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Forsknings- och utvecklingsavdrag kan sänka företagets arbetsgivaravgifter
Investeringar i innovation stimulerar ekonomisk tillväxt. För att öka Sveriges attraktionskraft och främja satsningar
på forskning och utveckling (FoU) kan företag ansöka om nedsättning av arbetsgivaravgifter. Från och med den 1
april 2020 har arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling sänkts ytterligare. Vad
innebär det för dig och ditt företag?
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Vad är FoU?

• Arbetsgivare har sedan den 1 januari 2014 möjlighet
att ansöka om nedsättning av arbetsgivaravgifter för
personer som arbetar med FoU.

Med forskning och utveckling menas:

• Avdrag från arbetsgivaravgifterna medges för personer
som under en månad arbetar minst 75 % och minst 15
timmar av sin faktiska arbetstid med forskning eller
utveckling.

• Användning av forskningsresultat för att utveckla nya
eller befintliga produkter, tjänster och
tillverkningsprocesser.

• Forskning som omfattar möjligheten att inhämta ny
kunskap med ett kommersiellt syfte.

• Ett företag kan få ett sammanlagt forskningsavdrag
från arbetsgivaravgifterna med ett belopp om högst
900 000 kr per månad
• En arbetsgivare får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna med 19,59% av underlaget för avgifterna på
ersättning till en person som arbetar med FoU.1
• Det finns en möjlighet att begära avdraget retroaktivt
genom att ompröva tidigare år (2014–2019) vilket
potentiellt kan leda till ett avdrag om upp till
16,56 mnkr.
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1 En lägre procentsats och ett lägre maximalt avdrag kan vara

tillämpligt i gränsöverskridande situationer när skyldighet att betala
allmän löneavgift inte föreligger.

Fullskaliga
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Teknisk och vetenskaplig utveckling
sker inte bara genom ren forskning,
utan även genom kontinuerlig
utveckling och förbättring av den
dagliga verksamheten. Syftet med
forsknings- och utvecklingsavdraget
är att främja all vetenskaplig och
teknisk utveckling, vilket ger en
vidare syn på vad som omfattas av
begreppet FoU.
Företag som överväger att ansöka
om forskning- och utvecklingsavdrag
har ofta en begränsad inblick i
regelverket. Det innebär att det kan
vara svårt att veta vilken typ av
verksamhet som omfattas.

Omfattas ditt företag av möjligheterna till avdrag?
Våra erfarna ingenjörer kan snabbt förstå ditt företag och er verksamhet. Med sin tekniska bakgrund och kunskap
kan de identifiera vilka aktiviteter i företaget som kan omfattas av avdraget. Tillsammans med våra skattespecialister
hjälper vi dig att ansöka om och få avdrag för FoU – med minimal insats från er sida.
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