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Remiss av Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn 

  

I den aktuella promemorian presenteras ett flertal förslag kopplat till beskattningen av 

bolagssektorn med åtgärder som syftar till att begränsa avdragsrätten för ränteavdrag. I 

grunden handlar det om Sverige måste vidta åtgärder på området som följer av unionsrätten 

och rådets direktiv 2016/1164.  

 

Finansdepartementet föreslår i promemorian två olika alternativ för att direktivet ska kunna 

implementeras som benämns EBIT och EBITDA, vilket både i olika omfattning kommer 

medföra inskränkningar i avdragsrätten för ränta. Därtill föreslås att bolagsskatten ska sänkas 

från 22 till 20 procent. I underlaget presenteras ett stort antal förslag kopplat till de två 

alternativen. För en mer extensiv framställning och synpunkter på den materiella innebörden 

av dessa förslag hänvisar NNR till det omfattande yttrande som Näringslivets 

Skattedelegation NSD avlämnat i ärendet och som vi till fullo ställer oss bakom. I detta 

yttrande vill NNNR komplettera något med ett antal principiella synpunkter och frågor 

relaterat till konsekvensanalysen med hänsyn till vårt generella uppdrag i frågan om att se till 

reglers effekter. 

 

Vi anser att i ärenden av denna typ att det alltid bör eftersträvas det förslag som medför minst 

kostnader och vi kan konstatera att det finns flera möjligheter enligt direktivet som 

departementet inte valt att utnyttja. Vi kan konstatera att grunden för att kunna ta ställning till 

detta och särskilt med en sådan komplex och omfattande materia som här diskuteras är att 

Finansdepartementet öppet redovisar grundnivån som följer av de internationella åtagandena. 

NNR anser att framställningen brister på denna centrala punkt.    
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En anslutande fråga är att vi finner det naturligt att försöka utnyttja de beloppsgränser och 

undantag i största möjliga utsträckning som direktivet medger. Med tanke på dagens 

globaliserade värld är det även centralt att implementera direktivet i linje med omvärlden och 

våra konkurrentländer. Här finner vi att det danska implementeringsrådet1 kan vara ett 

föredöme angående vilka analyser som Danmark gör i motsvarande ärenden.     

 

Konsekvensanalysen får anses vara ett steg framåt i frågan om en tydlig uppställning för att 

summera effekterna för berörda företag. Men NNR anser dock att den borde kompletteras 

med en beskrivning angående vilka kostnader och andra effekter som skulle uppstå givet att 

Sverige inför de åtgärder som direktivet kräver och utnyttjar samtliga gränsvärden m.m. för 

att minimera kostnaderna för berörda företag.       
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1 http://star.dk/da/Om-STAR/Raad/Implementeringsraadet.aspx 
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