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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Den 16 juni 2014 lämnade företagsskattekommittén (fortsättningsvis kommittén) 

över sitt slutbetänkande SOU 2014:40 till regeringen. Kommitténs huvudsakliga 

uppdrag var att lämna förslag på ett nytt system för beskattning av bolag som ska 

öka den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital. Dessutom 

innefattade uppdraget att om möjligt ersätta de nuvarande reglerna om 

ränteavdragsbegränsningar.1 På grund av den skattemässiga olikbehandling av 

eget och lånat kapital som råder idag, är skattebelastningen högre på 

egenfinansierade investeringar än skattebelastningen på lånefinansierade 

investeringar. Denna asymmetri ger företag ett incitament att finansiera sin 

verksamhet med lån istället för eget kapital, vilket i sin tur leder till en lägre 

soliditet och en större sårbarhet för företag med hög belåning.2 Därför är det 

önskvärt att införa mer neutrala skatteregler som inte diskriminerar finansiering 

genom eget kapital. På så sätt kommer företagen att stå sig bättre vid till exempel 

en ny finanskris.  

De nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna syftar till att förhindra 

skatteplanering inom intressegemenskaper genom ränteavdrag som är hänförliga 

till skattefria tillgångar.3 Reglerna har varit kritiserade eftersom det ifrågasatts om 

de är förenliga med den fria etableringsrätten i EU-rätten.4 Reglarna är dessutom 

inte heltäckande eftersom de bara träffar interna lån och interna förvärv.  

                                              
1 SOU 2014:40, s. 23. 
2 Dir. 2011:1, s. 10 f. 
3 Dir. 2011:1, s. 18. 
4 Se till exempel Ohlsson, F, Ränteavdragen och EU-rätten, Skattenytt 2013, s. 11-24.  
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Utöver de två huvudpunkterna omfattade kommitténs uppdrag även en översyn av 

de nuvarande reglerna för koncernbidrag, underprisöverlåtelser och källskatt på 

räntor.5  

De samhällsekonomiska utgångspunkter kommittén har arbetat efter är att: 

 Utjämna den skattemässiga skillnaden mellan eget och lånat kapital. 

 Reglerna i så liten omfattning som möjligt ska påverka ekonomiska val. 

 Motverka en urholkning av den svenska skattebasen. 

Att reglerna i så liten omfattning som möjligt ska påverka ekonomiska val är ett 

uttryck för neutralitetsprincipen, vilken jag kommer att gå in närmare på i avsnitt 

2. Kommitténs utredning ledde fram till två förslag; ett huvudförslag och ett 

alternativt förslag. Jag kommer i mitt arbete att fokusera på kommitténs 

huvudförslag som består av två delar: 

 Ett slopat avdrag för negativa finansnetton. 

 Införandet av ett schablonmässigt avdrag vilket man kallar 

”finansieringsavdrag”. 

Jag har valt att fokusera på kommitténs huvudförslag eftersom alternativförslaget 

av många (även ledamöter inom kommittén)6, inte anses utgöra ett reellt alternativ 

till huvudförslaget.7 Mitt arbete syftar till att se hur detta förslag kommer påverka 

andra typer av skattemässig neutralitet. Kan det vara så att det är svårt att uppnå 

neutralitet i en del av skattesystemet utan att negativt påverka en annan?  

 

 

 

                                              
5 SOU 2014:40, s. 23. 
6 Se t.ex. ledamoten Åsa Hanssons skiljaktiga kommentar, SOU 2014:40, s. 570.  
7 Framförallt eftersom det är mer komplicerat men även på grund av att ränteavdragsbegränsningsregler 

fortfarande kommer att vara nödvändiga. 
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1.2 Syfte 

 

Det råder enighet om att ett genomförande av kommitténs huvudförslag skulle leda 

till en ökad skattemässig neutralitet mellan eget och lånat kapital. Vissa går ännu 

längre och menar att det skulle ge full neutralitet mellan eget och lånat kapital.8 

Jag kommer i min framställning att undersöka hur kommitténs förslag, vars 

primära syfte är att uppnå skattemässig neutralitet mellan eget och lånat kapital, 

kan komma att påverka neutralitetsaspekter i andra delar av skattesystemet. Kan 

det vara så att neutralitet i en del av skattesystemet leder till en snedvridning i en 

annan? Jag kommer främst att fokusera min utredning på om förslaget kommer att 

påverka valet av bolagsform, och om förslaget kan komma att påverka utländska 

företags investeringsvilja i Sverige. Dessutom ska jag undersöka hur företagens 

val att organisera sig kan komma att påverkas. Genom att göra denna undersökning 

hoppas jag kunna ge en bild av hur neutraliteten i det svenska skattesystemet 

upprätthålls eller inte upprätthålls, om det finns några hierarkier bland olika 

neutralitetsöverväganden och hur Sverige ser på internationell neutralitet. 

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Av utrymmesskäl kommer jag inte att beröra förslagets särregler för banker och 

andra finansiella företag eftersom dessa skulle kunna ge upphov till en uppsats i 

sig. Av samma skäl kommer jag inte gå in djupare på hur olika branscher skulle 

kunna påverkas av förslaget. I största möjliga mån kommer jag heller inte att gå in 

på företagsekonomiska och samhällsekonomiska effekter av förslaget. Vissa av 

dessa effekter är dock omöjliga att utelämna eftersom de är en så viktig del av 

analysen i relation till neutralitetsaspekterna.   

                                              
8 Se t.ex. yttrande av ledamoten Ingemar Hansson, SOU 2014:40, s. 580. 
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I min undersökning av de olika bolagsformerna kommer jag främst att fokusera på 

aktiebolag och handelsbolag men också beröra enskild näringsverksamhet. Att jag 

valt denna avgränsning beror på att dessa bolagsformer är de vanligaste och att det 

framförallt är dessa som påverkas av förslaget. Beträffande internationell 

neutralitet kommer jag inte att gå in på de skattemässiga fördelningsmetoderna 

(avräkningsmetoden och undantagsmetoden) eftersom dessa inte varit föremål för 

kommitténs utredning.  

 

 

1.4 Metod 

 

I mitt arbete kommer jag inte att använda mig av en klassisk rättsdogmatisk metod 

eftersom min huvuduppgift inte är att tolka gällande rätt. I stället har jag snarast 

använt mig av en rättspolitisk metod eftersom jag utvärderar kommitténs förslag 

utifrån olika neutralitetssyften. Det finns dock vissa delar av mitt arbete som har 

karaktären av rättsdogmatisk metod, i vilka jag systematiskt redogör för gällande 

rätt. Dessa delar finns med för att underlätta förståelsen för min övriga 

framställning. Neutralitetsaspekten kommer att utgöra den röda tråden i min 

framställning, varför jag valt ut de delar av kommitténs förslag som enligt min 

mening är av störst intresse för ett neutralitetsresonemang. Jag vill dock 

uppmärksamma läsaren på att det finns många olika målsättningar och syften 

bakom skattesystemets utformning, bland vilka neutraliteten inte i alla lägen anses 

vara (eller i realiteten är) det viktigaste.  

Angående det material som använts till detta arbete finns ett par saker att säga. 

Först och främst har jag varit väldigt bunden till kommitténs slutbetänkande 

eftersom det utgör objektet för min analys. Detta märks framförallt i de mer 

deskriptiva delarna av mitt arbete (se till exempel avsnitt 3), där jag avser att 

presentera innehållet i huvudförslaget. I övrigt är den skattemodell som kommittén 

föreslagit hittills obeprövad internationellt, vilket gör att det finns mycket lite att 
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hämta i doktrinen. Därtill bör det nämnas att det finns otaliga källor att undersöka 

i förhållande till skattemässig neutralitet i allmänhet. Av den anledningen har jag 

försökt begränsa mig till de som varit mest relevanta för min framställning.  

I mitt arbete har jag förutsatt att läsaren har kunskap om grundläggande juridisk 

terminologi. De begrepp som förekommer sparsamt och som jag ansett behöver 

förtydligas, förklarar jag löpande och i de fall sådana begrepp återkommer 

upprepade gånger i ett avsnitt, har jag valt att förklara begreppen i inledningen av 

avsnittet.  Begreppet ”neutralitet” används dock genomgående varför förståelsen 

är grundläggande för min framställning. ”Neutralitet” ska, om inget annat sägs, 

förstås som ”frihet från snedvridande verkningar”9. 

 

 

1.5 Disposition 

 

I detta arbete kommer jag först valt att förklara skattemässig neutralitet på ett 

allmänt plan (avsnitt 2). Därefter kommer jag att redogöra för kommitténs 

huvudförslag: vilka överväganden kommittén gjorde för att komma fram till sitt 

huvudförslag, vad förslaget innebär, vilka förutsättningar som måste vara 

uppfyllda för få utnyttja det föreslagna finansieringsavdraget samt vilka som får ta 

del av det (avsnitt 3). I avsnitt 4 kommer jag att undersöka hur förslaget kommer 

att påverka den skattemässiga behandlingen av de olika bolagsformerna. Vidare 

kommer jag i avsnitt 5 att utreda om förslaget har någon påverkan på 

internationella aktörers organisationsval och investeringsbeslut. Avsnitt 6 kommer 

att ägnas åt förslagets eventuella påverkan på hur företag väljer att organisera sig, 

och om förslaget kommer ha någon snedvridande verkan på företag och koncerner 

i övrigt. Slutligen kommer jag i avsnitt 7 att framställa en slutsats där jag redogör 

                                              
9 Se bland annat Mutén, L, Inkomst eller kapitalvinst: Inkomstskatteproblem vid obligations- och 

fastighetsaffärer, s. 119. 
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för hur kommitténs förslag generellt kommer att påverka den skattemässiga 

neutraliteten. 
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2 Några ord om skattemässig neutralitet 

 

Neutralitetsprincipen innebär att beskattningen ska vara utformad så att den är 

neutral i förhållande till olika handlingsalternativ.10 Om handlingsalternativen är 

ekonomiskt likvärdiga före skatt ska de också vara det efter skatt.11 Principen anses 

vara grundläggande i det svenska skattesystemet och under den senare delen av 

1900-talet har skatteneutralitetsöverväganden fått en ökad betydelse i den svenska 

lagstiftningen.12 Skattemässig neutralitet anses önskvärd eftersom den ökar 

individens frihet att göra egna val. Samhällsekonomiskt anses individens valfrihet 

leda till ökad välfärd genom en ökad effektivitet i samhällsekonomin.13 

Avsteg från neutralitetsprincipen görs dock regelbundet när andra samhällsmål 

anses prioriteras högre. Exempel på sådana avsteg kan vara till exempel 

punktskatter för att uppnå miljömål eller folkhälsa. Dessa avsteg kan ses som ett 

uttryck för den så kallade socialpolitiska beskattningsprincipen.  

Skattemässig neutralitet har i den juridiska doktrinen formulerats på flera olika 

sätt. Den gemensamma nämnaren kan sägas vara att de är skattepolitiska mål; 

antingen som ett mål i sig eller som ett medel för att nå andra mål.14 

Samhällsekonomiskt brukar det talas om två olika nivåer av neutralitet. Den första 

är den neutralitet som avser de enskilda skattesubjektens handlande och som kallas 

mikroneutralitet. Den andra, makroneutralitet, är den överordnade effektiviteten i 

samhällsekonomin och innefattar exempelvis frågan om vilken nivå skattesatsen 

ska ha. Med mikroneutralitet menas alltså att olika handlingsvägar för att nå 

samma ekonomiska mål behandlas skattemässigt lika. Makroneutralitet innebär att 

samhällsekonomin som helhet inte ska påverkas. Sambandet mellan de två kan 

                                              
10 Rabe, G, Hellenius, R, Det svenska skattesystemet, s. 47 
11 Lodin, S-O, m.fl, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, s. 45.  
12 Se jmfr. i Berglund, M, Avräkningsmetoden, s. 90. 
13 Persson Österman, R, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, s. 33 ff. 
14 Eggert Møller, M, Om skatteneutralitetens renæssance og merværdieskatten i Danmark och 

Fællesmarkedet, i Afhandlinger fra handelshøjskolen i København, udsendt i anledning af højskolens 50 

års jubileum den 1 oktober 1967, s. 349. 
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sägas vara att mikroneutralitet har som övergripande syfte att uppnå 

makroneutralitet.15  

Sammanfattningsvis kan sägas att ett neutralt skattesystem anses mer 

samhällsekonomiskt effektivt än ett oneutralt. Av den anledningen är det viktigt 

för samhällsekonomin att det inte finns alltför många valmöjligheter för individen, 

eftersom valmöjligheter alltid påverkar beteendet. Att undanröja valmöjligheter 

för skattebetalarna, resulterar bland annat i en minskad resursallokering till 

skatteplanering samt åstadkommer en större förutsebarhet i systemet vilket gör 

samhällsbudgeten lättare att planera.  

 

 

  

                                              
15 Persson Österman, R, Kontinuitetsprincipen i den svenska inkomstbeskattningen, s. 29. 
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3 Huvudförslaget och dess tillkomst 

 

3.1 Inledning  

 

I detta avsnitt ska jag först redogöra lite kortfattat om hur kommittén kom fram till 

sitt huvudförslag och vilka olika lösningar som diskuterades (avsnitt 3.2). Vidare 

kommer jag att redogöra för huvudförslagets innehåll genom en presentation av 

dess två delar (avsnitt 3.3 och 3.4). Detta för att skapa en förståelse för 

huvudförslaget vilket är nödvändigt för min fortsatta framställning. 

 

 

3.2 Vägen fram till huvudförslaget 

 

3.2.1 De olika modellerna 

 

I kommitténs utredning framgår det att man från början undersökte sju olika 

modeller som mer eller mindre begränsar olikbehandlingen av eget och lånat 

kapital.16 Kommittén begränsade sig sedan till att undersöka fyra av modellerna 

mer ingående: EBIT/DA-modellen, den kombinerade modellen, ST-schablonen 

och finansieringsavdraget.17  

I en EBIT/DA-modell baseras ränteavdragsbegränsningarna på företagens 

resultaträkning istället för på balansräkningen, som är fallet vid 

underkapitaliseringsregler.18 En EBIT/DA-modell ger först rätt till ett avdrag för 

ränteutgifter upp till ett belopp som motsvarar företagets ränteinkomster. Utöver 

                                              
16 SOU 2014:40, s. 144 f.  
17 SOU 2014:40, s. 153. 
18 SOU 2014:40, s. 148. 



16 

 

detta får företaget också göra avdrag för ränteutgifterna upp till en viss procentsats 

av företagets skattemässiga rörelseresultat. Detta kan illustreras med ett exempel: 

X AB har ränteinkomster om 250, ränteutgifter med 800 och ett EBITDA-resultat 

om 1000. Räntenetton får dras av till ett belopp som motsvarar 20 %.   

Ränteutgifter som motsvarar ränteinkomster får dras av → 800 – 250 = 550. I 

tillägg får 20 % av EBITDA-resultatet dras av → 750 x 0.2 = 150. Totalt skulle 

alltså 550 + 150 = 700 få dras. Kvarvarande ränteutgifter om 100 får inte dras av. 

Den kombinerade modellen innebär att ett ACE-avdrag kombineras med en 

ränteavdragsbegränsning i form av kvoterade ränteavdrag.19 ACE-avdraget 

innebär att ett företag får göra avdrag för en imputerad ränta på det egna kapitalet.20 

Kvoterade ränteavdrag innebär i korthet att företagen endast får avdrag för en viss 

andel av sina ränteutgifter.21 Ränteinkomsterna dras från ränteutgifterna och det 

som blir kvar är företagets nettoränta, vilken därefter ska kvoteras ned.22 För att 

utjämna skillnaderna mellan eget och lånat kapital måste modellen utformas så att 

det råder jämvikt mellan hur stor del av räntorna som får dras av och hur stort 

ACE-avdraget är. 

Modellen med ST-schablonen utgår från principen att den skattskyldige inte ska få 

avdrag för mer räntekostnader än som behövs för att finansiera den skattepliktiga 

verksamheten. Företagets tillgångar måste alltså delas upp i skattepliktiga och icke 

skattepliktiga tillgångar. Modellen inbär ett avskaffande av de ränteavdrag som 

finns i dag och ersätter dem med ett schablonavdrag baserat på företagets 

skattemässiga tillgångar.23   

Modellen med ett finansieringsavdrag består av två delar. Den första delen innebär 

att räntekostnader får dras av endast i den mån de motsvaras av ränteintäkter. Inga 

andra räntekostnader får dras av. Den andra delen består av ett schablonavdrag 

vilket till skillnad från ST-schablonen baseras på alla ”finansieringskostnader” 

                                              
19 SOU 2014:40, s. 150. 
20 SOU 2014:40, s. 144. 
21 SOU 2014:40, s. 150. 
22 SOU 2014:40, s. 170. 
23 SOU 2014:40, s. 152. 
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som uppgår till en viss procent av företagets rörelseresultat (EBIT) och positivt 

finansnetto. 

 

 

3.2.2 Kommitténs slutsats 

 

Kommittén ansåg efter en närmare undersökning av de fyra modellerna att gå 

vidare med två av dem, vilka man ansåg hade stora fördelar gentemot de andra: 

Modellen med ett finansieringsavdrag och EBIT/DA-modellen. 

Slutligen föll valet på modellen med ett finansieringsavdrag vilken presenterades 

som kommitténs huvudförslag. Detta motiverades främst med tre syften: 

 Modellen har förmågan att helt kunna neutralisera skillnaden mellan eget 

och lånat kapital för företag med negativt finansnetto. 

 Modellen bedöms som minst komplicerad att tillämpa av de fyra. 

 Modellen har störst utsikter att kunna motverka kringgåenden. 

Kommittén framhåller i utredningen att det kan vara problematiskt att det inte finns 

någon liknande modell internationellt men ansåg att detta inte skulle vara en 

avgörande faktor vid valet av modell.24  

 

 

 

 

 

                                              
24 SOU 2014:40, s. 174. 
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3.3 Huvudförslagets första del - en slopad avdragsrätt 

 

3.3.1 Förslagets omfattning 

 

Förslagets ena del består i att finansiella kostnader som överstiger finansiella 

intäkter inte kommer att få dras av.25 Därutöver får inga avdrag för finansiella 

kostnader göras. Detta innebär alltså ett slopat avdrag för negativt finansnetto.  

Kommitténs förslag har begränsats till att gälla alla juridiska personer och i första 

hand aktiebolag. Av ”systemskäl” ska även handelsbolag omfattas av 

avdragsbegränsningen. Privatpersoners avdragsrätt för räntor och andra finansiella 

kostnader valde kommittén att inte beröra.26 Detta beror med största sannolikhet 

på att dessa inte ansågs falla inom direktiven för uppdraget. 

 

 

3.3.2 De nya skatterättsliga begreppen 

 

Kommittén har i sitt förslag valt att använda sig av begreppen finansiell intäkt, 

finansiell kostnad samt positivt- och negativt finansnetto. Begreppen är nya inom 

skattelagstiftningen och saknar således en definition idag. Förståelse för dessa 

begrepp är av vikt för den fortsatta framställningen, därför ska jag i det följande 

redogöra för deras betydelse.  

Begreppet finansiell kostnad används för att beteckna alla de kostnader som ska 

omfattas av avdragsförbudet.27 I de föreslagna föreskrifterna definieras en 

finansiell kostnad i IL 24a kap. 4 § huvudsakligen som; en ränta och annan, direkt 

eller indirekt, kostnad för kredit; förlust vid avyttring och nedskrivning av 

                                              
25 SOU 2014:40, s. 177. 
26 SOU 2014:40, s. 178. 
27 SOU 2014:40, s. 204. 
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finansiellt instrument, och; utdelning som får dras av.28 Av den föreslagna 

föreskriften framgår det alltså att definitionen av en finansiell kostnad 

huvudsakligen är ränta. Kommittén menar att utgångspunkten ska vara att det 

skatterättsliga begreppet finansiell kostnad ska ligga nära den realekonomiska 

definitionen av ränta.29 Enligt det realekonomiska synsättet är ränta varje 

ersättning som en gäldenär utger till en borgenär. Det andra juridiska synsättet är 

det formella, enligt vilket en ränta är vad som framgår av avtalet mellan parterna.30 

Kommittén har valt att lägga sig nära det realekonomiska synsättet på ränta, för att 

på så sätt innefatta så många kostnader för anskaffande av främmande kapital som 

möjligt. Även kostnader som är ekvivalenta med kostnader för anskaffande av 

främmande kapital ska räknas in under begreppet finansiella kostnader. Som 

exempel anser kommittén att även förluster på kupongobligationer och förluster 

vid avyttring av delägarrätter bör räknas in.31 De senare kommer jag få tillfälle att 

återkomma till senare. Utöver denna definition har kommittén, på grund av 

praktiska tillämpningsproblem, valt att undanta vissa kostnader för anskaffande av 

främmande kapital. Dessa kostnader finns uppräknade i den föreslagna IL 24a kap. 

4 §. 

En finansiell intäkt Definieras i de föreslagna föreskrifterna som en sådan intäkt 

som motsvarar en finansiell kostnad, IL 24a kap. 11 §.32 Även vissa 

investmentbolag och finansiella företags schablonintäkter omfattas av begreppet 

liksom det räntebeloppet som ingår i en hyresintäkt. Det senare omfattas dock inte 

om hyran understiger åtta månader och som undantag från undantaget gäller att 

räntebeloppet ska skiljas ut vid så kallad sale-and-lease-back och vid 

koncerninterna hyror.33  

Begreppet finansnetto definieras i den föreslagna IL 24a kap. 13 §, i vilken det 

framgår att om beskattningsårets finansiella intäkter överstiger beskattningsårets 

                                              
28 SOU 2014:40, s. 33 f. 
29 SOU 2014:40, s. 204. 
30 Mutén, L, Inkomst eller kapitalvinst: Inkomstskatteproblem vid obligations- och fastighetsaffärer, s. 

110. 
31 SOU 2014:40, s. 200. 
32 SOU 2014:40, s. 36 f. 
33 SOU 2014:40, s. 242. 
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finansiella kostnader utgör mellanskillnaden ett positivt finansnetto. Om 

beskattningsårets finansiella kostnader däremot överstiger beskattningsårets 

finansiella intäkter utgör mellanskillnaden istället ett negativt finansnetto.34 

 

 

3.4 Huvudförslagets andra del – ett finansieringsavdrag 

 

3.4.1 Exempel - finansieringsavdrag 

 

Den andra åtgärden som ingår i huvudförslaget är införandet av ett 

finansieringsavdrag. Finansieringsavdraget räknas ut enligt det föreslagna kapitel 

29a IL och innebär att 25 procent av underlaget för finansieringsavdrag får dras 

av. Underlaget utgörs av det skattemässiga resultatet före avdrag och får göras 

oavsett om företaget har motsvarande faktiska kostnader eller inte.35  

 

Exempel 1: 

Ett företag har uppvisat intäktsposter om 300 000 kr och kostnadsposter om 220 000 kr. Det 

positiva finansnettot uppgår då till 80 000 kr (300 000 kr – 220 000 kr). Detta positiva finansnetto 

utgör underlaget för finansieringsavdraget enligt den föreslagna IL 24a kap. 2 §. 

Finansieringsavdraget som enligt förslaget uppgår till 25 % av det positiva finansnettot blir då 

20 000 kr (0.25 x 80 000 kr).   

Idag 

Bolagsskatten är 22 % och det skattemässiga underlaget är 80 000 kr. Den totala skatten skulle 

därmed bli 0.22 x 80 000 kr = 17 600 kr. 

Med förslaget 

Bolagsskatten är fortfarande 22 % men det skattemässiga underlaget blir mindre eftersom det ska 

göras ett finansieringsavdrag med 25 % → 80 000 kr – 20 000 kr = 60 000 kr. Den totala skatten 

skulle då bli 0.22 x 60 000 kr = 13 200 kr.  

Uttryckt i procent är 17 600 kr/80 000 kr = 22 % och 13 200 kr/80 000 kr = 16,5 %. På detta vis 

skulle det alltså ske en reell bolagsskattesänkning med 5,5 %.  

                                              
34 SOU 2014:40, s. 37. 
35 SOU 2014:40, s. 177. 
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Kommittén uttrycker att finansieringsavdraget ekonomiskt kan likställas med en 

bolagsskattesänkning på 5,5 %, detta illustreras ovan i ”Exempel 1”.36 

 

 

3.4.2 Något om de som inte får ta del av finansieringsavdraget 

 

Alla har inte rätt att ta del av finansieringsavdraget, då detta endast får användas 

om företaget kan uppvisa ett positivt finansnetto. Med andra ord har ett företag 

som visar upp ett negativt finansnetto inte rätt att använda finansieringsavdraget.  

Kommittén uttrycker, som redovisades i föregående avsnitt, att 

finansieringsavdragets effekt på företagens skattebetalningar kommer att vara 

densamma som en sänkning av bolagsskatten med 5,5 %.37 Enligt min mening är 

det något missvisande att använda denna formulering eftersom vissa bolag drabbas 

negativt av avdragsförbudet samtidigt som de inte får utnyttja 

finansieringsavdraget. Högt belånade bolag, till exempel många fastighetsbolag, 

är de största förlorarna eftersom de inte längre får göra avdrag för sina 

räntekostnader. Enligt en simulering som kommittén redovisar i sitt betänkande, 

skulle fastighetskoncernerna sammanlagt få en ökad beskattningsbar inkomst om 

3 226 miljoner kronor.38 Oavsett hur precisa dessa siffror är kan det konstateras att 

många av fastighetskoncernerna inte kommer att uppleva någon reell sänkning av 

sin bolagsskatt. De kommer istället att hamna i en betydligt sämre ekonomisk 

situation än innan förlaget.   

Handelsbolagen tillhör också dem som inte får ta del av finansieringsavdraget 

enligt förslaget, trots att de ska omfattas av avdragsförbudet. Detta kommer jag att 

behandla närmare i avsnitt 4.2.  

 

                                              
36 Vilket kommittén uttrycker bland annat på s. 24 i SOU 2014:40. 
37 SOU 2014:40, s. 179. 
38 SOU 2014:40, s. 492. 
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4 Förslaget och de olika bolagsformerna 

 

4.1 Valet av bolagsform 

 

Med en enhetlig bolagsskatt har man velat åstadkomma en sådan likformighet i 

beskattningen av företag i olika former, att beskattningen inte framstår som 

speciellt gynnsam för det ena eller det andra företaget och därför påverkar valet av 

bolagsform.39 Strävan mot neutralitet beträffande val av bolagsform nämns ofta i 

den skatterättsliga litteraturen och då nya lagar stadgas på skatteområdet. Det går 

dock att ifrågasätta hur högprioriterat detta mål är från lagstiftarens sida. För att ta 

ett exempel så är det tveksamt om de skattelättnader som införts för aktiva ägare i 

fåmansbolag har inneburit en förbättrad neutralitet i skattesystemet vad gäller val 

av bolagsform.40 I detta avsnitt ska jag undersöka om kommitténs förslag kan leda 

till någon försämring av neutraliteten beträffande val av bolagsform, om det inte 

kommer att påverka valet, eller om det kanske rent av kommer att öka neutraliteten. 

Eftersom kommitténs förslag huvudsakligen tar sikte på aktiebolagen, är det 

intressant att se till vilka skillnader som därmed uppkommer gentemot de övriga 

bolagsformerna. 

 

 

 

 

 

                                              
39 Mutén, L, Bolagsbeskattning och kapitalkostnader, s. 16. 
40 För en närmare analys av neutralitet i förhållande till fåmansbolagen, se till exempel Sørensen, P. B, 

Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges, Report to the Expert Group on Public 

Economics 2010:4, s. 15.  
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4.2 Förslaget och handelsbolagen 

 

4.2.1 Något allmänt om handelsbolagen 

 

Ett handelsbolag bildas genom att två eller flera fysiska och/eller juridiska 

personer träffar ett bolagsavtal. Till skillnad från aktiebolagen, arbetar typiskt sett 

bolagsmännen i handelsbolaget vilket medför att de vanligtvis tjänar sitt levebröd 

på sin handelsbolagsverksamhet. Bolagsmännen i ett handelsbolag har oftast såväl 

en ekonomisk rätt som en förvaltningsrätt. Med ekonomisk rätt förstås främst att 

bolagsmännen har rätt till betalning för det arbete man utför för bolagets räkning. 

Förvaltningsrätten innebär en rätt att vara med och bestämma och vidta olika 

åtgärder för bolagets räkning.41 Enligt BL 2 kap. 20 §, svarar bolagsmännen 

solidariskt för bolagets förpliktelser, vilket medför att om någon har ett krav mot 

bolaget så kan de vända sig direkt till vem som helst av bolagsmännen. Denne 

bolagsman kan därefter rikta krav mot bolaget, med andra ord de andra 

bolagsmännen. Kommanditbolaget är också en typ av handelsbolag, där den största 

skillnaden gentemot det vanliga handelsbolaget består i att en kommanditdelägare 

inte är ansvarig för mer än denne har satt in eller åtagit sig att sätta in i bolaget. Ett 

kommanditbolag måste dessutom ha en komplementär, vilken är obegränsat 

ansvarig (se BL 1 kap. 2 §).  

Inkomsterna i ett handelsbolag beskattas, enligt IL 5 kap. 1 § hos delägarna, 

bolaget är därför i sig inget skattesubjekt.42 Varje delägare i handelsbolaget 

beskattas därefter för så stort belopp som motsvarar hans andel av handelsbolagets 

inkomst, IL 5 kap. 3 §. Detta gäller oavsett om beloppet tas ut ur företaget eller ej.  

 

 

                                              
41 Hemström, C, Giertz, M, Bolagens rättsliga ställning, s. 45 ff. 
42 Ett handelsbolag är dock skyldigt att betala in moms. 
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4.2.2 Handelsbolagen och förslaget 

 

I finansdepartementets direktiv till kommittén framgår det att dess uppdrag främst 

skall ta sikte på aktiebolag. För att understryka detta ytterligare säger 

instruktionerna att kommittén ”således inte ska ha särskilt fokus på handelsbolag 

och enskilda näringsidkare, som dock kan komma att omfattas av föreslagna 

generella åtgärder”.43 Vad som avses med generella åtgärder är inte helt klart. 

Kommittén verkar i alla fall ha ansett att handelsbolagen ska träffas  

Avdragsförbudet omfattar också resultatandelar i handelsbolag.44 Detta är 

oproblematiskt då andelarna ägs av aktiebolag eftersom inkomster från 

handelsbolaget ändå skulle tas upp i aktiebolaget och på så sätt omfattas av 

avdragsförbudet. När andelarna ägs av fysiska personer blir det något mer 

problematiskt, eftersom fysiska personer inte har rätt till något 

finansieringsavdrag. Kommittén hävdar att om inte handelsbolagen skulle 

innefattas i avdragsförbudet för finansiella kostnader, skulle det öppna upp en 

möjlighet för aktiebolagen att flytta sin upplåning till ett handelsbolag. På så sätt 

erhålls fullt avdrag för finansiella kostnader i handelsbolaget samtidigt som 

aktiebolaget kan ta del av finansieringsavdraget. Detta skulle enligt kommittén 

innebära en brist i systemet och är den främsta anledningen till att avdragsförbudet 

omfattar även handelsbolagen.45  

Eftersom ett genomförande av förslaget i denna del skulle leda till att vissa fysiska 

personer inte kan fortsätta att sin verksamhet i handelsbolagsform, har kommittén 

infört ett övergångsförslag. Övergångsförslaget går ut på att, under en 

övergångsperiod, underlätta för fysiska personer att överföra sin verksamhet från 

handelsbolag till aktiebolag genom att tillåta underprisöverlåtelser från 

handelsbolag. Tre kriterier måste vara uppfyllda för att få göra detta: 

1. Förvärvaren ska vara ett företag 

                                              
43 Dir. 2011:1, s. 6. 
44 Begreppet handelsbolag innefattar också kommanditbolag. 
45 SOU 2014:40, s. 262. 
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2. Hela verksamheten i handelsbolaget ska överlåtas 

3. Aktierna i det förvärvande företaget ska innehas i motsvarande proportioner 

av de personer som innehar andelarna i det överlåtande handelsbolaget.46  

Om handelsbolagen inte skulle omfattas av förslaget, skulle det uppstå en brist ur 

neutralitetssynpunkt på så sätt att det blir mer gynnsamt att bedriva högbelånad 

verksamhet i handelsbolag än i aktiebolag. Samtidigt brister förslaget i neutralitet 

eftersom handelsbolagen inte har rätt till ett finansieringsavdrag till skillnad från 

aktiebolagen.  

Sven-Olof Lodin menar att förslaget i denna del även skulle ha en diskriminerande 

verkan gentemot handelsbolagsdelägarna och att kommitténs rädsla för att 

upplåning flyttas till handelsbolag, är överdriven på grund av delägarnas 

personliga ansvar. Han anser att om regeln ska omfatta handelsbolagsdelägare 

borde den också omfatta fysiska ägare av ett aktiebolag eftersom de kan göra exakt 

samma sak. Enligt Lodin finns det bara en situation då det är motiverat att behandla 

fysiska personer och handelsbolagsdelägare olika i detta avseende. Den situationen 

är då ett aktiebolag är komplementär i ett kommanditbolag. Anledningen är att de 

fysiska delägarna i ett sådant fall, slipper personligt ansvar för kommanditbolagets 

upplåning. Lodin menar därför att det skulle vara tillräckligt att införa en enkel 

bestämmelse som förbjuder kommanditbolag med ett aktiebolag som 

komplementär avdrag för finansiellt underskott. 47  

Enligt min mening har Lodin en poäng med sitt resonemang. Den typ av förfarande 

som kommittén räds skulle antagligen inte användas i någon större utsträckning på 

grund av den ökade risk det innebär för handelsbolagsdelägarna. Exemplet som 

Lodin redogör för torde vara den enda situationen där det faktiskt skulle finnas ett 

incitament att upplåna genom ett handelsbolag. Även om det skulle förekomma ett 

fåtal andra situationer där ett sådant förfarande utnyttjas, anser jag att det vore 

oproportionellt att införa en förbudsregel som träffar alla handelsbolagsdelägare. 

Dessa skulle i ett sådant fall diskrimineras på grund av den valda bolagsformen, 

                                              
46 SOU 2014:40, s. 291 ff. 
47 SOU 2014:40, s. 596 f. 
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eftersom de behandlas sämre än delägare i aktiebolag. Skattereglerna skulle 

därmed klart missgynna en viss typ av bolagsform vilket innebär en bristande 

neutralitet mellan fysiska personer som är handelsbolagsdelägare och fysiska 

personer som är delägare i ett aktiebolag.    

 

 

4.3 Förslaget och den enskilda näringsverksamheten 

 

Kommittén anser att fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet inte 

ska omfattas av avdragsförbudet för finansiella kostnader. Detta motiverar 

kommittén med att det i enskild näringsverksamhet till skillnad från i 

handelsbolag, inte finns någon motsvarande möjlighet att bli begränsad ansvarig 

för skulder. Det finns heller ingen möjlighet att överlåta fastigheter till underpris 

till en fysisk person som bedriver enskild näringsverksamhet. Dessa skäl 

tillsammans minskar således de ekonomiska incitamenten för ett aktiebolag, att 

förlägga nyinvesteringar och överlåta tillgångar till fysiska personer, enbart i syfte 

att kringgå avdragsförbudet.48 En viktig skillnad i den skattemässiga behandlingen 

av handelsbolag och enskild näringsverksamhet är att de senare i högre 

utsträckning påverkas av strävandet att uppnå neutralitet mellan egenföretagare 

och löntagare.49 Detta skäl kan troligtvis ha inverkat på kommitténs förslag att 

avdragsförbudet inte ska omfatta enskild näringsverksamhet.  

Enligt min mening är det riktigt att enskild näringsverksamhet inte omfattas av 

avdragsförbudet. Främst på grund av att det inte finns någon möjlighet för personer 

som bedriver sådan verksamhet att undvika personligt ansvar, men också för att 

upprätthålla neutralitet mellan dessa företagare och löntagare.  

 

                                              
48 SOU 2014:40, s. 264. 
49 Prop. 1989/90:110, s. 581. 
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4.4 Hur kan förslaget komma att påverka valet av bolagsform? 

 

Om förslaget genomförs i nuvarande form kommer en konsekvens av förslaget bli 

att en stor del av de fysiska personer som i dag äger andelar i handelsbolag, väljer 

att flytta över denna verksamhet till ett aktiebolag. Trots de övergångsregler för att 

underlätta för en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag att överföra sin 

verksamhet till ett aktiebolag införs, måste en sådan situation anses betungande för 

de drabbade. Övergångsbestämmelserna ger dessutom de skattskyldiga ett 

incitament att överföra sin handelsbolagsverksamhet till ett aktiebolag vilket 

medför att förslaget kommer att påverka valet av bolagsform. Förslaget innebär 

därmed att det uppkommer en snedvridning i den skattemässiga behandlingen av 

handelsbolag och aktiebolag och det uppstår en neutralitetsbrist. Vidare kommer 

inte fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet att omfattas på 

grund av deras obegränsade ansvar. Detta kan tyckas lite märkligt eftersom många 

andelsägare i handelsbolag också har obegränsat ansvar. Även i en jämförelse 

mellan handelsbolagsdelägare och de fysiska personer som bedriver enskild 

näringsverksamhet kan det därför anses uppstå en neutralitetsbrist i den 

skattemässiga behandlingen. Den tredje jämförelsen som jag har redovisat är den 

mellan fysiska personer som äger andelar i ett handelsbolag och de fysiska 

personer som är delägare i ett aktiebolag. Även i dessa fall får det anses att 

kommitténs förslag ger upphov till en neutralitetsbrist, som en följd av att 

handelsbolagen omfattas av avdragsförbudet samtidigt som de inte har rätt att ta 

del av finansieringsavdraget. 

Förslaget innebär att det kommer tillämpas helt olika regelverk, beroende på om 

företaget är ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en enskild näringsverksamhet. Av 

de skäl som angetts ovan, kommer det därför att råda stora skillnader i 

beskattningen beroende på vilken bolagsform som väljs. Detta leder till en 

försämrad neutralitet i relation till valet av bolagsform.  
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5 Internationell neutralitet – investering och 

lokalisering 

 

 

5.1 Allmänt om internationell neutralitet 

 

I detta avsnitt avser jag att undersöka om kommitténs förslag kommer att ha någon 

påverkan på den internationella neutraliteten. Dubbelbeskattning, är i detta 

avseende, ett typexempel på en situation när det kan uppstå bristande neutralitet i 

beskattningen. Om ett företag blir beskattad i två stater för en och samma inkomst 

samtidigt som ett annat företag endast blir beskattad en gång medför detta en 

konkurrenssnedvridning och en bristande internationell neutralitet. Jag kommer att 

undersöka om förslaget uppvisar några tendenser avseende hur Sverige väljer att 

undanröja dubbelbeskattning. Dessutom kommer jag utreda hur förslaget kan 

tänkas påverka utländska företags investeringar i Sverige samt om lokaliseringen 

av svenska företags investeringar påverkas.  

 

 

5.2 Dubbelbeskattning och internationella neutralitetsprinciper 

 

Så fort ett företag utför någon form av ekonomisk aktivitet i två (eller flera) olika 

länder, kommer de i kontakt med fler än ett skattesystem. Därmed uppstår en risk 

för dubbelbeskattning. Det finns två typer av dubbelbeskattning: Ekonomisk 

dubbelbeskattning50 och juridisk dubbelbeskattning. Här är det främst den senare 

som är av intresse.  

                                              
50 Ett klassiskt exempel på ekonomisk dubbelbeskattning är den skattemässiga behandlingen av vinster i 

ett aktiebolag. Vinsterna blir först beskattade på företagsnivå genom att aktiebolaget betalar bolagsskatt, 
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Juridisk dubbelbeskattning uppstår när fler än ett land försöker beskatta samma 

inkomst. Typfallet av juridisk dubbelbeskattning är ett företag som är beläget i ett 

land där domicilprincipen (hemstatsprincipen) tillämpas, samtidigt som företaget 

har inkomster från ett land som tillämpar källstatsprincipen. Ett sådant företag 

skulle utan särskilda regler eller skatteavtal drabbas av beskattning för samma 

inkomst såväl i hemlandet som i landet där investeringen görs. För att undvika att 

medborgare och företag råkar ut för sådan juridisk dubbelbeskattning, använder de 

flesta stater bilaterala skatteavtal, så kallade dubbelbeskattningsavtal. Dessutom 

brukar det finnas särskilda regler i nationell lagstiftning för att fånga upp de fall 

där staterna inte har ingått något skatteavtal med källstaten.51 Det råder nog en 

ganska stor enighet om att likabehandla nationella och internationella 

investeringar, däremot finns det olika inställningar till i vilken stat denna 

likabehandling bör råda. De senaste decennierna har två neutralitetsprinciper 

dominerat debatten kring vilken policy som ska användas vid internationell 

beskattning: CEN (capital export neutrality) och CIN (capital import neutrality). 

CEN innebär skattemässig neutralitet i det hänseendet att skatteöverväganden inte 

ska påverka om en investerare väljer att investera i hemlandet eller utomlands. CIN 

å andra sidan innebär att alla investerare som investerar i ett och samma land ska 

behandlas skattemässigt lika.52 Annorlunda uttryckt har CEN därmed sin 

utgångspunkt i investerarens hemviststat medan CIN utgår från staten där 

investeringen görs. CEN förutsätter att utländska inkomster visserligen inkluderas 

i den inhemska skattebasen, men att de utländska skatterna helt och hållet måste få 

dras av från den inhemska skatten. CIN å andra sidan är uppnådd om de utländska 

inkomsterna inte beskattas överhuvudtaget i hemviststaten.53 Svensk 

skattelagstiftning är varken baserad på strikt CEN eller CIN och detsamma gäller 

troligtvis alla andra industrialiserade stater. Detta beror på att 

                                              
för att sedan bli beskattade ytterligare en gång på individnivå, då en aktieägare plockar ut vinsten i 

företaget som utdelning. 
51 Miller, A, Oats, L, s. 82 ff. 
52 Richman, P. B, Taxation of foreign income: an economic analysis, s. 8.  
53 Berglund, M, Avräkningsmetoden, s. 101. 
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skattelagstiftningarna är alltför komplicerade samt är ämnad att uppfylla för många 

olika syften för att kunna inrymmas under ett snävt neutralitetsbegrepp.54  

Att ha skatteregler som helt och hållet grundar sig på CEN skulle vara nästintill 

omöjligt. Det skulle nämligen innebära att Sverige löpande beskattar ett 

moderbolags samtliga inkomster från utländska dotterbolag, vilket troligtvis inte 

skulle uppskattas utomlands. Skatteregler som är strikt grundade på CIN skulle 

heller inte vara önskvärt. Sverige skulle, för att uppnå detta, behöva undandra alla 

utländska inkomster från beskattning här i landet. Ett sådant system skulle 

visserligen försäkra att svenska bolag ur ett skattehänseende konkurrerar på lika 

villkor som inhemska investerare i en dotterbolagsstat, men det skulle samtidigt 

skapa stora möjligheter till skatteflykt.55  

USA har under 1900-talet varit en dominerande kapitalexportör och har haft ett 

skattesystem som klart grundat sig på CEN.56 Det är kanske inte så märkligt 

eftersom USA har en väldigt stor hemmamarknad för så kallade standardiserade 

produkter. Det är attraktivt för företag att flytta produktionen av sådana produkter 

utomlands för att sedan importera tillbaks dem till den amerikanska marknaden. 

En CEN-baserad skattelagstiftning neutraliserar åtminstone sådana incitament av 

skatteskäl. I Sverige ser marknaden något annorlunda ut. För de svenska 

storföretagen utgör knappast hemmamarknaden något reellt alternativ till 

utlandsinvesteringar, därför är en CEN-baserad skattelagstiftning, från det 

perspektivet, inte lika attraktiv för Sverige.57 Det svenska skattesystemet har dock 

haft som en grundläggande princip att likabehandling ska råda oavsett var man 

investerar, i Sverige eller i utlandet, vilket är ett uttryck för CEN.  

Inom en ekonomisk union har man CIN. Detta skulle därför kunna uttryckas så att 

vi i Sverige har CIN inom landet, eftersom en investering behandlas skattemässigt 

lika oavsett om det är en jämtlänning eller en stockholmare som gör den. Den 

                                              
54 Fensby, T, Neutralitet och beskattning av utländska dotterbolags bolagsinkomster, Skattenytt 1996, s. 

245. 
55 Fensby, T, A. a. s. 244 ff. 
56 Berglund, M, Avräkningsmetoden, s. 99. 
57 Fenby, T, A. a. s. 251 f. 
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ökade globaliseringen och det ökade ekonomiska samarbetet inom EU har medfört 

att konkurrensen om skatterna har ökat.58 Kommitténs förslag följer den 

internationella trenden eftersom den innebär en reell bolagsskattesänkning. 

Slopandet av ränteavdragsbegränsningsreglerna kan också ses som en åtgärd som 

är vidtagen för att anpassa de svenska skattereglerna till EU-rätten. Det kan av 

dessa anledningar hävdas att kommitténs förslag ytterligare pekar mot att Sverige 

rör sig från CEN till CIN. 

Det går dock hävda att det inte finns någon möjlighet att åstadkomma en 

internationell neutral beskattning och uppnå CIN eller CEN, så länge det finns flera 

olika skattejurisdiktioner i världen. För även om alla skattejurisdiktioner skulle 

använda sig av samma skattebaser och skattesatser, skulle den administrativa 

bördan av att beskattas i olika jurisdiktioner leda till en bristande neutralitet.59 

 

 

5.3 Compliancekostnader – en del av den administrativa bördan 

 

Kommittén menar att huvudförslaget inte kommer att få någon negativ effekt på 

urvalet av företag som lokaliserar sin verksamhet i Sverige. I själva verket hävdar 

kommittén att urvalet kommer att förändras till det bättre. Detta resonemang 

grundar kommittén på att företagens genomsnittliga skatt kommer att vara 

densamma på en aggregerad nivå som med nuvarande regler.60 Jag kommer i det 

följande att undersöka om förslaget medför andra effekter som kan komma att 

påverka företagens val att lokalisera sin verksamhet i Sverige. 

Ett tidigare oprövat system skapar en osäkerhet för företag samtidigt som det kan 

komma att leda till större investeringskostnader. Exportföretag och multinationella 

koncerner kommer troligen att drabbas av ökade kostnader till följd av förslaget, 

                                              
58 Se Krister Andersson i Skatteutskottets offentliga seminarium om skattekonkurrensen den 15 mars 

2005, 2004/05:RFR4, s. 12 f. 
59 Se not. 254 i Berglund, M, Avräkningsmetoden, s. 93. 
60 SOU 2014:40, s. 164. 
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både i form av compliancekostnader och administrationskostnader. Framförallt 

beror detta på svårigheten räkna ut de finansiella kostnaderna och de finansiella 

intäkterna, vilket är nödvändigt för att få fram finansnettot. Compliancekostnader 

är kostnader som den skatteskyldig har för att möta kraven i skattelagstiftningen. 

Dessa kostnader innefattar anlitande av skatterådgivare som assisterar företagen 

med att uppfylla lagkraven samtidigt som de ska minimera företagens 

skattekostnader. Administrationskostnader, å andra sidan, kan ses som rena 

avgifter till staten för att den administrerar skattesystemet. Compliancekostnader 

kan vara svåra att förutse och beräkna. Studier i olika länder har visat att 

compliancekostnader varierar kraftigt mellan olika företag och är mer betungande 

för mindre företag än för större koncerner.61 Det är dessutom visat att ju större 

skillnad det är mellan de olika skattesystemen där ett multinationellt företag 

bedriver sin verksamhet, desto större blir compliancekostnaderna.62 Med andra ord 

blir det dyrare för multinationella företag att bedriva verksamhet i Sverige ju mer 

vårt skattesystem skiljer sig från övriga länders. I detta sammanhang kan därför 

konceptet att införa ett helt oprövat system medföra att investeringsviljan sjunker.  

Att blanda in compliancekostnader då man talar om internationell neutralitet är 

kanske något oortodoxt. Ändå går det inte förbise att ökade compliancekostnader, 

till följd av skattesystemets utformning, kan komma att påverka multinationella 

företags investeringsbeslut.  

Kommittén uppmärksammar visserligen compliancekostnader. Den menar till och 

med att det kan vara de viktigaste kostnaderna, utöver den totala skattekostnaden, 

som inverkar på multinationella koncerners investeringsbeslut.63 Trots att 

kommittén medger att compliancekostnader inverkar på företagens 

investeringsbeslut, utreder man inte dessa effekter närmare. Istället gör kommittén 

en ungefärlig uträkning av de ”administrativa kostnader” som kommer att drabba 

företagen till följd av förslaget.  

                                              
61 Miller, A, Oats, L, Principles of International Taxation, s. 13 f. 
62 Gupta, S, Mills, L, Does disconformity in state corporate income tax systems affect compliance cost 

burden?, National Tax Journal 06/2003, s. 369 f. 
63 SOU 2014:40, s. 114. 
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I den första delen av denna uträkning redovisar kommittén uppskattade kostnader 

för att avgöra vad som utgör finansiella kostnader och intäkter. Kommittén menar 

att företag som sysslar med internationella transaktioner kommer ha svårast att 

göra denna bedömning på grund av att dessa transaktioner oftast är mer 

komplicerade än inhemska. Av dessa väljer kommittén att basera sin uträkning på 

de ca 12 000 företag som sysslar med internationella transaktioner och som 

exporterar för över en miljon kronor. Kommittén fortsätter med antagandet att 

dessa företag kommer att möta en svårbedömd situation per år vilken enligt 

kommittén tar ca två timmar i anspråk. Med en revisorskostnad på 2 250 kronor 

per timme landar kommittén i en sammanlagd ”administrativ kostnad” på 54 

miljoner kronor. I den andra delen av sin uträkning redovisar kommittén de 

uppskattade kostnaderna för att räkna ut finansieringsavdraget. Detta arbete måste 

utföras av alla 350 000 berörda företag. Som tur är kan detta arbete, enligt 

kommittén, utföras av ekonomihandläggare som fakturerar 266 kronor i timmen 

och tar endast fem minuter i anspråk för uppgiften. Därmed blir de totala 

”administrativa kostnaderna” för finansieringsavdraget 8 miljoner kronor. 

Med denna framställning vill jag visa att kommittén i vissa avseenden, medvetet 

eller omedvetet inte utreder de snedvridande effekter som förslaget kan få. De 

uppskattade ”administrativa kostnaderna” är enligt min mening inte rättvisande då 

jag anser att kommittén inte har använt sig av ett korrekt underlag vid sina 

beräkningar. Jag anser att kommittén borde ha innefattat även företag som 

exporterar för mindre än en miljon kronor, då dessa också kommer att möta 

svårbedömda situationer. Dessutom anser jag att en enda svårbedömd situation per 

år är något optimistiskt uppskattat. Det kan dock finnas en förklaring till att 

kommittén väljer dessa avgränsningar, eftersom företag i denna kategori troligen 

har störst compliancekostnader i relation till dagens 

ränteavdragsbegränsningsregler. Därmed är det lättare att rättfärdiga ökade 

compliancekostnader som en effekt av förslaget eftersom dessa företag får 

minskade compliancekostnader som en följd av slopandet av 

ränteavdragsbegränsningsreglerna. Om dessa kostnader är jämförbara låter jag 

vara osagt, det är dock enligt min mening tydligt att compliancekostnaderna, vilka 
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torde innefatta de ”administrativa kostnader” som kommittén redovisar kommer 

att öka och därmed påverka investeringsviljan hos multinationella företag. Det 

kommer därmed att innebära ett fördyrande för dessa företag att lokalisera sina 

verksamheter till Sverige. Om de utländska företagens genomsnittliga skatt 

kommer att vara densamma men compliancekostnaderna högre torde detta, i 

motsats till vad kommittén framför, ha en negativ påverkan på urvalet företag som 

lokaliserar sin verksamhet i Sverige. Neutraliteten påverkas därför negativt och 

leder till en minskad CIN. 

 

 

5.4 Finansieringen av huvudförslaget 

 

Kostnader till följd av beskattningen är inte det enda som kan påverka utländska 

företags investeringsbeslut. Det är också viktigt att företagen har en tilltro till 

skattesystemet. Kommitténs kortsiktiga finansiering av förslaget, vilken innebär 

att hälften av underskotten inte får dras av är därför intressant ur ett 

investeringsperspektiv. Vissa menar att detta förfarande skulle strida mot 

retroaktivitetsförbudet i RF. Bland annat Lodin är av den åsikten och menar att 

även om den retroaktiva effekten som skulle bli aktuell, inte utgör en sådan formell 

retroaktivitet som RF förbjuder, är dess praktiska effekt ändå densamma som vid 

en grundlagsstridig retroaktivitet.64 Även Annika Fritsch, skatteexpert på 

Företagarna, menar att denna övergångsfinansiering absolut inte bör genomföras. 

Hon menar att förslaget innebär att staten i efterhand, radikalt skulle ändra de 

förutsättningar som gällde vid tiden för investeringen, vilket skulle strida mot 

retroaktivitetsförbudet.65 

Ur en utländsk investerares perspektiv skulle en sådan finansieringsmetod kunna 

vara skadlig eftersom det skapar en minskad tilltro till det svenska skattesystemet. 

                                              
64 SOU 2014:40, s. 599.  
65 SOU 2014:40, s.626. 
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Detta skulle i sin tur kunna leda till att utländska investerare väljer att investera i 

andra länder. Därmed kan även finansieringen av förslaget komma att ha en 

snedvridande effekt och påverka den internationella neutraliteten. 

 

 

5.5 Några kommentarer kring förslaget och internationell neutralitet 

 

Hur stor påverkan kommitténs förslag kommer att ha på den internationella 

neutraliteten är svårt att säga. Jag har dock anfört att förslaget tyder på att Sverige 

följer den internationella trenden mot en mer CIN-baserad skattelagstiftning för att 

undanröja ekonomisk dubbelbeskattning. I det föregående har jag också redogjort 

för ett antal aspekter som kan komma att påverka utländska företags 

investeringsbeslut.  

Enligt min mening är det viktigt att det görs en ordentlig utredning av vilka 

kostnadseffekter som kommitténs förslag kommer att medföra för de 

multinationella företagen. Detta är viktigt för att kunna få en korrekt bild av hur 

den utländska investeringsviljan kommer att påverkas. För att göra detta måste en 

noggrann analys av bedömningssvårigheterna med hänsyn till vad som utgör 

finansiella kostnader och finansiella intäkter företas. Hur stora 

compliancekostnaderna kan beräknas bli i och med förslaget är svårt att avgöra. 

Enligt min mening torde de dock bli större än vad kommittén har beräknat dem 

till. Detta baserar jag på att kommittén utelämnat en stor del av underlaget och 

underskattat antalet svårbedömda situationer som kan uppstå. Eftersom förslaget 

innebär att de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna slopas kommer 

företagen att slippa compliancekostnader som hänfört sig till dessa. Denna 

omständighet medför naturligtvis att compliancekostnaderna för dessa företag inte 

kommer att öka i samma grad.  

Utländska investerare torde också kunna komma att påverkas av att hälften av 

underskotten kvoteras bort. Detta skulle kunna skapa en minskad tilltro till det 
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svenska skattesystemet och därmed en minskad investeringsvilja. På så sätt skulle 

kommitténs kortsiktiga finansiering kunna påverka den internationella 

neutraliteten. Om utländska företag anser att det svenska skattesystemet är 

oförutsägbart och att Sverige inte respekterar retroaktivitetsförbudet, är det enligt 

min mening en trolig slutsats.             
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6 Andra neutralitetsaspekter som aktualiseras av 

förslaget 

 

6.1 Förslaget och beskattningen av koncerner 

 

6.1.1 Neutralitet och koncernbeskattning 

 

När det talas om neutralitet inom koncernbeskattning avses att ett företag som 

bedriver sin verksamhet i koncernform, med flera juridiska enheter, inte ska 

drabbas av varken högre eller lägre beskattning på grund av den valda 

organisationsformen jämfört med om verksamheten bedrivits i en enda juridisk 

person.66 Det har med andra ord ansetts saknas anledning att beskatta en 

verksamhet hårdare endast på grund av hur verksamheten har valt att organisera 

sig.67 I kommitténs förslag baseras rätten till finansieringsavdrag på företagens 

finansnetto, om ett företag har ett positivt finansnetto får ett finansieringsavdrag 

göras, annars inte.68 Eftersom företag som drivs i koncernform innefattar flera 

enheter innehåller förslaget regler för att utjämna finansnetton mellan dessa 

enheter. I detta avsnitt använder jag begreppet ”singelbolag”, med det avser jag 

sådan verksamhet som bedrivs i ett enda företag. Detta uttryckt är nödvändigt för 

att skilja dessa företag från de som bedriver sin verksamhet i koncernform. 

 

 

 

 

                                              
66 Wiman, B, Beskattning av företagsgrupper, s. 21. 
67 Denna princip kommer till uttryck redan i Prop. 1953:28, s. 40. 
68 Se avsnitt 3.4. 
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6.1.2 Resultatutjämning inom koncerner 

 

Ett tydligt uttryck för neutralitetsprincipen inom koncernbeskattningen, är de så 

kallade öppna koncernbidragsreglerna som återfinns i IL 35 kap. Koncernbidrag 

får lämnas mellan moderbolag och helägda dotterbolag samt mellan helägda 

dotterbolag (se IL 35 kap. 3 – 4 §).  Ett koncernbidrag kan också lämnas mellan 

bolag som står längre ifrån varandra i koncernen, till exempel mellan ett 

moderbolag och ett dotterdotterdotterbolag. Förutsättningarna för detta är att 

avdragsrätt skulle ha förelegat om man lämnat koncernbidraget stegvis. Om någon 

av ovannämnda förutsättningar är för handen ska koncernbidraget dras av hos 

givaren och tas upp hos mottagaren, IL 35 kap. 1 §.  Det är inte är möjligt att lämna 

eller ta emot koncernbidrag från ett handelsbolag, vilket medför att det inte heller 

är möjligt att lämna koncernbidrag mellan två företag i en koncern som har ett 

handelsbolag emellan.69 Det finns även andra förutsättningar än de ovannämnda 

som kan ge rätt till koncernbidrag (se till exempel IL 35 kap. 5 och 8 §), men dessa 

är inte nödvändiga för den fortsatta framställningen.70  

I ett singelbolag utjämnas negativt och positivt finansnetto automatiskt, detsamma 

gäller inte i koncerner. För att utjämna denna skillnad har kommittén föreslagit 

kompletterande regler som tillåter utjämning av finansnetton inom koncerner. De 

föreslagna reglerna går ut på att ett företag som visar ett positivt finansnetto för 

beskattningsåret, har rätt att göra avdrag för ett negativt finansnetto hos ett företag 

inom samma koncern. Det krävs dock att båda företagen redovisar avdraget öppet 

i inkomstdeklarationen för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt 

eller skulle ha haft det om inte något av företagens bokföringsskyldighet upphört.71 

Reglernas utformning liknar till stor del koncernbidragsreglerna men till skillnad 

                                              
69 Se RÅ 1985 1:72. 
70 För mer om koncernbidragsrätt se till exempel kap. 4.2. ”Öppna koncernbidrag”, Wiman, B, 

Beskattning av företagsgrupper (2002), s. 68 ff. 
71 SOU 2014:40, s. 184 ff. 
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från vad som gäller för koncernbidrag, krävs ingen värdeöverföring för att utjämna 

finansnettot.72   

 

 

6.1.3 Konsoliderad koncernbeskattning 

 

Kommittén framför i sitt förslag att de övervägt att införa regler om konsoliderad 

koncernbeskattning och slopa det befintliga regelverket med koncernbidrag och 

koncernavdrag.73 Konsoliderad koncernbeskattning innebär att ett företag, 

vanligtvis moderföretaget, redovisar hela koncernens skattemässiga resultat.74 

Kommittén kom slutligen fram till att behålla det befintliga systemet eftersom det 

ansågs att ett system med konsoliderad koncernbeskattning skulle bli relativt 

komplicerat och innebära att koncernerna skulle behöva lägga mer tid och pengar 

på skatteredovisningen jämfört med idag.75 Enligt min mening kommer även de 

föreslagna reglerna att bli mer komplicerade och medföra ökade kostnader för 

koncerner än idag. Det råder en brist i den skattemässiga neutraliteten mellan 

singelbolagen och koncernerna redan av anledningen att varje juridisk enhet 

beskattas för sig. Av den anledningen och med tanke på de befintliga reglerna om 

koncernbidrag och koncernavdrag tillsammans med dessa nya regler, kanske det 

hade varit mer önskvärt bland företagen om det infördes regler om konsoliderad 

koncernbeskattning.  

 

 

 

                                              
72 SOU 2014:40, s. 187. 
73 SOU 2014:40, s. 377 ff. 
74 Frankrike, Danmark och Nederländerna är exempel på länder där det finns olika typer av regler för 

konsoliderad koncernbeskattning. 
75 SOU 2014:40, s. 409. 
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6.2 Rullning av finansnetton 

 

En annan neutralitetsaspekt som berörs i förslaget, är den mellan företag som har 

ett stabilt finansnetto och de företag som har ett varierande finansnetto. För att 

dessa företag ska hamna i samma ekonomiska situation krävs det regler som tillåter 

företag att spara ett negativt finansnetto och kvitta detta mot ett positivt finansnetto 

som uppkommer ett senare beskattningsår. Kommittén pekade här på 

problematiken vid ägarförändringar. Det vill säga att sådana regler skulle skapa ett 

incitament att sälja företag med negativa finansnetton till företag som har positiva 

finansnetton. På så sätt skulle nekade avdrag för finansiella kostnader i en 

högbelånad verksamhet kunna bidra till att sänka den skattepliktiga inkomsten i 

det förvärvande bolaget. Av den anledningen skulle det behöva införas någon typ 

av spärregler. Detta skulle enligt kommittén påverka affärsmässigt motiverade 

ägarförändringar och skatteregler skulle därmed kunna missgynna sådana 

ägarförändringar. Kommittén bedömde dessutom att det inte torde vara särskilt 

vanligt att företag har varierande positiva och negativa finansnetton mellan 

beskattningsåren, eftersom de tenderar att ha antingen en nettobelåning eller en 

nettoutlåning. Att inte tillåta en rullning av positivt och negativt finansnetto skulle 

därför, enligt kommittén, inte medföra ett särskilt stort avsteg från principen om 

ekonomisk neutralitet.76  

Det är möjligt att kommitténs bedömning stämmer, att företagen vanligtvis inte 

har varierande positiva och negativa finansnetton över åren. I de fall det är på det 

viset kan de berörda företagen dock hamna i en sämre ekonomisk situation än de 

som har ett stabilt finansnetto, detta illustreras i ”Exempel 2”. 

 

 

 

                                              
76 SOU 2014:40, s. 189 f. 
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Exempel 2: 

X AB – år 1, år 2, år 3 finansiella intäkter om 100’/år 

Finansiella kostnader om 50’ år 1, 50’ år 2, 50’ år 3. 

Resultat:  år 1, år 2 & år 3 = kvitta 50’, positivt finansnetto = 50’, rätt till finansieringsavdrag. 

Totalt får X AB kvitta 150’ samt erhålla finansieringsavdrag för samtliga tre år. 

Y AB – år 1, år 2, år 3 finansiella intäkter om 100’/år   

Finansiella kostnader om 150’ år 1, 0’ år 2, 0’ år 3. 

Resultat:  år 1 & 2 = kvitta 0’, positivt finansnetto = 100’, rätt till finansieringsavdrag. 

 år 3 = kvitta 100’, negativt finansnetto = 50’, ej rätt till finansieringsavdrag. 

Totalt får Y AB kvitta 100’ och erhåller endast finansieringsavdrag för två år.  

 

I ”Exempel 2” har både X AB och Y AB en jämn intäktsfördelning över tre år, 

medan kostnadssidan varierar. X AB har varje år finansiella intäkter om 100’ och 

finansiella kostnader om 50’. Y AB har lika stora finansiella intäkter (100’/år) och 

lika stora totala finansiella kostnader (150’). Skillnaden är att X AB:s finansiella 

kostnader är uppdelade över de tre åren medan Y AB:s finansiella kostnader endast 

hänför sig till ett beskattningsår. Resultatet blir att X AB får kvitta 50’ mer än Y 

AB samtidigt som X AB erhåller finansieringsavdrag för alla tre beskattningsåren, 

medan Y AB endast får utnyttja finansieringsavdraget för två beskattningsår. 

Företagen har alltså lika stora finansiella kostnader och finansiella intäkter över de 

tre beskattningsåren men skatteuttaget skiljer sig mellan dem.   

Genom att inte införa regler som tillåter rullning av positiva och negativa 

finansnetton kommer det att uppstå en snedvridning. Som tidigare anförts har 

kommittén uppmärksammat detta men ansett att det inte skulle utgöra ett alltför 

stort avsteg från principen om ekonomisk neutralitet. Kommitténs argument att en 

spärregel skulle påverka affärsmässigt motiverade ägarförändringar och att 

skattereglerna därmed skulle kunna missgynna sådana ägarförändringar är 

intressant. Utifrån en neutralitetssynpunkt finns det inga skäl för att tillmäta 

ägarförändringar någon betydelse. Det vore nämligen godtyckligt att anta att 

verksamheten skulle ha bedrivits vidare på samma sätt om ägarsituationen vore 

oförändrad. Istället borde man utgå från att varje ägare försöker förränta kapitalet 



42 

 

på bästa möjliga sätt.77 Huruvida kommitténs bedömning i detta avseende är 

korrekt eller ej lämnar jag till någon annan att bedöma. Kommitténs 

ställningstagande visar åtminstone på att andra syften ibland väger tyngre än 

strävandet mot neutralitet i skattesystemet. 

 

 

  

                                              
77 Prop. 1993/94:50, s. 257 f. 
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7 Slutsatser 

 

Ökad neutralitet i ett sammanhang skapar lätt bristande neutralitet i ett annat. Inte 

minst gäller det förhållandet mellan kapital och bolagsform. Kommitténs 

slutbetänkande kommer antagligen ha en positiv effekt i stort men många problem 

är fortfarande inte lösta. Kommittén har föreslagit att förslaget ska träda i kraft den 

1 januari 2016 men det kommer säkerligen att uppstå hinder på vägen så det 

slutgiltiga datumet är ännu osäkert. De neutralitetsaspekter som jag har diskuterat 

kring i min framställning kanske inte kommer att vara direkt föremål för 

kommande diskussioner. Indirekt kan nog resultatet av ett vidare arbete med 

förslaget kunna leda till en ökad neutralitet på flera områden. Exempelvis skulle 

en utförligare utredning av effekterna på utländska företags investeringar i 

kombination med en annan lösning på kortsiktig finansiering kunna ge förslaget 

en högre kredibilitet.     

Min undersökning i avsnitt 4, visade att förslaget kommer att påverka den 

skattemässiga neutraliteten i förhållande till val av bolagsform. Orsaken till detta 

är främst att handelsbolagen omfattas av avdragsförbudet samtidigt som de inte 

har rätt till något finansieringsavdrag. Det allmänna avdragsförbudet som drabbar 

fysiska personer som äger andelar i ett handelsbolag måste anses diskriminera 

dessa i förhållande till fysiska personer som är delägare i ett aktiebolag. I sin 

kommentar till kommitténs förslag, menar Lodin att ett införande av en så 

godtycklig och saklig ogrundad förbudsregel som allvarligt diskriminerar en 

särskild bolagsform, inte bör förekomma i en rättsstat.78 Om regeln är att anse som 

godtycklig och ogrundad låter jag vara osagt men klart är att avdragsförbudet 

måste utvärderas mer. Enligt min mening leder avdragsförbudet till en alltför stor 

snedvridning i beskattningen av olika bolagsformer. Detta tydliggörs inte minst av 

att kommittén föreslår speciella övergångsregler för alla de handelsbolagsdelägare 

som kommer vara tvungen att överföra sin verksamhet till aktiebolag. En lösning 

                                              
78 SOU 2014:40, s. 598. 
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där resultatandelar i handelsbolagen inte inkluderas i förslaget skulle leda till större 

neutralitet avseende val av bolagsform. Oavsett om det innebär att en särskild 

begränsningsregel behöver införas för kommanditbolag med ett aktiebolag som 

komplementär (vilket Lodin föreslagit), måste det anses som en mindre ingripande 

åtgärd än ett allmänt avdragsförbud. Förslaget innebär tre helt skilda 

skatteregleringar för de tre bolagsformerna jag behandlat i mitt arbete. 

Aktiebolagen omfattas av avdragsförbudet men får ta del av finansieringsavdraget, 

handelsbolagen omfattas av avdragsförbudet men har inte rätt till ett 

finansieringsavdrag och de enskilda näringsverksamheterna omfattas inte alls av 

förslaget. Denna asymmetri tyder enligt min mening på att neutralitet i valet av 

bolagsform inte ligger så högt upp i den skattemässiga målsättningshierarkin. 

Beträffande avsnitt 5 som behandlade den internationella neutraliteten är några 

reflektioner värda att belysa. Sänkningen av bolagsskatten visar att Sverige 

försöker anpassa sig efter andra länders lägre skatter, vilket tyder på att vi rör oss 

mot ett mer CIN-baserat regelverk. Om detta är bra för den svenska ekonomin eller 

inte får framtiden utvisa. Något som är bra för den svenska ekonomin är att 

utländska företag väljer att investera i Sverige och lokalisera sin verksamhet hit. 

Min utredning av förslaget tyder på att kommittén inte har gjort en tillräcklig 

analys av, hur utländska företags investeringsvilja kommer att påverkas av de 

föreslagna reglerna. Jag hoppas att detta kommer tillstånd och att 

compliancekostnaderna på allvar tas med i beräkningen. Hur stora 

compliancekostnaderna blir kan vara svårt att beräkna med tanke på de 

svårdefinierade begreppen finansiell kostnad och finansiell intäkt. Att införa 

enklare definitioner av finansiella kostnader och finansiella intäkter skulle därför 

innebära ett förenklande och öppna för mer korrekta beräkningar. Den sista 

aspekten som berördes i avsnitt 5 var den kortsiktiga finansieringen av 

huvudförslaget. Det är min förhoppning att denna löses på ett annat sätt än att 

retroaktivt införa en bestämmelse som innebär att hälften av ett företags 

upparbetade underskott kvoteras bort. Om utländska investerare upplever att 

Sverige använder sig av retroaktivt verkande lagstiftning på detta vis, kan det 
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annars få till följd att utländska investerare blir osäkra på det svenska 

skattesystemets förutsägbarhet och därmed avstår att investera. 

I avsnitt 6 visade undersökningen av neutraliteten mellan singelbolag och företag 

som väljer att organisera sig i koncern, att detta neutralitetsmål var prioriterat i 

kommitténs utredning. Kommittén har valt att föreslå ett regelsystem som innebär 

att det ska vara möjligt att utjämna finansnetton mellan företag inom koncerner. 

Denna neutralitetsaspekt torde även historiskt ha spelat en viktig roll, till exempel 

vid införande av de nuvarande koncernbidragsreglerna. Kommittén valde också att 

inte föreslå ett system med konsoliderad koncernbeskattning främst på grund av 

de merkostnader som skulle drabba företagen. Samtidigt verkar inte kommittén 

anse att fördyringen av att införa begreppet finansiella kostnader, som drabbar alla 

företag, var ett särskilt starkt argument emot. De slutsatser som kommittén 

redovisar hade varit lättare att acceptera om den någonstans i sitt slutbetänkande 

argumenterat för att stora multinationella koncerner är viktigare för 

samhällsekonomin än små företag, vilket skulle vara helt rimligt. 

Det verkar vara på det viset att lagstiftaren i högre utsträckning försöker 

upprätthålla neutralitet beträffande den skattemässiga behandlingen av koncerner 

och ”singelbolag”, än vad som gäller valet av bolagsform. Utgångspunkten för 

kommittén har dock varit att uppnå neutralitet i behandlingen av eget och lånat 

kapital. Detta har medfört att andra neutralitetsöverväganden fått ligga till sidan. 

Om utredningens huvudsyfte varit att åstadkomma neutralitet beträffande valet av 

bolagsform hade antagligen andra neutralitetsmål få ge vika. Därmed handlar nog 

prioriteringen främst om vad som står högst upp på lagstiftarens ”att göra-lista”.  

Det är tydligt att neutralitetsöverväganden används i olika stor utsträckning och 

för olika syften. Med detta arbete är min förhoppning att läsaren har fått en liten 

insyn i de neutralitetsöverväganden som kommittén har gjort och inte gjort. 

Sammanfattningsvis råder det enligt min mening ingen klar hierarki mellan olika 

neutralitetsöverväganden i skattesystemet. Att skatterna inte ska påverka 

individernas val är det övergripande målet. Som jag har visat i detta arbete leder 

dock en ökad neutralitet i ett avseende ofta till en bristande neutralitet i ett annat.  
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Offentligt tryck 
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