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Sammanfattning 

Under ett flertal år har det såväl på nationell som internationell nivå pågått en omfattande dis-

kussion gällande den skattemässiga hanteringen av räntor. OECD har lämnat rekommendat-

ioner som behandlar internationell skatteplanering med ränteavdrag och EU-kommissionen har 

presenterat ett direktiv mot skatteundandragande med hjälp av ränteavdrag. Ett direktiv som 

föranlett en lagstiftningsprocess och Finansdepartementets promemoria Nya skatteregler för 

företagssektorn. I promemorian föreslås bland annat en insnävning av nuvarande reglering och 

två olika förslag på hur nya ränteavdragsbegränsningsregler kan komma att utformas i svensk 

skattelagstiftning. Lagstiftningen föreslås dels eftersom EU:s medlemsstater ska införa en lik-

värdig reglering enligt direktivet och att Finansdepartementet vill öka den skattemässiga neut-

raliteten mellan finansiering med eget och lånat kapital. I den här framställningen har jag tagit 

del av promemorian och analyserat huruvida förslagen är förenliga med vad näringslivet kan 

förvänta sig av en god skattelagstiftning samt hur förslagen skulle kunna justeras för att bidra 

till en ökad rättssäkerhet och ett konkurrenskraftigt och dynamiskt företagsklimat.  

 

I stora drag är en förändring av regelverket välkommen och direktivet öppnar upp för en möj-

lighet för Sverige att anpassa sig efter internationella standarder. Att Finansdepartementet i sin 

promemoria föreslår regler med syftet att öka neutraliteten mellan finansiering med eget och 

lånat kapital är i sig önskvärt. Finansdepartementet bör dock ställa sig frågan: till vilket pris bör 

den skattemässiga neutraliteten öka? Direktivet förespråkar jämlika regler för medlemsstaterna, 

men Finansdepartementet föreslår i sin promemoria en förhållandevis hård reglering jämfört 

med direktivet och andra länder som tillämpar direktivet. Skattelagstiftningen ska bidra till 

skattemässig neutralitet, men inte i den mån att konkurrenskraften hos de svenska bolagen av-

sevärt försämras jämfört med internationella bolag. Förslagen i promemorian bör således ses 

över och enligt den här framställningens resultat bör strävan efter skattemässig neutralitet re-

duceras till förmån för den internationella konkurrenskraften. Vidare bör den föreslagna änd-

ringen av den nuvarande regleringen i fråga om riktade ränteavdragsbegränsningar inom intres-

segemenskap utformas utan oklara rekvisit som ger utrymme för egna tolkningar och godtycke. 

Att önska sig av en justerad reglering är att den ska tillrättaställa de faktiska problem som nu-

varande reglering gett upphov till samt att skattelagstiftningen bör öka förutsebarheten och där-

med rättssäkerheten. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Under ett flertal år har en omfattande diskussion pågått huruvida regleringen av ränteavdrag i 

svensk skattelagstiftning bör förändras, eftersom den nuvarande har ansetts vara alltför kom-

plex och har givit upphov till tillämpningssvårigheter samt neutralitetsbrister. Regeringen har 

bland annat den 13 januari 2011 tillsatt en kommitté med syftet att se över regleringen, för att 

förbättra den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital. Med dåvarande regle-

ring fanns en dubbel asymmetri, vilken innebar att en lånefinansierad verksamhet gynnades 

framför en verksamhet som finansierades genom eget kapital.1 Kommittén, med namnet Före-

tagsskattekommittén (FSK), lämnade sedermera sitt slutbetänkande till Finansdepartementet 

den 12 juni 2014. I betänkandet föreslog FSK två alternativ för hur en ränteavdragsbegränsning 

skulle kunna se ut. Det ena förslaget innebar ett s.k. finanseringsavdrag och det andra förslaget 

en generell ränteavdragsbegränsning.2 Betänkandet möttes dock av omfattande kritik från re-

missinstanserna och än idag har de riktade ränteavdragsbegränsningar mellan bolag i intresse-

gemenskap inte förändrats. Inte heller finns det i svensk lagstiftning, utöver vissa riktade rän-

teavdragsbegränsningar, någon generell ränteavdragsbegränsning.3 

 

Vidare har ett motsvarande arbete även under flera år pågått internationellt gällande den skatte-

mässiga hanteringen av räntor. OECD har sedan 2013 arbetat med ett projekt, betecknat BEPS, 

vars syfte är att motverka skattebaserodering och vinstförflyttning. En av åtgärderna som re-

kommenderats av OECD behandlar internationell skatteplanering med ränteavdrag.4 Rekom-

mendationen har emellertid inte varit bindande för medlemsstaterna, utan inneburit en ”god 

praxis-strategi”. EU har därtill den 28 januari 2016 presenterat ett direktiv mot skatteundandra-

gande, vilket innebär att vissa ränteavdragsbegränsningar måste införas i EU:s medlemsstater.5 

Direktivet har således föranlett en lagstiftningsprocess i Sverige och Finansdepartementet har 

den 20 juni 2017 presenterat sin promemoria Nya skatteregler för företagssektorn. 

 

                                                 
1 Finansdepartementet, Översyn av företagsbeskattningen, 2011. 1 ff. 
2 SOU 2014:40, Neutral bolagsskatt: för ökad effektivitet och stabilitet : slutbetänkande.  
3 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 91.  
4 BEPS. 
5 Rådets direktiv. Om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre mark-

nadens funktion, 2016. 
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I promemorian föreslår departementet en insnävning av den nuvarande kritiserade regleringen 

och bland annat två olika förslag på hur en generell ränteavdragsbegränsningsregel kan komma 

att utformas i svensk lagstiftning för att öka neutraliteten mellan eget och lånat kapital. Försla-

gen följer innehållet i direktivet av EU mot skatteundandraganden samt OECD:s rekommen-

dationer mot skattebaserodering och vinstöverföring, vilket innebär att direktivet och i viss mån 

rekommendationerna i sådana fall införlivas i svensk rätt. Lagförslagen föreslås träda i kraft 

den 1 juli 2018.6 Ur promemorian kan det utläsas att ett stort antal aktiebolag kommer att på-

verkas av nya ränteavdragsbegränsningar och särskilt stor kan effekten bli för företag verk-

samma inom fastighetsbranschen och tunga industriföretag, då dessa tenderar till att arbeta med 

en hög lånefinansiering.7 

 

1.2 Problemformulering 

Jag avser med framställningen att besvara tre olika frågor: 

- Kan förslagen i promemorian klassificeras som en god skattelagstiftning 

och till vilket pris bör neutraliteten mellan finansiering med eget och lånat 

kapital öka? 

- Vilken modell av en generell ränteavdragsbegränsning är att föredra i den 

svenska inkomstbeskattningen? 

- Hur kan de företagsskatteekonomiska förutsättningarna för bolagen som 

träffas av reglerna komma att förändras? 

 

1.3 Syfte 

Framställningens syfte har i första hand varit att utvärdera de av Finansdepartementet fram-

lagda lagförslagen i promemorian Nya skatteregler för företagssektorn ur ett företagsskatteek-

onomiskt ljus. Framställningens syfte har i andra hand varit att redogöra för hur rättsområdet i 

fråga bör se ut för att uppfylla vissa önskvärda kvalitéer och således bidra till en rättssäker och 

förutsebar skattelagstiftning. Framställningens tredje syfte har varit att förklara hur såväl de 

nya reglerna gällande en generell ränteavdragsbegränsning som de justerade riktade ränteav-

dragsbegränsningarna mellan bolag i intressegemenskap kan komma att påverka bolagen som 

träffas av reglerna. Härav följer att utvalda delar av Finansdepartementets promemoria kritiskt 

analyseras, vilka främst är införandet av en generell ränteavdragsbegränsning och de riktade 

                                                 
6 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 2. 
7 Ibid. s. 234 ff. 
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ränteavdragsbegränsningar mellan företag i intressegemenskap, för att pröva huruvida de 

bakomliggande syftena med reglerna stämmer överens med förslagen. Analysen består av en 

för- och motargumentation i fråga om de ändringar som föreslås av Finansdepartementet med 

syftet att undersöka huruvida reglerna kan komma att påverka företagsamheten i Sverige samt 

om lagstiftningen kan ge upphov till incitamentsproblem.  

 

1.4 Metod 

1.4.1 Allmänt om framställningens metodval 

Valet av metod är gjort utifrån det faktum att framställningen bör kategoriseras som vetenskap-

lig och tillföra nya svar och lösningar.8 Metoden bör därför vara en god rättsvetenskaplig metod, 

då metoden ska bistå med hjälp för att uppnå mina syften med framställningen. I framställ-

ningen beskrivs inte enbart gällande rätt, utan större delen av redogörelsen görs utifrån Finans-

departementets promemoria och sålunda inte gällande rätt. Vidare förekommer det i viss mån 

en argumentation om alternativa lösningar som skulle kunna motverka de problem som Finans-

departementets förslag skulle kunna medföra. Av vikt för metoden är således att den tillåter en 

argumentering i syfte att komma underfund med hur de föreslagna reglerna, samt eventuella 

justeringar av förslaget, kan uppnå de bakomliggande målen med skattelagstiftningen.9 Fram-

ställningen kommer därför ur ett perspektiv att präglas av en sedvanlig juridisk metod, dvs. 

rättsdogmatisk metod, där jag tolkar och systematiserar gällande rätt i enlighet med det latinska 

begreppet de lege lata.10 Rättsdogmatiken används i de deskriptiva delar där nuvarande lag-

stiftning skildras, men även till viss mån i de analyserande delarna. Framställningen kommer 

därutöver även att präglas av en rättspolitisk metod i de granskande och analyserande delar som 

berör Finansdepartementets promemoria med utgångspunkt i hur lagen bör vara i enlighet med 

det latinska begreppet de lege ferenda.11 

 

                                                 
8 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015. s. 13–17 

och Peczenik, A., Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, 1995. s. 34. 
9 Peczenik, A., Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, 1995. s. 31. 
10 Peczenik, A., Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära, 1995. s. 33, Kleineman, J., 

Rättsdogmatisk metod, 2013. s. 26, Peczenik, A., Juridikens metodproblem: rättskällelära och lagtolkning, 

1974. s. 49 och Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 

2015. s. 43. 
11 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015. s. 48. 
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1.4.2 Rättsdogmatisk metod 

I de deskriptiva delar som presenterar bakgrunden till Finansdepartementets promemoria samt 

redogörelsen för det nuvarande rättsläget är framställningen traditionellt rättsdogmatisk.12  Med 

andra ord har en traditionell rättsvetenskaplig metod använts.13 Metoden möjliggör för en re-

dogörelse samt analys av gällande rätt, dvs. hur rätten är enligt det latinska begreppet de lege 

lata.14 Utgångspunkten för användandet av metoden är att använda sig av traditionella rättskäl-

lor, såsom lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin, vilka alla är beståndsdelar i rätt-

skälleläran.15 I en juridisk argumentation ger rättskälleläran således vägledning i vilka rättskäl-

lor som ska, bör och kan användas i en rättsvetenskaplig studie.16 I denna studie har alla rätts-

källor från rättskälleläran haft betydelse för framställningens resultat. Framställningen präglas 

visserligen av en omfattande redogörelse samt analys avseende Finansdepartementets prome-

moria, vilken i sig inte kan inbegripas i de traditionella rättskällorna. Rättsdogmatiken tillåter 

emellertid en diskussion från perspektivet av hur något bör vara enligt det latinska begreppet 

de lege ferenda och inte enbart hur rätten är.17 De deskriptiva delarna av framställningen som 

redogör Finansdepartementets promemoria, vilka inte är gällande rätt, utgörs således även till 

viss del av en rättsdogmatisk metod. 

 

Metoden har visserligen kritiserats, eftersom en traditionell vetenskap beskriver verkligheten 

och vad som är sant eller inte. En undersökning som visar ett resultat, ska kunna upprepas och 

påvisa samma resultat därefter. Den rättsdogmatiska metoden har ansetts visa ett stort intresse 

för normerna, men inte hur dessa tillämpas i verkligheten genom mänskligt handlande.18 Rätts-

vetenskapens företrädare har även kritiserat metoden för att den i alltför hög grad framhäver 

forskarens egna värderingar.19 Trots kritiken används den i omfattande utsträckning inom rätts-

vetenskapen av erfarna forskare och något klart svar huruvida den är tillräckligt vetenskaplig 

eller inte går i dagsläget inte att finna och således torde metoden även kunna tillföra ett veten-

skapligt värde i min framställning.  

 

                                                 
12 Peczenik, A., Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatikern, FT 1990. s. 42. 
13 Hellner, J., Metodproblem i rättsvetenskapen - Studier i förmögenhetsrätt, 2001. s. 29–30. 
14 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, 2013. s. 26. 
15 Ibid. s 21 och s. 28. 
16 Peczenik, Aleksander (1995). Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära. 1. uppl. Stock-

holm: Fritze. s. 35. 
17 Lehrberg, B., Praktisk juridisk metod, 2014. s. 203–204, Jareborg, Nils (2004). Rättsdogmatik som vetenskap. 

SvJT 2004 s. 4. och Sandgren, Clas (2005). Är rättsdogmatiken dogmatisk? TfR 2005 s. 650. 
18 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, 2013. s. 13–16. 
19 Peczenik, Aleksander (2005). Juridikens allmänna läror. SvJT 2005, s. 253–254. 
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1.4.3 Rättspolitisk metod 

De analyserande delarna av framställningen präglas av en rättspolitisk metod i syfte att ge ett 

friare utrymme för en öppen argumentation. Den rättspolitiska metoden tillåter, jämfört med 

den rättsdogmatiska metoden, en diskussion med objektiva argument för hur en lag bör se ut 

för att tillgodose sitt ändamål.20 I framställningen diskuteras å andra sidan införandet av vissa 

regler samt ändringar av nuvarande, dvs. regler som ännu inte finns, men i de lege ferenda-

diskussionen lämpar sig även den rättspolitiska metoden, eftersom den ger utrymme för annan 

tolkning än vad som är rätt eller fel. Huvudsyftet med denna framställning är som nämnt att 

tolka hur rätten kan komma att bli med införandet av en generell ränteavdragsbegränsning i 

svensk lagstiftning och argumentationen i framställningen kommer därför, till stor del, att ske 

utifrån i hur lagen bör se ut. Härav följer att metoden används i den samlade analysen och 

diskussionen som sker med utgångspunkt i de politiska mål som promemorian presenterar, utan 

att stöta på de traditionella begränsningarna som en rättsdogmatiker vanligtvis gör.21 Vidare ger 

den rättspolitiska metoden utrymme för vissa jämförelser med utländsk rätt, som i nämnda delar 

förekommer i syfte att underbygga argumentationen. Framställningen i stort utgör däremot inte 

en komparativ studie.22 

 

1.5 Avgränsningar 

Huvudsyftet med framställningen har varit att utvärdera förslagen som presenterats i Finansde-

partementets promemoria gällande ränteavdragsbegränsningar, vilket har resulterat i att prome-

morian i sin helhet inte har analyserats. Promemorian behandlar en generell ränteavdragsbe-

gränsning, de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna, hybridregler vid vissa gränsöverskri-

dande situationer, skatteregler om finansiella leasingavtal och värdeminskningsavdrag avse-

ende hyreshus. Denna framställningen behandlar den generella ränteavdragsbegränsningen och 

de justerade riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna. Vidare presenteras i samband med den 

generella ränteavdragsbegränsningen en sänkning av bolagsskatten respektive expansionsfond-

skatten från 22 % till 20 %, vilket jag i min framställning inte avser att ta ställning till i någon 

större utsträckning på grund av bristande tid och utrymme. Den huvudsakliga argumentationen 

i framställningen har förts med utgångspunkt i att skattesubjekten klassificerats som aktiebolag 

och ingen annan bolagsform. I framställningen har jag endast i korta drag förklarat problem-

                                                 
20 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 2015. s. 48. 
21 Ibid. s. 45. 
22 Strömholm, S., Användning av utländskt material i juridiska monografier, SvJT 1971. s. 251 ff. 



 6 

bakgrunden och det viktigaste arbetet som föranlett dagens rättsläge. Av det skälet har jag end-

ast ytligt berört EU-rätten och deras arbete fram till idag, trots att en större analys kan göras 

utifrån ett EU-rättsligt perspektiv, exempelvis hur förslaget är förenligt med EU-rättens krav på 

fri rörlighet. I min analys har jag utgått från den av Finansdepartementet föreslagna svenska 

lagstiftningen. Vidare har jag i framställning vissa jämförelser med andra länders lagstiftning, 

men begränsar mig från att utförligt redogöra för dess regelverk, då min avsikt med jämförelsen 

endast har varit att visa hur ett bolags resultat kan skilja sig mellan olika länder på grund av 

skillnader i den skattemässiga hanteringen utav räntekostnader. Framställningen har även inslag 

av alternativa lösningar till lagstiftning och hur den i stort bör se ut för att uppnå vissa specifika 

mål, men någon redogörelse för hur lagstiftningen bokstavligen skulle kunna se ut ryms inte 

inom uppgiftens begränsade utrymme. 

 

Framställningens analys har gjorts utifrån en juridisk bedömning med inslag av ekonomisk be-

skaffenhet, då den skatterättsliga regleringen går hand i hand med företagsekonomin. Jag har 

emellertid inte avsett att beröra några nationalekonomiska teorier utan har på ett företagsskat-

teekonomiskt sätt analyserat innehållet i framställningen. Det förekommer diskussioner 

huruvida effektiviteten i samhället påverkas, men diskussionen kommer inte att fördjupas, trots 

att en djupare analys möjligen skulle kunna leda till intressanta resultat ur en nationalekonomisk 

synvinkel.  

 

1.6 Disposition 

Inledningsvis i framställningen presenteras vad som enligt doktrinen anses vara en god skatte-

lagstiftning och vissa skatterättsliga principer lyfts fram. Den s.k. neutralitetsprincipen används 

som ett generellt bakomliggande skäl till Finansdepartementets promemoria i helhet och därför 

ägnas stor vikt i den inledande delen åt att förklara hur och varför den används samt kritik som 

framförts mot principen.23 Därefter presenteras en övergripande rättsutveckling i fråga om den 

skatterättsliga hanteringen av räntekostnader hittills.24 Vidare i framställningen presenteras 

valda delar ur Finansdepartementets promemoria som är av intresse för framställningen och 

kommande diskussion. På grund av områdets komplexitet ägnas en stor del av den deskriptiva 

delen i framställningen åt att presentera de föreslagna reglerna.25 I avsnittet angående de riktade 

                                                 
23 Se avsnitt 2. 
24 Se avsnitt 3. 
25 Se avsnitt 4. 
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ränteavdragsbegränsningsreglerna, som idag är gällande rätt, presenteras såväl nuvarande rätts-

läge samt hur det av Finansdepartementet föreslås att justeras.26 Avslutningsvis presenteras 

promemorians förslag på nya regler och hur dessa enligt Finansdepartementet är avsedda att 

fungera.27 Promemorian har således brutits ner i olika beståndsdelar, men presenterats i den 

ordning som reglerna är avsedda att fungera i den verkliga tillämpningen. Av detta följer att 

kapitel två, tre och fyra är deskriptiva delar som föranleder bakgrunden och det material som 

tillämpas i kapitel fem och sex, som är en analyserande del med mina egna åsikter och slutsatser 

om hur lagstiftningen bör se ut.28  

                                                 
26 Se avsnitt 4.2. 
27 Se avsnitt 4.3. 
28 Se avsnitt 5 och 6. 
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2. Målsättning med skattelagstiftning 

2.1 God skattelagstiftning 

Införandet av skatter kan ske av flera olika bakomliggande motiv såsom fördelningspolitiska, 

miljöpolitiska, sysselsättnings- eller konjunkturmässiga och konsumtionsstyrande, vilka brukar 

klassificeras som skatternas icke-fiskala ändamål. Den traditionella aspekten av införandet av 

en skatt är att staten ska erhålla intäkter, dvs. skatten införs med fiskala ändamål.29 Skattelag-

stiftningens mål kan således grundas i skatterättsliga målsättningar, men också skattepolitiska 

målsättningar. Vidare kan av en skattelagstiftning ett visst antal kvalitéer önskas och Adam 

Smith förespråkade tidigt fyra grundprinciper för all beskattning ”quality, certainty and not 

arbitrary, convenience, economy in collection”.30 Även i nyare doktrin har vissa specifika kri-

terier lyfts fram – kriterier som bör vara uppfyllda för att en skatt ska klassificeras som en god 

skattelagstiftning.31 I framställningen används kriterierna som ett verktyg i den samlade ana-

lysen av Finansdepartementets förslag på skattelagstiftning, i syfte att utvärdera huruvida för-

slagen kan klassificeras som en god skattelagstiftning eller inte.32 

 

Ett första kriterium är att skatten ska vara effektiv med hänsyn till sitt grundläggande mål. En 

dålig skattelagstiftning kan leda till en samhällsekonomisk och statsfinansiell förlust, vilket inte 

är eftersträvansvärt.33 Skatten behöver således vara effektivt utformad med ett tydligt syfte samt 

målbild hur det primära målet ska uppnås. Vidare krävs det att en skatt ska ha legitimitet, om 

medborgarna inte anser att skatten är tillräckligt adekvat brister förtroendet för skattesystemet. 

Av vikt är därför att skattesubjekten förstår skatten samt varför de betalar den. En skatt som 

inte begrips av den skattskyldige eller också kan uppfattas som orättvis kan inte anses rymma 

inom uttrycket en god skattelagstiftning och kan likaledes heller inte erhålla legitimitet från 

medborgarna.34 Den skatterättsliga regleringen bör också utformas så att den är enkel och det 

bör vara praktiskt enkelt att anpassa sig efter skatten samt att uppfylla kraven som regleringen 

ställer. I relation till enkelheten bör även skatterna uppnå en viss proportionalitet. Det bör inte 

krävas en stor administrativ börda för att anpassa sig efter skattereglerna.35 

 

                                                 
29 Lodin, S-O., Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, SN 2007. s. 477. 
30 Smith, A., The wealth of Nations, 1776. s. 349 ff.  
31 Lodin, S-O., Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, SN 2007. s. 478. 
32 Se avsnitt 5 och 6.  
33 Lodin, S-O., Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, SN 2007. s. 478. 
34 Ibid. s. 480. 
35 Ibid. s. 481. 
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Ytterligare krav på en god skattelagstiftning är att de skattskyldiga ska kunna förutse effekterna 

av sina olika handlingsalternativ. En skattekostnad ska inte vara en överraskning och inte be-

stämmas godtyckligt.36 För att rättssäkerheten ska vara hög krävs det därför att skatterna är 

förutsebara i förhållande till de olika handlingsalternativ som den skattskyldige har att välja 

mellan. Om skatterna inte är tillräckligt förutsebara kan det leda till att medborgarna avstår från 

vissa förfaranden samt att lojaliteten mot skattesystemet brister.37 Vidare ska skatten vara enkel 

att kontrollera och svår för skattesubjekten att undgå.38 Om en skatt är enkel att undgå, förlorar 

också systemet legitimitet och moralen hos skattesubjekten att betala skatt kan i sin tur skadas.39 

Lagstiftningen ska också bidra till en synlighet, dvs. den skattskyldige ska vara medveten av-

seende skattens innebörd.40 Skatten ska vara konstruerad så att den tar så lite som möjligt från 

skattesubjekten utöver vad den driver in till statskassan.41 De sista kraven en tillämpad skatt 

kan önskas ha, och som är av störst vikt för den fortsatta diskussionen i denna framställning, är 

hur skatten bör uppmuntra likformighet och neutralitet.42 

 

2.2 Neutralitetsprincipen 

2.2.1 Allmänt om den skatterättsliga neutraliteten 

Den tillämpade skatterätten bör främja neutralitet i förhållande till den skattskyldiges val mellan 

olika handlingsalternativ. Innebörden av neutralitetsprincipen är att den skattskyldiges val inte 

ska påverkas av hur beskattningen sker utifrån det valda handlingsalternativet. Hur skattesub-

jekt väljer att exempelvis finansiera eller att bedriva verksamheten ska således inte styras av 

beskattningen.43 Wenehed har definierat att en skatteregel är neutral om ”… den inte påverkar 

de ekonomiska aktörernas beslut och beteenden på marknaden”.44 Därav följer att handlings-

alternativ som är ekonomiskt likvärdiga före skatt också bör vara det efter skatt.45 Värt att på-

peka är att den svenska inkomstbeskattningen vilar på neutralitetsprincipen men att den inte 

strikt tillämpas, vilket innebär att avsteg ibland har gjorts från att uppnå fullständig neutralitet 

                                                 
36 Smith, A., The wealth of Nations, 1776. s. 349 ff. 
37 Lodin, S-O., Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, SN 2007. s. 483. 
38 Riksrevisionen, Enhetligt beskattning?, 2010. s. 15. 
39 Lodin, S-O., Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, SN 2007. s. 483–484. 
40 Ibid. s. 485. 
41 Smith, A., The wealth of Nations, 1776. s. 349 ff. 
42 Eftersom neutralitetsargument är ett av de bakomliggande skälen till förslagen av Finansdepartementet om en 

generell ränteavdragsbegränsning ägnar jag således ett helt eget avsnitt härnäst om neutralitet, se avsnitt 2.2 om 

neutralitet och bl.a. likformighet. 
43 Mutén, L., Bolagsbeskattning och kapitalkostnader, 1968. s. 21. 
44 Wenehed, L-E., CFC-lagstiftningen, 2000. s. 165. 
45 Lodin, S-O m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, 2013. s. 45. 
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i den svenska skatterättsliga regleringen.46 Diskussioner har även i den skatterättsliga doktrinen 

förts huruvida neutralitetsprincipen snarare är ett mål med den skatterättsliga regleringen än en 

princip.47 Argumentation utifrån ett neutralitetsperspektiv förekommer dock såväl vid både till-

lämpning och motivering av skatteregler.48 Ur ett annat perspektiv kan en fullständig strävan 

efter neutralitet anses vara en omöjlig uppgift för lagstiftaren, så länge skatteplanering försiggår 

i samhället.49 Den övergripande målsättningen med den skatterättsliga neutralitetsprincipen är 

att regleringen ska vara neutral och inte påverka den enskilde i olika handlingsalternativ.50 Strä-

van efter ett skatterättsligt neutralt system kan dock leda till att skattereglerna blir tekniskt kom-

plicerade. Ibland kan lagstiftaren med fördel minska strävandet efter så hög neutralitet som 

möjligt för att lyckas skapa praktiskt tillämpbara regler.51 Följaktligen kan neutralitetssträvan i 

vissa fall få ge vika för andra skatterättsliga principer eller rättspolitiska mål.52 

 

2.2.2 Mikro- och makroneutralitet 

Skatteneutralitet motiveras i doktrinen av samhällsekonomiska skäl,53 och kan delas in i två 

olika nivåer; mikro- och makroneutralitet.54 Mikroneutralitet är den som avser hur enskilda 

skattesubjekt inte ska påverkas i sina handlingsalternativ utifrån hur och när beskattningen 

sker.55 Makroneutralitet syftar snarare till den överordnade effektiviteten i samhällsekonomin, 

exempelvis vilken nivå skattesatsen ska ha.56 Indelningen har i den skatterättsliga doktrinen 

även gjorts genom begreppen materiell och formell neutralitet.57 Om det råder brist på mikro-

neutralitet påverkas samhällsekonomin, då mikroneutraliteten i sin tur bidrar till makroneutra-

litet. Om den enskilde strävar efter ett ekonomiskt mål och vägarna dit är flera, men vägarna 

dit inte behandlas skattemässigt olika föreligger en hög mikroneutralitet. Vilken väg enskilda 

skattesubjekt väljer att gå beror följaktligen inte av skatterna och någon bristande mikroneutra-

                                                 
46 Rabe, G. & Hellenius, R., Det svenska skattesystemet, 2011. s. 47. 
47 Dahlberg, M., Internationell beskattning, 2014. s. 644. 
48 Påhlsson, R., Likhet inför skattelag: likhetsprincipen och konstruktionen av jämförbarhet i skatterätten, 2007. 

s. 32–34. 
49 Påhlsson, R., Inledning till skatterätten, 2003. s. 61 ff. 
50 Lodin, S-O m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, 2013. s. 3. 
51 Ibid. s. 46. 
52 Rabe, G. & Hellenius, R., Det svenska skattesystemet, 2011. s. 47. 
53 Lodin, S-O m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, 2013. s. 46. 
54 Persson Österman, R., Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, 1997. s. 29. 
55 Mutén, L., Bolagsbeskattning och kapitalkostnader, 1968. s. 21. 
56 Persson Österman, R., Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, 1997. s. 29. 
57 Gunnarsson, Å., Skatterättvisa, 1995. s. 143 ff. I framställningen utgår jag dock från begreppen mikro- och 

makroneutralitet. 
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litet kan inte anses föreligga, vilket i sig också innebär att makroneutraliteten heller inte påver-

kas av skatterna.58 Med ett neutralt skattesystem styrs samhällsekonomin i slutändan således 

inte av skattereglerna, dvs. skattesubjektens val är neutrala i förhållande till beskattningen. Om 

skattereglerna inte är neutrala och olika valmöjligheter frambringar olika skattemässiga utfall 

påverkas ofta beteendet hos skattesubjektet. I de flesta fall kommer den skattskyldige, som i 

grunden är rationell, att välja det alternativet som anses vara mest förmånligt för denne.59 Att 

vissa alternativ är mer förmånliga än andra påverkar i sin tur enligt nationalekonomiska teorier 

samhällseffektiviteten, då skattesubjektens handlingsalternativ begränsas huruvida handlings-

alternativet är skattemässigt förmånligt eller inte.60 

 

2.2.3 Neutralitet och dess samband med likformighet 

Neutralitetsprincipen har ett nära samband med likformighetsprincipen, då likformig skatte-

rättslig reglering också ökar neutraliteten.61 Likformighetsprincipen är en allmän rättviseprin-

cip och i ett skattesammanhang innebär principen att lagstiftaren ska sträva efter att likartade 

fall ska beskattas på ett likartat sätt.62 Att likformighetsprincipen ska tillämpas framgår även av 

lagtexten som stadgar att ”domstolar samt förvaltningsmyndigheter … ska i sin verksamhet be-

akta allas likhet inför lagen sam iakttaga saklighet och opartiskhet”.63 I de fall en skatt kan 

undgås genom annat jämförligt handlande kan skatten leda till snedvridande effekter och i sin 

tur skada samhällsekonomin. De jämförliga handlandena kan nämligen visa sig vara ekono-

miskt mindre effektiva och exempelvis påverka prisbildning och investeringsbeteenden. Att 

stifta generella regler bidrar oftast till att neutraliteten och likformigheten ökar, medan special-

regler tvärtom kan medföra olikbehandling och snedvridningar.64 

 

2.2.4 Något om neutralitetsargumentet och dess användning 

Svårigheten i att använda sig av neutralitetsargumentet i skatterättsliga sammanhang har visats 

sig i såväl doktrin som förarbeten. Det hävdas att begreppet har en hög abstraktionsnivå, så att 

enbart den som använder begreppet själv förstår innebörden.65 Vidare anses principen vara 

                                                 
58 Persson Österman, R., Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, 1997. s. 30. 
59 Ibid. s. 49. 
60 Gunnarsson, Å., Skatterättvisa, 1995. s. 135. 
61 Lodin, S-O m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, 2013. s. 46. 
62 Ibid. s. 45. 
63 1 kap. 9 § RF. 
64 Lodin, S-O., Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning, SN 2007. s. 484. 
65 Mattsson, N., Neutral inkomstskatt – vad är det?, 1988. s. 88. 
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oklar och omtvistad.66 Att använda sig av begreppet neutralitet inom skatterätten och inom nat-

ionalekonomisk forskning i offentlig finansiering synes ändock vara populärt.67 Inte minst i 

promemorian från Finansdepartementet som analyserats i framställningen.68 Användandet av 

neutralitetsargument vid regelutformning kan visserligen innebära en risk, vilket innebär att en 

argumentation om en bättre samhällsekonomisk effektivitet inte bör föras, om det inte är säkert 

att en sådan effektivitet verkligen uppnås genom regelutformningen.69 Påståenden om att ett 

förslag ökar neutraliteten och i sin tur höjer effektiviteten bör också kunna styrkas och bevisas 

att så verkligen är fallet, inte enbart allmänt påstå att likformig beskattning leder till neutrali-

tet.70 

 

Det hävdas vidare i den skatterättsliga doktrinen att neutralitetsprincipen ska användas norma-

tivt i en politisk diskussion, jämfört med likformighet som kan användas i rättstillämpningen.71 

Trots invändningarna används den inducerade neutralitetsprincipen i rättstillämpningen såväl i 

förarbeten som vid domstols tolkning av skatteregler.72 

 

2.2.5 Neutralitet och dess samband med reciprocitet 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid en neutralitetsdiskussion är reciprocitet, som i sin tur 

kan påverka neutraliteten i den skatterättsliga regleringen. Med reciprocitet avses enligt den 

svenska ordboken ömsesidighet.73 I inkomstbeskattningen åsyftas med reciprocitet att transakt-

ioner som medför skattepliktiga intäkter för en skattskyldig också ska leda till en avdragsgill 

kostnad för en annan skattskyldig. Det har i den skatterättsliga doktrinen hävdats att reciproci-

tetsprincipen är vag.74 Reciprociteten i den svenska inkomstbeskattningen är inte fullständig, 

men heller inte något lagstiftaren bör eftersträva fullt ut.75 En total reciprocitet skulle innebära 

att utgifter alltid är avdragsgilla för den som betalar och i sin tur att inkomsten alltid är avdrags-

gill hos mottagaren. Ett sådant utfall skulle inte tillföra någon större summa i inkomstskatt till 

                                                 
66 SOU 2008:80, Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet. 
67 Persson Österman, R., Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, 1997. s. 33. 
68 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. 
69 Persson Österman, R., Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, 1997. s. 48. 
70 Ibid. s. 52. 
71 Ibid. s. 49. 
72 Påhlsson, R., Inledning till skatterätten, 2003. s. 63. 
73 Nationalencyklopedin, reciprocitet. 
74 Dahlberg, M., Om principer vid tolkning av skattelag, SN 2004. s. 664. 
75 Lodin, S-O m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, 2013. s. 50 och Kellgren, J., Reciprocitet i 

inkomstbeskattningen – vad skulle kunna avses med det?, 2005. s. 171. 
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staten, vilket innebär att strävan efter totalt reciprocitet torde därför vara meningslöst.76 Omvänt 

kan reciprocitetsbrister leda till en skattefördel eller en skattenackdel. I de fall den som betalar 

inte får avdrag men att den som erhåller betalningen beskattas, kan en skattemässigt oförmånlig 

situation uppstå. Det har ansetts att en bristfällig reciprocitet kan ge upphov till en svaghet i 

neutraliteten i den svenska inkomstbeskattningen.77  

                                                 
76 Kellgren, J., Något om betydelsen av reciprocitet och prissättning vid neutralitetsanalyser i inkomstskatte-

rättslig forskning, 2017. s. 174 
77 Ibid. s. 174 
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3. Den skatterättsliga hanteringen av ränta 

3.1 Rättsutvecklingen på området fram tills idag 

3.1.1 Bakgrunden till dagens lagstiftning 

Ränteavdragsreglerna inom skatterätten i Sverige har under en längre tid varit under diskussion 

och lagstiftaren har genom två omgångar den senaste tiden, först år 2009 och därefter år 2013, 

infört vissa ränteavdragsbegränsningar.78 Avdragsrätten för räntor enligt den allmänna huvud-

regeln gav innan 2009 års regler upphov till viss skatteplanering i form av räntesnurror, ef-

tersom internationella koncernbolag utnyttjade avdragsrätten genom att flytta vinster i svenska 

bolag med hjälp av interna lån och höga räntor.79 Bolagen i Sverige sanktionerades avdrag för 

sina räntekostnader, medan motsvarade ränteintäkt antingen beskattades lågt eller inte alls hos 

ett bolag hemmahörande i en annan stat. Det visade sig att skatteflyktslagen inte kunde för-

hindra dessa upplägg.80 På grund av att den svenska skattebasen eroderades med dåvarande 

reglering, upprättade Skatteverket en hemställan gällande en ränteavdragsbegränsning.81 Till 

följd därav infördes med 2009 års regler vissa begränsningar i rätten till avdrag för bolag som 

befinner sig i intressegemenskap med varandra.82 Tiden därpå kartlagde Skatteverket hante-

ringen av ränteavdrag ytterligare, vilket resulterade i tre olika rapporter. Skatteverket konstate-

rade i sin kartläggning att det, trots 2009 års regler, fortfarande försiggick skatteplanering med 

hjälp av avdragsrätten för räntor.83 

 

Regeringen tillsatte därpå, den 13 januari 2011, en kommitté vars uppdrag var att se över be-

skattningen av bolag för att öka kapitalbeståndet, produktiviteten, BNP och välfärden inom 

Sverige. Kommittén fick namnet Företagsskattekommittén (FSK) och kommitténs huvudsak-

liga syfte var att undersöka om det var lämpligt att ta fram regler som kunde begränsa ränteav-

dragsrätten samt komma med förslag på reglering. Anledningen var att regeringen ansåg att den 

skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital behövdes förbättras och att det med 

dåvarande regler fanns en dubbel asymmetri, vilken innebar att en lånefinansierad verksamhet 

                                                 
78 Prop. 2008/09:65. Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag och Prop. 2012/13:1. Förslag 

till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor. 
79 Allmänna huvudregeln återfinns i 16 kap. 1 § IL. 
80 Prop. 2008/09:65. Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag. s. 113 och lagen (1995:575) 

mot skatteflykt. 
81 Skatteverket. Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa skulder, 2008. 
82Prop. 2008/09:65. Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag, bet. 2008/09:SkU19, rskr. 

2008/09:114, SFS 2008:1343.  
83 Skatteverket. Ränteavdrag i företagssektorn, 2009 och Skatteverket. Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt 

kartläggning, 2011. 
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gynnades framför en verksamhet som finansierades genom eget kapital.84 Regeringen menade 

att neutraliteten gällande valet av finansieringskälla rubbades, eftersom det fanns incitament att 

finansiera verksamheten med lån istället för eget kapital. Kostnaden för lån – ränta – får dras 

av medan kostnaden för eget kapital – utdelning och värdeförändring – inte får dras av. Skatte-

belastningen på eget kapital blir således högre än på investeringar som finansieras med lån.85 

Regeringen konstaterade dock att ett förslag från FSK först kunde träda i kraft efter ett par år 

och att det var, på grund av den då pågående eroderingen av den svenska bolagsskattebasen, 

lämpligt att utvidga hanteringen av räntor ytterligare i väntan på eventuell ny reglering.86 Reg-

lerna utvidgades därför med 2013 års regler, vilket också är gällande rätt i skrivande stund.87 

 

3.1.2 Företagsskattekommitténs förslag och framförd kritik mot det 

FSK överlämnade därefter den 12 juni 2014 sitt slutbetänkande och med det föreslog FSK två 

alternativa förslag för att minska den asymmetriska skillnaden mellan lånat respektive eget ka-

pital. Det ena innebar ett s.k. finansieringsavdrag och det andra en ränteavdragsbegränsning 

enligt en s.k. EBIT-modell.88 Enligt kommitténs tänkta huvudförslag – finanseringsavdraget – 

föreslogs att finansiella kostnader som överstiger motsvarande finansiella intäkter i sin helhet 

inte får dras av. Avdragsrätten för negativa finansnetton skulle således slopas helt och hållet, 

vilket i sin tur kunde skapa neutralitet mellan eget och lånat kapital. Det andra förslaget – al-

ternativförslaget enligt EBIT-modellen – innebar att finansiella kostnader som översteg mot-

svarande finansiella intäkter fick dras av med ett belopp som motsvarar 20 % av avdragsun-

derlaget. Avdragsunderlaget skulle motsvara det skattemässiga resultatmåttet EBIT (resultat 

före finansiella poster och skatter). Alternativförslaget gav även en möjlighet för finansiella 

kostnader att rullas vidare och ligga till grund för ränteavdrag under en sexårsperiod.89 

 

Företagsskattekommitténs slutbetänkande skickades sedermera ut till 98 stycken remissinstan-

ser för att erhålla synpunkter gällande förslaget.90 Yttranden inkom av ett flertal remissinstanser 

samt även andra kommentarer från såväl bolag som privatpersoner.91 Den större delen av re-

                                                 
84 Finansdepartementet, Översyn av företagsbeskattningen, 2011. s. 1 ff. 
85 Ibid. s. 9–10.  
86 Prop. 2012/13:1. Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor. s. 232.  
87 Prop. 2012/13:1. Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor. SFS 2012:757, 

2012/13:FiU1. 
88 Innebörden av en EBIT-modell förklaras ingående i avsnitt 4.3.1.  
89 SOU 2014:40, Neutral bolagsskatt: för ökad effektivitet och stabilitet : slutbetänkande. s. 60–61. 
90 Fi2014/2212 – Remiss 2014-06-23. 
91 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 89. 
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missinstanserna var positiva till att förbättra neutraliteten mellan finansiering med eget och lå-

nat kapital samt att skatteplanering med hjälp av ränteavdrag bör motverkas. Remissinstanserna 

framförde emellertid stor kritik mot de två alternativen. Kritiken framfördes bland annat ef-

tersom huvudförslaget var alltför omfattande och saknade internationell motsvarighet samt att 

ränteavdragsbegränsningsreglerna för vissa interna lån kvarstod vid sidan av den generella be-

gränsningen i alternativförslaget och dessa är svåra att tillämpa. Vidare förespråkade större de-

len av remissinstanserna en EBITDA-modell (resultat före finansiella poster, skatter samt av-

skrivningar) istället för en EBIT-modell.92 En EBITDA-modell är enligt remissinstanserna mer 

vanlig i internationella samband och kan gynna dyra investeringar.93 

 

3.1.3 Det internationella arbetet gällande ränteavdrag 

Framläggningen ovan visar på hur Sverige har arbetat med att försöka motverka skattebasero-

dering och skatteplanering genom användandet av ränteavdragsrätten under ett flertal år. Sam-

tidigt har även ett omfattande internationellt arbete pågått i syfte att motverka skattebaserode-

ring och vinstöverflyttning. I det internationella arbetet har OECD varit i en ledande position. 

Organisationen har tagit fram ett projekt vid namnet BEPS i syfte att motverka internationell 

skatteplanering med ränteavdrag. Den 5 oktober 2015 publicerades organisationens rekommen-

dationer för hur medlemsstaterna kan motverka problemet och medlemsländerna rekommende-

ras att se över sin interna reglering och ändra denna.94 Därefter lämnades den 22 december 2016 

en uppdaterad slutrapport.95 En av åtgärderna som rekommenderades av organisationen, och 

som är av intresse för framställningen, är åtgärd 4 som behandlar internationell skatteplanering 

med ränteavdrag. BEPS-åtgärden innebär en generell begränsning av ränteavdrag, som ska utgå 

från negativa räntenetton och begränsningen ska antingen baseras på EBITDA eller EBIT samt 

att procentsatsen i fråga om begränsningen ska sättas till 10–30 %. Rekommendationerna är 

emellertid inte bindande för länderna utan innebär en ”god praxis-strategi” och avsikten med 

rekommendationerna är att länderna ska bli mer lika varandra i hanteringen av skattemässiga 

ränteavdrag.96 Å andra sidan presenterade EU-kommissionen därefter den 28 januari 2016 ett 

                                                 
92 Innebörden av en EBITDA-modell förklaras ingående i avsnitt 4.3.2.  
93 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 91.  
94 Ibid. s. 92. 
95 BEPS – Slutrapport.  
96 För djupare förståelse av BEPS och åtgärd 4 hänvisar jag läsaren till OECD:s hemsida och digitala upplaga av 

rapporten. 
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direktiv mot skatteundandragande, som senare antogs av rådet den 12 juli 2016.97 EU:s med-

lemsstater ska enligt direktivet samordnat införa vissa av OECD:s åtgärdspunkter i BEPS, bland 

annat åtgärd 4 om ränteavdragsbegränsningar.98 Artikel 4 i direktivet, som återspeglar åtgärd 4 

i BEPS-rekommendationerna, stadgar att det ska införas en generell begränsning av avdrag för 

nettoränteutgifter enligt en EBITDA-modell. Avdrag får göras upp till 30 % av den skattskyl-

diges vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar.99 Eftersom direktivet föreskriver minimi-

normer kan medlemsstaterna även välja ett lägre procenttal samt att använda det alternativa 

måttet EBIT.100 Medlemsstaterna ska enligt direktivet senast den 31 december 2018 införa rän-

teavdragsbegränsningsregler och länderna ska tillämpa dessa från och med den 1 januari 

2019.101 

 

Vidare ger direktivet vissa möjligheter för medlemsstaterna att utforma reglerna som de önskar 

med bland annat en beloppsgräns, vars innebörd är att avdrag får göras upp till 3 000 000 EUR 

per år för överstigande ränteutgifter.102 Direktivet lämnar även utrymme för medlemsstaterna 

att undanta vissa bolag, exempelvis fristående subjekt som inte ingår i någon koncern eller har 

något närstående bolag eller fast driftsställe och finansiella bolag.103 Det ges också utrymme 

till att införa en koncernregel, som i vissa fall tillåter avdrag, baserat på tillgångar och eget 

kapital eller baserat på EBITDA eller EBIT och externa ränteutgifter. Koncernregeln innebär 

att ett bolags nettoränteutgifter kan dras av upp till en andel av företagsgruppens avdragsut-

rymme, som motsvarar företagsgruppens nettoränteutgifter i relation till EBIT eller EBITDA, 

om ett större ränteavdrag kan göras för bolaget.104 Vidare kan vissa räntekostnader undantas 

som uppkommit till följd av lån för att finansiera långsiktiga offentliga infrastrukturprojekt 

samt lån som avtalats före den 17 juni 2016, om de inte ändras därefter.105 Medlemsstaterna 

                                                 
97 Rådets direktiv. Om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre mark-

nadens funktion, 2016. 
98 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 96. 
99 Art. 4 p. 1. Rådets direktiv. Om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den 

inre marknadens funktion, 2016. 
100 Rådets direktiv. Om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre mark-

nadens funktion, 2016. s. 2. 
101 Art. 11 p. 1. Rådets direktiv. Om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den 

inre marknadens funktion, 2016. 
102 Art. 4 p. 3a). Rådets direktiv. Om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den 

inre marknadens funktion, 2016. 
103 Art. 4.3.b och artikel 4.7. Rådets direktiv. Om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt in-

verkar på den inre marknadens funktion, 2016. 
104 Art. 4 p. 5. Rådets direktiv. Om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den 

inre marknadens funktion, 2016. 
105 Art. 4 p. 4. Rådets direktiv. Om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den 

inre marknadens funktion, 2016. 
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kan också välja att införa bestämmelser som innebär att skattesubjekten obegränsat kan rulla 

räntekostnader framåt i tiden eller att skattesubjekten får rulla outnyttjat EBITDA-utrymme 

framåt under fem års tid. Ett tredje alternativ till rullning av räntekostnader är att det får ske tre 

år bakåt i tiden av överstigande ränteutgifter.106 

 

3.1.4 Nya skatteregler för företagssektorn 

Finansdepartementet har i en promemoria den 20 juni 2017 presenterat två olika förslag på hur 

nya ränteavdragsbegränsningsregler kan komma att utformas i svensk lagstiftning. Förslagen 

ligger i linje med direktivet från EU mot skatteundandraganden samt OECD:s rekommendat-

ioner mot skattebaserodering och vinstöverföring, vilket innebär att dessa i sådana fall införli-

vas i svensk rätt. Förslagen föreslås att träda i kraft den 1 juli 2018.107 I promemorian present-

eras sammanfattningsvis att i första hand införa en generell begränsning av ränteavdrag i före-

tagssektorn genom en EBIT-regel, vars innebörd är att avdragsutrymmet uppgår till 35 % av 

EBIT. I andra hand föreslås införandet av en EBITDA-regel, som innebär att avdragsutrymmet 

uppgår till 25 % av EBITDA. Förslagen har således FSK:s alternativförslag som utgångs-

punkt.108 I kombination med någon av nämnda modeller ska bolagsskatten och expansions-

fondsskatten sänkas från 22 % till 20 %. Vidare föreslås ett avdragsförbud för ränta vid vissa 

gränsöverskridande situationer, att ge de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna ett snävare 

tillämpningsområde, skatteregler om finansiella leasingavtal och förändrade regler för värde-

minskningsavdrag på nyproducerade hyreshus.109 

 

Finansdepartementet förklarar inledningsvis i sin promemoria de bakomliggande skälen till att 

införa nya ränteavdragsbegränsningar i svensk rätt. Departementet hävdar att skattesystemet 

inte bör särbehandla vissa finansieringsformer, investeringar eller sektorer framför andra. Det 

ska således föreligga en neutralitet i bolagens val och det ska inte vara skattesystemet, som till 

övervägande del, påverkar skattesubjektens val. Med en sådan neutralitet följer också ett kon-

kurrenskraftigt och dynamiskt företagsklimat. Förutsättningen för företagande ska enligt depar-

tementet främja investeringar, vara internationellt konkurrenskraftig, innehålla förutsebara re-

gelverk och stödja konkurrens. Det faktum att dagens ränteregler ger en skattemässig fördel för 

bolag som finansierar verksamheten med lån istället för med eget kapital, då kostnaden för lånat 

                                                 
106 Art. 4 p. 6. Rådets direktiv. Om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den 

inre marknadens funktion, 2016. 
107 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 2. 
108 Se avsnitt 3.1.1.  
109 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 2. 
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kapital får dras av medan kostnaden för eget kapital inte får dras av, har skapat en asymmetri i 

dagens regler. Departementet menar att denna asymmetri leder till en lägre soliditet hos bolagen 

och att tungt belånade bolag i större utsträckning riskerar att bli mer sårbara. Vidare hävdas det 

att asymmetrin även leder till en felallokering inom ekonomin. Anledningen till felallokeringen 

beskrivs vara att bolag avstår från att investera med eget kapital i exempelvis forsknings- och 

utvecklingsprojekt och istället investerar i fasta tillgångar med hjälp utav lån.110 

 

Syftet med att införa en generell begränsning av ränteavdrag i företagssektorn är dels att öka 

neutraliteten mellan finansiering med lånat och eget kapital, dels att motverka skatteplanering 

genom ränteavdrag och att stora bolag etablerade i flera länder ska fortsätta att redovisa vinster 

i Sverige. Finansdepartementet delar FSK:s åsikt att begränsningen bör gälla ränta på såväl 

interna som externa skulder.111 Skatteverket är av samma åsikt och har i en rapport konstaterat 

att den svenska bolagsskattebasen hotas på grund av den omfattande skatteplaneringen som i 

dagens rättsläge försiggår med externa lån, varför externa räntor även bör omfattas av ny regle-

ring.112 Departementet väljer även i förslagen att inte undanta lån som avtalats före den 17 juni 

2016, trots att direktivet tillåter ett sådant undantag.113 Inte heller föreslås det i promemorian 

något undantag för varken finansiella bolag eller fristående subjekt, dvs. skattskyldiga som inte 

ingår i någon koncern eller har något närstående bolag eller fast driftställe, eftersom reglerna 

bör vara neutrala och gälla för alla företag.114 Av promemorian framgår det även att departe-

mentet utelämnat möjligheten att undanta infrastrukturprojekt, då ett sådant undantag av bolag 

inte skulle omfattas av neutraliteten i bolagsskattesystemet.115 Den generella ränteavdragsbe-

gränsningen gäller enligt förslaget juridiska personer och svenska handelsbolag, med vissa un-

dantag.116 Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln ska tillämpas sist, dvs. efter övriga 

ränteavdragsbegränsningsregler i 24 kap. IL. Om avdrag nekas enligt nämnda regler är det en-

bart kvarvarande ränteutgifter som begränsas av den generella ränteavdragsbegränsningsre-

geln.117  

                                                 
110 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 108–109. 
111 Ibid. s. 110. 
112 Skatteverket. Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn – uppföljning av tillämpningen av 2013 års 

regler samt externa lån, 2016. 
113 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 110.  
114 Ibid. s. 111. 
115 Ibid. s. 111. 
116 Ibid. s. 135. Se 2 kap. 3 § IL för definition av ”juridisk person”. Jag kommer inte beröra undantagen i någon 

större utsträckning, se promemorian för mer information. 
117 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 138–139. 
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4. Finansdepartementets promemoria 

4.1 Införandet av en räntedefinition i svensk skattelagstiftning 

Den nuvarande skattelagstiftningen definierar inte vad som avses med ränta.118 I den juridiska 

doktrinen har ränta förklarats med hjälp av två begrepp, formell och realekonomisk, där det 

formella uttrycket tar avstamp i vad ett avtal definierar som ränta medan det realekonomiska 

innebär all ersättning till en borgenär på grund av en kredit.119 Enligt skatterättslig praxis tycks 

ränta inte heller vara ett rättsligt klart definierat begrepp, utan ränta behandlas som kostnader 

för en kredit, oavsett vad denna kostnad benämns som.120 Förvaltningsdomstolarna synes emel-

lertid bedöma ränta ur ett realekonomiskt synsätt och har i ett flertal fall utgått från hur förut-

sebar respektive oförutsebar avkastningen är. En förutsebar avkastning har bedömts vara ränta, 

medan icke förutsebar avkastning har bedömts att vara kapitalvinster.121 Den nyare skatterätts-

liga doktrinen delar praxis syn på ränta och menar att det är: 

 

”all ersättning för kredit, så att varje belopp en långivare erhåller utöver det 

utlånade kapitalet…” och ”ränta är enligt ekonomisk teori en förutsebar er-

sättning från låntagare till långivare”.122  

 

Även Skatteverket har i sin rättsliga vägledning tagit ställning till vad som avses med en ränte-

utgift. Enligt myndigheten är en ränteutgift: 

 

”… en kostnad för en kredit, d.v.s. det belopp låntagaren betalar till långiva-

ren utöver kapitalbeloppet som ersättning för att han får låna pengar. Det sak-

nar betydelse om ersättningen betecknas som ränta eller som något annat. Det 

innebär att även en ersättning som beräknas efter ett index kan anses vara 

ränta.”123 

 

                                                 
118 SOU 2014:40, Neutral bolagsskatt: för ökad effektivitet och stabilitet : slutbetänkande. s. 196. Räntelagen 

(1975:635). Termen behandlas även i konsumentkreditlagen (2010:1846), men ingen allmän definition av ränta 

återfinns i lagtexten. 
119 Mutén, L., Inkomst eller kapitalvinst, 1959. s. 110 ff. och Melz, P., Kapitalvinstbeskattningens problem: före-

trädesvis vid fastighetsförsäljningar, 1986. s. 297. 
120 RÅ 1999 ref. 14. 
121 RÅ 1994 ref. 19, RÅ 1995 ref. 71 I & II och RÅ 1997 ref. 44. 
122 Lodin, S-O m.fl., Inkomstskatt: en läro- och handbok i skatterätt, 2013. s. 184. 
123 Skatteverket, rättslig vägledning. 



 21 

Eftersom inkomstskattelagen idag saknar en definition av ränta, så föreslås det att införa en 

definition av vad som utgör ränta vid tillämpningen av de nya ränteavdragsbestämmelserna.124 

Vad departementet avser med ränta i sin föreslagna definition är det belopp som gäldenären 

ska betala till borgenären utöver kapitalbeloppet som ersättning för att låna kapital, oavsett vad 

för beteckning avtalsparterna har valt att ge ersättningen. Departementet ger en uttömmande 

beskrivning av vad som inbegrips i begreppet i sin promemoria och med ränta avses bland annat 

betalningar avseende vinstandelslån och tillskriven ränta på vissa finansiella instrument såsom 

konvertibla obligationer och nollkupongobligationer, belopp enligt alternativa finansieringsar-

rangemang och kapitaliserad ränta som ingår i balansräkningsvärdet av en relaterad tillgång 

samt nedskrivning av kapitaliserad ränta. Till begreppet ränta hör också en betalning till ett 

factoringföretag vid olika former av belåning av fakturan.125 Vad som avses med andra utgifter 

för kredit är utgifter som uppstår för att anskaffa lånat kapital. Det kan exempelvis vara avgifter 

vid långivning i form av uppläggningsavgifter, kortavgifter, garantiavgifter, avbetalningstillägg 

och kreditbelopp för checkkredit. Begreppet ska också innefatta ersättning för borgensåtagan-

den.126 Vad som avses med utgifter som är jämförbara med ränta är enligt departementet såd-

ana utgifter som motsvarar ränta i ekonomisk mening, trots att de inte utgör ränta i ekonomisk 

mening.127 

 

Med ränteinkomster avses ur ett nationellt perspektiv, vid tillämpning av den generella ränte-

avdragsbegränsningsregeln, inkomster som motsvarar ränteutgifter. En prövning ska sålunda 

göras huruvida en inkomst skulle kunna utgöra en ränteutgift om den som erhåller inkomsten 

istället hade haft motsvarande utgift. Departementet förtydligar även att med ränteinkomster, 

till skillnad från ränteutgifter, av detta slag bara gäller vid tillämpning av den generella ränte-

avdragsbegränsningsregeln, eftersom övriga regler handlar om en begränsning av bruttoränta. 

Den generella ränteavdragsbegränsningsregeln handlar om en begränsning av negativt ränte-

netto.128 Ett negativt räntenetto föreligger om beskattningsårets ränteutgifter överstiger beskatt-

ningsårets ränteinkomster.129 

 

                                                 
124 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 172 och avsnitt 3.1. 
125 Ibid. s. 174–175. 
126 Ibid. s. 175. 
127 Ibid. s. 175–176. 
128 Ibid. s. 176. 
129 Ibid. s. 114 och s. 122. 
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4.2 Riktade ränteavdragsbegränsningar mellan bolag i intressegemenskap 

4.2.1 Nuvarande lagstiftning 

4.2.1.1 Allmänt om ränteavdragsrätten 

Finansdepartementet avser i promemorian att snäva in dagens regler och således redogörs nu-

varande lagstiftning endast överskådligt. Enligt gällande rätt och huvudregeln av vad som ska 

dras av i inkomstslaget näringsverksamhet i inkomstskattelagen får ränteutgifter dras av, även 

om de inte är utgifter för intäkternas förvärvande och bibehållande av en näringsverksamhet.130 

Vidare är avdragsrätten inte beroende av om den som erhåller räntan beskattas för inkomsten 

eller också när beskattning hos mottagaren sker. Rätt till avdrag ges det beskattningsår som 

räntan hänför sig till enligt god redovisningssed och därför föreligger inget krav på att räntan 

ska ha betalats. Således kan avdrag ges för s.k. upplupen ränta.131  

 

I och med 2009 och 2013 års regler finns det dock vissa begränsningar i fråga om ränteavdrags-

rätten. De nuvarande ränteavdragsbegränsningarna har delats in i huvudregler och komplette-

ringsregler. Ränteavdragsbegränsningarna regleras i 24 kap. IL och reglerna utgår från att de 

bolag som träffas av begränsningarna ska vara i intressegemenskap med varandra. Med intres-

segemenskap menas att ett av bolagen, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt 

har ett väsentligt inflytande i det andra bolaget. Även om bolagen står under i huvudsak gemen-

sam ledning föreligger en intressegemenskap.132 Skatteverket har konstaterat att ett väsentligt 

inflytande presumeras om det föreligger en ägarandel om 40 %.133 En intressegemenskap före-

ligger exempelvis generellt mellan bolag som är moderbolag och dotterbolag med varandra och 

detsamma gäller bolag som ett bolag äger via andra dotterbolag.134 Även utländska bolag med 

fast driftställe i Sverige som betalat räntor till ett annat bolag i intressegemenskapen träffas av 

reglerna.135 

 

                                                 
130 16 kap. 1 § IL och Skatteverket, rättslig vägledning. 
131 Prop. 2012/13:1. Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor. s. 215. 
132 24 kap. 10 a § IL. 
133 Skatteverket. Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna gällande väsentligt infly-

tande, undantaget från 10%-regeln och ventilen, 2013. 
134 Prop. 2008/09:65. Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag. s. 46–48 och s. 83. 
135 Ibid. s. 46 och 2 kap. 2 § IL. 
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4.2.1.2 Huvudregeln 

Enligt den nuvarande huvudregeln får ett bolag som ingår i en intressegemenskap inte dra av 

ränteutgifter avseende en skuld till ett bolag i intressegemenskapen, om inte någon av komplet-

teringsreglerna nedan är tillämpliga.136 Kompletteringsreglerna är även tillämpliga på back-to-

back-lån.137 Reglerna omfattar samtliga ränteutgifter för skulder inom en intressegemenskap, 

jämfört med reglerna år 2009 som enbart träffade interna skulder avseende interna förvärv av 

delägarrätter. Regleringen träffar således även förhållanden där långivare utanför intressege-

menskapen verkar som en mellanhand mellan låntagaren och långivaren som båda ingår i 

samma intressegemenskap, s.k. back-to-back-lån. Avdragsförbudet enligt huvudregeln träffar 

den del av skulden till det externa bolaget som motsvarar fordringen som ett bolag i intressege-

menskapen har på det externa bolaget eller på ett bolag som ingår i samma intressegemenskap 

som det externa bolaget.138 Vidare omfattar back-to-back-lån bara skulder som avser ett förvärv 

av en delägarrätt.139 Mer specifikt vad det innebär har diskuterats i praxis och enligt praxis 

måste en skuld vara direkt hänförlig till ett andelsförvärv för att gälla förvärv av en delägar-

rätt.140 

 

4.2.1.3 Kompletteringsregler 

4.2.1.3.1 Tioprocentsregeln 

Enligt det första undantaget får avdrags göras för ränteutgifter om den inkomst som motsvarar 

ränteutgiften skulle ha beskattats med minst 10 % enligt lagstiftningen i den stat där det bolag 

inom intressegemenskapen som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma, om bolaget bara 

skulle haft den inkomsten.141 Innebörden av regeln är ett hypotetiskt test, där hänsyn bara tas 

till ränteinkomsten som motsvarar ränteutgiften. Om bolaget som mottagit inkomsten inte be-

höver betala skatt på inkomsten, exempelvis då den kan utgöra ett näringsbetingat innehav, är 

undantaget inte tillämpligt. Vidare kan också en ränteinkomst i vissa stater ha en särskild be-

skattning som understiger 10 % för ränteinkomster som hänför sig från andra stater och inte 

heller då är undantaget tillämpligt.142 

 

                                                 
136 24 kap. 10 b § IL. 
137 Innebörden blir således att inte enbart skulden, utan att även förvärvet, måste vara huvudsakligen affärsmäss-

igt motiverat för att ventilen ska kunna tillämpas. 24 kap. 10 f § IL. 
138 24 kap. 10 c § IL. 
139 Vad som avses med delägarrätt framgår av 48 kap. 2 § IL. 
140 HFD 2011 ref. 90 III. 
141 24 kap. 10 d § 1 st. IL. 
142 Prop. 2008/09:65. Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag. s. 59–60, s. 85–87 och Prop. 

2012/13:1. Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor. s. 216–217. 
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Regeringen har i förarbetena förtydligat vad som menas med den som faktiskt har rätt till in-

komsten och anser att vägledning kan hämtas från uttrycket beneficial owner.143 Inom skatter-

ätten förekommer uttrycket i OECD:s-modellavtal gällande de bestämmelser som begränsar 

källstatens rätt att beskatta royalty-, utdelning- och ränteinkomster.144 Enligt doktrinen är syftet 

med begreppet i skatteavtalsrätten att förhindra att reduktion, av källskatt på nämnda inkomster, 

ges till mottagare som egentligen inte är den verklige mottagaren.145 Det räcker således inte 

enbart att ha en formell rätt till inkomsten, utan bolaget måste vara den verkliga och rättsliga 

ägaren som erhåller de ekonomiska fördelarna. Finansdepartementet menar att det bakomlig-

gande syftet med formuleringen är att förhindra s.k. slussning, vilket innebär att den faktiska 

ägaren till inkomsten är ett bolag i intressegemenskapen som hör hemma i ett land med låg 

bolagsskatt, men att lånet görs genom ett eller flera bolag i intressegemenskapen där beskatt-

ningen överstiger 10 %.146 

 

Oavsett om förutsättningarna för undantaget är uppfyllda medges inte avdrag om det huvud-

sakliga syftet till skuldförhållandet är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån, 

dvs. ett undantag från undantaget.147 Bedömningen görs utifrån hur transaktionerna vidtagits 

och hur avtalsförhållandet har uppstått. Har det huvudsakliga skälet varit att intressegemen-

skapen ska få en väsentlig skatteförmån, nekas således avdrag.148 Som exempel nämner förar-

betena att undantaget är tillämpligt när räntebetalningar görs till ett bolag som har stora under-

skott, och saknar medel att låna ut, men likväl agerar långivare genom att likvida medel överförs 

till det långivande bolaget från andra bolag i intressegemenskapen.149  

 

4.2.1.3.2 Ventilen 

Enligt det andra undantaget får avdrag göras, om både förvärvet och den skuld som ligger till 

grund för ränteutgiften huvudsakligen är affärsmässigt motiverat. Vidare kan undantaget bara 

tillämpas om det bolag som har rätt till inkomsten som motsvarar ränteutgiften hör hemma i en 

                                                 
143 Prop. 2008/09:65. Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag. s. 61 och 85–86. 
144 Art. 10, 11 och 12 i OECD:s modellavtal. Begreppet har sitt ursprung i anglosaxisk rättstradition, men det är 

inget jag mer kommer beröra här, då regeringen enbart konstaterar att begreppet från OECD:s modellavtal ska 

motsvara ”den som faktiskt har rätt till inkomsten”. Se vidare Kleist, D., HFDs bedömning av vem som ”faktiskt 

har rätt till inkomsten”, SN 2012. 
145 Dahlberg, M., Internationell beskattning, 2014. s. 219. 
146 Prop. 2008/09:65. Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag. s. 61. 
147 24 kap. 10 d § 3 st. IL. 
148 Skatteverket. Några frågor vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna gällande väsentligt infly-

tande, undantaget från 10%-regeln och ventilen, 2013. 
149 Prop. 2012/13:1. Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor. s. 254. 
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stat inom EES eller i en stat med vilken Sverige har ingått skatteavtal som inte är begränsat till 

att omfatta vissa inkomster, om bolaget omfattas av avtalets regler om begränsning av beskatt-

ningsrätten och har hemvist i denna stat enligt avtalet.150 

 

Ventilen tillämpas om tioprocentsregeln inte är uppfylld och ändamålet med undantagsregeln 

är att den ska fungera som en säkerhetsventil när beskattningen är låg men att bakomliggande 

förhållande har utförts på grund av huvudsakligen affärsmässiga skäl.151 Undantagsregeln stäl-

ler således två olika krav, dels att skuldförhållandet ska vara affärsmässigt motiverat och dels 

ett kvantifierat uttryck, närmare bestämt huvudsakligen. Vad som avses med huvudsakligen har 

konstaterats vara 75 % eller mer och uttrycket har införts för att påvisa att de affärsmässiga 

skälen ska föreligga till övervägande del samt att det ska föreligga sunda ekonomiska övervä-

gande bakom transaktionerna.152 Om skulden avser ett förvärv av en delägarrätt från ett bolag 

i intressegemenskapen vid förvärvet eller också efter förvärvet kommer att ingå i intressege-

menskapen ska bolaget även visa att förvärvet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat för att 

avdrag ska få göras. Även tillfälliga skulder kan träffas av begränsningen, om skulden avser ett 

förvärv av en sådan delägarrätt.153 

 

Huruvida ett skuldförhållande är affärsmässigt motiverat eller inte enligt ventilen ska bedömas 

utifrån om finansiering istället hade kunnat ske genom ett tillskott. Exempelvis har det i praxis 

konstaterats att interna lån i sig inte innebär någon ökad skuldbelastning för koncernen i all-

mänhet, men däremot en lägre skattekostnad. Omstruktureringar av sådant slag kan därför, i de 

allra flesta fall, istället ske genom tillskott.154 

 

4.2.2 Förslaget justerar nuvarande reglering 

Skatteverkets uppföljningsrapport av 2013 års ränteavdragsbegränsningar visar att det fortfa-

rande förekommer skatteplanering med interna räntor i en större utsträckning.155 Ränteavdrags-

begränsningsreglerna innehåller flera undantagsregler och kompletteringsregler, vilka är redo-

                                                 
150 24 kap. 10 e § 1 st. IL. 
151 Prop. 2008/09:65. Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag. s. 67 och 87. 
152 Prop. 1999/2002:2, del 1. Inkomstskattelagen. s. 502 f. och Prop. 2008/09:65. Sänkt bolagsskatt och vissa 

andra skatteåtgärder för företag. s. 68. 
153 24 kap, 10 e § IL.  
154 HFD 2011 ref. 90 I och II. 
155 Skatteverket. Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn – uppföljning av tillämpningen av 2013 års 

regler samt externa lån, 2016. 
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visade ovan, och det har visat sig att dessa är svårtillämpade och att det därför enligt Finansde-

partementet är lämpligt att ersätta eller modifiera undantagsreglerna. Således föreslås i prome-

morian att nuvarande avdragsbegränsningar för räntor ska begränsas i viss mån.156 Syftet med 

lagändringen är att motverka aggressiv skatteplanering när den generella ränteavdragsbegräns-

ningen och avdragsförbudet för hybrida missmatchningar inte är tillräckliga.157 

 

Tillämpningsområdet för de riktade ränteavdragsreglerna ska fortfarande gälla för alla lån inom 

en intressegemenskap. Vidare ska en skuld som avser ett förvärv av en delägarrätt från ett annat 

bolag i intressegemenskapen sanktioneras avdragsrätt om förvärvet är väsentligen affärsmässigt 

motiverat. Begreppet huvudsakligen i nuvarande ventilen ersätts således med väsentligen, vil-

ket innebär ett kriterium av lägre grad. Avsikten är enligt departementet att avdrag ska få göras 

om det skett av genuint affärsmässiga skäl och det är tillräckligt att regeln omfattar interna 

förvärv av delägarrätter.158 Finansdepartementets begränsning innebär däremot att utgifter för 

räntekostnader endast får dras av om det bolag som har rätt till inkomsten som motsvarar rän-

teutgiften: 

 

1. hör hemma i en stat inom europeiska samarbetsområdet, eller 

2. i en stat med vilken Sverige har ingått skatteavtal som inte är begränsat till vissa in-

komster, om bolaget omfattas av avtalets regler om begränsning av beskattningsrätten 

och har hemvist i denna stat enligt avtalet, eller 

3. om bolaget beskattats för inkomsten med minst 10 procent enligt lagstiftningen i den 

stat där bolaget hör hemma, om bolaget bara skulle haft den inkomsten.159 

 

Vidare kan avdragsrätten ytterligare begränsas, trots att något av kraven är uppfyllda, om skuld-

förhållandet har uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemen-

skapen ska få en väsentlig skatteförmån.160 Med formuleringen uteslutande eller så gott som 

uteslutande avses i inkomstbeskattningen cirka 90–100 %.161 Vid bedömningen huruvida 

skuldförhållandet uteslutande eller så gott som uteslutande har tillkommit för att uppnå en vä-

                                                 
156 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 160. 
157 Ibid. s. 161. 
158 Ibid. s. 164. 
159 Ibid. s. 159. 
160 Ibid. s. 161. 
161 Prop. 1999/2002:2, del 1. Inkomstskattelagen. s. 504.  
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sentlig skatteförmån ska vägledning hämtas från den nuvarande regleringen. Hela skuldförhål-

landet ska beaktas vid bedömningen, vilket innebär att hela låntagarens skuldsituation ska be-

aktas och att en prövning ska göras utifrån både långivaren och låntagarens perspektiv.162 Enligt 

Finansdepartementet anses det inte lämpligt att göra någon uttömmande uppräkning av i vilka 

fall avdrag ska nekas respektive medges men hänsyn bör exempelvis tas till slussning, kapitalets 

ursprung, beskattningsnivån hos mottagarbolaget eller om det är egenupparbetade medel som 

lånas ut. Ett bolag som har stora underskott men ändå agerar långivaren kan anses vara tvivel-

aktigt.163 Likt de nuvarande reglerna bör hänsyn också tas till om tillskott hade kunnat ske istäl-

let för lämnandet av ett lån. Tillskottsbedömningen bör ske på intressegemenskapsnivå och 

enligt praxis ska det röra sig om en hög grad av inflytande. Däremot föreslås att bestämmelsen 

uttryckligen tas bort ur lagtexten, då den lagstadgade tillskottsregeln har inneburit en väldigt 

strikt tillämpning.164 

 

Regeln om tillfälliga lån behålls med de nya riktade reglerna, då det inte ska finnas möjlighet 

att omvandla ett förvärvslån till ett vanligt internt lån med hjälp av ett tillfälligt externt lån och 

sålunda undvika att omfattas av villkoret att förvärvet ska vara affärsmässigt motiverat. En s.k. 

kortfristig skuld är nämligen normalt affärsmässigt motiverad. Avdragsrätten ska således be-

gränsas om en tillfällig skuld avser förvärv av en delägarrätt från ett bolag som ingår i intresse-

gemenskapen och förvärvet inte är väsentligen affärsmässigt motiverat.165 

 

För att försvåra kringgående av den s.k. back-to-back-regeln anser Finansdepartementet att det 

är ändamålsenligt att utöka tillämpningsområdet för back-to-back lån till alla interna lån, jäm-

fört med nuvarande reglering som endast avser förvärv av en delägarrätt från ett bolag i intres-

segemenskapen eller i ett bolag som efter förvärvet ingår i intressegemenskapen. Avdrag får 

inte göras för ränteutgifter för back-to-back-lån om skuldförhållandet uteslutande eller så gott 

som uteslutande har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteför-

mån.166 

 

                                                 
162 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 161. 
163 Ibid. s. 162. 
164 Ibid. s. 163. 
165 Ibid. s. 165. 
166 Ibid. s. 167. 
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4.3 Två olika alternativ av en generell ränteavdragsbegränsning 

4.3.1 Alternativ 1: Avdragsunderlaget baseras på måttet EBIT 

I fråga om den generella ränteavdragsbegränsningen baseras avdragsunderlaget enligt Finans-

departementets första alternativ på det skattemässiga måttet EBIT och med det avses rörelsere-

sultat före räntor och skatt. Jämfört med EBITDA innebär EBIT ett skattemässigt mått som 

minskas med avskrivningar samt att ränteutgifter och ränteinkomster inte ingår i underlaget. 

Avdragsunderlaget ska således motsvara överskottet av näringsverksamheten.167 Som huvud-

regel ingår därför i avdragsunderlaget samtliga intäkts- och kostnadsposter som utgör en del av 

beräkningen av resultatet av näringsverksamheten. Om den skattskyldige under ett beskatt-

ningsår har ett negativt räntenetto ska bolaget enligt den föreslagna EBIT-regeln dra av det 

negativa räntenettot högst med ett belopp som motsvarar 35 % av avdragsunderlaget.168 Enligt 

direktivet och BEPS-rekommendationerna får en lägre procentsats väljas, men Finansdeparte-

mentet menar att en procentsats på 35 % är välbalanserad.169 

 

I överskottet av näringsverksamheten, motsvarande avdragsunderlaget, ingår lämnande och 

mottagande av koncernbidrag, då dessa är intäkts- och kostnadsposter och ingår i uträkningen 

av resultatet. Med införandet av en EBIT-regel måste bolag inom en koncern redovisa vinst för 

att kunna göra ränteavdrag. Innebörden blir att koncernbidrag enligt de nya reglerna inte ger 

någon skattemässig skillnad på om verksamheten utgörs av ett eller flera bolag. Det nuvarande 

systemet, där koncernbidrag kan lämnas för att kvitta vinster och förluster inom koncernen, 

kommer att påverkas då dessa vinster och förluster inte kommer kunna kvittas fullt ut om kon-

cernen vill göra högsta möjliga ränteavdrag. Koncernbidragen kommer att kunna användas för 

att fördela avdragsunderlaget inom en koncern.170 Direktivet mot skatteundandragande och 

OECD:s rekommendationer tillåter dock medlemsstaterna att införa en gruppregel, vars inne-

börd är att begränsningsregeln inte tillämpas om bolaget kan visa att förhållandet mellan dess 

egna kapital och totala tillgångar ungefär är lika med eller högre än motsvarande andel för 

bolagsgruppen. Gruppregeln för undantaget kan också baseras på EBIT eller EBITDA och ex-

terna räntekostnader, vars innebörd är att ett bolags nettoränteutgifter får dras av upp till en 

andel av koncernens avdragsutrymme, som motsvarar gruppens nettoränteutgifter i relation till 

                                                 
167 14 kap. 21 IL. 
168 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 114–115. 
169 Ibid. s. 121–122. 
170 Ibid. s. 116–117. 
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skattemässigt EBIT eller EBITDA, så länge det leder till ett större ränteavdrag.171 Finansdepar-

tementet menar att de två alternativa undantagen ovan strider mot syftet att jämna ut skillna-

derna mellan finansiering med eget och lånat kapital. Ett undantag skulle även innebära en 

ojämlikhet mellan bolag som ingår i en företagsgrupp som lämnar koncernredovisning och 

andra företagsgrupper som inte gör det.172 Någon undantagsregel gällande koncerner föreslås 

därför inte av Finansdepartementet. 

 

Vidare ingår i avdragsunderlaget enligt förslaget underskott av näringsverksamheten som finns 

kvar från ett beskattningsår som gått ut före det beskattningsår som börjar närmast efter den 30 

juni 2018.173 Underskottet får visserligen endast beräknas till högst ett belopp som motsvarar 

50 % av överskottet under en tillfällig period i början av det nya förslaget. I fråga om EBIT-

modellen gäller den tillfälliga begränsningen under 2 år. Den del av underskottet som inte får 

dras av kan rullas vidare och användas följande år i den utsträckning förutsättningarna för det 

är uppfyllda.174 Även avdrag för avsättningar till periodiseringsfonder och återföring av sådana 

ingår i avdragsunderlaget, då de är intäkts- och kostnadsposter. Innebörden är således att bolag 

i viss utsträckning kan använda sig av avsättning ett år och återföring ett annat år, för att utjämna 

avdragsunderlagen mellan beskattningsåren.175 Direktivet mot skatteundandragande tillåter 

medlemsstaterna att införa en regel som gör det möjligt att rulla outnyttjade avdragsutrymmen 

mellan beskattningsår som längst i fem år, men någon sådan rätt föreslår inte Finansdeparte-

mentet.176 De menar att möjligheten till att rulla kvarstående räntenetton och möjligheten till 

att göra avsättning till periodiseringsfond får anses utgöra en tillräcklig lättnad för cykliska 

bolag.177 

 

4.3.2 Alternativ 2: Avdragsunderlaget baseras på måttet EBITDA 

Avdragsunderlaget enligt Finansdepartementets andra alternativ motsvarar det skattemässiga 

måttet EBITDA och med det avses rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivningar. Jämfört 

                                                 
171 Åtgärd 4 i BEPS och artikel 4.5 i direktivet, se avsnitt 3.1.3. 
172 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 117. 
173 Ibid. s. 118. 
174 Ibid. s. 222. 
175 Ibid. s. 118. 
176 Artikel 4.6 c) i direktivet. Se avsnitt 3.1.2.2 och Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 

2017. s. 120. 
177 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 120. 
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med EBIT innebär EBITDA att avskrivningsunderlaget ökar med avskrivningar.178 Avdrags-

underlaget ska i utgångspunkt motsvara överskottet av näringsverksamheten.179 Som huvudre-

gel ingår därför i avdragsunderlaget samtliga intäkts- och kostnadsposter som utgör en del av 

beräkningen av resultatet av näringsverksamheten. Om den skattskyldige under ett beskatt-

ningsår har ett negativt räntenetto ska bolaget enligt den föreslagna EBITDA-regeln dra av det 

negativa räntenetto med högst ett belopp som motsvarar 25 % av avdragsunderlaget.180 Enligt 

direktivet och BEPS-rekommendationerna får en lägre procentsats väljas, men departementet 

anser det vara ändamålsenligt och välbalanserat med en procentsats om 25 %.181 

 

I EBITDA-regeln ska skattemässiga avskrivningar för materiella och immateriella anläggnings-

tillgångar ingå i avdragsunderlaget.182 Vad som får avskrivas och således ska ingå i avskriv-

ningsunderlaget är utgifter för anskaffning av inventarier, byggnader eller markanläggningar i 

form av årliga värdeminskningsavdrag.183 Detsamma gäller nyttjanderättshavares rätt till årliga 

värdeminskningsavdrag.184 Även det i promemorian föreslagna primäravdraget för hyreshus 

utgör ett årligt värdeminskningsavdrag och ingår således i avdragsunderlaget.185 Vidare ska i 

avdragsunderlaget ingå avdrag för värdeminskning på lagerfastigheter och kapitaltillgångsfas-

tigheter.186 Om bolaget gör avdrag genom årliga värdeminskningsavdrag för inköp och plante-

ring av träd och buskar för frukt- eller bärodlingar, ska även dessa ingå i avdragsunderlaget.187 

För de bolag som gör utrangering i fråga av byggnader eller markanläggningar, så länge det 

inte sker samma beskattningsår som tillgången anskaffats, ingår även de avdragen i avdragsun-

derlaget.188 Utgifter för reparation och underhåll för delägare i andelshus som dras av genom 

årliga värdeminskningsavdrag ska också ingå i avdragsunderlaget.189 

 

                                                 
178 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 123. 
179 14 kap. 21 IL. 
180 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 122. 
181 Ibid. s. 128–129. 
182 Ibid. s. 124. 
183 Inventarier regleras i 18 kap. 3 § IL, byggnader i 19 kap. 4 § IL och markanläggningar i 20 kap. 4 § IL. I 

fråga om s.k. korttidsinventarier i 18 kap. 4 § IL föreslås dessa att inte ingå i avdragsunderlaget. Detsamma gäl-

ler inventarier som under samma beskattningsår som de anskaffas avyttras, förloras, utrangeras eller tas ur nä-

ringsverksamheten enligt 18 kap. 5 § IL. Även byggnader eller markanläggningar som är avsedda att användas 

en kortare tid, max tre år, får skrivas av direkt och skall då inte ingå i avdragsunderlaget, se 19 kap. 6 § och 20 

kap. 8 § IL.  
184 Se 19 kap. 26–28 §§ IL. 
185 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 124. 
186 19 och 20 kap. IL. 
187 20 kap. 17 § IL. Om avdrag görs omedelbart, ska det inte ingå i avdragsunderlaget. 
188 19 kap. 7 § IL, 20 kap. 7 § 1 st. IL och Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 

125. 
189 19 kap. 2 § 2 st. IL och Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 126. 
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Vid tillämpande av EBITDA-regeln kommer koncernbidrag att ingå i avdragsunderlaget, likt 

EBIT-regeln. Detsamma gäller underskott av näringsverksamheten som kvarstår från ett be-

skattningsår som gått ut före det beskattningsår som börjar närmast efter den 30 juni 2018. 

Underskottet får visserligen endast beräknas till högst ett belopp som motsvarar 50 % av över-

skottet av näringsverksamheten före avdraget under en tillfällig period i början av det nya för-

slaget. I fråga om EBITDA-modellen gäller den tillfälliga begränsningen under 3 år. Den del 

av underskottet som inte får dras av kan rullas vidare och användas följande år i den utsträck-

ning förutsättningarna är uppfyllda.190 Gällande en avsättning till periodiseringsfond skulle det 

i vissa situationer medföra ett underskott om avsättningen alltid ingick i avdragsunderlaget, 

jämfört med EBIT-regeln. Anledningen är att avsättning till periodiseringsfond kan göras trots 

att avskrivningarna och ränteavdraget tillsammans är så stora att ett nollresultat redovisas.191 

Finansdepartementet menar att problemet löses genom att avsättning till periodiseringsfonden 

baseras på resultatet som uppstår efter ränteavdrag, alltså en turordningsfråga.192 

 

4.3.3 Regler vid sidan av en EBIT- respektive EBITDA-regel 

4.3.3.1 Förenklingsregeln 

Utöver en avdragsbegränsning enligt EBIT-regeln eller EBITDA-regeln föreslår Finansdepar-

tementet att införa en förenklingsregel, som innebär att ett negativt räntenetto får dras av upp 

till 100 000 kr, om det leder till ett högre avdrag än annars enligt EBIT- eller EBITDA-mo-

dellen. Denna ska införas i syfte att minska den administrativa bördan hos bolagen.193 Direkti-

vet tillåter en högre beloppsgräns än den föreslagna, men departementet menar att förenklings-

regeln bör vara utformad för att underlätta för mindre bolag och därför anses 100 000 kr vara 

en rimlig beloppsgräns.194 Bolag inom en intressegemenskap undantas från att tillämpa förenk-

lingsregeln när de sammanlagda avdragen för negativa räntenetton överstiger 100 000 kr. En-

skilda bolag inom intressegemenskapen får dock använda sig av förenklingsregeln. Huvudav-

                                                 
190 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 222. 
191 Departementet använder sig av exemplet där EBITDA uppgår till 100, avskrivningar till 80 och ett negativt 

räntenetto på 20. Avsättning till periodiseringsfonden kan göras med 5, trots att resultatet är noll (100-80x25 %). 
192 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 127. 
193 Artikel 4.3.a i direktivet och Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 129–130. 
194 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 130. 
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sikten med undantaget är att de sammanlagda avdragen för negativt räntenetto i intressegemen-

skapen inte får överstiga beloppsgränsen.195 Av vikt för att tillämpa regeln är även att fördel-

ningen av beloppet inom intressegemenskapen redovisas öppet i inkomstdeklarationen för ett 

beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt enligt skatteförfarandelagen.196 

 

4.3.3.2 Kvarstående räntenetto 

Departementet föreslår även att ett negativt räntenetto som kvarstår från ett föregående beskatt-

ningsår, s.k. kvarstående räntenetto, får dras av om det ryms inom avdragsutrymmet. Grunden 

är att den generella begränsningsregeln enligt EBIT- eller EBITDA-modellen ska vara neutral 

sett över flera beskattningsår och exempelvis gynna bolag som befinner sig i utvecklingsfasen, 

där lönsamheten normalt är låg. Möjligheten till att dra av ett kvarstående räntenetto begränsas 

till sex år och Finansdepartementet bedömer det inte vara lämpligt att tillåta rullning av kvar-

stående räntenetton bakåt i tiden.197 Kvarstående räntenetton som dras av ska dras av efter att 

årets negativa räntenetton har dragits av. Innebörden blir även att kvarstående räntenetto som 

uppkommit först också ska dras av först. Vid ägarförändringar som innebär att ett bolag får ett 

bestämmande inflytande över ett annat bolag, upphör rätten att nyttja kvarstående räntenetton, 

för att motverka skattemässigt betingad handel med bolag som har kvarstående räntenetton. 

Med bestämmande inflytande menas att bolagen efter ägarförändringen utgör en koncern enligt 

årsredovisningslagen, dvs. moderbolaget äger mer än hälften av rösterna i dotterbolaget. Även 

indirekt ägande omfattas av begränsningen, samtidigt som resolutionsförfaranden inte träffas 

av begränsningen vid ägarförändringar.198  

                                                 
195 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 131. 
196 Skatteförfarandelagen (2011:1244) och Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 

131. 
197 Jfr artikel 4.6 och artikel 4.6.b i direktivet och Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 

2017. s. 131–132. 
198 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 132–133. 
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5. Analys 

5.1 Nya ränteregler och dess påverkan statistiskt 

I Sverige finns cirka 420 000 aktiebolag och rent principiellt kommer de nya reglerna som 

föreslås i Finansdepartementets promemoria att omfatta alla aktiebolag.199 Inkomståret 2014 

betalade lite mer än hälften av dem bolagsskatt och redovisade ett positivt skattemässigt resul-

tat. Av bolagen var det omkring 129 500 bolag som dessutom hade ett negativt räntenetto vilket 

innebär att de kan komma att träffas av de nya reglerna. Med införandet av generell ränteav-

dragsbegränsning genom en EBIT-modell och utan hänsyn till den föreslagna förenklingsregeln 

skulle cirka 48 500 bolag begränsas. Med hänsyn till förenklingsregeln skulle omkring 28 100 

bolag att begränsas. EBITDA-modellen skulle utan hänsyn till förenklingsregeln begränsa 38 

600 aktiebolag och med hänsyn till förenklingsregeln begränsa ungefär 23 400 aktiebolag i 

Sverige. Av 34 541 aktiebolag som var verksamma inom fastighetsbranschen år 2014 skulle 20 

765 aktiebolag påverkas av begränsningarna genom en EBIT-modell och utan hänsyn till för-

enklingsregeln, vilket motsvarar hela 60 % av alla bolag verksamma inom branschen. Anled-

ningen till en sådan hög grad av påverkan inom fastighetsbranschen är att bolagen tenderar till 

att ha stora lån för sina projekt. Jämförelsevis kommer endast 19 % av alla aktiebolag med ett 

negativt räntenetto och ett positivt EBIT inom branschen finansiella tjänster att påverkas och 

40 % av alla aktiebolag med ett negativt räntenetto och ett positivt EBIT inom hotell- och re-

staurangbranschen att påverkas. Med hänsyn till förenklingsregeln och tillämpandet av en 

EBIT-modell visar det sig att 34 % av bolagen verksamma inom fastighetsbranschen kommer 

att påverkas, jämfört med 6 % av bolagen inom finansiella tjänster och 6 % inom hotell- och 

restaurangbranschen.200 Statistiken, som Finansdepartementet tydligt sammanställt i promemo-

rian, visar klart hur bolagen som tenderar att ha en hög belåningsgrad kommer att påverkas av 

reglerna. Inte minst bolag inom fastighetsbranschen och andra tunga industribolag. 

 

5.2 En generell ränteavdragsbegränsning 

5.2.1 Att anpassa sig efter en internationell standard eller inte  

En generell begränsning av ränteavdrag kommer att införas i svensk lagstiftning, eftersom di-

rektivet stadgar att en sådan ska införas, men exakt hur den kommer att se ut återstår att se. 

Direktivet förespråkar en modell som utgår från den skattskyldiges vinst före räntor, skatt, av- 

                                                 
199 Svenska statistiska centralbyrån (2014). Mikrodata för Företagsregister och individdatabas (FRIDA). Siff-

rorna gäller antal registrerade aktiebolag i Sverige 2014, då denna statistiken hänvisas till i promemorian. 
200 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 236–237. 
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och nedskrivningar (EBITDA). En sådan begränsning innebär att avdragsunderlaget i regel blir 

större vid en EBITDA-modell än att använda det alternativa måttet som Finansdepartementet 

förespråkar, vilket också minimi-direktivet tillåter medlemsstaterna att utgå från. Modellen som 

förespråkas av departementet är en modell som utgår från den skattskyldiges vinst före räntor 

och skatt (EBIT). För ett bolag med låg belåning på 40 % innebär det följaktligen att det slut-

giltiga skattepliktiga resultatet och därmed skattekostnaden blir högre vid tillämpandet av en 

EBIT-modell än EBITDA-modell.201 För ett företag med en hög belåningsgrad på 70 % innebär 

det att den slutgiltiga kostnaden skiljer sig markant från dagens skattekostnad. Nuvarande skat-

tekostnad enligt exemplet är på 22 % medan införandet av en EBIT-regel resulterar i en skatte-

kostnad på 104 % och med en EBITDA-regel 80 %.202 Skattekostnaden vid respektive modell 

visar att främst bolag med en hög belåningsgrad kommer drabbas hårt av de föreslagna reglerna, 

eftersom de tenderar till att använda sig av lån i uppstarten av projekt. Fastighetsägarna har i 

sitt remissvar konstaterat att drygt 80 % av kommunala bostadsbolag skulle behöva höja hyran 

för sina hyresgäster på grund av större skattekostnader framöver vid införandet av en EBIT-

modell.203 De slutgiltiga konsekvenserna av en större skattekostnad hos bostadsbolagen kan 

således leda till en dyrare hyresavgift per månad för hyresgästen. Finansdepartementets mål, 

att skapa neutralitet mellan lånat och eget kapital, kan i fråga om de kommunala bostadsbolagen 

i Fastighetsägarnas remissvar därför inte anses uppnås med förslaget. I slutändan är det hyres-

gästerna som träffas av de nya reglerna, genom att de behöver erlägga en högre hyresavgift per 

månad, vilket resulterar i att neutraliteten mellan lånat och eget kapital inte ökar.204 

 

Direktivet förespråkar en ränteavdragsbegränsning utifrån en EBITDA-regel om 30 %, men 

Finansdepartementet förespråkar en EBIT-modell om 35 %. Finansdepartementet anger att 

grunden för tillväxt och jobbskapande i Sverige är ett konkurrenskraftigt och dynamiskt före-

tagsklimat, men samtidigt väljer departementet att förespråka en EBIT-modell om 35 %. Alter-

nativt föreslår departementet, men rekommenderar ej, en EBITDA-modell om 25 %. Att sträva 

efter ett konkurrenskraftigt och dynamiskt företagsklimat är enligt mig helt korrekt, men att 

samtidigt införa striktare regler än vad direktivet föreskriver och regler som i samma utsträck-

ning inte motsvarar den internationella standarden kan ses som väl motsägelsefullt. Oavsett 

                                                 
201 Se bilaga – figur 2. 
202 Se bilaga – figur 3. 
203 Fi2017/02752/S1 (2017). Remissyttrande av Fastighetsägarna. s. 1–2. 
204 I Sverige har vi å andra sidan en reglerad bostadsmarknad, vilket i vissa fall kan innebära att hyrorna faktiskt 

inte får höjas mer än den dagsaktuella hyreskostnaden. Bostadsbolagen kan således få stå för ökade räntekostna-

der själva. 
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vilken modell som slutligen införs i den svenska inkomstbeskattningen bör neutraliteten, såväl 

mikro- som makroneutraliteten, mellan eget och lånat kapital öka. Frågan som lagstiftaren får 

ställa sig är till vilket pris neutraliteten ska öka? Jag delar promemorians syn på att neutraliteten 

bör jämnas ut mellan finansieringsformerna – men däremot inte på bekostnaden av tillväxt hos 

de svenska bolagen samt sysselsättningen i allmänhet. Den internationella standarden, en 

EBITDA-regel om 30 %, synes vara tillräcklig för att uppnå det mål som Finansdepartementet 

strävar efter med en generell ränteavdragsbegränsning.205 Vidare anses EBITDA vara det re-

sultatmått som bäst återspeglar betalningsförmåga och det som kreditgivare värderar ett företag 

utifrån. Samtidigt skulle valet av en procentsats om 30 % visa att regeringen värnar om den 

svenska företagsbeskattningens konkurrenskraft. Att välja en nivå, som innebär större skatte-

kostnader för bolagen i Sverige jämfört med internationella bolag, kan leda till att tilltron till 

det svenska skattesystemet minskar. Ett aktiebolag drivs normalt i syfte att ge vinst och med 

större skattekostnader minskar också det skattemässiga resultatet, vilket i sin tur kan utgöra ett 

incitament att flytta verksamheten utomlands. Det kan därför enligt min mening anses viktigt 

att anpassa sig efter den internationella standarden för att dels bevara den svenska skattebasen 

men också att bevara de svenska bolagen och främja dess tillväxt. Finansdepartementets neut-

ralitetsargumentation bör således ske sekundärt i förhållande till den internationella konkur-

renskraften. Om Finansdepartementet förespråkar en EBIT-modell, som är väsentligt tuffare än 

den internationella modellen EBITDA, bör en god motivering ligga bakom. Någon sådan mo-

tivering finns inte i den framlagda promemorian och Finansdepartementet bör således vidga sitt 

perspektiv och ställa neutralitetsfrågan mot den internationella konkurrenskraften innan reg-

lerna träder i kraft. Att skattelagstiftningen ska främja neutraliteten kan framstå som självklart, 

men inte i den mån att konkurrenskraften hos de svenska bolagen avsevärt försämras jämfört 

med internationella bolag. 

 

5.2.2 Finansieringsformerna – hur lika är de egentligen? 

Den bakomliggande ambitionen med promemorians förslag utmynnar i att de nya reglerna in-

förs i syfte att öka neutraliteten mellan eget och lånat kapital. Att det råder en obalans hur 

finansieringsformerna skattemässigt behandlas är onekligen sant. I promemorian synes finan-

sieringssätten i princip likställas, men frågan är huruvida den ena egentligen kan bytas ut mot 

den andra och tvärtom? Företagsstrukturer skiljer sig åt och det finns såväl små växande bolag 

                                                 
205 Se exempelvis Fall, J & Hellenius, R., Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn – en analys, Svensk 

skattetidning 2017. s. 574–576. 
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som medelstora och större bolag på marknaden. Att många mindre och medelstora bolag, men 

även tunga etablerade industriföretag, i viss mån önskar att behålla sin ägarstruktur men samti-

digt vill fortsätta att expandera och investera är inte helt orimligt. Alternativen för dessa bolag 

är antingen att finansiera framtida investeringar genom lånat eller eget kapital. Utifrån det 

bakomliggandet syftet med en generell ränteavdragsbegränsning bör bolagen, enligt promemo-

rian och neutralitetsprincipen, i sitt val av finansiering inte utgå från vad som gynnar dem 

skattemässigt utan ifrån vilken form av investering som passar dem bäst. Det ska till följd därav 

råda mikroneutralitet i valet av finansiering. Å andra sidan kan hävdas att de mindre bolagen 

kan vara tveksamma till att utöka antalet ägare och vill behålla sin nuvarande ägarstruktur sam-

tidigt som bolagen i fråga inte innehar tillräckligt eget kapital för att realisera sin expansion. 

Det enda möjliga alternativet är då en finansiering i form utav ett lån och valet torde således 

vara neutralt i förhållande till det skattemässiga utfallet. För de stora tunga industriföretagen 

kan det krävas oerhört stort kapital för att finansiera en investering, vilket kan vara svårt att 

erhålla genom eget kapital. Finanseringsvalet görs följaktligen inte utifrån hur den skattemäss-

iga utgången blir, utan på grund av andra faktorer väljer bolagen en finansiering i form utav 

lån, då en viss ägarstruktur vill bibehållas eller att det egna kapitalet inte anses vara tillräckligt 

för en möjlig expansion. Vidare kan även andra faktorer från ett investerarperspektiv beaktas, 

exempelvis risk och avkastning, vilket kan leda till att en investering genom eget kapital inte är 

lämplig i vissa fall. Valet som skattesubjektet väljer beror följaktligen inte alltid av skatterna 

och någon bristande mikroneutralitet kan därför inte anses föreligga på denna nivå, vilket i sig 

också innebär att makroneutraliteten inte heller påverkas. 

 

Ett flertal bakomliggande faktorer påverkar sålunda varför bolag väljer att finansiera sin verk-

samhet med lånat kapital istället för eget kapital. Med beaktandet av dessa faktorer kan det mig 

veterligen anses obefogat av Finansdepartementet att förenkla synen mellan de två olika inve-

steringsvalen. Alternativen för bolagen kan inte anses enbart vara att byta lån mot en finansie-

ring med eget kapital, utan företagsekonomiska skäl måste vägas in finanseringsvalet. Finans-

departementet har i sin promemoria inte beaktat varför vissa bolag väljer att finansiera sin verk-

samhet med lån, utan det kan tyckas framkomma som en underliggande tes att bolagen valt 

lånefinansiering på grund av en till viss del förmånlig skattehantering. De bolag som av före-

tagsekonomiska skäl inte vill eller kan finansiera sin verksamhet med eget kapital är också de 

bolag som hamnar i en betydande sämre konkurrenssituation dels internationellt, men också 

nationellt på grund av de nya reglerna. Strävan efter en fullständig neutralitet bör med hänsyn 



 37 

till ovan förda diskussion reduceras, då värderingen utav en effektiv och proportionerlig skat-

telagstiftning istället behöver ges företräde. Samtidigt menar jag att neutralitetssträvan inte bör 

försvinna i fråga om räntehanteringen, men att lagstiftaren bör väga in andra faktorer än att 

bolag enbart väljer lånefinansiering på grund av den skattemässiga hanteringen. Med ett neutralt 

skattesystem styrs samhället inte i slutändan av skattereglerna, vilket lagstiftaren till viss mån 

bör eftersträva. För de mindre och medelstora bolag, som gör sina val utifrån redan mikrone-

utrala perspektiv, kan därför en lösning finnas i att utvidga den föreslagna förenklingsregeln så 

att inte bolagen begränsas av en snedvriden konkurrens. Neutraliteten mellan finansieringsfor-

merna, för denna typ av mindre och medelstora bolag, synes inte vara bristande i den grad att 

reglering bör införas i syfte att neutralisera. Å andra sidan kan hävdas att de stora och väleta-

blerade industriföretagen kommer att träffas hårt av reglerna, men åtminstone har lagstiftningen 

då beaktat de små och medelstora bolagen. En reglering som varken träffar små, medelstora 

och stora bolag, som på grund av företagsskatteekonomiska faktorer väljer lånefinansiering, 

torde vara mycket svår att arbeta fram. 

 

5.2.3 Förenklingsregeln – bör den utvidgas? 

Förenklingsregeln har införts i syfte att minska den administrativa bördan hos bolagen och till-

låter bolagen att dra av ett negativt räntenetto upp till 100 000 kr, om det leder till ett högre 

avdrag än annars enligt EBIT- eller EBITDA-modellen. Med hänsyn till förenklingsregeln 

minskar antalet bolag som påverkas av reglerna från cirka 48 500 stycken till cirka 28 000 re-

spektive 23 000 stycken beroende på val av begränsningsmodell. Direktivet ger emellertid ut-

rymme för medlemsstaterna att införa en förenklingsregel på upp till 3 000 000 EUR. Exem-

pelvis har Storbritannien valt en begränsning ungefär på 2 250 000 EUR, Nederländerna 

1 000 000 EUR, Tyskland 3 000 000 EUR, Island 500 000 EUR och Danmark cirka 2 800 000 

EUR.206 Jämförelsen visar tydligt hur Sverige valt att införa förenklingsregeln på en väldigt låg 

nivå jämfört med andra länder som tillämpar direktivet. Direktivet är ett minimi-direktiv som 

tillåter striktare regler än det av direktivet förslagna beloppet. Anledningen till att Finansdepar-

tementet valt den låga beloppsgränsen vid tillämpandet av förenklingsregeln är enligt prome-

morian att regeln ska underlätta för mindre bolag, som annars hade drabbats av en alltför stor 

administrativ börda. Departementet underbygger även sin argumentation genom att påtala att 

de övergripande syftena med den generella ränteavdragsbegränsningsregeln är att jämna ut 

skillnaderna mellan eget och lånat kapital dvs. att skapa neutralitet. Direktivet har å andra sidan 

                                                 
206 Haider Abed, A., Nya ränteavdragsregler för företagssektorn, SN 2017. s. 610. 
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införts eftersom EU har sett ett behov av gemensamma lösningar i bland annat frågan om skat-

teplanering med ränteavdrag och andra länder som är bundna av direktivet har valt en relativt 

jämbördig förenklingsregel. Sverige har trots det i sitt förslag valt ett avsevärt lägre belopp än 

de andra länderna och menar att skälen bakom den låga tröskeln är att neutraliteten bör öka 

mellan finansieringsformerna och att mindre bolag bör gynnas. Vidare har den valda belopps-

gränsen vid tillämpandet av förenklingsregeln kritiserats i större andelen av inkomna remissvar. 

Kritik har bland annat framförts av Sveriges advokatsamfund, FAR, SVEDAB AB och Nä-

ringslivets Skattedelegation (NSD) samt Svenskt Näringsliv som ställer sig bakom NSD:s re-

missvar. Advokatsamfundet menar att beloppet ur ett internationellt perspektiv är mycket lågt 

och att det i sin tur kan minska Sveriges konkurrenskraft, vilket kan leda till en negativ effekt 

på sysselsättningen.207 FAR menar att takbeloppet om 100 000 kr bör höjas väsentligt.208 

SVEDAB AB påpekar också det låga beloppet och menar att det bör höjas samt kompletteras 

med en föränderlig variabel som tar hänsyn om räntan i framtiden skulle höjas.209 NSD ifråga-

sätter de val Finansdepartementet gjort i förhållande till de undantag som EU-direktivet tillåter 

och påpekar särskilt taket som föreslås i promemorian om 100 000 kr när direktivet ger ut-

rymme för 3 000 000 EUR.210 

 

Jag ställer mig bakom kritiken om att den valda nivån är väl låg jämfört med resterande av 

medlemsstaterna som är bundna av direktivet. Eftersom direktivet är skapat för att gemensamt 

införa liknande regler i fråga om ränteavdragsbegränsningar anser jag att nivån bör likna den 

internationella nivån. De svenska bolagen som träffas av den föreslagna regleringen, då särskilt 

bolag verksamma inom fastighetsbranschen, kan hamna i en kraftigt försämrad konkurrenssi-

tuation med sina konkurrenter som är etablerade i andra länder med förmånligare förenklings-

regler. Vidare har vi ett rådande lågränteklimat, men med hänsyn till tänkbara ökade räntesatser 

framöver och därmed också ökade räntekostnader bör förenklingsregelns valda belopp ökas. 

Konsekvenserna av ett förändrat ränteklimat vid sidan av relativt strikta ränteavdragsregler i 

den svenska inkomstbeskattningen torde kunna leda till ett ännu tuffare företagsklimat för de 

bolag som träffas av reglerna. Frågan är hur länge bolagen är villiga att stanna inom Sveriges 

gränser, när Sveriges regleringen är väsentligt tuffare än den internationella? Finansdeparte-

                                                 
207 Fi2017/02752/S1 (2017). Remissyttrande av Sveriges advokatsamfund. s. 1. 
208 Fi2017/02752/S1 (2017). Remissyttrande av FAR. s. 2. 
209 Fi2017/02752/S1 (2017). Remissyttrande av Svenska-Danska Broförbindelsen AB. s. 4. 
210 Fi2017/02752/S1 (2017). Remissyttrande av Näringslivets Skattedelegation. s. 15–16. 
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mentet menar å andra sidan att förenklingsregeln till största del är till för att minska det admi-

nistrativa arbetet hos mindre företag, vilket enligt mig emellertid kan anses motiverat. Reglerna 

är komplexa och kräver med största sannolikhet konsultation av en skatteexpert, vilket kan ut-

göra en stor kostnad för mindre och medelstora bolag. Jag är av den uppfattningen att använ-

dandet av neutralitetsargument i sammanhanget till förenklingsregeln brister i legitimitet. De 

bolag som inte får tillämpa förenklingsregeln kommer med största sannolikhet, att vid en jäm-

förelse om bolaget exempelvis hade bedrivits utomlands, uppfatta den av Finansdepartementet 

föreslagna regeln som orättvis. En viktig aspekt inom svensk inkomstbeskattning är att med-

borgarna ska uppfatta skatterna som tillräckligt adekvata. Om skillnaderna är alldeles för stora, 

och Sveriges regler är mer strikta än andra länder, kan det dels skada förtroendet för det svenska 

skattesystemet men också möjligen utgöra ett incitament för bolaget i fråga att flytta sin verk-

samhet utomlands och därmed i framtiden minska sina skattekostnader. Utifrån jämförelsen 

andra länder kan slutsatsen dras att Sveriges beloppsgräns vid tillämpandet av förenklingsregel 

är väldigt låg och att Finansdepartementet inte har tillräckligt goda anledningar till varför den 

låga nivån är vald. Förenklingsregeln bör således utvidgas markant för att motsvara en rimlig 

nivå och motsvara resten av länderna inom EES. Enbart det faktum att grannlandet Danmark, 

bara ett stenkast från Sverige, har en sån generös förenklingsregel kan skada förtroendet för det 

svenska skattesystemet. 

 

Vidare skulle en höjd beloppsgräns bidra till att de bolag, främst mindre och medelstora, som 

av företagsekonomiska skäl inte kan eller vill finanseria sin framtida verksamhet med eget ka-

pital i större mån kunna nyttja förenklingsregeln och i sin tur kunna konkurrera med den inter-

nationella marknaden. Det kan inte anses föreligga en neutralitetbrist om små och medelstora 

bolag faktiskt väljer lånefinansiering på grund av andra faktorer än det skattemässiga utfallet. 

Bolagen i fråga bör därför heller inte träffas av den generella ränteavdragsbegränsningen utan 

istället kunna tillämpa en mer förmånlig förenklingsregel. Huvudsyftet med den generella rän-

teavdragsbegränsningen bör vara att träffa de bolag som faktiskt nyttjar att ett lån kan anses 

vara mer skattemässigt förmånligt än att finansiera sin verksamhet med eget kapital. 

 

5.2.4 Avsaknaden av en gruppregel 

Direktivet ger medlemsstaterna möjligheten till, vid såväl en EBIT- eller EBITDA-modell, att 

införa en gruppregel om den skattskyldige är medlem i en koncern för affärsredovisningsända-

mål. En gruppregel skulle leda till mildare effekter av den generella ränteavdragsbegräns-
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ningen, eftersom gruppregeln innebär ett större avdragsunderlag om koncernen har ett skuld-

förhållande mot utomstående som överskrider avdragsunderlaget. Regeln skulle exempelvis 

underlätta för de bolag som verkar inom branscher där det krävs stora investeringar och därför 

har en hög extern belåning från tredje part. Direktivet införs i syfte att motverka aggressiv skat-

teplanering och jag ställer mig frågande till Finansdepartementets argument om hur en aggres-

siv skatteplanering skulle kunna utföras genom externa lån. Införandet av en gruppregel skulle 

kunna underlätta för de bolag som faktiskt är i behov av finansiering, men inte använder sig av 

en s.k. aggressiv skatteplanering. Finansdepartementet menar däremot att en sådan regel inte 

ska införas eftersom en så beskaffad regel skulle strida mot huvudsyftet att neutralisera finan-

siering med eget och lånat kapital. Jag är av den åsikten att neutralitetsargumenten i frågan bör 

användas restriktivt och att den internationella likformigheten bör beaktas, då direktivet faktiskt 

införs i syfte att införa gemensamma regler medlemsstaterna mellan och inte för att i stort 

främja neutraliteten. En gruppregel mer vanlig internationellt och tillämpas redan i Finland och 

Tyskland, vilket innebär att avsaknaden av en gruppregel i svensk lagstiftning återigen kan 

komma att ha negativ inverkan på konkurrenskraften hos de svenska bolagen. Införandet av en 

gruppregel skulle emellertid kunna innebära ett ännu komplexare regelverk och en större admi-

nistrativ börda hos bolagen, vilket i sig inte kan anses önskvärt då skattelagstiftning bör vara 

enkel och uppnå en viss proportionalitet. Anpassningen till ännu en regel får därför vägas mot 

behovet av en sådan regel. Bolagen som har möjligheten till att åberopa regeln tvingas varken 

till att anpassa sig efter den eller att tillämpa den, utan regeln kan vid behov tillämpas och 

således kan bolagen själva besluta huruvida de vill använda den och därmed öka den administ-

rativa bördan. Vidare menar Finansdepartementet att den möjlighet som ges av förslaget att 

kvitta ett positivt räntenetto mot ett negativt räntenetto i ett annat koncernföretag är tillräcklig 

för att underlätta inom koncerner. Vad Finansdepartementet inte beaktar är dock att en sådan 

kvittning mellan bolagen i en koncern inte ger någon möjlighet att beakta gruppens totala rän-

tekostnader, vilket en gruppregel gör. Det finns därför ytterligare incitament att införa, eller 

åtminstone i större utsträckning överväga en gruppregel i svensk lagstiftning.  

 

5.2.5 Andra vägar för lagstiftaren att gå 

Det generella syftet med införandet av nya regler har, i såväl promemorian som denna fram-

ställningen, konstaterats vara att öka den skattemässiga neutraliteten mellan finansiering med 

eget och lånat kapital. En alternativ reglering, än av promemorian föreslagen reglering, skulle 

kunna utformas genom att tillvarata reciprociteten inom inkomstbeskattningen, eftersom reci-

procitet kan ha betydelse för neutraliteten i den skatterättsliga regleringen. Vid beaktande av de 
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två finansieringsformerna, eget eller lånat kapital, skulle en fullständig reciprocitet innebära att 

utdelning till aktieägarna, dvs. kostnaden för eget kapital, är avdragsgill för det utdelande bo-

laget samtidigt som aktieägarna beskattas för motsvarande utdelning. Vidare skulle även ränte-

kostnader hänförliga till ett lån vara avdragsgilla, dvs. kostnaden för lånat kapital, eftersom 

ränteintäkten beskattas hos långivaren. I framställningen har det konstaterats att fullständig re-

ciprocitet inte råder, då utdelning för det utdelande bolaget inte är avdragsgill. I doktrin har det 

ansetts att en bristfällig reciprocitet kan ge upphov till en svaghet i neutraliteten. Det grundläg-

gande problemet, neutralitetsbristen, skulle kunna ses ur ett reciprocitetsperspektiv genom att 

bolag som finansierar sin verksamhet med eget kapital får dra av kostnaden för utdelning. Det 

skulle då inte finnas några skattemässiga incitament, i fråga om finansiering, att välja lån eller 

finansiering genom eget kapital. En sådan lösning skulle däremot leda till en minskad skattebas 

och en möjligt höjd bolagsskatt för att kompensera för de finansiella intäkterna som går förlo-

rade. BEPS har i sina rekommendationer låtit en liknande reciprocitetstanke få rättsligt genom-

slag genom s.k. ”linking rules”. Innebörden av rekommendationen är att dubbel icke-beskatt-

ning ska motverkas genom att avdrag inte ska ges för kostnader om motsvarande inkomst inte 

beskattas. Rätt till avdrag för räntekostnader ska således enbart beviljas om motsvarande rän-

teinkomster beskattas hos mottagaren och rätt till avdrag för utdelning ska enbart beviljas om 

mottagaren beskattas. Finansdepartementet behandlar inte denna fråga i sin promemoria, men 

jag anser inte heller att Finansdepartementet behöver ta ställning i fråga. Införandet av en ge-

nerell avdragsbegränsning i svensk inkomstbeskattning härstammar från EU-direktiv, vilket in-

nebär att Sverige måste införa vissa ränteavdragsregler, och följaktligen bör fokus ligga på hur 

regleringen kan se ut utifrån det minimi-direktiv som EU lagt fram och inte hur en alternativ 

reglering kan se ut. 

 

5.3 Riktade ränteavdragsbegränsningar mellan företag i intressegemenskap 

5.3.1 Insnävning, utvidgning eller ingenting 

Departementet menar att den föreslagna ändringen leder till att tillämpningsområdet gällande 

dagens regler snävas in, eftersom den nuvarande subjektiva bedömningen ändras och att avdrag 

med den nya regleringen kan nekas om skuldförhållandet har uppkommit uteslutande eller så 

gott som uteslutande för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Jag ställer 

mig frågande till huruvida förslaget innebär en insnävning av de riktade ränteavdragsbegräns-

ningarna. Området kan tvärtom i stort sägas utvidgas med de nya reglerna och medföra ett 

fortfarande komplext regelverk i likhet med det nuvarande, vilket regelverket kritiserats för att 
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vara. Visserligen finns det ändringar som leder till insnävning, exempelvis att begreppet hu-

vudsakligen som i dagens reglering återfinns i ventilen, ersätts i motsvarande nya regler med 

begreppet väsentligen. Däremot utvidgas reglerna i fråga om back-to-back-lån att gälla alla 

interna lån och inte bara vissa förvärv av delägarrätter samtidigt som en ny räntedefinition in-

förs som innebär att flera förfaranden träffas av reglerna, t.ex. vissa derivat och borgen. Ytter-

ligare en aspekt, som FAR upplyst i sitt remissvar211, är att Finansdepartementet bedömt att den 

offentligfinansiella nettoeffekten av ändringarna utav de riktade ränteavdragsbegränsningarna 

uppgår till 0,00 miljarder per år.212 Anmärkningsvärt är följaktligen att Finansdepartementet 

menar att reglerna snävas in, men lika väl hävdar att insnävningen leder till ett oförändrat skat-

teuttag. Det sänder ut signaler om att förändringen resulterar i likvärdiga skatteintäkter som den 

andra och nuvarande reformens regler, vilket också Finansdepartementet bör förtydliga. Att 

överlag i promemorian kalla ändringen för en insnävning är således felaktigt, när det samtidigt 

sker en utvidgning som resulterar i att skatteintäkterna blir desamma. 

 

5.3.2 Intressegemenskap 

Tillämpningsområdet för de av förslaget justerade riktade ränteavdragsbegränsningarna ska 

fortsatt gälla för alla lån inom en intressegemenskap. Definitionen om vilka bolag som anses 

vara i intressegemenskap med varandra förblir densamma som nuvarande regler stadgar och 

beror antingen på om bolagen har ett väsentligt inflytande i det andra bolaget eller om bolagen 

står under i huvudsak gemensam ledning. Huruvida en intressegemenskap föreligger verkar 

dock ännu inte vara förutsebart, trots att reglerna existerat i ett flertal år. Nyligen överklagades 

ett beslut från Skatteverket i fråga om ränteavdrag. Skatteverket hade nekat yrkade räntekost-

nader för ett bolag och menade att en intressegemenskap förelåg dels genom rekvisitet i huvud-

sak gemensam ledning, men också genom rekvisitet väsentligt inflytande. Förvaltningsrätten 

upphävde Skatteverkets beslut och gav bolaget rätt till ränteavdrag med hänvisning till att ingen 

intressegemenskap förelåg, varken genom att bolagen i fråga stod under i huvudsak gemensam 

ledning eller att bolagen haft ett väsentligt inflytande på grund av ägarandel eller på annat 

sätt.213 

 

Med ett sådant färskt avgörande, där till och med Skatteverket och förvaltningsrätten är oense 

om vad som utgör en intressegemenskap, kan det fortfarande till följd därav anses råda oklarhet 

                                                 
211 Fi2017/02752/S1 (2017). Remissyttrande av FAR. s. 5. 
212 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 301–303. 
213 Förvaltningsrätten i Stockholm – Mål nr 14035–16 & 11548–17. 
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vad som faktiskt innefattas i huvudsak gemensam ledning och väsentligt inflytande. I prome-

morian föreslås även att införas, utöver den nuvarande definitionen, ytterligare två definitioner 

av intressegemenskap i 24 kap. IL. Det kommer således att finnas tre olika definitioner av in-

tressegemenskap, vilket kan leda till ytterligare tillämpningsproblematik i fråga om vad som 

kan anses utgöra en intressegemenskap än den redan rådande problematiken.214 

 

5.3.3 Subjektiv bedömning vid tillämpningen 

För den insatte skattejuristen har debatten kring de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna 

inte gått obemärkt förbi. Hultqvist har ifrågasatt rättssäkerheten inom skattelagstiftningen på 

grund av hanteringen av bland annat den subjektiva bedömningen i fråga om de riktade ränte-

avdragsbegränsningarna. Han menar att lagstiftningen, på grund av dess vaghet, lämnar plats 

för egna bedömningar och godtycke.215 Förutsebarheten har även kritiserats av EU-kommiss-

ionen216 samt att Högsta förvaltningsdomstolen undanröjt ett flertal förhandsbesked i fråga om 

ränteavdragsbestämmelserna, då lagstiftningen aktualiserar ”utpräglade utrednings- och bevis-

frågor som inte lämpar sig för att pröva inom ramen för ett förhandsbesked”.217 Vidare menar 

även Finansdepartementet att de nuvarande reglerna är svårtillämpade på grund av de subjek-

tiva rekvisit som regleringen ställer.218 Trots den stora våg av kritik från såväl akademin som 

näringslivet i fråga om bristande förutsebarhet vid tillämpandet av de riktade ränteavdragsbe-

gränsningarna väljer Finansdepartementet att till större del behålla de subjektiva rekvisit som 

föranleder den rättsosäkerhet som idag föreligger.  

 

Förslaget om att behålla, men till viss del justera, de riktade ränteavdragsbegränsningarna har 

mött stor kritik från remissinstanserna. NSD menar att förslaget inte löser de allvarliga problem 

som regelverket medför i fråga om den rättsosäkerhet som idag råder219 och Förvaltningsrätten 

i Stockholm menar att såväl den nuvarande som den föreslagna regleringen är komplex och kan 

bli svår att tillämpa220. Även Sveriges advokatsamfund är av den åsikten att de föreslagna reg-

                                                 
214 24 kap. 14 § IL, 24 kap. 18 § IL och 24 kap. 24 § IL. 
215 Hultqvist, A., Hur vag får en skattelag va’, Svenskt Näringsliv 2015. s. 16–18. 
216 Formell underrättelse från Europeiska kommissionen, av den 26 november 2014, överträdelsenummer 

2013/4206 
217 Se Hultqvist, A., Inga förhandsbesked om ränteavdragsbegränsningen, SN 2015 och HFD 2014 not. 85 och 

HFD 2014 not. 84. 
218 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 160.  
219 Fi2017/02752/S1 (2017). Remissyttrande av Näringslivets Skattedelegation. s. 5–6. 
220 Fi2017/02752/S1 (2017). Remissyttrande av Förvaltningsrätten i Stockholm. s. 2.  



 44 

lerna är svårtillämpliga, oförutsebara och kan medföra svårigheter att upprätthålla likabehand-

ling i rättstillämpningen.221 Skatteverket hävdar dock att det är mycket viktigt att ha riktade 

regler, men medger att regelverket är ”relativt krångligt och har lett till många tvister”.222 

 

5.3.4 Bibehålla, justera eller slopa? 

Rättssäkerheten och förutsebarheten är centrala begrepp i en rättsstat och bör grundligt beaktas 

vid lagstiftningsarbetet. Som konstaterat är det främst de subjektiva rekvisit i fråga om de rik-

tade ränteavdragsbegränsningarna som föranleder bristen av förutsebarhet och rättsosäkerhet. 

De föreslagna ändringarna har dock även de inslagen av subjektiva bedömningar, trots att till 

och med Finansdepartementet påpekat att subjektiva rekvisit är svårtillämpade. De grundläg-

gande förutsättningarna för medgivande av ränteavdrag enligt de föreslagna reglerna är att in-

komsten som motsvarar ränteutgiften hör hemma i en stat inom EES eller i en stat med vilken 

Sverige ingått skatteavtal och inte är begränsad till vissa inkomster samt att bolaget omfattas 

av avtalets regler om begränsning av beskattningsrätten och har hemvist i staten. Vidare kan 

även avdrag medges om bolaget beskattas för inkomsten med minst 10 % enligt lagstiftningen 

i den stat där bolaget hör hemma, om bolaget bara skulle haft inkomsten. Trots att de grundläg-

gande kraven är uppfyllda kan avdragsrätten begränsas ytterligare genom den subjektiva be-

dömningen om skuldförhållandet har uppkommit uteslutande eller så gott som uteslutande för 

att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Enligt promemorian ska skuldför-

hållanden som till 90–95 % upp till 100 % är uppkomna för att få en väsentlig skatteförmån 

träffas av reglerna och vägledning i frågan ska hämtas från den nuvarande regleringen. Således 

ändras inte bedömningen i fråga, utan liknande faktorer som 2013 års regler ska beaktas vid 

bedömningen av den riktade regeln. En bedömning som fram tills nu föranlett en oförutsebar 

tillämpning av reglerna.  

 

Frågan som kvarstår, trots att reglerna justeras, är hur bedömningen ska göras och om den sub-

jektiva bedömningen är att föredra? Att en subjektiv bedömning kan leda till en svår tillämpning 

av reglerna har visat sig såväl genom att HFD undanröjt förhandsbesked med hänvisning till att 

reglerna är för komplexa och att EU-kommissionen har kritiserat reglerna för att inte vara till-

räckligt rättssäkra, klara, precisa eller förutsebara. Sveriges advokatsamfund har även påpekat 

                                                 
221 Fi2017/02752/S1 (2017). Remissyttrande av Sveriges advokatsamfund. s. 3. 
222 Fi2017/02752/S1 (2017). Remissyttrande av Skatteverket. s. 13. 
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att domstolarna i praktiken inte bedömer till hur många procent ett förfarande utgörs av speci-

fika skäl och att den subjektiva bedömningen, som kvarstår med det nya förslaget, således inte 

förbättrar förutsebarheten jämfört med det rådande rättsläget. Om de riktade reglerna ska finnas 

bör det, enligt Sveriges advokatsamfund, utformas en objektiv regel som tar hänsyn till objek-

tiva krav såsom att mottagaren av inkomsten måste höra hemma inom EES, som Sverige ingått 

ett skatteavtal med eller att inkomsten motsvarande ränteutgiften beskattas med minst 10 % 

enligt den nationella lagstiftningen i mottagarstaten.223 Nackdelarna med en subjektiv bedöm-

ning framhävs tydligt från såväl domstolar, jurister och näringslivet. Fördelen med att fortsätt-

ningsvis använda en subjektiv bedömning å andra sidan innebär att den i en större omfattning 

kan begränsa avdragsrätten, när avdragen uppenbarligen hänför sig till aggressiv skatteplane-

ring. Att ge möjligheten för rättstillämparen att motverka sådan aggressiv skatteplanering kan 

således vara önskvärt. Däremot behövs ytterligare faktorer vägas in, till exempel att en skatte-

lagstiftning bör vara enkel och proportionerlig samt att skatterna ska vara förutsebara och till 

följd därav också bidra till högre rättssäkerhet. En objektiv regel för de riktade ränteavdragsbe-

gränsningarna skulle öka förutsebarheten, eftersom en sådan inte i samma utsträckning som en 

subjektiv regel ger utrymme för egna tolkningar och godtycke. Finansdepartementet menar 

dock att en objektiv regel träffar alla interna skulder och inte vissa specifika skatteundandra-

ganden och därför passar inte en sådan reglering.224 Innan 2009 års regler, som faktiskt hade en 

objektiv regel, kunde bolagen anpassa sig efter den objektiva regeln i sin skatteplanering och 

lyckades undkomma stora skattekostnader och regeln ersattes därför med en subjektiv bedöm-

ning för att skydda den svenska skattebasen. Med beaktandet av hur en objektiv regel fungerade 

förr, delar jag således Finansdepartementets åsikt om att en objektiv regel inte är lämplig, ef-

tersom legitimiteten för skattesystemet bör upprätthållas.  

 

Ovan förda diskussion resulterar i att varken en subjektiv eller objektiv bedömning är tillräcklig 

för att klassificera de riktade ränteavdragsbegränsningarna som en god skattelagstiftning. Vi-

dare har remissinstanserna riktat tung kritik mot att de riktade ränteavdragsbegränsningarna 

föreslås att behållas vid sidan av de nya reglerna. NSD anser att reglerna ska slopas helt och 

hållet, då förslagets inskränkning är otillräcklig och inte åtgärdar problemen som funnits med 

                                                 
223 Fi2017/02752/S1 (2017). Remissyttrande av Sveriges advokatsamfund. s. 3. 
224 Finansdepartementet. Nya skatteregler för företagssektorn, 2017. s. 158. 
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nuvarande reglering.225 Sveriges advokatsamfund ifrågasätter behovet av reglerna när den ge-

nerella ränteavdragsbegränsningen införs.226 Jag är av den uppfattningen att reglerna varken 

kan behållas som de är idag, men heller inte som förslaget rekommenderar. Rättssäkerheten, 

förutsebarheten, enkelheten, proportionaliteten och likformigheten är viktiga aspekter att ta i 

beaktande vid en bedömning utifrån hur reglerna ska utformas. Den subjektiva bedömningen 

som varit, men också föreslagits, ger upphov till såväl bristande förutsebarhet som rättsosäker-

het. Den objektiva bedömningen torde heller inte vara lämplig, då en aggressiv skatteplanering 

inte är önskvärd varken från lagstiftaren eller medborgarna. Sveriges advokatsamfund har i sitt 

remissvar föreslagit att vid sidan av en objektiv bedömning skulle skatteflyktslagen täcka upp 

de aggressiva skatteundandraganden som den objektiva regeln inte träffar.227 Jag är av den upp-

fattningen att trots en generell ränteavdragsbegränsning är en riktad ränteavdragsbegränsnings-

regel för koncerninterna lån erforderlig för att motverka oönskade förfaranden. Den generellt 

allmänna skatteflyktslagen tillämpas restriktivt och visade sig innan 2009 års regler inte vara 

tillräcklig för att täcka upp för stora skatteundandraganden, något som inte kan anses vara önsk-

värt för ett legitimt skattesystem.  

 

Med beaktandet av ovan förda diskussion krävs det enligt mig en riktad ränteavdragsbegräns-

ningsregel mellan företag i intressegemenskap, men att denna utformas utan oklara rekvisit som 

ger utrymme för egna tolkningar och godtycke. Något som varken dagens regler eller den före-

slagna lagstiftningen dessvärre lyckas med. Vidare kan sådana regler, som ger utrymme för en 

godtycklig tolkning, bli föremål för EU-domstolen på grund av tidigare riktad kritik mot Sve-

riges lagstiftning i fråga om den skattemässiga hanteringen av räntekostnader. Promemorian 

behandlar inte denna aspekten i någon större omfattning, utan enbart kommenterar att förslaget 

är i linje med EU-rätten. Jag ställer mig tveksam till det med beaktande av att EU-kommiss-

ionen tidigare invändningar gentemot regelverket. Den återstående frågan är således hur lag-

texten kan göras tydligare för att inte föranleda samma problematik som nuvarande lagstiftning 

åsamkar. En fråga som kan anses svår att besvara, men konstateras kan att åtminstone rättssä-

kerheten i sig hade ökat om reglerna hade kunnat prövats genom förhandsbesked av Skatte-

rättsnämnden, något som HFD inte accepterat i fråga om de nuvarande riktade ränteavdragsbe-

gränsningsreglerna. Domstolen har påstått att orsaken till att förhandsbesked inte lämnas är att 

                                                 
225 Fi2017/02752/S1 (2017). Remissyttrande av Näringslivets Skattedelegation. s. 1. 
226 Fi2017/02752/S1 (2017). Remissyttrande av Sveriges advokatsamfund. s. 3. 
227 Ibid. s. 4. 
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de rekvisit som föranleder avdragsrätt eller inte är öppet formulerade och att bedömningen nor-

malt baseras på ett antal sakomständigheter. Att önska sig utav en ny reglering är således åt-

minstone en lagstiftning som ger möjligheten för bolagen att erhålla förhandsbesked i fråga om 

avdrag för räntekostnader bör medges eller inte. Förhandsbeskeden torde öka förutsebarheten 

och bolagen skulle i viss mån kunna undvika stora och oförutsedda skattekostnader genom att 

i förhandsbeskeden underrättas om huruvida avdrag kan komma att medges eller inte.  
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6. Slutsats 

6.1 Inledning 

Om det existerar en möjlighet, att bolag genom en viss skattemässig hantering, kan skattepla-

nera aggressivt och i sin tur skada den svenska skattebolagsbasen bör den möjligheten begrän-

sas. Det är min, lagstiftaren, remissinstanserna och förmodligen majoriteten av det svenska nä-

ringslivets uppfattning. Framställningen har visat att det, såväl på internationell samt nationell 

nivå, i viss mån fortfarande försiggår en sådan olämplig skatteplanering genom ränteavdrag. 

Ett gediget arbete har pågått på internationell nivå för att motverka skatteundandragande, vilket 

har resulterat i ett direktiv från EU-kommissionen om hur vissa ränteavdragsbegränsningar 

måste införas i EU:s medlemsstater. Ett direktiv som i sin tur föranlett en lagstiftningsprocess 

i Sverige och är en av de bakomliggande anledningarna till varför Finansdepartementet har 

presenterat sin promemoria Nya skatteregler för företagssektorn. En promemoria som bland 

annat föreslår en insnävning av nuvarande reglering och två olika förslag på hur nya ränteav-

dragsbegränsningsregler kan komma att utformas i svensk skattelagstiftning. En uppgift som 

inte kan betraktas som enkel, med tanken på att rättsområdet varit under diskussion en längre 

tid. Vidare förväntar skattesubjekten och samhället sig vissa kvalitéer av en skattelagstiftning. 

Kvalitéer som lagstiftaren bör ha i åtanke vid lagstiftningsarbetet och kvalitéer som kan främja 

samhällseffektiviteten. Lagstiftaren bör fördenskull beakta huruvida skattelagstiftningen är ef-

fektiv, legitim, proportionerlig, rättssäker och förutsebar. Lagstiftningen bör även bidra till lik-

formighet och neutralitet inom den svenska inkomstbeskattningen. I den här framställningen 

har jag tagit del av promemorian och analyserat huruvida förslagen är förenliga med vad nä-

ringslivet kan förvänta sig av en skattelagstiftning samt hur den kan bidra till en ökad rättssä-

kerhet. 

 

6.2 Önskvärd ny reglering 

Den svenska inkomstbeskattningen och dess skattesubjekt som tillämpar reglerna verkar gene-

rellt vara positiva till att öka neutraliteten i fråga om finansiering mellan eget och lånat kapital. 

Att det råder dubbel asymmetri gällande finanseringsval kan onekligen ifrågasättas, då en låne-

finansierad verksamhet i regel skattemässigt gynnas framför en verksamhet som finansieras 

genom eget kapital. En första fråga som dock bör besvaras är hur lika finansieringsformerna 

egentligen är? I framställningen har det konstaterats att finansieringsformerna till viss del är 

lika, men att Finansdepartementet i sin promemoria förenklat synen mellan investeringsvalen 

avsevärt. Det kan finnas ett flertal bakomliggande företagsekonomiska faktorer till varför bolag 
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väljer att finansiera sin verksamhet med lånat kapital istället för eget kapital. Utifrån promemo-

rians underliggande tes kan det tolkas som att Finansdepartementet menar att alla bolag som 

finansierar sin verksamhet genom lån enbart valt finansieringsformen på grund av dess skatte-

mässiga hantering. Det är enligt min åsikt fel och reglerna bör således inte träffa bolagen som 

faktiskt väljer finansieringsformen lån på grund av andra faktorer hänförliga till företagseko-

nomin. Det kan inte anses föreligga någon neutralitetsbrist, varken mikro- eller makroneutrali-

tet, eftersom bolagen inte har valt finansieringsformen på grund av den skattemässiga hante-

ringen. En väg som lagstiftaren således kan välja att gå för att reglerna inte ska träffa lika hårt 

mot näringslivet är att utvidga den föreslagna förenklingsregeln. Direktivet stadgar att förenk-

lingsregeln kan införas för att underlätta för mindre bolag, genom att bolagen får dra av ett 

negativt räntenetto upp till en viss summa om det leder till ett högre avdrag än annars enligt 

EBIT- eller EBITDA-modellen. Jämförelsen i framställningen visar på att Finansdepartementet 

valt en betydligt lägre nivå än andra länder samt vad direktivet tillåter. En nivå som är alldeles 

för låg och för att inte utsätta de svenska bolagen för en kraftigt försämrad konkurrenssituation 

med konkurrenter etablerade i andra länder bör beloppsgränsen höjas och motsvara den inter-

nationella standarden. Vidare skulle en höjd nivå gynna de bolag som finansierat sin verksam-

het genom lån på grund av exempelvis företagsekonomiska faktorer och inte skattemässiga. 

Om nuvarande förslag skulle träda ikraft som det är utformat, tvivlar jag på att skattesystemet 

erhåller legitimitet och att bolagen till och med kan ges vissa incitament till att bedriva sin 

verksamhet från utlandet. 

 

Vid sidan av en mer förmånlig förenklingsregel torde även den generella ränteavdragsbegräns-

ningen baseras utifrån en EBITDA-regel. Oavsett vilken modell lagstiftaren väljer att använda, 

den av Finansdepartementet rekommenderade EBIT-modellen eller den internationella standar-

den EBITDA-modellen, så bör såväl mikro- som makroneutraliteten öka. Frågan är dock till 

vilket pris ska neutraliteten öka? I valet av en EBIT- eller EBITDA-modell är jag av den upp-

fattningen att en modell bör väljas som inte hämmar tillväxten hos näringslivet samt sysselsätt-

ningen i samhället. En EBITDA-modell är vad direktivet förespråkar och är en modell som till 

större del används internationellt. Att Finansdepartementet förespråkar en EBIT-modell kan 

verka motsägelsefullt, när de vill sträva efter ett konkurrenskraftigt och dynamiskt företagskli-

mat.228 Vikten av att anpassa sig efter internationell likformighet torde väga tungt i valet av 

                                                 
228 För skillnader vid tillämpandet av en EBIT- respektive EBITDA-modell, se bilaga 1 – figur 1. 
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modell och kan dessutom bidra till ökad tilltro till det svenska skattesystemet samtidigt som 

neutraliteten mellan finansieringsformerna också ökar.  

 

6.3 Önskvärd justerad reglering 

Den nuvarande lagstiftningen i fråga om räntehanteringen har från såväl näringslivet som dom-

stolar och myndigheter kritiserats för att vara alldeles för oförutsebar och bristande i rättssäker-

het. Det faktum att skattskyldiga inte kan förutse effekterna av olika handlingsalternativ och 

således erfara överraskande skattekostnader kan leda till att de skattskyldiga avstår från vissa 

förfaranden samt att lojaliteten mot skattesystemet brister. Vidare har nuvarande reglering gett 

upphov till att HFD undanröjt ett flertal förhandsbesked rörande ränteavdragsbestämmelserna, 

då lagstiftningen anses aktualisera utpräglade utrednings- och bevisfrågor som inte lämpar sig 

för att prövas inom ramen för ett förhandsbesked. Den nuvarande lagstiftningen och dess brister 

har till och med kritiserats från internationella institutioner, då Europeiska kommissionen på-

pekat att reglerna varken varit klara, precisa eller förutsebara och därför inte tillräckligt rätts-

säkra. Regeringen har således haft stora incitament till att förändra nuvarande reglering. Pro-

memorian från Finansdepartementet inleds med förhoppningar om ett bättre regelverk, ef-

tersom departementet menar att promemorian bland annat behandlar ett förslag som leder till 

en insnävning av de riktade ränteavdragsbegränsningarna mellan företag i intressegemenskap. 

Framställningen har dock visat att en viss justering visserligen sker, som kan innebära en in-

snävning i vissa delar, men att reglerna samtidigt utvidgas i andra hänseenden. Av den anled-

ningen anser jag att det är felaktigt av Finansdepartementet att kalla ändringen för en insnävning 

av reglerna. Vidare har Finansdepartementet i sitt förslag valt att behålla och justera den sub-

jektiva bedömning som till viss del föranlett den kritik som riktats mot reglerna hittills. Remiss-

instanserna har ifrågasatt huruvida lagstiftaren bör välja att slopa de riktade ränteavdragsbe-

gränsningarna helt och hållet, nu när andra regler införs från direktivet. Jag är av den uppfatt-

ningen att en riktad ränteavdragsbegränsningsregel är erforderlig i den svenska inkomstbeskatt-

ningen, men att denna bör utformas utan oklara rekvisit som ger utrymme för egna tolkningar 

och godtycke. Således bör den s.k. insnävningen av dagens regler ses över innan ikraftträdande. 

Att önska sig av en justerade lagstiftning i fråga om de riktade ränteavdragsbegränsningarna är 

att den dels ska tillrättaställa de faktiska problem som liknande reglering medfört samt att den 

bör öka förutsebarheten och därmed rättssäkerheten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Figur 1 – Bolag med skattemässigt underskott 

Förutsättningar: 

Skattemässigt resultat (innan underskottsavdrag)   200 000kr 

F.g års skattemässiga underskott (inrullat underskott)   1 300 000kr 

Ränteutgifter      1 700 000kr 

Ränteintäkter      0kr 

Skattemässiga avskrivningar    2 900 000kr 

Återföring tidigare års periodiseringsfond   0kr 

Årets avsättning till p-fond     0kr 

 

Skattemässigt resultat, nuvarande regler  

Skattemässigt resultat före underskottsavdrag 200 000 

Tidigare års underskott -1 300 000 

Totalt skattemässigt resultat -1 100 000 

 

Underskottsavdrag enligt övergångsregeln i förslaget  

Skattemässigt resultat före underskottsavdrag 200 000 

Återläggning av årets räntenetto 1 700 000 

Underlag för underskottsavdrag 1 900 000 

Underskottsavdrag av överskottet (50 %) -800 000 

 

Beräkning av avdragsunderlaget Nuvarande EBIT EBITDA 

Skattemässigt resultat  200 000 200 000 200 000 

Underskottsavdrag -1 300 000 -800 000 -800 000 

Återläggning av avskrivningar n/a n/a 2 900 000 

Återläggning av årets räntenetto n/a 1 700 000 1 700 000 

Underlag för avdragsutrymme n/a 1 100 000 4 000 000 

Avdragsgillt (35 % / 25 %) n/a 385 000 1 000 000 

Icke avdragsgillt räntenetto n/a 1 315 000 700 000 
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Slutgiltig skattekostnad Nuvarande EBIT EBITDA 

Skattemässigt resultat  200 000 200 000 200 000 

Underskottsavdrag -1 300 000 -800 000 -800 000 

Återläggning räntenetto n/a 1 700 000 1 700 000 

Avdragsgill ränta enligt uträkning n/a -385 000 -700 000 

Skattemässigt resultat -1 100 000 715 000 400 000 

Årets skatt (22 % / 20 % / 20 %) 0 143 000 80 000 

 

Förklaring till figuren och uträkning: 

Steg 1 – Det skattemässiga resultatet före underskottsavdraget är enligt förutsättningarna till 

figuren 200 000 kr. Vidare finns det sedan tidigare år ett rullat underskott på 1 300 000 kr, 

vilket med nuvarande regler resulterar i ett totalt skattemässigt resultat på -1 100 000 kr.  

 

Steg 2 – Enligt 40 kap. 2 § IL ska ett underskott av näringsverksamhet från det föregående år 

dras av om inga begränsningar finns. Enligt nuvarande regler får hela det inrullade underskottet 

på 1 300 000 kr dras av vilket ger ett minusresultat och således ingen skattekostnad.  

 

Med de nya reglerna å andra sidan finns det en tillfällig begränsningsregel i fråga om under-

skottsavdrag. Begränsningen ska beräknas utifrån det skattemässiga resultatet före underskotts-

avdraget på 200 000 kr adderat med årets räntenetto på 1 700 000 kr (som finns under förut-

sättningarna), se 24 kap. 26 § IL nya förslaget. Underlaget för underskottsavdraget blir således 

1 900 000 kr och det är enbart 50 % som får användas som underskottsavdrag de två (vid EBIT-

regeln) respektive tre åren (vid EBITDA-regeln) från och med ikraftträdandet av reglerna. Un-

derskottsavdraget är således 800 000 kr. 

 

Steg 3 – I nästa steg ska avdragsunderlaget beräknas, som begränsas med antingen 25 % eller 

35 % beroende på EBIT eller EBITDA, se 24 kap. 26–27 §§ IL. Underlaget för avdragsutrym-

met vid EBIT-modellen blir 1 100 000 kr och 35 % av underlaget resulterar i en avdragsgill 

räntekostnad på 385 000 kr. För EBITDA blir avdragsunderlaget 4 000 000 kr, eftersom skatte-

mässiga avskrivningar ingår och 25 % av underlaget resulterar i en avdragsgill räntekostnad på 

1 000 000 kr.  
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Steg 4 – Nästa steg är att räkna ut den slutgiltiga skatten, eftersom beräkningen i fråga om den 

generella ränteavdragsbegränsningen. Enligt EBIT-modellen blir det skattemässiga resultatet 

715 000 kr och enligt EBITDA-modellen 400 000 kr. Förslaget sänker också bolagsskatten från 

22 % till 20 % och således blir den slutgiltiga skatten 143 000 kr vid tillämpandet av en EBIT-

modell och 80 000 kr vid tillämpandet av en EBITDA-modell. 

 

Figur 2 – låg belåning (40 %) 

Beräkning av avdragsunderlaget Nuvarande EBIT EBITDA 

Skattemässigt resultat (före avskriv-

ningar) 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Skattemässigt överskott  n/a -1 000 000 -1 000 000 

Ökat med årets räntenetto n/a 1 000 000 1 000 000 

Ökat med skattemässiga avskrivningar n/a n/a 2 000 000 

Avdragsunderlag n/a 2 000 000 4 000 000 

Avdragsgillt 100 % / 35 % / 25 % 1 000 000 700 000 1 000 000 

 

Slutgiltig skattekostnad Nuvarande EBIT EBITDA 

Resultat efter avdragsgilla räntor 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Återläggning ej avdragsgilla räntor n/a 300 000 0 

Slutgiltigt skattepliktigt resultat 1 000 000 1 300 000 1 000 000 

Skattekostnad (22 % / 20 % / 20 %) 220 000 260 000 200 000 

 

Figur 3 – Hög belåning (70 %) 

Beräkning av avdragsunderlaget Nuvarande EBIT EBITDA 

Skattemässigt resultat (före avskriv-

ningar) 

2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Skattemässigt överskott  n/a -250 000 -250 000 

Ökat med årets räntenetto n/a 1 750 000 1 750 000 

Ökat med skattemässiga avskrivningar n/a n/a 2 000 000 

Avdragsunderlag n/a 3 500 000 5 500 000 

Avdragsgillt 100 % / 35 % / 25 % 1 750 000 1 225 000 1 375 000 
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Slutgiltig skattekostnad Nuvarande EBIT EBITDA 

Resultat efter avdragsgilla räntor 250 000 775 000 625 000 

Återläggning ej avdragsgilla räntor n/a 525 000 375 000 

Slutgiltigt skattepliktigt resultat 250 000 1 300 000 1 000 000 

Skattekostnad (22 % / 20 % / 20 %) 55 000 260 000 200 000 

 

 


