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Tenk nytt, bygg kunnskap og søk nå!

SkatteFUNN er Forskningsrådets viktigste virkemiddel for å stimulere til mer forskning 
og ut vikling (FoU) i bredden av norsk næringsliv. Gjennom SkatteFUNN har bedrifter som 
driver skattepliktig virksomhet i Norge, mulighet til å få skattefradrag på inntil 20 prosent 
av kostnadene knyttet til FoU-prosjekter. For bedrifter som ikke er i skatteposisjon, utbe-
taler Skatteetaten støtten som et kontant tilskudd i forbindelse med ligningsoppgjøret. 
Slik reduserer SkatteFUNN risikoen for bedrifter som investerer i industriell forskning og 
eksperimentell utvikling. 

SkatteFUNN gjelder for alle bedrifter og alle næringer, og bedriften kan selv velge tema 
for arbeidet. Har du klart for deg hva du ønsker å oppnå med prosjektet ditt, er det enkelt 
å søke. Vi anbefaler deg å skrive søknaden selv.

Tenk utenfor boksen, tenk nytt inni boksen - eller lag en helt ny boks! Bedrifter erfarer at 
SkatteFUNN resulterer i ny kunnskap, unike produkter og tjenester og raskere og bedre-
gjennomføring, nye nettverk, bedre innovasjonskultur og ikke minst økonomiske gevin-
ster. Sørg derfor for ha Forskningsrådet med på laget!

Lykke til med søknaden!

Med vennlig hilsen

Sander J. Tufte
Avdelingsdirektør
Innovativt Næringsliv
Norges forskningsråd

Forskning og utvikling angår din bedrift, og er en kilde til 
verdi skaping og vekst. Bruk SkatteFUNN når du skal i gang 
med FoU-prosjekter i din bedrift. Tenk nytt, bygg kunnskap og 
søk nå!  
- Sander J. Tufte
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Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder. Våg å løfte blikket!
Foto: Sidsel Flock Bachmann
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Velkommen som søker til SkatteFUNN
SkatteFUNN er en skattefradragsordning som skal motivere 
norske bedrifter til forskning og utvikling (FoU), og er en 
rettighet for bedrifter som driver med FoU. 

I denne brosjyren finner du informasjon om hvordan bedriften din kan bruke SkatteFUNN 
til å komme i gang med et forsknings- eller utviklingsprosjekt. Du får også tips om hva du 
bør vektlegge for å få godkjent prosjektet ditt som et SkatteFUNN-prosjekt.

Alle næringer og selskapsformer kan søke om SkatteFUNN. Søknadene har problemstillin-
ger innenfor alle fagområder, men et SkatteFUNN-prosjekt må alltid fremskaffe ny kunn-
skap eller nye ferdigheter i forbindelse med utvikling av nye eller bedre varer, tjenester 
eller produksjonsprosesser, og være til nytte for bedriften.  

For å kunne søke om SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge, men den er 
ikke nødt til å gå med overskudd. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten 
utbetalt som et kontant tilskudd fra Skatteetaten i forbindelse med skatteoppgjøret.

Små og mellomstore bedrifter kan få 20 prosent av prosjektkostna-
dene som fradrag eller utbetaling. Store bedrifter kan få 18 prosent. 

Vi anbefaler deg og bedriften din å skrive søknaden selv. Dere kjenner prosjektet og 
aktivitetene best, og ved å fylle ut søknadsskjemaet selv, får dere en detaljert og presis 
beskrivelse av prosjektet, og en god plan. Det gjør det også enklere for Forskningsrådet å 
behandle søknaden.

Administrasjon av SkatteFUNN-ordningen
SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten. 

Forskningsrådet gjør en faglig vurdering av innholdet og kvaliteten i prosjektet. De avgjør 
om prosjektet oppfyller kriteriene for SkatteFUNN, slik at bedriften kan kreve skatte-
fradrag for kostnadene. I tillegg veileder de bedrifter og jobber med mobilisering. Også 
Innovasjon Norge og andre samarbeidspartnere informerer aktivt om ordningen og gir 
veiledning. 

Skatteetaten vurderer og avgjør bedriftens innsendte krav om fradrag for SkatteFUNN-
prosjektet, basert på revisorattesterte kostnader knyttet til godkjente aktiviteter i Skat-
teFUNN. De kan også svare på hvilke kostnader som kan inngå i prosjektet. Skatteetaten 
kan du kontakte på telefon 800 80 000.  
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Søknadskriteriene
Søknaden som du sender inn elektronisk via skattefunn.no, 
danner grunnlag for Forskningsrådets vedtak om godkjenning 
eller avslag.

Skattelovens § 16-40-2 gir rammer for hva 
SkatteFUNN kan støtte. Det er fire kriterier 
som må være oppfylt for at prosjektet ditt 
skal få SkatteFUNN-finansiering. 

 Prosjektet må:
 > være målrettet og avgrenset, slik at det 

er mulig å skille prosjektet fra bedrif-
tens normale virksomhet

 > utvikle nye eller forbedrede varer, tje-
nester eller produksjonsprosesser

 > fremskaffe ny kunnskap eller nye 
ferdigheter, eller benytte eksisterende 
kunnskap eller ferdigheter på nye må-
ter eller områder

 > være til nytte for bedriften

Alle kriteriene må være oppfylt for at 
støtte skal gis, og prosjektet må ikke inne-
holde aktiviteter som ikke kan støttes (se 
oversikt på side 14). Du finner en nærmere 
beskrivelse av kriteriene på side 9.

Hovedmål, delmål og aktiviteter
I søknaden må du oppgi hovedmål, delmål 
og aktiviteter. Du må beskrive problemstil-
lingene i prosjektet og hvordan du planleg-
ger å løse disse gjennom forsknings- og/
eller utviklingsaktiviteter. 

Du må klart formulere:
 > Hva er utfordringene i prosjektet?  

Dette er grunnlag for formulering av 
hovedmål og delmål.

 > Hvordan skal du løse dem?  
Dette er grunnlag for formulering av 
aktivitetene.

Aktivitetene er rettet mot hvert sitt del-
mål, som sammen skal lede til hovedmå-
let. Aktivitetene er det viktigste elementet 
i prosjektet, og søknaden må gi en god 
beskrivelse av sammenhengen mellom 
disse og FoU-utfordringene.
Delmål er milepæler i prosjektet, som er 
nødvendige for å nå hovedmålet. 
Hovedmålet skal føre til ny kunnskap, som 
ikke bare må være ny for bedriften, men 
også for bransjen og fagpersoner på feltet. 
Dette gjelder også utviklingsprosjekter, 
selv om de i stor grad dreier seg om å sam-
le inn eksisterende kunnskap, bearbeide 
den og benytte den på nye måter/områder.

Delmål er milepæler i prosjektet, som er nødvendige for 
å nå hovedmålet. Foto: Colourbox
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Godkjenning av et SkatteFUNN-prosjekt 
kan både gis til prosjekter som innebærer 
industriell forskning og til eksperimentell 
utvikling.

Industriell forskning - planlagt forskning 
eller kritisk undersøkelse med sikte på 
tilegnelse av ny kunnskap og ferdigheter 
for å utvikle nye produkter, prosesser eller 
tjenester eller som kan føre til betydelig 
forbedring av eksisterende produkter, 
prosesser eller tjenester. Dette omfatter 
skaping av komponenter til sammensatte 
systemer og kan omfatte konstruksjon av 
prototyper i et laboratoriemiljø eller i et 
miljø med simulerte brukerflater til eksis-
terende systemer samt pilotlinjer, hvor det 
måtte være nødvendig for den industrielle 
forskningen, særlig for validering av all-
menn teknologi.

Eksperimentell utvikling - tilegnelse, 
kombinering, utforming og bruk av eksis-
terende vitenskapelig, teknologisk, forret-
ningsmessig og annen relevant kunnskap 
og ferdigheter for å utvikle nye eller forbe-
drede produkter, prosesser eller tjenester. 
Dette kan for eksempel også omfatte 
aktiviteter som er rettet mot konseptfor-
mulering, planlegging og frembringelse av 
dokumentasjon vedrørende nye produkter, 
prosesser eller tjenester. Utvikling av 
kommersielt anvendelige prototyper og 
forsøksprosjekter er også omfattet, dersom 
prototypen nødvendigvis er det endelige, 
kommersielle produktet, og dersom den er 

for kostbar å fremstille for bare å brukes til 
demonstrasjon og validering.  

Hvis ditt prosjekt mottar støtte fra flere 
offentlige ordninger, er det viktig å være 
klar over at det vil det være forskjellige 
rammer for hvor stor andel statsstøtte 
et prosjekt kan motta, avhengig av om 
prosjektet er industriell forskning eller 
eksperimentell utvikling.  

Må ha et nyhetselement
Et SkatteFUNN-prosjekt må kunne 
skilles klart fra bedriftens normale 
driftsaktiviteter. Det kan imidlertid være 
vanskelig å skille FoU-aktivitet fra daglig 
drift. 

Hovedkriteriet er at FoU-arbeid skal 
inneholde et nyhetselement, og at det 
er knyttet en viss form for usikkerhet 
til resultatet. Det vil si at løsningen på 
problemet ikke er opplagt på forhånd, 
selv for en person med fagkunnskaper på 
området. 

Forskning og utvikling
FoU er kreativ virksomhet som utføres systematisk for å 
oppnå økt kunnskap, og finne nye anvendelsesområder for 
denne kunnskapen.

FoU-prosjekter byr på undring og utfordringer. 
Foto: Sidsel Flock Bachmann.
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Hva skal hvor i søknadsskjemaet? Les nyttige hjelpetekster underveis i skjemaet og ring oss gjerne for veiledning 
hvis du har behov for det. Foto: Sidsel Flock Bachmann.

Søknaden, trinn for trinn
Du starter søknadsprosessen i SkatteFUNN ved å gå til 
nettsiden skattefunn.no og klikke Opprett søknad.

Brukernavn, passord og tilgang til 
søknadsskjema
Du får tilgang til selve søknadsskjemaet 
når du har logget inn eller opprettet en 
bruker for bedriften ved å velge ”ny bruker” 
i innloggingsvinduet.  Det er lurt å velge 
en e-postadresse som flere personer har 
tilgang til, på grunn av eventuelt bytte av 
prosjektansvarlig i prosjektperioden.

Ta godt vare på bruker navn og pass-
ord. Du trenger det for å logge deg                                                                
inn på Mitt nettsted, slik at du kan følge 
saksgangen for søknaden, lese vedtaks-
brevet, og til å rapportere på prosjektet 
dersom det blir godkjent.

Søknadsskjemaet
Når du har laget en bruker, skal du  
opprette selve søknaden. Søknaden består 
av flere deler, som alle må besvares før du 

kan sende den inn. Du vil finne veiledning 
til søknadens deler ved å klikke på 
spørsmålstegn-ikonet.

Det er viktig at hovedmål, delmål og aktivi-
teter er godt beskrevet i søknaden. Fortell 
hvilken ny kunnskap du må skaffe for å nå 
de ulike del- og hovedmålene i prosjektet, 
og beskriv hvordan du skal løse  
utfordringene gjennom aktivitetene.

Innsending og vedtak
Når du er ferdig med søknaden og har 
sjekket alt innhold, kan du trykke på send 
inn-knappen. Deretter må du bekrefte at 
du ønsker å sende inn søknaden. Søkna-
den blir behandlet av saksbehandlere i 
Forskningsrådet som har fagkompetanse 
på området. Når søknaden er behandlet, 
vil du se vedtaksbrevet på Mitt nettsted. 
Du vil i tillegg motta en epost med en kort 
beskjed om vedtaket. 
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 Veien til godkjenning

      Søker oppretter bruker 
      og logger seg inn 
      via skattefunn.no.
                                                                                       
 

                    
                                                                                                       
                                                                                                       Forskningsrådet behandler
                                                                                                       søknaden og godkjenner 
                                                                                                       prosjektets FoU-innhold.
   

 

               Bedriften leverer 
               årsrapport via 
               skattefunn.no.

                                                                                 Revisor attesterer 
                                                                                 prosjektregnskapet
                                                                                 på skjema RF-1053
                                                                                 som legges ved
                                                                                 selvangivelsen.

                                 

                                                           Skatteetaten 
                                                           godkjenner 
                                                           skattefradraget for 
                                                           bedriftens 
  Foto: Shutterstock                     FoU-kostnader.

   Godkjenningsbrev legges
   på Mitt nettsted og du vil
   få en epost om vedtaket.

   Nå har bedriften et godkjent 
   SkatteFUNN-prosjekt!

   Elektronisk 
   søknadsskjema
   for prosjektet fylles ut 
   og sendes inn. 
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Veiledning til kriteriene
På de neste sidene finner du veiledning til hvordan du skal 
forstå kriteriene for støtte i SkatteFUNN. Veiledningsteksten 
er basert på skattelovens krav til FoU-prosjekter i SkatteFUNN, 
og Forskningsrådets vurdering av hvordan du skal forstå 
kriteriene. 

1.  Målrettet og avgrenset

Et SkatteFUNN-prosjekt må være målrettet og avgrenset. Prosjektet må dermed ha start, 
slutt, budsjett, mål, problemstillinger og aktiviteter. Det er viktig at målene for prosjektet 
er tydelig beskrevet og at aktivitetsplanen viser prosjektets aktiviteter, milepæler og 
fremdrift.

Søknaden må gi en god beskrivelse av sammenhengen mellom prosjektets mål, 
utfordringer og aktiviteter. Hovedmålet skal beskrive kort og presist hva prosjektet skal 
lede til, og hva bedriften forventer å oppnå ved å gjennomføre prosjektet. 

Siden prosjektene ofte går over lengre tid, kan veien til hovedmålet være lang og usikker. 
Det kan derfor lønne seg å sette opp klare delmål og milepæler i prosjektet, og gruppere 
aktivitetene inn i disse.

Søknaden skal bare beskrive selve FoU-prosjektet, det vil si den delen av utviklingsløpet 
som krever systematisk arbeid for å gi nødvendig og ny innsikt i forbindelse med utvikling 
av varen, tjenesten eller produksjonsprosessen. Søknaden må beskrive på hvilken måte 
prosjektet skiller seg fra normale driftsaktiviteter i bedriften. 

      

Beskriv hovedmål, delmål og aktiviteter kort og konkret. Det 
skal fremgå av beskrivelsene at prosjektet er målrettet og av-
grenset.

Flytebro over fjorder

Med LMG Marins nyutviklede flytebro-tek-
nologi kan biler krysse fjorder som er opptil 
syv kilometer brede. Skipspassasjen er lagt 
midtfjords med en bredde på 400 meter 
og høyde på 70 meter. Konstruksjonen må 
kunne tåle svært krevende værforhold 
Illustrasjon: LMG Marin/Nordwest 3D AS
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2.  Ny eller vesentlig forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess

Produktet som helhet trenger ikke å være nytt. Det er nok at deler av det er nytt eller 
forbedret, slik at det i praksis representerer noe nytt. Hvis kjent kunnskap skal anvendes 
på en ny måte eller på nye områder, må du beskrive utfordringene som er forbundet med 
å bruke kunnskapen på en ny måte, og hva det skal resultere i.

Søknaden må beskrive hva som er nytt ved varen, tjenesten eller 
prosessen, sett mot det som finnes på markedet i dag. Beskriv dagens 
løsninger og hvordan du mener de kan forbedres. 

SkatteFUNN-avdelingen hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål til kriteriene eller andre deler av søknads-
prosessen. Kontaktinformasjon finner du bakerst i dette heftet eller på skattefunn.no.
Foto: Knut Dirk van der Wel
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3.  Ny kunnskap eller nye ferdigheter

SkatteFUNN-prosjektet må fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, det vil si kunn-
skap eller ferdigheter som ikke allerede er kjent, hverken for andre i bransjen eller for en 
normalt dyktig fagperson på feltet som inngår i problemstillingene. 

Søknaden må beskrive hva som er nytt ved kunnskap og ferdigheter, sett mot den kunn-
skap som allerede foreligger. Prosjektet kan anvende eksisterende kunnskap på en ny 
måte, eller på nye områder, slik at ny innsikt oppstår. Hvis kjent kunnskap skal anvendes 
på en ny måte eller på andre områder, må søknaden beskrive hvilke utfordringer som er 
forbundet med det, og hva det nye i denne forbindelse består i. 

4.  Nytte for bedriften

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

Prosjektet må være nyttig for bedriften.

Prosjektet må fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter 
som ikke allerede er kjent.

Med snøfnugg på gaffelen

Snø og is er i fokus på Kirkenes Snow-
hotel. Ute boltrer gjestene seg med 
snøscootersafari og hundesledekjøring. 

Vinteropplevelsen fortsetter innendørs, 
med snø på tallerken. Den kjølige ingre-
diensen produseres av rent drikkevann, i 
en spesiallaget miniatyr av en snøkanon. 
Utfordringene er blant annet å få snøen 
til å beholde egenskapene under matlag-
ningen og frem til servering. Utviklings-
arbeidet har støtte fra SkatteFUNN.

Foto: Kirkenes Snowhotel AS
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Enkel rapportering til Forskningsrådet

Hvis prosjektet går over flere år, må du 
levere årsrapport. Leveringsfristen er 1. 
mars året etter første godkjenningsår, og 
hvert år etter det. I rapporten forteller du 
om hvordan prosjektet ligger an, og gir et 
overslag over utgifter dere har hatt i pro-
sjektet i året som har gått.

Alle prosjekter skal sende inn en sluttrap-
port når godkjenningsperioden i Skatte-
FUNN er over, og senest innen 1. mars året 
etter siste godkjenningsår. Sluttrapporten 
skal dekke hele prosjektperioden, og opp-
summere hvilke aktiviteter dere har gjen-
nomført, hvilke mål dere har nådd og hva 
som eventuelt gjenstår i prosjektet. Husk 
også å sende sluttrapport hvis prosjektet 
blir avbrutt før godkjenningsperioden er 
over.

Du behøver ikke revisorattestasjon på 
tallene som leveres inn i årsrapporten og 
sluttrapporten til Forskningsrådet. Bruk de 
tallene som er tilgjengelige på rapporte-
ringstidspunktet.

Ring SkatteFUNNs veiledningsteam
hvis du har spørsmål underveis!

Les om hva som kreves for å få skattefra-
drag på side 12.

Endringer i prosjektperioden 

Både prosjektet og bedriften kan forandre 
seg i løpet av godkjenningsperioden. 
Det er viktig å være klar over at 
godkjenningen gjelder for et gitt 
organisasjonsnummer. Hvis bedriften 
skifter organisasjonsnummer er det 
viktig at du tar kontakt med oss. Sjekk 
også underveis at det er delmålene og 
aktivitetene som dere søkte om og fikk 
godkjent som dere faktisk jobber med i 
prosjektet. Ta kontakt hvis prosjektet tar en 
ny retning eller forandrer seg vesentlig.  

Godkjent prosjekt - hva nå?
Her får du vite hva du må huske på hvis du får et godkjent 
SkatteFUNN-prosjekt. 

Forbedret reproduksjonsteknologi med 
AquaBoost®

Ved hjelp av spesialutviklede kjemikalier 
får fersk melke lenger holdbarhet, noe 
som resulterer i bedre utnyttelse av be-
fruktningspotensialet i fisk. Cryogene-
tics står bak nyvinningen, som er tilpas-
set en rekke ulike fiskearter. Bedriften 
har også gjennomført et omfattende 
kalibreringsarbeid knyttet til måling av 
tetthet i melke med fotometer. Foto-
meter benyttes normalt til måling av 
spermietetthet hos husdyr. 

Logo: Cryogenetics AS.
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Skattefradraget
I SkatteFUNN er det bedriften selv som krever skattefradrag 
for godkjente aktiviteter ved å dokumentere faktiske 
kostnader. For bedrifter som ikke er i skatteposisjon, utbetales 
SkatteFUNN som et kontant tilskudd fra Skatteetaten.

Fradraget i SkatteFUNN er basert på bedriftens godkjente prosjektkostnader, og beregnes 
ut fra kostnadsrammer og satser vist i boksen nederst på siden. Små og mellomstore 
bedrifter kan få 20 prosent av prosjektkostnadene som fradrag eller utbetaling. Store 
bedrifter kan få 18 prosent. Det skilles mellom kostnader fra egenutførte FoU-aktiviteter 
og kostnader fra innkjøpt FoU fra godkjent FoU-institusjon. 

Beregning av fradraget

For prosjekter der bedriften utfører FoU-aktivitetene med egne ressurser (egenutført FoU) 
kan bedriften benytte et skattefradrag på 18 eller 20 prosent av prosjektets totale FoU-
kostnader innenfor en ramme på 20 millioner kroner. Samarbeider bedriften med god-
kjent FoU-institusjon (innkjøpt FoU), er den øvre kostnadsrammen på 40 millioner kroner.  
Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan ikke overstige 40 millioner kroner. 
 
Bedriften kan altså godt kombinere egenutført FoU med innkjøpt FoU, men fradrags-
grunnlaget kan da ikke overstige 40 millioner kroner. Hele rammen på 40 millioner  
kroner kan også alene benyttes til kjøp av FoU-tjenester fra godkjent FoU-institusjon. 
Støtten gjelder per bedrift per år også der bedriften har flere godkjente SkatteFUNN-
prosjekter innenfor samme regnskapsår. 

Kostnadsbudsjettet i prosjektsøknaden er ikke bindende. Fradragsgrunnlaget for prosjek-
tet kan bli større eller mindre enn planlagt på søknadstidspunktet. Fradragets størrelse 
kan bli redusert hvis bedriften også får annen offentlig støtte til prosjektet. For å få utbe-
talt skattefradrag, må Skatteetatens skjema RF-1053 attesteres av revisor og legges ved 
selvangivelsen. 

Fradragsrammer:
Kostnader fra egenutført FoU:   20 mill. kr per inntektsår
Kostnader fra innkjøpt FoU:   40 mill. kr per inntektsår
Maksimal timesats for egne ansatte:  600 kr per time 
Timesats (egne ansatte)   1,2 promille av årslønn
Maksimalt antall timer per ansatt per år: 1850
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Eksempel på timeføring
Per jobber 80 prosent i bedriften, og har nominell lønn på 332 000 kroner.
Han jobber 158 timer med prosjektet i løpet av et år.

Anne jobber 100 prosent i bedriften, og har nominell lønn på 600 000 kroner.
Hun jobber 1850 timer med prosjektet i løpet av et år.

 Beregning Per:
 Pers lønn må først regnes om til en full stilling, som gir 415 000 kroner.
 Timesats:
 415 000 × 1,2 ‰ = 498 kroner per time
 Kostnadene for Per i prosjektregnskapet blir:
 498 × 158 = 78 684 kroner

 Beregning Anne:
 Timesats:
 600 000 × 1,2 ‰ = 720 kroner per time
 Man kan maks føre opp en timesats på 600 kroner.
 Kostnadene for Anne i prosjektregnskapet blir:
 600 × 1850 = 1 110 000 kroner

Ulønnet arbeidsinnsats regnes ikke som en fradragsberettiget kostnad i SkatteFUNN. 
Enkeltpersonforetak og andre foretak som ikke har ansatte med dokumenterbar, avtalt 
lønn, kan derfor ikke føre lønnskostnader som grunnlag for skattefradrag.

Smartdrop 

RVM Systems AS (tidligere Repant) har 
utviklet ”Smartdrop”, en kompakt pan-
temaskin for små butikker som ikke har 
plass til en tradisjonell pantemaskin. 

Drikkeemballasjen slippes ned i et hull, 
hvor den blir skånsomt ledet nedover 
og plassert i bunnen av kontaineren. 
Teknologien hindrer glass i å bli knust 
og emballasjen i å hope seg opp og lage 
kork. Teknologien er patentert. 

Foto: RVM Systems AS.
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Aktiviteter som ikke kan støttes 
SkatteFUNN er støtte til forskning og utvikling, og støtter ikke 
drift og produksjon. Skattelovens § 16-40-2 (3) gir eksempler 
på aktiviteter som av den grunn ikke støttes i SkatteFUNN.

Gjennomføring av aktiviteter som omfattes av forskriftens § 16-40-2 (3), skal ikke god-
kjennes i SkatteFUNN, herunder:
a. rutinemessige forbedringer
b. modifiserte varer, tjenester eller prosesser uten ny kunnskap eller erfaring
c. organisasjonsutvikling, opplæring og kompetansetiltak
d. kunde- eller markedsundersøkelser
e. installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr
f. kunstnerisk, musikalsk, filmatisk, litterær eller lignende aktivitet
g. aktivitet som består i å lage anlegg for produksjon
h. erverv, oppføring eller utbedring av fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly 
i. kartlegging av og leting etter mineralske forekomster, naturressurser eller 
 lignende
j. kontingenter, eller andeler til finansiering av fellesforskning der hvor dette ikke 
 er knyttet til gjennomføring av et konkret samarbeidsprosjekt hvor bedriften er 
 aktivt involvert
k. kontroll, kvalitetssikring og validering av løpende produksjon og levering av varer 
 og tjenester 

Aktiviteter som er nødvendige for å fremskaffe ny innsikt og som grenser mot vanlig drift, 
kan i visse tilfeller likevel godkjennes i SkatteFUNN. Ta kontakt med Forskningsrådet hvis 
du er usikker på om prosjektet ditt faller inn under ett eller flere av disse punktene.
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Kontakt SkatteFUNNs veiledningstjeneste
SkatteFUNN har egen veiledningstjeneste som du kan 
kontakte hvis du har spørsmål knyttet til ordningen eller 
prosjektet ditt. 

Her kan du snakke med en veileder som hjelper deg med å forstå kriteriene for               
SkatteFUNN, og som kan forklare deg hva som kjennetegner et godt SkatteFUNN-         
prosjekt.

Du kan også kontakte Forskningsrådets representanter ute i distriktene, eller Innovasjon 
Norge. Både Forskningsrådet og Innovasjon Norge har taushetsplikt, så du kan trygt  
diskutere prosjektet ditt med oss. Innholdet i SkatteFUNN-prosjekter er underlagt 
taushetsplikt, men bedriftens navn og tittelen på prosjektet vil være tilgjengelig for 
offentligheten. 

www.skattefunn.no

skattefunn@forskningsradet.no

+47 22 03 75 00

www.facebook.com/SkatteFUNN

www.twitter.com/SkatteFUNN
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Ta bedriften din opp og frem med forskning og utvikling - og søk SkatteFUNN-godkjenning for prosjektet! 
Foto: Sidsel Flock Bachmann
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