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Studie af litteraturen om effekter af 

skatteincitamenter til private FoU-

aktiviteter 

Dette studie giver et overordnet overblik over effekterne af skatteincitamenter til pri-

vate virksomheders forskning og udvikling (FoU). Studiet er udarbejdet som led i ar-

bejdet i det tværministerielle udvalg om effekten af den eksisterende forskningsind-

sats. Der redegøres endvidere for forskellige typer af skatteincitamenter, herunder de-

res design, målgruppe og virkemåde.  

Studiet bygger bl.a. på to større litteraturstudier, der opsamler den forskningsbaserede 

viden om skatteincitamenter til fremme af privat FoU:  

• R&D Tax Incentives: Evidence on design, incidence and impacts (OECD, 2016). 

• The literature on the effects of research and development (DEA, 2017). Studiet er 

udarbejdet på vegne af det tværministerielle udvalg. 

I første del af studiet ses nærmere på måden, hvorpå forskellige skatteincitamenter 

forventes at virke. I anden del af studiet redegøres der – ud fra den eksisterende litte-

ratur på området – for effekterne af skatteincitamenter på omfanget af private inve-

steringer i FoU. Desuden undersøges virkningen af, at ordningerne kan indrettes på 

forskellige måder. Og endelig indgår en kort sammenligning af skatteincitamenter til 

privat FoU og direkte offentlige tilskud til FoU. 

 

Effekter af skatteincitamenter til FoU er i dette studie afgrænset til effekten på omfan-

get af private virksomheders FoU-aktiviteter. Der ses således bort fra FoU-aktiviteter-

nes samfundsøkonomiske effekter og effekterne på virksomhedernes produktivitet.  
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Virkning af skatteincitamenter til private virksomheder 



Skatteøkonomisk analyse 

Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU-aktiviteter  4 

   

 

 

• 

• 

Boks 1. Typer skatteincitamenter på udgiftssiden  
 

 
 

Ekstrafradrag for 
driftsudgifter til FoU 
 
 

Straksafskrivning af  
anlægsudgifter til FoU 
 
 

Lempeligere ind-
komstbeskatning for 
FoU-ansatte 
 

Carry-forward og  
refundering  
 
 

Indhold Ved at indføre et så-
kaldt overparitetsfra-
drag kan virksomhe-
derne fradrage deres 
udgifter til FoU med 
mere end 100 pct. 
 
Fradraget kan gives for 
både eksisterende og 
ny FoU, eller det kan 
forbeholdes øget ni-
veau af FoU. 
 
I Aftalen om Erhvervs- 
og iværksætterinitiativer 
fra november 2017 er 
der indført et ekstrafra-
drag for virksomheder-
nes FoU-udgifter, der 
indfases til 110 pct. 
 

Udgifter til maskiner, ud-
styr og andre anlægsakti-
ver til FoU, der alminde-
ligvis afskrives over den 
forventede levealder, kan 
afskrives i anskaffelses-
året i stedet (evt. til en 
forhøjet sats).  
 
De danske skatteregler 
tillader straksafskrivning 
af anlægsudgifter til FoU. 
Der skelnes ikke mellem 
anlægsudgifter til ny FoU 
og anlægsaktiver, der er 
frembragt af eksisterende 
FoU. 
 

Lempeligere indkomst-
beskatning for fx for-
skere tilknyttet FoU.  
 
Den lempeligere be-
skatning omfatter typisk 
udenlandske forskere 
og nøglemedarbejdere, 
bl.a. med henblik på at 
tiltrække kvalificeret ar-
bejdskraft. 
 
Den særlige danske 
bruttoskatteordning for 
forskere og nøglemed-
arbejdere (”forskerskat-
teordningen”) hører un-
der denne kategori. 

Har en virksomhed 
haft underskud, kan 
dette (evt. under visse 
begrænsninger) mod-
regnes i senere perio-
ders skattegrundlag. I 
visse tilfælde kan den 
skatteværdien af un-
derskuddet fra FoU-ak-
tiviteter aktiveres tidli-
gere og udbetales. 
 
Den danske ”skatte-
kreditordning” hører 
under denne kategori. I 
I Danmark kan virk-
somheder således få 
refunderet skattevær-
dien af underskuddet. 
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Virkning 

 
Medfører lavere skatte-
betaling for virksomhe-
der med udgifter til 
FoU. Dermed reduce-
res omkostningerne 
ved investeringer i FoU. 

 
Medfører en likviditets- og 
rentefordel gennem redu-
cerede skatteomkostnin-
ger ved anskaffelse af an-
lægsaktiver, samt direkte 
tilskud til FoU-investerin-
ger i tilfælde af afskriv-
ningssatser over 100 pct. 
 

 
Giver virksomhederne 
bedre mulighed for at 
tiltrække og fastholde 
højtkvalificeret FoU-
medarbejdere (fra ud-
landet) til en lavere løn-
omkostning. 

 
Tilfører likviditet til 
virksomheder med 
underskud forbundet 
med FoU-aktiviteter 
og øger nutidsvær-
dien af afkastet. 

Fordele/ 
ulemper 

Volumenbaseret: Nem 
at administrere, men 
fradrag gives også for 
allerede eksisterende 
niveau af FoU, hvilket 
medfører relativt store 
skattefradrag ift. den 
forventede mereffekt på 
privat FoU.  
 
Inkrementel: Kun fra-
drag for FoU-forøgelse, 
hvilket øger effekten på 
privat FoU pr. skatte-
krone, men samtidig 
gør ordningen mere 
kompleks/administrativ. 
  

Ny FoU: Bidrager kun til 
nye FoU-aktiviteter, hvil-
ket indebære færre til-
skud og dermed mindre 
offentlige udgifter. 
 
Allerede frembragt FoU: 
Bidrager til anlægsudgif-
ter frembragt af eksiste-
rende FoU (fx erhver-
velse af patentrettigheder 
og licenser). Inklusion af 
disse medfører et mindre 
skatteprovenu og en bre-
dere base. 

Kan være en målrettet 
og omkostningseffektiv 
metode til at fremme re-
kruttering af højkvalifi-
ceret arbejdskraft. 
 
En del af ordningen vil 
være forbundet med 
personer, der alligevel 
ville være kommet til 
landet under alminde-
lige skattevilkår. Det 
kan desuden være 
svært at differentiere 
mellem forskellige job-
typer. 

Virksomheder, der 
ikke generer over-
skud, kan få tilført li-
kviditet. Er forbundet 
med større offentlige 
udgifter. 
 
Tab af provenu for 
staten, hvis virksom-
heden går konkurs og 
aldrig genererer et 
overskud. 

Virksomheder Umiddelbart alle virk-
somheder, men kan dif-
ferentieres som fx tidli-
gere i UK til SMV'er 
(230 pct.) og 130 pct. 
for store virksomheder. 
 

Alle virksomheder med 
anlægsudgifter til FoU. 

Alle FoU-virksomheder. Særligt iværksætter-
virksomheder og ”start-
-ups”. 
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Boks 2. Hvordan måles effekten af skatteincitamenter på private FoU-investeringer? 
 

Skatteincitamentets effektivitet i forhold til at øge privat FoU måles oftest ved virksomheders FoU -

priselasticitet. 

 

Priselasticiteten angiver den procentvise ændring i FoU, hvis omkostningerne til FoU efter skat 

ændres med én procent – ”the user cost of R&D” – fx som følge af et øget skattefradrag. Elastici-

teten er et gennemsnitsmål for den marginale ændring i FoU-investeringerne på tværs af virksom-

heder. Priselasticiteten kan således ikke bruges til at sige noget om ændringer i den enkelte virk-

somhed, men derimod kun den gennemsnitlige ændring. 

 

Alternativt kan det forsøges at estimere den ”inkrementelle ratio”, som måler ændringen i FoU-

investeringsniveauet pr. krone, der er brugt på skatteincitamentet.  I enkelte studier opgives resul-

tatet som en ”multiplikatoreffekt”, dvs. den absoluttet ændring i FoU som følge af skattelettelsen.  

• 

• 

• 

Effekt af skatteincitamenter til fremme af private FoU-aktiviteter 
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Boks 3. Udfordringer forbundet med ”relabelling” 
 

”Relabelling”-problemet (Hall og Van Reenen, 2000) består i, at skattekreditordninger mindsker 

omkostningerne forbundet med FoU og derved giver virksomhederne incitament til at maksimere 

andelen af FoU-aktiviteter, der er berettiget til skatterabatten. Som følge heraf  flytter virksomhe-

derne registreringen af deres udgifter over til FoU, hvorfor skatte incitamenter ikke nødvendigvis 

finansierer ny forskning, men allerede eksisterende aktiviteter, der helt eller delvist har FoU -karak-

ter.  

 

”Relabelling” kan potentielt få virkningerne af skatteincitamenter til at virke kunstigt høje. På lang 

sigt estimeres denne effekt dog til at være relativt begrænset (Mansfield, 1986; Hall, 1995). Dertil 

kan skatteincitamenter give udenlandske virksomheder incitament til at flytte deres FoU-aktiviteter 

til lande med de mest favorable skatterabatter. I så fald vil ordningerne derfor ikke nødvendigvis 

finansiere yderligere FoU i et internationalt perspektiv, men blot få virksomhederne til at flytte 

forskningsenheder til datterselskaber i andre lande. Det kan medføre skattekonkurrence mellem 

landene, hvor risikoen er at staten kommer til at betale en stigende del af de private FoU -investe-

ringer uden at det samlede niveau stiger. 
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Boks 4. Litteraturen om effekter af skatteincitamenter vs. direkte tilskud  
 

Haegeland og Møen (2007) rangerer i et norsk studie forskellige instrumenter til  fremme af FoU-

aktiviteter i forhold til deres indvirkning på private FoU-investeringer og afkastet af virksomhedens 

projekter. Haegeland og Møen konkluderer, at skatteincitamenter har den største virkning, efter-

fulgt af tilskud fra den norske forskningskomite. I modsætning hertil finder DEA (2017) ikke, at 

skatteincitamenter generelt har signifikant større effekt end direkte tilskud. Der konkluderes der-

imod, at skatteincitamenter er mere effektive på kort sigt, mens direkte tilskud specielt er effektive 

på lidt længere sigt.  

 

Den relative effekt af skatteincitamenter og direkte tilskud afhænger blandt andet af virksomhe-

dernes opbygning. Fx vil visse nye virksomheder ikke få fuldt udbytte af skatteincitamenter (selv 

hvis der er mulighed for carry-forward) grundet likviditetsmangel i opstartsfasen. I sådanne til-

fælde kan direkte offentlige tilskud være til større gavn (Busom et al, 2011) ved at reducere pro-

blemer forbundet med asymmetrisk information (Lerner, 1999; Blanes og Busom, 2004), som i 

højere grad gør sig gældende for nye skelsættende opfindelser (Czarnitzki og Hottenrott, 2011).  

 

I et studie af canadiske virksomheder finder Bérubé og Mohnen (2009), at virksomheder, der både 

modtager tilskud via skattesystemet og som direkte tilskud, udvikler flere nye produkter og har 

mere succes med at kommercialisere deres produkter end virksomheder, der kun modtager til-

skud via skattesystemet. Dette understøttes af Falk et al. (2009), der ligeledes finder komplemen-

terende effekter. I modsætning til dette står Dumont (2013, 2015) og Montmartin og Herrera 

(2015), der finder, at direkte tilskud og skatteincitamenter er forbundet med substitutionseffekter 

som følge af ”crowding-out”. Det bemærkes dog, at Lhuillery et al. (2014) ikke finder evidens for 

den omtalte substitutionseffekt.  
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