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Definitions- & Förkortningslista 

ABL – Aktiebolagslagen (2005:551) 

Dir. – Kommittédirektiv  

EBIT – Earnings before interest and taxes 

EBIT motsvarar ett företags rörelseresultat, då hänsyn tagits till avskrivningar. 

EBITDA – Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization  

EBITDA motsvarar ett företags rörelseresultat innan avskrivningar. 

Finansnetto – Summan av finansiella intäkter minskat med finansiella kostnader. 

FR – Förvaltningsrätten  

HFD – Högsta Förvaltningsdomstolen 

IFRS – International financial reporting standards 

IL – Inkomstskattelagen (1999:1229) 

KamR – Kammarrätten  

K2 – BFNAR 2008:1. Bokföringsnämndens vägledning för redovisning i mindre aktiebolag. 

K3 – BFNAR 2012:1. Bokföringsnämndens vägledning för redovisning i större aktiebolag.  

Prop. – Proposition 

SFL – Skatteförfarandelagen (2011:1244)  

SKV – Skatteverket 

SOU – Statens offentliga utredning 

ÅRL – Årsredovisningslagen (1995:1554) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Företagskommittén har i SOU 2014:40 lagt fram ett huvudförslag och ett alternativförslag 

avseende neutral bolagsskatt. Förslagen strävar efter att uppnå skattemässig neutralitet mellan 

de två finansieringssätten för bolag, vilket anses vara motiverat ur samhällsekonomisk 

synvinkel. Finansieringsformerna som avses är lån samt finansiering via ägartillskott i bolag. I 

dagsläget är kostnader för lånat kapital avdragsgilla (16 kap. 1 § Inkomstskattelagen 1999:1229 

IL), till skillnad från utdelningar och värdeförändringar vilka inte är avdragsgilla. Bakgrunden 

till förslagen är ökad internationalisering samt problematik med avancerade skatteupplägg där 

ränteavdragen (så kallade räntesnurror) utnyttjats. Neutraliteten mellan eget kapital i form av 

ägartillskott och lånat kapital ska uppnås genom att avskaffa avdragsrätten för räntor. Därmed 

påverkas också de ränteavdragsbegränsningsregler som i dagsläget finns inskrivna i 24 kap. 10 

a-f §§ IL. Genom att ta bort avdragsrätten för räntor försvinner det incitament vilket idag ligger 

till grund för skatteplaneringsmöjligheten i form av räntesnurrorna.  

 

Huvudförslaget i sin helhet byggs upp i två steg, varav det första steget utgörs av en begränsning 

i avdragsrätten för finansiella kostnader. Tanken är att finansiella kostnader, så som räntor, bara 

ska kunna dras av i den mån de motsvaras av finansiella intäkter. Förslagets andra steg utgår 

ifrån att schablonmässigt ersätta den slopade avdragsrätten för faktiska finansieringskostnader, 

som inte motsvaras av finansiella intäkter, med ett så kallat finansieringsavdrag. Avdraget ska 

motsvara 25 procent av bolagets skattemässiga resultat före finansieringsavdraget och tar inte 

hänsyn till bolagets faktiska kostnader. Resultatet av att införa avdragsförbud för negativa 

finansnetton skulle innebära en breddning av skattebasen. Företagskommittén menar att helt 

eller delvis kompensera breddningen av skattebasen med ett finansieringsavdrag vilket oaktat 

breddningen skulle vara detsamma som att sänka bolagsskatten med 5,5 procentenheter. Så som 

förslaget är utformat uppstår breddningen av skattebasen till följd av att rätten till ränteavdrag 

delvis avskaffas. Eftersom förslaget därmed är självfinansierat kommer ingen justering av 

bolagsskattesatsen att krävas för att bibehålla skatteuttaget på samma nivå som idag. 

 

Alternativförslaget bygger på samma definitioner som huvudförslaget men skiljer sig i valet av 

avdragsmodell. Till skillnad från huvudförslaget hanteras breddningen av skattebasen genom 

en kombination av ett så kallat EBIT-avdrag och en formell sänkning av bolagsskatten med 3,5 

procentenheter. 
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1.2 Problemformulering 

Företagskommittén har i SOU 2014:40 lagt fram ett huvudförslag och ett alternativförslag till 

ny beskattning av inkomstslaget näringsverksamhet. Vilka följder får de två förslagen i 

jämförelse med gällande rätt? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utröna vilka följder huvudförslaget och alternativförslaget får 

för företagare och myndigheter och ifall förslagen löser den problematik som gällande 

avdragsrätt kan sägas ge upphov till.  

 

1.4 Metod 

Vi har använt oss av klassisk juridisk metod. Med klassisk juridisk metod avser vi tolkning och 

systematisering av gällande rätt. Enligt rättskälleläran råder följande hierarki mellan olika 

rättskällor; lag, förarbeten, praxis samt doktrin.  Inledningsvis har vi redogjort för gällande rätt 

(de lege lata) beträffande avdragsrätt för räntor samt beskrivit de problem som föreligger med 

det nuvarande regelverket. Därefter har vi analyserat de förslag som Företagskommittén har 

lagt fram, det vill säga en analys av hur den anser att nya regler bör utformas (de lege ferenda). 

För att kunna redogöra för gällande rätt och ytterligare förtydliga problematiken med avdragen 

kommer vi inom uppsatsen att hänvisa till relevanta rättsfall på området.    

 

Avseende de nya förslagen har särskild vikt fästs vid remissvar från bolag och myndigheter 

vilka inkommit till Finansdepartementet som svar på denna SOU, samt vid de expertutlåtanden 

vilka finns bifogade denna SOU. 

 

För att tydliggöra vad vi kommit fram till har vi använt oss av det svenska fiktiva Företag X för 

att illustrera nuvarande rättsläget samt vad de två förslagen kommer att leda till. 

 

1.5 Avgränsning 

Generösa ränteavdragmöjligheter samt utnyttjandet av dessa är ett internationellt erkänt 

problem. Överutnyttjandet av nämnda avdrag leder till att vissa länders skattebas har kommit 

att urholkas till följd av att ränteavdrag görs i högbeskattade länder samt att intäkter flyttas till 

lågbeskattade länder. Olika länder har valt att försöka lösa problemet på olika sätt antingen 

genom lagstiftning eller genom praxis. Vi har valt att avgränsa uppsatsen till det svenska 
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rättssystemet, men att i förtydligande syfte beträffande olika modeller nämna hur systemen 

utformats i andra länder. 

 

Denna uppsats avgränsas till att behandla enbart de modeller för utformning av avdragsrätten 

vilka Företagskommittén har behandlat inom huvudförslaget SOU 2014:40 kap. 14 respektive 

alternativförslaget SOU 2014:40 kap. 16. Därutöver har vi valt att begränsa oss till de 

expertutlåtanden vilka finns bifogade till nämnda SOU.  

 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 behandlar uppsatsens ansats samt den bakgrundsinformation som lagts till grund för 

uppsatsen. Kapitel 2 innehåller en beskrivning av tillkomsten och syftet med nuvarande 

ränteavdragsbegränsningsregler. Kapitel 3 tar upp bakgrunden till förslagen samt viktiga 

gemensamma definitioner. Efter definitionskapitlet följer en genomgång av huvudförslaget i 

kapitel 4 samt av alternativförslaget i kapitel 5. I kapitel 6 illustreras Företagskommitténs 

huvud- samt alternativförslag för att sedan också förklaras med stöd av vår uppritade modell. 

Kapitlet 7 behandlar vår analys av valda remissvar vilka inkommit till Finansdepartementet, 

avseende detta lagförslag. Kapitel 8 behandlar författarnas kommentarer avseende förslagen, 

samt remissvar, reservationer och specialyttranden. Slutligen behandlar kapitel 9 källkritik samt 

kvalitetsaspekter beträffande uppsatsen och våra referenser vilka återges i kapitel 10.  
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2 Beskrivning av gällande rätt avseende ränteavdrag 

2.1 Bakgrundsinformation 

Portalparagrafen avseende avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet är 16 kap. 1 § IL vilken 

stadgar att:  

 Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. 

 Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana utgifter. 

Innebörden av detta är alltså att alla räntor är avdragsgilla oavsett vad räntan är hänförlig till. 

 

Sveriges generösa ränteavdragsregler i kombination med koncernbidragsreglerna i 35 kap. IL 

ger företag möjlighet till skatteupplägg genom så kallade räntesnurror. Med räntesnurror menas 

att ränteavdrag utnyttjas inom såväl som utom en intressegemenskap för att föra ut 

skattepliktiga intäkter till ett lågbeskattat land och på så vis undvika svensk bolagsskatt.  

 

Enligt SKV:s kartläggning av skatteplaneringsförfaranden med ränteupplägg hade alla följande 

kännetecken: 1 

 Ränteavdrag görs i Sverige av ett svenskt aktiebolag eller av en svensk filial till ett 

utländskt bolag medan motsvarande ränteinkomst som tas upp av ett annat företag i 

intressegemenskap inte beskattas i Sverige. 

 Olika regler eller förfaranden i utlandet gör att ränteinkomsten antingen undgår 

beskattning helt eller lågbeskattas (i jämförelse med Sverige). 

 Skuldförhållandet som lett fram till räntan är en koncernintern transaktion, ofta genom 

förvärv av delägarrätter i utbyte mot en räntebärande revers. 

 Försäljning av delägarrätterna beskattas inte eftersom de är näringsbetingade och 

därmed skattefria (25a kap. 5 § IL). 

 

Nedan ges ett exempel på hur en koncernstruktur som använder räntesnurror kan se ut. 

Intressegemenskapen och lånestrukturen ser ut som följande. Företaget X, som är ett svenskt 

aktiebolag, tar ett lån från det utländska systerföretaget C i syfte att förvärva det svenska 

företaget B. Ett skuldförhållande upprättas mellan Företag X och det utländska systerföretaget 

C. Företag X betalar ränta på skulden. Om det svenska företaget B genererar vinst genom sin 

verksamhet kan det med stöd av koncernbidragsreglerna i det 35 kap. IL lämna koncernbidrag 

                                                 
1 Prop. 2008/09:65 s.34 
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till Företag X för att finansiera räntekostnaden. Effekten av förfarandet kan förklaras med 

följande tre händelser: 

1. Vinsten i företag B reduceras genom avdraget 

för det lämnade koncernbidraget till Företag 

X. 

2. Företag X kvittar det skattepliktiga mottagna 

koncernbidraget med ränteavdraget. 

3. Om det utländska systerbolaget C finns i ett 

lågskatteland beskattas den mottagna räntan 

inte alls eller mycket lågt.2 

 

Sveriges avsaknad av underkapitaliseringsregler och källskatt på ränteintäkter är det som ligger 

till grund för problematiken med räntesnurrorna. Med underkapitaliseringsregler åsyftas regler 

som på olika sätt begränsar eller omklassificerar ränteavdrag hos det bolag som betalar räntan. 

Begränsning eller omklassificering sker utifrån företagets relation mellan eget och lånat kapital, 

det vill säga utifrån dess soliditet (eget kapital/totala tillgångar).3 Det finns ett flertal länder som 

tillämpar olika varianter av underkapitaliseringsregler. Nederländernas underkapitaliserings-

regler kan användas för att exemplifiera hur underkapitaliseringsregler kan se ut. Om relationen 

lånat kapital/eget kapital överstiger kvotvärdet 3:1 (innebär att soliditeten är lägre än 25 

procent) tillämpas olika begränsningar i avdragsrätten oavsett om lånet kommer från närstående 

företag (det vill säga inom intressegemenskapen) eller inte. Reglerna är komplexa och hanterar 

en mängd olika förutsättningar, dock uppstår viss skattemässig asymmetri då rätten till avdrag 

blir begränsad men räntan fortfarande klassificeras som skattepliktig ränta vilket leder till att 

mottagarens beskattningssituation inte påverkas.4 

 

Innan år 2009, då Sverige införde ränteavdragsbegränsningsregler, medförde avsaknaden av 

underkapitaliseringsregler och ränteavdragsbegränsningsregler i kombination med den 

generösa avdragsrätten att företagarna kunde utnyttja ränteavdragsregeln i 16 kap. 1 § IL för att 

skatteplanera. Utnyttjandet av ränteavdragsregeln i kombination med skattefriheten vid 

försäljning av näringsbetingade andelar5 medförde att skulder kunde pressas ner i koncernen. 

                                                 
2 Prop. 2012/13:1 s.230 f 
3 Prop. 2008/09:65 s.38 
4 Prop. 2008/09:65 s.41 f 
5 25 a kap. 5 § IL 
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Ett annat förfarande var att genom aktieöverlåtelser skapa skuldförhållande, såväl inom som 

utom intressegemenskapen, på vilka ränta utgick. Företagen lärde sig med andra ord att utnyttja 

stora ränteavdrag samt att se till att ränteinkomsten beskattades så lågt som möjligt i företaget 

vilket mottog räntebetalningen. Sverige kom dock inte att införa underkapitaliseringsregler eller 

källskatt på ränta utan införde ränteavdragsbegränsningar i 24 kapitlet IL.  

 

De första ränteavdragsbegränsningsreglerna trädde ikraft januari 2009 och uppkom till följd av 

att SKV önskade förhindra ovan nämnda beteende hos företag och som föranledde 

skattebortfall.  Företagen utnyttjade avdrag för räntor för att påverka bolagets skatt 

(räntesnurror), varmed staten gick miste om dessa skatteintäkter. Enligt SKV:s uppskattade 

beräkningar medförde de identifierade förfarandena att det svenska skatteunderlaget minskades 

med betydande belopp om ca 25 miljarder kronor årligen, vilket motsvarade 7 miljarder kronor 

i skattebortfall.6,7 SKV sökte att förhindra detta beteende genom att neka avdrag med 

Skatteflyktslagen (1995:575) som grund. Genom de så kallade Industrivärden-målen8 kom 

HFD fram till att skatteflyktslagen inte var tillämplig i denna fråga. Eftersom SKV förlorade 

dessa mål skrev SKV en promemoria vilken Finansdepartementet lade till grund för 2008 års 

lagförslag avseende ränteavdragsregler. Från det att SKV inkom med sin promemoria tills 

förslaget röstades igenom förlöpte det sex månader. Den snabba processen samt avsaknaden av 

konsekvensanalys medförde att lagstiftningen kritiserades som för hastigt framtagen.  

 

Till 2009 års lagregler tillkom en förändring 20129 vilken trädde i kraft i januari 2013. I ett 

utdrag ur ett protokoll från Lagrådet från den 21 juni 201210 talade Lagrådet om att det fanns 

för stora möjligheter att kringgå lagstiftningen utan större svårigheter vilket gav upphov till 

fortsatt urholkning av den svenska skattebasen. Regeringen höll med vilket föranledde en 

utvidgning och skärpning av reglerna i 24 kap. 10 a-e §§ IL. Tillägget innebar att ränteutgifter 

på skulder inom intressegemenskaper kom att omfattas i sin helhet. Syftet med förändringen 

var att komma åt avancerade skatteupplägg såväl inom intressegemenskaper som utom 

intressegemenskapen utan att för den sakens skull påverka affärsmässigt korrekt betingade 

upplägg, se avsnitt 2.2.2.3 10 e § IL.  

 

                                                 
6 Beräknat med en dåvarande bolagsskatt på 28 procent. 
7 Prop. 2008/09:65 s.43 
8 Målnummer: 6699-04, 6701-04 och 6703-04 
9 Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37 
10 ME120621prot – Effektivare ränteavdragsbegränsningar – Yttrande. s.1 
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2.2 Lagregler som begränsar avdragsrätten för ränta på vissa skulder 

2.2.1 Ränteavdragsbegränsningsregler, 2009 års lagstiftning 

De ränteavdragsbegränsningsregler som tillkom genom 2009 års lagstiftning träffade företag i 

form av juridiska personer och svenska handelsbolag vilka ingick i en intressegemenskap. 

Företag ansågs ingå i en intressegemenskap om något av följande rekvisit uppfylldes: 

 Antingen att ett företag, direkt eller indirekt, genom ägarandel eller på annat sätt hade 

ett bestämmande inflytande i det andra företaget, eller 

 att företagen stod i huvudsak under gemensam ledning.11 

Denna definition lever kvar i det som idag utgör gällande rätt, utom till den delen som talar om 

bestämmande inflytande, se vidare nedan under 2.2.2. 

 

Enligt förarbetena var syftet med regelverket att komma åt skatteplaneringsförfaranden som 

genomfördes med hjälp av ränteavdrag i alla former av ekonomiska intressegemenskaper. Av 

den anledningen kunde en intressegemenskap även ha en kommun, staten och landsting som 

ägare.12 Uttrycket bestämmande inflytande definieras i 1 kap. 11 § ABL. För att bestämmande 

inflytande ska föreligga krävs det att mer än 50 procent av aktierna eller rösterna innehas, direkt 

eller indirekt, eller genom avtal. 

 

2.2.1.1 Huvudregeln i 2009 års lagstiftning 

Huvudregeln stadgade att ränteavdrag inte medgavs om följande förutsättningar var uppfyllda: 

 Att det var en skuld till ett företag i en intressegemenskap, eller  

 att skulden var hänförlig till förvärv av delägarrätter från ett bolag i 

intressegemenskapen. 

Med delägarrätter avsågs aktier eller liknande, definitionen är hämtad från 48 kap. 2 § IL. 

 

Huvudregeln tillämpades också på transaktioner utanför intressegemenskapen i form av så 

kallade back-to-back lån. Dessa kännetecknades av att ett låntagande företag inom 

intressegemenskapen hade en skuld till ett företag utanför intressegemenskapen samtidigt som 

ett annat företag inom intressegemenskapen hade en fordran på det utomstående långivande 

företaget.   

 

                                                 
11 Prop. 2008/09:65 s.7 
12 Prop. 2008/09:65 s.46 
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2.2.1.2 Undantag från huvudregeln i 2009 års lagstiftning 

Från huvudregeln fanns det två undantag vilka möjliggjorde avdrag för räntor lämnade på 

skulder upptagna inom intressegemenskapen. Undantaget utformades utifrån två separata 

villkor och har med modifikation överförts till gällande rätt, se vidare under 2.2.2.2 och 2.2.2.3. 

De båda villkoren löd: 

 Det första villkoret för att räntan skulle vara avdragsgill var att den motsvarande 

inkomsten skulle beskattas med minst tio procent i den stat där mottagande företag 

hörde hemma, om företaget bara skulle haft den inkomsten. 

 Det andra villkoret var att avdragsrätt skulle medges om både skulden och förvärvet 

som låg till grund för ränteutgifterna var huvudsakligen affärsmässigt motiverade. 

 

När ränteavdrag prövades enligt första villkoret skulle ett hypotetiskt test genomföras utan 

beaktande av normala driftkostnader och intäkter. Det vill säga regeln utgick från att det 

mottagande företaget enbart hade ränteinkomsten när tioprocentskravet på lägsta beskattning 

testades.13 Denna prövning sker även idag enligt gällande rätt. 

 

Det andra villkoret, den så kallade ventilen, utgick från att avdragsrätt skulle kunna medges 

även om beskattningen av inkomsten var mycket låg (under tio procent) om transaktionen 

genomförts av affärsmässiga skäl. Med affärsmässiga skäl menades att det skulle finnas sunda 

företagsekonomiska och affärsmässiga överväganden och inte bara skattemässigt fördelaktiga 

effekter av transaktionen.14 Regeringen uttryckte i förarbetena till 2009 års lagstiftning att 

ventilen var en säkerhetsventil i vissa undantagsfall och att den skulle tillämpas restriktivt.15 

Detta villkor har genom ändringen i 2013 års lagstiftning kommit att utgöra ett helt eget 

undantag från huvudregeln. Därutöver har dess tillämpning kommit att utökas, se vidare nedan 

under 2.2.2.3. 

 

2.2.2 Utökade ränteavdragsbegränsningsregler, 2013 års lagstiftning.  

På grund av att regelverket som kom år 2009 blev kritiserat, reviderades det och utgör nu 

gällande rätt i 24 kap. 10 a-f §§ IL. I 10 a § definieras när företag anses ingå i en 

intressegemenskap. En ändring i förhållande till den gamla lydelsen är att uttrycket 

bestämmande inflytande har bytts ut mot väsentligt inflytande, det vill säga kravet på mer än 

                                                 
13 Prop. 2008/09:65 s.59 
14 Prop. 2008/09:65 s.68 f. 
15 Prop. 2008/09:65 s.67 
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ett 50 procentigt ägande har försvunnit. I förarbetet till 2013 års lagstiftning ges följande 

exempel som förklaring till ändringen: ”Om t.ex. två företag, som inte är i intressegemenskap 

med varandra äger ett företag gemensamt på så sätt att det ena företaget äger 49 procent och det 

andra 51 procent, kan det medföra att räntebetalningar till ett företag i intressegemenskap med 

den första ägaren inte omfattas av reglerna”.16 

 

2.2.2.1 Huvudreglerna, 24 kap. 10 b-c §§ IL 

Huvudregeln för transaktioner inom intressegemenskapen 10 b § ändrades så att den i sin nya 

lydelse kom att innefatta alla lån oavsett vad lånen används till. Som tidigare nämnts träffade 

den tidigare lydelsen från 2009 enbart lån på förvärv av delägarrätter. Vid införandet av den 

nya lydelsen ifrågasatte flera remissinstanser huruvida förslaget var förenligt med EU-rättens 

etableringsfrihet. Regeringen bedömde dock att etableringsfriheten inte utgjorde något hinder 

då alla i jämförbar situation skulle komma att behandlas lika.17 

 

Den andra huvudregeln 10 c §, som talar om att avdrag ska nekas när ett företag inom 

intressegemenskapen har en fordran på ett långivande företag utanför intressegemenskapen och 

det finns en koppling mellan fordran och skulden (back-to-back-lån), har blivit utökad i och 

med 2013 års lagstiftning. Nu nekas även avdrag för förvärv av delägarrätter av företag som 

kommer att ingå i intressegemenskapen.18 

 

2.2.2.2 Tioprocentsregeln, 24 kap. 10 d § IL 

10 d §, den så kallade tioprocentsregeln, har fått två större tillägg i och med 2013 års 

lagstiftning. Tioprocentsregeln ska enligt första stycket prövas enligt det hypotetiska testet där 

mottagande företag bedöms utifrån förutsättningen att räntan är den enda inkomsten, se ovan 

2.2.1.2. Det första tillägget är andra stycket, som talar om att avdrag ska medges om mottagande 

företag av räntan är skyldig att betala avkastningsskatt eller om det är tal om ett utländskt 

företag, betalar skatt som kan likställas med avkastningsskatt.  

 

Det andra tillägget som innebär en skärpning av avdragsbegränsningsreglerna tillkom genom 

den så kallade omvända ventilen i sista stycket i 10 d §. Den talar om att ränta på ett 

skuldförhållande som huvudsakligen uppkommit inom intressegemenskapen för att skapa en 

                                                 
16 Prop. 2012/13:1 s.239 
17 Prop. 2012/13:1 s.268 
18 Prop. 2012/13:1 s.265 
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väsentlig skatteförmån inte får dras av. Regeln ger SKV rätt att neka avdrag, även om 

tioprocentsregeln är uppfylld, om det står klart att 75 procent eller mer av skulden syftar till ge 

skatteförmåner.19 Det ligger på företaget att kunna bevisa att skuldförhållandet inte främst 

uppkommit av skatteskäl.  

 

2.2.2.3 Ventilen, 24 kap. 10 e § IL 

10 e §, den så kallade ventilen, talar om att avdrag kan beviljas trots att förutsättningarna i 10 d 

§ inte är uppfyllda, under förutsättning att syftet med transaktionen är huvudsakligen 

affärsmässigt motiverat. Bedömningen av skuldförhållandet är affärsmässigt måste ske utifrån 

både borgenärens och gäldenärens perspektiv.20 

 

Vad som är att anse som huvudsakligen affärsmässigt kan diskuteras. Beträffande begreppet 

huvudsakligen avses i IL 75 procent eller mera.21 Denna begränsning har införts för att betona 

att just de affärsmässiga skälen ska utgöra de övervägande skälen för transaktionen. Vad som 

är att anse som affärsmässiga skäl föranleder dock en tolkningsfråga i sig. Redan vid den 

tidpunkt då det första förslaget behandlades år 2008 anmärkte Lagrådet att affärsmässigt skulle 

komma att uppfattas som en motsats till skattemässigt. Detta skulle få som innebörd att det inte 

skulle anses vara affärsmässigt att vid affärer ta hänsyn till skatteeffekter, en innebörd vilken 

kan ifrågasättas. Lagrådet önskade därför ett förtydligande av att affärsmässighet ska föreligga 

utan beaktande av de skattekonsekvenser affären ger upphov till. Denna åsikt delades av 

regeringen vilken trots det valde att inte genomföra ändringen då de ansåg det tillräckligt att 

hänvisa till lagens syfte, det vill säga att förebygga snedvridande skattetransaktioner.22 Genom 

2013 års lagstiftning har orden huvudsakligen affärsmässig kommit att få ännu större 

genomslag i rättstillämpningen då lagstiftningen utvidgades. Kvarstår gör dock den gamla 

lydelsen varav detta kan anses utgöra ett exempel där Lagrådets kritik mot förslaget ignorerats 

till följd av att beslutet ansågs behöva gå igenom snabbt.  

 

I sista stycket av 10 e § har ett undersökningskrav om valet av finansieringsform kommit till 

uttryck. Affärsmässigheten måste bedömas utifrån förutsättningen att finansiering istället skulle 

                                                 
19 Prop. 2012/13:1 s.251 
20 Prop. 2012/13:1 s.256 
21 Prop. 1999/2000:2, Del 1 s.502 f 
22 Prop. 2008/09:65 s.88 
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kunnat ske genom kapitaltillskott från det företag som innehar fordran på det långivande 

företaget eller, direkt eller indirekt, har väsentligt inflytande i det långivande företaget. 

 

2.2.2.4 Motsvarigheten till ventilen för back-to-back lån, 24 kap. 10 f § IL 

10 f § behandlar de undantag från avdragsförbudet som finns för skuldförhållanden kopplade 

till skulder vilka upptagits utom intressegemenskapen. För skulder upptagna utanför 

intressegemenskapen, i enlighet med 10 c §, tillämpas vad som följer av 10 d § 1-2 st, under 

förutsättning att skuldförhållandet inte huvudsakligen är skapat i syfte att skapa en skattefördel. 

Därutöver får avdrag beviljas om såväl skuldförhållandet samt den fordran som bolag inom 

intressegemenskapen har på långivaren är affärsmässigt motiverade. 

 

2.3 Rättstillämpning  

Tillkomsten av ovanstående paragrafer har fortfarande inte löst problematiken med 

räntebaserad skatteplanering. Tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna i  

24 kap. 10 a-f §§ IL har heller inte varit föremål för några större processuella tvister. 

Tvistemålen som SKV har drivit mot flertalet bolag, mestadels riskkapitalbolag, har i sak inte 

handlat om ränteavdragsbegränsningar utan huruvida räntan är marknadsmässigt satt. Detta 

tydliggörs i ett av de senaste målen, Mölnlycke-målet23, där processen istället drivits utifrån 

den så kallade korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL. Syftet med att använda korrigeringsregeln 

i 14 kap. 19 § IL är för att kunna justera de icke affärsmässigt satta räntorna till marknadsmässig 

nivå. 

 

Börje Noring, skatterevisor på SKV och handläggare av Mölnlyckeprocessen, har i samband 

med processen uttalat att SKV ansett att riskkapitalbolagens upplägg, i de flesta fall, har varit i 

enlighet med gällande lagstiftning. Det är istället de höga nivåerna på internräntorna som inte 

är marknadsmässiga som SKV valt att inrikta sig på vid prövning i domstol.24 

 

  

                                                 
23 KamR: Målnummer 1262-1264-13 
24 Cervenka, Andreas Hedelius, Patricia. Skatteverket golvat i fajten om räntesnurrorna. SvD. 2013-12-13. 

http://www.svd.se/naringsliv/nya-bakslag-for-skatteverket_8819926.svd (Hämtad 2015-04-15 klockan 11.04) 
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Mölnlycke-målet25 handlar om hur Mölnlycke AB tagit upp likartade interna lån från båda dess 

huvudägare, ett svenskt och ett utländskt bolag. SKV har i del vägrat ränteavdrag på ägarlånen 

då SKV ansett att de överstiger den marknadsmässiga räntan. Det utländska lånet prövas enligt 

korrigeringsregeln i 14 kap. 19 § IL och det svenska genom den generella regeln i 16 kap. 1 § 

IL. Korrigeringsregeln är enligt KamR den klart mer preciserade bestämmelsen och det finns 

skillnader i hur bestämmelserna ska tillämpas men i stort är den avgörande materiella frågan 

den samma, det vill säga ifall räntan på ägarlånen överstiger marknadsmässig ränta. Vid 

tillämpning av korrigeringsregeln har SKV bevisbördan för att räntan inte är marknadsmässig 

medan den skatteskyldige har bevisbördan för att visa att eventuella avvikelser från 

marknadsmässig ränta beror på andra omständigheter än att bolagen är i intressegemenskap. 

 

  

                                                 
25 KamR: Målnummer 1262-1264-13 
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3 Bakgrund och definitioner till förslagen 

3.1 Inledning 

Då Företagskommittén skulle utforma sitt förslag kom den att i första läget arbeta med sju 

stycken olika modeller för hur förslaget skulle kunna utformas. Antalet modeller minskades 

sedermera ner till fyra stycken för att i slutänden mynna ut i ett huvud- och ett alternativförslag, 

vilka behandlas nedan under kapitel 4 respektive kapitel 5. 

 

Företagskommittén ställde upp en del krav vilka den önskade att den föreslagna modellen skulle 

komma att bidra till. Dessa löd: 

 Reducera den skattemässiga olikbehandlingen av eget och lånat kapital, det vill säga 

bidra till ökad neutralitet mellan dessa båda finansieringsformer. 

 Reglerna bör ha positiv effekt på: 

o Realinvesteringar 

o Företagslokalisering 

o Vinstredovisning i Sverige 

 Motverka av lagstiftaren icke avsedd skatteplanering, exempelvis räntesnurror. 

 Enkla att förstå och tillämpa.26 

 

Att Företagskommittén i slutändan valde att presentera två förslag beror på att den önskar ge 

lagstiftaren en viss frihet i valet av modell samt att alternativförslaget till viss del bygger på 

internationellt beprövande metoder vilket inte huvudförslaget gör.27 

 

3.2 Skattemässig asymmetri 

I kommittédirektiv 2011:1 fick Företagskommittén i uppdrag att se över företagsbeskattningen. 

I uppdragsbeskrivningen angavs att Företagskommittén skulle komma med förslag för att 

försöka råda bot på den dubbla skattemässiga asymmetrin.28 

 

Huvudregeln och en grundläggande princip inom skatterätt är att intäkter är skattepliktiga 

medan kostnader är avdragsgilla.29 Den första asymmetrin gällde förhållandet att avkastning av 

vissa tillgångar, exempelvis näringsbetingade andelar, var skattefri samtidigt som ränteutgifter 

                                                 
26 SOU 2014:40 s.60 
27 SOU 2014:40 s.60 
28 Dir. 2011:1 s.3 f 
29 Dir. 2011:1 s.10 
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var avdragsgilla.30 Implementeringen av 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler i 24 kap. 10 

a-f §§ har åtgärdat denna asymmetri.  

 

Den andra asymmetrin är förhållandet mellan finansieringsformerna lånat och eget kapital. 

Asymmetrin uppstår på grund av att kostnaden för lånat kapital, det vill säga ränta, är 

avdragsgill medan motsvarande kostnad för eget kapital, utdelning och värdeförändring, inte är 

avdragsgill. På grund av olikbehandlingen är incitamenten för att lånefinansiera ett företag 

större än de incitamenten som föreligger för att finansiera företaget med eget kapital. Följden 

blir att företag tenderar att ha en lägre soliditet och hög belåning (det vill säga stor andel 

räntebärande skulder), vilket innebär större sårbarhet och risktagande.31 

 

Principiellt finns det bara två lösningar för att lösa, alternativt begränsa, asymmetrin mellan 

lånat och eget kapital. Den första lösningen är att ge avdragsrätt för utdelningar och 

värdeförändringar motsvarande den avdragsrätt som idag finns för räntor. Konsekvensen av den 

lösningen blir att skattebasen kommer att minska vilket i sin tur leder till att bolagsskattesatsen 

kommer behöva höjas för att skatteuttaget ska förbli oförändrat. Den andra lösningen är att 

införa källskatt på ränta vilket skulle innebära en breddning av skattebasen. För att skatteuttaget 

ska bli oförändrat krävs en sänkning av bolagsskattesatsen.32 

 

3.3 Definitioner som är viktiga för de båda förslagen 

I dagsläget (2015) saknas en laglig definition av begreppet ränta, vilket också är vanligt 

internationellt.33 För rättsläget spelar det idag ingen roll huruvida en intäkt är att klassificera 

som en ränteintäkt men på kostnadssidan däremot spelar klassificeringen roll. Klassificeringen 

får betydelse på grund av att avdrag får ske för alla räntekostnader i enlighet med 16 kap. 1 § 

IL oavsett användningen av det bakomliggande lånet. Till skillnad från räntekostnaderna får 

rörelsekostnader dras av enbart under förutsättning att de är av den arten att de bidrar till att 

förvärva eller bibehålla inkomster. Genom praxis har ränta kommit att definieras som en 

förutsebar avkastning på ett lån.34 

 

                                                 
30 Dir. 2011:1 s.9 
31 Dir. 2011:1 s.10 f 
32 Dir. 2011:1 s.11 
33 SOU 2014:40 s.196 
34 SOU 2014:40 s.199 
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Företagskommitténs huvud- samt alternativförslag bygger på att ett avdragsförbud införs för 

verkliga finansiella kostnader, se definition nedan, för att sedermera ersättas av två olika typer 

av schablonmässiga avdrag. Företagskommittén önskar att flera kostnader än enbart det som 

idag benämns ränta ska innefattas i det nya avdragsförbudet vilket resulterar i ett behov att 

frångå begreppet ränta vid utformning av avdragsbegränsningen. Företagskommittén avser att 

använda begreppet finansiell kostnad som benämning för de kostnader vilka omfattas av 

avdragsförbudet, varmed ett införande av endera förslaget resulterar i att klassificeringen av 

kostnader kommer att bli särskilt viktig företagen. Klassificeringen blir särskilt viktig för 

företagen på grund av att rörelsekostnader fortsättningsvis kommer att vara avdragsgilla enligt 

16 kap. 1 § IL, vilket medför ett incitament för företagare att få så många kostnader som möjligt 

klassificerade som rörelsekostnader istället för finansiella kostnader.35 

 

3.3.1 Definition av finansiella kostnader 

Företagskommittén avser att den nya definitionen för finansiella kostnader ska omfatta all direkt 

eller indirekt ränta eller kostnader vilka belöper på ett företags krediter. Samtliga kostnader 

vilka utgör kostnader för att erhålla finansiering anses utgöra kostnader för kredit oavsett hur 

parterna lägger upp samt rubricerar betalningsvillkoren. Huvudregeln är således att 

räntekomponenten ska urskiljas. Krediter kan bestå av annat än rena penninglån exempelvis 

dolda räntekompensationer eller anstånd med betalningstid. Kostnader till följd av 

valutakursförändringar bör också anses som finansiella kostnader enligt Företagskommittén.36 

 

3.3.2 Undantag då räntekomponenter ej behöver urskiljas 

Företagskommittén har kommit att föreslå en del undantag då räntekomponenten inte behöver 

skiljas ut. En sådan situation är då företag gör avsättningar vilka enbart utgör periodiseringar, 

vilket innebär att de inte utgör finansiering för näringsverksamheten. Förändring av 

definitionerna medför även ett behov av att termen kredit faktiskt återspeglar vilka avsättningar 

som ska omfattas.37 Företagskommittén har vidare av praktiska skäl valt att undanta 

räntekomponenter på kreditbelopp avseende leverantörsskulder, det vill säga skulder hänförliga 

till verksamheten, från definitionen av finansiella kostnader. Detta på grund av att beräkning 

                                                 
35 SOU 2014:40 s.205 
36 SOU 2014:40 s.205 
37 SOU 2014:40 s.223 
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annars skulle behöva ske på små belopp samt kortfristigt givna krediter.38 

 

3.3.3 Särskilt beträffande finansiella tjänster 

Företagskommittén önskar förtydliga att tjänster vilka tillhandahålls av finansiella företag och 

som är undantagna från mervärdesskatt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), 

utgör finansiella kostnader. Även tjänster vilka tillhandahålls av andra aktörer än finansiella 

företag ska kunna träffas av bestämmelsen om de tjänster vilka erbjuds kan klassificeras som 

banktjänster eller finansieringstjänster.39 

 

3.3.4 Finansiella instrument 

Företagskommittén avser att i skatterätten införa samma definition av begreppet finansiellt 

instrument som det som finns uttryckt i redovisningsrätten genom 4 kap. 14 a § 

Årsredovisningslagen (1995:1554) och 4 kap. 14 c § ÅRL. Detta begrepp skulle då ersätta 

begreppen fordringsrätter och delägarrätter, vilka i dagsläget används i IL. Begreppet finansiellt 

instrument kommer då, skatterättsligt såväl som redovisningsrättsligt, att inbegripa varje form 

av avtal vilket ger upphov till en finansiell tillgång hos en part samt en finansiell skuld 

alternativt ett egetkapitalinstrument hos en annan part.40 

 

Från ovanstående huvudregel föreslås att andelar i skalbolag, 25 a kap. 9 § IL, fortsättningsvis 

ska undantas. Skalbolag är bolag där de verkliga tillgångarna har avyttrats (lager, inventarier, 

etc.) och endast likvida medel kvarstår41. Undantaget införs då företagare annars skulle kunna 

utnyttja vinst från handel med skalbolag för att utjämna företagets finansnetto. Även 

byggmästarsmittade företag, det vill säga företag som innehar fastigheter som lagertillgångar i 

byggnadsrörelse enligt 27 kap. 6 § IL, kommer att undantas.42 

 

Terminer och optioner kommer att undantas till den del de avser att säkra poster i 

näringsverksamheten. Företagskommittén skiljer därmed ut de terminer och optioner vilka 

avser köp av varor, vilka är rörelsebetingade, från de som enbart utgör spekulationer i syfte att 

tjäna pengar, vilka ska utgöra finansiella kostnader.43 

                                                 
38 SOU 2014:40 s.224 
39 SOU 2014:40 s.221 
40 SOU 2014:40 s.201 
41 25 a kap. 9 § IL 
42 SOU 2014:40 s.202 
43 SOU 2014:40 s.203 
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Företagskommittén avser att införa en definition av finansiella instrument. Förluster vid 

avyttring av definierade finansiella instrument ska behandlas så som finansiella kostnader 

oavsett om de utgjort lager – eller kapitaltillgångar. Även realiserade förändringar i värde på 

fordringsrätter omfattas av definitionen för finansiell kostnader.44  

 

På marknaden finns många blandinstrument vilka varken utgör rena fordringsrätter eller 

delägarrätter. Däribland återfinns preferensaktier vilka kan liknas vid lån på grund av sin 

utformning, men även konvertibler och så kallade eviga företagslån. Den underliggande 

tillgången för dessa blandinstrument kan vara aktier såväl som räntebärande papper. Kostnader 

för dessa tillgångar kommer att behandlas som finansiella kostnader, vilket överensstämmer 

med lagförslagets syfte, det vill säga att skapa neutralitet mellan eget och lånat kapital.45 

 

3.3.5 Aktiefållan 

Till följd av de nya definitionerna för finansiella kostnader och finansiella instrument kommer 

lagrummet 48 kap. 26 § IL, den så kallade aktiefållan, att tas bort i och med att den inte längre 

uppfyller sitt syfte.46 Aktiefållan så som den är utformad idag har medgett avdrag för juridiska 

personers förluster på delägarrätter enbart i de fall dessa har kunnat kvittas mot motsvarande 

kapitalvinster på delägarrätter. Delägarrätter betraktas som finansiella instrument vilket medför 

att förluster på dessa kommer att falla in under de nya definitionen för finansiella kostnader 

varmed de också träffas av det tänkta avdragsförbudet för negativt finansnetto. Avdragsförbudet 

för negativt finansnetto förklaras nedan i 3.5. Aktiefållan anger med andra ord samma sak som 

avdragsförbudet, med den skillnaden att den endast berör delägarrätter. Därmed kommer 

aktiefållan att avskaffas. Företagskommittén ser dock en viss risk för att den utökning av 

kvittningsmöjligheter vilken huvudförslaget innebär kommer att leda till oönskade beteenden 

hos företagare. 47 

 

Företagskommittén förutspår att latenta förluster på delägarrätter kommer att utnyttjas för att i 

företag med positivt finansnetto kvitta dessa mot intäkter. Problem uppstår inte till följd av att 

företagen realiserar förlusten utan i de fall då försäljning genomförs i syfte att ge upphov till en 

                                                 
44 SOU 2014:40 s.209 
45 SOU 2014:40 s.210 
46 SOU 2014:40 s.211 
47 SOU 2014:40 s.211 f 
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kvittningsbar förlust varpå aktierna köps tillbaka. I nuläget har dock inga särskilda regler för 

att komma till rätta med denna problematik föreslagits.48  

3.3.6 Avdragsgilla utdelningar 

I dagsläget finns det utdelningar vilka är avdragsgilla. Dessa återfinns i 39 kap. 14 och 22-24 

§§ IL och behandlar utdelning från investmentföretag, kooperativa föreningar, 

sambruksföreningar, samfälligheter och sparkassor. Nämnda utdelningar kommer enligt 

huvudförslaget att träffas av avdragsförbudet, det vill säga de kommer att betraktas som 

finansiella kostnader. Företagskommittén väljer denna utformning på grund av att nuvarande 

utformning med avdragsgilla utdelningar motverkar syftet med neutralitet i förslaget eftersom 

räntor inte längre kommer att vara avdragsgilla.49 

 

Utdelningar från kooperativa föreningar i form av rabatt eller pristillägg kommer inte att 

omfattas av definitionen för finansiella kostnader då dessa former av utdelning anses ha stort 

samband med den affärsrelation vilken föreningen utvecklar med sina medlemmar.50 

 

3.3.7 Särskilt beträffande substitut för näringsbetingade andelar 

I dagsläget finns ett bruttoavdragsförbud beträffande ett antal instrument vilka räknas upp i  

25 a kap. 19 § IL. Dessa instrument utgörs av fordringsrätter mot ett företag eller rätt att i 

framtiden erhålla andelar i ett annat företag inom en intressegemenskap. För att upprätthålla det 

förbud för bruttoavdrag vilket idag råder behövs särskild reglering för att dessa ska undantas 

från definitionen av finansiella kostnader.51 

 

3.3.8 Hyra som finansiell kostnad 

I regel ingår alltid en finansiell kostnad som komponent i en hyra. Företagskommittén har som 

huvudregel föreslagit att den finansiella kostnaden, i form av ränta, ska brytas ut från 

hyresbelopp avseende tillgångar. Denna huvudregel inbegriper också leasing. 52 

 

Företagskommittén har gjort bedömningen att räntekomponenter av praktiska enkelhetsskäl 

inte behöver skiljas ut från fastighetshyror. Då intäkter vilka är hänförliga till svenska 

                                                 
48 SOU 2014:40 s.212 f 
49 SOU 2014:40 s.220 
50 SOU 2014:40 s.220 
51 SOU 2014:40 s.222 
52 SOU 2014:40 s.225 f 
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fastigheter kommer att beskattas i Sverige anses påverkan på skattebasen till följd av detta 

undantag vara liten.53 

 

I syfte att underlätta för småföretag vilka ofta hyr enstaka tillgångar avser Företagskommittén 

att införa ett undantag i form av en beloppsbegränsning. Beloppet sätts till 300 000 kronor och 

under förutsättning att företaget sammanlagda hyror under beskattningsåret inte överstiger detta 

behöver inte heller räntekomponenten urskiljas. Beräkning av beskattningsårets hyreskostnader 

sker utifrån den faktiska räntekostnaden. Viktigt att betona är att räntan enligt avtalet ska ligga 

på en nivå vilken en oberoende part hade godtagit.54 

 

3.3.9 Aktivering av ränteutgifter 

Ifråga om aktivering av ränteutgifter föreligger i dagsläget en skillnad mellan K2-företag 

(företag som tillämpar redovisningsnormerna BFNAR 2008:1) och K3-företag (företag som 

tillämpar redovisningsnormerna BFNAR 2012:1) i svensk rätt. För K2-företag föreligger ingen 

rätt att aktivera ränteutgifter som anskaffningsvärde. För K3-företag å andra sidan föreligger 

rätt att aktivera ränteutgifter för egentillverkade tillgångar och även i vissa fall för förvärvade 

tillgångar. Enligt Företagskommitténs förslag ska dessa ränteutgifter, i det fall ränteutgifterna 

klassificeras som finansiella kostnader, inte få aktiveras som anskaffningsutgift. Innebörden av 

en aktivering är att avdrag skulle medges, antingen till följd av en framtida avyttring eller i form 

av värdeminskningsavdrag.55 Förändringen kommer också att påverka utformningen av lagrum 

beträffande anskaffningsvärden i de enskilda kapitlen rörande olika former av tillgångar.56 

Förändringen medför att det för ett K3-företag inte längre kommer att föreligga något materiellt 

samband mellan redovisning och beskattning. K2-företag kommer enligt förslagen fortfarande 

inte få aktivera ränteutgifter och påverkas således inte av förändringen. 

 

3.4 Finansiella intäkter 

Finansiella intäkter ges i Företagskommitténs förslag ingen självständig definition utan 

kommer att definieras utifrån hur motsvarande kostnad skulle komma att klassificeras. 

Specialreglering av intäkter kommer att krävas i några fall då intäkten inte motsvaras av en 

finansiell kostnad. Exempel på sådana situationer är avyttring av tillgångar vilka vid avyttring 

                                                 
53 SOU 2014:40 s.225 f 
54 SOU 2014:40 s.225 f 
55 SOU 2014:40 s.240 f 
56 SOU 2014:40 s.240 f 
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med förlust faller under 25 a kap. 19 § IL samt schablonintäkten vilken stadgas för 

investmentbolag enligt 39 kap. 14 § IL.57 

 

Nedan under 4.6 behandlas den speciella schablonintäkt som föreslås och som ska tas upp av 

företag inom den finansiella sektorn enligt huvud- och alternativförslaget. Schablonintäkten 

kommer att utgöra en finansiell intäkt för dessa företag. 

 

3.5 Finansnetto 

Finansnetto beräknas enligt förslaget genom att företagets finansiella intäkter minskas med 

företagets finansiella kostnader. Negativt finansnetto erhålls då de finansiella kostnaderna 

överstiger de finansiella intäkterna.58 I illustrationen nedan visas ett exempel på hur stor 

inverkan avdragsförbudet på negativt finansnetto kan få för skatteuträkningen enligt huvud- 

och alternativförslaget. Det bör påpekas att det negativa finansnettot fortsatt utgör faktiska 

kostnader som företaget kommer behöva betala. 

Förenklad resultaträkning (TKR) Gällande rätt Huvudförslaget Alternativförslaget 

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter 9 000  9 000 9 000 

Räntekostnader -51 200  -51 200  -51 200  

Övriga finansiella kostnader 0  0 0 

Avdragsgillt finansnetto -42 200  -9 000  -9 000  

Icke avdragsgillt finansnetto - 42 200 42 200 

  

                                                 
57 SOU 2014:40 s.242 f 
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4 Huvudförslagets innehåll 

4.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras Företagskommitténs huvudförslag. Förslaget tar sin utgångspunkt i 

de definitioner vilka presenterats i kapitel 3. Huvudförslaget byggs upp i två steg, varav det 

första utgörs av avdragsbegränsningen för negativa finansnetton. Det andra steget utgörs av det 

så kallade finansieringsavdraget vars tillkomst vi kommer att presentera nedan.  

 

4.2 Avdragsförbud för negativt finansnetto 

Införandet av avdragsförbud för negativt finansnetto utgör huvudförslagets första materiella 

förändring gentemot gällande rätt som inte enbart utgör omdefinition av begrepp.  

 

4.2.1 Kvittning av negativa finansnetton inom koncerner 

Avdragsrätt för negativa finansnetton hos skatteskyldiga inom en koncern ska tillåtas för att 

upprätthålla neutralitet gentemot bolag vilka bedriver sin rörelse inom en verksamhet. 

Företagskommittén utredde flera alternativa sätt för att utforma regler beträffande hur 

utjämning inom koncerner skulle utformas. Den modell som Företagskommittén vill införa 

uppställer följande krav för att tillåta utjämning av finansnetto inom koncerner: 

 Bolagen kan enligt 35 kap. IL lämna koncernbidrag till varandra. 

 Företagen har samma deklarationstidpunkt, vilket är ett krav för att få lämna eller ta 

emot koncernbidrag enligt 35 kap. IL. 

 

I samband med utformningen av förslaget togs hänsyn till EU-rättsliga bestämmelser avseende 

etableringsfrihet. En avvägning utifrån etableringsfriheten var nödvändig då förslaget stadgade 

att kvittning får vidtas endast mellan koncernbolag vilka till någon del beskattas i Sverige. 

Företagskommittén ansåg att utformningen inte stred mot EU-rätten utan kunde rättfärdigas 

med stöd av territorialprincipen.59 Företagskommittén valde dock att inte låta negativa 

finansnetton att rullas vidare eftersom det då hade behövts specialreglering avseende sparade 

finansnetton vid ägarbyten.60 
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4.2.2 Egen kommentar till syftningsfel  

Enligt detta förslag blir det särskilt viktigt att se huruvida en kostnad respektive intäkt är att 

klassificera som finansiell. I huvudförslaget skriver Företagskommittén att företag vilka idag 

har negativt finansnetto skulle tjäna på att få kostnader klassificerade som finansiella 

kostnader61, vilket inte kan utgöra något annat en ren felskrivning. 

 

Företagskommittén skriver också att ökade finansiella intäkter i företag där avdrag för 

finansiella kostnader nekas innebär att intäkterna blir skattefria, så länge de finansiella 

intäkterna är lägre än de finansiella kostnaderna62. Formuleringen torde också vara en 

felskrivning då det krävs att avdragsrätt medges för kostnaden. 

 

4.3 Införandet av finansieringsavdrag 

Då det andra steget av förslaget skulle utformas, inledde Företagskommittén med att undersöka 

två alternativ för finansieringsavdragets utformning. Det första alternativet var att basera 

avdraget på företagets EBIT-resultat och det andra alternativet byggde på avdragsrätt utifrån 

företagets EBITDA-resultat. Med EBIT-resultat menas ett företags rörelseresultat då hänsyn 

tagits till företagets avskrivningar. Med EBITDA-resultat avses rörelseresultatet innan hänsyn 

tagits till företagets avskrivningar. Lösningen kom dock att bli ett tredje alternativt där avdraget 

beräknas på företagets hela skattemässiga resultat. Till en början sades att det alternativ vilket 

medförde neutralitet mellan olika investeringsformer skulle väljas, vilket i detta fall var 

modellen med EBIT. EBIT-modellen kom sedermera att strykas ur huvudförslaget på grund av 

att den förutsatte särskild reglering avseende beräkning av EBIT.63 Problem med hur beräkning 

skulle ske uppstod till följd av att olika branscher har positiva respektive negativa finansnetton. 

Därmed fattades beslutet att frångå såväl EBIT- som EBITDA-modellen. Förslaget, så som det 

är utformat, ger ändå upphov till behov av särreglering av skatteskyldiga inom den finansiella 

sektorn då positiva finansnetton inte träffas av begränsningsreglerna.64 

 

Finansieringsavdragets slutgiltiga utformning blev följande; finansieringsavdraget är ett 

schablonmässigt avdrag om 25 procent vilket beräknas utifrån ett företags resultat efter 

finansnetto.65 

                                                 
61 SOU 2014:40 s.205 
62 SOU 2014:40 s.205 
63 EBIT-modellen används i alternativförslaget, se 5.6 
64 SOU 2014:40 s.191 f 
65 SOU 2014:40 s.195 
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4.4 Berörda associationer 

Företagskommittén har undersökt huruvida det behövs specialreglering för skattesubjekt vilka 

endast är begränsat skattskyldiga i Sverige. Slutsatsen blev dock att ingen specialreglering 

behövs. Beträffande lågbeskattade inkomster enligt de så kallade CFC-reglerna fann 

Företagskommittén vid utredning om eventuell specialreglering att det är oklart hur stor 

påverkan de lagda förslagen kommer att ha på dessa skattesubjekt varmed inga särskilda regler 

har föreslagits i nuläget.66 

 

Företagskommittén bedömer att det inte föreligger någon risk för skattemässig snedvridning 

beträffande valet mellan att bedriva verksamhet inom ramen för den egna juridiska personen 

eller i form av handelsbolag. Företagskommittén anser dock att verksamheter bedrivna av 

fysiska personer behövde utredas vidare, då dessa inte innefattas i kretsen för vilka utjämning 

av uppkomna finansnetton får göras. Utredningen kom fram till att det inte förelåg någon risk 

för att verksamheter skulle börja bedrivas i enskild form varmed inga behov av specialreglering 

förelåg.67 

 

4.5 Behov av räntebegränsningsregler 

Företagskommittén har utrett huruvida ränteavdragsbegränsningsregler fortsättningsvis 

kommer att krävas och har kommit fram till att så inte är fallet varför de föreslår att dagens 

ränteavdragsbegränsningsregler ska tas bort. Reglerna fyller inte längre någon funktion 

eftersom avdrag för finansiella kostnader kommer att regleras via det föreslagna nya kapitlet 24 

a IL. I samband med denna utredning identifierades en risk för att avdragsrätten för negativa 

finansnetton skulle komma att kringgås med hjälp av specialregleringen beträffande 

fåmansaktiebolag i nuvarande 56-57 kap. IL. Undersökningens resultat blev dock att 

Företagskommittén inte fann att denna typ av skatteplanering borde föranleda särskild 

lagstiftning.68 
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4.6 Schablonintäkt för finansiella företag 

Som en del av huvudförslaget föreslås att företag inom den finansiella sektorn, vilka i regel 

alltid har positiva finansnetton, ska ta upp en schablonintäkt. Denna specialreglering för 

finanssektorn införs då huvudförslagets syfte med avdragsförbud för negativa finansnetton inte 

kommer ha någon styrande effekt på skuldsättningen inom dessa företag, på grund av att 

företagen har positiva finansnetton varmed de inte drabbas av avdragsförbudet.69 

 

Schablonintäkten är avsedd att träffa så väl svenska som utländska finansiella företag med 

verksamhet i Sverige. Nedan beskrivs hur schablonintäkten ska beräknas och vad som utgör 

underlag för denna70.  

 

Underlag för schablonintäkten utgår från företagets senaste årsredovisning och utgörs av: 

 företagets skulder och avsättningar med avdrag för obeskattade reserver. 

Från detta underlag får avdrag göras med följande: 

 Skulder till andra skattskyldiga subjekt inom samma koncern 

 Efterställda skulder 

 

Observera att underlaget ska beräknas för ett räkenskapsår motsvarande 12 månader. Om 

företaget tillämpar annat räkenskapsår ska underlaget justeras proportionellt till räkenskapsårets 

längd.71 Schablonintäkten beräknas av 0,24 procent av ovan beskrivna underlag.72 

 

4.7 Sammanfattning 

Huvudförslaget skiljer sig i stora drag från gällande rätt på följande punkter. 

 

 Slopad avdragsrätt för negativt finansnetto. 

Genom huvudförslaget införs nya definitioner av finansiella intäkter och finansiella kostnader. 

När ett företag har klassificerat sina kostnader och intäkter beräknas finansnettot med hjälp av 

att subtrahera finansiella kostnader från finansiella intäkter. Resulterar beräkningen i ett 

negativt finansnetto kommer ingen avdragsrätt medges för detta. Det negativa finansnettot får 

kvittas inom företagets egna koncerner men får inte rullas vidare till kommande beskattningsår. 
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 Införande av finansieringsavdrag. 

Finansieringsavdraget är ett schablonmässigt avdrag om 25 procent vilket beräknas utifrån ett 

företags resultat efter finansnetto. Finansieringsavdraget fyller även syftet att väga upp den 

breddning av skattebasen som den slopande avdragsrätten för negativt finansnetto innebär. 

Därmed kommer inte bolagsskattesatsen att behöva förändras, det vill säga förslaget är 

självfinansierat. 

 

 Avskaffning av ränteavdragsbegränsningsregler. 

Då ränta kommer att innefattas i definitionen finansiella kostnader innebär det att nuvarande 

ränteavdragsbegränsningsregler i 24 kap. IL är överflödiga. För att ett företag ska kunna få 

avdragsrätt för ränta, som innefattas i definitionen finansiell kostnad, krävs det att företaget 

mottager motsvarande finansiella intäkt. På grund av det ovan angivna försvinner incitamenten 

till att försöka skatteplanera med hjälp av ränteavdrag inom koncerner.   
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5 Alternativförslaget 

5.1 Inledning 

Företagskommittén presenterade inte bara ett förslag till ny företagsbeskattning utan gav även 

ett alternativförslag till det egna föreslagna huvudförslaget, i form av ett EBIT-begränsat 

avdrag. De två förslagen skiljer sig främst åt i två hänseenden. Som ovan nämnts innebär 

huvudförslaget ett slopat avdrag för negativt finansnetto medan alternativförslaget innebär att 

avdragsrätten begränsas.73  

 

Alternativförslaget består av två huvuddelar; en begränsning av avdragsrätten för negativa 

finansnetton och en sänkning av bolagsskattesatsen. Precis som i huvudförslaget är tanken att 

alternativförslaget ska vara självfinansierat och att den totala skattebelastningen ska vara 

oförändrad för näringslivet, såväl före som efter reformen. Även alternativförslaget innehåller 

specialreglering av den finansiella sektorn, vilket innebär att finansiella företag kommer att 

behöva ta upp en schablonintäkt. Enligt Företagskommittén kommer alternativförslaget att leda 

till i stort sett oförändrad beskattning av den finansiella sektorn.74 

 

Alternativförslaget har stora likheter med huvudförslaget. Alternativförslaget omfattar samma 

grupp, det vill säga bolagsskattepliktiga aktiebolag, handelsbolag och övriga juridiska personer 

som ska beskattas som aktiebolag eller handelsbolag. Förslagen delar samma definitioner för 

finansiella kostnader och finansiella intäkter. Liksom för huvudförslaget gäller 

avdragsbegränsningen finansnettot. Jämfört med gällande rätt idag innehåller 

alternativförslaget en skärpning, eftersom enbart 20 procent av ett negativt finansnetto kommer 

vara avdragsgrundande.75 Detta innebär att någon fullständig neutralitet mellan eget och lånat 

kapital inte kommer att kunna uppnås, utan att alternativförslaget enbart erbjuder en reducering 

av den olikbehandling som idag råder mellan finansieringsformerna. Ett följdproblem är att 

ränteavdragsbegränsningsreglerna måste finnas kvar, vilket medför att alternativförslaget har 

en högre grad av komplexitet i jämförelse med huvudförslaget.76 
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5.2 Avdragsbegränsning för finansiella kostnader 

Ifråga om avdrag för finansiella kostnader skiljer sig alternativförslaget från huvudförslaget 

genom att finansiella kostnader, vilka inte motsvaras av en finansiell intäkt, det vill säga ett 

negativt finansnetto, ändå kommer att kunna dras av till en viss del. I första hand ska de 

finansiella kostnaderna i likhet med huvudförslaget kvittas mot de finansiella intäkterna. 

I andra hand ska överskjutande del av de finansiella kostnaderna, det vill säga det negativa 

finansnettot, kunna dras av med högst 20 procent av ett för företaget beräknat avdragsunderlag. 

Avdragsunderlaget och dess beräkning beskrivs vidare under 5.6.77 

 

5.3 Finansiella kostnader, finansiella intäkter och finansnetto 

Ifråga om definitionen av finansiella kostnader och finansiella intäkter har samma resonemang 

som vid framtagandet av huvudförslaget förts. Dock kommer ränta vilken i dagsläget inte är 

avdragsgill enligt 24 kap. 10 a-f §§ IL att undantas definitionen för finansiell kostnad i 

alternativförslaget.78 

 

5.4 Utjämning mellan beskattningsåren 

För att öka neutraliteten mellan bolag med varierande respektive fasta finansiella kostnader 

föreslår Företagskommittén att negativa finansnetton ska kunna sparas till senare 

beskattningsår. Detta är en lösning vilken förekommer internationellt då det föreligger 

avdragsrätt baserad på företagets EBIT-resultat. Begränsning i tid sätter Företagskommittén till 

sex år utifrån att det är den tidsrymd som krävs för att återspegla ett företags konjunkturcykel.79 

 

Ifråga om ägarbyten önskar Företagskommittén införa en begränsning där tidigare års negativa 

finansnetto faller bort i händelse av ett ägarbyte. För att förhindra att handel med företag vilka 

är behäftade med stora negativa finansnetton uppkommer.80 
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80 SOU 2014:40 s.335 f 
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5.5 Utjämning inom koncerner 

För att upprätthålla den skatterättsliga principen att koncerners beskattning inte ska vara 

annorlunda än den för ett fristående företag krävs att utjämning av finansnetton tillåts mellan 

koncernföretag. För att få tillämpa avdrag för inom koncernen uppkomna finansnetton krävs att 

dessa redovisas öppet, en regel vilken känns igen från koncernbidragsreglerna i 35 kap. IL.81 

 

5.6 Underlag för avdrag 

Företagskommittén har vid utformningen av alternativförslaget utrett huruvida avdrag ska 

beviljas utifrån företagets EBIT- eller EBITDA-resultat. Företagskommittén önskar att den 

modell de väljer ska medför neutralitet mellan olika investeringar. Genom sin utredning fann 

de att avdrag utifrån EBIT- resultatet bäst uppfyllde detta önskemål. Storleken på EBIT-

avdraget motsvarar 20 procent av nedanstående beräkningsunderlag.82 

 

Beräkning sker på följande vis: 

 Näringsverksamhetens intäktsposter minskas med dess kostnadsposter, det vill säga 

företagets rörelseresultat (EBIT-resultat). 

 Minskning med positivt finansnetto samt överskott från andelar i svenskt handelsbolag 

och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer. Underskott minskar 

avdragsunderlaget enbart om de uppkommit efter ikraftträdandet.83 

 

5.7 Sänkning av bolagsskattesatsen 

Företagskommitténs förslag beträffande minskad avdragsrätt för finansiella kostnader medför 

en högre skattebelastning inom bolagssektorn. För att inte öka skatteuttaget behöver den 

minskade avdragsrätten kombineras med en sänkning av bolagsskatten. Alternativförslaget 

skulle innebära en formell sänkning av bolagsskatten från nuvarande 22 procent till 18,5 

procent, det vill säga en formell sänkning med 3,5 procentenheter. Förslaget medför behov av 

förändring i 65 kap. 10 § IL samt i 58 kap. 2 § SFL.84 

 

                                                 
81 SOU 2014:40 s.343 f 
82 SOU 2014:40 s.333 
83 SOU 2014:40 s.346 
84 SOU 2014:40 s.358 f 
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5.8 Berörda associationer 

I denna del har Företagskommittén genomgått samma process för utformning av förslag som 

den som förekom vid behandlingen av huvudförslaget varför de hänvisar till den utredning 

vilken företagits där. Förslaget omfattar juridiska personer samt svenska handelsbolag och i 

utlandet delägarbeskattade juridiska personer.85 

 

5.9 Behov av kompletterande ränteavdragsbegränsningsregler 

Det av Företagskommittén presenterade alternativförslaget medför en rätt till avdrag för 

finansiella kostnader vilka överstiger de finansiella intäkterna genom införandet av EBIT-

avdraget om 20 procent av beräkningsunderlaget. Avdragsbegränsningen för det negativa 

finansnettot träffar alla finansiella kostnader. Företagskommittén anser att dagens 

ränteavdragsbegränsningsregler som finns i 24 kap. 10 a-f §§ IL ska behållas.86 

 

5.10 Schablonintäkt för finansiella företag 

Syftet med att införa en schablonintäkt för finansiella företag i alternativförslaget är att 

förhindra att de genom förslaget får en sänkt bolagsskatt. Detta skulle annars vara konsekvensen 

då de i likhet med fallet i huvudförslaget inte träffas av avdragsbegränsningsreglerna, då de har 

positivt finansnetto. Schablonintäkten i alternativförslaget bygger på samma krets av 

skatteskyldiga, beräkning av underlag och regler om avräkning som de som redogjorts för i 

huvudförslaget, se ovan 4.6. Skillnaden mellan alternativförslaget och huvudförslaget utgörs av 

att schablonintäkten i alternativförslaget är 0,12 procent av det för företaget beräknade 

underlaget. Förslaget, om det antas, tas in i 39 kap. 32-35 §§ samt 5 kap. lag (1986:468) om 

avräkning av utländsk skatt. Förslaget medför även ändringar i 39 kap. 1 § IL.87 

  

                                                 
85 SOU 2014:40 s.359f 
86 SOU 2014:40 s.364f 
87 SOU 2014:40 s.367f 
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5.11 Sammanfattning 

Alternativförslaget skiljer sig från gällande rätt på följande punkter: 

 

 Avdragsbegränsnings för negativa finansnetton. 

Till skillnad från gällande rätt införs en avdragsbegränsning vilken träffar negativa 

finansnetton. I likhet med huvudförslaget är finansiella kostnader avdragsgilla mot motsvarande 

finansiella intäkter. Överskjutande finansiella kostnader utgör det negativa finansnettot vilket 

till skillnad från huvudförslaget får dras av med det så kallade EBIT- avdraget om 20 procent. 

 

 Sänkning av bolagsskatten. 

För att kompensera den breddning av skattebasen avdragsbegränsningen medför föreslås här en 

sänkning av bolagsskatten med 3,5 procentenheter till 18,5 procent. Detta för att inte påverka 

det totala skatteuttaget från bolagssektorn. Denna förändring kommer att kräva ändringar i 65 

kapitlet IL beträffande bolagsskatten i Sverige. 

  



35 

 

35 

 

6 Illustration av förslagen 

6.1 Inledning 

Nu när vi har presenterat Företagskommitténs huvud- samt alternativförslag vill vi med följande 

exempel illustrera hur förslagen skiljer sig åt samt hur de skiljer sig från gällande rätt. 

Till vår hjälp tar vi återigen det fiktiva svenska bolaget, benämnt Företag X. 

Företag X    

Balansräkning (TKR)   Finansiella mått   

Tillgångar 1 100 000 Soliditet 20,00 % 

Eget kapital 220 000 Skuldsättningsgrad 400,00 % 

Räntebärande skulder 640 000 Räntetäckningsgrad 1,63 

Kortfristiga skulder 240 000 Låneränta 8,00 % 

    

Resultaträkning (TKR) Gällande rätt Huvudförslaget Alternativförslaget 

  År 2XXX År 2XXX År 2XXX 

Rörelsens intäkter     

Intäkter 300 000  300 000  300 000  

Resultat avyttring AT 50 000  50 000  50 000  

Övriga intäkter 200  200  200  

Summa rörelsens intäkter 350 200  350 200  350 200  

      

Rörelsens kostnader     

Kostnader -200 000  -200 000  -200 000  

Personalkostnader -45 000  -45 000  -45 000  

Övriga kostnader -30 000  -30 000  -30 000  

Avskrivningar -800  -800  -800  

Summa rörelsens kostnader -275 800  -275 800  -275 800  

      

EBITDA 73 600  73 600  73 600  

EBIT (Rörelseresultat) 74 400  74 400  74 400  

Resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter 9 000  9 000 9 000 

Räntekostnader -51 200  -51 200  -51 200  

Övriga finansiella kostnader 0  0 0 

Avdragsgillt finansnetto -42 200  -9 000  -9 000  

      

Resultat efter finansnetto 32 200  65 400  65 400  

Finansieringsavdrag - -16 350  - 

EBIT-avdrag - - -14 880 

Bokslutsdispositioner 0  0 0 

Resultat före skatt 32 200  49 050  50 520  

Skatt -7 084  -10 791  -9 346  

ÅRETS RESULTAT 25 116 38 259 41 174 
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Illustrationen med Företag X ovan utgör det fall där ränteavdragsbegränsningsreglerna i 

gällande rätt inte har behövt behandlas. Utifall Företag X hade ingått i en intressegemenskap 

hade det haft betydelse för beräkningen i gällande rätt i illustrationen ovan eftersom det hade 

krävts en genomgång av huruvida några av de finansiella kostnaderna var hänförliga till lån 

inom intressegemenskapen. Om svaret på den frågan är jakande behöver prövning ske utifrån  

24 kap. 10 a-f §§, innan avdragsrätt enligt gällande rätt bestämt. Denna prövning är som tidigare 

sagt fortfarande oklar, varmed huvudförslaget har en klar fördel. Flera remissinstanser har dock 

uttalat att de förväntar sig problem med vissa definitioner i huvudförslaget om det införs i sin 

nuvarande lydelse, mer om detta i kommande kapitel 7. 

 

6.2 Huvudförslaget 

Huvudförslaget är det förslag vilket Företagskommittén själva rekommenderar ska införas. 

Genom förslaget har Företagskommittén byggt bort problematiken med dagens 

ränteavdragsbegränsningsregler eftersom dessa inte längre kommer att finnas kvar. Enligt 

Företagskommitténs utredning medför också huvudförslaget neutralitet mellan eget och lånat 

kapital. 

 

I resultaträkning som presenteras i illustrationen ovan har vi utgått från en situation där 

kostnaderna för det fiktiva Företag X redan har klassificerats som finansiella respektive 

rörelsekostnader. Det avdragsgilla finansnettot uppgår till 9 000’ eftersom det enbart finns 

9 000’ i finansiella intäkter. Finansieringsavdraget beräknas till 16 350’ vilket är ett resultat av 

25 procent av resultat efter finansnetto, 0,25 * 65 400’ = 16 350’. 

 

6.3 Alternativförslaget 

Alternativförslaget jämförs i illustrationen under 6.1 med gällande rätt såväl som 

huvudförslaget. Eftersom alternativförslaget inte är lika långtgående som huvudförslaget blir 

skatteuttaget i jämförelse med huvudförslaget lägre men det utgör fortfarande en stor skillnad 

gentemot gällande rätt då skatten beräknats obeaktat de faktiska kostnaderna. 

 

Precis som vid behandlingen av huvudförslaget skulle beräkningen kompliceras om Företag X 

ingick i en intressegemenskap. Till skillnad från huvudförslaget skulle även uträkningen av 

skatten med hjälp av alternativförslaget komma att kompliceras och avvägning gentemot  

24 kap. 10 a-f § § IL krävas i händelse av att lån inom intressegemenskapen föreligger.  
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I resultaträkning som presenteras i illustrationen ovan har vi utgått från en situation där 

kostnaderna för det fiktiva Företag X redan har klassificerats som finansiella respektive 

rörelsekostnader. Precis som i huvudförslaget uppgår det avdragsgilla finansnettot till 9 000’ 

eftersom det enbart finns 9 000’ i finansiella intäkter. EBIT-avdraget beräknas till 14 880’ vilket 

är ett resultat av att 20 procent av företagets EBIT-resultat, 0,20 * 74 400’ = 14 880’.  

 

Bolagsskattesatsen för gällande rätt samt huvudförslaget är densamma, det vill säga 22 procent. 

För alternativförslaget har den föreslagna skattesatsen om 18,5 procent använts vid 

beräkningen, 0,185 * 50 520’ = 9 346’. 
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7 Analys av inkomna remissvar 

7.1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att ta upp den kritik som riktats mot förslagen genom remissvar men 

också genom reservationer och expertutlåtanden bifogade lagförslagen. För att underlätta 

förståelsen för läsaren kommer vi även i detta kapitel att få följa Företag X. Då det har kommit 

in många remissvar i ärendet har vi kategoriserat remissvaren efter bransch, alternativt 

samhällsfunktion för att om möjligt dra generella slutsatser utifrån branschen eller utifrån ett 

samhällsperspektiv. Kapitlet kommer därför att följa denna indelning. Många av de företag 

vilka inkommit med remissvar har själva valt att begränsa sitt svar till huvudförslaget eftersom 

Företagskommittén förespråkar att detta läggs till grund för lagstiftning.  

 

7.2 Kapitalintensiva branscher 

I remissvaren har det framkommit att företag i kapitalintensiva branscher kan komma att 

missgynnas av förslaget. För att illustrera den identifierade problematiken ska vi återigen 

använda oss av Företag X. Till skillnad från Företagskommitténs uträkningar som utgår från 

företag med god soliditet och procentuellt låg andel räntebärande skulder kommer vi i 

illustrationerna nedan använda ett företag med låg soliditet och stor andel räntebärande skulder.  

Nedan anges de ingående värdena och nyckeltalen för företaget. 

Företag X    

Balansräkning (TKR)   Finansiella mått   

Tillgångar 1 100 000 Soliditet 15,00 % 

Eget kapital 165 000 Skuldsättningsgrad 566,67 % 

Räntebärande skulder 600 000 Räntetäckningsgrad 0,60 

Kortfristiga skulder 335 000 Låneränta 8,00 % 

 

På nästa sida illustreras skillnaden mellan det redovisningsmässiga och det skattemässiga 

resultatet då beräkning sker utifrån gällande rätt respektive huvud- samt alternativförslaget. 

I gällande rätt föreligger i vårt förenklade exempel ingen skillnad mellan det 

redovisningsmässiga och det skattemässiga resultatet då vi inte infört några poster som kan ge 

upphov till skattemässiga justeringar. I huvud- samt alternativförslaget beräknas skatt på det 

skattemässiga resultatet utan beaktande av de faktiska finansiella kostnaderna. Precis som i 

fallet nedan befarar företagarna i kapitalintensiva branscher att finansieringsavdraget respektive 

EBIT-avdraget inte kommer att kunna kompensera dem för de förlusterna vilka uppkommer till 

följd av att avdrag för de faktiska finansiella kostnaderna inte medges.   



39 

 

39 

 

 

Förenklad resultaträkning (TKR) Gällande rätt 

  Redovisningsmässigt Skattemässigt 

Rörelsens intäkter     

Summa rörelsens intäkter 300 000  300 000  

Rörelsens kostnader     

Summa rörelsens kostnader -280 000  -280 000  

EBIT (Rörelseresultat) 20 000  20 000  

Resultat från finansiella poster     

Ränteintäkter 9 000  9 000  

Räntekostnader -48 000  -48 000  

Övriga finansiella kostnader 0  0  

Avdragsgillt finansnetto -39 000  -39 000  

Resultat efter finansnetto -19 000  -19 000  

Finansieringsavdrag - - 

EBIT-avdrag - - 

Resultat före skatt -19 000  -19 000  

Skatt 0  0  

ÅRETS RESULTAT -19 000 -19 000 

 

 

 

Förenklad resultaträkning (TKR) Huvudförslaget 

  Redovisningsmässigt Skattemässigt 

Rörelsens intäkter    

Summa rörelsens intäkter 300 000  300 000  

Rörelsens kostnader    

Summa rörelsens kostnader -280 000  -280 000  

EBIT (Rörelseresultat) 20 000  20 000  

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter 9 000  9 000  

Räntekostnader -48 000  -48 000  

Övriga finansiella kostnader 0  0  

Avdragsgillt finansnetto -39 000  -9 000  

Resultat efter finansnetto -19 000  11 000  

Finansieringsavdrag - -2 750  

EBIT-avdrag - - 

Resultat före skatt -19 000  8 250  

Skatt 0  -1 815  

ÅRETS RESULTAT -19 000 6 435 
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Förenklad resultaträkning (TKR) Alternativförslaget 

  Redovisningsmässigt Skattemässigt 

Rörelsens intäkter    

Summa rörelsens intäkter 300 000  300 000  

Rörelsens kostnader    

Summa rörelsens kostnader -280 000  -280 000  

EBIT (Rörelseresultat) 20 000  20 000  

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter 9 000  9 000  

Räntekostnader -48 000  -48 000  

Övriga finansiella kostnader 0  0  

Avdragsgillt finansnetto -39 000  -9 000  

Resultat efter finansnetto -19 000  11 000  

Finansieringsavdrag - - 

EBIT-avdrag - -4 000  

Resultat före skatt -19 000  7 000  

Skatt 0  -1 295  

ÅRETS RESULTAT -19 000 5 705 

 

Slutsatsen vi kan dra utifrån ovanstående illustrationer är att företag inom kapitalintensiva 

branscher riskerar att behöva betala skatt trots att företaget inte går med vinst. Problematiken 

uppstår genom att finansieringsavdraget respektive EBIT-avdraget inte i tillräcklig mån 

kompenserar företagen för de kostnader vilka de inte får dra av enligt avdragsförbudet för 

negativt finansnetto. Det negativa finansnettot ingår inte i beräkningen av företagets 

skattemässiga resultat som skatten sedermera beräknas på.  

 

Ett företag måste betala sina finansiella kostnader, varmed det i likhet med ovanstående 

illustrationer kan uppstå ett redovisningsmässig negativt resultat. Ett negativt resultat enligt 

gällande rätt skulle innebära ett underskott för året, vilket också innebär att skatten för året 

kommer bli noll. Applicerar vi huvudförslagets regelverk kommer det redovisningsmässiga 

resultatet fortfarande innebära ett underskott. Skillnaden uppkommer i och med att det 

skattemässiga resultatet kommer bli ett överskott på grund av att finansiella kostnader inte får 

dras av med mer än att de motsvaras av finansiella intäkter. Illustrationen av huvudförslaget 

ovan visar att företag med stor andel räntebärande skulder inte kompenseras tillräckligt av det 

tilltänkta finansieringsavdraget och på så vis kommer behöva betala skatt trots att företaget går 

med förlust. Vi anser, precis som många remissinstanser gör, att detta inte är acceptabelt och 

inte ett hållbart system för företagsbeskattning. 
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Illustrationen av alternativförslaget delar samma typ av problematik som huvudförslaget visar 

på. Definitionerna för finansiella kostnader och intäkter är de samma som i huvudförslaget. Det 

redovisade resultatet kommer fortfarande visa en förlust och ett underskott. Det skattemässiga 

tilltänkta EBIT-avdraget och sänkningen av bolagsskattesatsen väger i illustrationen upp mer 

än finansieringsavdraget i huvudförslaget men visar fortfarande skattemässigt på en vinst för 

året. Resultatet blir därför, precis som i huvudförslaget, att ett företag som går med förlust under 

ett år kommer att behöva betala skatt. Vi anser därför att varken alternativförslaget eller 

huvudförslaget kan implementeras i deras nuvarande lydelser.  

 

7.3 Bygg- och fastighetsbranschen 

Bygg- och fastighetsbranschen är en väldigt kapitalintensiv bransch, vilket medför att företag i 

branschen är högt belånade. Därmed drabbas de av den ovan beskrivna problematik avseende 

kapitalintensiva branscher, vilket också kommit till uttryck i remissvaren. 

 

Remissvaren från nämnda bransch tar upp de starkt negativa konsekvenserna huvudförslaget 

får för nybyggnation och underhåll av fastigheter. Företagen betonar att branschen arbetar med 

små marginaler till följd av att de krävs stora investeringsbudgetar. Den höga belåningen 

medför enligt nämnda exempel i 7.2 att finansieringsavdraget inte täcker den förlust 

avdragsförbudet medför. Därmed riskerar företagen då de betalat alla räntor att inte ha något 

positivt redovisningsmässigt resultat men fortfarande krävas på skatt för skattemässigt resultat 

beräknat enligt huvudförslaget. Detta i sin tur medför att företagen riskerar att behöva minska 

sin budget för renovering och underhåll samt att nybyggnation uteblir.  

 

Huvudförslaget riskerar att slå särskilt hårt mot nybyggnation av hyresrätter, särskilt på mindre 

orter. Detta beroende på att investeringen inte blir lönsam då företagen inte kan höja hyrorna 

för att kompensera sig för den ökade skattebördan. På mindre orter kan företagen inte heller vid 

behov omvandla hyresrätterna till bostadsrätter för att öka investeringens lönsamhet.  

 

Företagen i branschen har ansett sig tvungna att beskriva hur hyressättning går till, såväl för 

hyresgäster som för lokalhyresgäster. Hyressättning kan som ovan nämnts inte ändras till följd 

av ökade kostnader. Beträffande lokalhyra kan hyran höjas för att kompensera 

fastighetsföretaget för dess ökande kostnader. Företagen påpekar också att hyran ofta begränsas 

av ett tak vilket uppstår på marknaden på grund av efterfrågan. 
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Problemen för bygg- och fastighetsbranschen samt de stora nackdelarna för nybyggnation av 

bostäder är något som kommit att diskuteras och kommenteras av Företagskommitténs 

ledamöter i efterhand. Sven-Olof Lodin, sakkunnig inom Företagskommittén har i en 

debattartikel från 21 september 201488 uttryckt att Företagskommittén förbisett de allvarliga 

konsekvenserna för nybyggnationen av fastigheter. Företrädare från Företagskommittén har i 

efterhand diskuterar huruvida nybyggnation skulle kunna undantas från avdragsbegränsningen 

under tio års tid. Vissa remissinstanser har även kommenterat detta utspel men ansett att 

undantaget inte är tillräckligt. Tio år är en kort tid för ett företag inom bygg- och 

fastighetsbranschen.89 

 

Anledningen till varför kritiken har blivit massiv från just bygg- och fastighetsbranschen 

framgår tydligt genom illustrationen i 7.2. Branschen är kapitalintensiv varmed företagen 

riskerar att inte få sina faktiska kostnader täckta med hjälp av finanseringsavdraget alternativt 

EBIT-avdraget. Investeringar inom denna bransch kräver mycket kapital i ett initialt skede och 

avkastning dröjer till följd av att fastigheter utgör långsiktiga investeringar där behovet av 

underhåll är konstant och nybyggnation inte ger avkastning direkt.  På grund av den långa 

investeringsperioden väljer investerare att inte tillskjuta kapital till denna bransch varmed den 

är hänvisad till lånefinansiering för att kunna bedriva sin verksamhet. Wallenstam tar i sitt 

remissvar upp att båda förslagen riskerar att frångå skatteförmågeprincipen eftersom förslagen 

innebär krav på betalning av skatt utan beaktande av de enskilda företagets skatteförmåga.90 

Principen innebär att ett skattesubjekt inte ska behöva betala skatt om skattesubjektet inte 

genererat någon vinst under året.91 Vi ansluter oss till den kritik som Wallenstam framfört 

angående skatteförmågeprincipen då vi kommit fram till samma slutsats genom illustrationen i 

7.2.    

 

  

                                                 
88 Lodin, Sven-Olof. Skatteförslaget gynnsamt för Sverige – och företagen. SvD. 2014-09-21. 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bade-sverige-och-foretagen-gynnas_3936276.svd (Hämtad 2015-05-12 

klockan 13:52) 
89 Remissvar Fastighetsägarna Sverige. Diarienummer Fi 2014/2212 s.4 
90 Remissvar Wallenstam. Diarienummer Fi 2014/2212 s.2 
91 SKV, Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv. 1.1.2 Skatteförmågeprincipen. s.19 
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7.4 Banksektorn 

Banksektorn är en annan sektor som inte är nöjd med utformningen av varken huvud- eller 

alternativförslaget på grund av att schablonintäktens utformning samt att beskattningen riskerar 

att bli olika för olika branscher. 

 

Ingen av de berörda remissinstanserna vilka har inkommit med svar har ställt sig positiva till 

och tillstyrkt något av förslagen i sin helhet. Riksbanken ställer sig positiv till den 

bakomliggande strävan att skapa neutralitet mellan eget och lånat kapital. Riksbanken anser 

dock att vissa aspekter bör utredas vidare och efterlyser djupare konsekvensanalyser på flertalet 

områden innan föreslaget tillstyrks. Övriga banker ställer sig frågande till förslaget och genom 

att ansluta sig till Bankföreningens remissvar, ger de också uttryck för att grundläggande 

skatterättsliga principer frångås. Genom 16 kap. 1 § IL stadgas, en inom skatterätten viktig 

princip, nämligen den att kostnader för att förvärva inkomster ska vara avdragsgilla. 

Företagskommitténs förslag frångår denna princip varmed remissinstanserna oroar sig för att 

det ska leda till kedjebeskattning. 

 

Problemet med schablonintäkten vilken Företagskommittén förespråkar för företag inom den 

finansiella sektorn är att den träffar enbart ett fåtal av företagen inom branschen. 

Företagskommitténs tanke med schablonintäkten är att den ska bidra till en styrande effekt på 

bankernas finansiering. Det finns dock risk för att schablonintäkten bidrar till en asymmetri 

inom banksektorn då den inte träffar alla företag.  

 

Enligt remissvar från Swedbank kommer den föreslagna schablonintäkten att träffa 133 stycken 

företag. Swedbank redogör i sitt remissvar för risken att schablonintäkten kommer att gynna 

den så kallade skuggbankssektorn.92 Det finns ännu ingen klar definition för skuggbankssektorn 

men klart är att den består av företag vilka erbjuder traditionella bank- och kredittjänster men 

där företagen inte utgör banker och därför inte träffas av samma reglering. Swedbank befarar 

därför att det finns en risk för att det växer fram en oreglerad lånemarknad.93 Asymmetrin vilken 

bildas om en schablonintäkt införs, som enbart träffar vissa bolag, gör att det blir mer lockande 

att bedriva bank- och kreditverksamhet utan att för den delen vara klassificerad som bank och 

därmed tvungen att följa det för banker uppställda regelverket. Vi anser att det är allvarligt att 

                                                 
92 Remissvar Swedbank. Diarienummer Fi 2014/2212 s.1 
93 Remissvar Swedbank. Diarienummer Fi 2014/2212. Bilaga Shadow Banking 
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förslagen riskerar att ge upphov till problematik av ovan nämnda karaktär. Vi anser att Sverige, 

i likhet med de länder vilka infört liknande lagstiftningar, borde ha brutit ut bank- och 

finanssektorn från förslagen för att vid senare tillfälle stifta specialregler för denna bransch.  

 

7.5 Riskkapitalbolag 

Investmentbolagen ställer sig i sak negativa till Företagskommitténs förslag. Till att börja med 

riktas kritik mot målet att försöka likställa eget och lånat kapital. Riskkapitalbolagen anser att 

dessa finansieringsformer är svåra att likställa i och med att risktagandet samt kravet på insyn 

alternativt kontroll i företaget skiljer sig mellan en kreditgivare och en investerare. Almi 

Företagspartner AB ställer sig bakom experten Krister Anderssons yttrande till lagförslaget.94 

Krister Andersson menar att företag inte vill finansiera med eget kapital eftersom det innebär 

att kontrollen över det egna företaget riskerar att gå förlorad.95 

 

Riskkapitalbolagen är överens om att avdragsförbudet mot negativa finansnetton kommer slå 

hårt. Huvudförslaget innebär att framförallt forsknings- och utvecklingsdrivna företag kommer 

att få ökade kostnader på grund av att negativa finansnetton inte får dras av. Konsekvensen blir 

att vissa företag kommer att betala skatt trots att de går med förlust eller nollresultat, vilket 

anses vara totalt oacceptabelt. Effekten av att inte tillåta avdrag för negativa finansnetton 

kommer att hämma tillväxten kraftigt.96 

 

Kritik framförs också mot definitionen av finansiella kostnader. Riskkapitalbolagen anser att 

definitionen inte är tillräckligt klar och tydlig. De anser också att Sverige riskerar att bli ett 

högriskland i och med införandet av ett helt obeprövat skattesystem. Företagen i branschen 

poängterar att förändringarna är för övergripande och att nationella särlösningar tidigare inte 

gynnat små ekonomier som Sverige på den globala marknaden.97 

 

Att detta skattesystem som föreslås är totalt obeprövat kommer också innebära att 

rättssäkerheten och förutsebarheten definitivt kommer att försämras. I övrigt anses förslagen 

sakna konsekvensanalys och vara för generellt utformade.   

 

                                                 
94 Remissvar Almi Företagspartner AB. Diarienummer Fi 2014/2212 s.2 
95 SOU 2014:40 s.604 
96 Remissvar Svenska Riskkapitalföreningen. Diarienummer Fi 2014/2212 s.2 
97 Remissvar Investor AB. Diarienummer Fi 2014/2212 s.2 
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Företagskommittén önskar att genom sina förslag bidra till ökad neutralitet mellan eget och 

lånat kapital. Vid behandling av de inkomna remissvaren har vi funnit att vissa företag 

argumenterar för att dagens regler redan bidrar till neutralitet. De företag vilka anser att dagens 

regler medför neutralitet argumenterar utifrån en situation då ett företag väljer mellan att 

investera intjänade medel internt eller låna ut dem. Nedanstående exempel behandlar alltså inte 

överföring till ägare i form av utdelning utan handlar om att dagens avdragsregler medför att 

det inte uppstår en snedvridning mellan intjänade medel som återinvesteras internt och eventuell 

utlåning av sagda medel. Illustration görs utifrån gällande rätt och huvudförslaget. 

 

Företag X har under föregående beskattningsår upparbetat en vinst på 100 000’ kr. Vinsten på 

100 000’ kan Företag X välja att investera i den egna verksamheten, alternativt låna ut. 

Avkastningen på investeringen motsvarar sex procent, det vill säga 6 000’. Om Företag X väljer 

att låna ut ett belopp som motsvarar vinsten till Låntagare Y istället för att själva investera 

vinsten i den egna verksamheten kan det göras till en ränta på fyra procent, det vill säga 4 000’. 

Låntagare Y har samma avkastningskrav som Företag X har på motsvarande investering. 

Illustrationen nedan visar att oavsett hur vinsten används av Företag X kommer det 

sammantagna skatteuttaget vara detsamma i de båda fallen. 

Förenklad resultaträkning (TKR) Med ränteavdrag (Gällande rätt) 

  Egen Investering Företag X Låntagare Y 

Vinst från investering 6 000 - 6 000 

Ränteintäkter - 4 000  - 

Räntekostnader - - -4 000 

Resultat efter finansnetto 6 000 4 000 2 000 

Finansieringsavdrag - - - 

Skatt 1 320 880 440 

Sammantaget skatteuttag 1 320   1 320 

 

Illustrationen nedan utgår från samma förutsättningar som ovan angivna exempel men tillämpar 

huvudförslagets tilltänkta regelverk. I detta fall ser vi hur avdragsförbudet för negativa 

finansnetton i kombination med finansieringsavdrag snedvrider skatteuttaget. Det står klart att 

Företag X inte förlorar på att låna ut sin upparbetade vinst i jämförelse med gällande rätt. 

Låntagare Y kommer att i jämförelse med gällande rätt att få ett högre skatteuttag på grund av 

avdragsförbudet för negativt finansnetto. Illustrationen visar enligt oss på hur skattebördan 

kommer att omfördelas från Företag X till Låntagare Y på grund av att Låntagare Y finansierat 
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sin investering med lånat kapital. Illustration visar på en ny skattemässig asymmetri som 

Företagskommittén inte tagit ställning till. 

Förenklad resultaträkning (TKR) Utan ränteavdrag (Huvudförslaget) 

  Egen Investering Företag X Låntagare Y 

Vinst från investering 6 000 - 6 000 

Ränteintäkter - 4 000  - 

Räntekostnader - - -4 000 

Resultat efter finansnetto 6 000 4 000 6 000 

Finansieringsavdrag -1 500 -1 000 -1 500 

Skatt 990 660 990 

Sammantaget skatteuttag 990   1 650 

 

Vid vidare diskussion avseende neutralitet mellan eget och lånat kapital anser vi, att det är svårt 

att diskutera utan att först beakta vad som specifikt skiljer de två finansieringsformerna åt. 

Finansiering i form av lånat kapital innebär lämnande av säkerhet, beredande av insyn i 

företaget samt åtagande att betala tillbaka lånet.  Till skillnad från lånefinansiering innebär 

finansiering med hjälp av eget kapital att likvida medel alternativt apportegendom erhålls mot 

överlämnande av andelar i företaget, det vill säga kontroll över företaget övergår till den nya 

investeraren. Därutöver föreligger också enligt lag en skillnad i vem av dessa aktörer, 

kreditgivaren och aktieägaren, som får betalt först i händelse av insolvens och 

konkursförfaranden.  Ett exempel som visar på skillnader i risk är vid en konkurssituation har 

kreditgivaren alltid bättre rätt än en aktieägare till betalning ur konkursboet på grund av 

borgenärsskyddet. Ytterligare ett exempel som visar på skillnader beträffande incitamenten är 

att en aktieägare inte har något tak på hur stor avkastningen kan bli på sin investering medan 

för en kreditgivare är avkastningen begränsad till räntan på lånet. Till sist är det av vikt att 

betona att det finns en återbetalningsskyldighet till en kreditgivare medan det inte föreligger 

någon återbetalningsskyldighet till en aktieägare. Utifrån ovanstående anser vi att de två 

finansieringsformerna inte kan jämställas på grund av att riskkomponenterna och incitamenten 

skiljer sig åt för kreditgivaren respektive investeraren. 

 

Vi anser att förslagen som Företagskommittén lagt fram kan komma att innebära stora problem 

för familjeföretag, nystartade bolag samt företag i kapitalintensiva branscher då dessa ofta är 

hänvisade till lånefinansiering. Nystartade företag har inte möjlighet att erbjuda en extern 

investerare andelar i det nya företaget. Familjeföretag brukar heller inte vilja sprida ägandet 

genom att erbjuda externa investerare del i sitt företag. Beträffande de kapitalintensiva 

branscherna finns det en anledning till varför de är just kapitalintensiva. Exempelvis kan 
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nämnas att kapitalintensiva företag genomför projekt med lång livslängd där avkastningen 

dröjer. Det medför att även dessa företag är hänvisade till lånefinansiering eftersom 

investerarna inte vill vänta på att projekten ska börja ge avkastning. Det nya lagförslaget skulle 

missgynna dessa typer av företag vilka av olika anledningar inte önskar eller har möjlighet att 

finansiera sig med hjälp av eget kapital. Ett förslag som orsakar problem för nystartade företag 

samt bygg- och fastighetsbranschen bör omarbetas eller åtminstone innehålla 

konsekvensanalyser. Om nystartade företag påverkas negativt, finns risk att tillväxttakten i 

landet påverkas negativt. Om dessutom byggbranschen påverkas negativt, riskerar det att leda 

till en situation där allmänna intressen och infrastruktur blir lidande. Sveriges Byggindustrier 

påtalar att det finns stora risker med att låta den kommersiella hyresmarknaden bära en del av 

skattebördan till följd av de nya lagförslagen.98 Risken för att infrastruktur och allmännyttiga 

byggnationer, så som skolor och sjukhus, kommer att blir lidande anser vi är oroväckande.  

 

7.6 Advokatsamfundet 

Advokatsamfundet har sedan tillkomsten av dagens gällande rätt kritiserat utformningen av 

ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. IL. Beträffande Företagskommitténs SOU anser 

Advokatsamfundet att det bakomliggande syftet är beaktansvärt. Beträffande ny lagstiftning 

anser Advokatsamfundet dock att den bör vara internationellt beprövad. Förslaget saknar i stor 

utsträckning konsekvensanalys beträffande den tänkta modellen och vilka konsekvenser den 

kan ha för Sverige i egenskap av en liten öppen ekonomi. 99 

 

Advokatsamfundet anser även att definitioner inte bör göras genom hänvisning till 

redovisningen. Ställningstagandet grundar sig i risken att förändringar kan komma att införas 

utan att lagstiftning sker samt att samma situation kan komma att bedömas olika beroende på 

vilken redovisningsnorm ett företag tillämpar. Advokatsamfundet anser begreppet god 

redovisningssed vara ett för vagt begrepp för att läggas till grund för omfångsfrågor på 

skatterättens område.100 

 

                                                 
98 Remissvar Sveriges Byggindustrier. Diarienummer Fi 2014/2212 s.3 
99 Remissvar Advokatsamfundet. Diarienummer Fi 2014/2212 s.1 
100 Remissvar Advokatsamfundet. Diarienummer Fi 2014/2212 s.2 
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7.7 Myndigheter och domstolar 

7.7.1 Skatteverket 

SKV är den första remissinstans som tillstyrker att såväl huvudförslaget som alternativförslaget 

läggs till grund för lagstiftning. SKV förespråkar huvudförslaget framför alternativförslaget då 

huvudförslaget medför att dagens komplexa ränteavdragsbegräsningsregler avskaffas. SKV 

anser dock att vissa delar av huvudförslaget är komplicerade och har därför valt att i sitt 

remissvar lämna önskemål om förtydliganden och ändringar i den föreslagna lagtexten. SKV 

önskar förtydligande samt ändringar beträffande definitionerna av finansiella kostnader och 

intäkter. SKV önskar att definitionen av finansiella intäkter görs oberoende av definitionen av 

finansiella kostnader, då det annars kan uppstå problem om en intäkt inte har en motsvarande 

kostnad. SKV vill också betona att bedömningar om en intäkt ska utgöra en finansiell intäkt ska 

ske utifrån om företaget hade haft motsvarande kostnad, det vill säga ingen bedömning sker 

utifrån klassificering hos motparten.101 

 

Ifråga om alternativförslaget har SKV framfört samma kritik avseende definitionerna som de 

gjorde mot huvudförslaget. Beträffande alternativförslagets EBIT-avdrag såväl som 

huvudförslagets finansieringsavdrag uppstår problem med att avdragen ibland benämns som en 

kostnad och ibland inte. Problemet uppstår vid de situationer då Företagskommittén i lagtext 

beskrivit hur beräkningar enligt förslagen ska komma att gå till. Ett exempel på denna 

problematik uppstår vid beräkningen för avsättning till periodiseringsfonder, varvid avdraget 

ses som en kostnad. SKV anser att lagtexten bör förtydligas så att beräkning av avdrag samt 

avsättning till periodiseringsfonder underlättas.102  

 

Konsekvenserna för SKV om huvudförslaget införs blir ökade initiala kostnader till följd av att 

behovet av såväl extern som intern information ökar. Därutöver tillkommer initiala kostnader 

för utredningar samt framtagande av nya blanketter. Beträffande löpande kostnader anser SKV 

att huvudförslaget kommer att kräva mindre än dagens komplexa system med 

ränteavdragsbegränsningsregler. Problematiken med dagens komplexa ränteavdrags-

begränsningsregler kvarstår om alternativförslaget skulle införas varmed de löpande 

kostnaderna för detta förslag blir högre än för huvudförslaget. Därutöver tillkommer de initiala 

kostnaderna för utredningar samt information vilka beskrivs i samband med huvudförslaget. 

                                                 
101 Remissvar Skatteverket. Diarienummer Fi 2014/2212 s.1 
102 Remissvar Skatteverket. Diarienummer Fi 2014/2212 s.10 
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Slutsatsen blir att alternativförslaget blir dyrare än huvudförslaget på grund av att 

ränteavdragsbegräsningsreglerna i 24 kap. 10 a-f §§ IL behålls i sin nuvarande lydelse.103 

 

Vi anser att det är föga förvånande att SKV är den enda remissinstans som är positivt inställd 

till förslagen då det är myndighetens uppdrag att värna om och driva in den svenska skattebasen. 

Av den anledningen är det enkelt att förstå varför SKV tillstyrker huvudförslaget. SKV skulle 

dessutom slippa problemen runt bedömningen för vad som är affärsmässigt satt ränta och 

processandet om räntesnurrorna. 

 

7.7.2 Domstolar 

Det är svårt att uttala sig generellt om vad Sveriges domstolar anser om lagförslaget eftersom 

få av dem har inkommit med remissvar. De som valt att yttra sig är vissa förvaltningsrätter samt 

vissa hovrätter. Gemensamt för de inkomna remissvaren är att de förutspår en ökad mängd 

tvister till följd av gränsdragningsproblematik. Domstolarna efterlyser bättre definitioner och 

kritiserar att redovisningsrätten ska tillåtas styra de skattemässiga definitionerna. Detta medför 

en risk för att internationella aktörer kommer att påverka svensk skattelagstiftning genom 

förändringar genomförs i redovisningsrätten. Dessutom kan olika redovisningsnormer så som 

K2104, K3105 och IFRS106 komma att ge olika svar på samma fråga då redovisningsrätten inte 

innehåller klara definitioner. Domstolsverket har inga invändningar mot förslagens utformning. 

Domstolsverket anser dock att Företagskommittén vid beräkning av tillkommande kostnader 

för Sveriges domstolar har räknat på för låg kostnad per fall för processförande i FR, KamR 

samt HFD.107 

 

7.7.3 Konkurrensverket 

Konkurrensverkets svar avgränsas till huvudförslaget och kommenterar innehållet på ett 

övergripande plan, det vill säga ingen diskussion förs på detaljnivå avseende lagstiftandet. 

Konkurrensverket är positiva till att söka skapa neutral beskattning av eget och lånat kapital 

men Konkurrensverket utvecklar inte tanken ytterligare. Det anser dock att särregleringen av 

                                                 
103 Remissvar Skatteverket. Diarienummer Fi 2014/2212 s.1 
104 BFNAR 2008:1 
105 BFNAR 2012:1 
106 http://www.iasplus.com/en/standards (Hämtad 2015-05-22 klockan 10.37) 
107 Remissvar Domstolsverket. Diarienummer Fi 2014/2212 s.1 

http://www.iasplus.com/en/standards
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banksektorn behöver ses över då den riskerar att bli för gynnsam för de företag vilka inte träffas 

av skyldigheten att uppta schablonavgiften.108 

 

7.7.4 Tillväxtverket 

Som redan nämnts riskerar förslaget att slå hårt mot kapitalintensiva branscher, varmed många 

innovationsbolag samt expanderande bolag också kan komma att drabbas. Henrekson och 

Sanandaji talar i sitt expertutlåtande109 om att de önskat att Företagskommittén närmare utrett 

konsekvenserna för innovationsbolag samt för entreprenörer. På grund av att dessa bolag är 

särskilt viktiga för Sveriges tillväxt har vi valt att inkludera remissvar från Tillväxtverket. 

Tillväxtverket anser att det bakomliggande syftet är bra men att konsekvensanalysen i förslagen 

är svåra att överblicka. Tillväxtverket anser att det vidare bör utredas huruvida förslagen kan 

införas stegvis.110  

 

Tillväxtverket betonar också avsaknaden av positiva effekter för innovativa företag vilka det 

politiska systemet annars är väldigt måna om då de bidrar till tillväxt. Tillväxtverket anser också 

att den kritik vilken framkommer genom de till förslaget bifogade reservationerna och 

specialistyrkandena bör beaktas och att fokus bör läggas på att förtydliga och förenkla 

förslaget.111 

 

7.8 Sammanfattning  

Vår slutsats blir att remissinstanserna efterlyser djupare konsekvensanalys utöver de fiskala 

aspekterna. Särskilt efterlyses konsekvensanalys för bygg- och fastighetsbranschen samt för 

utvecklings- och forskningsföretag. Vi anser att företag och företrädarorganisationer, främst i 

kapitalintensiva branscher, har varit mer djupgående i sin utformning av sina remissvar än 

flertalet myndigheter har varit. 

 

Remissinstanserna är överlag överens om att definitionerna i huvudförslaget, vilka även ingår i 

alternativförslaget, behöver förtydligas och förenklas. Alla de remissvar som vi behandlat, 

förutom remissvaret från SKV, avstyrker att huvudförslaget eller alternativförslaget läggs till 

                                                 
108 Remissvar Konkurrensverket. Diarienummer Fi 2014/2212 s.1 
109 SOU 2014:40. Bilaga 4, s.673 f 
110 Remissvar Tillväxtverket. Diarienummer Fi 2014/2212 s.1 
111 Remissvar Tillväxtverket. Diarienummer Fi 2014/2212 s.1 
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grund för lagstiftning. Alla remissinstanser inklusive SKV anser att förslagen är i behov av 

omarbetning och förtydliganden innan de införs.  

 

I vårpropositionen 2015 har regeringen beslutat att SOU 2014:40 vidare ska beredas inom 

regeringskansliet och kommer därmed inte att träda i kraft tidigare än 1 januari 2017.112 

 

  

                                                 
112 Prop.2014/15:100 s.46 
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8 Särskilda synpunkter från författarna 

8.1 Företagskommitténs förslag 

8.1.1 Syfte 

Vi ställer oss bakom det grundläggande syftet att avskaffa dagens svårtillämpade 

ränteavdragsbegränsningsregler. Beträffande målet att uppnå neutralitet mellan eget och lånat 

kapital anser vi, i enlighet med riskkapitalbolagen att dessa finansieringsformer är svåra att 

likställa. Svårigheten uppstår på grund av skillnaderna i risktaganden samt krav på kontroll i 

företaget till följd av investering i företaget varierar mellan en investerare och en kreditgivare. 

 

8.1.2 Definitioner och tillämpning 

Angående utformningen av definitioner genom hänvisning till redovisningsnormer och 

hänvisning till god redovisningssed, anser vi, att dessa är svåra att upprätthålla eftersom 

förändringar kan komma att ske utan att lagstiftning sker. God redovisningssed ett begrepp 

vilket kan ge upphov till att ett problem får olika lösning trots att samma situation föreligger. 

Problemet grundar sig i att en hänvisning till god redovisningssed medför att företag kommer 

att tillämpa olika redovisningsnormer vilka i sin tur kan ge olika svar på samma fråga. 

 

Vidare anser vi att huvudförslaget kommer att bli svårtillämpligt då det innehåller för många 

avväganden och beräkningar för att definiera kostnader och klassificera dem. 

 

8.2 Alternativförslaget 

Alternativförslaget anser vi, kommer att bli mycket svårtillämpat då det kommer att innefatta 

två definitioner av ränta, en vilken avser ränta som omfattas av avdragsförbudet och en annan 

vilken träffas av nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler. 

 

Vi anser att det är svårt att enbart utifrån förslagets utformning ställa upp en vanlig 

skatteuträkning, då det för oss är oklart var EBIT-avdraget ska placeras. 

 

8.3 Konsekvensanalys 

Det har varit svårt för oss att följa konsekvensanalysen i huvudförslaget respektive 

alternativförslaget då de skett löpande i takt med att förslagen presenterats. Vi anser det också 

anmärkningsvärt att viss problematik som remissinstanserna fört fram helt saknas i förslaget. 
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Exempelvis saknas diskussioner beträffande innovationsföretag samt konsekvenserna för 

nyproduktion av hyresrätter. 

 

8.4 Reservationer och särskilda yttranden 

Efter att ha läst de reservationer och särskilda yttranden vilka bifogats förslaget anser vi att det 

är anmärkningsvärt hur många av dessa vilka innehåller kritik mot Företagskommitténs 

arbetssätt och prioriteringar. Reservationerna talar om att Företagskommittén lagt ner för 

mycket tid och resurser på att söka motverka alla små möjligheter till skatteplanering.  

 

Därutöver har vi även genom reservationerna och de särskilda yttrandena kommit att stöta på 

kritik beträffande att Företagskommittén använt sig gamla invanda resonemang och inte använt 

sig av mer modern forskning. 

 

8.5 Särskild kommentar - finansiering av förslagen 

Vi som författare vill också kommentera det kortsiktiga förslag till finansiering, för 

övergångsperioden vid ett införande av någotdera förslaget, vilket innebär att tidigare års 

underskottsavdrag halveras. Förslaget utgör inte en del av vare sig huvud- eller 

alternativförslaget men på grund av den massiva och allvarliga kritik remissinstanserna har 

riktat mot detta vill vi kommentera detta. Finansieringsförslaget har kritiserats såväl av de olika 

branscherna som av Företagskommitténs egna representanter för att utgöra retroaktiv otillåten 

lagstiftning vilken straffar hela bolagssektorn för ett upplägg som ett fåtal aktörer har ägnat åt 

sig åt. Vi ansluter oss till den kritik som framförts och anser att det skulle vara negativt för det 

svenska skattesystemet om denna typ av regel införs. 

 

Advokatsamfundet angav i sitt remissvar att det anser att den föreslagna kortsiktiga 

finansieringen utgör otillåten retroaktiv lagstiftning varför den inte bör införas. Att införa denna 

regel skulle utgöra ett hot mot den svenska skattelagstiftningens trovärdighet såväl nationellt 

som internationellt.113 

  

                                                 
113 Remissvar Advokatsamfundet. Diarienummer Fi 2014/2212 s.2 
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8.6 Särskild kommentar - beteendeförändringar och räntesnurror.  

Företagskommitténs huvudförslag skulle lösa rådande problematik med räntesnurror. Vi anser, 

i enlighet med många av remissinstanserna, att förslaget är för långtgående och komplicerat. 

Om detta lagförslag läggs till grund för lagstiftning går det inte att förutsäga vilken typ av 

beteendeförändringar förslaget föranleder. Det blir extra svårbedömt då det tilltänkta förslaget 

saknar internationell motsvarighet. 

 

8.7 Slutsats 

Efter att vi har bearbetat innehållet i SOU 2014:40 och tillhörande remissvar anser vi att det är 

föga troligt att varken huvudförslaget eller alternativförslaget i deras nuvarande lydelser 

kommer att läggas till grund för lagstiftning. Kritiken mot förslagen har varit omfattande både 

från företrädarorganisationer, myndigheter och företagare. Beträffande huvudförslaget är de 

föreslagna förändringarna för omfattande och det i kombination med avsaknaden av en 

ordentlig konsekvensanalys anser vi utgöra tillräckliga skäl för att avstyrka förslaget i dess 

helhet. Utformningen av huvudförslaget är därtill internationellt obeprövad varmed frågor 

uppstår hur ett införande av dessa regler skulle påverka Sverige. Vi ansluter oss till den kritik 

som framkommit genom flertalet remissinstansers svar, nämligen att införandet av ett 

obeprövat skattesystem skulle kunna skada Sveriges anseende och trovärdighet som rättsstat.  

Utifrån uppdragsbeskrivningen till Företagskommitténs arbete anser vi att huvudförslaget löser 

rådande problematik med utnyttjandet av ränteavdrag inom så väl som utom 

intressegemenskaper (räntesnurror) och att den skattemässiga neutraliteten förbättras. Det är 

dock av vikt att poängtera att förslaget löser ett problemen med utnyttjande av 

ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. IL men att nya problem riskerar att uppkomma till 

följd av de nya definitionerna för finansiella kostnader.  

 

Beträffande alternativförslaget har vi svårt att se varför Företagskommittén skulle önska att 

detta förslag läggs till grund för lagstiftning. Sett till uppdragsbeskrivningen råder 

alternativförslaget inte bot på den idag gällande problematiken med utnyttjandet av ränteavdrag 

såväl inom som utom intressegemenskapen. Dagens ränteavdragsbegränsningsregler ska 

fortsätta att finnas kvar, varmed bedömningen utifrån affärsmässighetsrekvisitet kommer att 

kvarstå. Alternativförslaget ger inte heller upphov till fullständig neutralitet mellan eget och 

lånat kapital och därför anser vi att inget av Företagskommitténs huvudsyften är uppfyllda. 

SKV anger i sitt remissvar att de löpande kostnaderna för alternativförslaget kommer att bli 

högre än de för huvudförslaget då alternativförslaget i likhet med gällande rätt skulle komma 
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att innefatta en bedömning av dagens ränteavdragsbegränsningsregler. Med stöd av detta 

uttalande samt den oro beträffande definitions- och klassificeringsproblem branscherna ovan 

har beskrivit, anser vi, att alternativförslaget utgör en stor administrativ betungande börda 

vilken komplicerar rättsläget ytterligare genom att tillåta två separata definitioner av begreppet 

ränta.  

 

Vi anser det omöjligt att kunna motivera en förändring av lagstiftningen som leder till att ett 

företag som går med förlust under ett år kan komma att tvingas betala skatt, ett klart avsteg från 

skatteförmågeprincipen. Problemet uppstår inom ramen för båda förslagen i och med att det 

finns företag med höga finansiella kostnader som inte kommer att kunna dras av, vilket kan 

innebära att det skattemässiga resultatet kan ge sken av att verksamheten har genererat vinst, 

när den faktiskt gått med förlust.  
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9 Källkritik 

9.1 Gällande rätt och djupa Lexinokommentarer 

Gällande rätt såväl som lagkommentarer och återgivning av rättspraxis anses vara neutrala och 

tillförlitliga källor. 

 

9.2 SOU 2014:40, reservationer och inkomna remissvar 

I denna uppsats har vi använt oss av lagförarbeten i form av Företagskommitténs SOU 2014:40, 

vilken utgör grunden för uppsatsen, samt därutöver propositioner vilka ligger till grund för 

gällande rätt. Denna SOU utgör en beskrivning av hur Företagskommittén gått till väga för att 

arbeta fram de förslag vilka genom denna SOU presenteras. Detta medför att denna källa 

riskerar att vara vinklad då Företagskommittén genom denna SOU söker få lagstiftaren att godta 

det förslag de arbetat fram. Risken finns alltså att det i förslaget inte innefattas kritik mot detta 

och att beräkningar sker utifrån de som anses vara vinnare på att förslaget införs. Genom att 

läsa såväl Företagskommittén förslag samt de reservationer och remissvar som inkommit har vi 

författare fått ta del av åsikter och beräkningar för både de som förespråkar förslaget och de 

som avstyrker att de läggs till grund för lagstiftning. Detta bidrar till att vi i uppsatsen har haft 

möjligheten att återge såväl förslaget som den kritik vilket har riktats mot det. Detta är bra för 

kvaliteten i uppsatsen eftersom vi beaktat åsikterna från nästintill alla aktörer vilka träffas av 

förslaget. 

 

9.3 Särskilt beträffande remissvaren 

Remissvaren utgör så som ovan nämnts en vinklad källa där ingivande parten har en egen 

agenda. Vi har försökt att genom indelning av svaren dra representativa slutsatser för olika 

branscher. Inom vissa branscher samt för vissa samhällsfunktioner, såsom domstolsväsendet, 

har för få remissvar inkommit för att vi som författare, utan att söka egna primärdata, ska kunna 

dra generella slutsatser för branschen eller samhällsfunktionen. I de fall denna situation 

uppkommit har vi kommenterat det i arbetet för att informera läsaren. 
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