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Styrket forskning og innovation 

Forskning, udvikling og innovation har bidraget til nogle af de største danske er-

hvervssuccesser. Det gælder fx inden for energisektoren og life science-industrien. 

Derfor vil regeringen give virksomhederne et større incitament til at udvikle og 

udnytte nye, innovative løsninger. Det vil hæve produktiviteten og øge væksten i 

dansk økonomi, ligesom det vil understøtte, at Danmark også i fremtiden er et 

produktionsland. 

Regeringen foreslår derfor at permanentgøre det nuværende midlertidigt forhø-

jede fradrag for virksomhedernes udgifter til forskning og udvikling (FoU-fradra-

get) på 130 pct. Det vil gøre det muligt for virksomheder også efter 2022 at mod-

tage et fradrag på 130 pct. for udgifter til forskning- og udviklingsaktiviteter med 

et loft på skatteværdien på 50 mio. kr. Udgifter, der overstiger loftet, vil kunne fra-

drages med den pågældende sats for det pågældende indkomstår. 

Et permanent forhøjet fradrag for forskning- og udviklingsaktiviteter skønnes at 
indebære et finansieringsbehov på 1.000 mio. kr. årligt fra 2023 til 2025 og 900 
mio. kr. årligt fra 2026, jf. tabel 1. Permanentgørelsen af fradraget foreslås finansie-
ret gennem besparelser på erhvervsstøtten.  
 
Sanering af erhvervsstøtten skal ses i sammenhæng med, at regeringen vil ned-
sætte en ekspertgruppen, som får til opgave at komme med forslag til sanering af 
erhvervsstøtten for mindst 3 mia. kr. årligt, heraf 1 mia. kr. til at permanentgøre 
det forhøjede fradrag for forskning og udvikling og mindst 2 mia. kr. til uddan-
nelse og grøn omstilling Ekspertgruppen skal komme med sine anbefalinger til re-
geringen medio 2022. 

 

 

Regeringen ønsker i tillæg at udvikle en stærkere innovationsindsats i Danmark, 

som understøtter en højere værdiskabelse og mere samarbejde mellem forsknings-

miljøerne og erhvervslivet. Det skal give virksomhederne – og særligt SMV’erne – 

bedre adgang til viden og teknologi, så de selv kommer i gang med at forske og 

Tabel 1 

Merudgifter ved et permanent forhøjet fradrag for forskning- og udviklingsaktiviteter 

 2023 2024 2025 Varigt 

Mio. kr. (2022-priser)     

Udgifter                1.000                   1.000                 1.000                    900 

 

 
Anm.: Opgørelsen er angivet ekskl. administrative omkostninger. Merudgifter er opgjort efter tilbageløb og adfærd. 

Kilde: Skatteministeriet. 



 Side 2 af 2 

udvikle. Derved kan de også få gavn af det forhøjede fradrag for forskning- og 

udviklingsaktiviteter.  

Regeringen nedsætter derfor et nyt Partnerskab for Viden og Vækst. Partnerskabet 

skal samle erhvervslivet, vidensinstitutioner og centrale aktører i innovationssyste-

met, som skal give anbefalinger til, hvordan viden og forskning i højere grad kan 

omsættes til innovation og vækst gennem en stærkere innovationsindsats. 


