Fradrag i skatt for forskning og utvikling 2020
Skjemaet skal kun fylles ut av skattytere som oppfyller vilkårene for skattefradrag i sktl § 16-40
Det vises til rettledning RF-1527
Navn
Organisasjonsnummer

101

Fødselsnummer

Ja

Er foretaket et SMB-foretak etter GBER Vedlegg 1?

Nei

200 Kostnader til forsknings- og utviklingsprosjekter
201
Prosjektnummer

201a
Godkjenningsperiode

Fra år

202
Kategori
(sett x)

Til år

F

203
Hvis
samarbeidsprosjekt med
andre foretak,
oppgi andel av
prosjektet i
prosent

204
Totale FoU kostnader

205
Sum
personalkostnader
egne timer

206
Sum
antall
egne
timer

207
Hvis prosjektet
mottar annen off.
støtte; oppgi dette
beløpet her

208
Hvis summen av
off. støtte ikke ligger
innenfor tillatte
samlede støtteandel, oppgi hvilket
beløp skattefradraget må
reduseres med
for å ligge innenfor
statsstøtteregl. (1)

=

=

U
%
%
%
%
%
%
%

SUM

=

=

Maksimal offentlig støtteandel til FoU-prosjekter, jf. post 208:
Foretak som er SMB (ref post 101)

Generelt

FoU-kategori
(ref post 202)

211 Sum post 204,
begrenset oppad til
maksgrensen
på 25 mill. (2)
Grunnlag for beregning
av skattefradrag (3)

=

Foretak som ikke
er SMB (ref post 101)

Ved samarbeid mellom flere
bedrifter eller med
FoU institusjon

Generelt

Ved samarbeid med
minst en SMB, over
landegrensene,
eller med
FoU institusjon.

Mellomstore
bedrifter

Små
bedrifter

Mellomstore
bedrifter

Små
bedrifter

60 %

70 %

75 %

80 %

50 %

65 %

35 %

45 %

50 %

60 %

25 %

40 %

Industriell forskning
(Industrial research)
Eksperimentell
utvikling
(experimental
development)

(1) Se tabell ovenfor over maksimal offentlig støtteandel (se nærmere om retningslinjene i rettledningen og på www.skattefunn.no).
(2) Se rettledningen til post 204 under overskriften ”Kostnadsrammer”.
(3) Ved skatteberegningen foretas reduksjon av FoU-fradraget med beløp fra post 208. FoU-fradrag (etter ev. reduksjon) vil fremgå av skatteoppgjøret.
212 Foretak i økonomiske vanskeligheter
Har foretaket fått godkjent et nytt skattefunnprosjekt i 2020?

Ja

Nei

Hvis ja, var foretaket i økonomiske vanskeligheter når denne søknaden ble godkjent?
Nærmere om når foretak er i økonomiske vanskeligheter, se rettledningen.

Ja

Nei

Underskrift
Dato

Underskrift

Revisors attestasjon av kostnader og bekreftelse av opplysninger om offentlig støtte,
jf. forskriftens § 16-40-6.
Dato
Revisors
navn

Revisors
underskrift
Revisornummer

Fastsatt av Skatteetaten med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-2 og § 8-15 med forskrift og etter fullmakt fra Skattedirektoratet
For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som oppgis i dette skjema, RF-1053, helt eller delvis bli benyttet også av andre
offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret §§ 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved
henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00, eller Skattedirektoratet på telefon 800 800 00.

RF-1053B

