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FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Europeiska kommissionens förslag till rådets 

direktiv om införandet av ett avdrag för eget kapital och en begränsning av avdrag för räntor i 

bolagssektorn (Fi2022/01627). FAR vill med anledning av detta anföra följande. 

FAR:s ställningstagande 

FAR tillstyrker förslaget avseende avdrag för eget kapital.  

FAR avstyrker förslaget att ytterligare begränsningar i avdragsrätten för negativa räntenetton införs 

utan att konsekvenserna av en sådan begränsning utreds ordentligt.  

FAR:s kommentarer till förslaget 

Allmänt 

Det huvudsakliga syftet med det föreslagna direktivet är att minska den skattemässiga skillnaden i 

beskattningen mellan eget kapital och främmande upplånat kapital. Förslaget omfattar samtliga bolag 

som är skattskyldiga till inkomstskatt i någon av medlemsstaterna. Undantag föreslås emellertid för 

vissa typer av verksamheter. 

Förslaget innehåller vidare bestämmelser om skatteflykt (Anti-Abuse Measures) som avser att 

förhindra att de föreslagna reglerna utnyttjas genom rent artificiella strukturer.  

Utöver förslaget till ett avdrag baserat på förändringen av eget kapital föreslås också att rätten till 

avdrag för negativa räntenetton begränsas på så sätt att skattemässiga avdrag för 15 procent av ett 

negativt räntenetto helt ska vägras.  
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Avdrag baserat på förändring av eget kapital 

Den första delen av förslaget innebär något förenklat att bolag kan medges avdrag som baseras på en 

beräkning av ökningen av det egna kapitalet under ett givet beskattningsår multiplicerat med en 

räntefaktor med tillägg för en riskpremie.  

FAR är positivt inställd till att regler som medger rätt till avdrag baserat på en ökning av eget kapital 

införs. Det finns, såsom anges i utkastet, flera goda argument för att ett sådant regelverk, främst för att 

det underlättar företagens möjligheter att investera och ett sådant regelverk medför vidare att ökad 

neutralitet skapas.  

De företag som önskar använda sig av avdraget måste själva göra beräkningar för att visa att rätt till 

avdrag föreligger. Det är förvisso rimligt att företagen själva gör dessa beräkningar men det innebär 

också ytterligare ett moment i företagens skatteberäkningar. Företagens skatteberäkningar är redan nu 

komplicerade och komplexa, särskild vad avser nu gällande ränteavdragsbegränsningsregler. FAR är 

av den uppfattningen att reglerna inte får vara för komplexa och svårtillämpbara vilket bör tas i 

beaktande när direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning.  

Ytterligare begränsad rätt till avdrag av negativa räntenetton 

Sverige har med ikraftträdande den 1 januari 2019 infört regler som begränsar svenska företags 

möjligheter att göra skattemässiga avdrag för negativa räntenetton. För företag i branscher som är högt 

belånade, t.ex. fastighetsbranschen, har reglerna medfört att avdrag för räntekostnader har försämrats. 

Detsamma gäller för små företag vilka i uppstartsfasen ofta har låg intjäning och som har finansierat 

företaget med lån.  

De regler som infördes den 1 januari 2019 är för närvarande föremål för en utredning i vilken 

effekterna av reglerna ska analyseras. Innan en sådan analys är färdig är det enligt FAR:s mening inte 

rimligt att ytterligare begränsa företagens rätt till skattemässiga avdrag på det sätt som föreslås i 

utkastet. Argumentet att inte införa nya begränsningar utan att nuvarande regler analyseras och utan att 

någon konsekvensbeskrivning av en ytterligare begränsad avdragsrätt har gjorts borde vara argument 

som gör sig gällande inom samtliga medlemsländer.  

FAR avstyrker, med åberopande av ovanstående, därför att ytterligare begränsningar i avdragsrätten för 

negativa räntenetton införs utan att konsekvenserna av en sådan begränsning utreds ordentligt.  
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