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Förkortningar

ACE Allowance for Corporate Equity

BNP Bruttonationalprodukt

CBIT Comprehensive Business Income Tax

EBIT Earnings Before Interests and Taxes
(inkomster före finansiella poster och skatter)

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
(inkomster före finansiella poster, skatter, av- och nedskrivningar)

EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

EU Europeiska unionen

HFD Högsta förvaltningsdomstolen

IBFD International Bureau of Fiscal Documentation

IL Inkomstskattelagen (1999:1229)

RÅ Regeringsrättens årsbok

SKV Skatteverket

SN Skattenytt

SOU Statens offentliga utredningar

SvSkT Svensk Skattetidning
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I svensk rätt är huvudregeln enligt 16 kap 1 § första stycket IL att alla ränteutgifter,

även sådana som inte inneburit ett förvärvande eller bibehållande av inkomster, ska dras

av som kostnad i inkomstslaget näringsverksamhet. Skatteverket presenterade år 2008

resultaten av en kartläggning där det påträffats ett antal koncerninterna skatteplanerings-

strategier som alla innefattade ett upplägg där ränteavdrag gjordes i Sverige, medan den

motsvarande ränteintäkten var föremål för mycket låg beskattning eller ingen

beskattning alls. Enligt Skatteverket medförde dessa förfaranden att den svenska

bolagsskattebasen minskade med minst 25 miljarder kronor per år, vilket med 2008 års

bolagsskattesats om 28 procent motsvarade sju miljarder kronor i förlorade skatte-

intäkter för staten.1 För att förhindra denna typ av skatteplanering infördes år 2009 de

regler som begränsar företags möjligheter att göra avdrag för ränteutgifter, de så kallade

ränteavdragsbegränsningsreglerna, som idag återfinns i 24 kap 10 a - f §§ IL.2

 Ränteavdragsbegränsningsreglerna har sedan ikraftträdandet varit föremål för

omfattande diskussioner och kritik. Reglerna har också reviderats under 2012 med

ikraftträdande år 2013, eftersom det trots 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler

fortfarande fanns stora möjligheter för koncerner att helt undgå eller kraftigt minska sin

beskattning i Sverige med hjälp av skatteplanering innefattande ränteavdrag.3

 Trots 2013 års revidering av ränteavdragsbegränsningsreglerna anses dessa ändå inte

vara tillräckligt effektiva, eftersom de fortfarande är tämligen lätta att kringgå. Det har

också framhållits att den generösa avdragsrätten för ränteutgifter i kombination med

alltför svaga begränsningsregler påverkar företag i valet mellan olika finansierings-

alternativ, eftersom finansiering med lånat kapital i dagsläget är skattemässigt mer

förmånligt än finansiering med eget kapital. Mot bakgrund av detta har Företags-

skattekommittén presenterat ett slutbetänkande där det bland annat föreslås en om-

fattande revidering av bestämmelserna om ränteavdrag i företagssektorn.4

																																																								
1 SKV:s promemoria (2008-06-23) Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa
skulder, s. 13.
2 Prop. 2008/09:65 s. 43.
3 Prop. 2012/13:1 s. 214 f.
4 SOU 2014:40.
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1.2 Syfte

Syftet med föreliggande uppsats är att utvärdera dels de nu gällande ränteavdrags-

begränsningsreglerna och dels de regler som Företagsskattekommittén i sitt huvud-

förslag föreslår ska införas för att därefter avgöra om det är aktuellt att ersätta de nu

gällande begränsningsreglerna med kommitténs föreslagna regler. För att detta ska

kunna göras på ett tillfredsställande sätt kommer den skatterättsliga olikbehandlingen

som i dagsläget görs av kostnader hänförliga till finansiering med lånat respektive eget

kapital att behandlas. Även sambandet mellan redovisning och beskattning kommer av

denna anledning att beröras i uppsatsen.

 För att ytterligare kunna utvärdera såväl de nuvarande begränsningsreglerna som de

regler som föreslås i Företagskattkommitténs huvudförslag kommer Tysklands och

Finlands ränteavdragsbegränsningsregler att behandlas kortfattat. Anledningen till att

just dessa länder har valts är att de båda har sådana begränsningsregler som är mycket

vanligt förekommande utomlands och som det vid olika tillfällen diskuterats om även

Sverige ska införa.

1.3 Avgränsningar

Den övergripande utgångspunkten för uppsatsen är hur räntebetalningar mellan

närstående företag ska behandlas och således berör uppsatsen inte räntebetalningar som

görs mellan oberoende företag. Gällande de nu nuvarande svenska ränteavdrags-

begränsningsreglerna kommer, på grund av utrymmesskäl, den omdiskuterade frågan

om huruvida reglerna är förenliga med EU-rätten inte att behandlas. Inte heller reglernas

eventuella förenlighet med skatteavtalsrätten kommer att behandlas.

 Vad gäller Företagsskattekommitténs huvudförslag kommer inte alla delar att

behandlas, eftersom förslaget är mycket omfattande. Fokus kommer att ligga på huvud-

förslagets  två  delar  och  de  konsekvenser  som dessa  kan  ge  upphov till.  Vad gäller  de

olika definitioner som Företagsskattekommittén föreslår ska införas berörs bara

användningen av redovisningsrättslig terminologi kortfattat och av utrymmesskäl berörs

inte de legalitetsproblem som kan vara förknippade med att låta redovisningsrättslig

normgivning influera skatterätten. Uppsatsen berör inte heller de eventuella

förändringar som vid ett införande av Företagsskattekommitténs förslag skulle behöva

göras av andra befintliga regler i svensk rätt än de nu gällande ränteavdrags-

begränsningsreglerna. Regler som i dagsläget eller i Företagsskattekommitténs förslag
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om nya regler på området uteslutande gäller för finansiella företag, investmentbolag,

försäkringsföretag och handelsbolag samt utländska motsvarigheter kommer

överhuvudtaget inte att behandlas. Uppsatsen behandlar inte heller de konsekvenser av

Företagsskattekommitténs förslag som uteslutande drabbar denna typ av företag.

Slutligen berör uppsatsen inte huruvida kommitténs huvudförslag kan anses förenligt

med EU-rätten eller skatteavtalsrätten.

1.4 Metod och material

Uppsatsen har sin utgångspunkt i en rättsdogmatisk metod där lämpligheten av att

införa Företagsskattekommitténs huvudförslag om förändrade regler för ränteavdrag i

företagssektorn utreds med hjälp av förarbeten, statliga utredningar, skrivelser från

Finansdepartementet och Skatteverket samt doktrin i form av artiklar i skatterättsliga

tidskrifter och annan litteratur. Vidare innehåller uppsatsen inslag av rättspolitisk analys

där såväl de befintliga ränteavdragsbegränsningsreglerna som förslaget från Företags-

skattekommittén kritiskt granskas och utvärderas.

 Uppsatsen utgår till stor del från Företagsskattekommitténs slutbetänkande Neutral

bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40). Detta slutbetänkande

ger en tydlig bild av de regler som Företagsskattekommittén föreslår ska införas samt de

bakomliggande orsakerna till att förslaget presenteras. Eftersom det aktuella

betänkandet utgör en statlig utredning anser jag att det har ett tämligen högt rättskälle-

värde. Det kan dock framhållas att ärendet bara är på utredningsstadiet och att förslaget

inte kommit till uttryck i någon proposition ännu, men eftersom syftet med föreliggande

uppsats är att försöka utreda huruvida det kan anses lämpligt att införa kommitténs

huvudförslag anser jag inte att det är ett problem att ärendet endast är på

utredningsstadiet. Det kan vidare framhållas att den information som presenteras i

kommitténs slutbetänkande är något ensidig och det finns enligt min mening ett tydligt

intresse av att framhålla behovet av nya regler på området. För att försöka kompensera

detta används remissvar från Svenskt Näringsliv, Juridiska fakultetsnämnden vid

Uppsala universitet och Skatteverket. Anledning till att just dessa remissinstansers svar

valts är att de representerar olika intressegrupper som utifrån sina olika verksamhets-

områden kan ha olika syn på kommitténs förslag.

 För att kunna belysa syftet med och effekten av de nu gällande ränteavdrags-

begränsningsreglerna används propositioner och bakomliggande promemorior från
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Finansdepartementet och Skatteverket. Vad gäller propositioner anser jag att dessa har

ett tämligen högt rättskällevärde, eftersom de ger uttryck för lagstiftarens syn på de

aktuella reglerna. Enligt min mening kan dock ett visst mått av källkritik behöva finnas

med vid läsningen av sådana källor, eftersom lagstiftaren har ett intresse av en effektiv

beskattning som genererar skatteintäkter, vilket kanske skulle kunna göra att detta

intresse sätts framför behovet av ett attraktivt näringslivsklimat. Samma resonemang

kan föras avseende Finansdepartementets och Skatteverkets promemorior. Dessa

skrivelsers rättskällevärde bör vara relativt högt, eftersom de aktuella promemoriorna

härstammar från statliga inrättningar. Dock kan objektiviteten och opartiskheten till viss

del ifrågasättas eftersom både Finansdepartementet och Skatteverket har ett intresse av

att verka för effektiv beskattning, vilket gör att informationen i dessa promemorior kan

vara något ensidig. Förtroendet för dessa statliga institutioner skulle dock allvarligt

skadas om alltför ensidig och snedvriden information publicerades, vilket gör att

information som härrör från dessa institutioner generellt bör kunna anses ha en hög grad

av sanningsenlighet.

1.5 Disposition

Uppsatsen inleds med ett kapitel som behandlar de nu gällande svenska ränteavdrags-

begränsningsreglerna. Detta kapitel inleds med ett avsnitt där bakgrunden till 2009 års

lagstiftning behandlas, innefattande en redogörelse för hur skatteplanering med

ränteavdrag går till samt en presentation av Skatteverkets kartläggning och Finans-

departementets arbete med att ta fram begränsningsreglerna. Därefter följer en

kortfattad redogörelse för utformningen av 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler.

Vidare behandlas den revidering som gjordes av 2009 års regler och som trädde ikraft år

2013, innefattande en utvärdering av reglerna och en presentation av de förslag på

förändringar som lades fram. Därefter följer en presentation av de nuvarande ränte-

avdragsbegränsningsreglerna innefattande en redogörelse för reglernas utformning samt

möjligheten att erhålla förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Därefter presenteras

hur Tyskland och Finland har utformat sina ränteavdragsbegränsningsregler.

 Vidare följer ett kapitel där Företagsskattekommitténs slutbetänkande presenteras.

Detta kapitel inleds med en kort bakgrund till kommitténs arbete. Vidare redogörs för

den nuvarande skatterättsliga asymmetriska behandlingen av lånat och eget kapital samt

de neutraliseringsmetoder som Företagsskattekommittén utrett.
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 Därefter följer ett kapitel som behandlar Företagsskattekommitténs huvudförslag.

Kapitlet inleds med en redogörelse för huvudförslagets första del, innefattande en

presentation av avdragsförbudet för negativa finansnetton, en redogörelse för

möjligheterna att utjämna finansnetton inom koncerner, en diskussion om förslagets

användning av redovisningsrättslig terminologi samt en kortare jämförelse mellan

förslagets första del och de tyska och finska begränsningsreglerna. Därefter presenteras

huvudförslagets andra del. Detta avsnitt innehåller en redogörelse för det schablon-

mässiga finansieringsavdraget samt en diskussion om hur underlaget för avdraget ska

beräknas. Vidare innehåller kapitlet ett avsnitt där Företagsskattekommitténs huvud-

förslags påverkan på de nu gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna presenteras.

Därefter diskuteras några av de tänkbara konsekvenser som kommitténs huvudförslag

kan ge upphov till. Kapitlet avslutas med en genomgång av remissvar avseende

kommitténs huvudförslag från Svenskt Näringsliv, Juridiska fakultetsnämnden vid

Uppsala universitet samt Skatteverket.

 Slutligen följer att kapitel innehållande några avslutande kommentarer och slutsatser.
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2 Begränsningar i avdragsrätten för ränta
2.1 Bakgrund till 2009 års lagstiftning

2.1.1 Skatteplanering med ränteavdrag

I  svensk  skatterätt  har  det  länge  funnits  en  omfattande  rätt  att  göra  avdrag  för

ränteutgifter i inkomstslaget näringsverksamhet. Denna avdragsrätt stadgas idag i

16 kap 1 § första stycket IL och har motiverats av flera skäl. Det har bland annat fram-

hållits att dessa regler underlättar för företag att finansiera sin verksamhet genom lån

och det har även poängterats att det är mycket svårt att identifiera vilka ränteutgifter

som är hänförliga till företagsekonomiskt motiverade lån, vilket bidragit till att lag-

stiftaren istället tillåtit en mycket generös avdragsrätt för ränteutgifter.5

	 Den omfattande rätten till avdrag för ränteutgifter har tillsammans med vissa andra

bestämmelser i svensk rätt skapat möjligheter för koncerner att skatteplanera genom att

göra stora ränteavdrag. Bland annat har de regler som jämställer koncernverksamhet

med verksamhet bedriven i ett enda aktiebolag, såsom reglerna om skattefrihet på

koncernintern utdelning och reglerna om koncernbidrag, spelat en betydande roll. Även

lagstiftning i vissa utländska jurisdiktioner som inte beskattar de intäkter som motsvarar

de ränteavdrag som görs i Sverige eller beskattar dem lågt har haft stor betydelse för

koncerners möjligheter att skatteplanera med hjälp av ränteavdrag.6

 Reglerna om skattefrihet för koncernintern utdelning, eller utdelning på så kallade

näringsbetingade andelar, återfinns idag i 24 kap 12-17 §§ IL och enligt 13 § anses

andelen i ett företag vara näringsbetingad om den utgör en andel i bland annat ett

aktiebolag  och  ägs  av  exempelvis  ett  svenskt  aktiebolag  som  inte  är  ett  investment-

företag. Dessutom måste den aktuella andelen enligt 24 kap 14 § IL till att börja med

utgöra en kapitaltillgång. Därutöver får andelen inte vara marknadsnoterad, ägar-

företaget måste inneha minst tio procent av röstetalet för samtliga andelar eller så måste

innehavet vara betingat av rörelse som bedrivs av ägarföretaget. I 24 kap 17 § IL

stadgas att rättsföljden av att en andel anses vara näringsbetingad är att utdelning

hänförlig till denna andel inte ska tas upp till beskattning. Vad gäller reglerna om

koncernbidrag stadgas i 35 kap 1 § IL att dessa bidrag som huvudregel ska dras av som

kostnad hos givaren och tas upp som intäkt hos mottagaren. För att koncernbidrag ska

kunna lämnas krävs ett starkt ägarsamband mellan de inblandade bolagen, exempelvis

följer av 35 kap 3 § IL att koncernbidrag kan lämnas mellan moderföretag och helägt
																																																								
5 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 214.
6 Dahlberg, Internationell beskattning, s. 214.
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dotterbolag och av 35 kap 4 § IL följer att sådant bidrag även kan lämnas mellan hel-

ägda dotterbolag som har samma moderföretag. Vidare stadgas i 35 kap 5 och 6 §§ IL

att koncernbidrag även kan lämnas mellan företag i stark intressegemenskap.

 De så kallade Industrivärdenmålen7 som avgjordes  av  HFD under  år  2007 och  som

kom att fungera som en utlösande faktor för 2009 års lagstiftning avseende

begränsningar i avdragsrätten för ränta är exempel på fall där skatteplanering med hjälp

av ränteavdrag och koncernbidrag använts. Något förenklat handlade dessa fall om

koncerninterna räntebetalningar mellan två koncernbolag där betalaren gjorde mycket

omfattande ränteavdrag för dessa utgifter och där ränteutgifterna finansierades med

koncernbidrag från ett annat bolag. Detta upplägg fick till följd att koncernen som

helhet undvek beskattning. Skatteverket försökte vägra de aktuella ränteavdragen med

tillämpning av lagen (1995:575) mot skatteflykt, skatteflyktslagen, och istället betrakta

de gjorda räntebetalningarna som icke avdragsgill utdelning. HFD hämtade dock i sitt

avgörande stöd i det så kallade kommunmålet,8 där omständigheterna starkt påminde

om upplägget i Industrivärdenmålen, och slog fast att skatteflyktslagen inte kunde

tillämpas för att vägra avdrag för ränteutgifter av det aktuella slaget.

2.1.2 Skatteverkets kartläggning

Efter utgången i Industrivärdenmålen startade en utredning inom Skatteverket med

uppgift att kartlägga förekomsten av koncernintern skatteplanering med hjälp av ränte-

avdrag. Under 2008 presenterade Skatteverket resultaten av denna kartläggning där det

framkom att skatteplanering med hjälp av sådana avdrag var vanligt förekommande

inom koncerner och att den omfattande rätten till ränteavdrag i inkomstslaget närings-

verksamhet, tillsammans med reglerna om skattefri utdelning på näringsbetingade

andelar och koncernbidragsreglerna, var en bidragande orsak till detta.9  Vidare fram-

höll Skatteverket att följden av att koncerner använde sig av skatteplanering med ränte-

avdrag var att den svenska bolagsskattebasen minskade med minst 25 miljarder kronor

årligen, vilket med 2008 års bolagsskattesats på 28 procent motsvarade ett bortfall av

skatteintäkter om sju miljarder kronor.10

																																																								
7 RÅ 2007 ref. 84 och RÅ 2007 ref. 85.
8 RÅ 2001 ref. 79.
9 SKV:s promemoria (2008-06-23) Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa
skulder, s. 17.
10 SKV:s promemoria (2008-06-23) Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa
skulder, s. 13.
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Mot bakgrund av denna kartläggning framhöll Skatteverket att det fanns ett behov av

att införa regler som begränsade rätten för bolag att göra avdrag för ränteutgifter i vissa

situationer. Enligt Skatteverket skulle dessa regler främst ta sikte på de fall av koncern-

intern lånefinansiering där lånet haft samband med förvärv av egendom från ett företag

inom samma intressegemenskap, där lånet möjliggjort utdelning till ett företag inom

intressegemenskapen eller där kapitaltillskott till ett företag i intressegemenskapen

möjliggjorts genom lånet. Skatteverket föreslog också att vissa externa lån, såsom

tillfälliga externa lån som sedan ersätts med koncerninterna lån och så kallade

back-to-back-lån, där långivaren är ett utomstående företag och ett företag i intresse-

gemenskapen har en fordran på det förstnämnda företaget eller på ett företag som är i

intressegemenskap med det förstnämnda företaget, skulle omfattas av avdrags-

förbudet.11

 Skatteverkets förslag om införande av ränteavdragsbegränsningsregler mötte massiv

kritik vid remissbehandlingen, främst på grund av att förslaget ansågs få alltför långt-

gående konsekvenser genom att reglerna kom att omfatta även affärsmässigt motiverade

transaktioner och transaktioner som inte ledde till en minskad beskattning av en koncern

som helhet. Vidare ansåg remissinstanserna att begränsningsreglerna skulle försvåra

ekonomiskt motiverade omstruktureringar samt stora koncerners möjligheter att

samordna sina finansieringsfunktioner i internbanker och cash-pools.12

2.1.3 Finansdepartementets utredningsarbete

Mot bakgrund av den kritik som riktades mot Skatteverkets förslag arbetade Finans-

departementet fram ett nytt förslag avseende begränsningsregler för ränteavdrag där det,

precis som i Skatteverkets version, föreslogs att begränsningen skulle utformas som ett

generellt avdragsförbud för koncerninterna räntebetalningar, men där vissa undantag

från avdragsförbudet skulle införas för att motverka att även affärsmässigt motiverade

transaktioner kom att omfattas av avdragsförbudet. Undantagen tog sikte på situationer

där den intäkt som motsvarade ränteutgiften beskattats med minst tio procent hos

																																																								
11 SKV:s promemoria (2008-06-23) Förslag om begränsningar i avdragsrätten för ränta m.m. på vissa
skulder, s. 49-53.
12 Finansdepartementets promemoria (2008-08-25) Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa
fall av skatteplanering inom en intressegemenskap, s. 7.
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mottagaren och situationer där utgiftens bakomliggande transaktion huvudsakligen var

affärsmässigt motiverad.13

 Den kartläggning som Skatteverket gjorde tyder på att det fanns ett behov av att

införa regler som begränsade företags möjligheter att genom ränteavdrag minska sin

beskattning och därigenom även minska statens skatteintäkter. För att den svenska

staten ska fungera och kunna erbjuda bland annat ett fungerande välfärdssystem finns

det enligt min mening ett stort behov av att staten erhåller intäkter som kan finansiera

detta system och denna finansiering sker lämpligast genom uttag av skatter. Detta

innebär att sådana ageranden som gör att staten förlorar skatteintäkter måste motverkas,

vilket företrädesvis bör ske genom lagstiftning.

 Mot intresset av att lagstifta på skatteområdet för att säkerställa att staten erhåller

skatteintäkter ställs dock intresset av ett attraktivt näringslivsklimat där företag tillåts

göra vinster som sedan kan användas för att utöka verksamheterna och därigenom skapa

fler arbetstillfällen, vilket är positivt av flera olika anledningar. Bland annat kan ökad

sysselsättning motverka socialt utanförskap och för statens del är detta positivt eftersom

behovet av vissa statliga bidrag minskar samtidigt som skatteintäkterna från beskattning

av privatpersoner ökar i takt med att allt fler fysiska personer blir föremål för

beskattning.

 Under förutsättning att de beräkningar som Skatteverket presenterar där det framgår

att svenska staten på grund av företagens skatteplanering med ränteavdrag förlorade sju

miljarder kronor i skatteintäkter under år 2008 är korrekt, anser jag att det är svårt att

argumentera för att ökad sysselsättning och mer omfattande beskattning av fysiska

personer kan väga upp denna förlust. Det finns dessutom ingen garanti för att koncerner

som genom ränteavdrag minskar sin beskattning och därigenom ökar sina vinster

investerar dessa i nyanställningar. Mot bakgrund av detta anser jag att det vid den

aktuella tidpunkten var nödvändigt att föreslå ett införande av ränteavdrags-

begränsningsregler.

2.2 Utformningen av 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler

Mot bakgrund av Skatteverkets kartläggning och Finansdepartementets fortsatta arbete

fann regeringen att det var nödvändigt att införa lagregler med syfte att motverka skatte-

planering med hjälp av ränteavdrag inom en intressegemenskap. Regeringen framhöll
																																																								
13 Finansdepartementets promemoria (2008-08-25) Ränteavdragsbegränsningar i syfte att förhindra vissa
fall av skatteplanering inom en intressegemenskap, s. 33 f.
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dock att det var av högsta vikt att de regler som infördes inte skulle påverka affärs-

mässigt bedriven näringsverksamhet negativt och stannade vid att införa en särskild

avdragsbegränsning.14

 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler infördes i 24 kap 10 a - e §§ IL och bestod

något förenklat av två huvudregler och två kompletteringsregler. Den första huvud-

regeln återfanns i 24 kap 10 b § IL och innebar att ett företag i en intressegemenskap,

såsom denna företeelse definierades i 24 kap 10 a § IL, inte fick dra av ränteutgifter

hänförliga till ett lån hos ett företag i samma intressegemenskap, ett så kallat internt lån,

om lånet använts för att finansiera ett förvärv av en delägarrätt i ett företag som ingick i

intressegemenskapen, ett så kallat internt förvärv. Till denna huvudregel kopplades en

kompletteringsregel i 24 kap 10 d § första stycket IL som innebar att sådana ränte-

utgifter som beskrevs i huvudregeln ändå kunde få dras av om inkomsten som mot-

svarade ränteutgiften beskattades med minst tio procent hos mottagaren, den så kallade

tioprocentsregeln, eller om såväl förvärvet av delägarrätten som skulden var affärs-

mässigt motiverade, den så kallade ventilen. I paragrafens andra stycke återfanns en

särbestämmelse som innebar att tioprocentsregeln och ventilen under vissa förut-

sättningar inte skulle gälla för företag som fick göra avdrag för utdelning. Den andra

huvudregeln återfanns i 24 kap 10 c § IL och innebar att den första huvudregeln även

skulle gälla för ränteutgifter kopplade till back-to-back-lån. Även till denna huvudregel

fanns en kopplad kompletteringsregel i 24 kap 10 e § första stycket IL som innebar att

sådana ränteutgifter som avsågs i den andra huvudregeln fick dras av om fordrings-

ägaren i en back-to-back-lånesituation beskattades för den aktuella inkomsten med

minst tio procent eller om både förvärvet och skulden som låg till grund för ränte-

utgifterna var affärsmässigt motiverade. Även för denna kompletteringsregel fanns i

24 kap 10 e § andra stycket IL en särregel som innebar att undantaget i första stycket

under vissa förutsättningar inte var tillämpligt på företag som fick göra avdrag för ut-

delning.15

 De ränteavdragsbegränsningsregler som infördes år 2009 kan enligt min mening

kritiseras på flera olika grunder. Till att börja med anser jag att tioprocentsregeln

utformades  på  ett  sådant  sätt  att  det  bör  ha  varit  tämligen  lätt  för  företag  att  kringgå

denna regel genom att exempelvis slussa räntebetalningarna genom ett skenbolag som

satts  upp  i  en  stat  med  en  beskattningsnivå  om  minst  tio  procent.  På  så  sätt  skulle

tioprocentsregeln kunna kringgås på ett relativt enkelt sätt, eftersom det bör vara svårt
																																																								
14 Prop. 2008/09:65 s. 43 f.
15 Dahlberg, Ränta eller kapitalvinst: grundproblem i kapitalinkomstbeskattningen – särskilt vad gäller
finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital, s. 369-371.
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för Skatteverket att spåra betalningar som slussas genom bolag. Vidare kan också

gränsen på tio procent ifrågasättas, eftersom den är så mycket som 16,3 procentenheter

lägre än den formella bolagsskattesatsen om 26,3 procent som gällde i Sverige år 2009.

Även om ett svenskt koncernbolag skulle göra en räntebetalning till ett koncernbolag

med hemvist i en stat som hade beskattat den motsvarande intäkten med exempelvis

12 procent skulle koncernen som helhet ha minskat sin skattebelastning avsevärt. Om en

vinst i det svenska koncernbolaget om en miljon svenska kronor år 2009 hade behållits

och beskattas i Sverige hade detta inneburit en skattebelastning om 263 000 kronor för

koncernen, medan samma vinst hade beskattats med 120 000 kronor om den istället

hade flyttats till ett koncernbolag hemmahörande i en stat med en skattesats om

12 procent. Exemplet visar att tillämpningen av tioprocentsregeln i det aktuella fallet

skulle tillåta att koncernen mer än halverade sin beskattning av den aktuella vinsten.

Med tanke på att syftet med ränteavdragsbegränsningsreglerna var att minska

koncerners incitament att genom ränteavdrag förflytta vinster från ett svenskt

vinstdrivande bolag utomlands borde den tillåtna gränsen ha satts högre, eftersom det

trots de aktuella reglerna fortfarande fanns incitament att flytta vinster utomlands. För

att helt ta bort incitamenten att genom ränteavdrag förflytta vinster till koncernbolag i

lågskattestater hade den aktuella gränsen behövt sättas på en nivå som helt motsvarade

den svenska skattesatsen om 26,3 procent. Detta skulle dock vara problematiskt efter-

som det skulle betyda att i princip alla gränsöverskridande räntebetalningar på interna

lån avseende interna förvärv skulle förbjudas, vilket enligt min mening skulle vara att

gå alltför långt i arbetet med att motverka skatteplanering med hjälp av ränteavdrag. Det

kan också framhållas att gränsen på tio procent till viss del bör ha bidragit till att

uppfylla ränteavdragsbegränsningsreglernas syfte, eftersom möjligheterna att genom

ränteavdrag förflytta vinster upparbetade i svenska koncernbolag till stater med de allra

lägsta skattenivåerna därigenom skars av.

 Vad gäller den införda ventilen kan det ifrågasättas huruvida det överhuvudtaget är

lämpligt med regler där subjektiva bedömningar om vad som kan anses vara affärs-

mässigt motiverat ska få styra rätten att göra ränteavdrag. Enligt min mening finns det

en risk att subjektiva bedömningar leder till att lika fall behandlas på olika sätt, vilket

varken är önskvärt eller tillåtet inom skatteområdet. Lagstiftaren bör därför undvika att

utforma skatterättslig lagstiftning på ett sådant sätt att subjektiva bedömningar blir

avgörande för reglernas tillämplighet, speciellt i situationer som ofta är av stor

ekonomisk betydelse för de skattskyldiga. Jag anser dock att det var nödvändigt att

införa en regel motsvarande den aktuella ventilen för att motverka att begränsnings-
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reglerna kom att omfatta även affärsmässigt motiverade transaktioner och det hade varit

svårt att utforma regeln på ett annorlunda sätt. Mot bakgrund av detta får ventilen ändå

anses uppfylla sitt syfte, men lagstiftaren bör vara restriktiv med att införa regler vars

tillämplighet är beroende av subjektiva bedömningar.

2.3 Revidering av 2009 års regler

2.3.1 Utvärdering av lagstiftningen

Efter införandet av 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler fick Skatteverket under

år 2009 i uppdrag att utreda om de införda reglerna fungerade på ett tillfredsställande

sätt eller om det var nödvändigt att införa några ytterligare avdragsbegränsningar.

Skatteverkets kartläggning visade indikationer på att koncernintern lånefinansiering

fortfarande användes i stor utsträckning vid såväl interna som externa förvärv av

delägarrätter och att företag anpassat sina finansieringsupplägg till tioprocentsregeln

och på så vis kringgått de införda ränteavdragsbegränsningsreglerna. Mot bakgrund av

vad som framkom i utredningen framhöll Skatteverket att 2009 års ränteavdrags-

begränsningsregler inte var tillräckligt effektiva och att bristerna främst avsåg

utformningen av tioprocentsregeln i 24 kap 10 d § första stycket IL. För att undvika att

företag utformade sina finansieringsstrukturer på ett sådant sätt att tioprocentsregeln

kringgicks föreslog Skatteverket att en generell omvänd ventil skulle införas i

undantagsregeln i 24 kap 10 d § andra stycket IL som skulle innebära att tio-

procentsregeln inte var tillämplig om Skatteverket kunde visa att både skulden och

förvärvet som låg till grund för aktuella ränteutgifter till övervägande del inte var affärs-

mässigt motiverade.16

 Skatteverkets utvärdering av 2009 års avdragsregler fortsatte under år 2010 och vid

denna kartläggning poängterades återigen att tioprocentsregeln i 24 kap 10 d § första

stycket  IL  gav  upphov  till  oönskade  effekter  genom  att  regeln  var  tämligen  lätt  att

kringgå. Mot bakgrund av detta framhöll Skatteverket återigen att det fanns ett starkt

intresse av att ändra avdragsreglerna så att tioprocentsregeln inte kunde tillämpas vid

koncerninterna lånestrukturer som uppkommit av skatteskäl även om räntemottagaren

beskattades med minst tio procent.17 Av fortsatt kartläggning under år 2011 fann Skatte-

verket ytterligare ett antal fall där koncerners lånestrukturer av skatteskäl utformats på

																																																								
16 SKV:s promemoria (2009-12-14) Ränteavdrag i företagssektorn, s. 27-29.
17 SKV:s promemoria (2011-03-14) Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, s. 15.
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ett sådant sätt att tioprocentsregeln blev tillämplig. I dessa fall hade tillämpningen av

tioprocentsregeln gett upphov till årliga ränteavdrag i Sverige om 9,3 miljarder kronor.

Mot  bakgrund  av  detta  framhöll  Skatteverket  återigen  att  det  var  av  högsta  vikt  att

tioprocentsregeln begränsades så att den inte kunde tillämpas på transaktioner som

huvudsakligen eller helt och hållet vidtagits av skatteskäl.18

 Det är intressant att Skatteverket redan samma år som de aktuella reglerna trädde i

kraft fann att de inte uppfyllde sitt syfte. Detta tyder på att lagstiftningen kanske tillkom

under alltför brådskande former, eftersom den inte lyckades utformas på ett effektivt

sätt. Ytterligare en anledning till att reglerna inte lyckades uppfylla sitt syfte kan vara de

omfattande möjligheterna för koncerner att med hjälp av kvalificerad rådgivning hitta

nya upplägg för att kringgå de regler som lagstiftaren inför. Av Skatteverkets kart-

läggning framgår tydligt att företag kan tjäna stora pengar på att skatteplanera med

ränteavdrag, vilket gör att det kan finnas incitament att lägga ner administrativa

kostnader på att utforma så förmånliga upplägg som möjligt. Dessutom är detta ett

område där det är svårt att utforma tillfredsställande lagregler, eftersom en begränsning

i avdragsrätten för ränta ofta efterföljs av aktivt arbete med att kringgå de nya reglerna.

Enligt min mening är det därför inte konstigt att 2009 års ränteavdragsbegränsnings-

regler visade sig vara tämligen ineffektiva och jag tror att det hade varit mycket svårt att

lyckas utforma regler som på ett vattentätt sätt hade begränsat avdragsrätten för ränta

utan att helt förbjuda företag att göra avdrag för koncerninterna räntebetalningar.

2.3.2 Finansdepartementets förslag

Av den utredning som gjordes av Skatteverket framkom att det, trots införandet av

2009 års ränteavdragsbegränsningsregler, fortfarande fanns stora möjligheter för

koncerner att helt eller delvis undgå svensk bolagsbeskattning genom att etablera

koncerninterna skuldförhållanden och på så vis göra omfattande ränteavdrag. Finans-

departementet uttryckte att mycket tydde på att denna möjlighet i stor utsträckning

utnyttjades av multinationella koncerner och att den svenska bolagsskattebasen

därigenom allvarligt hotades. Mot bakgrund av detta anslöt sig Finansdepartementet till

Skatteverkets uppfattning att det var nödvändigt att ytterligare begränsa avdrags-

möjligheterna för ränteutgifter. Departementet föreslog att 2009 års ränteavdrags-

begränsningsregler skulle utvidgas till att omfatta ränteutgifter avseende alla interna lån,

oavsett vad lånen hade använts till. Mot bakgrund av att Skatteverket funnit att
																																																								
18 SKV:s promemoria (2011-12-16) Ränteavdrag i företagssektorn – fortsatt kartläggning, s. 6.
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koncerner i stor utsträckning hade anpassat sina finansieringsstrukturer till tioprocents-

regeln ansåg också Finansdepartementet att det var nödvändigt att införa en generell

omvänd ventil som innebar att avdrag inte fick göras trots att tioprocentsregeln var

uppfylld, om Skatteverket kunde visa att det aktuella skuldförhållandet till övervägande

del uppkommit för att intressegemenskapen skulle få en väsentlig skatteförmån. Det

framhölls att kringgåendet av tioprocentsregeln var så pass allvarligt att om en generell

omvänd ventil inte infördes behövde tioprocentsregeln helt avskaffas.19

 Som en följd av den föreslagna utvidgningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna

ansågs det även nödvändigt att utvidga den befintliga ventilen i 24 kap 10 d § första

stycket IL till att omfatta alla typer av interna lån. 20  Vad gäller back-to-back-lån

föreslogs att reglerna skulle utvidgas till att omfatta även förvärv av delägarrätter i ett

företag som först efter förvärvet ingick i intressegemenskapen. Även för denna typ av

lån föreslogs att en generell omvänd ventil med samma innebörd som beskrivits ovan

avseende tioprocentsregeln skulle införas.21

2.3.3 Regeringens förslag

I budgetpropositionen för år 2013 framhöll regeringen att man, precis som Skatteverket

och Finansdepartementet, ansåg att 2009 års regler hade en alltför liten träffyta och att

det därför fanns stora möjligheter för koncerner att kringgå reglerna och därigenom

undgå bolagsbeskattning i Sverige. Enligt regeringen möjliggjordes detta främst på

grund av avsaknaden av generellt tillämpbara ränteavdragsbegränsningsregler, under-

kapitaliseringsregler eller EBITDA-regler, vilket är en typ av ränteavdrags-

begränsningsregler där avdragsmöjligheterna är kopplade till bolagets inkomster, i

kombination med de befintliga och tämligen förmånliga koncernbidragsreglerna.22

 När det gäller val av metod för att motverka skatteplanering med ränteavdrag

diskuterades flera olika alternativ i propositionen, bland annat huruvida det skulle vara

aktuellt att införa avdragsrätt med viss schablonränta, en kvoterad avdragsrätt, nya

underkapitaliseringsregler eller EBITDA-regler. Regeringen framhöll dock att såväl

avdragsrätt med schablonränta som kvoterad avdragsrätt för ränta inte helt löste de

problem som skatteplanering med ränteavdrag gett upphov till. Vad gäller under-

kapitaliseringsregler och EBITDA-regler uttryckte regeringen att sådana regler var

																																																								
19 Finansdepartementet promemoria (2012-03-22) Effektivare ränteavdragsbegränsningar, s. 32-38.
20 Finansdepartementet promemoria (2012-03-22) Effektivare ränteavdragsbegränsningar, s. 42.
21 Finansdepartementet promemoria (2012-03-22) Effektivare ränteavdragsbegränsningar, s. 48.
22 Prop. 2012/13:1 s. 230.
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mycket komplicerade och att ett eventuellt införande skulle innebära en grundläggande

förändring av det svenska skattesystemet, vilket skulle kräva noggranna överväganden

och analyser. Mot bakgrund av detta fastnade regeringen istället för att utvidga de

aktuella ränteavdragsbegränsningsreglerna till att omfatta ränteutgifter avseende alla lån

inom en intressegemenskap.23

 Vad avser den generella omvända ventilen som Skatteverket och Finans-

departementet hade förespråkat framhöll regeringen att flera remissinstanser hade ut-

tryckt att en sådan omvänd ventil skulle innebära att reglerna blev mycket rättsosäkra

och oförutsebara. Regeringen delade dock Skatteverkets och Finansdepartementets

uppfattning  om  att  det  fanns  skäl  att  höja  kravet  för  avdragsrätt  i  de  fall  där

tioprocentsregeln var uppfylld, men där skuldförhållandet uppkommit på grund av

skatteskäl. Mot bakgrund av detta föreslog regeringen istället att ett undantag till

tioprocentsregeln skulle införas som innebar att avdrag inte skulle få göras om det

huvudsakliga skälet till att aktuellt skuldförhållande hade uppkommit var att intresse-

gemenskapen skulle få en väsentlig skatteförmån. Vad gäller den befintliga ventilen i

24 kap 10 d § första stycket IL föreslog regeringen att denna bestämmelse skulle

utvidgas till att omfatta alla interna lån samtidigt som den skulle begränsas till att gälla

bara under förutsättning att det företag som hade rätt till den inkomst som motsvarade

aktuell  ränteutgift  hade  hemvist  i  en  stat  inom EES-området  eller  i  en  stat  med vilken

Sverige hade ett fullständigt skatteavtal.24

 Vad gällde regeln om back-to-back-lån i 24 kap 10 c § IL överensstämde regeringens

förslag till stor del med förslaget i Finansdepartementets promemoria. Dock avstod

regeringen, mot bakgrund av den kraftiga kritik som riktats från remissinstanserna, från

att  föreslå att  en generell  omvänd ventil  som var tillämplig på denna typ av lån skulle

införas. Istället föreslog regeringen att det skulle införas ett undantag från tioprocents-

regeln avseende back-to-back-lån med innebörden att tioprocentsregeln inte skulle få

tillämpas om det huvudsakliga skälet till att aktuellt skuldförhållande uppkommit var att

intressegemenskapen skulle få en väsentlig skatteförmån. Vidare föreslog regeringen att

den i  24 kap 10 e § första stycket 2 IL befintliga ventilen skulle begränsas till  att  bara

gälla i de fall där räntemottagaren hade hemvist i en EES-stat eller i en stat med vilken

Sverige hade ett fullständigt skatteavtal.25

 Att regeringen avstod från att föreslå att en generell omvänd ventil skulle införas kan

anses vara helt avgörande för att förslaget om utvidgningen av 2009 års ränteavdrags-
																																																								
23 Prop. 2012/13:1 s. 235-237.
24 Prop. 2012/13:1 s. 249-254.
25 Prop. 2012/13:1 s. 268 f.
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begränsningsregler överhuvudtaget kunde gå igenom, eftersom sådan massiv kritik

riktats mot den delen av förslaget. Jag håller med de remissinstanser som framhöll att en

sådan bestämmelse skulle leda till att reglerna blev rättsosäkra och oförutsebara,

eftersom avdragsmöjligheterna för ränteutgifter i sådana fall till stor del skulle grundas

på Skatteverkets framgångar med att försöka visa de bakomliggande orsakerna till att ett

internt skuldförhållande uppkommit. Jag anser att sådana bedömningar kan leda till

osäkra slutsatser, eftersom de kan bli beroende av omfattningen av det arbete som

Skatteverket lägger ner på att försöka visa att skuldförhållandet uppkommit av

skatteskäl. Mot bakgrund av detta var det önskvärt att regeringen inte föreslog en sådan

förändring av 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler.

 Det kan dock ifrågasättas om den reglering som regeringen stannade för att föreslå

också kan kritiseras för att skapa ett alltför stor utrymme för subjektiva tolkningar

genom att undantag kan göras från tioprocentsregeln om det huvudsakliga skälet till att

skuldförhållandet uppkommit varit att koncernen skulle få skattemässiga fördelar. Även

här behöver en bedömning göras av vad som kan anses vara det huvudsakliga skälet till

att skuldförhållandet uppkommit. För att undvika kringgåenden av tioprocentsregeln är

det dock nödvändigt med en regel som begränsar tillämpligheten av denna

kompletteringsregel i de fall där transaktionen inte kan anses ha ett affärsmässigt syfte.

Mot bakgrund av detta kan det hävdas att utformningen av undantaget från

tioprocentsregeln tar sikte på exakt det som ska motarbetas, nämligen att koncerninterna

transaktioner som genomförs endast i skatteplaneringssyfte ska kunna leda till att

ränteavdrag beviljas. Samma resonemang kan föras kring regeringens förslag avseende

back-to-back-lån och även här förefaller regeringens förslag ta sikte på just det mest

problematiska med 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler, nämligen de stora

möjligheterna att kringgå tioprocentsregeln.

Jag delar regeringens uppfattning att det inte kunde anses vara lämpligt att införa

någon omfattande förändring av ränteavdragsbegränsningsreglerna, eftersom detta

skulle bidra till att en alltför stor förändring av det svenska skattesystemet genomfördes

utan att det funnits tillräckligt med tid att utreda konsekvenserna av sådana för-

ändringar. Dessutom hade Företagsskattekommittén vid denna tidpunkt redan påbörjat

arbetet med att se över det svenska beskattningssystemet, vilket ytterligare talar för att

en mer omfattande förändring inte var aktuell. Mot bakgrund av detta anser jag att de

förändringar som regeringen föreslog var lämpliga för tiden.
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2.4 Nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler

2.4.1 Reglernas utformning

Idag återfinns ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap 10 a - f §§ IL och är

uppdelade i två huvudregler och tre kompletteringsregler. Den första huvudregeln

återfinns i 24 kap 10 b § IL och innebär att ett företag som ingår i en intressegemenskap

inte får dra av ränteutgifter som är hänförliga till en skuld till ett annat företag i intresse-

gemenskapen. Till denna huvudregel är två kompletteringsregler kopplade, varav den

första återfinns i 24 kap 10 d § IL. I paragrafens första stycke stadgas tioprocentsregeln

som innebär att sådana ränteutgifter som avses i 10 b § får dras av om den inkomst som

motsvarar aktuell ränteutgift skulle beskattas med minst tio procent om det mottagande

företaget bara hade haft den utgiften och i andra stycket återfinns en specialregel för

företag som är skyldiga att betala avkastningsskatt. I tredje stycket stadgas att tio-

procentsregeln inte är tillämplig om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet

uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Den första

huvudregelns andra kompletteringsregel återfinns i 24 kap 10 e § IL och stadgar i första

stycket att sådana ränteutgifter som avses i 10 b § får dras av även om tioprocentsregeln

inte är uppfylld, under förutsättning att skuldförhållandet som ligger till grund för ränte-

utgiften är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Detta gäller dock bara om det företag

som faktiskt har rätt till inkomsten hör hemma inom EES-området eller i en stat med

vilken Sverige har ett fullständigt skatteavtal. I andra stycket fastslås att om skulden

avser ett förvärv av delägarrätter från ett företag som ingår i intressegemenskapen eller

från ett företag som efter förvärvet kommer att ingå i denna gemenskap krävs att även

förvärvet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat för att första stycket ska vara

tillämpligt.

 Den andra huvudregeln återfinns i 24 kap 10 c § IL där det stadgas att 10 b § även

ska tillämpas avseende back-to-back-lån och i 24 kap 10 f § IL återfinns den

kompletteringsregel som är kopplad till denna huvudregel. Av kompletteringsregelns

första punkt stadgas att tioprocentsregeln i 24 kap 10 d § första stycket IL är tillämplig

även på back-to-back-lån, under förutsättning att det huvudsakliga skälet till att skuld-

förhållandet uppkommit inte är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatte-

förmån. Av andra punkten i kompletteringsregeln stadgas att ränteutgifter hänförliga till

back-to-back-lån ska dras av under förutsättning att både förvärvet och skuld-

förhållandet som gett upphov till ränteutgifterna är huvudsakligen affärsmässigt

motiverade. Detta gäller bara under förutsättning att det företag som har en sådan
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fordran som avses i 24 kap 10 c § IL hör hemma inom EES-området eller i en stat med

vilken Sverige har ett fullständigt skatteavtal.

 Vad gäller utformningen av de nu gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna kan

det ifrågasättas om gränsen på tio procent i tioprocentsregeln kan anses vara för låg,

eftersom detta innebär att koncerner kraftigt kan minska sin beskattning genom att föra

över vinster från ett koncernbolag i en normal- eller högskattestat till en stat med låg,

men ändå godkänd beskattningsnivå. Detta förhållande har även diskuterats och

exemplifierats ovan, se avsnitt 2.2, men kortfattat kan sägas att eftersom en skattesats på

strax över tio procent är upp till tolv procentenheter lägre än den svenska bolags-

skattesatsen om 22 procent kan multinationella koncerner i praktiken halvera sin skatte-

belastning och trots detta få göra avdrag för sina ränteutgifter. För att motverka sådana

situationer finns dock undantagsregeln från tioprocentsregeln, som innebär att dylika

ränteutgifter inte får dras av om det huvudsakliga syftet med aktuell betalning varit att

ge intressegemenskapen en väsentlig skatteförmån. Det bör dock vara tämligen svårt att

bedöma vilket syfte en transaktion har haft och det bör också finnas risk för

felbedömningar, eftersom en transaktion inte alltid är vad den ser ut att vara. Mot bak-

grund av detta kan dagens ränteavdragsbegränsningsregler kritiseras för att till viss del

vara rättsosäkra. Vidare kan reglerna anses skapa ett stort utrymme för subjektiva

bedömningar, dels när det gäller vilket syfte en transaktion ska anses ha och dels när det

gäller att avgöra huruvida ett visst förhållande kan anses vara huvudsakligen

affärsmässigt motiverat. I det sistnämnda fallet kan det råda osäkerhet både vad som

avses med huvudsakligen och vad som kan anses vara affärsmässigt. Detta gör att

reglerna riskerar att bli oförutsebara för såväl företagen som för Skatteverket samtidigt

som de inte lever upp till kravet på rättssäkerhet eftersom subjektiva bedömningar

riskerar att bidra till att lika fall kan komma att behandlas olika beroende på vem som

gör en viss bedömning. Vidare kan det framhållas att reglerna trots 2013 års revidering

inte är helt vattentäta, utan de kan fortfarande kringgås med hjälp av olika skatte-

planeringsåtgärder vilket tydligt framgår av Skatteverkets kartläggning, se avsnitt 2.3.1.

2.4.2 Möjligheten att erhålla förhandsbesked

Enligt 1 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor kan en enskild efter

ansökan erhålla ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden om skatt som avses i bland

annat IL. Av 5 § samma lag framgår att förhandsbesked får lämnas efter ansökan av

enskild i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av
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vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Att ansöka om

ett  förhandsbesked  från  Skatterättsnämnden  är  ett  sätt  för  en  skattskyldig  att  få  en

förklaring av hur denne ska bli beskattad i en viss situation och eftersom domstolarnas

stora arbetsbörda kan leda till att det tar lång tid för en skattetvist att bli prövad utgör

förhandsbeskeden en viktig funktion för ökad förutsebarhet. Förhandsbesked från

Skatterättsnämnden är bindande, men kan överklagas till HFD.26

 Vad gäller ränteavdragsbegränsningsreglerna har HFD tidigare fastställt förhands-

besked lämnade av Skatterättsnämnden i exempelvis ett fall som gällde huruvida den

dåvarande ventilen i 24 kap 10 d § första stycket IL kunde tillämpas för att möjliggöra

avdrag för ränteutgifter hänförliga till ett lån. Såväl Skatterättsnämnden som HFD fann

att ventilen var tillämplig i det aktuella fallet.27 Efter den revidering av ränteavdrags-

begränsningsreglerna som trädde ikraft under 2013 har dock HFD:s syn på möjligheten

att erhålla förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende tillämpligheten av de

aktuella reglerna förändrats. I två mål där HFD meddelade dom den 23 december 2014

uttrycktes att de nu gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna är utformade på ett

sådant sätt att en prövning av reglernas eventuella tillämplighet aktualiserar såväl

utrednings- som bevisfrågor, vilket innebär att det inte är lämpligt att pröva reglernas

tillämplighet inom ramen för ett förhandsbesked.28 Enligt min mening är detta mycket

anmärkningsvärt, eftersom den enskilde har en lagstadgad rätt att erhålla ett

förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende dennes skattskyldighet eller

beskattning under förutsättning att det är av vikt för sökanden. Ett förhandsbesked om

rätten att göra ränteavdrag kan vara av stor vikt för sökanden, eftersom ett sådant avdrag

ofta har stor ekonomisk betydelse för ett  företag.  Den slutsats som HFD kommer till  i

de aktuella fallen tyder enligt min mening på att den kritik som riktats mot det stora

utrymme som ränteavdragsbegränsningsreglerna lämnar för subjektiva bedömningar, se

avsnitt 2.4.1, varit välgrundad. Att ränteavdragsbegränsningsreglerna är utformade på

ett sådant sätt att det inte är lämpligt att Skatterättsnämnden lämnar förhandsbesked i

frågor som avser tillämpligheten av reglerna är en orsak till att de nuvarande

begränsningsreglerna kan anses vara utformade på ett otillfredsställande sätt och

domsluten  i  de  aktuella  fallen  tyder  på  att  det  finns  ett  stort  behov  av  att  revidera  de

aktuella reglernas utformning.

																																																								
26 Lodin m.fl, Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt. Del 1, s. 21.
27 HFD 2012 not. 23.
28 HFD:s beslut i mål nr 2674-14 och mål nr 4217-14.
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2.5 Begränsningar i avdragsrätten för ränta i några andra länder

2.5.1 Tyskland

För att skydda den tyska bolagsskattebasen har Tyskland infört regler som begränsar

avdragsrätten för ränta. Fram till 1 januari år 2008 hade Tyskland underkapitaliserings-

regler som grundades på förhållandet mellan skulder och eget kapital i ett bolag, men

efter det aktuella datumet infördes istället en generell begränsning i avdragsrätten för

ränta. Huvudregeln i tysk rätt idag är att ränteutgifter är fullt avdragsgilla upp till det

belopp som motsvarar företagets ränteinkomster och att ränteutgifter upp till ett fri-

belopp om tre miljoner euro alltid får dras av. Ränteutgifter som överstiger det aktuella

fribeloppet är avdragsgilla upp till 30 procent av bolagets EBITDA. De ränteutgifter

som överstiger denna nivå och därför inte får dras av aktuellt år får skjutas framåt på

obestämd tid.29

 Det är intressant att Tyskland har gått från att tillämpa generella under-

kapitaliseringsregler till avdragsregler som baseras på bolagens EBITDA. Detta skulle

möjligtvis kunna ses som en indikation på att underkapitaliseringsregler inte är

tillräckligt effektiva när det gäller att motverka skatteplanering med ränteavdrag, vilket

den svenska lagstiftaren bör ha i åtanke vid en eventuell revidering av nu gällande

regler.

2.5.2 Finland

Avdragsrätten för ränteutgifter i inkomstslaget näringsverksamhet har historiskt sett

varit mycket omfattande i Finland. Fram till och med 1 januari år 2014 kunde

begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter bara baseras på generella bestämmelser,

såsom exempelvis bestämmelsen om kringgående av skatt.30 Huvudregeln i finsk rätt är

fortfarande att ränta är en avdragsgill kostnad, men det har införts avdragsbegränsningar

för ränta som betalas mellan närstående företag. De aktuella begränsningsreglerna är

EBITDA-regler och påminner mycket om de tyska reglerna. Innebörden av reglerna är

till att börja med att ränteutgifter är avdragsgilla upp till det belopp som motsvarar

bolagets ränteinkomster. Ränteutgifter är dock alltid avdragsgilla upp till ett fribelopp

om 500 000 euro. Om bolagets ränteutgifter överstiger fribeloppet om 500 000 euro är

																																																								
29 IBFD, Country Analyses: Germany – Corporate Taxation, s. 95.
30 Juusela, Finland föreslår avdragsbegränsning i beskattning av räntor från och med 2013,
SvSkT 2012:5, s. 433 (s. 434 f.).
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de överskjutande ränteutgifterna avdragsgilla upp till 25 procent av bolagets EBITDA.

De ränteutgifter som inte kan dras av aktuellt år får skjutas framåt på obestämd tid.31

 Eftersom företag i Finland historiskt sett haft en omfattande avdragsrätt för

ränteutgifter möttes införandet av begränsningsregler med en del motstånd. Reglerna

kritiserades bland annat för att försämra konkurrenskraften i det finländska skatte-

systemet  och  det  framhölls  även  att  reglerna  skulle  göra  det  svårt  för  ett  företag  att

förutse ränteavdragets storlek under beskattningsåret, eftersom de avdragsgilla räntorna

baseras på EBITDA för innevarande beskattningsår. 32  Vad som är intressant är att

Finland precis som Sverige historisk sett haft en omfattande och mycket generös

avdragsrätt för ränteutgifter, men när det infördes begränsningsregler valdes regler som

helt  skiljer  sig  från  de  som  idag  gäller  i  Sverige.  Detta  kan  möjligtvis  ses  som  en

indikation på att de svenska reglerna ger sken av att inte fungera på ett tillfredsställande

sätt. Eftersom den grundläggande avdragsrätten för ränta i Finland påminner mycket om

den svenska motsvarigheten kan det vara av intresse att vid en eventuell förändring av

de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna ta lärdom av hur de finska begränsnings-

reglerna utformats och utvärdera hur dessa har fungerat sedan införandet. Problemet

med detta kan vara att reglerna varit i kraft under en mycket kort tidsperiod, vilket kan

göra att det är alltför tidigt att på ett tillförlitligt sätt utvärdera hur reglerna har fungerat.

Enligt min mening är en tänkbar nackdel med de finska begränsningsreglerna att

avdraget grundas på företagets EBITDA innevarande beskattningsår, vilket kan skapa

förutsebarhetsproblem  eftersom  det  är  svårt  för  ett  företag  att  förutse  hur  stort  avdrag

som kommer vara möjligt att göra.

																																																								
31 IBFD, Country Analyses: Finland – Corporate Taxation, s. 26 f.
32 Juusela, Finland föreslår avdragsbegränsning i beskattning av räntor från och med 2013,
SvSkT 2012:5, s. 433 (s. 437).
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3 Företagsskattekommitténs slutbetänkande

3.1 Bakgrund till kommitténs arbete

Ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap 10 a - f §§ IL har ända sedan införandet år

2009 varit föremål för omfattande kritik. Det har exempelvis höjts röster om att reglerna

är rättsosäkra på grund av att tillämpningen av dem bygger på subjektiva bedömningar

bland  annat  av  vad  som  kan  anses  utgöra  affärsmässiga  skäl.33 Redan under år 2011

började Företagsskattekommittén sitt arbete med att se över den svenska bolags-

beskattningen, vilket var en av orsakerna till att den revidering av ränteavdrags-

begränsningsreglerna som gjordes under år 2013 inte blev så omfattande. I sin utredning

har kommittén strävat efter att ta fram ett förslag som breddar bolagsskattebasen för att

på så sätt möjliggöra en skattesänkning. Utöver detta har kommittén arbetat för att

lämna ett förslag som möjliggör neutralisering av den skattemässiga olikbehandlingen

av eget och lånat kapital.34

3.2 Tanken om neutrala finansieringsalternativ

Det svenska skattesystemet bygger i stor utsträckning på den så kallade neutralitets-

principen, som innebär att  skatteregler ska vara utformade på ett  sådant sätt  att  de inte

styr den skattskyldiges handlande.35 Den i Sverige omfattande avdragsrätten för ränte-

utgifter som stadgas i 16 kap 1 § första stycket IL bidrar till att finansiering genom lånat

kapital behandlas skattemässigt mer förmånligt än finansiering med eget kapital. Detta

förhållande har ansetts strida mot neutralitetsprincipen och genom att skattesystemet

idag är utformat på detta sätt snedvrids företags finansierings- och investeringsbeslut.

Mot bakgrund av detta har det ansetts finnas ett behov av att neutralisera det svenska

skattesystemet så att finansieringskostnader hänförliga till eget och lånat kapital

skatterättsligt behandlas lika.36

 Eftersom neutralitetsprincipens inte tillåter att skatteregler utformas på ett sådant sätt

att de styr den skattskyldiges handlande anser jag att den skattemässigt asymmetriska

behandlingen av eget och lånat kapital måste neutraliseras, eftersom det i dagsläget är

																																																								
33 Samuelson, Regeringens slutliga förslag om effektivare ränteavdragsbegränsningar, SN 2012 s. 820
(s. 830).
34 SOU 2014:40 s. 53.
35 Rabe & Hellenius, Det svenska skattesystemet, s. 47.
36 SOU 2014:40 s. 57.
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skattemässigt mer förmånligt att finansiera en verksamhet med lån än med eget kapital.

Hur neutralitet mellan de olika finansieringsalternativen ska uppnås är dock svårare att

svara på, men mot bakgrund av de problem som möjligheterna att göra avdrag för ränte-

utgifter gett upphov till står det klart att det inte är aktuellt att tillåta en motsvarande

avdragsrätt för kostnader hänförliga till finansiering med eget kapital. En sådan åtgärd

skulle kunna leda till att det skapades samma möjligheter att skatteplanera med avdrag

för kostnader hänförliga till finansiering med eget kapital som de som idag finns

avseende ränteavdrag. Detta skulle göra att det skapades ett behov av begränsnings-

regler  även  för  dessa  typer  av  avdrag.  Mot  bakgrund  av  att  det  i  kapitel  2  tydligt

framgått att de nu gällande svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna inte fungerar på

ett tillfredsställande sätt är det inte önskvärt att den skattemässiga olikbehandlingen av

kostnader för eget respektive lånat kapital löses på det nu beskrivna sättet. I

Företagsskattekommitténs arbete har detta inte heller tyckts vara ett alternativ, vilket

kan tyda på att det är ett för lagstiftaren fullkomligt ointressant lösningsförslag.

 Det kan även framhållas att det inte bara är möjligheterna att göra ränteavdrag som

gör att finansiering med lånat kapital i dagsläget är av stort intresse för företag. Det bör

även vara så att intresset av att finansiera en verksamhet genom lån påverkas av rådande

räntenivåer. När räntan är låg och det är billigt att låna pengar ökar incitamenten att

finansiera verksamheter genom lån och gör det möjligt även för företag med låg

likviditet att löpande kunna betala de räntekostnader som uppstår. Eftersom ränte-

nivåerna i dagsläget är mycket låga är det billigare att finansiera verksamheter med

lånat  kapital  än  med  eget  kapital  och  fler  företag  har  möjlighet  att  ta  upp  lån.  Detta

betyder dock inte att de skatteregler som idag behandlar lånat kapital mer förmånligt än

eget kapital ska anses vara tillåtna, men det tyder på att det även kan finnas andra

orsaker till att lånefinansiering har blivit så vanligt förekommande.

3.3 Olika metoder för att uppnå neutralitet

3.3.1 ACE-modellen

För att uppnå neutralitet mellan finansiering med eget respektive lånat kapital har

Företagsskattekommittén diskuterat och utvärderat ett flertal olika modeller. Bland

annat har det diskuterats huruvida det skulle vara aktuellt att införa en så kallad

ACE-modell,  som  innebär  att  företag  medges  avdrag  för  ränteutgifter  samt  för

kostnaden avseende finansiering med eget kapital. Vad gäller den sista avdragsposten
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medges avdrag för en schablonmässigt beräknad kostnad. Enligt kommittén är

problemet med denna modell att bolagsskattebasen minskar i takt med att fler avdrag

tillåts, vilket i sin tur leder till minskade skatteintäkter om inte bolagsskatten höjs.

Kommittén är mycket negativt inställd till en höjning av bolagsskatten, bland annat på

grund av att en sådan höjning leder till att skatteplanering blir alltmer lönsamt. Vidare

kan det framhållas att ursprungsformen av ACE-modellen inte innehåller någon

begränsning i avdragsrätten för ränta, vilket gör att införandet av en sådan modell måste

kompletteras med ränteavdragsbegränsningsregler. Mot bakgrund av dessa aspekter

gjorde Företagsskattekommittén bedömningen att det inte var aktuellt att införa en

ACE-modell. 37  Eftersom företag i dagsläget skatteplanerar för att förflytta vinster

utomlands i syfte att undvika svensk beskattning gör Företagsskattekommittén en

korrekt bedömning när de avfärdar ett eventuellt införande av en ACE-modell. Det kan

inte anses vara aktuellt att införa en modell som kräver en höjning av den svenska

bolagsskatten när det finns indikationer på att svenska företag redan idag uppfattar

denna skatt som för hög. Att ytterligare höja bolagsskatten skulle skapa starka

incitament för företag att förflytta både sina vinster och sin verksamhet utomlands i

syfte att undvika svensk beskattning, vilket skulle leda till både minskade skatteintäkter

och ett sämre näringslivsklimat. Att modellen dessutom måste kombineras med ränte-

avdragsbegränsningsregler är ytterligare en orsak till att en ACE-modell inte kan anses

vara av intresse, eftersom de nu gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna inte

fungerar på ett tillfredsställande sätt.

3.3.2 CBIT-modellen

Kommittén diskuterade även huruvida det kunde vara av intresse att införa en så kallad

CBIT-modell. I dess grundform medger denna modell inget kostnadsavdrag för vare sig

lånat eller eget kapital, men modellen kan utformas på ett sådant sätt att avdrag tillåts

för de ränteutgifter som motsvaras av ränteinkomster. En CBIT-modell bidrar till en

kraftig breddning av skattebasen eftersom avdrag för finansieringskostnader som

huvudregel nekas och modellen skapar också ett minskat intresse för skatteplanering

med ränteavdrag vilket gör att skatteintäkterna ökar.38 Kommittén har dock framhållit

att denna modell begränsar avdragsrätten för ränteutgifter i alltför stor utsträckning och
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därför inte är aktuell att införa.39 Jag delar kommitténs uppfattning att det inte är aktuellt

att införa en modell som kraftigt begränsar möjligheterna att göra avdrag för ränte-

utgifter, eftersom en sådan begränsning skulle kunna ge företag ökade incitament att

genom omstruktureringar förflytta hela sin verksamhet till en stat med mer förmånliga

skatteregler. Det är visserligen av intresse att begränsa möjligheterna för företag att göra

ränteavdrag eftersom sådana avdrag i stor utsträckning används i skatteplaneringssyfte,

men avdragsrätten får inte begränsas i så stor utsträckning att det avskräcker företag

från att bedriva näringsverksamhet i Sverige.

3.3.3 Underkapitaliseringsregler

Vidare har Företagsskattekommittén utrett lämpligheten av att införa generella

underkapitaliseringsregler i syfte att motverka att företag har alltför lågt eget kapital i

förhållande till sin balansräkning. Underkapitaliseringsregler baseras i regel på en högst

tillåten kvot mellan skulder och eget kapital där företag inte får dra av räntor hänförliga

till den delen av skulden som överstiger den högst tillåtna kvoten. I multinationella

koncerner kan ett koncernbolag med hemvist i en högskattestat underkapitaliseras i

skatteplaneringssyfte genom att detta bolag upptar ett koncerninternt lån från ett bolag i

en lågskattestat. Det förstnämnda bolaget betalar sedan avdragsgill ränta på lånet och på

detta sätt förs vinster ut ur högskattestaten och beskattas istället lågt hos mottagaren.40

Företagsskattekommittén ansåg dock att dylika regler är otillräckliga och tämligen lätta

att kringgå, varför det inte ansågs intressant att införa generella underkapitaliserings-

regler i svensk rätt.41 Eftersom mycket tyder på att underkapitaliseringsregler är lätta att

kringgå och används i stor utsträckning av multinationella koncerner vid skatteplanering

gör Företagsskattekommittén en korrekt bedömning när de väljer att inte föreslå ett

införande av sådana regler i svensk rätt. Att Tyskland relativt nyligen avskaffade sina

underkapitaliseringsregler till förmån för EBITDA-regler, se avsnitt 2.4.1, bör kunna

ses som en indikation på att de förstnämnda reglerna inte fungerade på ett tillfreds-

ställande sätt i praktiken, vilket ytterligare stödjer Företagsskattekommitténs bedömning

att sådana regler inte ska införas i svensk rätt.
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3.3.4 EBIT/EBIDA-modeller

Kommittén har vidare utrett om införandet av EBIT/EBITDA-modeller kan anses

intressant. I sådana modeller medges företag avdrag för ränteutgifter motsvarande dess

ränteinkomster och därefter upp till en viss procentsats av EBIT eller EBITDA. Syftet

med dessa regler är i första hand att begränsa möjligheterna att göra ränteavdrag och

dylika regler bidrar bara i viss mån till att skattemässig neutralitet mellan finansiering

med lånat respektive eget kapital uppnås. Vidare försvårar dessa regler möjligheterna att

förutse vilka ränteutgifter som får dras av, eftersom avdragsrätten är kopplad till

företagets resultat innevarande beskattningsår. Att det är företagets resultat som styr

avdragsrätten kan vidare leda till att ränteutgifter kopplade till ett och samma lån kan

vara avdragsgilla ena året men inte nästkommande år, vilket också minskar

förutsebarheten. En fördel med EBIT/EBITDA-modeller är att reglerna är tämligen

svåra att kringgå och sådana modeller är också intressanta på grund av att de är mycket

vanligt förekommande i andra länder som har skattesystem som liknar Sveriges.42

 Vad som här är intressant är att Tyskland införde EBITDA-regler år 2008, se avsnitt

2.4.1, och Finland valde att införa sådana regler från och med 1 januari 2014 för att

begränsa avdragsrätten för ränta i företagssektorn, se avsnitt 2.4.2. Detta bör ses som en

indikation på att ränteavdragsbegränsningsregler som baseras på ett företags EBIT eller

EBITDA fungerar på ett tillfredsställande sätt i praktiken.

 Problemet med en EBIT/EBITDA-modell tycks enligt Företagsskattekommittén vara

att dessa modeller inte neutraliserar den skattemässigt asymmetriska behandlingen av

lånat respektive eget kapital annat än genom en begränsning av vilka ränteutgifter som

är avdragsgilla. De nu gällande svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna inskränker

också möjligheterna att göra ränteavdrag, men dessa regler anses ändå inte bidra till att

den asymmetriska behandlingen av lånat respektive eget kapital neutraliseras på ett

tillfredsställande sätt. Detta gör att EBIT/EBITDA-modellerna inte heller kan anses leva

upp till neutralitetsprincipen bara genom att begränsa avdragsrätten för ränta. Mycket

tyder dock på att regler där avdragsrätten för ränta baseras på ett företags EBIT eller

EBITDA är mycket effektiva som begränsningsregler, men om syftet med en förändring

av de svenska reglerna delvis är att uppnå neutralitet mellan den skattemässiga

behandlingen av kostnader för finansiering med eget respektive lånat kapital kan sådana

regler inte anses lämpliga att införa.
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3.3.5 ACE-modellen i kombination med kvoterat ränteavdrag

Vidare har kommittén utrett intresset av att införa en kombination av ACE-modellen

och ett kvoterat ränteavdrag. Denna typ av modell ansågs dock ge upphov till ett mycket

komplext regelverk som dessutom behöver kompletteras med ränteavdrags-

begränsningsregler. 43  Mot bakgrund av att de nu gällande svenska ränteavdrags-

begränsningsreglerna inte anses fungera på ett tillfredsställande sätt är det inte aktuellt

att införa en modell för att neutralisera den skattemässiga olikbehandlingen av lånat

respektive eget kapital som behöver kombineras med sådana begränsningsregler. Den

svenska lagstiftaren bör alltså på grund av de många kringgåendesituationer som på

senare år uppmärksammats sträva efter att införa en avdragsmodell för kostnader

avseende finansiering med eget respektive lånat kapital som inte behöver kombineras

med ränteavdragsbegräsningsregler.

3.3.6 Ränteavdrag i förhållande till skattepliktiga tillgångar

Kommittén har också utrett huruvida det kan vara aktuellt att införa en modell där

ränteavdrag får göras i förhållande till skattepliktiga tillgångar. Denna modell skulle

innebära att de nuvarande ränteavdragen ersätts med ett schablonavdrag som baseras på

företagets skattepliktiga tillgångar. Detta skulle bidra till ökad neutralitet mellan

finansiering med eget och lånat kapital, men det skulle också öppna upp möjligheterna

för internationell skatteplanering.44 Att införa en modell som möjliggör internationell

skatteplanering är inte av intresse, eftersom det bland annat är sådana strategier som

dylika skatteregler avser att motverka.

3.3.7 En finansieringsavdragsmodell

Efter att ha utvärderat ett flertal olika modeller stannade Företagsskattekommittén för

att i sitt huvudförslag föreslå en avdragsmodell där avdrag för finansieringskostnaden

för både eget och lånat kapital tillåts. Finansieringsavdragsmodellen består av två delar;

en begränsning i avdragsrätten för räntor och andra finansiella utgifter, så kallade

finansiella kostnader, samt införandet av ett finansieringsavdrag i form av ett schablon-

avdrag.45 Denna modell presenteras närmare i kapitel 4.
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4 Finansieringsavdragsmodellen
4.1 Modellens första del

4.1.1 Avdragsförbud för negativa finansnetton

Den första delen i Företagsskattekommitténs huvudförslag, alltså den föreslagna

avdragsbegränsningen för finansiella kostnader, är kopplad till begreppen positivt och

negativt finansnetto. Ett företags finansnetto anses vara positivt om de finansiella

intäkterna överstiger de finansiella kostnaderna under beskattningsåret och omvänt

anses finansnettot vara negativt om de finansiella kostnaderna under beskattningsåret

överstiger de finansiella intäkterna. Företagsskattekommittén föreslår att utgifter för

finansiella kostnader bara får dras av mot finansiella intäkter, vilket alltså innebär ett

avdragsförbud för negativa finansnetton. När det gäller de finansiella kostnader som ska

komma att omfattas av det föreslagna avdragsförbudet framhåller kommittén att det

förutom ränta även är aktuellt att förslaget omfattar bland annat skattepliktiga vinster

och skattepliktiga utdelningar.46

 Att införa ett avdragsförbud för negativa finansnetton minskar möjligheterna att

skatteplanera med ränteavdrag, eftersom företag bara kommer att kunna göra avdrag

upp  till  det  belopp  som  motsvaras  av  finansiella  intäkter.  Att  det  är  möjligt  att  göra

avdrag för finansiella kostnader upp till det belopp som motsvaras av finansiella intäkter

bör kunna utgöra ett problem, eftersom det därigenom fortfarande finns en viss

möjlighet att genom kostnadsavdrag förflytta vinster utomlands. Det enda sättet att helt

omöjliggöra sådan skatteplanering skulle vara att förbjuda alla typer av avdrag för

finansieringskostnader. Detta skulle dock leda till orimliga konsekvenser för företag och

hela näringslivet, eftersom intresset av att bedriva näringsverksamhet i Sverige troligtvis

skulle minska väsentligt genom en sådan begränsning. Så länge lagstiftaren väljer att

tillåta avdrag för finansieringskostnader i företagssektorn kommer det alltid att finnas

ett visst utrymme för skatteplanering, men incitamenten att skatteplanera bör till viss del

vara beroende av hur effektiva begränsningsreglerna är. En anledning till att skatte-

planering med hjälp av ränteavdrag idag är ett så stort problem i Sverige kan således

vara att de nu gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna är mycket ineffektiva. Mot

bakgrund av att Företagsskattekommitténs förslag skulle innebära att det finns en

begränsad möjlighet att göra avdrag för finansieringskostnader samtidigt som det blir
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svårare att skatteplanera genom exempelvis ränteavdrag anser jag att den första delen av

kommitténs förslag är utformad på ett välavvägt sätt.

4.1.2 Utjämning av finansnetton inom koncerner

Inom den svenska skatterätten är både den så kallade likformighetsprincipen och den

redan berörda neutralitetsprincipen mycket viktiga. Likformighetsprincipen innebär

kortfattat att skatteregler ska utformas på ett sådant sätt att liknande ekonomiska

situationer beskattas likadant och neutralitetsprincipen innebär att skatteregler ska

utformas på ett sådant sätt att de inte fungerar handlingsdirigerande för den skatt-

skyldige.47

 Inom företagsbeskattningen betyder detta att en verksamhet som bedrivs i koncern-

form inte ska vara föremål för varken större eller mindre skattebelastning än om samma

verksamhet istället hade bedrivits i ett enda företag. Detta betyder också att det på grund

av skatteskäl inte ska anses vara motiverat att bedriva verksamhet i koncernform

jämfört med att bedriva samma typ av verksamhet i ett enda företag eller vice versa. För

att de förslagna reglerna om avdragsförbud för negativa finansnetton ska kunna leva

upp till kraven på likformighet och neutralitet föreslås att det införs kompletterande

regler som tillåter utjämning av finansnetton inom koncerner. Dessa utjämningsregler

skulle innebära att ett företag som för beskattningsåret har ett positivt finansnetto får

göra avdrag för ett outnyttjat negativt finansnetto hos ett annat företag, under

förutsättning att de inblandade företagen skulle kunna lämna koncernbidrag till varandra

enligt reglerna i 35 kap IL. Vidare gäller att avdrag bara får göras med det belopp som

motsvarar vad det andra koncernföretaget själv inte kunnat dra av och avdrag får inte

göras med ett större belopp än vad som motsvarar det positiva finansnettot i det företag

som gör avdraget. Kommittén föreslår även att finansnetton avseende ett visst

beskattningsår inte får sparas för utjämning ett kommande beskattningsår och ytterligare

en begränsning i de föreslagna utjämningsreglerna är att de bara ska gälla för den del av

en koncern som är skattskyldig i Sverige.48

 Dylika utjämningsregler är nödvändiga för att neutralitets- och likformighets-

principerna ska kunna uppfyllas, eftersom utrymmet för att en koncern som helhet ska

få dra av finansieringskostnader inte ska vara mindre än för ett enskilt företag. För att

motverka skatteplanering genom att avdrag görs i Sverige för kostnader som är
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hänförliga till verksamhet bedriven utomlands är de föreslagna reglerna som begränsar

möjligheterna att utjämna finansnetton inom koncerner till att bara gälla den del av

koncernen som är skattskyldig i Sverige nödvändiga. Om sådana regler inte infördes

skulle utjämningsreglerna göra det möjligt att minska den del av koncernens inkomst

som är beskattningsbar i Sverige genom att avdrag görs i ett svenskt koncernbolag för

ett negativt finansnetto hänförligt till ett annat koncernbolag som inte är skattskyldigt i

Sverige. Mot bakgrund av att syftet med reglerna delvis är att motverka skatteplanering

måste sådana möjligheter begränsas och de föreslagna reglerna bidrar till att bibehålla

den svenska skattebasen på ett önskvärt sätt.

4.1.3 Användningen av redovisningsrättslig terminologi

I Företagsskattekommitténs slutbetänkande framgår att det med anledning av ut-

formningen av första delen i kommitténs huvudförslag behöver införas en definition av

begreppen positivt och negativt finansnetto, finansiella kostnader och finansiella

intäkter. Det framhålls också att dessa begrepp är hämtade från redovisningsrätten och

att den skatterättsliga betydelsen av dessa begrepp i huvudsak kommer att motsvara den

redovisningsrättliga innebörden.49

 Lämpligheten av att låta redovisningsrättlig normgivning få inflytande på skatte-

området har varit föremål för diskussion i anknytning till att omfattningen av sambandet

mellan redovisning och beskattning har diskuterats. Det har länge ansetts finnas ett

tydligt samband mellan redovisning och beskattning där redovisningen ansetts ha

avgörande betydelse för bland annat beskattningstidpunkten, men såväl lagstiftaren som

domstolar och andra rättstillämpare har generellt sett varit försiktiga med att i allt för

stor utsträckning låta redovisningsrätten påverka beskattningen.50 Genom avgörandet i

den så kallade konvertibeldomen51 kan dock redovisningsrätten anses ha fått ett större

inflytande över skatterätten. I den aktuella domen, som förvisso handlade om

klassificering av finansiella instrument, uttalade HFD att det vid oreglerade skattefrågor

är naturligt att söka ledning i den skattskyldiges redovisning, eftersom redovisningen

anses ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning. HFD framhöll dock att en

förutsättning för att söka ledning i redovisningen är att denna ska vara upprättad i

enlighet med god redovisningssed. I den juridiska litteraturen har konvertibeldomen
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ansetts utgöra ett viktigt prejudikat när det gäller redovisningens generella inflytande på

skatteområdet. Det har framhållits att domen tyder på att metoden då det i skatterätten

saknas särskilda regler för en viss fråga är att falla tillbaka på redovisningen och låta

denna vara vägledande vid lösning av det aktuella spörsmålet.52

 Eftersom konvertibeldomen behandlar redovisningsrättens påverkan på skatterätten

vid klassificering av finansiella instrument anser jag att det är svårt att veta hur långt-

gående slutsatser som kan dras av det aktuella fallet. Enligt min mening tyder domen

ändå på att redovisningsrätten håller på att få ett allt större inflytande över skatterätten.

Ett av skälen till att låta redovisningen ligga till grund för beskattningen i det aktuella

fallet är som framgår ovan att en årsredovisning som är upprättad i enlighet med god

redovisningssed kan anses ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning,

vilket jag håller med om. Jag anser dock att det kan ifrågasättas om det verkligen är

lämpligt att låta redovisningsrättslig terminologi få inflytande på skatteområdet. Det

främsta skälet till denna skepsis är att det redovisningsmässigt och skattemässigt finns

olika intressen hos företag när det gäller företagets presenterade resultat. Eftersom ett av

huvudsyftena med en årsredovisning är att lämna information till exempelvis tänkbara

investerare53  anser jag att det finns ett intresse av att redovisningsmässigt presentera ett

så högt resultat som möjligt för att locka investerare, medan det skattemässigt bör finnas

ett intresse av att presentera ett så lågt resultat som möjligt för att minimera företagets

skattebörda. Användningen av redovisningsrättsliga termer skulle dock kunna bidra till

ökad överensstämmelse mellan redovisningsmässigt och skattemässigt resultat vilket i

sin tur kan bidra till ökade skatteintäkter för staten, men mot bakgrund av vad som

framhållits ovan anser jag att det inte är lämpligt att ta in sådana begrepp i skatteregler

vars innebörd regleras i den redovisningsrättsliga normgivningen.

4.1.4 Förhållandet till tyska och finska begränsningsregler

Det kan framhållas att den första delen av Företagsskattekommitténs förslag påminner

mycket om de tyska och finska reglerna som begränsar avdragsrätten för ränteutgifter,

se  avsnitt  2.4.  En  skillnad  är  dock  att  såväl  Tyskland  som Finland  bara  tillåter  avdrag

för ränteutgifter, medan kommitténs föreslagna regler skulle tillåta avdrag även för

kostnader hänförliga till finansiering med eget kapital. Vidare har både Tyskland och

Finland infört ett fribelopp inom vilket ränteutgifter alltid är avdragsgilla medan
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kommitténs förslag inte innehåller något motsvarande fribelopp. Detta gör att Företags-

skattekommitténs förslag innehåller regler som är något mer restriktiva än de som idag

gäller i Tyskland och Finland, men samtidigt tillåter kommitténs föreslagna regler av-

drag för alla typer av finansieringskostnader och inte bara för ränteutgifter.

 Att inte införa ett fribelopp kan enligt min mening vara negativt för förutsebarheten

på grund av att avdraget bara är beroende av finansnettot innevarande beskattningsår,

vilket försvårar företagens möjligheter att i förväg veta hur stort finansieringsavdrag

som kan göras. Jag anser dock att Företagsskattekommittén agerar korrekt när de inte

föreslår ett fribelopp, eftersom avsaknaden av ett sådant belopp gör att avdrags-

möjligheterna helt blir beroende av företagets resultat. Att behöva uppvisa ett positivt

resultat för att få göra avdrag kan fungera som en drivkraft i företags verksamhet, vilket

enligt min mening är positivt för näringslivet.

4.2 Modellens andra del

4.2.1 Schablonmässigt finansieringsavdrag

Den andra delen av kommitténs huvudförslag innebär att de avskaffade avdragen för

negativa finansnetton ersätts med ett schablonmässigt finansieringsavdrag som baseras

på företagets skattemässiga resultat. Underlaget för finansieringsavdraget ska alltså

utgöras av näringsverksamhetens intäktsposter minskat med dess kostnadsposter och

under förutsättning att detta underlag är positivt ska själva finansieringsavdraget göras

med 25 procent av underlaget. Detta får till följd att den nuvarande skattemässiga

asymmetrin avseende behandlingen av eget respektive lånat kapital upphävs genom att

avdraget utgår med samma belopp oavsett om bolaget har använt sig av finansiering

med eget eller lånat kapital.54

4.2.2 Underlag för finansieringsavdraget

Schablonmässiga finansieringsavdrag är i dagsläget tämligen vanligt förekommande i

olika staters skattesystem. Som framgår ovan i avsnitt 2.4 använder sig både Tyskland

och Finland av dylika schablonavdrag, men avdragen baseras i dessa länder på bolagets

EBITDA istället för bolagets skattemässiga resultat.  Anledningen till att Företags-

skattekommittén inte valde att använda EBITDA som underlag för beräkning av
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finansieringsavdraget är att detta resultatmått inte är neutralt med avseende på hur olika

investeringar har finansierats. Valet hamnade då mellan att beräkna finansierings-

avdraget utifrån bolagets skattemässiga resultat eller bolagets EBIT och kommittén

stannade för att använda det förstnämnda resultatmåttet på grund av att användningen

av EBIT som underlag skulle innebära en alltför komplicerad beräkningsmetod.55

 Mot bakgrund av Företagsskattekommitténs bedömning framstår det som mest

lämpligt att använda det skattemässiga resultatet vid beräkningen av det schablon-

mässiga finansieringsavdraget. Att införa regler om schablonmässigt finansierings-

avdrag bidrar till att neutralisera den skatterättsliga behandlingen av kostnader för att

finansiera en verksamhet med lånat respektive eget kapital, eftersom avdragets storlek

inte påverkas av vald finansieringslösning. Ett dylikt schablonmässigt finansierings-

avdrag innebär också att det bara är 75 procent av ett företags skattemässiga resultat

som beskattas, vilket på ett lämpligt sätt kompenserar effekterna av den slopade

avdragsrätten för negativa finansnetton.

 Trots att användningen av det skattemässiga resultatet som underlag för beräkningen

av det schablonmässiga finansieringsavdraget bidrar till en skatterättsligt neutral

behandling av kostnader hänförliga till finansiering med lånat respektive eget kapital

kan det ändå ifrågasättas om det är lämpligt att välja ett annat underlag än det som

används i bland annat Tyskland och Finland. Att använda samma underlag som bland

annat dessa två länder använder, alltså bolagets EBIDTA, skulle enligt min mening vara

positivt och bidra till att harmonisera de svenska avdragsreglerna med utländska regler.

En sådan harmonisering skulle kunna bidra till att förenkla för multinationella

koncerner vid beräkningen av ett schablonmässigt finansieringsavdrag, eftersom samma

resultatmått skulle användas även vid beräkningen av det svenska finansieringsavdraget.

Problemet med att i Sverige använda EBITDA som underlag för beräkningen av

finansieringsavdraget är, som framgått ovan, att detta mått inte är neutralt med avseende

på olika finansieringsalternativ.  Eftersom ett av syftena med Företagsskattekommitténs

arbete var att ta fram ett förslag på regler som skulle neutralisera den skatterättsliga

olikbehandlingen av kostnader hänförliga till finansiering med lånat respektive eget

kapital, se avsnitt 3.1, är EBITDA inte ett användbart resultatmått, vilket till viss del

kan anses vara beklagligt.
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4.3 Förslaget och de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna

I samband med att Företagsskattekommittén lägger fram sitt förslag om slopat avdrag

för negativa finansnetton och införandet av ett finansieringsavdrag föreslår kommittén

också att de nuvarande ränteavdragsbegräsningsreglerna i 24 kap 10 a - f §§ IL ska

upphöra att gälla. Bakgrunden till detta är att kommittén menar att finansierings-

avdraget innebär att svensk bolagsskatt kommer att tas ut på 75 procent av avdrags-

underlaget, oavsett hur stora ränteutgifterna är och vilka typer av ränteutgifter det är

fråga om, vilket gör att incitamentet att genom ränteavdrag flytta inkomster som är

beskattningsbara i Sverige till lågskattestater inte längre kommer finnas. Kommittén

menar även att kombinationen av en avdragsbegränsning för negativa finansnetton och

ett schablonmässigt finansieringsavdrag leder till minskade möjligheter att kringgå

lagstiftningen.  Mot bakgrund av detta drar Företagsskattekommittén slutsatsen att det

inte längre behövs kompletterande regler avseende begränsning av avdragsrätten för

ränta.56

 Jag delar den bedömning som Företagsskattekommittén gör avseende det minskade

behovet av kompletterande ränteavdragsbegränsningsregler och anser likt kommittén att

dessa regler bör avskaffas om kommitténs huvudförslag införs. Det är även, mot

bakgrund av vad som framkommit i kapitel 2, tydligt att de nu gällande svenska ränte-

avdragsbegräsningsreglerna är mycket ineffektiva och tämligen lätta att kringgå. Därför

är  det  önskvärt  att  de  regler  som  införs  utformas  på  ett  sådant  sätt  att  dessa

begränsningsregler kan avskaffas. Huvudsyftet med de nu gällande begränsnings-

reglerna är att motverka skatteplanering med ränteavdrag och de regler som Företags-

skattekommittén föreslår begränsar i tillräckligt stor utsträckning möjligheterna att göra

ränteavdrag i skatteplaneringssyfte, vilket gör att reglerna i 24 kap 10 a - f §§ IL blir

överflödiga om kommitténs förslag införs.

4.4 Förslagets tänkbara konsekvenser

Enligt 65 kap 10 § IL är den formella skattesatsen för juridiska personer i dagsläget

22 procent av den beskattningsbara inkomsten. Företagsskattekommittén har gjort

bedömningen att det aktuella huvudförslaget innebär att den effektiva skattesatsen för

företagsbeskattning kommer att uppgå till 16,5 procent och såsom förslaget är utformat

bedöms beskattningen av ungefär 350 000 svenska aktiebolag och ekonomiska
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föreningar komma att påverkas.57 Det kan ifrågasättas varför kommittén inte föreslagit

en sänkning av bolagsskatten i kombination med någon form av avdragsmöjlighet som

neutraliserar den skattemässiga behandlingen av kostnader hänförliga till finansiering

med lånat respektive eget kapital när förslaget i praktiken innebär att den effektiva

skattesatsen skulle uppgå till 16,5 procent. En sänkt bolagsskattesats kan enligt min

mening leda till att incitamenten att skatteplanera med bland annat ränteavdrag kraftigt

minskar, eftersom de administrativa kostnader som sådana förfaranden ger upphov till

inte längre skulle kunna anses motiverade när skattebördan kraftigt minskar. Det är

dock inte helt säkert att en sänkning av bolagsskatten skulle leda till minskad skatte-

planering, vilket kan förklara varför kommittén inte lagt fram ett sådant förslag.

 Vidare anser Företagsskattekommittén att huvudförslaget även kommer att påverka

investeringsintresset. Detta sker genom att sammansättningen av investeringar förändras

på så sätt att investeringar som finansierats med eget kapital blir mer lönsamma

samtidigt som lånefinansierade investeringar blir mindre lönsamma. Företagsskatte-

kommittén bedömer dock att de föreslagna förändringarna sammantaget kommer att ha

en positiv effekt på såväl genomsnittlig avkastning på investeringar som på mängden

investeringar, vilket i förlängningen kommer att leda till en ökning av Sveriges BNP.58

Att införa regler som sammantaget kommer att påverka både avkastningen på

investeringar och mängden investeringar positivt är något som är mycket gynnsamt för

den svenska ekonomin. Det möjliga problemet ligger i att dylika bedömningar är

mycket osäkra eftersom det inte bara är skattereglers utformning som påverkar

investeringsintresset, utan även andra aspekter såsom räntenivåer och företags

förväntade resultat påverkar såväl intresset av att investera som val av investerings-

alternativ. Detta innebär att Företagsskattekommitténs bedömning att det aktuella

huvudförslaget skulle påverka avkastningen på investeringar och mängden investeringar

positivt måste ses som något osäker vid en utvärdering av kommitténs förslag.

4.5 Remissbehandlingen

4.5.1 Svenskt Näringsliv

Organisationen Svenskt Näringsliv är en av de remissinstanser som varit mycket

kritiska till Företagsskattekommitténs huvudförslag. I sitt remissyttrande framhöll
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Svenskt Näringsliv att det visserligen är nödvändigt att förändra de svenska reglerna

avseende ränteavdrag, men avstyrkte trots detta kommitténs förslag om avdragsförbud

för negativa finansnetton i kombination med ett schablonmässigt finansieringsavdrag.

Organisationen utsatte förslaget för mycket hård kritik och uttalade bland annat att

förslaget innehåller brister som är så allvarliga att förslaget överhuvudtaget inte kan

läggas till grund för lagstiftning. Därutöver kritiserade Svenskt Näringsliv

användningen av det skattemässiga resultatet som underlag för beräkning av det

schablonmässiga finansieringsavdraget, användningen av redovisningsrättsliga begrepp

i de föreslagna reglerna samt avsaknaden av möjligheter att utjämna negativa finans-

netton ett år mot positiva finansnetton efterkommande år. Vidare framhöll

organisationen att Företagsskattekommittén inte på ett tillräckligt sätt har analyserat

vilka konsekvenser förslaget kan komma att få för företag med underskott samt att de

internationella aspekterna inte utretts i tillfredsställande utsträckning.59

 Uttalandet att förslaget på grund av allvarliga brister inte kan läggas till grund för

lagstiftning kan enligt min mening ifrågasättas. Visserligen kan några delar av förslaget

kritiseras, såsom exempelvis användningen av redovisningsrättsliga begrepp och brister

i utredningsmaterialet i vissa avseenden, men detta kan inte anses vara så allvarliga

brister att förslaget inte kan användas som utgångpunkt vid eventuell lagstiftning på

området. Mot bakgrund av detta anser jag att Svenskt Näringslivs kritik av

Företagsskattekommitténs huvudförslag till viss del är omotiverat hård.

4.5.2 Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet

Även Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har fått tillfälle att yttra sig

över Företagsskattekommitténs slutbetänkande och är, om än inte i riktigt samma

utsträckning som Svenskt Näringsliv, negativt inställd till kommitténs huvudförslag.

Fakultetsnämnden delar dock Företagsskattekommitténs uppfattning att den svenska

bolagsbeskattningen måste ses över. Vid en samlad bedömning anser dock nämnden att

huvudförslaget till viss del kan ifrågasättas redan på grund av dess principiella innehåll

och framhåller att två av målen med kommitténs arbete, dels att motverka erodering av

den svenska skattebasen och dels att neutralisera den skatterättsligt asymmetriska

behandlingen av lånat respektive eget kapital, kräver helt olika typer av lösningar som
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bör utredas och utformas separat från varandra.60 Juridiska fakultetsnämnden ställer sig

också skeptisk till användningen av redovisningsrättsliga termer och begrepp såsom

finansnetto, finansiella kostnader och finansiella intäkter i huvudförslaget. Nämnden

framhåller att man inte generellt är emot ett ökat samband mellan redovisning och

beskattning, men anser att det finns andra sätt att uppfylla de av kommittén föreslagna

förändringarna på än att ytterligare sammankoppla de två olika rättsområdena.61 Mot

bakgrund av bland annat detta avstyrker Juridiska fakultetsnämnden Företagsskatte-

kommitténs huvudförslag.62

 Vid en genomgång av Juridiska fakultetsnämndens remissyttrande framgår tydligt att

nämnden är kritisk till Företagsskattekommitténs huvudförslag, men den kritik som

riktas mot huvudförslaget är mycket mer saklig och nyanserad än den kritik som fram-

kommer i Svenskt Näringslivs remissyttrande. I stort delar jag den bedömning som

Juridiska fakultetsnämnden gjort av kommitténs huvudförslag, framförallt vad avser

redovisningsrättens påverkan på beskattningen, men jag anser inte att förslaget är så

bristfälligt att det inte kan läggas till grund för lagstiftning.

4.5.3 Skatteverket

Till skillnad mot Svenskt Näringsliv och Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala

universitet tillstyrker Skatteverket att Företagsskattekommitténs huvudförslag läggs till

grund för lagstiftning.63 Även Skatteverket har dock kritiserat förslagets användning av

redovisningsrättslig terminologi bland annat vad avser definitionen av finansiella

kostnader och finansiella intäkter. Grunden för denna kritik är att de aktuella termerna

enligt Skatteverkets bedömning inte är avsedda att ha samma innebörd skatterättsligt

som redovisningsrättsligt. Enligt verket gör detta att det finns en risk att det kan skapas

viss förvirring för de företag som ska tillämpa den skatterättsliga regeln eftersom det är

lätt att sammanblanda den skatterättsliga innebörden av begreppet med den inom

redovisningsrätten vedertagna betydelsen. Skatteverket framhåller att det finns ett stort

behov av att tydligt klargöra om användningen av de redovisningsrättsliga termerna

innebär att den redovisningsrättsliga betydelsen av begreppen ska gälla även skatte-
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rättsligt. Om så inte är fallet behöver det enligt Skatteverkets mening tydliggöras vad de

aktuella begreppen avser att innefatta.64

 Det är intressant att även Skatteverket, trots den positiva inställningen till

huvudförslaget som helhet, är kritiskt inställt till användningen av redovisningsrättslig

terminologi. Vad som också är av intresse är att Skatteverket lyfter fram en annan

negativ aspekt med användningen av redovisningsrättslig terminologi i skatteregler som

de andra studerade remissinstanserna inte berört, nämligen det faktum att det inte tycks

vara den redovisningsrättsliga betydelsen av de redovisningsrättsliga begreppen som ska

användas. Jag anser att detta är mycket anmärkningsvärt, eftersom det finns en risk att

det uppstår omfattande förvirring och tolkningsproblematik när vedertagna

redovisningsrättsliga begrepp används med en annan modifierad betydelse. Det

förhållande som Skatteverket pekar på är någonting som enligt min mening måste ses

över om Företagsskattekommitténs huvudförslag läggs till grund för lagstiftning.
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5 Avslutande kommentarer

Det är tydligt att den omfattande rätten att göra ränteavdrag i företagssektorn strider mot

neutralitetsprincipen, eftersom någon motsvarande rätt att göra avdrag för kostnader

hänförliga till finansiering med eget kapital inte finns i svensk skatterätt. På grund av att

det är möjligt att göra avdrag för ränteutgifter men inte för utgifter hänförliga till

finansiering med eget kapital finns det i dagsläget skattemässiga incitament att

finansiera en verksamhet med lån. Vidare kan framhållas att de nu gällande ränte-

avdragsbegränsningsreglerna i 24 kap 10 a - f §§ IL sedan införandet år 2009 har varit

föremål för omfattande kritik. Kartläggning gjord av Skatteverket visar att det trots att

reglerna reviderades under år 2013 för att motverka kringgåendesituationer fortfarande

är tämligen lätt för företag att skatteplanera med hjälp av ränteavdrag. Detta förhållande

gör att det är aktuellt att se över hela det svenska skattesystemet avseende möjligheterna

att göra avdrag för ränteutgifter.

 Företagsskattekommittén har sedan år 2011 arbetat med att ta fram ett förslag på

avdragsregler som ska neutralisera den asymmetriska behandlingen av kostnader för

lånat respektive eget kapital. Kommittén har även arbetat för att ta fram regler som

möjliggör ett avskaffade av de nu gällande ränteavdragsbegränsningsreglerna och som

innebär att den svenska bolagsskatten kan sänkas. Efter omfattande arbete och

utvärderingar av olika skatterättsliga modeller stannade kommittén för att i sitt

huvudförslag föreslå ett avskaffande av avdrag för negativa finansnetton i kombination

med ett schablonmässigt finansieringsavdrag. Avskaffandet av möjligheterna att göra

avdrag för ett negativt finansnetto innebär att finansiella kostnader bara får dras av till

den del de motsvaras av finansiella intäkter. Syftet med det föreslagna finansierings-

avdraget är att kompensera för de avskaffade möjligheterna att göra avdrag för negativa

finansnetton och innebär att ett avdrag medges med 25 procent av ett företags

skattemässiga resultat, under förutsättning att resultatet är positivt, vilket innebär att det

som beskattas endast är 75 procent av företagets skattemässiga resultat. Detta avdrag

medges oavsett om finansiering skett med lånat eller eget kapital, vilket gör att den

nuvarande skattemässiga olikbehandlingen av lånat respektive eget kapital neutraliseras.

Finansieringsavdraget innebär även att den effektiva skattesatsen för företags-

beskattning uppgår till 16,5 procent, istället för den formella skattesatsen om

22 procent. Vidare innebär kommitténs huvudförslag att de nuvarande ränteavdrags-

begränsningsreglerna kan avskaffas, eftersom de föreslagna reglerna på ett

tillfredsställande sätt motverkar skatteplanering med ränteavdrag. På detta sätt har



	

	 46

Företagsskattekommittén lyckats presentera ett förslag på regler som neutraliserar den

skattemässiga behandlingen av kostnader för lånat och eget kapital, som möjliggör ett

avskaffande av de starkt kritiserade ränteavdragbegräsningsreglerna som idag återfinns i

24 kap 10 a - f §§ IL och som innebär att den effektiva skattesatsen för beskattning av

företag minskar till 16,5 procent. Detta tyder på att kommittén uppfyllt samtliga de mål

som sattes upp inför arbetets början.

 En jämförelse mellan de nuvarande ränteavdragsbegränsningsreglerna och det av

Företagsskattekommittén framlagda huvudförslaget visar att kommitténs föreslagna

regler är svårare att kringgå, eftersom det inte längre kommer att vara möjligt att göra

avdrag för negativa finansnetton i ett företag. Det bör även vara så att införandet av ett

generellt schablonmässigt finansieringsavdrag bidrar till att neutralisera den skatte-

mässiga olikbehandlingen av kostnader för lånat och eget kapital, på grund av att

avdraget beviljas oavsett hur investeringar har finansierats eftersom avdragets underlag

utgörs av företagets skattemässiga resultat. De nuvarande reglerna som tillåter avdrag

för ränteutgifter strider mycket tydligt mot neutralitetsprincipen och dagens ränte-

avdragsbegränsningsregler motverkar inte detta i tillräckligt stor utsträckning. Att

kommitténs huvudförslag leder till att de nuvarande ränteavdragsbegräsningsreglerna

kan avskaffas är ytterligare en positiv effekt med de föreslagna reglerna. Vidare

påminner dessa mycket om de regler som idag gäller i exempelvis Tyskland och

Finland, vilket gör att de är mer konkurrenskraftiga vid en internationell jämförelse än

dagens ränteavdragsbegränsningsregler.

 Vad som kan anses vara negativt med Företagsskattekommitténs huvudförslag är det

faktum att det inte gått att visa några säkra konsekvenser av förslaget. Kommittén har

bland annat framhållit att förslaget kommer ha en positiv effekt på både avkastningen av

gjorda investeringar och på antalet investeringar. Problemet med en sådan konsekvens-

analys är att investeringsintresset även påverkas av andra aspekter än skatteregler, vilket

gör att Företagsskattekommitténs slutsatser i detta avseende måste anses vara något

osäkra. Vidare kan användningen av redovisningsrättsliga begrepp i förslaget kritiseras,

eftersom det inte alltid är lämpligt att använda redovisningsrätten som rättesnöre för

skatterätten och för att det inte tycks vara helt klart vilken skatterättslig innebörd de

redovisningsrättsliga begreppen är avsedda att ha.

 Trots att Företagsskattekommitténs huvudförslag kan kritiseras på vissa punkter

anser jag ändå att huvudförslagets regler är att föredra framför de nu gällande reglerna

som styr avdragsrätten för ränta och begränsningsreglerna som är kopplade till dessa

regler. Visserligen har förslaget brister, men jag anser att det är nästintill omöjligt att
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utveckla regler som helt och hållet är problemfria när det gäller avdragsrätten för ränta

och andra finansieringskostnader. Det kommer alltid finnas motstående intressen och

vissa möjligheter att kringgå aktuella regler, men enligt min mening är Företagsskatte-

kommitténs föreslagna regler ett steg i riktning mot en effektivisering av det svenska

skattesystemet. Nu återstår att se hur förslaget mottas av den svenska lagstiftaren och

jag hoppas att behovet av att effektivisera och neutralisera skattereglerna överväger de

eventuella nackdelar som förslaget kan komma att ha med sig.
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