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Remissyttrande 

 

Promemorian Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar 
med forskning eller utveckling – höjt tak för avdraget 
 

Företagarna har beretts möjlighet att avge remissyttrande om den angivna promemorian. Här följer 
våra synpunkter. 

 

 

Förslaget i korthet 

I promemorian föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med 
forskning eller utveckling (FoU-avdraget) förstärks genom att det högsta sammanlagda avdraget från 
arbetsgivaravgifterna som får göras höjs från 600 000 kronor till 1,5 miljoner kronor per månad.  

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas på ersättning som utges efter den 30 
juni 2023. 
 

 

Företagarnas inställning 

Företagarna tillstyrker förslaget. Vi ansluter oss därutöver till de synpunkter som framförs i 
Näringslivets Skattedelegations remissyttrande. I synnerhet gäller detta oklarheter i definitioner i och 
tillämpning av regelverket, särskilt tolkningen av begreppet ”utveckling” och kravet på att koppla 
utvecklingsarbetet till visst forskningsresultat.  

För mindre företag är vidare risken att få återkrav för nedsättning retroaktivt en betydande 
osäkerhetsfaktor. Denna ”skatterisk” medför att företag avstår från att anmäla nedsättning, trots att 
den aktuella verksamheten för företaget har tydlig FoU-koppling, på grund av risken för återkrav. 
Denna risk förstärks av att potentiellt även påföras skattetillägg retroaktivt, på grund av att de 
uppgifter man lämnat anses felaktiga (även om de inte var fel i sak).  

Syftet med nedsättningen riskerar att förfelas kraftigt genom att Skatteverket återkommande gör 
tolkningar som påtagligt begränsar reglernas tillämpningsområde. Det har återkommande tagits upp 
att exempelvis uteslutandet av mjukvaruutveckling från tillämpningsområdet är kontraproduktivt. Det 
kan också leda till den motsägelsefulla situationen att projekt som har tilldelats finansiering genom 
exempelvis EU-projekt för forskning, inte godkänns för nedsättning.  

  



   

 

Företagarna 
Besöksadress: Rådmansgatan 40 | Postadress: 106 67 Stockholm 

www.foretagarna.se | info@foretagarna.se | 08-406 17 00 

 

Regeringen bör därför, utöver den föreslagna höjningen av taket, initiera en översyn av hur regelverket 
tillämpas, med syfte att tillse att det kan tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. 

 

 
Patrick Krassén  
Skattepolitisk expert  
Företagarna  
 
   

 
Pernilla Norlin  
Samhällspolitisk chef  
Företagarna  
 


