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FAKTAARK 
 
Forskning, udvikling og Life Science  
 
Med den stigende globalisering er det afgørende, at danske virksomheder også fremover har det bedste grundlag for 
at være internationalt konkurrencedygtige. I forbindelse med erhvervs- og iværksætterpakken gennemføres følgende 
initiativer: 

 Højere skattefradrag for forskning og udvikling (FoU) 

 Udvidelse af forskerskatteordningen fra 5 til 7 år 

 Vækstplan for Life Science 

 
Højere skattefradrag for forskning og udvikling (FoU)  
Investeringer i forskning og udvikling (FoU) forventes at have en positiv afsmittende effekt på andre virksomheders 
produktivitet. FoU er samtidig en internationalt mobil aktivitet, og der er i de seneste årtier kommet stigende fokus på 
betydningen af vilkårene for placeringen af virksomhedernes FoU-investeringer. Derfor styrkes virksomhedernes inci-
tament til at foretage investeringer i FoU ved at øge skattefradraget herfor. 
 
Konkret øges skattefradraget for private virksomheders FoU-udgifter fra de nuværende 100 pct. til 110 pct. Det højere 
skattefradrag indfases i perioden 2019 til 2026: 101,5 pct. i 2019, 103 pct. i 2020, 105 pct. i 2021 og 2022 og 108 pct. i 
2023-2025 og 110 pct. fra 2026. Det skønnes at medføre et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på 70 mio. kr. i 
2019 stigende til 360 mio. kr. i 2025 og 450 mio. kr. i 2026 og frem. 

 
Udvidelse af forskerskatteordningen fra 5 til 7 år   
Dansk erhvervslivs og danske forskningsinstitutioners muligheder for at tiltrække og fastholde højtkvalificerede forsk-
nings- og udviklingsmedarbejdere fra udlandet skal styrkes. 
 
Derfor udvides bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere (forskerskatteordningen), så ordningen kan 
benyttes i op til 7 år af forskere og nøglemedarbejdere, som den 1. januar 2018 ikke har anvendt ordningen i de nu-
værende 5 år. Udvidelsen finansieres ved at forhøje bruttoskatteprocenten fra 26 pct. til 27 pct., hvilket samlet set 
skønnes at være provenuneutral fuldt indfaset.  
 

Vækstplan for Life Science 
Lægemiddel- og medicinalindustrien har gennem de seneste 20 år skabt mange stabile og vellønnede jobs for faglær-
te, laboranter, ingeniører o.a., og løftet sin eksport fra under 20 mia. kr. i 1996 til 107 mia. kr. i 2016. Dermed er life 
science blevet et af Danmarks vigtigste internationalt orienterede erhvervsområder.   
 
Regeringen vil derfor fremlægge en vækstplan for life science i begyndelsen af 2018 med udgangspunkt i anbefalinger-
ne fra vækstteam for life science. Der skal herunder ske en styrkelse af den erhvervspolitiske indsats i forhold til life 
science industrien. Regeringen agter at etablere en enhed i Erhvervsministeriet til dette formål. Der afsættes en pulje 
på 30 mio. kr. årligt til initiativer i vækstplanen for life science. 
 

Anm.: Hertil kommer administrative omkostninger på 1,5 mio. i 2018, 4,1 kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020 og frem. Pro-
venuerne konsolideres frem mod lovforslag. 

 

Mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd 

Mio. kr. (2018-niveau) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Varigt 

Højere skattefradrag for forskning og udvikling (FoU) - 70 140 220 220 360 360 360 450 

Udvidelse af forskerskatteordning fra 5 til 7 år -10 5 5 5 0 0 0 0 0 

Vækstplan for Life Science 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

I alt 20 105 175 255 250 390 390 390 480 

 


