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Innovationsföretagens remissvar ”Nedsättningen av 
arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med 
forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget”, 
Fi2022/03156 

Innovationsföretagen tackar för möjligheten att lämna remissyttrande med 
anledning av promemorian ”Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som 
arbetar med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget”. 

Innovationsföretagen samlar drygt 850 företag med 40 000 medarbetare inom den 
kunskapsintensiva tjänstesektorn, med fokus på ingenjörs- och arkitektkunnande. 

Innovationsföretagens synpunkter i korthet 

• Innovationsföretagen ställer sig positiv till en ytterligare reducering av 
arbetsgivaravgiften för personer som jobbar med forskning och utveckling 
från drygt 1,2 miljoner kronor till drygt 3 miljoner kronor per månad för ett 
företag eller en koncern. Det är ett avdrag som gör FoU-investeringar i 
Sverige mer attraktiva och utgör ett komplement till en kraftfull och relevant 
nationell FoU-politik.  

• Innovationsföretagen ser dock problem i tillämpningen av skatteincitamentet 
och då särskilt Skatteverkets tolkning av vilken FoU-verksamhet som 
omfattas. Den nuvarande tillämpningen av regelverket innebär betydande 
problem för framför allt mindre företag och vi anser att regeringen bör göra 
de justeringar av regelverket som behövs för att underlätta handläggningen 
samt minska företagens administrativa börda och skatterisk så att 
skatteincitamentet kan få avsedd effekt på näringslivets forsknings- och 
utvecklingsinvesteringar. 

• Innovationsföretagen anser också att tillfälliga och omedelbara åtgärder bör 
vidtas för att stärka upp Skatteverkets handläggning av FoU-avdraget 
genom att tillföra extra resurser eller via samarbete med myndigheter som 
Vinnova eller PRV tillföra ytterligare kompetens i att bedöma FoU. 

• Innovationsföretagen ställer sig därutöver bakom Näringslivets 

Skattedelegations, NSD:s, Svenskt Näringslivs och Teknikföretagens förslag 

som syftar till att möjliggöra en mer tekniskt initierad och förutsägbar 

bedömning samt en bredare definition av FoU-verksamhet.  
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• Innovationsföretagen stödjer slutligen också Almegas förslag om ytterligare 

reformer av FoU-avdraget i syfte att göra det mer attraktivt också för mindre 

företag inom tjänstesektorn. 

 

Ett väl fungerande FoU-avdrag gör svenska forsknings- och 
innovationsmiljöer mer attraktiva 

Ett starkt forsknings- och innovationsklimat och goda förutsättningar för företagen 
att bygg strukturell kunskap är en absolut förutsättning för svensk global 
konkurrenskraft och förmåga till hållbar strukturomvandling och klimatomställning. 
Länder, men framför allt ledande forsknings- och innovationsmiljöer i olika länder, 
konkurrerar om företagens investeringar. Det är därför nödvändigt att de offentliga 
investeringarna i FoU inte bara är omfattande utan också relevanta för de företag 
som är verksamma i landet samt av hög kvalitet. Utöver detta behöver svenska 
forsknings- och innovationsmiljöer också i övrigt erbjuda konkurrenskraftiga villkor 
för företag som investerar i FoU. Ett omfattande och förutsägbart FoU-avdrag är en 
viktig del i detta.  

Den kunskapsintensiva tjänstesektorn står för en allt större del av Sveriges 
produktivitetsutveckling, förädlingsvärde och exportintäkter och tjänsteinnehållet 
står för en allt större del av värdeskapandet enligt uppgifter från bland annat 
OECD.1 Denna utveckling understryker vikten av att offentliga insatser för att 
stimulera FoU utformas på ett sätt som också kommer den kunskapsintensiva 
tjänstesektorn till del. Tillämpningen av FoU-avdraget är ur detta perspektiv olycklig. 

Det är svårt för ett företag att veta vad som krävs för att styrka att det arbete man 
utför är att betrakta som ”utveckling” och som därmed ger rätt till nedsättning. Givet 
att en betydande del av det utvecklingsarbete som svenska innovationsföretag utför 
består i avancerad mjukvaruutveckling är det också allvarligt att Skatteverket menar 
att detta normalt sett inte omfattas av skatteincitamentet. Mot bakgrund av den 
stora betydelse som kunskapsintensiva tjänsteföretag spelar för Sveriges 
ekonomiska utveckling och framtida konkurrenskraft är detta särskilt 
bekymmersamt.  

Innovationsföretagen står självfallet till förfogande för förtydliganden och fortsatt 
dialog.  
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1 Trade in value added: Sweden, 2022: CN2021_SWE.pdf (oecd.org) 

https://www.oecd.org/sti/ind/CN2021_SWE.pdf

