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Promemoria Skattereduktion för investeringar i inventarier 

anskaffade år 2021 (Fi2020/04897) 
 

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansdepartementets promemoria om 

Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 (Fi2020/04897). FAR får 

med anledning av detta anföra följande. 

FAR tillstyrker att en skattereduktion för investeringar i inventarier införs men har vissa 

synpunkter på förslaget.  

I likhet med Konjunkturinstitutet konstaterar FAR att detta är en åtgärd som är avsedd att 

stimulera återhämtningen efter pandemin. Stödet bör därför förlängas åtminstone till och med 

2022.  

 

FAR anser att en preliminär skattereduktion bör medges redan i deklarationen för 2021. I 

annat fall kommer skattereduktionen att komma företagen till del först i slutet av 2023 vilket 

är alltför sent.  

Underlaget ska inte påverkas om ett inventarium avyttras inom intressegemenskapen. FAR har 

redan märkt en ökad aktivitet avseende omstruktureringar under pandemin. De bör inte 

drabbas negativt.  

Avräkning ska ske mot inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. För att reduktion ska 

medges behöver alltså skatt betalas. FAR anser att möjligheten till avräkning bör utvidgas till 

att avse även särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt. Det kan även 

övervägas att utvidgas till avräkning mot inkomstskatt som betalas för inkomståret 2020, sk. 

carry back. Möjligheten till carry forward bör uppgå till tre år istället för föreslagna ett år. En 

möjlighet till att överlåta skattereduktionen mellan bolag som har koncernbidragsrätt borde 

också övervägas.  

Enligt förslaget ska utgifter för inventarier som får dras av omedelbart inte ingå. FAR 

konstaterar att regeln riskerar att ge upphov till tvister. Företagen har ju normalt ett intresse av 

att få så många investeringar att kvalificera för direktavdrag medan Skatteverket har motsatt 

utgångspunkt. I den föreslagna regeln blir incitamenten för att tillämpa regeln omkastade. En 
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grundligare genomgång av hur regeringen uppfattar rättsläget kring denna bestämmelse vore 

önskvärd. En annan möjlighet vore att införa en bevislättnad för företagen, till exempel genom 

ett uppenbarhetsrekvisit.  
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Markus Thaler 

Ordförande FAR:s Operativa remissgrupp skatt 

  


