betegnelsen udtryk for virksomhed, der er indrettet med sy-

stematisk indkomsterhvervelse for øje.90 Af lovforarbejderne til omtalte objektiviseringen, er der in-

gen nærmere definition af hvordan de to begreber skal tolkes, og hvad forskellen er på disse to. At 

selskaber efter objektiviseringen af loven har mulighed for at fradrage forsknings- og udviklingsud-

gifter før erhvervet påbegyndes, men at det fortsat er en betingelse, at udgifterne afholdes i tilknytning 

til den skattepligtiges erhverv, synes at være modstridende. Det må antages at begrebet erhverv, i 

lovforarbejderne skal tolkes ens. Det synes ikke at være klart om bestemmelsen skal tolkes på den 

måde, at en virksomhed kan fratrække udgifter førend selve erhvervet påbegynder og at udgifterne 

samtidig skal være i tilknytning til erhvervet – altså det erhverv som endnu ikke er påbegyndt. Be-

grebet erhvervsmæssigvirksomhed har utvivlsomt en tilknytning til virksomhedens indtjeningsevne, 

både i forhold til rentabiliteten og intensiteten af indtjeningen,91 hvilket domstolene også ved flere 

lejligheder har fastslået i praksis.92 I forlængelse af omtalte Byrettens dom TfS 2008, 1073, som blev 

omtalt i nærværende kapitlets afsnit 3.2, udgav Skatteministeriet Departementets kommentarer til 

denne afgørelse. Dommen blev afsagt adskillige år efter objektiveringen af loven. I disse kommenta-

rer fremgår det at, etableringsudgifter i visse tilfælde kan fradrages eller afskrives hvis/når virksom-

heden er etableret jf. f.eks. LL § 8 B, men at forgæves afholdte udgifter – dvs. udgifter afholdt uden 

 
89 Jf. Inge Langhave Jeppesen, Begrebet erhvervsdrivende virksomhed i skatteretten, SPO.2005.331 
90 Jf. Kjeld Hemmingsen, Driftsomkostninger i teori og praksis, (2003), side 38-39 
91 Jf. Torben Bagge og Karin Østergård Mathiasen, Driver du erhvervsvirksomhed, eller er der tale om en privat hobby?, 
FRD2017.1.23, Jakob Bundgaard, Holdingselskabers Fradrag for etableringsomkostninger, TfS 2004, 671 og Inge Lang-
have Jeppesen, Begrebet erhvervsdrivende virksomhed i skatteretten, SPO.2005.331 
92 Jf. Bl.a. TfS 1996, 845, TfS 2004, 331 
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at virksomheden kommer i gang – kan derimod ikke fradrages eller afskrives. 93 Det kunne tyde på, 

at selvom selskaber har mulighed for at fradrage udgifter før erhvervet påbegyndes, er det stadig en 

betingelse at, selve erhvervet påbegyndes. Forsknings- og udviklingsprojekter som har et negativt 

resultat, vil efter OECD-manualens definition alligevel være forskning og udvikling,94 men omfattes 

sandsynligvis ikke af det danske skatteretlige begreb. Dette forventes at give problemer i praksis. 

Forskningsprojekter antages at kunne strække sig over flere indkomstår, hvilket betyder at så længe 

virksomheden har positive forventninger til projektet, så vil skatteyderen selvangive et fradrag for de 

afholdte udgifter til forskningsprojektet. Når skatteyderen flere indkomstår efter konstaterer, at for-

ventningerne til forskningsprojektet ikke blev indfriet, vil udgifterne være forgæves afholdte udgifter, 

og angiveligt ikke være omfattet af bestemmelsen i LL § 8 B, stk. 1. Hvilket betyder, at skatteyderen 

er nødsaget til at anmode skattemyndighederne om genoptagelse af de indleverede selvangivelser, 

hvilket kan være en administrativ tung proces og bebyrdende i øvrigt. Hele denne problemstilling 

synes både at være uhensigtsmæssig for skatteyderen og skattemyndighederne.  

 

Endvidere fremgår det af departementets kommentarer, at det i skattemæssig henseende er afgørende, 

hvornår der er tale om en igangværende erhvervsmæssig virksomhed, hvoraf afgørelsen beror på en 

konkret vurdering, hvori indgår, om virksomheden udøves med henblik på rentabel drift (rentabili-

tetskravet) og omsætningens størrelse (intensitetskravet).95 Det er dermed tydeligt, at virksomhedens 

indtjeningsevne er afgørende for, om en virksomhed kan anses for at værende erhvervsmæssig. Ved 

tvivlstilfælde, hvor rentabilitetskriteriet og/eller intensitetskravet ikke er opfyldt, vil det være afgø-

rende at foretage en subjektiv vurdering af de foretagende handlinger og forskningsprojektets kom-

mercielle potentiale.96 Uanset hvor stor værdi departementets kommentarer skal tillægges, så må det 

kunne konkluderes, at det skatteretlige begreb erhvervsvirksomhed fortsat er relevant efter objektivi-

seringen for selskaber, hvor virksomhedens indtjeningsevne har en ikke-ubetydelig betydning for 

virksomhedens fradragsret. Selvom et selskab måske har mulighed for at fradrage udgifterne til 

 
93 Jf. Skatteministeriet; Departementets kommentarer af 28. oktober 2008, j.nr. 2007-78-0799, Kommentar fra Skattemi-
nisteriet til Retten i Aalborgs dom af 18. juli 2008 (SKM2008.641.BR) vedrørende fradrag for udgifter til erhvervsmæssig 
virksomhed, SKM2008.854.DEP 
94 OECD, Frascati Manual 2015, kapitel 2 
95 Jf. Skatteministeriet; Departementets kommentarer af 28. oktober 2008, j.nr. 2007-78-0799, Kommentar fra Skattemi-
nisteriet til Retten i Aalborgs dom af 18. juli 2008 (SKM2008.641.BR) vedrørende fradrag for udgifter til erhvervsmæssig 
virksomhed, SKM2008.854.DEP 
96 Se note 95 
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forskning og udvikling før selve erhvervet påbegyndes, så kan selskabet sandsynligvis alligevel ikke 

opnå fradrag for forgæves afholdte udgifter, hvilket i praksis må give nogle administrative udfordrin-

ger. Derudover er det efter objektiveringen af loven stadig en betingelse, at udgifterne afholdes i 

tilknytning til den skattepligtiges erhverv, selvom der for selskaber kan anerkendes fradrag for for-

søgs- og forskningsudgifter før selve erhvervet påbegyndes.  

 

Selv efter Højesterets dom i U.2004.2397H, som er refereret i nærværende kapitels afsnit 3.1, tyder 

det på at det ikke er tilstrækkeligt at der er tale om et selskab i cevilretlig forstand, og selskaber per 

definition er erhvervsmæssige forskningsvirksomheder. Rentabilitetskriteriet og intensitetskravet har 

sandsynligvis alligevel afgørende betydning for selskabers erhvervsmæssighed, ved forskning og ud-

vikling. Det er dog stadig relevant at afgrænse personlig virksomhed fra selskaber, ved vurderingen 

af erhvervsmæssig virksomhed, da personlige virksomheder ikke må have karakter af hobbyvirksom-

hed, enkeltstående begivenheder eller spekulationstilfælde. Ved personlig virksomhed har rentabili-

tetskriteriet og intensitetskravet sandsynligvis også stadig afgørende betydning.   

 

Selvom udgifter til anvendt forskning angiveligt er fradragsberettigede før, erhvervet påbegyndes så 

tyder det på, at grundforskning kun er fradragsberettiget når, disse udgifter afholdes af en igangvæ-

rende virksomhed. Denne betingelse fremgår direkte af bestemmelsens ordlyd, i LL § 8 B, stk. 1. 

Tilsvarende betingelse findes andre steder i skattelovgivningen. Fradragsretten for almindelige drifts-

omkostninger forudsættes ligeledes, af at de afholdes af en igangværende erhvervsvirksomhed virk-

somhed. Hvor udgifter afholdt frem til dette tidspunkt, anses for at være ikke fradragsberettigede 

etableringsudgifter efter SL § 6, stk. 1, litra a.97 Hvis reglerne om fradragsret for grundforskning 

følger samme princip, kan det tyde på at fradragsretten først indtræder når virksomheden er igangsat. 

 

  

 
97 Jf. Kjeld Hemmingsen, Driftsomkostninger i teori og praksis, (2003), side 34 – 35 
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4 Forsknings og udvikling i skatteretlig forstand 
For at udgifter anvendt til forsknings- og udviklingsaktiviteter kan omfattes af LL § 8 B, stk. 1, er det 

utvivlsomt en betingelse, at udgiften afholdes til forsøgs- og forskningsvirksomhed, hvilket fremgår 

direkte af bestemmelsens ordlyd. Hvad der forstås ved dette skatteretlige begreb, er desværre endnu 

ikke blevet afprøvet ved domsstolene, tilgengæld har skattemyndighederne ved flere lejligheder taget 

stilling til det. Nogle af disse administrative afgørelser er efterfølgende blevet offentliggjort. 

 

Bindende svar fra Skatterådet, TfS 2012, 780 

Spørger var et selskab hvis formål og eksistensgrundlag var at (videre-)udvikle en særlig 

teknologi indenfor udvikling af vedvarende energi. Udviklingen af denne teknologi var 

særdeles omkostningstung og risikofyldt. På tidspunktet for spørgers anmodning om bin-

dende svar havde selskabet fået sin første el-produktionstilladelse til dennes test- og de-

monstrationsanlæg, derudover havde anlægget leveret strøm. Anlægget var ikke i konti-

nueret drift, da der var tale om et demonstrationsanlæg. Det var Skatteministeriets opfat-

telse, at spørgers virksomhed måtte anses for en forsknings- og udviklingsvirksomhed, 

hvis udgifter som hovedregel måtte siges at være omfattet af reglerne i LL § 8 B, stk. 1, 

samt AFS § 6, stk. 1 nr. 3. Skatterådet udtaler i den forbindelse at de mest almindelige 

udgifter der falder ind under bestemmelsen er; lønudgifter, udgifter til råstoffer og udgif-

ter til leje af lokaler, samt udgifter til betaling af forsøgs- og forskningsvirksomhed udført 

af andre og udgifter til anskaffelse af immaterielle rettigheder. 

 

I ovenstående refererede bindende svar, nævner Skatterådet nogle udgiftstyper, som almindeligvis vil 

kunne anses som forsknings- og udviklingsomkostninger. Udgifterne er direkte oplistet fra forarbej-

derne til LL § 8 B, stk. 1. Det synes ikke at skattemyndighederne tillægger de specifikke udgifter 

nogen videre betydning, men i stedet forholder sig til selve aktiviteten i virksomheden. Det er dog 

bemærkelsesværdigt, at Skatterådet ikke umiddelbart forholder sig til selve forskningsproduktets 

kommercielle værdi, da dette syntes at have været et afgørende kriterie i lignende sager, som f.eks. 

TfS 2008, 1073, TfS 2004, 331, som er genenmgået ovenfor og TfS 2016, 281, som gennemgås ne-

denfor. Det er ikke tydeligt, hvilket forhold der gør at Skatteministeriet finder, at selskabet kunne 

anses for at være en forsknings- og udviklingsvirksomhed, men at der er foretaget en helhedsvurde-

ring af aktiviteterne.  
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Nedenfor gennemgås TfS 2016, 281, hvor Skatterådet i højere grad udtaler sig om, hvilke kriterier 

Rådet tillægger værdi til vurdering af, om der er tale om forsknings- og udviklingsvirksomhed eller 

ej. Her fandt Skatterådet ligeledes at spørger kunne anses som forsknings- og udviklingsvirksomhed. 

 

Bindende svar fra Skatterådet, TfS 2016, 281 

Spørger var et selskab der i sit første regnskabsår havde udviklet en avanceret applikation 

til online lektiehjælp, med finansiel støtte fra investorer og forskellige fonde, herunder 

Markedsfonden. På daværende tidspunkt var app’en stadig i testfasen, og skulle løbende 

videreudvikles. Selskabet forventede derfor et skattemæssigt underskud for kommende 

indkomstår. Selskabet havde på daværende tidspunkt, ikke kommercialiseret sit produkt 

i et sådant omfang, at det havde et omsætningsgrundlag, der modsvarede udgifterne til 

udviklingen. Da der var tale om udvikling af en applikation/et edb-program, der facilite-

rede online lektiehjælp, anså Skatterådet det som et innovativt og fornyende produkt, 

hvilket Skatterådet anså som tydeliggjort ved Markedsfondens deltagelse. Endelig fandt 

Skatterådet, at produktet blev udviklet med henblik på kommercialisering. Skatterådet 

fandt derfor, at det kunne lægges til grund, at selskabet havde afholdt omkostninger til 

udviklingsarbejde, der ville kunne omfattes af bestemmelserne i LL § 8 B, stk. 1, og ASL 

§ 6, stk. 1, nr. 3, samt at der derfor kunne ske udbetaling efter skattekreditordningen i LL 

§ 8 X.      

   

I denne administrative afgørelse fandt Skatterådet ligeledes, at der var tale om en forsknings- og 

udviklingsvirksomhed. Her tyder det dog på, at Skatterådet netop lægger vægt på, at selve forsknings- 

og udviklingsprojektet foretages med henblik på en kommercialisering af et produkt. Det synes dog 

at være bemærkelsesværdigt, at Skatterådet i en sådan grad lægger vægt på Markedsfondens delta-

gelse og finansielle støtte til projektet. I tidligere omtalte Landsrets dom, TfS 2004, 331, havde sel-

skabet ligeledes modtaget tilskud fra en offentlig administreret fond. Dette forhold synes Landsretten 

dog ikke at tillægge nogen nævneværdig værdi. Det var i stedet den mangelende opfyldelse af renta-

bilitetskriteriet og intensitetskravet, som var afgørende for dommens udfald. Hvor om alting er, må 

det konkluderes, at der i praksis ikke er en egentlig definition af hvad forsøgs- og forskningsvirksom-

hed er, men at det er selve aktiviteten der udføres, der er afgørende for bestemmelsens anvendelse. 

Definitionen af forsøgs- og forskningsvirksomhed bygger derfor i høj grad på en konkret vurdering 
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af den akutelle situation. Hvor kriterier som frembringelse af ny viden og kommercielt potentiale har 

betydning for vurderingen. 

 

5 Lovens tilknytning til driftsomkostningsbegrebet i statsskattelovens § 6 
Tidligere i nærværende kapitel er spørgsmålet om, hvorvidt forsknings- og udviklingsbegrebet kan 

henføres til både virksomheders indkomstside og omkostningsside, eller om fradragsretten er begræn-

set til indkomstsiden blevet berørt. Denne fradragsret har en naturlig tilknytning til det almindelige 

skatteretlige driftsomkostningsbegreb. Det traditionelle skattemæssige driftsomkostningsbegreb er 

fast forankret i SL § 6, stk. 1, litra a, som giver hjemmel til fradrag for afholdte driftsudgifter i den 

skattepligtige indkomst. Driftsomkostninger defineres i SL § 6, stk. 1, litra a, som følgende: 

 

Udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve sikre og vedligeholde indkomsten, herunder or-

dinære afskrivninger. 

 

Det er et centralt element i driftsomkostningsbegrebet, at fradragsretten er betinget af, at omkostnin-

gen erhverver, sikre og vedligeholder den skattepligtige indkomst. Hvilket betyder, at afholdelse af 

udgifter til etablering eller udvidelse af selve indkomstgrundlaget ikke omfattes af driftsomkostnings-

begrebet.98 Spørgsmålet er, om der er et overlap mellem de to begreber, altså hvorvidt nogle udgifter 

både opfylder betingelserne i SL § 6, stk. 1, litra a, og LL § 8 B, stk. 1. Med de skatteregler som i dag 

er gældende, er det ikke helt uvæsentligt, hvilken bestemmelse der anvendes. Der kan f.eks. ikke ske 

udbetaling af skatteværdien på almindelige driftsomkostninger efter skattekreditordningen eller ac-

cepteres et forhøjet fradrag. Af lovforarbejderne til den oprindelige bestemmelse i LL § 8 B, stk. 1, 

fremgår det at:  

Allerede efter gældende regler er der fradragsret for forsøgs- og forskningsudgifter, når 

den, der afholder udgifterne, har det som erhverv at drive forskning. Udgifterne betrag-

tes i så fald som egentlige driftsudgifter omfattet af fradragsreglerne i statsskattelovens 

§ 6, stk. 1, litra a. Denne fradragsret tænkes opretholdt. Det får betydning for de for-

søgs- og forskningsudgifter, som ikke omfattes af de almindelige afskrivningsregler, i 

første række reglerne i afskrivningsloven. Sådanne udgifter til forsøgs- og 

 
98 Jf. Aage Michaelsen m.fl., Lærebogen om indkomstskat, (2017) 
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forskningsvirksomhed vil nemlig i kraft af, at den hidtidige fradragsret opretholdes, 

også for fremtiden umiddelbart kunne fradrages ved indkomstopgørelsen, selv om ud-

gifterne er så betydelige i forhold til den skattepligtiges overskud ved selvstændig er-

hvervsvirksomhed, at de overskrider grænsen i § 8 B, stk. 1, 3. pkt.99 

 

Hertil skal det bemærkes, at der i den oprindelige lov ikke kunne foretages straksfradrag, hvis forsk-

nings- og udviklingsudgifterne oversteg 30 pct. af den skattepligtiges overskud. Hvis de afholdte 

udgifter kunne anses for at være almindelige driftsomkostninger efter SL § 6, stk. 1, litra a, ville de 

altså ikke omfattes af denne begrænsning. Dette kunne være en anerkendelse af, at nogle virksomhe-

der vil afholde udgifter som i bund og grund, både opfylder betingelserne i SL § 6, stk. 1, litra a, og 

LL § 8 B, stk. 1. I denne situation vil udgiften dog alligevel være en driftsomkostning.100 Det kunne 

derfor tyde på, at forsknings- og udviklingsudgifter som omfattes af LL § 8 B, stk. 1, er etablerings-

udgifter, hvilket mange forsknings- og udviklingsudgifter også kan have karakter af.101 Grænsedrag-

ningen er derfor på den ene side de udgifter, som vedrører den løbende drift, altså udgifter som af-

holdes for at bevare det hidtidige indkomstgrundlag og på den anden side, de udgifter der udeluk-

kende eller hovedsageligt vedrører etableringen eller udvidelsen af indkomstgrundlaget.102 Det skal 

holdes for øje, da bestemmelsen blev indført, begrænsede den omtalte 30 pct. regel fradragsretten for 

forsknings- og udviklingsudgifter, hvorfor det var mere fordelagtigt for skatteyderen, at udgifterne 

kunne klassificeres som driftsomkostninger. I dag er det den modsatte situation der er gældende, 

grundet de mere gunstige skattefordele i LL §§ 8 B, stk. 4 og 8 X.  

 

I praksis er der ligeledes en tydelig tilknytning mellem LL § 8 B, stk. 1 og SL § 6, stk. 1, litra a, samt 

et behov for afgrænsning af de to bestemmelser. I relevant rets- og administrativ praksis er der en 

tydelig systematik, som viser at det først skal vurderes om der er fradragsret eller SL § 6, stk. 1, litra 

a. Hvis denne bestemmelse ikke finder anvendelse, vurderes spørgsmålet efter LL § 8 B, stk. 1. Denne 

 
99 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1 (LFF 1973-05-17 nr. 95) 
100 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1 (LFF 1973-05-17 nr. 95) 
101 Kjeld Hemmingsen, Driftsomkostninger i teori og praksis, (2003), side 34 – 35, Jane Ferniss, Det skatteretlige drifts-
omkostningsbegreb, (2006), side 63 og 64 og Flemming N. Mortensen, et. al., Skattemæssigbehandling af forsøgs- og 
forskningsudgifter, SR Skat 2018 (SR.2018.391) 
102 Jf. Jane Ferniss, Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, (2006), side 116 - 117 
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systematik viser ligesom ved ovenstående ordlydsfortolkning af lovforarbejderne, at udgifter til 

forskning og udvikling ikke er driftsomkostninger, men etableringsomkostninger. 

 

Landsretten, TfS 2000, 875 

Sagen omhandlede, hvorvidt der kunne anerkendes fradrag for underskud ved udvikling 

af software til undervisningsbrug. Skatteyderen der var ansat som forsker i datalogi ved 

et universitet, havde i 1995 påbegyndt en selvstændig virksomhed med udvikling og salg 

af software. Skattemyndighederne havde ikke godkendt fradrag for virksomhedens un-

derskud, med henvisning til at der hverken var tale om driftsomkostninger efter SL § 6, 

stk. 1, litra a, eller udviklingsomkostninger for en igangværende virksomhed efter LL § 

8 B. Landsretten fandt, at der var tale om erhvervsmæssig virksomhed, og at omkostnin-

gerne i virksomheden hovedsageligt bestod i udgifter til, at producere det program virk-

somheden skulle sælge, hvilket betød at der var tale om driftsomkostninger og ikke etab-

leringsudgifter.  

 

Landsretten behandler efterfølgende ikke spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om forsknings- og 

udviklingsudgifter efter bestemmelserne i LL § 8 B, stk. 1. Samme systematik bliver i andre afgørel-

ser anvendt.103 Det synes derfor, at en udgift i praksis først skal vurderes i forhold til SL § 6, stk. 1, 

litra a, og hvis det lægges til grund, at der er tale om etableringsudgifter, vil det først herefter vurderes 

om bestemmelsen LL § 8 B, stk. 1, finder anvendelse. Derudover synes det, at kunne udledes fra 

praksis, at forsknings- og udviklingsaktiviteter netop vil have karakter af etableringsomkostninger og 

dermed falder udenfor det skatteretlige driftsomkostningsbegreb i SL § 6, stk. 1, litra a. Med andre 

ord tyder det på, at en udgift enten er en driftsomkostning eller en forsknings- og udviklingsudgift, 

og at SL § 6, stk. 1, litra a, går forud for LL § 8 B, stk. 1, hvilket ellers synes at være i strid den 

retsanvendelse der ellers anvendes i den juridiske metode, hvor yngre retskilder normalt går forud for 

ældre, lex posterior og specielle regler normalt går forud for mere generelle regler, lex specialis.104 

  

 
103 Hertil kan bl.a. nævnes: TfS 1996, 845, TfS 2004, 331 
104 Jf. Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, Retskilder og retsteorier,  (2017), side 48 - 49 
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5.1 Forsøgs- og forskningsprojekter på virksomhedens omkostningsside 

I nærværende kapitels afsnit 2 behandles spørgsmålet om, hvorvidt LL § 8 B, stk. 1, også tager sigte 

på frembringelse af nye eller væsentligt forbedrede maskiner til anvendelse i virksomhedens interne 

brug. Dette kunne f.eks. være til anvendelse i virksomhedens produktion og udvikling af produkti-

onsmetoder. Netop dette spørgsmål blev stillet i forbindelse med vedtagelsen af L 227, altså LL § 8 

B, stk. 4, om forhøjet fradrag for forsknings- og udviklingsudgifter. Spørgsmålet gik på hvorvidt LL 

§ 8 B, også omfatter udgifter til udvikling af nye og væsentlige forbedrede produktionsmetoder, der 

f.eks. har til formål at reducere virksomhedens miljøomkostninger, herunder CO2-udledning. Altså 

hvorvidt bestemmelsen i LL § 8 B, også omfatter forbedring af virksomhedens produktions- og om-

kostningsside. Det synes, at skattemyndighederne og domstolene i praksis har tolket bestemmelsen 

således, at fradragsretten kun omfatter forskning og udvikling i tilknytning til frembringelse af nye 

produkter mv. altså virksomhedens produkt- og indkomstside. Skatteministerens svar på dette spørgs-

mål var, at det er skattemyndighederne og i enkelte sager domstolene, der i tvivlstilfælde fastlægger, 

hvilke konkrete udgifter til forsøgs- og forskningsaktiviteter, der er omfattet af bestemmelsen i lig-

ningslovens § 8 B.105 Skatteministeren tog ikke stilling til selve fortolkningsspørgsmålet i LL § 8 B, 

hvilket ikke er overraskende, da det med indførelsen af bestemmelsen ikke var hensigten at ændre på 

selve anvendelsesområdet, men derimod at sikre at udgifter til forskning og udvikling kunne fradra-

ges med en højere procentsats.  

 

Det vil for virksomhederne utvivlsomt være en fordel for skatteyder, at kunne anvende bestemmel-

serne i LL § 8 B, stk. 4, på den mere interne udvikling i virksomheden, grundet den højere fradrags-

mulighed. Ved projekter, der udvikler virksomhedens interne processer, vil der givetvis i visse til-

fælde være situationer, hvor det både kan argumenteres for, at projektet falder ind under SL § 6, stk. 

1, litra a, og LL § 8 B, stk. 1. Henset til den systematik domstolene generelt har udvist, ved først at 

fastlægge om, der er tale om en driftsomkostning efter SL § 6, stk. 1, litra a, vil en udgift, som kan 

omfattes af driftsomkostningsbegrebet ikke også omfattes af muligheden om forhøjet fradrag. Hvis 

et projekt f.eks. har til formål at finde metoder der kan reducere virksomhedens produktionsomkost-

ninger, herunder miljøomkostninger og CO2-udledning, kan det argumenteres for, at virksomheden 

finder nye ”indkomstkilder” som en indirekte effekt af de reducerede omkostninger. Ved en reduktion 

 
105 Jf. Høringssvar i forbindelse med lovforarbejderne til LL § 8 B, stk. 4, (LFF 2018-04-25 nr. 227) 
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af eksisterende omkostninger sker der ikke en udvidelse af selve indkomstgrundlaget, og der kan 

derfor ikke være tale om etableringsomkostninger, men om en driftsomkostning der vedligeholder 

det eksisterende indkomstgrundlag. 

 

Det kan derfor konkluderes, at ved udvikling og optimering af en virksomheds interne processer vil 

udgifter tilknyttet denne aktivitet, højst sandsynligt være omfattet af driftsomkostningsbegrebet i SL 

§ 6, stk. 1, litra a. På den baggrund giver det god mening, at der i doms- og administrativpraksis er 

lagt stor vægt på selve kommercialiseringen af forsknings- og udviklingsprojekter. Det er derfor vig-

tigt at klarlægge om et forskningsprojekt reelt udvider indkomstgrundlaget eller ej. 

 

6 Krav om anvendelse i egen virksomhed 
Forskning og udvikling, der udføres af andre, er ikke afskåret fra fradragsret i LL § 8 B, stk. 1,108 det 

er forskning og udvikling, som udføres for andre til gengæld. Ligeledes er det en betingelse, at indkøb 

af driftsmidler, som anvendes til forskning og udvikling, anvendes i egen virksomhed, for at der kan 

anerkendes straksfradrag efter afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3. Det betyder altså at driftsmidler, 

som indkøbes med det formål at udføre forsknings- og udviklingsaktiviteter i andres virksomhed, 

ikke kan omfattes af straksfradraget eller LL § 8 B i øvrigt. Dette er også fastsat i praksis. 

 

Landsretten, TfS 2005, 618 

Sagen omhandlede hvorvidt et selskab kunne anse edb-udstyr, som driftsmidler til for-

søgs- og forskningsvirksomhed, og dermed være berettiget til at foretage straksafskriv-

ninger efter AFS § 6, stk. 1, nr. 3. Selskabet havde indkøbt edb-udstyret i forbindelse med 

en konsulentopgave hos et norsk selskab. Edb-udstyret blev anvendt til systemudvikling 

i det norske selskab. Landsretten fandt at, der var tale om salg af konsulentydelser og at 

selskabet dermed ikke havde godtgjort, at det omhandlede edb-udstyr var anskaffet til 

forsøgs- og forskningsvirksomhed. Der kunne derfor ikke opnås straksfradrag efter be-

stemmelsen i AFL § 6, stk. 1, nr. 3.  

 
108 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1 (LFF 1973-05-17 nr. 95) 

 



Kandidatafhandling Maria Wriedt Thomsen 15. maj 2020 

Skatteincitamenter Cand.merc.aud Copenhagen Business School 

  

 

Side 50 af 83 

Ikke overraskende fandt Landsretten, at forsknings- og udviklingsaktiviteter skal udføres i egen virk-

somhed. Udførelsen af forskning og udvikling der var bestilt, af en anden virksomhed til brug i denne 

måtte derfor anses for at være konsulentydelser og faldt derfor uden for begrebet forsøgs- og forsk-

ningsvirksomhed. Det fremgår af lovforarbejderne til LL § 8 B, stk. 1, at forsknings- og udviklings-

virksomhed skal udføres i egen virksomhed, men aktiviteter udført af andre i egen virksomhed om-

fattes af bestemmelsen. I ovenfor refererede sag, ville det omfattede selskab ikke have nogen form 

for rettigheder til selve forskning- og udviklingsprojektet, herunder hverken til resultatet eller et even-

tuelt afkast. Ud fra ordlyden af Landsrettens afgørelse er netop dette faktum en væsentlig årsag til, at 

Landsretten anså aktiviteten som salg af konsulentydelser. Landsretten tager i afgørelsen ikke stilling 

til, hvordan retsstillingen havde været, hvis selskabet havde haft en form for rettigheder til udvik-

lingsprojektet. På baggrund af nærværende Landsretsdom kan det dog konkluderes, at det i praksis er 

en betingelse, at selve forsknings- og udviklingsaktiviteten udføres i egen virksomhed, også ved an-

vendelsen af AFS § 6, stk. 1, nr. 3. Henset til den tætte sammenhæng mellem i AFL § 6, stk. 1, nr. 3 

og LL § 8 B, stk. 1, må det antages, at udgifter anvendt til forskning og udvikling i praksis ligeledes 

skal anvendes til aktiviteter i egen virksomhed.  

 

7 Særligt om immaterielle rettigheder 
Det er ikke utænkeligt, at immaterielle rettigheder i en eller anden form vil være en naturlig del af en 

forsknings- og udviklingsvirksomhed, hvad enten de er erhvervet eller egen opbygget. Erhvervede 

immaterielle aktiver reguleres i AFS §§ 40 og 41. Både af ordlyden af bestemmelsen- og lovforar-

bejderne til skattekreditordningen oplistes ordningens anvendelsesområde til positivt at omfatte ud-

gifter, som kan straksafskrives efter LL § 8 B, stk. 1, eller AFS § 6, stk. 1, nr. 3. Skattekreditordningen 

følger med andre ord anvendelsesområdet i LL § 8 B, stk. 1, og AFS § 6, stk. 1, nr. 3.  Erhvervede 

rettigheder omfattes ikke af skattekreditordningen. Det fremgår af lovforarbejderne til skattekredit-

ordningen, at der ikke kan ske udbetaling på grundlag af udgifter til anskaffelse af immaterielle ak-

tiver, der kan straksafskrives efter afskrivningslovens § 41. Da AFS § 41, er et valgfrit alternativ til 

afskrivningslovens § 40, stk. 2, må det antages, at udgifter til erhvervede rettigheder falder uden for 

ordningens anvendelsesområde. Forholdet omkring immaterielle aktiver, herunder særligt omkring 

patenter, har Landsskatteretten fornyligt taget stilling til ved to forskelige kendelser. 
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Landsskatteretten, LSR2020.15-1369690 

Sagen omhandler hvorvidt en sambeskatningskreds kunne anvende skattekreditordningen 

på erhvervede distributionsrettigheder og et igangværende udviklingsprojekt, som et sel-

skab i sambeskatningskredsen havde erhvervet fra et andet selskab i samme sambeskat-

ningskreds. Det erhvervende selskab blev stiftet umiddelbart inden erhvervelsen af ret-

tighederne og udviklingsprojektet. Landsskatteretten konstaterer først og fremmest at 

virksomheder kan anmode Told- og skatteforvaltningen om at få udbetalt skatteværdien 

af underskud der stammer fra udgifter, der kan straksafskrives som forsøgs- og forsk-

ningsudgifter efter LL § 8 B, stk. 1, eller AFS § 6, stk. 1, nr. 3. Landsskatteretten hæftede 

sig især ved Skatteministeriets bemærkninger i lovforarbejderne til LL § 8 X, hvorfor der 

ikke kan ske udbetaling af udgifter til immaterielle aktiver, der kan straksafskrives efter 

afskrivningslovens § 41, og at immaterielle aktiver, f.eks. i form af forsknings- og udvik-

lingsprojekter, der erhverves fra andre ikke omfattes af reglerne. Erhvervelse af f.eks. et 

patent mv. som led i en forsknings- eller udviklingsaktivitet kan dog straksafskrives efter 

LL § 8 B, hvorfor erhvervelse af immaterielle rettigheder til igangværende forsknings- 

eller udviklingsaktiviteter, i visse tilfælde kan omfattes af reglerne. Endeligt finder 

Landsskatteretten at selskabet ikke kan anvende skattekreditordningen i LL § 8 X, da 

erhvervelsen ikke skete som led i selskabets igangværende forsknings- og udviklingsak-

tivitet.  

 

Det fremgår af nærværende kendelse fra Landsskatteretten, at erhvervede immaterielle rettigheder, 

som udgangspunkt ikke omfattes af skattekreditordningen. Hvis erhvervelsen af de immaterielle ret-

tigheder sker som led i et igangværende forsknings- og udviklingsprojekt, vil de afholdte udgifter i 

visse tilfælde kunne anses som forsknings- og udviklingsudgifter efter LL § 8 B, stk. 1, hvormed der 

også kan ske udbetaling efter skattekreditordningen. I nærværende kendelse fra Landsskatteretten er 

det afgørende, at selskabet ikke på tidspunktet for erhvervelsen af rettighederne kunne anses for, at 

igangværende forsknings- og udviklingsvirksomhed, hvorfor skattekreditordningen ikke kunne an-

vendes. Det er væsentligt at bemærke, at Landskatteretten ved denne afgørelse ikke afviser, at hver-

ken LL § 8 B, stk. 1, eller skattekreditordningen kan finde anvendelse på erhvervelse af f.eks. patent-

rettigheder, hvilket Landsskatteretten ellers blankt afviser i SKM2019.13.LSR, som referes nedenfor. 
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Landsskatteretten, SKM2019.13.LSR 

Sagen omhandlede hvorvidt et selskab var berettiget til at få udbetalt skatteværdien af 

udgifter afholdt i forbindelse med af patentansøgninger i indkomståret 2013, efter skatte-

kreditordningen. Selskabet var stiftet adskillige år i forvejen med det formål at forske 

inden for bioteknologi, således at forskningen skete i samarbejde med både danske og 

udenlandske forskere. Selskabet blev ejet af en række investorer. Selskabet var et dansk 

registreret biotech selskab, med det formål at udvikle og markedsføre en ny medicin til 

bekæmpelse af cancer. Virksomheden blev stiftet efter, at en dansk forsker havde opdaget 

et stof i den menneskelige krop, som menes at have en række uheldige virkninger på 

udviklingen af mange cancersygdomme. Virksomheden blev derfor stiftet med det formål 

at kommercialisere disse indledende tanker og arbejde frem mod at etablere en egentlig 

medicin/antistof, der kan hæmme dette stofs skadelige virkninger. Virksomhedens første 

prioritet var at få etableret et patent. Hele patentansøgnings- og vedligeholdelsesproces-

sen blev varetaget af et dansk patentbureau, hvor der på tidspunktet for sagens fremførelse 

var opnået patent i Europa og USA. Der var efterfølgende blevet arbejdet på at udvikle 

den egentlige medicin – hvor status var, at en række antistof-kandidater blev testet med 

henblik på at finde den bedst egnede, som herefter skulle produceres som egentlig medi-

cin og til sidst testes i et såkaldt fase I forsøg. Skattestyrelsen var af den opfattelse at 

udgifter til patentansøgning mv. ikke kunne indgå i beregningsgrundlaget for udbetaling 

af LL § 8 X, idet udgifter til patenter ikke er omfattet af LL § 8 B, stk. 1, der kan henføres 

direkte til forsknings- og udviklingsaktiviteten. Landsskatteretten stadfæstede Skattesty-

relsens afgørelse, da Landsskatteretten fandt, at udgifter vedrørende patentarbejde ikke er 

omfattet af skattekreditordningen, med henvisning til lovforarbejderne til LL § 8 X. 

 

I modsætning til LSR2020.15 synes det, at Landsskatteretten fortolker skattekreditordningens anven-

delsesområde indskrænkende, når Landsskatteretten udtaler, at alle udgifter som vedrører patentar-

bejde per definition ikke kan anses for at være udgifter til forskning og udvikling. I al anden praksis, 

som ved nærværende kandidatafhandling er blevet omtalt, har fællesnævneren været, at det har været 

virksomhedens aktiviteter og ikke udgiftens art der har været afgørende for om en afholdt udgift er 

faldet indenfor anvendelsesområdet af LL § 8 B, stk. 1. Derudover udtaler Landsskatteretten i 

LSR2020.15-1369690 netop, at erhvervelse af patentrettigheder til igangværende forsknings- og 
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udviklingsaktiviteter i visse tilfælde kan anses for at være fradragsberettigede forsknings- og udvik-

lingsudgifter. Det virker usandsynligt, at netop dette selskab ikke skulle kunne anses for at være en 

igangværende forsknings- og udviklingsvirksomhed. Forskningsprojektet har været igang over en 

længere årrække, og selskabet har modtaget finansiel støtte fra en lang række investorer, hvilket ved 

andre afgørelser er blevet tillagt en ikke-ubetydelig vægt fra domstole og administrative myndighe-

der.109 Derudover synes det usandsynligt, hvis selve forskningsprojektet ikke kan anses for at have et 

kommercielt potentiale, da der er tale om medicin mod cancer. Endeligt er det væsentligt at bemærke, 

at der ikke er tale om erhvervelse af et patent, men udgifter afholdt i forbindelse med patentering af 

selve opdagelsen af det omhandlede stof samt vedligeholdelse af det opnåede patent – altså registre-

ring af de resultater som projektet har opnået. Det synes bemærkelsesværdigt, at patentetarbejdet 

skulle falde ind under AFL § 41 og at bestemte udgiftstyper, under ingen omstændigheder kan anses 

for at være forskning og udvikling, da denne systematik ikke følger tidligere i praksis. På den anden 

side kan det argumenteres for, at selve arbejdet med registrering og vedligeholdelse af et patent ikke 

bidrager direkte til selve forsknings- og udviklingsaktiviteterne, da der nærmere er tale om en sik-

ringsakt. Alligevel synes det at handlingen er en naturlig del af hvad der forstås ved forskning og 

udvikling. Uanset hvad, så forventes det at der i fremtiden vil komme flere af klagesager med samme 

problemstilling og nogle af disse vil måske prøves ved domsstolene. 

 
8 Delkonklusion & beslutningstræ 
Afgrænsningen af det skatteretlige begreb forskning og udvikling skal i de danske skatteregler findes 

i LL 8 B, stk. 1. Denne afgrænsning er særdeles vigtig, da den også er definerende for anvendelses-

området for skattekreditordningen og straksafskrivninger i AFL § 6, stk. 1, nr. 3. For at disse skatte-

regler finder anvendelse er det en forudsætning, at udgifterne afholdes af en erhvervsmæssig virk-

somhed, som driver aktiviteter med forskning og udvikling.  

 

Begrebet erhvervsmæssig virksomhed findes mange steder i de danske skatteregler, hvor begrebet 

som udgangspunkt fortolkes ens. Selvom Højesteret har fastslået, at det skatteretlige begrebet er-

hvervsmæssig virksomhed for selskaber, følger den civilretlige afgrænsning, hvilket betyder at når 

der efter selskabsretlige regler er tale om et selskab, vil virksomheden som udgangspunkt være 

 
109 Hertil han nævnes: TfS 2008, 1073 
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erhvervsmæssigt både civilretligt og skatteretligt. Alligevel findes der afgørelser, hvor selskaber er 

blevet nægtet fradrag for udgifter afholdt til forskning og udvikling, hvor aktiviteterne ikke har resul-

teret i tilstrækkelig omsætning. Rentabilitetskriteriet og intensitetskravet har derfor unægteligt en tæt 

tilknytning til begrebet erhvervsmæssig virksomhed i LL § 8 B, stk. 1. I visse tilfælde kan en virk-

somhed anses for at være erhvervsmæssig, selvom rentabilitetskriteriet og intensitetskravet ikke er 

opfyldt, hvor mere subjektive forhold medfører, at der alligevel er tale om erhvervsmæssig virksom-

hed. I disse tilfælde vil det dog være en betingelse, at projektet skal have et kommercielt potentiale 

og at det dermed forventes at projektet i fremtiden vil indbringe omsætning, og derfor på sigt opfylder 

rentabilitetskriteriet og intensitetskravet. Ved personlige virksomheder er det ligeledes nødvendigt at 

afgrænse erhvervsmæssig virksomhed fra hobbyvirksomhed og enkeltstående, spekulationsprægede 

forretninger. Hobbyvirksomheder og lignende med forsknings- og udviklingsaktiviteter er utvivlsomt 

udelukket fra at kunne anvende skattereglerne om forskning og udvikling. Forgæves afholdt udgifter 

kan ikke omfattes af skattereglerne, selvom de anvendes til seriøse forskningsprojekter med ind-

komstsigte. 

 

Det er i skattereglerne en betingelse, at der er tale om forsøgs- og forskningsvirksomhed, hvilket i 

bund og grund betyder, at virksomheden skal udføre forsknings- og udviklingsaktiviteter. Hvad der i 

praksis anses for at være forskning og udvikling, afhænger i høj grad af de faktiske omstændigheder. 

Det er dog en betingelse, at der er tale om frembringelse af ny viden, hvad enten den er teknisk eller 

videnskabelig. Forskning og udvikling vil generelt have karakter af etableringsomkostninger og har 

derfor en tæt tilknytning til virksomhedens indkomstgrundlag. Dette medfører, at justering og effek-

tivisering af interne processer til det eksisterende indkomstgrundlag ikke anses for at være forskning 

og udvikling. Noget tyder på, at når en udgift både opfylder betingelserne for at være en driftsom-

kostning efter SL § 6, stk. 1, litra a, og en forsknings- og udviklingsudgift i LL § 8 B, stk. 1, så vil 

udgiften være en driftsomkostning, hvilket medfører, at de skattefordele, som findes i skattereglerne, 

ikke finder anvendelse på udgiften. 

 

De centrale betingelser, som den retsdogmatiske analysen i nærværende kapitel har tilvejebragt, er 

nedenfor udformet som et beslutningstræ. Der vil være forhold, som træet ikke tager højde for, men 

det er forfatterens vurdering, at træet giver et praktisk overblik ved vurdering af om en udgift omfattes 

af det skatteretlige begreb forskning og udvikling, som er tilvejebragt gennem regulering og praksis.  
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Figur 1: Beslutningstræ, egen fremstilling 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Er der tale om en erhvervsmæssig virksomhed, hvor 
forsknings- og udviklingsprojektet opfylder rentabili-
tetskriteriet og intensitetskravet? 

Er der et kommercielt potentiale ved forsknings- og 
udviklingsprojektet, hvor flere af følgende betingel-
ser er opfyldt:  

• Der er modtaget ekstern finansiering fra inve-
storer og/eller offentlige instanser? 

• Der er indgået en licensaftale? 
• Der er opnået et patent? 
• Produktet er forsøgt markedsført? 
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Er der tale om forsknings- og udviklingsaktiviteter, som 
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Kapitel 3 – Retspolitiske betragtninger af retstilstanden & diskussion heraf 

1 Formålet med lovgivningen 
De danske skatteregler om forskning og udvikling er igennem tiden blevet ændret adskillige gange. 

Da fradragsretten for udgifter anvendt til forskning og udvikling oprindeligt blev indført i 1973, var 

formålet blot at give hjemmel til fradragsret for udgifter til disse aktiviteter, af praktiske årsager. På 

daværende tidspunkt havde det for virksomhederne været svært at skille forskningsudgifterne fra al-

mindelige driftsomkostninger, hvilket havde medført, at navnlig de noget større erhvervsvirksomhe-

der med egne forskningsfaciliteter ofte havde opnået fradrag eller afskrivninger af sådanne udgifter. 

Bestemmelsen havde dermed blot til formål at rette op på dette praktiske problem, men ikke i nogen 

videre udstrækning at give et incitament til at virksomhederne skulle påtage sig forsknings- og ud-

viklingsaktiviteter.  

 

I 1987, ca. 15 år efter at bestemmelsen blev indført, blev der indført hjemmel til fradrag for udgifter 

der var medgået til grundforskning. Formålet med loven var at styrke virksomhedernes konkurrence-

evne. Derudover havde der i årene op til været igangsat en omlægning af erhvervspolitikken, hvor 

der var indført initiativer, som blandt andet skulle øge anvendelsen af ny teknologi og til at fremme 

erhvervsrettet forskning og udvikling.110 Ligeledes var det med indførelsen af det forhøjede fradrag 

for forsknings- og udviklingsudgifter formålet, at bestemmelsen skulle give virksomhederne et større 

incitament til at investere i forskning og udvikling. Det var lovgivers forventning, at dette netop også 

ville have en positiv effekt på andre virksomheder.111 Lovgiver ville med lovændringen give danske 

virksomheder bedre forudsætninger i den internationale konkurrence. Af forarbejderne til loven frem-

går det, at forskning er et bærende element i virksomhedernes fortsatte vækst og konkurrenceevne. 

De private virksomheders forskning og udvikling giver anledning til samfundsøkonomiske gevinster, 

fordi forskning og udvikling smitter af på produktivitet og konkurrencedygtighed i andre virksomhe-

der.112 Hvad angår selve formålet med bestemmelsen i LL § 8 B, stk. 1 og stk. 4, er der tydeligt sket 

en udvikling. 

 
110 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1, 2. pkt. (LFF 1987-12-13 nr. 6) 
111 De såkaldte spillover effects, som er omtalt i kapitel 2, afsnit 1.1 
112 Jf. Lovforarbejderne til LL § 8 B, stk. 4, (LFF 2018-04-25 nr. 227), 
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Ved indførelsen af skattekreditordningen i 2012 var lovgiver af den opfattelse, at virksomheder der 

investerer i forskning og udvikling ofte har underskud. Den daværende regering ønskede vækst og 

forskning og udvikling i erhvervslivet, og en forudsætning for dette var at tilføre kapital til virksom-

heder, som endnu ikke havde opnået et overskud. En ordning om skattekredit kunne derfor hjælpe 

virksomheder i den fase, hvor de forsker og udvikler nye produkter, og hvor deres indtægter er be-

grænsede. Den daværende Regering var af den opfattelse, at det ofte er i de første år, at nye virksom-

heder har brug for likviditeten. Ud over denne likviditetsfordel var formålet med loven, at virksom-

hederne ville få større tilskyndelse til at iværksætte forskning og udvikling ved, sikring om udbetaling 

af skatteværdien af afholdte udgifter til forskning og udvikling, også selvom virksomeden ikke siden-

hen kommer til at give overskud.113 Ved indførelsen af skattekreditordningen var formålet således 

endnu engang at give virksomheder et incitament til at påtage sig mere forskning og udvikling.  

 

Det billede som lovforarbejderne til skattekreditordningen, tegner af forsknings- og udviklingsvirk-

somheder, er virksomheder som befinder sig i opstartsfasen og som har brug for likviditet. Derudover 

anerkendes det, at disse virksomheder måske aldrig kommer til at give overskud og dermed aldrig 

kommer til at udnytte fradragsretten i LL § 8 B, stk. 1. Set fra et mere økonomisk perspektiv, synes 

ordningen om skattekredit at være hensigtsmæssig for virksomhederne, da der nu er ligestilling mel-

lem forskningsvirksomheder med overskud og forskningsvirksomheder med underskud, da den reelle 

økonomiske udgift vil være 78 pct. af udgiftens faktiske værdi.114 Skatteincitamentsordninger som er 

udformet på denne måde, er typisk rettet mod små- og nyopstartede virksomheder frem for de større 

og mere etablerede virksomheder.115  

 

Der er tydeligt sket en ret markant ændring af formålet med loven. Problemet med denne formålsæn-

dring er, at selve anvendelsesområdet ikke er blevet ændret. Selvom ordlyden i ligningslovens § 8 B, 

stk. 1, er blevet ændret en smule, så er de to væsentligste begreber, forsøgs- og forskningsvirksomhed 

og erhvervsmæssigvirksomheden ikke blevet ændret. Denne formålsændring synes heller ikke at 

være blevet implementeret igennem praksis. Det blev i kapitel 2 konkluderet, at det skatteretlige 

 
113 Jf. Lovforarbejderne til LL § 8 X, (LFF 2011-11-21 nr. 29) 
114 Når skatteprocenten er 22 pct. Der opnås enten fradrag på 22 pct. eller udbetaling på 22 pct., dermed skelnes der ikke 
mellem forsknings- og udviklingsvirksomheder med overskud eller underskud. 
115 Jf. Jens Wittendorff i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax Research 2011, Taxation on Intangible Assets, (2011), 
side 30 – 32, mere herom følger af nærværende kapitels afsnit 3.2.2 
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begreb erhvervsmæssigvirksomhed har en særlig tæt tilknytning til virksomhedens indtjeningsevne – 

det såkaldte rentabilitetskriterie og intensitetskrav. I visse tilfælde kan disse krav fraviges, når der 

foreligger tilstrækkelige subjektive forhold som beviser virksomhedens erhvervsmæssighed, herun-

der handlinger som kan godtgøre forskningsprojektets kommercielle potentiale, men dette kræver en 

konkret vurdering af de faktiske forhold. Det er lidt forskelligt, hvor stor værdi domstolene har tillagt 

de subjektive kriterier, sammenlignet med de objektive kriterier. Realiseret omsætning af en vis stør-

relse vil derfor være det stærkeste bevis for erhvervsmæssig virksomhed. Dette forhold synes ikke at 

harmonere med det formål som loven har i dag. Altså at virksomhederne motiveres til at påtage sig 

mere forskning og udvikling, men at de først kan få fradrag for de afholdte udgifter, når der er reali-

seret omsætning af en vis størrelse. Derudover synes skattekreditordningen heller ikke at harmonere 

med rentabilitetskriteriet og intensitetskravet, da ordningen kun finder anvendelse, når virksomheden 

har underskud fra udgifter anvendt til forskning og udvikling.  

 

I kapitel 2, blev det konkluderet at forgæves afholdte udgifter som udgangspunkt ikke omfattes af 

skattereglerne om forskning og udvikling. Det synes rimeligt at antage, at ikke alle forsknings- og 

udviklingsprojekter giver et positivt resultat. Der vil være hypoteser, som ikke bliver bekræftet og 

projekter som må opgives, hvortil afholdte udgifter ikke omfattes af skattereglerne. Med andre ord så 

støtter staten som udgangspunkt kun de vellykkede projekter og der er derfor beskeden risiko ved den 

statslige finansiering. Dette findes uhensigtsmæssigt, og staten bør i stedet støtte alle seriøse forsk-

nings- og udviklingsprojekter, hvis skattereglernes formål skal opfyldes.  

 

Da loven oprindelig blev indført, var det angiveligt vanskeligt at adskille almindelige driftsomkost-

ninger fra forsknings- og udviklingsudgifter, hvorfor der var et behov for at få samme skattemæssige 

behandling. I dag behandles de to udgiftstyper igen skattemæssigt forskelligt, hvilket giver anledning 

til spørgsmålet om loven nu er tilbage hvor den startede. Med andre ord, er der igen et praktisk pro-

blem ved at skille disse udgiftstyper fra hinanden, og dermed sirke korrekt skattemæssig behandling? 

Der er dog sket meget med den teknologiske udvikling siden 1973, og det må formodes, at virksom-

hedernes informationssystemer i langt højere grad i dag kan anvendes til at afgrænse de afholdte 

udgifter. Det formodes derfor, at denne problemstilling i dag ikke udgør samme praktiske problem 

som i 1973. 
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2 Fortolkningsvanskeligheder ved loven 
På baggrund af den retsdogmatiske analyse i afhandlingens kapitel 2, blev gældende ret udledt. På 

den baggrund, er der identificeret flere forhold ved reglerne om forskning og udvikling, som kan give 

anledning til fortolkningsvanskeligheder. 

 

2.1 Erhvervsmæssig virksomhed 

Det almindelig kendte skatteretlige begreb erhvervsmæssig virksomhed har utvivlsomt en væsentlig 

betydning for anvendelsen af skattereglerne om forskning og udvikling. Hvortil rentabilitetskriteriet 

og intensitetskravet har en ikke-ubetydelig, og i visse tilfælde endda afgørende betydning for begre-

bet. Dette skatteretlige begreb følger som udgangspunkt den samme definition, som findes mange 

andre steder i skattelovgivningen.116 Den praksis der er ført på området, har generelt haft et særligt 

fokus på forskningsprojektets kommercielle værdi eller -formål. Når rentabilitetskriteriet og intensi-

tetskravet ikke opfyldes, har et stærkt kommercielt potentiale ved forskningsprojektet været undta-

gelsen til reglen. Projektets kommercielle potentiale har tilknytning til virksomhedens fremtidige ind-

tjeningsevne, derved bevises det at rentabilitetskriteriet og intensitetskravet i fremtiden potentielt kan 

opfylde. 

 

Derudover er der noget, der kan tyde på at forgæves afholdte forsknings- og udviklingsudgifter ej 

heller kan omfattes af de danske skatteregler om forskning og udvikling. Dette giver ligeledes god 

mening, hvis det skatteretlige begreb erhvervsmæssig virksomhed, ved forskning og udvikling skal 

tolkes på samme måde, som andre steder i skattelovgivningen. På den anden side synes det alligevel, 

at et forskningsprojekt med et negativt resultat, altså hvor en hypotese ikke kunne bekræftes, også 

bidrager til ny viden.  

 

Eksempel:  

I forbindelse med virusudbruddet Covid-19, har der blandt relevante forskere været en hypotese om 

at malaria medicin, skulle have en helbredende virkning på virussen. Denne hypotese har imidlertid 

 
116 Der henvises til note 90 
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ikke kunne bekræftes, tvært i mod er der studier der viser, at malaria medicin kan have en negativ 

effekt på Covid-19 smittede personer.117    

 

Selvom hypotesen i ovenstående eksempel ikke kunne bekræftes, har selve undersøgelsen af om me-

dicinen virkede alligevel ført til ny og afgørende viden. Denne viden kan både anvendes og overføres 

til andre, de såkaldte spillover effects som kendetegnes ved forskning og udvikling, 118 er derfor op-

fyldt. Det synes derfor uhensigtsmæssigt at forgæves afholdte udgifter til forsknings- og udviklings-

aktiviteter ikke kan rummes i bestemmelsen. Det synes at være rimeligt at antage, at det ikke er alle 

forskningsprojekter, som har et positivt resultat, men som ellers opfylder betingelserne for, hvad der 

forstås som forskning og udvikling, og som samtidig har et seriøst og kommercielt formål. Ved forsk-

ningsprojekter som har et negativt resultat, kan de positive samfundseffekter af forskning og udvik-

ling alligevel opstå.  

 

Det er vigtigt at understrege, at forfatteren ikke mener, at domstolene dømmer forkert, men at be-

stemmelsens ordlyd simpelthen ikke rummer, det som i dag kendetegnes ved forskning og udvikling. 

Det synes derfor, at der er brug for et nyt skatteretligt begreb, erhvervsmæssig forskningsvirksomhed. 

Begrebet skal blot kunne rumme, udgifter til forsknings- og udviklingsprojekter selvom projektet 

ikke har genereret omsætning, eller selvom en hypotese ikke kan bekræftes. Med andre ord burde 

rentabilitetskriteriet og intensitetskravet ikke have så afgørende betydning for fradragsretten for af-

holdte udgifter til forskning og udvikling. Derved synes det, at skattereglernes formål om at øge pri-

vate investeringer i forskning og udvikling til fremme af samfundsmæssige effekter, som disse akti-

viteter medbringer, kan optimeres. På den anden side skal vigtigheden af, at et sådant begreb ikke 

rummer useriøse forskningsprojekter, som har mere karakter af hobbyaktiviteter end erhvervsvirk-

somhed understreges. Det skal være en forudsætning, at der ligger kommerciel realitet bag forsk-

nings- og udviklingsaktiviteterne, da selv et negativt resultat ofte bidrager til ny viden og positive 

spillover effects. 

 

 
117 Jf. Berlingske.dk, Thomas Aagaard, Nyt studie modsiger Trumps »game changer«: Coronapatienter har ingen nytte 
af malariamedicin, (https://www.berlingske.dk/internationalt/nyt-studie-modsiger-trumps-game-changer-coronapatien-
ter-har-ingen) udgivet d. 22. april 2020 
118 Jf. Paolo Arginelli, Innovation through R&D Tax Incentives: Some Ideas for a Fair and Transparent Tax Policy, 
World Tax Journal, 2015 (Volume 7), Journals IBFD  
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Derudover er der hensynet til den administrative problematik, som også er fremhævet i kapitel 2, ved 

at forgæves afholdte udgifter til forskning og udvikling ikke omfattes af skattereglerne. Så længe 

skatteyderen har positive forventninger til forskningsprojektet, vil skatteyderen selvangive fradrag 

for dertil afholdte udgifter, og måske endda få udbetalt skatteværdien efter reglerne i skattekreditord-

ningen. Hvis projektet ikke har det forventede resultat, formodes det at skatteyderen skal anmode 

skattemyndighederne om genoptagelse af tidligere selvangivelser og evt. tilbagebetale udbetalinger 

fra skattekreditordningen. Dette findes problematisk både for skatteyderen og for skattemyndighe-

derne.   

 

2.2 Særligt ved patentrettigheder 

Hvorvidt patentrettigheder og immaterielle rettigheder falder indenfor det skatteretlige begreb forsk-

ning og udvikling, har endnu kun været prøvet ved Landskatteretten. I de to sager, som er omtalt i 

nærværende afhandling, synes det, at Landsskatteretten har tolket skattereglerne på forskellige måder. 

Der er med andre ord ikke holdt en fast praksis vedrørende immaterielle rettigheder. Immateielle 

rettigheder synes at have en naturlig tilknytning til forskning og udvikling.119 Det må forventes, at 

der i fremtiden vil prøves flere af denne type sager ved domsstolene og de administrative klagenævn. 

Patentering af resultater fra et igangværende forskningsprojekt synes at kunne anses for at være en 

nødvendig og naturlig handling i forbindelse med forskning og udvikling. Et opnået patent er tillige 

ved andre sager, blevet anvendt som et kriterie for, at der var tale om erhvervsmæssig forsknings-

virksomhed.120 Det synes derfor, at patentering og patentrettigheder har en så tæt tilknytning til det 

der forstås ved forskning og udvikling, at det virker uhensigtsmæssigt, hvis disse udgifter ikke kan 

omfattes af begrebet. Det er klart, at der skal være realitet bag udgifterne, hvorfor det naturligvis skal 

være en betingelse, at erhvervelsen sker som led i igangværende forsknings- og udviklingsaktiviteter 

og rettighederne ikke blot flyttes mellem forskellige selskaber eller forskellige lande. Der skal altså 

være sket en reel forskningsaktivitet. 

 

Den systematik der ellers anvendes både i forarbejderne og i andet praksis er, at det er den aktivitet, 

der udføres, der er afgørende for om der er tale om forskning og udvikling og ikke selve udgiftstypen. 

 
119 Jf. Jens Wittendorff i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax Research 2011, Taxation on Intangible Assets, (2011), 
side 28 
120 Hertil kan nævnes: TfS 2008, 1073 
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Det forventes derfor, at det må give anledning til fortolkningsvanskeligheder, hvis udgifter som ved-

rører immaterielle aktiver per definition ikke kan anses som forsknings- og udviklingsudgifter og alle 

andre udgifter skal vurderes anderledes.  

 

3 Konsekvenser ved skatteincitamenter til forskning og udvikling 
De skatteregler om forskning og udvikling der er indført i den danske skattelovgivning har til formål 

at øge private investeringer i netop forskning og udvikling. Der er med andre ord indført et skattein-

citament, hvor staten giver skatteyderen en skattefordel, mod at denne investerer i forskning og ud-

vikling. Denne begunstigelse af skatteyderen medfører et mindre skatteprovenu for staten (skatteud-

gift). Skatteincitamenter defineres, som nævnt i kapitel 2 afsnit 1, som en begunstigende skatteregel 

som afviger fra de almindelige skatteregler. At de almindelige skatteregler afviges, vil ikke være uden 

konsekvenser, nogle af dem gennemgås i dette afsnit.  

 

3.1 Det gode skattesystem 

Det gode skattesystem er blevet beskrevet og diskuteret i den finansielle litteratur siden 1776, hvor 

Adam Smith stiller spørgsmålet om, hvad det gode skattesystem er. Retfærdighed, enkelthed, effek-

tivitet samt muligheden for at kunne betale, er de fire kriterier som bør være fundamentet i et godt 

skattesystem. Den skat en skattepligtig er forpligtiget til at betale skal derudover være bestemt, og 

må ikke være arbitrær. I litteraturen er der enighed om, at et godt skattesystem skal bygge på et princip 

om objektivitet, neutralitet og effektivitet. 121 Princippet om objektivitet bygger på et krav om lighed 

mellem de enkelte skatteydere, saglighed, forbud mod magtfordrejning etc.122 Staten favoriserer in-

vesteringer i viden, frem for materielle aktiver. På den måde gås der på kompromis med objektivite-

ten, da de enkelte skatteydere ikke behandles lige.  

 

Neutralitetsprincippet bygger på et proportionalprincip, hvilket betyder at personer med samme ind-

komst og aktiver skal have den samme skatteudgift, f.eks. ved at skatten udgør en fast procentandel 

af indkomsten uanset størrelse. I Danmark er personskattesystemet progressivt, hvilket betyder, at 

 
121 Jf. Åsa Hansson og Cécile Brokelind, Tax Incentives, Tax Expenditures Thories in R&D: The Case of Sweden, World 
Tax Journal, 2014 (Volume 6), No. 2 
122 Jf. Jane Ferniss i Jan Pedersen, et. al., Skatteretten 1, (2015), side 87 
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der betales en stigende procentandel i skat jo højere indkomsten er,123 mens selskabsskattesystemet 

er proportionalt, da selskabsskatteprocenten er 22 pct.124 uanset indkomstens størrelse. Ved at der i 

den danske lovgivning er indført særlige begunstigende skattereger til forskning og udvikling, er der 

sket en afvigelse fra det neutrale skattesystem. Det neutrale skattesystem er som udgangspunkt at 

foretrække. Ved et ikke-neutralt skattesystem kan fordelen dog være at skatteyderne får et incitament 

til at undgå negative konsekvenser for samfundet, ved at ændre virksomhedernes adfærd og dermed 

reducere deres skattebetaling, hvilket er formålet med de skatteincitamenter, som er indført for forsk-

ning og udvikling. På den anden side vil disse fordrejninger af skatteyderens valg skabe kompleksi-

teten i skattesystemet, som vil øge de administrative omkostninger for både staten og skatteyderen. 

Derudover vil denne differentiering i skattesystemet øge skatteydernes incitamentet til skatteundgå-

else, da der er en begunstigende behandling af forskning og udvikling, vil der være et incitamentet til 

omklassificering af andre udgiftstyper til denne.  

 

Når neutralitetsprincippet afviges, vil der ligeledes ske en afvigelse i effektivitetsprincippet. Effekti-

vitetsprincippet kræver en klar definition af grænserne mellem de forskellige beskattede aktiviteter 

og denne skal være vanskelig at manipulere.125 Det betyder, at når dette fundamentale princip afviges, 

vil afgræsningen af de skatteretlige definitioner være vanskeligere at praktisere.  Denne problemstil-

ling kendes fra de danske skatteregler, da begrebet forsøgs- og forskningsvirksomhed særligt bygger 

på en konkret vurdering af mere subjektive forhold. Der er utvivlsomt sket en afvigelse fra det der 

forstås som det gode skattesystem. Alligevel synes denne afvigelse at kunne retfærdiggøres, når pri-

vate forsknings- og udviklingsaktiviteter har positive samfundsmæssige effekter, som opvejer de 

skatteudgifter der er forbundet med incitamentsordningerne. Det øgede incitament til skatteundgåelse 

ved f.eks. at omklassificere afholdte udgifter, vil kræve mere kontrol af disse udgifter fra myndighe-

dernes side. 

 

  

 
123 Jf. skatteministeriets hjemmeside, www.skm.dk (https://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/progressi-
onen-i-indkomstskattesystemet-2016) hentet d. 23. marts 2020 
124 Jf. SEL § 17, stk. 1 
125 Jf. Åsa Hansson og Cécile Brokelind, Tax Incentives, Tax Expenditures Thories in R&D: The Case of Sweden, World 
Tax Journal, 2014 (Volume 6), No. 2 
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3.2 Stimulering af forsknings- og udviklingsaktiviteter igennem skattelovgivning 

3.2.1 Skatteincitamenter eller offentlige subsidier? 

Der er ingen tvivl om at indførelsen af skatteincitamentsordninger til forskning og udvikling i dansk 

skattelovgivning har resulteret i, at der er sket en afvigelse fra faste, grundlæggende principper om et 

skattesystem som bygger på objektivitet, neutralitet og effektivitet. Alligevel er der generelt i littera-

turen enighed om, at en måde at stimulerer forsknings- og udviklingsaktiviteter på, er ved at reducere 

de private aktørers omkostninger til netop disse aktiviteter, og at gøre det gennem skatteincitamenter 

er en god måde at bringe forsknings- og udviklingsaktiviteten tættere på det optimale samfundsni-

veau. 127  Den skatteudgift staten har ved skattereglerne, er i bund og grund en offentlig investering, 

da staten fravælger nogle skatteindtægter, for i stedet at fremme bestemte samfundsmæssige handlin-

ger. Teoretisk set kunne stimuleringen af denne aktivitet lige så godt ske igennem direkte offentlige 

subsidier, hvor staten f.eks. finansierer hele eller dele af et forsknings- og udviklingsprojekt. Offent-

lige tilskud vil i teorien være at foretrække frem for skatteincitamenter. I den perfekte verden vil en 

fuld informeret stat, kunne vælge at støtte lige præcis dét eller de projekter som bidrager mest til 

positive samfundseffekter. Dette scenarie eksisterer dog ikke i virkeligheden, da det nødvendige in-

formationsniveau ikke vil være til rådighed. Ofte anses den private sektor faktisk for bedre at kunne 

værdiansætte afkast på investeringsprojekter, sammenlignet med staten. En vigtig ulempe ved offent-

lige subsidier er, at der ikke er nogen garanti for at de private aktører, på eget initiativ påbegynder 

forsknings- og udviklingsaktiviteter. Der er heller ikke nogen garanti for, at de vælger at søge de 

offentlige tilskud, da disse ansøgningsprocesser ofte er forbundet med usikkerhed, øgede omkostnin-

ger, og tunge administrative byrder, som bogførings- og rapporteringskrav, hvilket især vil kunne 

afholde små og nystartede virksomheder fra at ansøge staten om finansiering. Skatteincitamenter er 

ligeledes forbundet med administrative byrder, men disse anses for at være på et væsentligt lavere 

niveau. Det som skatteincitamenter i størst udstrækning kritiseres for, er at de også finansiere projek-

ter som virksomheden ville have påbegyndt, uanset om der havde været en skattefordel eller ej. Der-

udover vil den enkelte virksomheds beslutningsproces baseres på det forventede afkast fra investe-

ringen i forskning og udvikling, og ikke hvilket projekt der giver de største samfundsmæssige effek-

ter. Skatteincitamenter vil sammenlignet med offentlige subsidier, være mere transparente og 

 
127 Jf. Åsa Hansson og Cécile Brokelind, Tax Incentives, Tax Expenditures Thories in R&D: The Case of Sweden, World 
Tax Journal, 2014 (Volume 6), No. 2 og Tanja Tanayama i Jane Bolander, Yearbook For Nordic Tax Research 2012, Tax 
Expenditures, (2012), side 185 – 194 
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forudsigelige, hvilket gør det lettere for virksomheder at inkludere skattefordelen i deres langsigtede 

planlægning. Derudover vil skatteincitamenter som udgangspunkt være neutrale og objektive, da alle 

deltagere vil være berettiget til den samme skattefordel. Ved offentlige subsider er det i modsat fald 

kun de udvalgte projekter som begunstiges af staten.128 

 

Generelt når den private sektor skal involveres, eller motiveres til at deltage i en bestemt aktivitet, vil 

det være skatteincitamenter, som er at foretrække.129 I afhandlingens indledning, blev det nævnt at 

der i EU og OECD har været et stort fokus på at investering i forskning og udvikling, og at det 

Europæiske Råd, havde som mål at de private investeringer i forskning og udvikling skulle stige til 

80 pct. af de samlede investeringer i EU’s medlemslande.130 Det giver derfor god mening, at der er 

valgt en strategi om at øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling, igen-

nem gunstige skattefordele, også selvom at der er en risiko for at staten finansiere forskning og ud-

vikling, som virksomheden havde påtaget sig uagtet at der var en skattefordel eller ej. 

 

3.2.2 Stimulering af udviklings- eller udnyttelsesfasen 

Et skatteincitament til forskning og udvikling kan anvendes til at fremme enten udviklingsfasen eller 

udnyttelsesfasen. I udviklingsfasen vil skatteincitamentet reducere omkostningerne til forskning og 

udvikling på forskellige måder, hvor det i udnyttelsesfasen vil reducere beskatningen af nettoresulta-

tet. Begge kategorier af skatteincitamenter forbedrer nutidsværdien131 af det forventede afkast fra 

forsknings- og udviklingsinvesteringen, og kan dermed påvirke niveauet af forsknings- og udvik-

lingsinvesteringer, men selve indvirkningen af de to incitamentstyper er ikke ens. Skattekreditord-

ningen reducerer selve omkostningerne til forskning og udvikling, og er derfor målrettet udviklings-

fasen, denne type af skatteincitament kendetegnes ved at de udelukkende udløses ved afholdelse af 

udgifter. Små og nystartede virksomheder, kan som regel drage mere fordel af skatteincitamenter, 

som er rettet mod udviklingsfasen, end større og mere etablerede virksomheder, blandt andet fordi 

 
128 Jf. Åsa Hansson og Cécile Brokelind, Tax Incentives, Tax Expenditures Thories in R&D: The Case of Sweden, World 
Tax Journal, 2014 (Volume 6), No. 2 og Tanja Tanayama i Jane Bolander, Yearbook For Nordic Tax Research 2012, Tax 
Expenditures  (2012), side 185 – 194 
129 Jf. Lars Kjærgård Terkilsen, et. al., i Jane Bolander, Yearbook For Nordic Tax Research 2012, Tax Expenditures, 
(2012), side 87 
130 Jf. Jens Wittendroff i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax Research 2011, Taxation on Intangible Assets, (2011), 
side 27 
131 Den forventede fremtidige økonomiske værdi af investeringen, tilbagediskonteret til værdien i dag.  
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denne type af skatteincitamentsordning rent faktisk bidrager til finansiering i opstartsfasen, hvilket 

disse virksomhedstyper måske særligt har behov for. Det ekstra fradrag, som kan opnås efter de dan-

ske skatteregler, er derimod rettet mod udnyttelsesfasen, da anvendelsen af denne skattefordel er be-

tinget af, at virksomheden har skattepligtig indkomst, som fradraget kan modregnes i, hvilket gør 

denne incitamentstype vanskeligere at drage fordel af. Det betyder også, at når en skatteyder forventer 

at frasælge forsknings- og udviklingsvirksomheden vil den ikke kunne anvende skattefordelen, hvil-

ket kan betyde at der reelt ikke er et incitament hos skatteyderen til at foretage forsknings- og udvik-

lingsinvesteringen. Det vil ofte være større og mere etablerede virksomheder som rent faktisk kan 

anvende skattefordelen ved skatteincitamenter som er rettet mod udnyttelsesfasen.133 I de danske 

skatteregler er der altså implementeret skatteincitamenter til forskning og udvikling, som både retter 

sig mod udviklingsfasen og mod udnyttelsesfasen. Selvom en given virksomhed, formentlig ikke kan 

anvende begge skatteincitamentsordninger, må det forventes at de skattefordele, som findes i de dan-

ske skatteregler, alligevel favner så bredt, at langt de fleste virksomheder, som vælger at investere i 

forskning og udvikling, kan anvende en af ordningerne.  

 

3.3 BEPS-projektet set i forhold til de danske skatteregler 

Selvom denne afhandling behandler de nationale skatteregler om forskning og udvikling, så indehol-

der især beskatning af immaterielle aktiver flere dimensioner. Forskning og udvikling har utvivlsomt 

en forbindelse til immaterielle aktiver, da forskning og udvikling blandt andet kan udmøntes i imma-

terielle rettigheder. Selve udviklingsfasen og udnyttelsesfasen af forskning og udvikling, er i høj grad 

karakteriseret af at være mobilindkomst.134 Udover at øge niveauet af investeringer i forskning og 

udvikling kan skatteincitamenter til forskning og udvikling også have det formål at tiltrække uden-

landske investeringer eller at forhindre skatteydere i at foretage investeringer i forskning og udvikling 

uden for Danmarks grænser. Skatteincitamenter rettet mod udnyttelsesfasen kan, sammenlignet med 

de som er rettet mod udviklingsfasen, i højere grad give et incitament til ikke at flytte mobilindkomst 

til lande med lavere skattetryk. Udover de nationale skatteregler, som skal øge incitamentet til inve-

stering i forskning og udvikling, er der på internationalt plan også indgået forskellige samarbejder, 

 
133 Jf. Jens Wittendorff i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax Research 2011, Taxation on Intangible Assets, (2011), 
side 30  
134 Jf. Jens Wittendorff i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax Research 2011, Taxation on Intangible Assets,  (2011), 
side 28 
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som skal sikre at multinationale selskaber ikke flytter mobilindkomst til lavskattelande, bidrager til 

skadelig skattekonkurrence osv. Det mest omfattende og ambitiøse projekt, må siges at være OECD’s 

Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (forkortet BEPS-projektet).  BEPS-projektet har bl.a. 

til formål at styrke OECD-landendes CFC-regler, som skal forhindre multinationale selskaber i at 

flytte mobilindkomst til lavskattelande, for at optimere koncernens effektive skatteprocent. CFC-reg-

lerne er en værnsregel, som giver hjemmel til at beskatte den såkaldte CFC-indkomst fra lavskatte-

lande i f.eks. Danmark, når en lang række betingelser er opfyldt. 136  På den ene side har man altså 

nogle skatteregler, som skal forsøge fastholde mobilindkomst ved at give nogle gunstige skattefor-

dele, så multinationale selskaber har et incitament til at blive i Danmark, og på den anden side nogle 

regler, som skal forhindre multinationale selskaber i at flytte til lavskattelande, ved at ”straffe” kon-

cernen med beskatning i Danmark alligevel. Det virker derfor hensigtsmæssigt, at der både er skatte-

regler, som ”straffer” selskaberne hvis de flytter de mobileaktiver, og ”begunstiger” dem hvis de 

bliver. Om fordelen ved at lade mobilindkomst blive i Danmark modsvare den ulempe, der er ved at 

flytte til et lavskatteland, kan selvfølgelig diskuteres. Ud over CFC-reglerne findes der andre skatte-

regler, som skal forhindre multinationale selskaber i at flytte mobilindkomst, f.eks., Transfer Pricing 

regler og exitbeskatning.137 

 

Udover tiltag om styrkede CFC-regler indeholder BEPS-projektet tiltag, som skal forhindre skadelig 

skattekonkurrence. Over en længere årrække har der eksisteret en konkurrence stater imellem, hvor 

staterne i håbet om, at fastholde eller tiltrække virksomheder har sænket selskabsskattesatsen. Denne 

skattekonkurrence er også blevet betegnet ’race to the bottom’, hvor staterne i en form for kapløb 

driver hinandens selskabsskattesatser nedad, så skatteprocenten når et konkurrencedygtigt niveau.138 

Denne skattekonkurrence kommer i mange former, både ved at stater vælger at sænke den generelle 

selskabsskattesats, men også ved at der indføres skatteincitamenter.139 Danmark har både sænket sel-

skabsskattesatsen fra 25 pct. til 22 pct. over en årrække, men også indført gunstige skatteregler for 

forskning og udvikling. Danmark bidrager altså også til den internationale skattekonkurrence, eller 

 
136 Jf. Peter Koerver Schmidt, et. al., International Skatteret – i et dansk perspektiv, (2015), side 16 og side 368 – 392 

137 Jf. Jens Wittendorff i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax Research 2011, Taxation on Intangible Assets, (2011), 
side 28  
138 Peter Koerver Schmidt, et. al., International Skatteret – i et dansk perspektiv, (2015), side 266 – 268 og 280 – 281 
139 Jf. Stjepan Gadžo og Šime Jozipovic, International Corporate Tax Regime Post-BEPS: A Regulatory Perspektive. 
Intertax, Volume 48, Issue 4, 2020 
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har i hvert fald set sig nødsaget til følge den internationale udvikling. Uanset hvad, kan det argumen-

teres for at skatteincitamenter til forskning og udvikling, som nedsætter virksomhedernes effektive 

skatteprocent, kan have en negativ effekt på den internationale skattekonkurrence, og dermed mod-

arbejde BEPS-projektet. Når det så er sagt, så er et af formålene ved BEPS action 5, at afgrænse 

skatteincitamentet som er skadelige overfor det internationale skattesystem, og de som ikke er. Hvis 

en række subjektive kriterier opfyldes, vil en skatteregel ikke anses for at være skadelig, herunder 

navnligt hvis der er en stærk økonomisk forbindelse mellem skattefordelen og den aktivitet skatte-

yderen påtager sig.140 Hvad der måske er endnu vigtigere, set med danske øjne, så gælder reglerne i 

BEPS action 5, kun for skatteincitamenter rettet mod indkomstsiden, og ikke skatteincitamenter som 

er rettet mod omkostningssiden.141 Det vurderes derfor at der ikke er en risiko for at de danske skat-

teregler for forskning og udvikling, er i strid med BEPS projektet omkring skadelig skattekonkur-

rence. 

 

Som et resultat af EU’s mål om at investeringer i forskning og udvikling, skal ligge på 3 pct. af det 

samlede BNP inden 2020,142 har mange andre medlemslande også indført incitamentsordninger, som 

giver en forhøjet fradragsprocent for forsknings- og udviklingsaktiviteter – de såkaldte super deduc-

tions. Tjekkiet og Ungarn har f.eks. indført 200 pct. fradrag for visse forsknings- og udviklingsudgif-

ter, mens Storbritannien,143 har indført et 130 pct. fradrag for store virksomheder, mens der for små 

og mellemstore virksomheder er indført et fradrag på 175 pct.144 Sammenlignet med andre lande,145 

må det erkendes at de skattefordele, som opnås ved de danske skatteincitamenter ikke i samme grad 

kan anses for at bidrage til den skadelige skattekonkurrence. Derudover er der en tydelig sammen-

hæng mellem den skattefordel, der i de danske skatteregler gives, og den aktivitet skatteyderen påta-

ger sig. Der er med andre ord ikke blot tale om flytning af immaterielle rettigheder. Det antages, at i 

langt de fleste tilfælde er der rent faktisk tale om forsknings- og udviklingsaktivitet. I 

SKM2019.13.LSR, som er refereret i kapitel 2, afsnit 7, blev selskabet netop nægtet at anvende 

 
140 Jf. Stjepan Gadžo og Šime Jozipovic, International Corporate Tax Regime Post-BEPS: A Regulatory Perspektive. 
Intertax, Volume 48, Issue 4, 2020 
141 Jf. Dennis Dalsgaard, Skattemæssige incitamentsordninger for forskning og udvikling, SU 2015, 231 
142 Jf. Jens Wittendorff i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax Research 2011, Taxation on Intangible Assets, (2011), 
side 27 – 28. Det kan bemærkes af Danmark har nået dette mål. 
143 NB: hertil refereres der til tidspunktet, før Storbritannien udtrådte af EU 
144 Jf. Wim Eynatten, European R&D and IP Tax Regimes: A Comparative Study, Intertax, Volume 36, Issue 11, (2008) 
145 Mere herom i afsnit 3.3.1, vedrørende indkomstbaserede incitamentsordninger 
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skattekreditordningen, da der ikke var tale om igangværende aktivitet, men kun flytning af rettigheder 

mellem koncernforbundne selskaber. Det vurderes derfor at de skatteincitamenter, som er indført i de 

danske skatteregler, ikke i væsentlig grad bidrager til den skadelige skattekonkurrence.  

 

3.3.1 Patentbokse 

Fælles for de skatteincitamenter, som er indført i danske skatteregler, er at de er rettet mod virksom-

hedens omkostninger til forskning og udvikling. Omvendt, har andre lande valgt at implementere 

skatteincitamentsordninger baseret på den omsætning, som virksomheder har genereret fra forsk-

nings- og udviklingsaktiviteter. Denne omsætning beskattes f.eks. med en lavere skattesats end anden 

omsætning, disse skatteregler kaldes også patentbokse. Der findes både patentbokssystemer, som kun 

gælder for egen fremstillede immaterielle aktiver, men også systemer som omfatter erhvervede im-

materielle aktiver. Skattereglerne kan omfatte royalties og kapitalgevinster på immaterielle aktiver, 

såvel som overskud indregnet i prisen på varen og tjenesteydelsen. Derudover kan patentboks reg-

lerne, også afgrænses til kun at omhandle bestemte typer af immaterielle aktiver.146 I Holland har 

man f.eks. indført særregler om beskatning af indkomst fra royalties, mens man i Storbritannien har 

implementeret et system, hvor omsætning fra patenter beskattes med en lavere skattesats.147 Ligeledes 

findes der systemer som giver en generel reduktion i beskatningen, f.eks. over en lang årrække – en 

såkaldt tax holiday.148 Formålet med disse skattesystemer er ofte, at tiltrække udenlandske investe-

ringer fra højskattelande. Ligeledes kan patentbokssystemer også indføres for at afholde hjemmehø-

rende selskaber fra at flytte immaterielle aktiver, fastholde betydningsfulde arbejdspladser, samt at 

øge forsknings- og udviklingsinvesteringer. 149 Disse former for skatteincitamenter retter sig i særde-

leshed mod udnyttelsesfasen af forskning og udvikling, hvorfor de særligt kan anvendes af store etab-

lerede virksomheder, fremfor nystartede og små virksomheder. Ulempen ved at Danmark, og andre 

nordiske lande for den salgsskyld, ikke har indført disse typer af skatteincitamenter, gør Danmark 

 
146 Jens Wittendorff i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax Research 2011, Taxation on Intangible Assets, (2011), 
side 43 
147 Jf. Åsa Hansson og Cécile Brokelind, Tax Incentives, Tax Expenditures Thories in R&D: The Case of Sweden, World 
Tax Journal, 2014 (Volume 6), No. 2, og Jens Wittendorff i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax Research 2011, 
Taxation on Intangible Assets, (2011), side 43. Udover de nævnte lande kan Belgien, Spanien, Frankrig, Malta, Luxem-
bourg også indført Patentboks systemer 
148 Som blandt andet, Schweitz, Luxembourg og Frankrig har indført 
149 Jens Wittendorff i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax Research 2011, Taxation on Intangible Assets, (2011), 
side 43 
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særligt følsom overfor udvandring af immaterielle aktiver til lavskattelande. På den anden side, så 

bidrager de indkomstrettede skatteincitamenter i langt højere grad til den skadelige skattekonkurrence 

end de incitamentsordninger, som findes i de danske skatteregler. Derudover øger de indkomst base-

rede incitamentsordninger i højere grad incitamentet til at flytte mobileaktiver, frem for at udvikle 

dem. Når målet om at EU’s medlemslande skal investere 3 pct. af BNP i forskning og udvikling, 

synes det mere hensigtsmæssigt at anvende de omkostningsbaserede ordninger, da sådanne ordninger 

i mindre grad øger incitamentet til blot at erhverve forskning og udvikling, men i stedet rent faktisk 

foretage forsknings- og udviklingsaktiviteter. 

 

3.3.2 Risiko for ’fradrag uden modregning’ 

Ved indførelsen LL § 8 B, stk. 4, blev det fra og med indkomståret 2018 muligt at få et forhøjet 

fradrag for virksomhedens afholdte udgifter til forskning og udvikling. I afhandlingens kapitel 2 blev 

det konkluderet, at ekstra fradraget følger fradragsretten i LL § 8 B, stk. 1. I lovforarbejderne til LL 

§ 8 B, stk. 1, fremgår det at; ’betalinger for forsøgs- eller forskningsvirksomhed, udført hos andre, 

vil falde ind under disse bestemmelser.’151 Det betyder altså at erhvervelse af forskningsarbejde udført 

af andre end virksomheden selv, til de forsknings- og udviklingsaktiviteter, som udføres i virksom-

heden, også omfattes af fradragsretten i LL § 8 B, stk. 1. I Landsskatterettens afgørelse i LSR2020.15-

1369690, som er refereret i kapitel 2 afsnit 7, udtaler Landskatteretten ligeledes at erhvervelse af 

immaterielle rettigheder i visse tilfælde vil kunne omfattes af ligningslovens § 8 B, stk. 1. I sagen var 

der tale om erhvervelse af rettigheder fra et koncernforbundet selskab. Årsagen til at selskabet blev 

nægtet fradrag var ikke at der var tale om en koncernintern transaktion, men at erhvervelsen skete 

inden forsøgs- og forskningsvirksomheden var igangsat. På baggrund af ordlyden i lovforarbejderne, 

og Landsskatterettens afgørelse, synes det ikke at der er noget der taler imod at fradragsretten i LL § 

8 B, stk. 1, ikke også omfatter koncerninterne transaktioner, hvilket betyder at ekstra fradrages for-

modes også at gives til sådanne transaktioner. Hvis dette er tilfældet, er der en risiko for at der gives 

et større fradrag for en udgift, end den tilsvarende beskatning af indkomsten i det koncernforbundne 

selskab. Med andre ord, er der risiko for fradrag uden modregning152. I en ren national selskabskon-

cern, vil det formentlig ikke have nogen skattemæssig betydning, da den skattemæssige stilling vil 

være den samme uanset om forskningsaktiviteten udføres af andre eller virksomheden selv. 

 
151 Jf. Lovforarbejder til LL § 8 B, stk. 1 (LFF 1973-05-17 nr. 95) 
152 Også kendt som Deduction no inclusion 
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Problemet opstår når der er tale om en grænseoverskridende transaktion, hvor et koncernforbundet 

selskab, f.eks. ikke beskattes af indtægter fra IP-rettigheder, men Danmark giver forhøjet fradrag for 

udgifterne til anvendelsen af rettighederne.  

 

Eksempel: 
I en multinational koncern ejes der et patent i koncernens selskab i Land X. Land X beskatter indtæg-

ter fra patenter med 0 pct. Koncernen foretager forskningsaktiviteter i Danmark igennem et dansk 

selskab, hvor patentrettighederne fra Land X anvendes. Det danske selskab skal som følge af transfer 

pricing reglerne i LL § 2, betale for anvendelsen af patentet. Udgiften i det danske selskab berettiger 

til et fradrag på over 100 pct., mens den tilsvarende indtægt i Land X bliver beskattet med 0 pct.  

 

I omhandlede eksempel er problemet at der ikke er ensartethed i det internationale skattesystem ved 

beskatning af immaterielle rettigheder, hvorfor ovenstående situationer kan opstå. På baggrund af 

OECD’s BEPS action 2 om hybride mismatches har Rådet i EU gennemført disse handlingspunkter 

i ATA-direktivet.153 Dele af direktivet er fra 1. januar 2020 implementeret i SEL § 8 C – E, som er 

værnsregler mod bl.a. situationer hvor der gives fradrag uden modregning. Det kan ikke afvises at 

disse regler finder anvendelse i visse situationer, som beskrevet ovenfor.154  

 

3.4 De danske skatteincitamenter i forhold til det indre marked 

Danmark er i dag et af de 28 europæiske lande, som er medlem af EU, og skal derfor overholde EU-

retlige forpligtigelser inden for ethvert retsområde. National skattelovgivning skal bl.a. være forene-

lig med Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), forordninger og direktiver. 

EU’s indre marked er en central del af det fælles europæiske samarbejde. Det indre marked har til 

formål at fjerne hindringer for den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital, 

der direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt kan påvirke samhandlen. De traktatfastsatte regler 

om fri bevægelighed, skal sikre at en national skatteregel ikke forvrider konkurrencen på det indre 

marked. Ligeledes skal reglerne om ulovlig statsstøtte i art. 107 TEUF sikre at statsstøtte ikke 

 
153 Anti Tax Avoidants Directive, på dansk Skatteundgåelsesdirektivet. Medlemslande er forpligtiget til at implementere 
EU direktiver i national lovgivning.  
154 For gennemgang af de nye værnsregler henvises til: Jens Wittendorff, Hybridt mismatch – en Pandoras æske, SU 
2018, 1, Peter Koerver Schmidt, et. al. Implementering af skatteundgåelsesdirektivet (ATAD) i dansk ret, SR.2019.53 og 
Anders Nørgaard Laursen, International skatteret 2018-2019, SR.2019.0324 
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forvrider konkurrencen i det indre marked. Det følger af art. 107 TEUF at støtte, som ydes til bestemte 

virksomheder eller produktioner, gennem statsmidler under enhver tænkelig form er uforenelig med 

det indre marked.155 I afhandlingens kapitel 1, fremgår det at EU ønsker at fremme forskning og 

udvikling, hvilket også fremgår af art. 179 TEUF. Medlemslandene opfordres altså til at fremme 

forskning og udvikling inden for EU, men de vedtagende ordninger skal respektere reglerne om for-

bud mod statsstøtte.156  

 

Da lovforslaget til ligningslovens § 8 B, stk. 1 blev fremsat i folketinget i 1972, var Danmark endnu 

ikke medlem af EU,157 men blev medlem blot få måneder senere d. 1. januar 1973. Af gode grunde 

findes der i lovforarbejderne ingen kommentarer til de EU-retlige aspekter ved loven. Mod forvent-

ning fremgår det af lovforarbejderne til både skattekreditordningen og ekstra fradraget i ligningslo-

vens § 8 B, stk. 4, at loven ikke har nogle EU-retlige aspekter. Det synes derfor at være formålstjen-

ligt, at vurdere hvorvidt de danske skatteregler for forskning og udvikling kan betragtes som forenelig 

med art. 107 TEUF, om statsstøtte. De danske skatteregler har utvivlsomt en begunstigende effekt, 

grundet manglende skatteindtægter fra økonomiske virksomheder, hvorfor der opstår en økonomisk 

fordel hos modtageren. Reglerne kan kun anvendes af virksomheder, som opfylder betingelserne om 

erhvervsmæssig forsknings- og udviklingsvirksomhed. Med andre ord begunstiger reglerne visse virk-

somheder eller produktioner, hvorfor det kan argumenteres for at reglerne er selektive. Ligeledes kan 

det argumenteres for at reglerne enten fordrejer eller truer med at fordreje virksomhedernes konkur-

renceevne overfor virksomheder i andre medlemslande.159 På den anden side, så har EU-Kommissi-

onen i 1998 udtalt, at skattefordele som enhver virksomhed har til rådighed og hvor der ikke er for-

skelle på adgangen til denne, ikke opfylder selektivitetskravet, selvom nogle virksomheder drager 

større fordel end andre. Med andre ord, når skatteincitamenter til forskning og udvikling, i loven er 

udformet på en sådan måde, at de er til fordel for alle virksomheder, vil de ikke være selektive.160 De 

 
155 Jf. Peter Koerver Schmidt, et. al., International Skatteret – i et dansk perspektiv, (2015), side 221-238 
156 Jf. Åsa Hansson og Cécile Brokelind, Tax Incentives, Tax Expenditures Thories in R&D: The Case of Sweden, World 
Tax Journal, 2014 (Volume 6), No. 2 og Jens Wittendorff i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax Research 2011, 
Taxation on Intangible Assets, (2011), side 27 – 28  
157 Den gang EF. 
159 For gennemgang af kriterier ved vurdering af ulovlig statstøtte, kan henvises til: Peter Koerver Schmidt, et. al., Inter-
national Skatteret – i et dansk perspektiv, (2015), side 236 - 238 
160 Jf, Åsa Hansson og Cécile Brokelind, Tax Incentives, Tax Expenditures Thories in R&D: The Case of Sweden, World 
Tax Journal, 2014 (Volume 6), No. 2  
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danske skatteregler er udformet, på en sådan måde at alle virksomheder, som opfylder betingelserne, 

kan anvende reglerne. Det kan på den baggrund sagtens argumenteres for at der ikke er tale om ulovlig 

statsstøtte. Endvidere kan statsstøtte i visse tilfælde tildeles lovlig efter art. 107 TEUF, når den f.eks. 

vedrører vigtige EU-interesser.161 For det første fremgår det af art. 179 TEUF at Unionen har som 

mål, at styrke forskning og udvikling, og for det andet så opfordrede EU-kommissionen i 2003 med-

lemsstaterne til en fælles anvendelse af skatteincitamenter til forskning og udvikling, for at forbedre 

de skattemæssige foranstaltninger for forskning og udvikling.162 Skulle de danske skatteregler anses 

for at være selektive, er det ikke usandsynligt at statsstøtten alligevel kan tildeles at være lovlig. 

 

4 Delkonklusion  
Der er utvivlsomt sket en væsentlig ændring i det formål skattereglerne om forskning og udvikling 

har, hvor loven oprindeligt havde til formål at løse en praktiks problemstilling, har den i dag til formål 

at øge incitamentet til private investeringer i forskning og udvikling. Selvom lovens ordlyd også lø-

bende er blevet ændret, er et centralt begreb i loven ikke blevet ændret. Det skatteretlige begreb er-

hvervsmæssig virksomhed synes at kunne spænde ben, for mange seriøse projekters adgang til fra-

drag, også i situationer hvor lovgiver ellers havde til hensigt at give fradrag og skattekredit. Mange 

virksomheder kan være af den opfattelse, at deres udgifter er fradragsberettigede, men hvis virksom-

heden ikke anses for at være erhvervsmæssig, vil det ikke være tilfældet, hvilket synes at være uhen-

sigtsmæssigt. Det vurderes derfor, at der er behov for et nyt skatteretligt begreb, hvor alle seriøse 

forsknings- og udviklingsprojekter kan anvende reglerne, men hvor projekter som mere har karakter 

af hobbyvirksomhed, stadig holdes udenfor.  

 

Når det så er sagt, så er loven udformet på en sådan måde at skatteincitamentet er rettet mod virk-

somhedernes omkostningsside. Set i forhold til mange internationale hensyn, omkring skadelig skat-

tekonkurrence, ulovlig statsstøtte og et ønske om at fremme private investeringer i forskning og ud-

vikling – hvor der ikke blot er tale om at flytte immaterielle rettigheder, men hvor ønsket er at der 

rent faktisk udøves mere forskning og udvikling, så synes de danske skatteregler faktisk at være ud-

formet på en sådan måde, at alle hensyn bliver mødt. Sammenholdt med andre lande, er de danske 

 
161 Peter Koerver Schmidt, et. al., International Skatteret – i et dansk perspektiv, (2015), side 236 – 238 
162 Jf. Jens Wittendorff i Jane Bolander, Yearbook for Nordic Tax Research 2011, Taxation on Intangible Assets, Jurist- 
og Økonomforbundets forlag, (2011), side 27 – 28  
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regler på mange måder mere beskedne, hvilket både har sine fordele og ulemper, men som alligevel 

harmonere med det danske skattesystem. 
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Kapitel 4 – Perspektivering til bæredygtig og grøn omstilling 
De seneste år, har debatten om miljø og klima haft en større og større betydning i den politiske debat. 

Den nuværende regering og deres støttepartier, har fastsat et meget ambitiøst klimamål, hvor Dan-

mark inden 2030 skal udlede 70 pct. færre drivhusgasser end i 1990. Derudover har Danmark for-

pligtiget sig overfor EU til at sænke CO2-udledningen med 39 pct. i forhold til niveauet i 2005, og 

det skal ske på områder, som ikke er dækket af kvotehandelssystemet, herunder særligt transportsek-

toren, opvarmning af boliger og udledninger fra landbruget. EU’s krav er angiveligt beskedne i for-

hold til Regeringens ambitioner. Desværre har Europa Kommissionen allerede svært ved at se, hvor-

dan Danmark vil nå at opfylde forpligtigelserne overfor EU.163 Der er utvivlsomt brug for nye politi-

ske tiltag. Hertil har både Radikale Venstre og Venstre, nævnt behovet for en grøn skattereform.164 

En sådan reform vil højst sandsynlig gøre brug af skatteincitamentsordninger, som allerede kendes 

fra forskning og udvikling.  

 

I afhandlingen er det blevet konkluderet at forsknings- og udviklingsudgifter typisk er etableringsud-

gift, og ikke en driftsomkostning. Derudover har rentabilitetskriteriet og intensitetskravet en ikke-

ubetydelig betydning for anvendelsesområdet af skattereglerne. Forsknings- og udviklingsaktiviteter, 

har med andre ord en tilknytning til virksomhedens indkomstside. I forhold til grøn- og bæredygtig-

omstilling af produktion, savner begrebet den nødvendige tilknytning til virksomhedens omkost-

ningsside, hvorfor det udgifter hertil højst sandsynligt ikke kan omfattes af de eksisterende skattereg-

ler for forskning og udvikling.  

 

Når private aktører ikke bærer de fulde sociale og evt. skadelige omkostninger af deres aktiviteter, 

som f.eks. klima- og miljømæssige handlinger, giver det særlig god mening at indføre skatteincita-

mentsordninger, selvom neutralitetsprincippet og det gode skattesystem afviges.165 Udenfor Dan-

marks grænser findes der mange eksempler på skatteincitamenter til at vælge det grønne og 

 
163 Jf. Folketingets EU-oplysning, www.eu.dk (https://www.eu.dk/da/temaer/klima-og-groen-omstilling/danmarks-kli-
mamaal) Hentet d. 4. maj 2020 
164 Jf. Børsen, Børsen.dk, Radikale kræver stor skattereform: Grønne skatter skat op, indkomstskatter skal ned 
(https://borsen.dk/nyheder/politik/radikale-kraever-stor-skattereform-groenne-skatter-skal-op-indkomstskatter-skal-ned-
9lwbn), Hentet d. 4. januar 2020 
165 Åsa Hansson og Cécile Brokelind, Tax Incentives, Tax Expenditures Thories in R&D: The Case of Sweden, World 
Tax Journal, 2014 (Volume 6), No. 2 
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bæredygtige valg. Hvor det har vist sig at skatteudgifter og andre markedsorienterede subsider, kan 

spille en rolle i transformationen til en verden med et lavt CO2 forbrug, og at skatteudgifter rent 

faktisk spiller en miljø- og klimamæssigrolle.166 I Danmark er der på flere punkter måske allerede 

sket en sammensmeltning mellem skatte- og afgiftslovgivning og klima- og miljøbeskyttelse, hvor 

især forskellige afgiftsregler er indført i dansk lovgivning. I den nærmeste fremtid forventes det dog, 

at der i langt højere grad, vil ske ændringer i reglerne om de direkte skatter, hvor virksomheders 

grønne og bæredygtige valg belønnes med gunstige skattefordele. Uheldigvis kan de eksisterende 

regler højst sandsynligt ikke rumme grøn- og bæredygtigomstilling af produktion. Der er med andre 

ord behov for nye skatteregler, eller en væsentlig ændring af de eksisterende. I så fald vil det være 

nyttigt at anvende de erfaringer skattereglerne til forskning og udvikling har givet.   

  

 
166 Jf. Janet E. Milne & Marta Villar, Renewable Electricity and Tax Expenditures: Lessons from Two Countries, INTER-
TAX, Volume 48, Issue 4, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2020 
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Kapitel 5 – Konklusion 
De danske skatteregler om forskning og udvikling reguleres i LL §§ 8 B, stk. 1 og 4, LL § 8 X, og 

AFL § 6, stk. 1, nr. 3, hvor reglerne både hjemler fradrag for afholdte udgifter, samt mere gunstige 

skattefordele som øget fradrag og skattekredit. Fælles for bestemmelserne er, at de alle følger afgræs-

ningen i LL § 8 B, stk. 1. I bestemmelsen findes der to centrale betingelser, som begge skal være 

opfyldt – erhvervsmæssig virksomhed og forsknings- og udviklingsaktiviteter. Virksomheden indtje-

ningsevne fra forskning og udvikling har afgørende betydning for, om en skatteyder anses for at være 

erhvervsmæssig. I visse tilfælde kan subjektive forhold tilkendegive, at en virksomhed alligevel op-

fylder betingelsen selvom der ikke er realiseret nogle betydelige indtægter fra selve forsknings- og 

udviklingsaktiviteterne, her vil særligt projektets kommercielle potentiale være afgørende. Derudover 

tyder det på, at forgæves afholdte udgifter ikke kan omfattes af skattereglerne, mens hobbyvirksom-

heder utvivlsomt holdes udenfor anvendelsesområdet.  

 

Det er en betingelse, at de aktiviteter virksomheden udfører skal tilkendegive, at der er tale om forsk-

ning og udvikling, hvor anvendelsen- og frembringelsen af ny viden, er afgørende for vurderingen. 

Det er som udgangspunkt ikke udgiftens art, der er afgørende for anvendelsen af reglerne, men selve 

aktiviteten i virksomheden. Denne systematik findes både i praksis og lovforarbejderne, alligevel er 

der ikke i det administrative system, ført en fast praksis hvad angår patentrettigheder, hvor der findes 

eksempler på at patentarbejde per definition afvises fra skattereglernes anvendelsesområde. Det fin-

des uhensigtsmæssigt, at der ikke er en fast praksis på dette område og at den kendte systematik i 

reglerne ikke følges, en evt. prøvelse ved domsstolene, må afventes for at kunne afklare dette spørgs-

mål.  

 

Det tyder på, at når en udgift både opfylder betingelserne i LL § 8 B, stk. 1 og SL § 6, stk. 1, litra a, 

vil statsskatteloven have forrang for bestemmelsen i ligningsloven. Forsknings- og udviklingsudgifter 

vil derfor have overvejende karakter af etableringsudgifter, og de skattefordele som findes i reglerne 

kan ikke anvendes på driftsomkostninger. 

 

Selvom både formålet og skattereglerne er blevet ændret flere gange siden LL § 8 B, stk. 1, blev 

indført i 1973, er betingelsen om erhvervsmæssig virksomhed ikke blevet ændret. Denne betingelse 

synes at forhindre visse seriøse forsknings- og udviklingsprojekter i at anvende reglerne, når projektet 
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har et negativt resultat. Dette findes uhensigtsmæssigt, da der ved forskningsprojekter med et negativt 

resultat alligevel kan opstå positive samfundseffekter. Ved at udelukke forgæves afholdte udgifter fra 

skattereglernes anvendelsesområde, kan det resultere i uhensigtsmæssige administrative udfordringer 

for både skatteyderen og skattemyndighederne, da skatteyderen kan være nødsaget til at genoptage 

tidligere selvangivelser og evt. tilbagebetale udbetalinger fra skattekreditordningen. Det synes derfor 

at være hensigtsmæssigt hvis al seriøs forskning og udvikling med indkomstsigte, kunne omfattes af 

skattereglerne, men hvor projekter af hobbykarakter fortsat afholdes fra at anvende reglerne. Retstil-

standen på dette område synes derfor ikke at harmonere, med det formål reglerne har i dag. 

 

Indførelsen af skatteincitamenter i de danske skatteregler betyder, at der er sket en afvigelse fra hvad 

der forstås som det gode skattesystem. Denne afvigelse kan dog forsvares, når hensynet til de positive 

overførselseffekter forskning og udvikling har, tages i betragtning. Skatteincitamenter findes mere 

hensigtsmæssige sammenlignet med offentlige subsidier, da der er et ønske om at øge de private 

investeringer i forskning og udvikling. Det kan argumenteres for at skatteincitamenter bidrager til 

skadelig skattekonkurrence, de danske regler findes dog at være udformet på en sådan måde, at de 

ikke at bidrager hertil. Grundet manglende ensartethed i den internationale skatteret, kan der være 

risiko for at der gives et fradrag på over 100 pct. til udgifter, som ikke tilsvarende medregnes i en 

anden jurisdiktion. Endeligt findes reglerne ikke at forvride konkurrenceevnen i EU’s indre marked.  

 

Der findes altså både fordele og ulemper ved den retstilstand, som findes i skattereglerne om forsk-

ning og udvikling, hvor særligt reglernes manglende anvendelse på forgæves afholdt forskning og 

udvikling findes uhensigtsmæssig. På den anden side, findes reglerne at være udformet hensigtsmæs-

sigt, når særligt det internationale skattesystem og problemstillinger hertil tages i betragtning, samt 

ønsket om at engagere den private sektor. 
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