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SAMMANFATTNING 
Skattemässig olikbehandling av lånat kapital och eget kapital har av många ansetts skapa en 

snedvridning i företagens finansieringsval. Detta tillsammans med oönskad skatteplanering i form av 

räntesnurror gav förra regeringen anledning till att påbörja en statlig utredning som skulle lägga fram 

ett förslag på en skattereform. Företagsskattekommittén fick detta uppdrag, och tog fram ett förslag 

som i stora drag bygger på att bolag bara ska få dra av räntekostnader motsvarande ränteintäkter. 

Med andra ord begränsas avdragsrätten genom att negativa finansnetton inte ska vara avdragsgilla. 

Ett generellt finansieringsavdrag på 25 procent av företagets skattemässiga resultat, ska istället vara 

avdragsgillt, och betyder i praktiken att den effektiva bolagsskattesatsen sänks från 22 procent till 

16,5 procent. Detta innebär att bolag som är högt belånade i de flesta fall kommer få en ökad 

skattebörda medan de bolag som är lågt belånade kommer att få en skattelättnad. Studien har 

genomförts för att ta reda på hur denna eventuella skattereform skulle påverka bygg- och 

fastighetsbranschen, som på grund av sin höga andel fasta tillgångar är en bransch med hög belåning. 

Lånefinansiering är i många kapitalintensiva branschen en nödvändighet, och dessa företag har byggt 

upp sin verksamhet enligt nuvarande regler. Om mattan rycks undan för dessa bolag, är troliga 

konsekvenser att nyproduktionen avtar då det inte längre blir lönsamt att bygga i och med att 

kapitalkostnaden ökar. Detta får en stor effekt på samhället som är i behov av bostäder. Dessutom är 

det troligt att fastighetsvärdena kommer att sjunka då kassaflödena kommer att minska, och att 

fastighetsägarna i viss mån kommer att tvingas dra ner på underhållet för att få verksamheten att gå 

ihop. Frågan har då varit om det är rimligt att införa några lättnadsregler för fastighetssektorn. 

Problemet är att det inte bara är fastighetssektorn som drabbas, utan även andra kapitalkrävande 

branscher och då skapas en olikbehandling av olika sektorer vilket kan tyckas orättvist. Dessutom är 

det svårt att utforma lättnadsregler som skulle gynna alla drabbade företag. 

Resultatet av studien visar att det inte alls är säkert att dagens skattessystem leder till en asymmetrisk 

behandling av lånat och eget kapital utan att det kan finnas en tanke bakom det nuvarande 

skattesystemet. Kritiker menar att reglerna är utformade som de är för att den totala beskattningen 

ska bli samma oavsett finansieringsval. Därför är det inte rimligt att införa skattereformen utan att 

först utreda detta närmare. 
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ABSTRACT 
Fiscal different treatment of borrowed capital and equity has been considered by many to create a 

distortion in corporate financing choices. This, together with the undesired tax planning in the form 

of interest turbines gave former government reason to initiate a government investigation that would 

present a proposal on a tax reform. Företagsskattekommittén got this assignment, and presented a 

proposal largely based on companies only get to deduct interest expenses corresponding to interest 

income. In other words, the proposal limited the right of deduction by not including negative net 

interest income. A general financing deduction of 25 percent of the company's taxable income, 

should instead be deductible, and means in practice that the effective corporate tax rate would be 

lowered from 22 percent to 16.5 percent. This means that companies that are highly leveraged in 

most cases will get a greater tax burden, while the companies with low leverages will get a tax credit. 

The study has been conducted to find out how this proposed tax reform would affect the construction 

and real estate sectors, which because of its high amount of fixed assets, is an industry with high 

leverage. Debt financing is in many capital-intensive industries a necessity, and these companies 

have built up their business under current legislation. If the rules and preconditions suddenly changes 

for these companies, it is likely that new production of properties will decrease since it will no longer 

be profitable to build when the capital cost increases. This has a big effect on the community that are 

in need of housing. Moreover, it is likely that property values will fall when cash flows will decline, 

and that the property owners to some extent will be forced to cut back on maintenance or else they 

would make a negative result. The question then has been whether it is reasonable to impose some 

relief rules for the property sector. The problem is that it is not only the real estate sector that will be 

affected, but also other capital-intensive industries, which then would create a different treatment of 

different sectors which might seem unfair. Moreover, it is difficult to design relief rules that would 

benefit all affected companies. 

 

The results of the study show that it is not given that today's tax system leads to an asymmetric 

treatment of borrowed capital and equity. There may be a thought behind the current tax system. 

Critics mean that the rules are designed as they are so that the overall taxation should be the same 

regardless of funding choices. Therefore it is not reasonable to implement this tax reform without 

first investigating this further. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND TILL UPPDRAGET 
För att ett lands samhällsekonomi ska fungera optimalt krävs det ett välfungerande näringsliv där 

företagen vill investera vilket ökar produktiviteten och tillväxten i landet. Men för att företagen ska 

vilja investera är det såklart en förutsättning att investeringarna blir lönsamma1. Det är där 

bolagsskatten kommer in i bilden. Idag blir bolag olika beskattade beroende på val av 

finansieringsform och kapitalstruktur vilket anses snedvrida företagens investerings- och 

finansieringsbeslut. Att finansiera sina investeringar med hjälp av lån har skattemässigt gynnats 

framför finansiering med eget kapital. Detta har lett till att många bolag väljer en hög belåningsgrad 

då de på så vis kan sänka sin skatt genom att göra avdrag för finansiella kostnader. Olikbehandlingen 

av lånat och eget kapital har dessutom fått till följd att den kapitalstruktur som är bäst ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv inte stämmer överens med vad som är bäst ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. En högre skuldsättningsgrad leder till lägre soliditet hos företagen, vilket ökar risken för 

konkurs, som i sin tur driver upp riskpremier på låneräntor. Dessutom kan skattesystemet leda till att 

företag väljer att placera kapital utifrån dess skattekonsekvenser istället för att placera dem där de 

skapar mest värde.2  

Ett annat problem med dagens skattesystem är att skattebasen minskas på grund av de stora 

ränteavdragen som många företag gör och har rätt till att göra, samt att det bidrar till skatteplanering 

och så kallade räntesnurror. Summan av lagstiftningen blir således lägre skatteintäkter för staten.3 

I ett försök att neutralisera den skattemässiga behandlingen mellan lånat och eget kapital4 så har den 

förra regeringen utsett en kommitté vid namn Företagsskattekommittén för att ta fram ett förslag.5 

Efter en utredning har de presenterat ett huvudförslag och ett alternativt förslag.  

Huvudförslaget innebär i korthet att ett nytt system ska införas för bolagsbeskattning. Dels ska 

bolagen endast få göra avdrag för finansiella kostnader om det finns motsvarade finansiella intäkter. 

Ett negativt finansnetto får således aldrig dras av. Förslaget innebär också ett införande av ett 

finansieringsavdrag som är ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader. 

Finansieringsavdraget kommer att uppgå till 25 procent av företagets skattemässiga resultat, vilket i 

praktiken innebär att bolagsskatten sänks med 5,5 procentenheter.6 

Då bygg- och fastighetsbolag av sin natur är högt belånade7 är det högst relevant att granska hur detta 

förslag kommer att påverka denna bransch. 

  

                                                           
1 SOU 2014:40. Företagsskattekommittén. Neutral bolagsskatt- för ökad effektivitet och stabilitet. Stockholm: Fritze, s. 

85. 
2 SOU 2014:40, s 57-58. 
3 SOU 2014:40, s 58. 
4 SOU 2014:40, s 23. 
5 SOU 2014:40, s 4. 
6 SOU 2014:40, s 177. 
7 SOU 2014:40, s 497. 
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1.2 SYFTE  
Syftet med denna rapport är att ta reda på hur ovanstående huvudförslag som enligt slutbetänkandet 

föreslås ska träda i kraft den 1 januari 2016, kommer att påverka bygg-och fastighetsbranschen. För 

förtydligande så är Företagsskattekommitténs slutbetänkande endast ett förslag och det är ovisst om 

skattereformen kommer att bli verklighet. Speciellt nu när det skett ett regeringsskifte. 

Företag inom olika branscher och sektorer skiljer sig mycket åt vad gäller kapitalstruktur och 

lönsamhet beroende på typ av verksamhet och var i utvecklingsskedet som företagen befinner sig. 

Fastighetsbranschen kännetecknas av en hög skuldsättningsgrad och därmed också höga finansiella 

kostnader, vilket gör att branschen blir den största ”förloraren” om de nya skattereglerna införs.  

1.2.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
– Vilka potentiella skattemässiga effekter kan huvudförslaget få på svenska bygg- och 

fastighetsbolag och hur kan det i förlängningen påverka samhället?  

– Hur hänger skatter ihop med en optimal kapitalstruktur i teorin och i praktiken? 

– Hur skulle eventuella lättnadsregler för fastighetsbranschen kunna se ut? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Företagsskattekommitténs förslag innehåller många skillnader mot den gällande skattelagstiftningen 

som vi har idag, men för att kunna göra en djupgående analys av uppsatsens problemställning har en 

avgränsning varit nödvändig. Endast huvudförslaget kommer att behandlas medan övriga delar som 

det alternativa förslaget, utredningen av underprisöverlåtelser och koncernbidragsregler lämnas utan 

beaktande. För att undgå de särregler som rör finansiella företag och skadeförsäkringsföretag har 

uppsatsen dessutom avgränsats till att endast granska vanliga aktiebolag varav främst bygg- och 

fastighetsbolag. Eftersom att arbetet skrivs inom området fastighetsekonomi, kommer det inte heller 

att göras några juridiska djupdykningar, och därför bortser rapporten från om förslaget är förenligt 

med EU-rätten eller inte, samt övergångsbestämmelserna. 

I uppsatsen förekommer både begreppen finansieringsstruktur och kapitalstruktur, vilket här 

betraktas som ord med samma innebörd. 
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2. METOD 
Den huvudsakliga källan till arbetet har av naturliga skäl varit Företagsskattekommitténs 

slutbetänkande. Förslaget är utformat ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att uppsatsen ska 

inrymma flera olika synvinklar har en kommentar från professorn Hans Lind granskats, samt utvalda 

remissyttranden, varav tre ställer sig positiva och tre negativa. Rapporten har även kompletterats med 

intervjuer i varierande omfattning. Två telefonintervjuer genomfördes. En med Bo Nordlund som är 

en redovisnings- och värderingsspecialist på fastigheter, och en med Ulla Werkell som är skattejurist 

på Fastighetsägarna. En personlig intervju genomfördes även på Hufvudstaden med 

redovisningschefen Åsa Roslund. Via e-postkorrespondens har en av Företagsskattekommitténs 

ledamöter Åsa Hansson kommenterat deras förslag och varit behjälplig med utfyllande information.                 

Då utredningen färdigställdes år 2014 och förslaget än inte är antaget är ämnet högst aktuellt och har 

redan uppmärksammats i juridiska examensarbeten. Denna uppsats ska till skillnad från vad som 

tidigare skrivits, utgå från ett företagsekonomiskt perspektiv. 

Uppsatsen har knutits till akademiska teorier om optimal kapitalstruktur för att förstärka rapportens 

vetenskapliga karaktär. Den huvudsakliga källan har varit kurslitteraturen Corporate Finance som är 

skriven av Jonathan Berk och Peter De Marzo. 

2.1 KÄLLKRITIK 
Den statliga utredningens slutbetänkande har skrivits av sex ledamöter med hjälp av sakkunniga och 

experter. Främst har de deltagande en bakgrund inom den akademiska världen. Då det inte är möjligt 

att låta sakkunniga inom alla tänkbara områden vara med och utforma förslaget, så måste man ha i 

åtanke att frågan inte diskuterats utifrån allas perspektiv, utan framställningen är styrd av främst de 

ledamöter som sitter med i kommittén. 

Den information som erhållits från remissyttranden och intervjuer utgår förstås ifrån varje 

organisations intresse, då ämnet är av politisk karaktär, och därför granskar rapporten olika 

ställningstaganden, så att en helhetsanalys kan göras. 

2.2 DISPOSITION 
Uppsatsen är uppdelad i olika kapitel med underrubriker, och inleds i tredje kapitlet med en 

beskrivning av dagens skattesystem och vad skatten har för effekter på vårt samhälle, samt belyser 

problematiken med dagens system enligt Företagsskattekommittén. Kapitel fyra fokuserar på 

vetenskapliga teorier inom ämnesområdet finans och redogör för vad som utgör en optimal 

kapitalstruktur enligt teorin hur skatten är kopplad till denna. Företagsskattekommitténs huvudförslag 

beskrivs i kapitel fem som även innefattar den konsekvensanalys som de genomfört inför sitt 

slutbetänkande. I kapitel sex presenteras en kommentar från professor Hans Lind samt 

remissyttranden från sex olika organisationer där det framgår huruvida de ställer sig positiva eller 

negativa till förslaget, samt i vissa fall förslag på förbättringar. För att illustrera förslagets 

skattemässiga konsekvenser på bolag, främst inom fastighetssektor, finner man beräkningsexempel i 

sjunde kapitlet. De intervjuer som genomförts har sammanställts i kapitel åtta, under rubriker som 

har till syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. I nionde kapitlet har den information som 

kommit fram under rapporten analyserats för att ligga till grund för den slutsats som presenteras i 

sista kapitlet. 
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3. DAGENS SITUATION OCH GÄLLANDE RÄTT  
Detta kapitel beskriver hur det gällande skattesystemet är utformat och problematiken med detta 

system enligt Företagsskattekommittén. För att få en bättre förståelse för det förslag som kommittén 

föreslår har det i detta kapitel även beskrivits vilka teoretiska ståndpunkter och tankar som 

kommittén anser finnas bakom bolagsskatten och skattesystemet. 

3.1 BOLAGSSKATTEN 
Både i Sverige och internationellt har utvecklingen av bolagsskatten under de senaste decennierna 

gått mot lägre siffror. Sedan 1993 har skatten sänkts med 8 procentenheter och uppgår idag till 22 

procent. Detta har dock inte gjort att skatteintäkterna minskat i relation till BNP, vilket kan förklaras 

av breddade skattebaser och att tillväxten i landet ökat till följd av skattesänkningen.8 Bolagsskatten 

kan sägas vara en skatt på investeringar eftersom att skatten inte tas ut på ägarnivå när vinster 

realiseras hos ägaren utan på bolagsnivå. 9 Det medför att bolagsskatten i hög grad påverkar 

investeringsviljan hos företagen. Företag investerar i projekt som har en större avkastning än deras 

avkastningskrav, alltså ett positivt nuvärde. Avkastningskravet bestäms efter skatt vilket gör att 

skatten är inräknad i kapitalkostnaden.10 Om bolagsskatten sänks så blir kapitalkostnaderna lägre för 

företagen och nettoavkastningen på investeringarna ökar vilket gör att fler investeringar blir 

lönsamma och investeringsviljan ökar. Detta sätter igång tillväxten i landet och kan även leda till en 

ökad sysselsättning.11 En höjd bolagsskatt kan tvärtemot leda till lägre tillväxt eftersom att det gör 

det mindre attraktivt att investera i landet samtidigt som det medför ett utflöde av kapital till utlandet 

där skattesystemet är mer förmånligt.12  

3.2 EFFEKTIVT SKATTESYSTEM 
Syftet med skatter är främst att finansiera de offentliga utgifterna. Ett annat syfte är att främja ett 

önskat beteende genom att punktbeskatta negativa beteenden som samhället annars får ta kostnaden 

för. Problemet är att skatter även medför oönskade beteenden genom att både privatpersoner och 

företag gör ekonomiska val för att minska sin skattebörda. Ett samhällsekonomiskt effektivt 

skattesystem definieras som en optimal beskattning där oönskade beteendeförändringar minimeras.13 

Med andra ord ska skattesystemet vara neutralt och inte snedvridande.14 

En effektiv fördelning av kapital innebär också att kapitalet placeras där det gör mest 

samhällsekonomisk nytta. Det nuvarande systemet uppfyller inte det enligt Företagsskattekommittén, 

då kapitalet snarare placeras där skattebelastningen är minst.15  

 

                                                           
8 SOU 2014:40, s. 71. 
9 SOU 2014:40, s. 73. 
10 SOU 2014:40, s. 86. 
11 SOU 2014:40, s. 88. 
12 SOU 2014:40, s. 90. 
13 SOU 2014:40, s. 75. 
14 SOU 2014:40, s. 76. 
15 SOU 2014:40, s. 101. 
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3.2 EGET OCH LÅNAT KAPITAL 
För att uppnå ett neutralt skattesystem bör bland annat investeringar i företag beskattas lika oavsett 

vilken typ av investering det gäller, och hur den finansieras. Om inte detta uppfylls, blir oönskad 

skatteplanering en naturlig följd enligt Företagsskattekommittén.16  

Enligt gällande lag förekommer enligt Företagsskattekommittén en asymmetri mellan eget och lånat 

kapital som står i konflikt med principen om neutralitet. Räntor som är kostnader för lånat kapital är 

avdragsgilla medan utdelningar som är kostnader för eget kapital inte är avdragsgilla och ska betalas 

från redan bolagsbeskattade vinster. Kapitalkostnaden för eget kapital blir således högre. 17 

Eget eller lånat kapital lämpar sig olika bra för olika typer av investeringar, inom olika typer av 

företag och branscher och beroende på var i utvecklingsskedet företagen befinner sig. Tanken är att 

val av finansieringsform ska beslutas efter vad som är bäst med tanke på investeringens karaktär, 

bortsett från skattekonsekvenser. Företagsskattekommittén anser att lånefinansieringen idag 

subventioneras vilket medför att investeringar som kan finansieras med lånat kapital i högre grad 

genomförs än investeringar som bäst är lämpade att genomföras med eget kapital.18 Dessutom kan 

investeringar som inte är lönsamma före skatt bli lönsamma efter skatt vilket innebär att 

skattesystemet subventionerar olönsamma investeringar.19  

Denna olikbehandling av valet av finansieringsform gynnar företag som är högt belånade och 

missgynnar nystartade företag som kan ha svårt att få lån, eller företag som inte har tillgångar att 

använda som säkerheter. Ett annat problem som asymmetrin medför är att den optimala 

finansieringsstrukturen ur ett samhällsperspektiv skiljer sig från det företagsekonomiska 

perspektivet. En hög belåningsgrad ökar risken för konkurs vilket bland annat tas ut som kostnader i 

form av högre riskpremier på låneräntor.20 Dessutom innebär en överskuldsättning av de svenska 

förtagen en ökad osäkerhet i samhället då en konjunkturnedgång kan få stora effekter på hela det 

finansiella systemet då dessa företag förstorar och sprider ekonomiska nedgångar.21 

3.3 AVDRAGSRÄTT FÖR RÄNTOR 
De räntekostnader som idag inte får dras av skattemässigt är bara de räntor och avgifter som ställs 

upp i 9 kap 7-8§§ inkomstskattelagen. Resterande räntekostnader är alltså avdragsgilla i 

inkomstslaget näringsverksamhet enligt 16 kap 1§ inkomstskattelagen, oavsett om räntekostnaderna 

är utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster eller inte.22 För ett bolag innebär det att de 

räntekostnader bolaget har för sina lån får dras av från det skattepliktiga resultatet innan skatten 

beräknas. Desto lägre resultat ett företag redovisar, desto lägre blir underlaget för skatt. För att 

tydliggöra, i dagens regelsystem är det alltså tillåtet att minska sitt resultat med räntekostnaderna, 

även om räntekostnaderna överstiger ränteintäkterna.  

                                                           
16 SOU 2014:40, s. 78. 
17 SOU 2014:40, s. 79. 
18 SOU 2014:40, s. 98. 
19 SOU 2014:40, s. 109. 
20 SOU 2014:40, s. 57. 
21 SOU 2014:40, s. 108. 
22 SFS 2015:65. Inkomstskattelag (1999:1229). Stockholm: Finansdepartementet S1 



6 
 

3.4 SKATTEPLANERING 
Den generella avdragsrätten har dock sina begränsningar, vilka infördes 2009 och 2013. Detta efter 

att Skatteverket upptäckt att många företag skatteplanerade med hjälp av koncerninterna lån, så 

kallade räntesnurror,23 och på så sätt minskade sin beskattningsbara inkomst vilket i sin tur ledde till 

lägre skatteintäkter för staten.24 Dessa regleringar finner man i 24 kap. 10 a-f §§ inkomstskattelagen. 

En räntesnurra är ett förfarande som innebär att koncerner som har ett utländskt bolag och ett svenskt 

bolag försöker att uppnå en effekt som om koncernbidrag skulle ha lämnats med avdragsrätt mellan 

bolagen för att undvika att beskattas i Sverige. Med andra ord flyttas vinsterna till lågbeskattade 

länder samtidigt som det uppstår en räntekostnad i det svenska bolaget, som får dras av mot det 

beskattningsbara resultatet.  

Såhär kan en typisk räntesnurra gå till: 

Ett svenskt moderbolag säljer ett rörelsedrivande dotterbolag till marknadsvärde till ett annat 

dotterbolag. Vinsten vid försäljningen blir skattefri hos moderbolaget eftersom att dotterbolaget 

räknas som näringsbetingad andel. Det förvärvande dotterbolaget betalar med ett räntebärande 

skuldebrev som löper på marknadsmässig ränta. Moderbolaget lämnar sedan fordran som tillskott till 

ett utländskt dotterföretag där beskattningen är låg. Nu kan det utländska dotterföretaget ta emot 

räntebetalningar från det förvärvande dotterbolaget med stöd av det räntebärande skuldebrevet. 

Räntebetalningarna finansieras genom koncernbidrag som innebär att det rörelsedrivande 

dotterbolaget får göra avdrag för koncernbidraget och på så sätt minska sitt resultat. I det förvärvande 

dotterbolaget uppkommer en lika stor skattepliktig intäkt i form av koncernbidraget som en 

avdragsgill räntekostnad. Resultatet påverkas alltså inte. I det utländska dotterbolaget sker antingen 

ingen eller en låg beskattning av ränteintäkterna. I nästa steg kan ränteintäkterna delas ut till 

moderbolaget utan skatteeffekter.25  

Fastighetsbolagen Fabege och Kungsleden är företag som haft många skattemål i kammarrätten som 

berör just räntesnurror genom så kallad fastighetspaketering.26 

3.5 EFFEKTER AV SÄNKT BOLAGSSKATTESATS 
Eftersom att avkastningskravet blir lägre med en lägre bolagsskattesats kan ett företags värde öka 

genom en ökad skuldsättning då värdet utgörs av företagets sammanlagda avkastningar. Om 

bolagsskatten sänks så minskar fördelarna och därmed också incitamenten av en hög skuldsättning, 

vilket leder till lägre ränteavdrag och en större skattebas.27 Finansdepartementet bedömer att en sänkt 

bolagsskattesats med en procentenhet leder till att skattebasen ökar med 1,59 procent. Det talar för att 

en skattesänkning skulle finansiera sig själv.28 

  

                                                           
23 SOU 2014:40, s. 130-132. 
24 SOU 2014:40, s. 119. 
25 SOU 2014:40, s.  130-131. 
26 Fröjd, Mattias. Paketeringsmål hos kammarrätten. Fastighetsnytt, 19 november 2011. 

http://fastighetsnytt.se/2013/10/109-paketeringsmal-hos-kammarratten/ (Hämtad 2015-04-27) 
27 SOU 2014:40, s. 94. 
28 SOU 2014:40, s. 96. 

http://fastighetsnytt.se/2013/10/109-paketeringsmal-hos-kammarratten/
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4. KAPITALSTRUKTUR 
Kapitalstruktur är ett begrepp som syftar till hur ett företag valt att finansiera sin verksamhet. Hur 

stor andel som är lån och hur stor andel som är eget kapital.29 Nedan ska Miller Modigliani teoremet 

samt teorier om optimal kapitalstruktur presenteras.  

4.1 MILLER MODIGLIANI TEOREMET 
Miller-Modigliani teoremet är ett benchmark teorem som går ut på att kapitalstruktur inte påverkar 

ett företags värde. Det har alltså ingen betydelse om företaget finansieras med lån eller eget kapital, 

då företagets värde bara utgörs av det kassaflöde företagets tillgångar genererar, samt risken. Detta 

under förutsättning att det råder en perfekt fungerande kapitalmarknad. Det innebär att de 

värdepapper som säljs på marknaden ska vara rätt prissatta, alltså motsvara nuvärdet av de framtida 

kassaflödena så att fullständig konkurrens uppnås, företagets finansieringsbeslut ska inte påverka 

kassaflödena och det ska inte finnas några transaktionskostnader eller skatt.30  

Anledningen till att kapitalstruktur inte ska påverka företagets värde är för att de totala kassaflödena 

till både långivare och aktieägare blir samma som investeringens totala kassaflöden, och därför har 

samma nuvärde.31 Med andra ord så motsvarar det totala kassaflödet som företaget betalar ut till sina 

långivare och aktieägare, det totala kassaflöde som företaget tjänar på sina tillgångar.32  

4.2 KAPITALSTRUKTUR PÅ EN IMPERFEKT MARKNAD 
Om man kan låna till en billigare ränta än aktieägarnas avkastningskrav, varför är då inte alla företag 

belånade till max? Problemet är att lånefinansiering ökar risken för konkurs, och innebär således 

ökade kostnader.33 

Man mäter hur högt ett företag är belånat genom belåningsgraden som visar hur stor del av det totala 

kapitalet som utgörs av lån.34 Vi ser en stor variation av belåningsgrad inom olika branscher. Varför 

lägger man ner tid på att hitta den optimala kapitalstrukturen om det inte spelar någon roll enligt 

Miller Modigliani teoremet? Det beror på att marknaden är imperfekt och det är nu skatter, som är 

den största imperfekten, kommer in i bilden. Eftersom att räntekostnader är avdragsgilla i de flesta 

länder, skapar det ett incitament till att finansiera sin verksamhet med hjälp av lån. Den avdragsgilla 

räntekostnaden som minskar det beskattningsbara resultatet multiplicerat med bolagsskattesatsen 

utgör det som kallas skatteskölden. För att räkna ut värdet av lånefinansiering beräknar man nuvärdet 

av alla framtida skattesköldar.35  

 

VL = VU + PV (Skatteskölden) 36  

VL = Värdet av företaget med belåning 

VU = Värdet av företaget utan belåning 

PV = Nuvärdet 

                                                           
29 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter. Corporate Finance. 3. uppl. Harlow: Pearson Education, 2013, s. 479.  
30 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s. 483. 
31 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s. 481. 
32 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s. 483. 
33 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s. 488. 
34 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s. 491. 
35 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s. 509-511. 
36 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s. 511. 
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Enligt Berk och deMarzo så föredrar bolag att använda sig av lånefinansiering vid anskaffning av 

främmande kapital, men belåningsgraden varierar stort mellan olika branscher.37 För att kunna dra 

nytta av alla skattefördelar från belåning, behöver det inte innebära att belåningsgraden är hundra 

procent. Företaget måste ha ett positivt resultat före skatt, för att det ska vara lönt.38 Den optimala 

belåningsgraden från ett skatteperspektiv är således en belåningsgrad där räntekostnaderna är lika 

med resultatet före skatt.39  

Om man analyserar hur företag valt att belåna sig i relation till sitt resultat, visar det att företagen 

generellt är underbelånade, de använder alltså inte sina möjliga ränteavdrag fullt ut. Anledningen till 

det är att en hög belåning ökar risken för konkurs. Företag måste betala sina räntekostnader, medan 

det inte finns samma krav på att göra utdelningar. Konkurskostnaderna motverkar alltså 

skattefördelarna med hög belåning.40 Konkursen innebär både direkta kostnader som ersättning till 

experter och inblandade parter samt indirekta kostnader som t.ex. förlorade kunder, leverantörer, 

anställda och så vidare.41  Med konkurskostnaderna med i beräkningen kommer den optimala 

kapitalstrukturen att vara: 

VL = VU + PV (Skatteskölden) – PV (Konkurskostnader)42  

Att beräkna hur stora eventuella konkurskostnader kommer att bli är inte lätt, och beror mycket på 

bransch. För teknologiföretag som har anställda som största tillgång, är det troligt att kostnaderna blir 

höga, medan i fastighetsbolag som har fysiska tillgångar som är lätta att sälja av och realisera, lär 

konkurskostnaderna bli lägre. Den optimala belåningsgraden styrs alltså till stor del av hur man 

bedömer konkurskostnaderna. 

 
Figur 4.1 Optimal kapitalstruktur med skatt och konkurskostnader med i åtanke43 

                                                           
37 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s.524. 
38 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s 527. 
39 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s 529. 
40 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s -532 
41 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s 542-545. 
42 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s 550. 
43 Figur 16.1, Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s. 551. 
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En annan fördel med lånefinansiering är att de ursprungliga ägarna, har kvar sina ägarandelar och på 

så sätt har kvar kontrollen över företaget.44 Nackdelen med att vara överbelånad är å andra sidan att 

ägarna kan driva igenom riskfyllda investeringar då de vet att det är långivarna som får ta den stora 

smällen om det går fel, samt att de väljer bort att göra vissa investeringar som har ett positivt nuvärde 

för företaget i sin helhet, men inte för aktieägarna själva.45 Denna problematik med intressekonflikter 

och moralisk risk behandlas inom agentteorin.46 

Resonemanget om optimal kapitalstruktur leder fram till slutsatsen att företag tjänar på 

lånefinansiering upp till en viss gräns innan fördelarna av eget kapital tar över. Se figur 4.1. 

 

 

  

                                                           
44 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s. 559. 
45 Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s. 553-554. 
46 Investopedia. Principal-agent problem. 2015. http://www.investopedia.se/lexikon/p/principal-agent-problem/ (Hämtad 

2015-04-27) 

 

http://www.investopedia.se/lexikon/p/principal-agent-problem/
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5. HUVUDFÖRSLAGET 
 

Företagsskattekommitténs uppdrag var att ta fram ett förslag på ett nytt bolagsskattesystem som 

skulle neutralisera beskattningen av bolag oavsett finansieringsval samt ta bort möjligheten till att 

göra så kallade räntesnurror. Uppdraget innebar också att hitta en modell som skulle kunna ersätta de 

nuvarande reglerna om avdragsbegränsningar. Med en strävan efter att behandla alla 

finansieringsformer skattemässigt lika, förhindra att skatten påverkar företagens ekonomiska val och 

att skydda den svenska skattebasen genom att förhindra att vinster beskattas i andra länder, har 

Företagsskattekommittén kommit fram till ett huvudförslag som är uppdelat i två delar och kommer 

att beskrivas i följande kapitel. De två delarna hör ihop på det sättet att avdragsbegränsningen 

kommer att finansiera finansieringsavdraget. På så sätt kommer skattebelastningen för bolagssektorn 

i stort, att bli oförändrad. Skillnaden blir hur skattekostnaderna fördelas mellan bolagen.47  

5.1 AVDRAGSRÄTTEN FÖR NEGATIVA FINANSNETTON 
För att förstå vad det nya skatteförslaget innebär måste man reda ut vad begreppet finansnetto är för 

något. Ett positivt finansnetto uppkommer då beskattningsårets finansiella intäkter överstiger de 

finansiella kostnaderna och utgörs då av mellanskillnaden mellan dessa. Tvärtom uppkommer ett 

negativt finansnetto då beskattningsårets finansiella kostnader överstiger de finansiella intäkterna.48  

Det förslaget går ut på är att finansiella kostnader som överstiger finansiella intäkter, alltså ett 

negativt finansnetto, inte ska få dras av. Dock får alla finansiella kostnader som motsvaras av 

finansiella intäkter dras av i vanlig ordning.49 För de företag som är verksamma inom branscher som 

kännetecknas av att vara högt belånade, som fastighetsbranschen, kommer detta att innebära att 

företagen kommer att få ett större skatteunderlag vilket resulterar i en högre skattekostnad. För de 

företag som har stora finansiella intäkter, och därmed ett positivt finansnetto kommer dock fördelen 

av att använda sig av lånat kapital att finnas kvar. 

Anledningen till att man inte valde alternativet att begränsa avdraget för finansiella bruttokostnader 

var för att det ansågs kunna leda till en orimligt hög beskattning för vissa företag som t.ex. finansiella 

företag som har både stora finansiella kostnader och stora finansiella intäkter. Det hade inneburit att 

de hade behövt betala full skatt på deras finansiella intäkter, samtidigt som det var ett tak på hur 

mycket de skulle kunna dra av, oavsett om finansnettot var positivt.50  

Reglerna om ränteavdragsbegränsningar som finns i 24 kap. 10a-10f §§ inkomstskattelagen, som 

skulle förhindra skatteplanering blir i och med förslaget överflödiga och föreslås att avskaffas, då de 

nya reglerna i princip skulle omöjliggöra skatteplanering som rör ränteavdrag.51 

  

                                                           
47 SOU 2014:40, s.177. 
48 SOU 2014:40, s.180. 
49 SOU 2014:40, s.177. 
50 SOU 2014:40, s.181. 
51 SOU 2014:40, s.179. 
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5.2 DEFINITIONER  
Eftersom att den avdragsbegränsning som förslaget innefattar, bygger på begrepp som idag inte finns 

uttryckta i inkomstskattelagen som finansiell kostnad, finansiell intäkt, finansiellt instrument, 

negativt finansnetto och positivt finansnetto är det av stor vikt att dessa begrepp klargörs och 

definieras. Detta för att underlätta tillämpningen av de nya reglerna, och för att undvika att det ska 

uppstå gråzoner. Begreppet ränta används i svensk lagstiftning, men utan att vidare definieras. 

Innebörden har fått tolkas ur rättspraxis. Ur ett ekonomiskt synsätt är ränta alla betalningar för att 

anskaffa eller tillföra främmande kapital. Det är då önskvärt att den skattemässiga definitionen 

överensstämmer med den ekonomiska för att förhindra skatteplanering samt underlätta 

gränsdragningen.52 I juridisk doktrin förekommer två utgångspunkter för begreppet ränta. Det 

formella begreppet som tar sikte på det belopp som de involverade parterna har avtalat om, samt det 

realekonomiska begreppet som åsyftar till all ersättning från gäldenären till borgenären för krediten. 

Enligt rättspraxis fastslog man att rättsbegreppet ska tolkas strikt formellt.53  

För att rättsbegreppet ska omfatta alla kostnader för anskaffande av främmande kapital samt 

likvärdiga kostnader, kommer Företagsskattekommittén fram till att det räntebegrepp som framgått 

ur praxis, inte räcker till för att omfatta alla icke avdragsgilla kostnader. Därför ska nya 

skatterättsliga begrepp införas för att komplettera begreppet ränta.54   

5.2.1 FINANSIELLA INSTRUMENT 
Finansiella instrument ska omfatta alla instrument vars vinster och förluster ska utgöra finansiella 

intäkter och finansiella kostnader, och dess definition framgår i 4 kap. 14a och 14c §§ 

årsredovisningslagen. På så sätt kommer den skatterättsliga definitionen att överensstämma med den 

redovisningsmässiga. Andelar i skalbolag eller andelar i så kallade byggmästarsmittade företag, samt 

optioner och terminer om det är hänförliga till fullt ut avdragsgilla kostnader undantas från 

begreppet.55 Med andelar i byggmästarsmittade företag menas andelar i fastighetsförvaltande företag 

som träffas av bestämmelsen i 27 kap. 6§ inkomstskattelagen. Dessa undantas av den enkla 

anledningen att fastigheter inte räknas som en finansiell tillgång.56  

5.2.2 FINANSIELLA KOSTNADER 
Begreppet finansiella kostnader finns redan inom redovisningen men det nya skatterättsliga 

begreppet ska förutom vad som anses som ränta enligt doktrinen även omfatta alla kostnader som 

uppkommer för att erhålla en kredit oavsett rubricering.57 Begreppet utvidgas följaktligen från vad 

som anses som räntekostnad och knyts i huvudsak till vad som anses som ränta enligt den 

realekonomiska utgångspunkten.58 För att det ska vara svårare att omklassificera kostnader och 

intäkter genom att ändra den rättsliga rubriceringen har begreppen med avsikt getts en bred definition 

och ska definieras som alla kostnader som inte får dras av annat än mot motsvarande intäkter.59 

Förutom direkta kostnader för en kredit kommer även indirekta kostnader som borgen, 

                                                           
52 SOU 2014:40, s.196. 
53 SOU 2014:40, s.199. 
54 SOU 2014:40, s.200. 
55 SOU 2014:40, s.201. 
56 SOU 2014:40, s.202. 
57 SOU 2014:40, s.224. 
58 SOU 2014:40, s.200. 
59 SOU 2014:40, s.204-205. 
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valutakursförluster och förlust vid avyttring och nedskrivning av finansiella instrument ingå i 

begreppet finansiella kostnader.60  

I och med att indirekta kostnader ska ingå, är det nödvändigt att i vissa fall skilja ut 

räntekomponenten från en kostnad. Till exempel kommer detta att behöva göras för hyror. 

Sedvanliga leverantörsskulder är dock undantagna från reglerna om att räntekomponenten ska skiljas 

ut eftersom att det oftast är korta krediter på förhållandevis försumbara belopp, vilket gör att 

arbetsbördan skulle överstiga fördelarna.61  

5.2.2.1 HYROR  

I förslaget föreslås att den finansiella kostnaden, alltså räntan, ska skiljas ut från hyreskostnader. 

Bakgrunden till denna regel är att det ur ekonomisk synvinkel alltid ingår en finansiell kostnad i en 

hyra och om inte detta tas hänsyn till så uppstår spänningar mellan ränteutgifter och hyresutgifter och 

mellan ränteintäkter och hyresintäkter. De företag som har ett negativt finansnetto kommer att vilja 

klassa hyresintäkter, som ränteintäkter för att öka på sitt avdragsunderlag. I vissa situationer tjänar 

båda hyrestagaren och uthyraren på samma klassificering, medan i andra fall har de motstridiga 

intressen. För att uppnå neutralitet anser Företagsskattekommittén att det bästa vore att samtliga 

hyror delas upp i en räntedel och en hyresdel.62 

Ett undantag kommer dock att göras för fastighetshyror. I dessa fall behöver hyreskostnaden alltså 

inte delas upp förutom vid sale-and lease-back-transaktioner eller vid hyra av fastighet inom 

koncerner. Orsaken till att fastighetshyror undantas är dels av praktiska skäl och för att det annars 

skulle vara möjligt att öka på sitt kvittningsunderlag. Desto högre finansiella intäkter, desto mer 

finansiella kostnader kan kvittas bort. Detta skulle motverka företagens incitament till att minska sin 

belåning. Samtidigt medverkar särreglerna för fastighetshyror till att det uppkommer en ny 

snedvridning, nämligen att hyra blir skattemässigt gynnat framför köp.63  

5.2.2.2 SALE-AND-LEASE-BACK-TRANSAKTIONER 

Sale-and-lease-back-transaktioner genomförs för att frigöra kapital. De är utformade så att det 

företag som från början ägde sina lokaler, säljer dem till en ny fastighetsägare, för att sedan hyra 

tillbaka samma lokaler. Kontraktet är ofta långt så att verksamheten tryggt kan fortsätta bedrivas i 

lokalerna. De nya föreslagna reglerna skulle gynna denna typ av transaktioner om inte hyran delades 

upp. Om ett företag har ett negativt finansnetto, och därmed inte får dra av alla sina räntekostnader 

för sitt lån, kan de efter en sale-and-lease-back transaktion bara byta ut kostnaderna mot en 

hyreskostnad som får dras av. Med hänsyn till detta föreslås att den finansiella kostnaden ska skiljas 

ut i dessa fall.64  

5.2.3 FINANSIELLA INTÄKTER 

Eftersom att det är omfattningen av de finansiella intäkterna som avgör hur mycket finansiella 

kostnader som är avdragsgilla, är det viktigt att även definiera dessa. Förslagets definition är att 

finansiella intäkter är intäkter av sådant slag som motsvaras av en finansiell kostnad. Med andra ord, 

ska de sammanfalla med varandra, med undantag för några tillägg.65  

                                                           
60 SOU 2014:40, s.204. 
61 SOU 2014:40, s 224-225. 
62 SOU 2014:40, s.227-228. 
63 SOU 2014:40, s.229. 
64 SOU 2014:40, s.230. 
65 SOU 2014:40, s.242. 



13 
 

5.4 UTJÄMNING AV FINANSNETTON 
För att uppnå ett neutralt skattesystem ska företag som har samma intäkter och kostnader beskattas 

lika oavsett när i tiden som de uppkommer samt ska koncerner i sin helhet beskattas likadant som ett 

enskilt företag hade beskattats.66 

Inom koncerner ska det vara möjligt att göra avdrag för ett outnyttjat negativt avdrag hos ett annat 

företag inom koncernen, så länge villkoren för att med avdragsrätt få lämna koncernbidrag till 

varandra är uppfyllda.67 Anledningen till det är att man vill upprätthålla syftet med att koncerner ska 

beskattas som om verksamheten hade bedrivits i ett enda företag.68 Detta gäller dock bara företag 

inom koncerner som är skattskyldiga i Sverige, vilket kan leda till den positiva effekten att det blir 

mindre lockande att placera dotterbolag utanför Sverige.69 

Vad gäller utjämning av finansnetton mellan beskattningsår så bedömer Företagsskattekommittén att 

dessa inte ska få sparas och rullas vidare till kommande beskattningsår trots att det strider mot 

neutralitetsprincipen. Ett företag som har ett varierande finansnetto över tid ska beskattas lika som ett 

företag som har ett stabilt finansnetto under förutsättning att de har lika stort sammanlagt finansnetto 

över tiden, för att det ska råda neutralitet. Men på grund av rädsla för skatteplanering och ökad 

administrativ börda hos företagen, bedömer Företagsskattekommittén att finansnetton inte ska få 

sparas. De anser vidare att det inte är vanligt att företagen har ett omväxlande finansnetto, utan att 

verksamhetens karaktär gör att dessa är ungefär samma från år till år och att möjligheten till att spara 

finansnetton då i praktiken inte skulle få någon större ekonomisk betydelse.70  

5.5 FINANSERINGSAVDRAGET 
I och med att man avskaffar avdragen för negativt finansnetto ska man införa ett så kallat 

finansieringsavdrag som fungerar som en motvikt och är en skattelättnad som i och med att den är 

kopplad till företagets resultat, sänker skatten på avkastningen på samtliga investeringar.71 Det är ett 

schablonmässigt avdrag som ska utgöra 25 procent av det skattemässiga resultatet före avdraget om 

det är positivt.72 Resultatet ska beräknas som näringsverksamhetens intäkter minskat med dess 

kostnader, justerat för ett eventuellt negativt finansnetto och utgörs alltså av näringsverksamhetens 

hela skattemässiga resultat.73  

Tanken med finansieringsavdraget är att neutralisera valet av finansieringsform och sänka 

beskattningen på avkastningen på investeringar. I praktiken kommer effekten av 

finansieringsavdraget att kunna jämställas med en sänkning av bolagsskatten från 22 procent till 16,5 

procent, vilket därmed gynnar alla. Orsaken till att införa ett finansieringsavdrag istället för att bara 

sänka bolagsskatten rakt av är för att ge uttryck åt syftena bakom reformen. Finansieringsavdraget 

ska i stort sett finansieras genom de ökade skatteintäkter som den slopade avdragsrätten för negativa 

finansnetton kommer att innebära. 74  

                                                           
66 SOU 2014:40, s.184. 
67 SOU 2014:40, s.185. 
68 SOU 2014:40, s.187. 
69 SOU 2014:40, s.188. 
70 SOU 2014:40, s.190-191. 
71 SOU 2014:40, s.195. 
72 SOU 2014:40, s.191. 
73 SOU 2014:40, s.194. 
74 SOU 2014:40, s.195. 



14 
 

5.6 FÖR VILKA SKA DE NYA SKATTEREGLERNA GÄLLA? 
Reglerna var huvudsakligen tänkt att endast gälla juridiska personer, men för att undvika att reglerna 

skulle kringgås genom att företag då skulle kunna välja att driva sin verksamhet i en annan 

företagsform eller flytta sina tillgångar till ett sådant bolag som inte räknas som en juridisk person, 

utökades förslaget till att även gälla handelsbolag. 

Om en juridisk person äger en andel i ett handelsbolag, kommer resultatet för andelen att räknas in i 

den juridiska personens näringsverksamhet och beskattas som en helhet, enligt 14kap 10§ 

inkomstskattelagen. Det innebär att det skulle vara möjligt att förvärva en andel i ett handelsbolag 

med positivt finansnetto bara för att kunna kvitta bort ett negativt finansnetto. För att detta inte ska 

kunna ske ska man införa en regel som innebär att kvittning endast får ske om andelen ägts under 

hela den juridiska personens beskattningsår eller sedan det delägda företaget började bedriva 

verksamhet och att det delägda handelsbolagets räkenskapsår måste sammanfalla med den juridiska 

personens beskattningsår.75  

5.7 KONSEKVENSER ENLIGT UTREDNINGEN 
Som tidigare nämnts ska reformen inte medföra ökade skattebetalningar för den sammanlagda 

bolagssektorn men däremot kommer förslaget att innebära att skattebetalningarna omfördelas.76 

5.7.1 BETEENDEFÖRÄNDRINGAR 
Då förslaget innebär att kapitalstrukturen ur ett företagsekonomiskt lönsamhetsperspektiv kommer 

att behöva ändras för många företag, kan det leda till beteendeförändringar som kan påverka 

skatteintäkterna. Tänkbara förändringar är att företag i större utsträckning kommer att välja att 

finansiera sina investeringar med eget kapital och om hyror förblir fullt avdragsgilla är det troligt att 

många företag kommer att vilja hyra tillgångar istället för att äga dem med hjälp av lånefinansiering. 

Den sänkta bolagsskatten förväntas leda till att fler företag kommer att vilja redovisa sina vinster i 

Sverige. Sammantaget bedömer Företagsskattekommittén att skatteintäkterna totalt sett i varje fall 

inte kommer att minska.77  

5.7.2 ADMINISTRATIVA KONSEKVENSER 
Företagsskattekommittén bedömer att beräkningen av finansnettot kommer att vara enkel för de 

flesta företag då det framgår ur bokföringen. Problem kan dock uppstå vid gränsdragningen om en 

intäkt eller kostnad ska ingå i finansnettot eller inte. De anser att det relativt snabbt kommer att 

utformas rutiner som förenklar detta arbete och att det endast är specialfall som kommer att kräva 

merarbete och därmed kostnader i form av ersättning till en revisor. Däremot bedöms de nuvarande 

administrativa kostnaderna minska då ränteavdragsbegränsningsreglerna som idag finns planeras att 

avskaffas, likaså aktiefållan.78 

  

                                                           
75 SOU 2014:40, s.182 och 184. 
76 SOU 2014:40, s.492. 
77 SOU 2014:40, s.478-479. 
78 SOU 2014:40, s.486-488. 
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5.7.3 KOSTNADERNA FÖR LÅNEFINANSIERING  
Enligt Företagsskattekommittén kommer förslaget med slopad avdragsrätt för negativa finansnetton 

att leda till en fördyring av räntekostnaden efter skatt med 0,5 procentenheter vid en räntenivå på 3 

procent och 0,82 procentenheter vid en räntenivå på 5 procent med slopat avdrag jämfört med fullt 

avdrag. Men lånefinansieringskostnaderna påverkas inte bara av belåningsgraden utan också av 

relationen mellan avkastningskrav och räntekostnaden. Om avkastningskravet på arbetande kapital är 

högre än låneräntan kan en högbelånad investering ändå vara lönsammare efter skatt i det föreslagna 

regelsystemet jämfört med det nuvarande. Så huruvida förslaget medför högre eller mindre skatt för 

ett enskilt företag beror på dess ekonomiska situation som i stort utgörs av lönsamhet, 

avkastningskrav och kapitalstruktur.79  

Tabell 5.1 Balanspunkt för oförändrad skattebelastning.80

 

5.7.4 KONSEKVENSER INOM OLIKA SEKTORER 
Tabellen 4.3 nedan beskriver hur huvudförslaget hade påverkat bolagsskatteuttaget för olika 

branscher i jämförelse med det verkliga bolagsskatteuttaget år 2011. Om beloppet är positivt innebär 

det att branschen skulle ha betalat mer med de nya föreslagna reglerna. Enligt dessa uppgifter skulle 

sektorn fastighetsverksamhet betala 3 226 000 000 kronor mer i det nya skattesystemet än vad de i 

verkligheten gjorde, och är således den bransch som får den största skatteökningen. Men enligt 

Företagsskattekommittén så kommer skatteökningen mest att drabba ett fåtal högbelånade 

fastighetsbolag, vars bestånd till största delen utgörs av kommersiella fastigheter. De anser därför att 

risken att den ökade skattebelastningen tas ut i form av högre hyror, främst i så fall kommer ske på 

lokalmarknaden och inte på bostadsmarknaden.81  

                                                           
79 SOU 2014:40, s.488-489. 
80 Tabell 20.4, SOU 2014:40, s. 489. 
81 SOU 2014:40, s.489-492. 
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Tabell 5.2 Förändringar skatteinbetalningar år 201182

 

5.7.5 BOLAGSSKATT I FÖRHÅLLANDE TILL EKONOMISK AKTIVITET 
Om man jämför bolagsskatteinbetalningar mot varje branschs andel av BNP, kan man analysera hur 

bolagsskatteinbetalningar är kopplade och korrelerade mot den faktiska ekonomiska aktiviteten. 

Sektorn fastighetsverksamhet står för 2,6 procent av de totala skatteinbetalningarna medan deras 

samlade förädlingsvärde, alltså BNP-tillskott, uppgår till 7 procent. Med det nya föreslagna 

regelsystemet skulle skatteinbetalningarna istället motsvara 6,3 procent av de totala 

skatteinbetalningarna vilket ligger närmare fastighetssektorns förädlingsvärde. I de övriga 

branscherna korrelerar andelen bolagsskatt med sektorns andel av förädlingsvärdet ganska bra.83  

  

                                                           
82 Tabell 20.5, SOU 2014:40, s.492. 
83 SOU 2014:40, s.493-494. 
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5.7.6 BOLAGSSKATT I FÖRHÅLLANDE TILL TILLGÅNGAR OCH INVESTERINGAR 
Vissa sektorer, däribland fastighetssektorn, använder sig av en stor andel lånat kapital av naturliga 

skäl då fastigheter fungerar som säkerhet vid lån. Trots att sektorns förädlingsvärde bara uppgår till 7 

procent har sektorn 18,7 procent av hela bolagssektorns fasta tillgångar. Eftersom att fasta tillgångar 

ofta är förknippade med en hög belåningsgrad faller det sig naturligt att fastighetsverksamhet har 

högst belåningsgrad av alla sektorer som Företagsskattekommittén jämfört. Slutsatsen är således att 

företag med hög andel fasta tillgångar som är högt belånade kommer att få en ökad skattebelastning 

med de nya föreslagna reglerna, medan mindre belånade företag kommer att få en skattelättnad.84  

5.7.7 REALEKONOMISKA EFFEKTER 
Vilka realekonomiska konsekvenser huvudförslaget kommer att få, styrs av effekten på investeringar. 

Produktiviteten i samhället styrs av mängden investeringar och avkastningen på gjorda investeringar. 

Om den nya skattereformen leder till en positiv effekt på investeringarna så kommer därmed 

produktiviteten att öka, vilket på lång sikt leder till högre BNP och högre sysselsättning. Det svåra är 

att på förhand avgöra om förslaget kommer att leda till en positiv eller negativ effekt. Det som talar 

för en positiv effekt på investeringar är att den effektiva beskattningen sjunker till 16,5 procent, 

medan som talar för en negativ effekt är att lånefinansierade investeringar blir dyrare. Utredningen 

bedömer dock sammantaget att skattereformen kommer att leda till fler investeringar, med högre 

avkastning.85  

5.7.8 EFFEKTER PÅ FASTIGHETSSEKTOR 
Företagsskattekommittén tar i sin konsekvensanalys också upp problematiken med att om 

lönsamheten blir för låg för fastighetssektorn genom den ökade skattebördan i kombination med t.ex. 

hög ränta och låga hyror, kan det bli svårt för dessa företag att betala på sina lån. Eftersom att 

fastighetssektorn är både högt belånad och är en stor sektor kan det riskeras att spridas till banker och 

sen ut till övriga ekonomin.86  

  

                                                           
84 SOU 2014:40, s.495-497. 
85 SOU 2014:40, s.502-504. 
86 SOU 2014:40, s.505-506. 
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6. REMISSYTTRANDEN OCH KOMMENTARER 
Efter att Företagsskattekommitténs slutbetänkande gavs ut den 12 juni 2014 så skickades den ut på 

remiss den 23 juni 2014. Av de 98 remissinstanser som slutbetänkandet skickades till har här valts att 

presentera synpunkter från sex relevanta organisationer, varav de tre första ställer sig negativa och de 

tre sista ställer sig positiva till förslaget.87 Även en kommentar från professorn Hans Lind har 

presenterats då hans reflektioner är högst relevanta för diskussionen. 

6.1 FAR 
FAR – Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare har yttrat sig över 

den statliga utredningen och fastslagit att de avstyrker förslaget i dess nuvarande utformning. 

Organisationen är positivt inställda till att en förändring måste göras för att neutralisera valet av 

finansieringsform, men tycker att förslaget gör det alltför komplicerat att tillämpa och tolka reglerna. 

De föreslår att förslaget förenklas och att till exempel den delen om att räntekomponenten ska 

beräknas och brytas ut ur hyror inte införs. FAR anser att förslaget har haft för stort fokus på att 

hindra skatteplanering och att man kringgår de åsyftade reglerna, istället för att skapa ett lättillämpat 

system. 

De anser även att utredningen har stora brister i dess konsekvensanalys. En utförlig bedömning och 

analys saknas av om, och i så fall hur, förslaget kommer att leda till ändrat beteende hos företagen 

vad gäller investeringsviljan, och hur det kommer att slå på fastighetsbranschen som kommer att få 

en ökad skattebörda. Dessutom håller de inte med Företagsskattekommittén om att företag med 

antingen positivt eller negativt finansnetto normalt har detta under en längre tid, och tycker därför att 

förslaget borde ändras så att man kan spara och rulla finansnetton vidare till kommande år.88  

FAR bedömer att förslaget kommer att missgynna fastighetsföretagen då dessa drabbas hårt av den 

begränsade avdragsrätten och att finansieringsavdraget inte räcker till för att kompensera detta. De 

belyser även att för att förslaget ska vara konsekvent bör hänsyn ha tagits till detta, eftersom att man 

föreslagit särskilda regler för finansiella företag. Anledningen till att ingen hänsyn tagits till 

fastighetsbranschen tror FAR sannolikt kan bero på att ingen av utredningens ledamöter eller 

experter har bakgrund inom fastighetsbranschen. En lösning enligt FAR är att införa en lättnad för 

nybyggda fastigheter.89  

6.2 FASTIGHETSÄGARNA 
Fastighetsägarna avstyrker förslaget med motiveringen att konstruktionen gynnar äldre, 

välkonsoliderade företag med hög lönsamhet och inte nya företag som behöver ta lån för att komma 

igång och växa. Enligt Fastighetsägarna är det i den sistnämnda typen av företag som nya 

arbetstillfällen skapas och därmed främjar förslaget inte ekonomisk tillväxt. De menar att tillväxt är 

kapitalkrävande.  

Eftersom att Sveriges avdragssystem för räntor skulle bli unikt internationellt skulle förslaget leda till 

en nackdel för svenska bolag. En annan synpunkt de hade var att den slopade avdragsrätten inte 

                                                           
87 Remisslista. Företagsskattekommitténs slutbetänkande: ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och Stabilitet” 

(SOU 2014:40). Stockholm den 23 juni 2014. 
88 FAR. Remissvar, SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Stockholm den 24 oktober 

2014, s.1-2. 
89 FAR, 2014, s. 9-10. 
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skulle vara förenlig med principen att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska få dras av 

som kostnad enligt 16kap. 1§ inkomstskattelagen. Den statliga utredningen avser indirekt att 

fastighetsbolagen ska stå för en stor del av finansieringen av finansieringsavdraget, men problemet är 

att inte alla fastighetsföretag är lönsamma vilket gör att förslaget kommer att påverka byggande och 

förvaltning av landets infrastruktur. Lånat kapital är en nödvändighet för många av dessa företag. 

Dels för att det rör sig om stora kapitalinsatser men också för att det dröjer lång tid innan en 

fastighetsinvestering ger avkastning i form av hyresintäkter på grund av den långa plan- och 

byggprocessen. Den slutliga bedömningen från Fastighetsägarna är att förslaget kommer att leda till 

minskat kassaflöde och alltså lägre fastighetsvärden. Det i sin tur leder till att branschen kommer att 

få det svårare att låna pengar och investeringsmöjligheterna minskar. Vidare anser de att det finns en 

risk att stabiliteten i det finansiella systemet hotas i och med att bankernas pant minskar i värde.90 

6.3 SABO 
SABO som står för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag avstyrker förslaget. Dels för att det inte är 

förenligt med principen att kostnader för att bibehålla eller förvärva skattepliktiga inkomster ska vara 

avdragsgilla, men också på grund av att det kommer att minska nyproduktionen av bostäder samt 

försvåra nödvändigt underhåll av det befintliga beståndet.  

SABO:s ambition är att bygga hyresrätter för att komma till bukt med den bostadsbrist som råder i 

flera av Sveriges kommuner, vilket är nödvändigt för välfärd och tillväxt. De menar att detta förslag 

kommer att innebära att det bostadspolitiska mål som finns om att minst 250 000 bostäder ska 

byggas till år 2020, inte kommer att kunna uppfyllas. 

Förslaget kommer att leda till minskade marknadsvärden på bostadsfastigheter och att den nuvarande 

obalansen mellan upplåtelseformerna, äga kontra hyra, kommer att förvärras. De anser därför att 

förslaget inte bör genomföras, men om det trots allt gör det, krävs det ett kompletterande regelverk 

som kompenserar fastighetsbranschen. Eftersom de vidare anser att Företagsskattekommittén inte 

gjort en tillräckligt omfattande analys över hur bostadssektorn skulle påverkas, har SABO gjort en 

egen som följer nedan.91 

6.3.1 NYPRODUKTIONEN AV BOSTÄDER MINSKAR 
Då fastigheter är ett tillgångsslag som i princip har en evig livscykel och kräver stora kapitalinsatser, 

är det inte konstigt att investeringar i nya fastigheter till stor del finansieras med främmande kapital. 

Det är alltså en högbelånad bransch av naturliga skäl. I många av allmännyttans nybyggnadsprojekt 

går kalkylen i dagsläget precis ihop, vilket innebär att om skatten och därmed kostnaderna ökar, 

kommer kassaflödena att försämras och kalkylen kommer inte längre gå ihop. Det kommer alltså inte 

att bli lönsamt så vida inte hyrorna höjs, vilket är svårt då hyrorna då kommer att hamna på en nivå 

som innebär en stor risk för vakanser. Det blir alltså mer osäkert, och dyrare att starta igång 

nybyggnadsprojekt av hyreshus, vilket kommer resultera i att mindre byggs och färre kommer att 

vilja investera i bostadshyreshus.  

                                                           
90Fastighetsägarna. Yttrande över SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt -för ökad effektivitet och stabilitet. Stockholm den 

24 oktober 2014. 
91 SABO. Remissyttrande, Neutral bolagsskatt -för ökad effektivitet och stabilitet. Stockholm den 15 oktober 2014, s. 1. 
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SABO menar att förslaget kommer att förstärka den trend som vi ser idag på bostadsmarknaden, att 

det främst byggs i attraktiva lägen som tål högre hyresnivåer. Det medför att nybyggda hyresrätter 

bara kommer vara lämpade för kundgrupper med mycket kapital.  

För att illustrera hur förslaget kommer att slå på bygg- och fastighetsmarknaden har SABO gett flera 

exempel från verkligheten. En av dessa kommer från det allmännyttiga bostadsföretaget Stångstaden 

i Linköping som är ett stabilt företag som bygger hyresrätter. Vid en belåning på 80 procent till en 

låneränta på tre procent kommer inflyttningshyran för en 3:a behöva höjas med 760 kronor i 

månaden. Med en låneränta på fyra procent skulle hyran behöva höjas med 1000 kr, vilket motsvarar 

en ökning med 10 procent av den ursprungliga hyran. Till dessa hyresnivåer skulle det vara svårt att 

få lägenheterna uthyrda, vilket gör att bygget kanske aldrig skulle sättas igång.92 

6.3.2 NÖDVÄNDIGA RENOVERINGAR AV BOSTADSBESTÅNDET FÖRSVÅRAS 
Många av miljonprogrammets bostäder är idag i stort behov av upprustning. Bara inom allmännyttan 

rör det sig om 250 000 lägenheter. Då skattekostnaden minskar resultatet kommer det finnas mindre 

pengar över till att göra underhåll. I och med att hyresnivåerna efter bruksvärdehöjande underhåll 

höjs, kommer hyrorna inte kunna höjas ännu mer för att kompensera skattekostnaden. Det skulle i så 

fall resultera i att folk inte skulle ha råd att bo kvar. 

SABO menar också att det finns ett samband mellan räntenivåer och underhåll. När räntan är låg 

passar företagen på att renovera då låga räntekostnader ger utrymme till det, medan då räntan är hög, 

så skjuter man på underhållet. Ett slopat avdrag för negativa finansnetton skulle innebära att 

räntekostnaderna blev högre trots en låg räntenivå, vilket skulle försvåra underhållet. 

En sämre teknisk status på fastigheterna ger en sämre rating av ratinginstituten, vilket leder till högre 

räntekostnader då kommer bankerna att vilja ta ut en högre riskpremie. 

SABO tror att om förslaget införs och skattekostnaderna för fastighetssektorn ökar, kommer vi att se 

en ökad försäljning av hyreshusen till bostadsrättsföreningar, vilket motverkar målet om att minska 

bostadsbristen.93 

6.3.3 SABO:S BERÄKNING AV EKONOMISKA KONSEKVENSER  
SABO gjorde en översiktlig beräkning över de ekonomiska konsekvenserna på allmännyttiga 

kommunala bostadsbolag utifrån statistik för bokslutsuppgifter året 2013 och kom fram till att 

bolagsskatten skulle öka med ungefär en miljard kronor för de 245 bostadsföretagen som ingår i 

SABO:s organisation. Om räntenivå stiger så skulle även denna siffra stiga. Cirka 100 företag skulle 

betala mer i skatt än hela sitt resultat före skatt, och cirka 20 företag skulle betala skatt trots ett 

negativt resultat. Många av dessa företag verkar i kommuner med väldigt svaga bostadsmarknader.94 

Göran Eriksson, ekonomichef för bostadsbolaget Eksta Bostäder AB kommenterar hur förslaget 

skulle påverka dem: ”Vår skattebelastning skulle öka från 0 till 13 miljoner. Vilket motsvarar 150 

procent av det bokförda resultatet före skatt räkenskapsåret 2013. Skatten är alltså 150 procent av 

vinsten! Troligen hör vi till den gruppen bolag som är mest missgynnade av förslaget. Förklaringen 

är att vi har ett relativt ungt bostadsbestånd och har byggt mycket under senare år, vilket självklart 

medför en stor låneskuld. Förslaget straffar således bolag som bygger nytt och producerar de nya 

                                                           
92 SABO, 2014, s. 2-3. 
93 SABO, 2014, s. 3-4. 
94 SABO, 2014, s. 5. 
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bostäder som landet är i behov av. Förslaget har också den märkliga effekten att stigande räntor 

både ökar ränteutgifterna och skatt att betala.” 95 

6.3.4 VÄRDEMINSKNING PÅ BOSTADSFASTIGHETER 
Om räntekostnaderna ökar finns det en stor risk att marknadsvärdena på fastigheterna går ner. Detta 

illustreras nedan i tabell 6.1. Om utgiften för ett nybyggnadsprojekt är 100 miljoner kronor och hela 

utgiften är finansierad med ett lån till en ränta på 3 procent kommer skattekostnaden att bli 495 tusen 

kronor.  

Tabell 6.1 Utgifter för kapital 

 

I och med att utgifter för lån ökar med 0,5 procentenheter, så kommer avkastningskravet att öka med 

samma. Det leder till ett lägre marknadsvärde eftersom att vi diskonterar med en högre siffra. 96 

Om marknadsvärdena sjunker, kommer många företag att bli tvungna att skriva ner sina fastigheter 

bokföringsmässigt. Då reducerar man det egna kapitalet, vilket i många bostadsföretag redan är 

litet.97 

6.3.5 ÖKAD OBALANS MELLAN UPPLÅTELSEFORMERNA PÅ BOSTADSMARKNADEN 
SABO anser att förslaget leder till en ökad obalans mellan upplåtelseformerna hyra och ägande. Det 

är redan 33 procent dyrare att bo i en hyresrätt än att bo i en äganderätt och detta förslag snedvrider 

denna obalans ytterligare. De som äger sin bostad får en skattereduktion med 30 procent av 

ränteutgifterna medan de som bor i hyresrätt indirekt via hyran får betala hela hyresvärdens 

skattekostnader, och nu i och med förslaget även 16,5 procentenheter till, då bolagen måste ta ut den 

ökade skatten via ökade hyror. I slutändan blir det då hyresgästerna som för stå för notan.98 

6.3.6 ÖVRIGA SYNPUNKTER 
Företagsskattekommittén förstår att detta kommer påverka bygg- och fastighetsbranscherna men 

menar på att dessa branscher betalar mindre i skatt än andra branscher, speciellt eftersom att många 

företag använder sig av paketerade försäljningar och därmed undgår reavinstbeskattningen. SABO 

                                                           
95 SABO, 2014, s. 6. 
96 SABO, 2014, s. 6. 
97 SABO, 2014, s. 7. 
98 SABO, 2014, s. 8. 

Lånesumma 100 000 000

Räntesats 3%

Räntekostnad 3 000 000

Ränteintäkt 0

Negativt finansnetto 3 000 000

Finansieringsavdrag 25%

Bolagsskatt 22%

Effektiv bolagsskatt 16,5%

Skattekostnad 495 000

Utgifter för lån innan förslaget 3 000 000 3,0%

Utgifter för lån efter förslaget 3 495 000 3,5%
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anser att detta inte är vanligt inom bostadsföretagen då de är långsiktiga fastighetsägare. Förklaringar 

till varför fastighetsbolag inte betalar lika mycket i skatt som andra branscher finner dem i att många 

företag gör stora underhållsinsatser nu när räntan varit låg, samt att företag på svaga marknader helt 

enkelt inte varit så lönsamma och haft dåliga resultat.99 

6.4 SACO 
SACO som står för Sveriges akademikers centralorganisation ställer sig bakom 

företagsskattekommitténs förslag då de anser att dagens system ger för stort utrymme för 

skatteplanering. Det snedvridna skattesystemet gör att högt belånade företag kan minska sin skatt och 

i vissa fall helt undgå den på grund av de förmånliga reglerna som gäller idag. SACO menar att 

förslaget gynnar lönsamma företag med låg skuldsättning, vilka till stor del utgörs av små företag, 

och att det är viktigt att underlätta för dessa. Som förlorarna pekar de ut fastighetsbolagen och 

vidkänns att det kan påverka bostadsbyggandet men menar att fastighetsbolagen har haft en särskilt 

förmånlig beskattning och kommer att fortsätta ha det jämfört med andra branscher. Därför ser dem 

det som mindre problematiskt.100  

6.5 SVERIGES RIKSBANK 
Riksbanken anser att förslaget om att skapa neutralitet mellan finansieringsform är nödvändigt, då 

det bör leda till ett mer stabilt och solitt ekonomiskt system och bidra till en mer hållbar tillväxt.  

Däremot har de synpunkter på att huvudförslaget bör utredas ytterligare eftersom att systemet är nytt 

internationellt och att man bör analysera möjligheten att införa reformen gradvis.  Ett av de områden 

där riksbanken anser att ytterligare konsekvensanalys bör genomföras är vad som kommer hända om 

fastighetshyror inte räknas in som finansiell kostnad. Risken är att fastighetsbolag försöker komma 

runt reglerna genom att hyra sina fastigheter och då låter finansiella företag stå för ägandet. Ett annat 

problem de betonar, är att förslaget leder till en asymmetri mellan företags- och privatpersoners 

avdragsrätt, då privatpersoner fortfarande får dra av räntekostnader.  Riksbanken ser att en möjlig 

konsekvens av detta kan bli att företag på olika sätt kommer att skjuta över sina skulder på 

privatpersoner.101 

6.6 KONJUNKTURINSTITUTET 
Konjunkturinstitutet är positivt inställda till förslaget då de anser liksom övriga att det är bra att 

neutralisera valet av finansieringsform. I motsats till Företagsskattekommittén är de dock inte säkra 

på att mängden investeringar kommer att öka. De ser också att konsekvenserna för fastighetsföretag 

bör utredas vidare eftersom att instabilitet på fastighetsmarknaden historiskt sett spelat en stor roll i 

många ekonomiska kriser. Även om en minskad skuldsättning på lång sikt bidrar till en stabilare 

fastighetsmarknad, kan reformen medföra andra konsekvenser på kort sikt som t.ex. nedskrivningar. 

Konjunkturinstitutet anser att ytterligare analyser bör göras över hur dessa kortsiktiga konsekvenser 

kan påverka ekonomin i stort, och hur det kan påverka bostadsmarknaden.102 

                                                           
99 SABO, 2014, s. 9. 
100 SACO. Remissvar (SOU 2014:40), Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Stockholm den 24 oktober 

2014. 
101 Sveriges Riksbank. Remissyttrande om Företagsskattekommitténs slutbetänkande: "Neutral bolagsskatt - för ökad 

effektivitet och stabilitet" (SOU 2014:40). Stockholm den 30 oktober 2014. 
102 Konjunkturinstitutet. Yttrande på slutbetänkandet ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 

2014:40). Stockholm den 24 oktober 2014. 
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6.7 HANS LINDS KOMMENTAR 
Hans Lind som är professor i fastighetsekonomi på KTH skrev en kommentar till 

Företagsskattekommitténs slutbetänkande. Han menar att det finns en logisk tanke bakom avdragsrätt 

för räntor i företag, och att lånat kapital inte alls är gynnat i dagens skattesystem. Syftet bakom 

Företagsskattekommitténs utredning är att föreslå ett system som leder till en mer likabehandling av 

lånat och eget kapital då de ser det som givet att ränteavdragen snedvrider företagens 

finansieringsval och bryter mot neutralitetsprincipen.  

Hans Lind delar upp motiven bakom begränsning av ränteavdrag på två sätt. Det ena motivet är att 

begränsa ränteavdragen för att förhindra skatteplanering i form av så kallade räntesnurror och det 

andra motivet är för att skapa neutralitet mellan olika finansieringsval.  

Företagsskattekommittén ser det så att vid en bolagsskatt på 22 procent och med ett avkastningskrav 

på 5 procent blir kostnaden för lånat kapital 5 procent, medan kostnaden för eget kapital blir 6,4 

procent, vilket gör att en skattemässig asymmetri uppstår. Hans Lind ser annorlunda på saken och 

menar att så länge ränteinkomster är skattepliktiga, är ränteavdragen nödvändiga för att 

skattesystemet ska vara symmetriskt och att för att olika former av kapital ska beskattas lika hårt. 

Detta illustrerar han genom ett exempel där ett företag står inför valet att investera 100 kronor i den 

egna verksamheten eller låna ut pengarna. Vi antar investeringarna ger 10 kronor i avkastning och att 

räntan är 8 kronor. Om företaget investerar pengarna som eget kapital, blir skatten 2,2 kronor. Om 

företaget lånar ut pengarna, kommer företaget att få en ränteintäkt på 8 kronor och måste således 

skatta 1,76 kronor (8*0,22). Det låntagande företaget kommer dock att få göra ränteavdrag med 8 

kronor, och skattar då 0,44 kronor ((10-8)*0,22). Totalt blir skatten 2,2 vilket är lika mycket som den 

skatt företaget hade betalat om denne hade investerat i den egna verksamheten. De totala 

skatteintäkterna för staten blir således densamma oavsett vilket val kapitalägaren gör. Detta anser 

Hans Lind definierar en symmetrisk beskattning. Ett annat alternativ som leder till en symmetrisk 

beskattning är kombinationen att ränteinkomster är skattefria och att inga ränteavdrag får göras.  

Hans Lind illustrerar vidare med ytterligare ett exempel på varför ränteavdragen inte leder till lägre 

kapitalkostnader. Ett företag ska investera 100 kronor i sin verksamhet och står mellan att låna 

pengarna eller använda sina egna pengar. Både banken och ägaren till företaget själv har ett 

avkastningskrav på 5 procent. Före skatt innebär det ett avkastningskrav på 6,4 procent. Med andra 

ord kommer banken att kräva en ränta på 6,4 procent för att täcka sitt avkastningskrav, om företaget 

väljer att låna pengarna. Om investeringen istället finansieras med eget kapital, kommer ägarna att 

kräva 5 procent, vilket innebär att investeringen måste ge 6,4 procent i avkastning före skatt för att 

täcka deras avkastningskrav. Enligt detta resonemang är det inte billigare med lånefinansiering och 

ränteavdragen gör inte heller att fler projekt blir lönsamma som utredningen påstår. 

Hans Lind beskriver det som att; ”var och en som tillför kapital ska betala skatt på sin del av 

avkastningen”. Tanken bakom det är att företag som lånar ska skatta på det som blir kvar när andra 

fått sitt, däribland ränteavdragen, medan de som lånar ut, ska skatta på sin del av avkastningen, alltså 

på ränteinkomsterna.  

Hans Linds slutsats, givet de antaganden han gör, är att ränteavdragen inte innebär att 

lånefinansiering är gynnad och att utredningen inte tagit hänsyn till tanken bakom dagens 

skattesystem. Han anser att det enda motivet som kvarstår för att begränsa ränteavdragen, är för att 

minska skatteplanering, men att det då vore bättre att införa direkta åtgärder mot detta.103  
                                                           
103 Lind, Hans. Ränteavdrag och asymmetrisk behandling av olika finansieringskällor: en kommentar till SOU 2014:40 

”Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet”. Stockholm den 21 september 2014. 
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7. BERÄKNINGSEXEMPEL  
Nedan illustreras konsekvenserna av den nya skattereformen genom numeriska exempel. I första tabellen 

ges exempel på vilka skattebesparingar man kan göra med hjälp av ränteavdrag. Detta knyts till den teorin 

som beskrevs i kapitel fyra om skattesköldar. Den andra tabellen beskriver hur skattekostnaden förändras i 

det nya systemet och i det föreslagna systemet vid olika räntesatser. Den tredje och sista tabellen är ett 

exempel på hur ett företag kan tvingas att betala skatt trots att resultatet efter finansiella poster är negativt.  

7.1 SKATTEBESPARINGAR  
 

Tabell 7.1 Skattebesparingar från belåning enligt nuvarande lagstiftning.104 

  Obelånad Högt belånad Överbelånad 

EBIT (resultat före ränta och skatt) 1000 1000 1000 

Räntekostnader  0 – 1000 – 1100 

Resultat före skatt 1000 0 – 100 

Skattekostnader (22 %) 220 0 0 

Nettoresultat 780 0 – 100 

Skattebesparingar från belåning 0 220 220 

 

Genom denna uträkning ser vi att trots samma resultat före ränta och skatt, så blir 

skattekonsekvenserna olika beroende på om företaget väljer att vara belånad eller inte. Företaget 

tjänar i detta fall på att vara belånad, men bara upp till gränsen där räntekostnaderna är lika stora som 

resultatet före ränta och skatt. När räntekostnaderna överstiger resultatet före ränta och skatt finns det 

inte längre något underlag att dra skatten från, vilket innebär att det inte finns någon fördel med 

ytterligare belåning.  

  

                                                           
104 Jämför tabell 15.4, Berk, Jonathan. och DeMarzo, Peter, 2013, s. 527. 
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7.2 FÖRSLAGET I JÄMFÖRELSE MED GÄLLANDE LAGSTIFTNING  

Enligt nuvarande lagstiftning beräknas det skattepliktiga resultatet förenklat som totala intäkter 

minus totala kostnader och är det belopp som skatten ska beräknas på med den aktuella skattesatsen. 

Där ingår alltså både ränteintäkter och räntekostnader. 

Enligt huvudförslaget kommer beräkningen att bli annorlunda. Först måste finansieringsunderlaget 

beräknas genom att ta alla intäktsposter i näringsverksamheten och minska dessa med 

kostnadsposterna och sen justera för ett eventuellt negativt finansnetto. Det skattemässiga resultatet 

före avdrag är samma som finansieringsunderlaget och det är på det beloppet som 25 procent dras 

av.105 

I tabellen nedan illustreras hur skattekostnaden förändras i de olika skattesystemen för ett fiktivt 

fastighetsbolag med en belåningsgrad på 85 procent. 

Tabell 7.2 Skattekostnaden i de olika skattesystemen vid låg och hög räntesats 

 

  

                                                           
105 SOU 2014:40, 2014, s.194-195. 

Låg räntesats Hög räntesats

Fastighetsportföljens värde 30 000 000 000 30 000 000 000

Lånebelopp (85% belåningsgrad) 25 500 000 000 25 500 000 000

Räntesats 3% 5%

Hyresintäkter 6 000 000 000 6 000 000 000

Drift och underhållskostnader 4 500 000 000 4 500 000 000

Driftnetto 1 500 000 000 1 500 000 000

Ränteintäkter 0 0

Räntekostnader -765 000 000 -1 275 000 000

Finansnetto -765 000 000 -1 275 000 000

Utfall med nuvarande lagstiftning

Driftnetto 1 500 000 000 1 500 000 000

Finansnetto -765 000 000 -1 275 000 000

Skattepliktigt resultat 735 000 000 225 000 000

Skattekostnad (22%) 161 700 000 49 500 000

Utfall enligt huvudförslaget

Resultat efter finansiella poster 735 000 000 225 000 000

Negativt finansnetto 765 000 000 1 275 000 000

Skattemässigt resultat före avdrag 1 500 000 000 1 500 000 000

Finansieringsavdrag -375 000 000 -375 000 000

Skattepliktigt resultat 1 125 000 000 1 125 000 000

Skattekostnad (22%) 247 500 000 247 500 000
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Vid en beräkning enligt huvudförslaget blir det skattepliktiga resultatet 1 125 000 kronor oavsett 

räntesats, medan resultatet skiljde sig med nästan 500 000 kronor beroende på räntesats enligt de 

nuvarande reglerna. Detta beror på att skatten i det förslagna systemet i princip kommer att beräknas 

på driftnettot, som ju är samma oavsett räntenivå. Däremot kommer de faktiska kostnader för 

företaget såklart bli högre vid en högre räntesats.  

Vid en räntesats på 5 procent kommer detta fiktiva företag att behöva betala mer i skatt än det 

överskott som rörelsen inbringar med det nya förslaget. Då skatten beräknas på resultat före 

finansiella poster i det föreslagna systemet, är det alltså möjligt att göra ett negativt resultat efter 

finansiella poster, men ändå behöva betala skatt. Nedan illustreras detta i ett förenklat exempel.  

Tabell 7.3 Skatt trots negativt resultat 

 

  

Driftnetto 1000

Finansnetto -1200

Resultat efter finansiella poster -200

Negativt finansnetto 1200

Skattemässigt reslutat före avdrag 1000

Finansieringsavdrag 250

Skattepliktigt resultat 750

Skattekostnad 165
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8. INTERVJUER 
Nedan redovisas en samlad sammanställning av den information som erhölls via intervjuer. 

Fullständiga uppgifter om de intervjuade hittas i referenslistan. 

 

8.1 KONSEKVENSER PÅ BYGG- OCH FASTIGHETSBRANSCHEN  
Åsa Hansson, ledamot i Företagsskattekommittén ställer sig positiv till att skillnaderna mellan eget 

och lånat kapital elimineras, men anser att förslagets alla detaljer inte hann utredas i önskad mån. 

Hon anser att fastighetssektor självklart kommer att påverkas då det är en skuldtung bransch och 

anser att huruvida dessa konsekvenser är acceptabla eller inte kan diskuteras, men tycker att man kan 

vända på frågan och fråga sig varför sektorn ska skattesubventioneras som den gör idag? Åsa 

Roslund, redovisningschef på Hufvudstaden ser annorlunda på saken och tycker istället man ska 

ställa sig frågan varför personalintensiva branscher ska få avdrag för sina personalkostnader som 

arbetsgivaravgifter medan kapitalintensiva branscher inte får avdrag för sina räntekostnader. 

Kostnaderna är trots allt högst nödvändiga för att kunna generera intäkter. Intäkter som bolagen sen 

måste skatta på. Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna, anser att dagens skattesystem är 

neutralt, och att det är fel att säga att lånefinansiering är gynnat. Då man skattar för ränteintäkterna 

bör man således även få dra av räntekostnaderna i ett neutralt system. 

 

8.1.1 FASTIGHETSVÄRDEN 
Bo Nordlund tror på lägre fastighetsvärden med det nya förslaget. Han betonar dock att han inte har 

någon empirisk forskning bakom det, utan uppskattningen byggs på en översiktlig bedömning. Åsa 

Roslund och Ulla Werkell tror likaså på lägre fastighetsvärden i och med att lönsamheten kommer att 

sjunka, och då är investerare inte beredda att betala lika mycket för fastigheterna för att uppnå 

samma avkastning. Ett annat sätt att se på det är att avkastningskravet efter skatt kommer att höjas 

vilket leder till fallande värden. Ulla bedömer att fastighetsvärdena i snitt skulle sjunka mellan 15-20 

procent om förslaget genomfördes. 

Åsa Roslund tror att det finns en risk i detta för fastighetsbolag som är högt belånade. Då värdena 

minskar kommer andelen lån av fastighetens värde att öka, och i värsta fall kommer andelen lån till 

och med att överstiga fastighetens värde, vilket skapar problem för bankerna, och då kan problemen 

sprida sig ut i övriga ekonomin och orsaka en kris. 

 

8.1.2 NYPRODUKTION 
Alla intervjuade anser att förslaget kommer att drabba nyproduktionen eftersom att 

kapitalkostnaderna stiger. Men Åsa Hansson anser att det nu är rätt tidpunkt att dra in dessa nya 

regler, eftersom att räntan är så låg så att kapitalkostnaderna inte förändras i nämnvärd mån. Åsa 

Roslund menar på att kostnaderna visst kommer att öka för många bolag, och att det inte finns något 

utrymme för hyreshöjningar varken på bostadsmarknaden på grund av regleringarna eller på 

lokalmarknaden. Hyreskontrakten för lokaler är ofta skrivna på lång tid, vilket gör att det inte heller 

är möjligt att höja hyrorna från en dag till en annan utan man är tvungen att vänta tills kontraktet löpt 

ut. Därför tror hon att många kalkyler för nyproduktion inte kommer att gå ihop. Ulla Werkell säger 

att även om det skulle vara möjligt att höja hyrorna, så måste man hitta någon som har råd att bo där, 

vilket kan bli svårt om hyrorna stiger med 10 procent som är den siffra SABO kommit fram till. Det 

gör att hon inte tycker att förslaget känns genomförbart. 
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8.1.3 UNDERHÅLL 
Åsa Hansson tror inte att underhållet kommer att påverkas nämnvärt, medan Åsa Roslund tror att 

man inledningsvis kommer att dra åt svångremmarna och försöka spara, men att man på långsikt 

ändå måste underhålla för att inte fastigheterna ska minska i värde. Hon tror att underhållsnivån 

beror mycket på vilken typ av ägare man är, om man tänker kortsiktigt eller långsiktigt. 

Hufvudstaden som är en långsiktig ägare kommer inte att dra ner på sitt underhåll. Ulla Werkell tror 

att fastighetsägarna kommer att stå inför två val. Antingen att strunta i underhållet så att de kan hålla 

sina investerare nöjda en begränsad tid genom att ge dem samma avkastning, eller att fortsätta 

underhålla som vanligt, vilket dock kommer innebära en lägre avkastning. Det sistnämnda kan leda 

till att färre vill investera i bygg- och fastighetsbranschen. 

8.1.4 KAPITALSTRUKTUR 
Långsiktigt tror Bo Nordlund att förslaget kommer att få effekter på kapitalstrukturen då företagen 

måste anpassa sig, men att det inte är något som sker på en gång. Åsa Roslund och Ulla Werkell är 

av samma åsikt, och menar på att det kostar pengar att skaffa mer eget kapital och att det inte heller 

är helt enkelt. I mindre företag som till exempel familjeföretag med ett fåtal ägare kan det skapa en 

utspädningseffekt, om man behöver ta in andra parter som delägare och som ska vara med och 

påverka bolagets utveckling och styrning, trots att man inte vill det. Förslaget medför alltså effekter 

som inte är önskvärda. Hufvudstaden är ett av de stora fastighetsbolagen som inte skulle påverkas 

negativt på grund av att Hufvudstaden har en väldigt låg belåningsgrad. Det är ett gammalt bolag 

som funnits i 100 år och som använt sin avkastning för att investera vidare i fastigheter. Så för 

Huvudstadens del får förslaget ingen negativ effekt, utan snarare en positiv effekt, enligt Åsa 

Roslund. 

8.1.5 ÖVRIGA KONSEKVENSER 
Åsa Hansson, Åsa Roslund och Ulla Werkell tror samtliga på att förslaget kommer att innebära en 

fördel för utländska aktörer och internationella koncerner som investerar på den svenska 

fastighetsmarknaden då de kan låna pengar på utländsk marknad och få ränteavdrag i sitt land och 

sen pytsa in pengarna som eget kapital i ett svenskt dotterbolag. Detta tycker Åsa Roslund och Ulla 

Werkell missgynnar de svenska aktörerna och skapar en snedvridning. 

Å andra sidan tror Åsa Roslund att skattereformen kommer att skapa en osäkerhet bland utländska 

investerare, eftersom att reglerna ändras och de inte vet vad som kommer härnäst.  Den kalkyl som 

låg till grund för deras investering kommer att gå isär. Detta tillsammans med osäkerheten kommer 

göra att Sverige blir ett mindre attraktivt land att göra investeringar i. 

Åsa Roslund ser även att det möjligen kan bli en förskjutning på ägandet. I dagens läge lånar 

fastighetsbolagen upp pengar för att producera eller köpa en fastighet och hyr sedan ut lokalytorna.  

Om förslaget införs och fastighetsbolagen tvingas ta ut högre hyror, kan det bli mer kostnadseffektivt 

för verksamheter att istället köpa fastigheterna själva. Så att t.ex. ett konsultbolag väljer att äga sina 

verksamhetslokaler hellre än att hyra dem. 

Hon tror också att hyresgästerna själva kommer att få stå för mer och mer av 

hyresgästanpassningarna. I dag är det fastighetsägaren som betalar dessa. Oftast tar fastighetsägaren 

ett lån för att finansiera anpassningarna och lägger sedan på kostnaden på den framtida hyran. Men 

om fastighetsbolagen då inte får dra av sina räntekostnader då kommer de förmodligen att lägga över 

detta på hyresgästen så att de får ta kostnaderna. Så fungerar det oftast utomlands, där man hyr skalet 

och sen är det upp till varje hyresgäst att inreda. 
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Ulla Werkell anser sammanfattningsvis att det kommer att bli mycket dyrare och svårare för nya 

företag att starta upp. Ett studentbostadsföretag räknade ut att för varje krona de tjänade skulle de 

behöva betala tre kronor i skatt. Detta kommer leda till att det inte kommer att gå att bygga till 

exempel studentbostäder och ålderdomshem. På sikt tror hon dock att marknaden kommer att sätta 

sig. 

8.2 BRISTER MED FÖRSLAGET 
Bo Nordlund anser att om man inför avdragsbegränsningar för bolag, måste man göra samma för den 

privata sektorn, så att det blir likställt. Annars uppnår man inte ett finansiellt stabilt system, vilket är 

en av målsättningarna med förslaget. Regeringen och samhället eftersträvar neutralitet mellan ägande 

och hyra som upplåtelseform, och i och med att förslaget inte omfattar privatpersoner så anser Bo att 

man går emot det. 

Ulla Werkell ser många tekniska brister. Dels att förslaget som ovan nämnt gynnar utländska företag 

och att det kostar mycket i tid och administration. Att undvika räntesnurror har hon full förståelse för 

men hon anser att förslaget bör hålla sig till att begränsa avdragsrätten för internräntorna inom 

koncerner så att man inte försvårar för kapitalstarka företag. Hon tycker också att förslaget hindrar 

tillväxten i landet och nämner att Svenskt Näringsliv håller med på den punkten.  

8.3 ANDRA SÄTT ATT LÖSA NEUTRALITETSFRÅGAN PÅ 
Bo Nordlund nämner att ett annat alternativ som skulle behandla lånat och eget kapital lika, är att ge 

avdrag för utdelningar, men att det inte ger samma effekt. Åsa Roslund ser också det som ett 

alternativ. Hon anser att det finns en stor skillnad mellan eget kapital och lånat kapital, och det är att 

räntebetalningar är tvingande medan utdelningar inte är det, och anser då att det är konstigt att dessa 

kostnader ska likställas helt och håller och att en tvingande kostnad inte blir avdragsgill. Ulla 

Werkell går ännu längre och påstår att det råder neutralitet idag, och att det därför inte finns något att 

lösa.  

8.4 EVENTUELLA LÄTTNADSREGLER 

Bo Nordlund ser en möjlig utformning av lättnadsregler så att man undantar nyproduktion från 

avdragsbegränsningsreglerna under en given tidsperiod, förslagsvis 10 år.  

Åsa Hansson tror att förslaget kommer att justeras på något sätt så att nybyggnadsproduktionen inte 

drabbas så hårt. Ett alternativ är att hyresintäkterna räknas in i finansiella intäkter så att utrymmet för 

avdrag ökar. Men hon betonar vidare att hon anser att det finns många problem på 

fastighetsmarknaden och att det inte motiverar skattelättnader för branschen utan en bättre lösning är 

att åtgärda de underliggande problemen.  

Åsa Roslund diskuterar att ett sätt skulle kunna vara att på något sätt jämföra lånat kapital mot vad 

man har i bundna anläggningstillgångar, så att man erhåller ränteavdrag om man gör en investering 

som har ett långsiktigt värde medan man inte får avdrag om man lånar för att t.ex. finansiera den 

dagliga driften. Hur det skulle utformas i lagstiftning vet hon dock inte. Men hon jämför det med att 

det är lämpligt att låna till en bostad, medan det inte är särskilt lämpligt att låna till mat.  

Ett annat förslag hon lämnar är att det generella finansieringsavdraget bara ska gå till de som behöver 

det. Med andra ord, att man får avdrag med max 6,5 procentenheter beroende på vilka räntekostnader 

man har. Det föreslagna systemet sänker bolagsskatten för alla även om de inte ens har några 

räntekostnader. Det gör det orättvist för då får alla personalintensiva bolag sänkt bolagsskatt, medan 

de bolag som gör dyra investeringar för en oförändrad eller höjd skatt. 

Ulla Werkell är inte ute efter lättnader för fastighetsbranschen utan anser att regelsystemet ska 
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utformas för att gynna alla så att det underlättar för infrastruktur, industrier och stimulerar till 

tillväxt. 

8.5 OPTIMAL KAPITALSTRUKTUR 
Åsa Roslund kan inte definiera vad som utgör en optimal kapitalstruktur för Hufvudstaden, men att 

de har mål utifrån soliditet, som i princip blir samma sak. Målet har de satt till 40 procent men de 

överstiger det målet med råge, och landar år 2014 på cirka 60 procent. De satsar på långsiktighet och 

låg risk i sitt ägande. Teoretiskt skulle de kunna få bättre resultat om de var högre belånade, men de 

vill inte bedriva sin verksamhet så. Åsa anser att eget kapital inte är något man förändrar från år till 

år, utan det borde ligga på en ganska konstant nivå utifrån vad man tänkt sig från början när man 

startade upp verksamheten. Ägarna har valt att gå in i bolaget utifrån den affärsidé, historik och 

finansiella mål som bolaget kommunicerar, så man kan inte bara ändra inriktning, för då skulle 

ägandet också förändras. 

Ulla Werkell tror inte att fastighetsbolagen generellt väljer kapitalstruktur efter skattekonsekvenser. 

Hon tror att syftet med lånefinansiering är att få en lönsam verksamhet och att bolagen lånar det som 

behövs. Självklart anser hon att alla försöker minimera sin skatt, men att detta inte är det primära 

som styr kapitalstrukturen.  

8.6 ÖVRIGA SYNPUNKTER 
Åsa Roslund tycker att man bör se över vad man kan göra för att eliminera räntesnurror och att 

företag skyfflar lånade och sparade pengar mellan olika koncernbolag och missbrukar ränteavdragen. 

Det är detta beteende man vill stävja. Reformen slår dock inte bara på dessa bolag utan också på 

bolag som faktiskt måste låna kapital. Åsa anser att det bättre att titta på just problemet med 

räntesnurror och försöka lösa det. Istället har de försökt hitta en enklare lösning som går tvärsöver. 

Ett annat problem Åsa Roslund uppmärksammar är att Företagsskattekommitténs förslag har lutat sig 

starkt mot redovisningsreglerna om vad som klassas som räntor och hur man tar hänsyn till 

hyreskostnader osv. Detta gör dels att administrationen kompliceras, men ett annat problem är att 

våra redovisningsregler styrs av IFRS som bestäms i Bryssel. Om skattereformen kommer att luta sig 

på redovisningsreglerna, som vi i Sverige inte till fullo kan styra över, och som hela tiden förändras, 

blir det en utveckling vi inte vill komma till, enligt Åsa. Detta skulle innebära att vi inte själva kan 

styra över våra skatter, och det verkar inte Företagsskattekommittén att ha tänkt på. 

Ulla Werkell har synpunkter på att förslaget är en modell som inte finns i något annat land och att 

man istället hade kunnat välja en av de beprövade modeller som redan finns i övriga Europa. Då 

hade det blivit lättare för utländska investerare att förstå och känna igen systemet. En annan synpunkt 

hon har är att förslaget inte beaktat skillnader mellan olika branscher, och att vissa företag kommer 

att behöva betala skatt trots ett negativt resultat. 

Vad gäller oron för fastighetsbubblor som skulle kunna spädas på av att fastigheterna är för högt 

belånade, tror Ulla, främst handlar om privatbostäder. Hon menar på att det inte uttryckts några 

farhågor om fastigheter inom företagssektorn. 
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9. ANALYS 
9.1 SKATTEMÄSSIGA EFFEKTER PÅ SVENSKA BYGG- OCH 

FASTIGHETSBOLAG OCH SAMHÄLLSKONSEKVENSER 
Förslaget innebär att högbelånade branscher som fastighetssektorn kommer att uppleva en ökad 

skattebörda. Hur stor denna effekt blir beror på belåningsgrad och ränteläge. Ju högre belåning och ju 

högre räntesats, desto hårdare kommer företagen att drabbas. Denna ökade kostnad måste finansieras 

på något sätt för att det inte ska resultera i sämre lönsamhet. Ett sätt är att höja hyrorna. Som Åsa 

Roslund framhävde är det inte alltid möjligt. Speciellt inte på bostadsmarknaden då hyrorna är 

reglerade. Men även på lokalsidan är det svårt, då långa hyreskontrakt inte gör det möjligt på kort 

sikt. Även om det skulle vara möjligt att höja hyrorna kan man fråga sig om det är motiverat att det 

är hyresgästerna som ska få stå för kostnaden. En trolig effekt är att byggbolagen vänder sig allt mer 

ifrån att bygga bostadshyresrätter, då kalkylerna inte kommer att hålla.  

I många storstäder idag råder en stor bostadsbrist, och en försämring av förutsättningarna för att 

bygga, känns ur ett samhällsmässigt perspektiv inte försvarbart. Ett annat problem vi har idag är 

upprustningen av husen uppförda under miljonprogrammets tid. Detta är en stor utmaning som 

kräver mycket kapital. Företagsskattekommitténs förslag försvårar även för detta, då den ökade 

räntekostnaden kommer att minska marginalerna för att ha råd till underhåll. En annan konsekvens är 

att bolag som går med förlust ändå kan behöva betala skatt om resultatet före ränta och skatt är 

positivt. Det gör att förslaget kommer att slå extra hårt på bolag som redan nu ligger på gränsen 

mellan att göra ett positivt eller negativt resultat, då de kan tvingas betala skatt på en vinst som de 

aldrig gjort. Det kan i sin tur leda till att många bolag inom fastighetssektorn inte kommer att klara 

sig. 

Då lönsamheten sjunker kommer även fastighetsvärdena att sjunka till en början. Detta kan leda till 

en osäkerhet hos bankerna som har fastigheter som säkerhet, vilket kan utlösa en tid av oro, lägre 

tillväxt, och i värsta fall en finansiell kris.  

På längre sikt kan dock det minskade utbudet som uppkommer på grund av att ingen vill bygga, 

trycka upp priserna igen, och stabilisera marknaden. En minskad belåning kan även det verka för en 

stabilare marknad, då färre företag kommer att löpa risk för likviditetsproblem och stå inför 

konkurser. Bolagen kommer alltså att vara bättre rustade i tider av lågkonjunktur. 

En annan samhällsekonomisk fördel med förslaget är att skatteplanering i form av räntesnurror 

kommer att minska samt att i och med att den effektiva skattesatsen sänks blir det mer lönsamt att 

skatta för sina vinster i Sverige, vilket ökar skatteintäkterna. Motargumenten för det är å andra sidan 

att nya kreativa skatteupplägg kommer att skapas där bolagen väljer att göra sin upplåning i andra 

länder där de kan få avdrag för sina räntekostnader. Då kommer kapitalet istället att lämna Sverige 

och flyttas till andra länder som har förmånligare skatteregler, vilket minskar skatteintäkterna. 

9.2 SKATTER KOPPLADE TILL EN OPTIMAL KAPITALSTRUKTUR  
Skatt gör marknaden imperfekt, och ju längre ifrån de perfekta marknadsantagandena vi kommer 

desto mindre gäller Miller Modigliani teoremet, och alltså desto större påverkan får kapitalstrukturen 

för företagets värde. I teorin tjänar alla företag på att låna så mycket att räntekostnaderna uppgår till 

resultatet före skatt. Värdet av ett belånat företag är lika med värdet av företaget om det inte var 
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belånat, adderat med nuvärdet av alla framtida skattesköldar, subtraherat med nuvärdet av 

konkurskostnader. Av den empiriska undersökningen framgick det att fastighetsföretag inte bedömer 

en optimal kapitalstruktur på detta sätt, utan att de snarare sätter ett soliditetsmål utifrån företagets 

affärsidé, hur de vill profilera sig och vilken risknivå de väljer att ligga på. Med andra ord verkar inte 

företaget vara ute efter att maximera sina ränteavdrag, utan lån ses mer ett nödvändigt sätt att få tag i 

det kapital som krävs. Dessutom utgår de akademiska teorierna ifrån att företagen själva kan välja sin 

kapitalstruktur, men kapitalkrävande branscher kanske inte alltid har den möjligheten, då det kan 

vara svårt att få tag i eget kapital i den omfattningen. Eftersom att det kan ta väldigt lång tid från 

markköp och projektering till att hyresintäkterna börjar rulla in är lånefinansiering nödvändig. 

Branscher med hög andel fasta tillgångar har därför av naturliga skäl högre belåningsgrad och 

möjligheten till ränteavdrag är därför en förutsättning för bolagens överlevnad. 

 

Som både Åsa Roslund och Ulla Werkell var inne på riskeras ägandet att utspädas med högre andel 

eget kapital. Detta kan knytas an till agentteorin där det kan vara fördelaktigt att låna i mindre företag 

där ägarna själva vill behålla kontrollen över företaget. Det är en viktig aspekt, eftersom att många 

startar eget företag för att man har en idé och vill förverkliga den på sitt eget sätt. Genom att tvingas 

ta in andra ägare, som ska vara med och bestämma, är det möjligt att incitamenten till att starta upp 

nya verksamheter minskas. Det är inte i linje med Företagsskattekommitténs mål om att skapa 

tillväxt. 

 

9.3 LÄTTNADSREGLER FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN 
I vissa fall finns det argument för att skattemässigt gynna vissa segment, då avkastningen till 

samhället överstiger ägarnas avkastning. Bostadsbyggandet är ett sådant område, där samhällets nytta 

av bostäder är större än den avkastning byggbolagen tjänar. Då är frågan om man ska subventionera 

denna sektor istället för att ytterligare belasta den. Detta måste i så fall utformas så att det inte öppnar 

möjligheter till skatteplanering eller för med sig andra oönskade effekter.  

 

I den empiriska undersökningen har i huvudsak tre förslag på lättnadsregler kommit fram. Det första 

är att man undantar nyproduktion från de begränsade avdragsreglerna under en viss tid. Ett annat 

förslag är att räkna in hyresintäkter som finansiella intäkter, så att underlaget breddas. Det tredje 

förslaget var att man knyter ränteavdragen till investeringar som har ett långsiktigt värde. De första 

två förslagen är relativt enkla att tillämpa, medan det tredje förslaget verkar komplicerat och skulle 

innebära stora gråzoner och höga administrativa kostnader.  

Att undanta nyproduktion skulle inte hjälpa förvaltande bolag som har ett befintligt fastighetsbestånd 

med t.ex. låg lönsamhet och stora underhållsinsatser framför sig. Det andra förslaget skulle å andra 

sidan inte vara till någon fördel för byggbolag som inte sen äger och förvaltar de byggda 

fastigheterna och därför inte har några hyresintäkter. 

 

Det finns således inget förslag som skulle vara till fördel för hela bygg-och fastighetsbranschen. Men 

som Åsa Hansson och Ulla Werkell är inne på, är frågan om det ens är motiverat att införa 

lättnadsregler för en specifik sektor som fastighetssektorn. Det finns även andra kapitalkrävande 

branscher som t.ex. rederier som också skulle drabbas av de negativa konsekvenserna av förslaget, 

och då kan det tyckas orättvist att införa lättnadsregler för bara en av sektorerna.  
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10. SLUTSATS 
Företagsskattekommittén har framfört ett radikalt och obeprövat skatteförslag som är ensam i sitt 

slag internationellt. Man kan fråga sig om det är rimligt att helt ändra förutsättningarna för de 

branscher som av naturliga skäl är högt belånade. Dessutom kan man fråga sig varför 

Företagsskattekommittén bara utgått från att det råder en skattemässig asymmetri mellan lånat och 

eget kapital, utan att granska detta närmare. Då i princip hela världen har ett skattesystem som tillåter 

ränteavdrag, bör de ha gjort en närmare undersökning om det finns en bakomliggande förklaring till 

det. Enligt professorn Hans Lind, så är lånefinansiering inte gynnat idag, och de totala 

skatteintäkterna för staten blir således lika stora oavsett hur företagen väljer att finansiera sina 

investeringar. Om det nu inte råder någon skattemässig asymmetri kan man tycka att det förefaller 

sig orättvist att företag som verkar inom t.ex. personalintensiva branscher kommer att få en minskad 

skattebörda medan andra kapitalintensiva branscher kommer at få en ökad skattebörda.  

 

Förslaget skulle innebära stora konsekvenser på bygg- och fastighetsbolag, med lägre lönsamhet och 

därmed lägre fastighetsvärden, mindre pengar kvar till att utföra underhåll, mindre byggande och 

nyproduktion då kalkylerna inte skulle gå ihop och eventuellt ökade hyror. Då de förslag som lagts 

fram för att göra det lättare för fastighetssektorn inte löser problemet för alla de bolag och 

kapitalkrävande branscher som påverkas, är bästa lösningen att inte införa Företagsskattekommitténs 

förslag i nuvarande form överhuvudtaget.  

 

Det kan också tyckas märkligt att Företagsskattekommittén syftar till att minska snedvridningar och 

asymmetri, men skapar samtidigt i och med de föreslagna reglerna nya snedvridningar. Exempel är 

snedvridningen mellan upplåtelseformerna. Då det förmodligen kommer att bli hyresgästerna som får 

betala en stor del av förslaget genom ökade hyresnivåer, får de en ökad kostnad medan de som själva 

äger sina bostäder fortsätter att subventioneras genom ränteavdrag. En annan snedvridning är att det i 

princip bara kommer att bli lönsamt att bygga i de ”fina och attraktiva” områdena där man har råd att 

ta ut högre hyror. Det gör att hyresrätten som upplåtelseform i högre grad kommer att vara lämpade 

för resursstarka kundgrupper istället för studenter, låginkomsttagare och andra svagare kundgrupper. 

 

För att underlätta för investeringar genom lägre skattesats är det lämpligare att sänka bolagsskatten 

rakt av, vilket gör skattesystemet mer transparent och lättförståeligt för utländska investerare. En 

sänkt bolagsskattesats kan också leda till att Sverige blir ett mer attraktivt land att investera i för 

utländska investerare. 

 

En ny utredning bör göras, som syftar till att reda ut vad som menas med ett neutralt 

bolagsskattesystem, samt vilka åtgärder som kan införas för att minska räntesnurror, utan att 

förslaget ska drabba alla. Dessutom bör hänsyn tas till konjunkturella effekter. Ska ett nytt radikalt 

system införas, bör det infösas stegvis för att värna om den finansiella stabiliteten. 
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