Företagsbeskattning

46. Undantag från avdragsförbud för vissa räntebetalningar
Regelverk: Inkomstskattelag (1999:1229) 24 kap. 15 b §
Mottagare: Finansdepartementet

Påverkan på företag idag
Den 1 januari 2021 infördes avdragsförbud för räntebetalningar till företag i så kallade icke samarbetsvilliga jurisdiktioner. Banker och andra emittenter av obligationer behöver således kännedom
om huruvida mottagaren av en räntebetalning är hemmahörande i en icke samarbetsvillig jurisdiktion, för att kunna avgöra i vilken mån räntan är avdragsgill eller inte. Denna information är inte
tillgänglig när det gäller egna emitterade obligationer som är upptagna till handel på en reglerad
marknadsplats eller MTF-plattform. Omsättningen sker då utanför emittentens kontroll. Banker
och andra emittenter vet inte vilka som vid varje given tidpunkt är innehavare av de överlåtbara
obligationerna och saknar dessutom rättslig grund för att kunna inhämta sådan information från
den värdepapperscentral som administrerar räntebetalningar och återbetalningar av lånebelopp,
etc. Oavsett saknas det - såvitt Bankföreningen erfarit - tekniska lösningar hos värdepapperscentraler som möjliggör för bankerna att kunna ta del av skuldboken. Slutligen har bankerna heller
inte i sina avtal med investerare bestämmelser om att bankerna skulle kunna tillägna sig informationen i skuldboken.
Det är rimligt att avdrag nekas när betalaren av räntan vet att obligationsinnehavaren är hemmahörande i en icke samarbetsvillig jurisdiktion, men inte när betalaren inte har och inte heller kan
få tillgång till information om var obligationsinnehavaren hör hemma. Men, det är inte heller rimligt att låta betalaren sväva i ovisshet kring myndigheters tillämpning av regler som i praktiken inte
går att efterleva. Konsekvensen med nuvarande lagstiftning är att betalaren av räntan i praktiken
inte kan bedöma huruvida ett avdrag för betald ränta ska göras när information om mottagarens
skattehemvist är okänd och därmed riskerar att inte kunna efterleva reglerna.

Åtgärdsförslag
Ett förslag till reglering är att från avdragsförbudet för ränteutgifter på skulder till företag i vissa
icke samarbetsvilliga stater eller jurisdiktioner i 24 kap. 15 b § i inkomstskattelagen, undanta ränta
på överlåtbara skuldinstrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller som handlas på
en MTF-plattform eller en motsvarande marknadsplats utanför EES. Denna typ av skuldinstrument
torde inte användas för avancerad skatteplanering.

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Ett genomförande av förslaget torde inte påverka storleken på Sveriges skatteintäkter i negativ
riktning i någon nämnvärd omfattning. För emittenterna av skuldinstrumenten skulle förslaget
däremot innebära en lättnad genom att de ges en möjlighet att faktiskt kunna efterleva reglerna i
inkomstskattelagen 24 kap. 15 b §.
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