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Sammanfattning 

Neutralitetsprincipen utgör en viktig skatterättslig princip som innebär att skattesystemet 

ska vara utformat så att det inte styr den skattskyldiges val mellan olika 

handlingsalternativ, som val av finansierings-, företags- eller verksamhetsform. Principen 

brister om skattesystemets utformning påverkar den skattskyldiges ekonomiska planering 

genom att handlingsvägar som är ekonomiskt likvärdiga före skatt inte är ekonomiskt 

likvärdiga efter skatt.1 Principen innehåller även en målsättning efter icke-intervention 

och likformighet. Neutralitetsprincipen har dock en subsidiär roll inom skatterätten och 

får därför ibland stå till sidan för en ökad samhällseffektivitet eller av politiska skäl.  

 

Den 12 juni 2014 offentliggjorde FSK sitt slutbetänkande ”Neutral bolagsskatt – för ökad 

effektivitet och stabilitet”. Syftet med förslaget är bland annat att se över beskattningen 

av bolag, att neutralisera finansieringsformerna eget och lånat kapital samt att förhindra 

en underminering av det svenska skattesystemet.2 Huvudförslaget, vilket är den del av 

förslaget som analyseras i uppsatsen, består av två delar, en avdragsbegränsning och ett 

finansieringsavdrag. Förslaget har dock kritiserats för att vara tekniskt komplicerat och 

svårtillämpat. FSK har kritiserats för att ha ett allt för fiskalt fokus mot att förebygga 

skatteundandragande. Förslaget ökar neutraliteten mellan eget och lånat kapital men 

riskerar samtidigt att orsaka snedvridningar inom andra områden och således påverka 

neutraliteten inom dessa områden negativt.   

 

Fastighetsbranschen drabbas hårt av den föreslagna reformen på grund av 

fastighetsbolagens låga avkastning och höga andel lånat kapital. Avdragsbegränsningen 

leder därför till ökade kostnader för fastighetsbolagen då avdragsrätten för negativa 

finansnetton begränsas. Förslagets negativa effekter på fastighetsbranschen strider inte i 

sig mot neutralitetsprincipen, då principen inte tar sikte på hur skatter fördelas, utan 

snarare på om lagen tillämpas på ett neutralt sätt. Förslaget riskerar dock att orsaka 

snedvridningar inom fastighetsbranschen, vilket kan påverka konkurrensneutraliteten 

negativt. Skattereglernas utformning kan således komma att påverka fastighetsbolagens 

handlingsalternativ på så sätt att de väljer att inte producera hyresbostäder, vilket står i 

strid med neutralitetsprincipen.  

                                                 
1 Mutén 1966, s 48. 
2 SOU 2014:40 s. 53 ff.  
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Eget och lånat kapital har länge behandlats olika i det svenska skattesystemet. Denna 

asymmetri har dock under de senaste åren kommit att få en allt större betydelse, bland 

annat på grund av en avreglerad finansmarknad och en avskaffad valutareglering.3 

Företagen har på grund av olikbehandlingen mellan de två finansieringsformerna getts 

incitament att finansiera sina investeringar med lånat kapital, vilket är avdragsgillt, istället 

för med eget kapital, vilket inte är avdragsgillt. Det har föranlett en ökad skatteplanering 

med hjälp av koncerninterna lån i syfte att minska det skattemässiga resultatet. 

Asymmetrin mellan de olika finansieringsformerna riskerar även att bidra till en 

underminering av den svenska bolagsskattebasen, vilket kan leda till en negativ påverkan 

på samhällseffektiviteten samt hota legitimiteten i skattesystemet.4 I syfte att begränsa 

avdragsrätten för räntekostnader och undanröja problemet med skatteplanering med 

ränteupplägg (räntesnurror) infördes den 1 januari 2009 och den 1 januari 2013 nya 

ränteavdragsbegränsningsregler.5 

 

Genom direktiv 2011:1 fick Företagsskattekommittén (FSK) i uppdrag att se över den 

svenska företagsbeskattningen.6 Den 12 juni 2014 överlämnade FSK sitt slutbetänkande, 

”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet”.7 Titeln på förslaget indikerar 

ett av förslagets syften, att öka neutraliteten mellan finansieringsformerna eget och lånat 

kapital. Förslaget har dock kritiserats för att vara alltför krångligt och detaljerat samt för 

att orsaka snedvridningar mellan bland annat olika typer av branscher, företagsformer 

samt mellan koncerner och enskilda företag. Oavsett om förslaget leder till en ökad 

neutralitet mellan eget och lånat kapital riskerar effekterna av förslaget att påverka 

neutraliteten inom andra delar av skattesystemet negativt.8 

 

                                                 
3 SOU 2014:40, s 58. 
4 SOU 2014:40, s 58. 
5 Dir 2011:1, s 10. 
6 Dir 2011:1. 
7 SOU 2014:40.  
8 Dessa snedvridningar diskuteras vidare i kapitel 3 och 4.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med förslaget från FSK är bland annat att öka neutraliteten mellan eget och lånat 

kapital. Det går dock att ifrågasättas om inte förslaget också ger upphov till 

snedvridningar som påverkar neutraliteten inom andra områden. Denna uppsats syftar till 

att utreda och analysera förslagets effekter ur ett neutralitetsperspektiv. Uppsatsen syftar 

vidare till att speciellt analysera förslagets effekter på neutraliteten inom 

fastighetsbranschen. För att uppnå dessa syften utgår jag i uppsatsen från följande två 

frågeställningar: 

 

- Riskerar förslaget att få negativa effekter på neutraliteten inom bolagssektorn? 

- Riskerar förslaget att få negativa effekter på neutraliteten inom 

fastighetsbranschen? 

  

1.3 Metod och material 

Inför en analys av förslaget från FSK och dess effekter på neutraliteten krävs i syfte att 

underlätta för läsaren en grundlig genomgång av neutralitetsprincipen. Beskrivningen av 

neutralitetsprincipens definition, innebörd och betydelse i det svenska skattesystemetet 

utgår från den juridiska metoden. Neutralitetsprincipen är inte lagfäst varför förarbeten, 

doktrin och praxis utgör det material som ligger till grund för framställningen. 

Litteraturen på området är dock inte entydig och principen ges i vissa fall en något olika 

definition och betydelse. Jag har försöka återge en så heltäckande bild av principens som 

möjligt. Neutralitetsprincipen används snarare som motivering till skattemässiga 

reformer och regeländringar än i rättstillämpningen. Som en följd är praxis som behandlar 

neutralitetsprincipen begränsad.  

 

Beskrivningen för förslaget från FSK är deskriptiv, för att sedan löpande följas av analys 

och kommentarer där både mina egna och andras åsikter presenteras. Syftet vid 

framställningen av förslaget är inte att utreda vad som är gällande rätt (de lege lata) men 

inte heller huvudsakligen att på ett normativt sätt utreda hur lagstiftningen bör se ut (de 

lege ferenda).9 Istället syftar framställningen till att återge förslaget och analysera 

förslagets effekter på neutraliteten inom bolagssektorn i stort och inom 

                                                 
9 En viss analys de lege ferenda kommer dock att göras i analyserna efter respektive del av förslaget. I 

dessa delar kommer förslagets effekter att kommenteras samt i viss mån förslag på andra lösningar 

föreslås.   
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fastighetsbranschen. Förslaget från FSK är en produkt av politiskt arbete och 

framställningen av förslaget är således mer rättspolitiskt än framställningen om 

neutralitetsprincipen. Uppsatsen syftar dock till att ge en så komplett bild som möjligt av 

fördelar och nackdelar med förslaget och dess potentiella effekter. Till grund för 

diskussionen om de internationella aspekterna ligger en muntlig intervju med Caroline 

Väljemark, Tax Senior Manager på KPMG. 

 

Den tilltänkte läsaren är en person som avlagt jur.kand.-examen och som därför har en 

grundläggande juridisk förståelse. Läsaren antas således ha kunskap om fundamentala 

begrepp och principer inom skatterätten. Läsaren har dock inte specialiserat sig inom 

skatterätt och besitter därför inte expertkunskaper inom ämnet.   

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen består av en analys av förslaget från FSK samt förslagets effekter på 

neutraliteten inom bolagssektorn i stort och inom fastighetsbranschen. Även övriga 

skatterättsliga principer som skatteförmågeprincipen, legalitetsprincipen med flera hade 

kunnat vara intressanta att diskutera då även dessa principer måste beaktas inför ett 

ikraftträdande. Förslagets förenlighet med övriga skatterättsliga principer har dock inte 

diskuterats i uppsatsen då det skulle leda till en allt för omfattande utläggning som även 

faller utanför uppsatsens syfte. I vissa delar har dock likhetsprincipen beaktats, men 

endast i de delar likhetsprincipen sammanfaller med neutralitetsprincipen i så hög grad 

att det vore både onaturligt och opedagogiskt att lämna likhetsprincipen utanför.  

 

Förslaget från FSK innehåller två delar, ett huvudförslag och ett alternativt förslag. Då 

förslaget är omfattande och i vissa delar tekniskt komplicerat är uppsatsen begränsad till 

att behandla endast huvudförslaget, i syfte att ge plats för en djupare analys. Anledningen 

till att uppsatsen behandlar huvudförslaget och inte det alternativa förslaget är att FSK 

föreslår huvudförslaget i första hand.10 

Uppsatsen analyserar förslagets förenlighet med neutralitetsprincipen ur ett juridiskt 

perspektiv och redogör inte för de mer ekonomiska effekterna som kan uppstå vid ett 

ikraftträdande av förslaget. Ytterligare en anledning till detta är att uppsatsen i annat fall 

även skulle bli alldeles för teknisk och detaljerad. Till viss del är det dock ofrånkomligt 

                                                 
10 SOU 2014:40 s 60. 
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att diskutera även de ekonomiska effekterna av förslaget då dessa påverkar uppsatsen 

huvudsyfte, förenligheten med neutralitetsprincipen.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tre delar och inleds med en ingående beskrivning av 

neutralitetsprincipens definition, olika typer av neutralitet, principens tillämpning i 

svensk rätt samt dess påverkan på företagsskatteområdet. Även likhetsprincipen 

behandlas till viss del i detta avsnitt, dock endast i ljuset av neutralitetsprincipen. Denna 

del syftar till att ge läsaren en djupare förståelse för neutralitetsprincipen och dess 

skatterättsliga betydelse, vilket är nödvändigt inför den kommande framställningen.  

 

I uppsatsens andra del beskrivs bakgrunden till det uppdrag som FSK fick samt det 

huvudförslag som FSK sedan presenterade. Vid beskrivningen av förslaget från FSK görs 

löpande analyser av förslaget och dess effekter på bolagssektorn. Jag har valt att analysera 

förslaget löpande i kapitlet istället för att placera analysen efter den deskriptiva 

beskrivningen av förslaget då jag anser att arbetet på så sätt blir tydligare och mer logiskt. 

Därefter diskuteras förslagets effekter på neutraliteten mellan eget och lånat kapital, 

mellan olika företagsformer och mellan koncerner och enskilda företag. Avslutningsvis 

identifieras för- och nackdelar med förslaget och internationella aspekter diskuteras. 

 

I uppsatsens tredje del analyseras förslagets effekter på fastighetsbranschen. 

Fastighetsbranschen påverkas hårt av förslaget och vissa delar av fastighetsbranschen 

riskerar också att drabbas hårdare än andra, varför branschen är intressant att analysera 

ur ett neutralitetsperspektiv. Läsaren ges i denna del inledningsvis en överblick över 

fastighetsbranschens tidigare skattebörda för att på så sätt få större förståelse för den 

fortsatta framställningen. Därefter beskrivs varför fastighetsbranschen drabbas så hårt av 

förslaget samt på vilket sätt förslaget riskerar att påverka vissa delar av 

fastighetsbranschen hårdare än andra. I denna del analyseras också huruvida förslagets 

effekter på fastighetsbranschen strider mot neutralitetsprincipen.   

 

Avslutningsvis följer mina sammanfattande slutsatser. Kapitlet sammanfattar förslagets 

effekter på neutraliteten inom bolagssektorn och inom fastighetsbranschen, för att sedan 

avslutas med en diskussion kring huruvida förslaget bör träda i kraft i sin nuvarande form. 
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2. Neutralitetsprincipen 
 

2.1 Inledning 

Neutralitetsprincipen är en grundläggande princip inom skatterätten som innebär att 

skattereglerna ska vara utformade så att de inte styr de skattskyldiges val mellan olika 

handlingsalternativ, som val av finansierings-, företags- eller verksamhetsform.11 

Principens innebörd har beskrivits som omtvistad.12 Neutralitetsprincipen är inte 

lagreglerad utan kan snarare sägas komma till uttryck genom skattesystemets 

systematik.13 I doktrinen har det dock diskuterats huruvida neutralitetsprincipen verkligen 

utgör en princip eller om den snarare utgör en politisk målsättning.14 Neutralitetsprincipen 

kan få stå till sidan i situationer där ett avsteg från principen kan leda till en högre 

samhällseffektivitet eller när andra rättspolitiska aspekter anses väga tyngre än vikten av 

neutralitet. Neutralitetsprincipen används trots det återkommande som motivering till 

skatterättsliga reformer och har kommit att få en viktig roll i den politiska diskussionen.15  

 

2.2 Neutralitetsprincipens definition och innebörd 

2.2.1 Mikro- och makroneutralitet 

Neutralitetsprincipen kan förstås på flera olika sätt beroende på vilken nivå den anläggs.16 

När neutralitetsprincipen förstås utifrån det enskilda skattesubjektet avses 

mikroneutralitet.17 Skattesystemet brister ur ett mikroneutralt perspektiv när reglernas 

utformning påverkar den skattskyldiges ekonomiska planering på grund av att 

handlingsvägar som före skatt är ekonomiskt likvärdiga inte är ekonomiskt likvärdiga 

efter skatt.18 Således förutsätter mikroneutralitet ett skattesystem där de enskilda 

skattesubjekten själva tillåts välja handlingsväg. Ett skattesystem med neutralitetsbrister 

inbjuder till skatteplanering då en rationellt tänkande skattskyldig givetvis vill uppnå den 

för honom bästa skatteeffekten. I de fall olika handlingsvägar kan ge olika skatteeffekter 

uppstår en snedvridning som bör undvikas.19 

                                                 
11 Se bland annat Mutén 1968, s 21 och Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon Almendal 2013, s 

46. 
12 SOU 2008:80 s 160. 
13 Påhlsson 2007, s 32.  
14 Se bland annat Dahlberg SN 2004 och Tikka SN 2004. 
15 Se bland annat Prop. 1989:90:110 s och SOU 2014:40. 
16 Gunnarsson 1995, s 135.  
17 Persson Österman 1997, s 29 ff.  
18 Mutén 1966, s 48. 
19 Persson Österman 1997, s 49 f. 
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Utöver mikroneutralitet krävs för att skatteneutralitet ska föreligga även en överordnad 

nivå av neutralitet, makroneutralitet. Makroneutraliteten spänner över ett vidare område 

och innebär att skattesystemets utformning inte ska påverka samhällsekonomin som 

helhet. Inom begreppet ligger bland annat frågan om behovet av en höjd skattesats samt 

en strävan efter att minimera de samhällsekonomiska effektivitetsförlusterna.20  

 

En minskad neutralitet leder till att individens handlingsalternativ begränsas då ett 

alternativ är mer skattemässigt förmånligt än ett annat. Denna begränsning medför enligt 

nationalekonomiska teorier att samhällseffektiviteten riskerar att påverkas negativt då en 

optimal resursallokering, alltså en optimal fördelning av resurserna mellan olika områden 

i samhället, uppnås när individens beslut inte påverkas av skattesystemet.21 Ett exempel 

på detta är förekomsten av olika skattesatser på varor av samma slag. Där riskerar 

resursallokeringen att styras av skillnaderna i skattesats snarare än av prismekanismer 

som utbud och efterfrågan.22 Om skattesystemet utformas på så sätt att det begränsar 

individernas fria handlingsval så lite som möjligt kommer det att leda till en mer effektiv 

samhällsekonomi.23 Mikroneutraliteten påverkar således makroneutraliteten i stor 

utsträckning, då brister i mikroneutraliteten riskerar att påverka samhällsekonomin i stort.  

  

2.2.2 En strävan efter icke-intervention 

Neutralitetsprincipen syftar till att ge den skattskyldige fria handlingsvägar.  För att uppnå 

fria handlingsvägar krävs att lagstiftaren inte utformar skatteregler som påverkar den 

skattskyldiges val, att skattereglerna är icke-intervenerande. I regel gäller att allmänna 

regler där lagstiftaren inte valt att gå in och detaljreglera leder till ett mer neutralt 

skattesystem, medan specialregleringar riskerar att medföra snedvridningar på 

marknaden.24 Sådana snedvridningar minskar möjligheterna att uppnå en optimal 

resursallokering då individens handlingsalternativ styrs av skattereglernas utformning.25 

 

                                                 
20 Gunnarsson 1995, s 135 f. Mikro- och makroneutralitet benämns även som formell och materiell 

neutralitet av bland annat Gunnarsson. Jag har dock utgått från begreppen mikro- och makroneutralitet. 
21 Gunnarsson 1995, s 135 f. 
22 Alhager, 2001, s 61.  
23 Persson Österman 1997, s 33-35. 
24 Lodin SN 2007. 
25 För en utförligare diskussion kring interventioners påverkan på samhällseffektiviteten, se vidare 

Persson Österman 1997, s 32 f.  
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Vissa intervenerande åtgärder är dock nödvändiga och en helt fri och oreglerad marknad 

kommer aldrig att uppnås, vilket är en stor svaghet i argumentet kring icke-

interventionens positiva effekter på samhällseffektiviteten.26 Ytterligare en brist är att de 

samhällsekonomiska effektivitetsvinsterna ofta är svåra att mäta. Det är därför svårt att 

avgöra huruvida en reform ökar den totala samhällsekonomiska effektiviteten eller endast 

ökar effektiviteten inom det enskilda område som lagändringen berör.  

 

2.2.3 En strävan efter likformighet 

Neutralitetsprincipen innebär också att handlingsalternativ som är likvärdiga före skatt 

ska vara likvärdiga efter skatt.27 För att olika handlingsalternativ ska vara likvärdiga krävs 

att det skattemässiga utfallet blir detsamma. Om den skattskyldiges handlingsalternativ 

inte påverkas av det skattemässiga utfallet minskar incitamenten till skattefusk och 

skatteplanering då inget alternativ är bättre än det andra. 

 

Denna del av neutralitetsprincipen ligger nära en annan skatterättslig princip, 

likhetsprincipen, som innebär att lika fall ska behandlas lika. Likhetsprincipen kan delas 

upp i två delar, formell och materiell likabehandling. Formell likabehandling syftar till 

att två juridiskt lika fall ska beskattas enligt samma principer. Materiell likabehandling 

syftar istället till att två ekonomiskt likvärdiga situationer ska beskattas lika.28 

Neutralitetsprincipen och likhetsprincipen överlappar till viss del varandra och regler som 

brister i neutralitet står ofta även i strid med likhetsprincipen. Persson Österman anser 

dock att likhetsprincipen ska tillämpas normativt som ett tolkningsstöd i 

rättstillämpningen medan neutralitetsprincipen snarare ska användas som argument i den 

politiska diskussionen.29 Domstolen åberopar dock neutralitetsprincipen i vissa fall, 

främst som stöd vid tolkning av skatterättsliga regler. Likhetsprincipen innehåller en 

tydligare rättviseprägel än neutralitetsprincipen, även om denna aspekt återfinns i båda 

principerna.30  

                                                 
26 Persson Österman 1997, s 51.  
27 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon Almendal 2013 s 45. 
28 Kellgren 1997, s 67 f.  
29 Persson Österman 1997, s 31.  
30 Påhlsson 2007, s 33 och 35.  
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Målsättningen att alla fall ska behandlas lika benämns även horisontell neutralitet. Med 

horisontell neutralitet åsyftas dock inte att huvudsakligen att skatterna ska fördelas lika, 

utan snarare att skattereglerna ska tillämpas på ett liknande sätt.31 

 

2.3 Situationer där neutralitetsprincipen kan få stå åt sidan 

2.3.1 När ett avsteg leder till en ökad samhällseffektivitet 

En ökad neutralitet leder alltså till en högre samhällseffektivitet och en bättre 

resursallokering. Det finns dock situationer där lagstiftaren anser att ett avsteg från 

neutralitetsprincipen snarare skulle öka än sänka samhällseffektiviteten och av denna 

anledning väljer att införa skatteregler som strider mot neutralitetsprincipen. En sådan 

situation är till exempel reglering av marknadsmisslyckanden, som externa effekterna 

orsakade av vissa verksamheter.32 Införandet av intervenerande skatteregler, alltså ett 

ingripande av lagstiftaren, kan i dessa fall leda till en högre samhällseffektivitet på 

bekostnad av neutraliteten. Persson Österman menar till och med att förekomsten av 

marknadsimperfektioner i vissa fall kräver att lagstiftaren ingriper.33  

 

Huruvida en skatt leder till samhällsekonomiska effektivitetsvinster kan vara svårt att 

avgöra då dessa vinster kan mätas på flera sätt. En skatt som ur företagsekonomiskt 

perspektiv strider mot neutralitetsprincipen och riskerar att leda till snedvridningar kan ur 

ett nationalekonomiskt perspektiv resultera i effektivitetsvinster och därmed ligga i linje 

med ett av neutralitetsprincipens viktigaste syften, att uppnå effektivitet.34 Gunnarsson 

konstaterar dock att en skatt som minimerar de samhällsekonomiska förlusterna ofta 

också är en skatt som påverkar individens handlingsalternativ så lite som möjligt.35  

 

2.3.2 När intervention genomförs av rättspolitiska skäl 

Syftet med det svenska skattesystemet är huvudsakligen att få in inkomster till den 

svenska staten (skatternas fiskala ändamål). Dock kan skatterna även användas som ett 

politiskt styrmedel i syfte att påverka konsumtion, investeringar, sparande och dylikt 

(skatternas icke-fiskala ändamål).36  

                                                 
31 Sonnerby 2010, s 77, som hänvisar vidare till Eggert Møller 1967, s 353. 
32 Persson Österman 1997, s 35 f.  
33 Se vidare Persson Österman 1997, s 50 f. 
34 Se vidare Gunnarsson 1995, s 136. 
35 Gunnarsson 1995, s 136 f.   
36 Ds 1992:6, s 19.  
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Skatteregler av intervenerande art riskerar att leda till snedvridningar på marknaden i de 

fall vissa aktörer gynnas mer än andra eller då de skattskyldiges val av handlingsalternativ 

påverkas. De finns dock situationer där lagstiftaren medvetet valt att ta avsteg från 

neutralitetsprincipen då de mål som eftersträvas anses väga tyngre än vikten av 

neutraliteten.37 Neutraliteten kan alltså i vissa fall tvingas stå till sidan för övriga 

skatterättsliga principer eller rättspolitiska mål. En diskussion om skattereglernas 

påverkan på neutraliteten bör dock tas inför planerade regeländringar och goda skäl 

anföras för att en avvikning ska anses motiverad.38 

 

Persson Österman anser att skatteregler med huvudsakligen fiskala syften, som 

inkomstbeskattningen, bör vara icke-intervenerande. Om syftet istället är icke-fiskalt är 

intervention mer motiverat och lagstiftaren kan då gå in och styra med andra mål än att 

få in pengar till de offentliga finanserna.39 Dock bör intervention som styrs enbart av 

politiska värderingar undvikas. Detta resonemang är rimligt utifrån aspekten att 

skatteregler med fiskala syften är mer generella och får således en större påverkan på 

skattesystemet. Intervenerande regler med icke-fiskala syften är mer specifikt utformade 

och det är då lättare för lagstiftaren att gå in och detaljreglera vissa områden i syfte att 

öka samhällseffektiviteten.  

 

2.4 Vikten av en stark neutralitetsprincip 

2.4.1 Neutralitetsprincipens betydelse för det svenska skattesystemet 

Neutralitetsprincipen beskrivs i många fall som subsidiär till andra skatterättsliga 

principer och samhällsekonomiska aspekter, vilket ger principen en något svag 

ställning.40 Konsekvensen blir som vi sett ovan att neutralitetsprincipen ofta får stå 

tillbaka för övriga samhällsekonomiska och skatterättsliga mål samt till viss del även för 

andra skatterättsliga principer. Principen är inte lagreglerad utan kan snarare sägas 

komma till uttryck genom skattesystemets systematik.41 I den skatterättsliga debatten har 

det diskuterats huruvida neutralitetsprincipen snarare bör betraktas som ett mål med 

                                                 
37 Rabe & Hellenius 2011, s 47. 
38 Kellgren 2005, s 177.  
39 Persson Österman 1997, s 37. 
40 Rabe & Hellenius 2011, s 48.  
41 Påhlsson 2007, s 32.  
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lagstiftningen än en princip42 och som en ”teknisk målsättning för primärmålsättningens 

genomförande”.43 Enligt Tikka kan en princip kännetecknas av att den ”ges en viss vikt i 

konkurrens med andra principer och andra juridiska argument”.44 Påhlsson anser istället 

att neutralitetsprincipen är en inducerad princip på så sätt att den inte återfinns i lagtexten 

men konstaterar att principen trots det används både vid tillämpning och vid motivering 

av skatteregler.45 Enligt Persson Österman används neutralitetsprincipen dock snarare 

normativt i den skattepolitiska diskussionen än i rättstillämpningen, ”som stöd för 

åberopandet av den ena eller den andra lösningen på ett problem.”46 

 

Neutralitetsprincipens innebörd och definition beskrivs dock ofta som vag och otydlig 

och Mattsson anför att ”det är inte uteslutet att begreppet neutralitet i den skattepolitiska 

debatten används på en så hög abstraktionsnivå att ingen annan fattar meningen med det 

använda begreppet än talaren själv.”47 Även i förarbetena har neutralitetsprincipen pekats 

ut som oklar och omtvistad.48 Det är dock enligt min åsikt inte neutralitetsprincipens 

betydelse och innebörd som är oklar, snarare är det vilken roll principen bör få inom 

rättstillämpning och lagstiftning samt i den skatterättsliga diskussionen som kan 

diskuteras. 

 

Principens normativa betydelse och dess påverkan på detaljutformningen av 

skatterättsliga regler bör dock inte förringas. Istället måste neutralitetsprincipens 

målsättande karaktär tas i beaktning vid utformningen av ny skattelagstiftning. Enligt 

Gunnarsson kan neutralitet i beslutsfattandet definieras som att ”skattelagstiftningen inte 

ska förorsaka skatteundvikande handlingar av förnuftigt skattskyldiga.”49  

 

Neutralitetsprincipens avvärjande effekt på skatteplanering och skattefusk bör betraktas 

som ett viktigt argument för neutralitetsprincipens betydelse i det svenska skattesystemet. 

Ett skattesystem som brister ur neutralitetsperspektiv inbjuder till skatteplanering då en 

rationellt tänkande skattskyldig givetvis vill uppnå den för honom bästa skatteeffekten. 

                                                 
42 Se bland annat Dahlberg SN 2004 och Tikka SN 2004. 
43 Lodin 1973, s 30. 
44 Tikka SN 2004. 
45 Påhlsson 2007 s 32 och 34.  
46 Persson Österman 1997, s 31.  
47 Mattsson 1988, s 88.  
48 SOU 2008:80 s 160. 
49 Gunnarsson 1995, s 141.  
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Neutralitetsbrister kan således öka företagens incitament till felaktiga benämningar på 

rättshandlingar eller dylikt i syfte att minska den totala skattekostnaden.50 Persson 

Österman uttrycker det som att förekomsten av valmöjligheter leder till en ”potentiellt 

negativ situation”, vilket bör undvikas i syfte att minska resursallokeringen till 

skatteplanering.51 Detta är således även ett samhällsekonomisk motiverat argument för 

neutralitetsprincipen.  

 

Neutralitetsprincipen är även en bidragande faktor till ett lättöverskådligt och förståeligt 

skattesystem, på grund av principens strävan efter icke-intervenerande och 

likabehandling. Om skattesystemet blir allt för detaljstyrt riskerar vi ett svåröverskådligt 

och komplicerat regelverk, vilket kan äventyra förutsägbarhet och rättssäkerhet. 

 

2.4.2 En avvägning mellan neutralitet och samhällseffektivitet 

Då det både i teorin och i praktiken är i stort sett omöjligt att uppnå en fullständigt neutral 

och optimal beskattning52 krävs att lagstiftaren inför en stor skattereform väger de 

eventuella effekter som skulle kunna påverka neutraliteten negativt mot de 

samhällsekonomiska fördelar som en reform kan antas medföra. Lagstiftaren måste 

således inför en lagändring göra en avvägning mellan vikten av neutralitet och de politiska 

mål som eftersträvas. För att undvika sådana snedvridningar som ett avvikande från 

neutralitetsprincipen kan medföra ska avsteg från principen vara medvetna och speciellt 

motiverade.53 Även de fördelningspolitiska effekter som en planerad skatteåtgärd kan 

komma att medföra bör tas med i avvägningen, trots att åtgärden i sig inte har ett 

fördelningspolitiskt syfte.54 I bedömningen måste således de snedvridande verkningar 

som skatten kan komma att orsaka vägas mot de rättspolitiska mål eller 

samhällsekonomiska effektivitetsvinster som skatten syftar till att uppnå. I bedömningen 

av vad som utgör snedvridande verkningar måste både effektivitets- och 

fördelningshänsyn vägas in.55  

 

                                                 
50 Kellgren 2005, s 177.  
51 Persson Österman 1997, s 49.  
52 Gunnarsson 1995, s 137.  
53 Mutén 1966, s 48. 
54 Lodin SN 2007. 
55 Gunnarsson SN 1998, med hänvisning till Gunnarsson 1995, s 137 och Persson Österman 1997, s 45-

46. 
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Ett exempel på när en avvägning mellan neutralitet och samhällseffektivitet genomförts 

är prop. 1993/94:50, där nya regler för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag 

presenterades. Lagrådet riktade kritik mot det aktuella förslaget och uttryckte en oro för 

att förslaget var allt för komplicerat, vilket skulle kunna leda till problem vid 

tillämpningen. Regeringen ansåg dock att den ökade neutraliteten som förslaget syftade 

till att uppnå övervägde de negativa effekterna, samt att ”de samhällsekonomiska mål 

som uppställs ─ bl.a. att ge bättre förutsättningar för nya arbetstillfällen ─ måste 

prioriteras högre än de i sig viktiga förenklingsaspekter som Lagrådet betonar”.56 

Ytterligare exempel på när en avvägning genomförts är prop. 1999/2000:6, där en ändrad 

förmånsbeskattning av miljöbilar föreslogs. I propositionen anfördes att det krävs starka 

skäl för att ett avsteg från neutralitetsprincipen ska vara motiverad, då avsteg i allt för 

många fall riskerar att drabba skattesystemets stabilitet och orsaka ekonomiska 

snedvridningar. Efter en avvägning ansågs dock de positiva miljöeffekterna av en ändrad 

förmånsbeskattning av miljöbilar motivera ett avsteg från neutralitetsprincipen.57 

 

Vissa åtgärder av befintliga neutralitetsbrister kan anses medföra större nackdelar än 

fördelar, i de fall åtgärden riskerar att leda till att neutraliteten brister på andra områden. 

I dessa fall kan det vara bäst att inte förändra befintliga skatteregler och låta neutraliteten 

förbli bristfällig på det området.58 Persson Österman anser att ”ett enklare system, med 

vissa kända neutralitetsbrister, kan mycket väl vara att föredra framför ett mer besvärligt 

system.”59 Det är svårt att inte instämma i detta resonemang, främst på grund av den 

komplexitet som detaljstyrda skatteregler riskerar att medföra. Det är dock en förenkling 

att säga att valet i varje fall står mellan neutralitet och komplexitet, vilket inte heller 

Persson Österman antyder. 

 

2.5 Neutralitetsprincipens påverkan på företagsskatteområdet 

2.5.1 ”Århundradets skattereform”  

I början av 1990-talet genomfördes en stor skattereform i Sverige, vilken har kommit att 

kallas för ”århundrades skattereform”. Behovet av en reform förelåg dock redan tidigare 

och 1981 beslutade Socialdemokraterna, Centerpartier och Folkpartiet under ”den 

                                                 
56 Prop. 1993/94:50, s 172. 
57 Prop. 1999/2000:6, s 44 f. 
58 Kellgren 2005, s 176 f.  
59 Persson Österman 1997, s 52. 
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underbara natten” om en marginalskattereform som skulle träda ikraft 1 januari 1983. 

Dåtidens höga inflation medförde dock att effekterna av reformen urholkades och behovet 

av en ny skattereform uppstod snart igen.60 

 

De huvudsakliga regeländringarna under 1990-talet föreslogs i prop. 1989:90:110, där 

syftet var att ”åstadkomma en samhällsekonomiskt effektiv beskattning samtidigt som 

fördelningspolitiska mål uppfylls”.61 Propositionen strävade även efter en ökad enkelhet 

och neutralitet i det svenska skattesystemet62 och innehöll bland annat regler om sänkt 

inkomstskatt, sänkt bolagsskatt från 57 % till 30 %, bredare inkomstskatte- och 

mervärdesskattebaser,63 ett förhöjt grundavdrag, skärpt beskattning av kapitalinkomster 

och fler punktskatter.64 Denna proposition kompletterades sedan av bland annat prop. 

1993:94:50, vilken innehöll ytterligare en sänkning av bolagsskatten och gynnande regler 

för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.65 Reformen i början av 1990-talet 

var omfattande och ökade neutraliteten i det svenska skattesystemet avsevärt, främst 

mellan olika företagsformer. Den har kommit att få stor betydelse för den fortsatta 

utvecklingen av det svenska skattesystemet och pekats ut som en nödvändig reform.66  

 

2.5.2 Neutralitet mellan olika företagsformer 

I framställningar om neutralitetsprincipen nämns ofta som ett exempel det fria valet av 

företagsform.67 Skattereglernas utformning ska alltså inte påverka valet mellan att driva 

en verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag. En ökad neutralitet 

mellan olika företagsformer kan också påverka samhällseffektiviteten positivt, då mindre 

företag och egenföretagare ges incitament till nyföretagande och expansion.68 Med 

anledning av de stora lagändringarna som genomfördes under 1990-talet neutraliserades 

till stor del de skillnader som tidigare funnits mellan aktieägare i aktiebolag, delägare i 

handelsbolag och enskilda näringsidkare. Behovet av generösare regler för 

egenföretagare diskuterades redan i prop. 1989:90:110, men inga nya regler föreslogs. 

                                                 
60 Bergstrand 2014, s 11. 
61 Prop. 1989:90:110 s 294.  
62 Bergstrand 2014, s 41.   
63 En bredare inkomstskattebas kan enligt Mattsson “sägas vara sprungen från en önskan om ökad 

neutralitet”, se Mattsson SN 1992. 
64 Prop. 1997/98:1 Bilaga 6, s 7 f. 
65 Prop. 1993/94:50, s 175 ff. och s 219 ff. 
66 Mattsson SN 1992. 
67 Se bland annat Mutén 1968, s 21 och Tjernberg 2004, s 33 f.  
68 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon Almendal 2013 s 46. 
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Propositionen betonade dock vikten av att frågan utreddes i syfte att kunna erbjuda 

egenföretagarna möjlighet att arbeta under samma skattemässiga villkor som 

enmansaktiebolagen.69 Propositionen innehöll däremot nya regler som klassificerade 

handelsbolag som skattesubjekt, vilket de inte hade varit tidigare.  

 

De nya reglerna kompletterades och vidareutvecklades sedan i prop. 1993/94:50, där 

enskilda näringsidkare och handelsbolag gavs möjlighet till ökning av expansionsmedel 

och avdrag för avsättning till periodiseringsfonder.70 Syftet med dessa regler var att uppnå 

en likvärdig skattemässig behandling mellan olika företagsformer.71 Tjernberg anser att 

de nya reglerna visserligen var materiellt svårtillämpade, men att reformen ändå ledde till 

betydligt mer neutrala regler mellan de olika företagsformerna.72 

 

2.5.3 Neutralitet mellan koncerner och enskilda företag 

En omfattande målsättning med neutralitetsprincipen är att uppnå neutralitet i valet 

mellan att bedriva sin verksamhet som en koncern eller som ett enskilt företag.73 För att 

valet mellan olika verksamhetsformer ska vara neutralt krävs att resultatet blir detsamma, 

oavsett om verksamheten drivs som en koncern eller i ett enda bolag.74 Denna målsättning 

återfinns redan i prop. 1953:28, där det uttalas att ”skattebelastningen för koncernen och 

dess delägare ej bli större än om bolagen varit sammanslagna till ett bolag”.75 Reglerna 

om koncernbidrag syftar i hög grad till att uppnå neutralitet mellan olika 

verksamhetsformer, genom att ge koncerner möjlighet att utjämna resultaten inom de 

egna bolagen. I vissa fall är det dock i stort sett omöjligt att uppnå fullständig neutralitet 

mellan de olika verksamhetsformerna.76 

 

I RÅ 1995 ref. 83,77 behandlades frågan huruvida ett aktiebolag var berättigat till avdrag 

för en förlust som uppkommit vid en försäljning av aktier i ett dotterbolag, då 

dotterbolagets värde under innehavet reducerats till följd av ett koncernbidrag som 

lämnats från dotterbolaget till moderbolaget. Domstolen använde då neutralitetsprincipen 

                                                 
69 Prop. 1989:90:110 s 518 f. 
70 Prop. 1993/94:50, s 219.  
71 Prop. 1993/94:50, s 171. 
72 Tjernberg 2004, s 34. 
73 Lodin 1973, s 30.  
74 Mattsson, 1988, s 106 f. 
75 Prop. 1953:28 s 40 samt Lodin 1973, s 30 f.  
76 Mattsson 1988, s 107 f. 
77 Målet diskuteras ovan under 2.5.3. 
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som tolkningsunderlag då de uttalade att ett av syftena med reglerna om koncernbidrag 

är just att uppnå skatteneutralitet mellan koncerner och andra företag. HFD påpekade att 

”principen att vinster skall beskattas en gång i bolagssektorn gäller även när 

verksamheten är organiserad i koncernform. Särskilda bestämmelser har därför sedan 

länge funnits som gör det möjligt för bolag inom samma koncern att föra över vinster 

sinsemellan utan att koncernen som sådan drabbas av merbeskattning” samt konstaterade 

att det “av det anförda följer att det skulle strida mot principen om att ett aktiebolags vinst 

skall beskattas en gång i bolagssektorn att, vid avyttring av aktierna i Y AB medge X AB 

rätt till avdrag för sådan del av förlust på aktierna som svarar mot uppburet 

koncernbidrag”. Omständigheterna i fallet var sådana att koncernen skulle gynnas om ett 

avdrag av förlusten hade medgivits av domstolen. En vinst som annars hade varit 

beskattningsbar hade annars i detta fall inte beskattats, vilket strider mot 

neutralitetsprincipens krav på att koncernbeskattningen ska vara neutral med 

beskattningen av företag som inte drivs i form av en koncern utan som ett företag. 

Domstolen nekade således avdrag för den del av förlusten som svarade mot det mottagna 

koncernbidraget.  

 

Neutralitetsprincipen innebär även att skatternas utformning inte ska påverka 

konkurrensen på marknaden, det ska föreligga konkurrensneutralitet. Denna 

konkurrensneutralitet gäller mellan företag som ägnar sig åt likartad verksamhet, oavsett 

om det är stora koncerner eller små företag samt mellan svenska och internationella 

företag som verkar inom samma marknad.78 

 

2.5.4 Neutralitet mellan eget och lånat kapital 

Målsättningen med ett neutralt skattesystem omfattar även en strävan efter att ingen 

finansieringsform bör beskattas mer eller mindre förmånligt än någon annan. Asymmetrin 

diskuteras av Mattsson, som belyser skillnaden mellan kostnaden för lånat kapital (ränta), 

som är avdragsgill, och kostnad för eget kapital (utdelning), som inte är avdragsgill.79 

Även prop. 1989/90:110 uppmärksammar asymmetrin och uttalar att det är ”önskvärt att 

skapa skattemässig neutralitet mellan olika finansieringsformer” för att öka neutraliteten 

och undvika snedvridningar mellan finansieringsalternativen.80 

                                                 
78 Sonnerby 2010, s 77 (som hänvisar vidare till Eggert Møller 1967, s 355-356) och s 152.  
79 Mattsson 1988, s 114. 
80 Prop. 1989:90:110 s 584. 
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2.6  Sammanfattning 

Det svenska skattesystemet präglas av en strävan efter neutralitet, vilket uppnås när 

skattereglernas utformning inte styr den skattskyldiges val av handlingsalternativ. Ett 

skattesystem som inte begränsar den fria individens handlingsval bör eftersträvas, då det 

bidrar till en mer effektiv samhällsekonomi. Principen är inte lagreglerad men har fått en 

stor betydelse vid utformningen av det svenska skattesystemet och används frekvent som 

motivering vid införandet av nya skatteregler. Principen kan betraktas ur ett mikro- eller 

makroperspektiv och avser då neutraliteten för det enskilda skattesubjektet respektive 

skattesystemets utformning i stort.  

 

Vidare innehåller neutralitetsprincipen en strävan efter icke-intervention. I ett 

skattesystem där lagstiftaren inte går in och detaljreglerar är det lättare att uppnå ett 

neutralt skattesystem och undvika snedvridningar, då individens handlinsval påverkas så 

lite som möjligt. Neutralitetsprincipen innehåller även en strävan efter likformighet, 

vilket innebär att två handlingsalternativ som är likvärdiga före skatt även ska vara 

likvärdiga efter skatt. Denna del av neutralitetsprincipen ligger nära en annan 

skatterättslig princip, likhetsprincipen, vilken innebär att lika fall ska behandlas lika. 

 

I vissa fall kan dock neutralitetsprincipen få stå till sidan. Så är fallet då ett avsteg från 

principen kan antas leda till in högre samhällseffektivitet, till exempel vid regleringen av 

marknadsimperfektioner som externa effekter. En annan situation är då lagstiftaren 

intervenerar på marknaden av rättspolitiska skäl eller då ett avsteg från principen kan leda 

till en högre samhällseffektivitet, trots att avsteget leder till en minskad neutralitet. 

Principen får således ofta en subsidiär roll i förhållande till samhällseffektivitet och 

politiska målsättningar, samt till övriga skatterättsliga principer. Neutralitetsprincipen har 

även beskrivits som vag och otydlig. Trots det bör principens betydelse dock inte 

förringas, bland annat på grund av dess positiva effekt mot skatteplanering och skattefusk 

samt som en bidragande faktor till ett lättöverskådligt och förståeligt skattesystem. Ett 

fullständigt neutralt skattesystem är dock omöjligt att uppnå och en avvägning måste 

således göras i varje fall. Avvägningen ska göras mellan de positiva samhällsekonomiska 

effekter som en reform eller annan åtgärd kan tänkas medföra och den negativa påverkan 

på neutraliteten som åtgärden riskerar att leda till. I bedömningen bör även eventuella 
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snedvridande effekter vägas in. I vissa fall kan dock en befintlig neutralitetsbrist få bestå, 

då det kan anses mer önskvärt med vissa brister i neutraliteten än ett allt för komplicerat 

system med allt för detaljerade regler.  

 

Neutralitetsprincipen återkommer frekvent i både doktrin, förarbeten och rättstillämpning 

och har haft stor påverkan på det svenska skattesystemets utveckling. En ökad neutralitet 

var ett av de huvudsakliga syftena med ”århundrades skattereform” som genomfördes 

under början av 1990-talet, vilken kom att innebära stora förändringar på skatteområdet. 

Inom rättstillämpningen används principen främst som tolkningsunderlag vid 

tillämpningen av skatterättsliga regler. 

 

Neutralitet i valet av företagsform är ett exempel som ofta återkommer i framställningar 

av neutralitetsprincipen och ett av syftena med ”århundradets reform” var att uppnå just 

detta. Reformen gav enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag en bättre 

skattemässig ställning och ledde till en mer neutral skattemässig behandling mellan 

enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och aktieägare i aktiebolag. 

Neutralitetsprincipen innebär också att skattebördan ska vara lika stor oavsett om 

företaget drivs som en koncern eller som ett företag. Reglerna om koncernbidrag har 

införts till stor del i det syftet, för att ge koncerner möjlighet att utjämna resultatet inom 

de egna bolagen. Även neutralitet mellan olika finansieringsformer än något som 

eftersträvas i det svenska skattesystemet och som omfattas av neutralitetsprincipen. 

Neutralitet mellan eget och lånat kapital är ett ämne som diskuterats under lång tid och 

detta är även ett av målen med det slutbetänkande som FSK offentliggjorde den 12 juni 

2014, vilket kommer att analyseras nedan.  
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3. Slutbetänkandet från FSK 

 

3.1 Bakgrund 

Den stora skattereformen som genomfördes i flera steg under början av 1990-talet var 

betydelsefull för det svenska skattesystemet och resulterade i ett enklare och mer neutralt 

skattesystem. Den medförde även en avsevärt sänkt bolagsskatt och ett skattesystem som 

ansågs vara ett av OECD-världens mest konkurrenskraftiga.81 En mängd nya regler har 

dock tillkommit efter skattereformen för över 20 år sedan och regelbundna översyner av 

skattesystemet är en naturlig del av utvecklingen. Som en följd av mängden nya regler 

som införts sedan århundrades skattereform jämfördes det svenska skattesystemet i början 

av 2010-talet med ”en schweizerost full med kryphål”.82 Det fanns återigen ett behov av 

en översyn av företagsbeskattningen.83 

 

3.2 Behovet av ränteavdragsbegränsningsregler 

I 16 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), hädanefter benämnd IL, fastslås att utgifter 

för att förvärva och bibehålla inkomster får dras av. För ränteutgifter gäller enligt 

huvudregeln att dessa får dras av även om de inte är sådana utgifter, 16 kap. 1 § 2 st. IL. 

Den generösa avdragsrätten för ränteutgifter har dock orsakat problem, då företag på 

grund av reglernas utformning ges incitament till skatteplanering. Det gäller främst 

mellan företag i intressegemenskap, där vinster flyttas till lågbeskattade länder med hjälp 

av till exempel koncerninterna lån i syfte att minska företagens skattebörda. Sådana 

förfaranden sker enligt Skatteverket i stort sett uteslutande av skatteplaneringsskäl vilket 

bedöms som ett allvarligt problem då de minskar det svenska skatteunderlaget betydligt.84  

 

I syfte att begränsa möjligheterna till avdrag för räntekostnader vid vissa transaktioner 

inom en intressegemenskap och således förhindra skatteupplägg med ränteavdrag inom 

en intressegemenskap (s.k. ”räntesnurror”) infördes den 1 januari 2009 nya 

ränteavdragsbegränsningsregler.85 Reglerna begränsar den generella avdragsrätten 

genom att förbjuda avdrag av räntor hänförliga till en skuld till ett företag inom 

                                                 
81 Dir 2011:1 s 8. 
82 Bergstrand 2014, s 13.  
83 Dir 2011:1, s 8. 
84 Prop. 2008/09:65, s 43 f. 
85 24 kap. 10 a-f § IL. 
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intressegemenskap (interna lån), i de fall syftet med lånet är att finansiera förvärv av 

delägarrätter från ett företag i intressegemenskap. Reglerna innehåller även två undantag, 

den s.k. tioprocentsregeln och ventilen. Enligt tioprocentsregeln får avdrag ändå göras 

om ränteinkomsten hos mottagaren beskattas med minst 10 %. Ventilen tillåter avdrag 

för räntekostnader om skuldförhållandet huvudsakligen är affärsmässigt motiverat.86 

Trots de nya reglerna fortsatte den utbredda skatteplaneringen och reglerna skärptes 

därför ytterligare den 1 januari 2013. De nya reglerna utvidgade avdragsförbudet till att 

gälla alla ränteutgifter på lån till företag i intressegemenskap, oavsett vad som var syftet 

med lånet. Vissa förändringar gjordes även i tioprocentsregeln och ventilen.87  

 

3.3 Uppdraget till FSK 

3.3.1 Behovet av nya regler för ränteavdrag 

De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna visade sig dock vara komplexa och 

svårtillämpade och fortfarande skedde en mängd transaktioner inom koncerner där vinster 

flyttades till lågbeskattade länder i syfte att minska företagets beskattningsbara resultat. 

Genom dir 2011:1 gavs FSK i uppdrag att se över beskattningen av bolag.88 Det slutliga 

uppdraget skulle redovisas senast den 1 november 2013.89 FSK fick i uppdrag att lämna 

ett förslag som bidrog till ett mer heltäckande skattesystem och som minskade 

incitamenten för företag att flytta vinster till lågbeskattade länder. Ett sådant förslag skulle 

bredda skattebasen och motverka en underminering av det svenska skattesystemet.90 

 

3.3.2 Behovet av en ökad neutralitet mellan eget och lånat kapital 

Riktlinjerna till FSK kompletterades sedan med ett specifikt uppdrag om att se över den 

asymmetri som idag föreligger mellan eget och lånat kapital. I dagsläget föreligger en 

olikbehandling mellan eget och lånat kapital då kostnaden för lånat kapital (ränta) är 

avdragsgill medan kostnaden för eget kapital (utdelning) inte är avdragsgill. Asymmetrin 

                                                 
86 Ett skuldförhållande är enligt förarbetena ”affärsmässigt motiverat” om främst sunda 

företagsekonomiska överväganden och inte skatteskäl ligger bakom rättshandlingen. Begreppet 

”huvudsakligen” medför att rättshandlingen måste vara affärsmässigt motiverad till åtminstone 75 %, se 

prop. 2008/2009:65 s 87.  
87 Se vidare Prop. 2012/13:1.  
88 Dir 2011:1. 
89 Innan det gavs FSK i uppdrag att lämna ett första delbetänkande rörande skatteincitament för att 

stimulera tillgången på riskvilligt kapital samt ett andra delbetänkande kring de svenska reglerna för 

avdrag för forskning och utveckling (FoU). Dessa två betänkanden ligger dock utanför uppsatsens syfte 

och kommer inte att behandlas här.   
90 Lindeberg SN 2014. 
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leder till en snedvridning mellan den skattskyldiges investerings- och finansieringsbeslut, 

då lånat kapital behandlas mer förmånligt än eget kapital. Denna olikbehandling strider 

mot neutralitetsprincipen. 

 

En asymmetri mellan eget och lånat kapital har funnits även tidigare. Dagens problem 

med skatteplanering har dock lett till att skillnaderna mellan finansieringsformerna 

underminerar skattesystemet, då vinster flyttas inom multinationella koncerner till mer 

lågbeskattade länder än Sverige. Ett behov fanns därför av att stärka det egna kapitalet, 

något som även skulle göra företagen mer stabila vid ekonomiska nedgångar då fler 

företag troligtvis skulle finansiera sin verksamhet med hjälp av eget kapital istället för 

genom lån. Det skulle dessutom öka neutraliteten mellan eget och lånat kapital. En ökad 

neutralitet mellan eget och lånat kapital skulle även öka konkurrensneutraliteten mellan 

bland annat små och stora företag och mellan svenska och internationella företag, då 

förutsättningar för att minska det skattemässiga resultatet med hjälp av räntesnurror 

varierar då endast internationella koncerner kan minska sitt skattemässiga resultat med 

hjälp av räntesnurror.91 Det specifika uppdraget att öka neutraliteten mellan eget och lånat 

kapital kom att få stort fokus i förslaget som presenterades.   

 

3.4 Förslaget från FSK 

3.4.1 Allmänt om förslaget 

Den 12 juni 2014 offentliggjorde FSK sitt slutbetänkande ”Neutral bolagsskatt – för ökad 

effektivitet och stabilitet”.92 Förslaget kom att få stor medial uppmärksamhet inom 

företagsskattesektorn och bli mycket omskrivet.93 FSK presenterade ett huvudförslag och 

ett alternativt förslag, varav endast huvudförslaget kommer att behandlas i uppsatsen. 

Huvudförslaget innehåller två delar, en avdragsbegränsning och ett finansieringsavdrag.  

 

                                                 
91 Dir 2011:1 s 10. 
92 SOU 2014:40. Förslaget skulle som ovan anförts ha redovisats senast den 1 november 2013, men 

utredningstiden förlängdes först genom Dir 2012:115 till den 31 mars 2014 och sedan genom Dir 

2013:113 till den 16 juni 2014. 
93 Se bland annat Wessberg, Andersson, Hansson, Hansson, Melz & Saldén Enérus, Dagens Nyheter, 

2014-06-12 samt Armstrong Darvik, Ellström, Granath, Höjvall, Rode, Ränk & Whass, Svenska 

Dagbladet, 2014-07-22, som diskuteras i avsnitt 3.6.1 och 4.3.2.  



26 

 

3.4.2 Avdragsbegränsningen  

I den första delen av huvudförslaget presenteras en avdragsbegränsning, vilken begränsar 

företagens möjlighet att göra avdrag för negativa finansnetton. Ett företags finansnetto 

utgörs av skillnaden mellan ett företags finansiella intäkter och finansiella kostnader. I de 

fall ett företags finansiella kostnader överstiger de finansiella intäkterna blir finansnettot 

negativt. Det negativa finansnettot är ej avdragsgillt.94 Tidigare har som sagt kostnader 

för lånat kapital (ränta) varit avdragsgilla medan kostnader för eget kapital (utdelning) 

inte varit avdragsgilla. Avdragsbegränsningen ökar således neutraliteten mellan 

finansieringsformerna genom att avdragsrätten för räntekostnader, vilka redovisas som 

finansiella kostnader, begränsas till att gälla endast den del av kostnaderna som motsvaras 

av finansiella intäkter. De finansiella kostnader som överstiger de finansiella intäkterna 

är alltså inte avdragsgilla.    

 

För att underlätta tillämpningen av reglerna innehåller förslaget en definition av 

finansiella intäkter och finansiella kostnader. I syfte att undvika kringgåenden och 

tillämpningsproblem tillges begreppen en bred definition. Under begreppet finansiell 

kostnad faller inte bara räntekostnader, utan även andra direkta eller indirekta kostnader 

för en kredit, valutakursförluster, skattepliktiga förluster och nedskrivningar på 

finansiella instrument, förluster på fordringsrätter samt förluster på eller nedskrivningar 

av delägarrätter, avdragsgill utdelning samt räntedelen i vissa hyreskostnader. Förslaget 

fastslår också att räntedelen i en hyreskostnad/-intäkt ska brytas ut och redovisas som en 

finansiell kostnad/intäkt. Räntedelen ska dock inte skiljas ut när hyresobjektet är en 

fastighet eller vid korttidshyror.95  

 

En del av förslaget som kan kritiseras är definitionen av finansiella instrument. I 

författningsförslaget till 24 kap. 3 § IL, fastslås att finansiellt instrument avses vara 

detsamma som i 4 kap. 14 a och 14 c §§ årsredovisningslagen (1995:1554), hädanefter 

benämnd ÅRL.96 4 kap. 14 a och 14 c §§ ÅRL definierar dock inte begreppet utan 

hänvisar i sin tur till god redovisningssed. Detta kan ifrågasättas ur en legalitetsaspekt då 

definitionen således inte är lagreglerad utan styrs av normgivare.  

                                                 
94 SOU 2014:40 s 180 ff. 
95 Undantaget gäller dock inte vid sale-and-lease-back-transaktioner eller vid hyra av en fastighet mellan 

två koncernföretag. SOU 2014:40 s 229 ff. 
96 SOU 2014:40 s 873. 
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Förslaget ger inte företag möjlighet att spara ett negativt finansnetto till kommande år, 

för att då kvitta det mot ett positivt finansnetto.97 Annika Fritsch, skatteexpert och expert 

i FSK, är i sin reservation kritisk mot den delen av förslaget. Hon menar att det leder till 

en dubbel osäkerhet hos företagen, dels huruvida de finansiella kostnaderna kommer att 

vara avdragsgilla, dels då företag med nollresultat eller underskott inte får tillgodogöra 

sig något finansieringsavdrag alls. Om företagen ges möjlighet att rulla negativa 

finansnetton framåt i tiden skulle denna osäkerhet undvikas.98 Begränsningen av att rulla 

ett negativt finansnetto kan även påverka neutraliteten mellan företag vars 

intjäningsförmåga ser olika ut. Ett företag vars intjäningsförmåga varierar på så sätt att 

företaget vissa år kommer redovisa ett positivt finansnetto och vissa år ett negativt 

finansnetto kommer således att missgynnas jämfört med till exempel ett företag som har 

en jämn intjäningsförmåga och varje år redovisar ett positivt finansnetto, då avdragsrätten 

för företag med varierande intjäningsförmåga begränsas de år företaget redovisar ett 

negativt finansnetto.  

 

3.4.3 Finansieringsavdraget 

Den andra delen av huvudförslaget innehåller ett finansieringsavdrag. 

Finanseringsavdraget ger företag möjlighet att göra ett schablonmässigt avdrag om 25 % 

av företagets skattemässiga resultat.99 Underlaget för avdraget utgörs av hela det 

skattemässiga resultatet och består således av verksamhetens intäkter minskat med 

kostnaderna efter bland annat periodiseringsfonder, koncernbidrag och inrullade 

underskott. I kostnadsposten ingår även det av företaget redovisade finansnettot. 

Möjligheten att göra finansieringsavdrag ges dock inte till fysiska delägare i 

handelsbolag. 

 

Efter ett ikraftträdande skulle företagen således åtnjuta ett avdrag om 25 % av företagens 

skattemässiga resultat, vilket sedan beskattas med en bolagsskatt på 22 %. Det är 

ekonomiskt sett detsamma som att sänka bolagsskatten till 16,5 %. Anledningen till att 

FSK föreslår ett finansieringsavdrag istället för att sänka bolagsskatten direkt är då 

”förslaget innebär en så pass kraftig begränsning av avdragsrätten för räntor och andra 

                                                 
97 SOU 2014:40 s 189 ff. 
98 SOU 2014:40 s 623. 
99 SOU 2014:40 s 191 ff.  
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finansiella kostnader anser kommittén att det är lämpligt att föreslå ett generellt avdrag i 

form av ett finansieringsavdrag och inte en bolagsskattesatssänkning.”100 Ett 

finansieringsavdrag markerar på ett tydligare sätt än en sänkt bolagsskatt den 

skattelättnad som finansieringsavdraget utgör. 

 

3.4.4 Övergångsbestämmelser och ikraftträdande 

Reglerna från FSK föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och slutbetänkandet innehåller 

en rad övergångsbestämmelser. För att underlätta för fysiska delägarna i handelsbolag, 

som inte medges något finansieringsavdrag, föreslår FSK övergångsbestämmelser som 

ger delägarna rätt att vara överlåtare i en underprisöverlåtelse. 101 Syftet är att underlätta 

en omorganisation av verksamheten till aktiebolagssektorn. Vissa underliggande krav 

krävs dock för att underprisöverlåtelsen ska vara tillåten. Övergångsbestämmelserna ska 

gälla till och med 31 december 2018.  

 

Vissa företag kommer att gynnas av de nya reglerna, och således vilja inträda i systemet 

så fort som möjligt, medan andra företag kommer föredra att beskattas enligt de gamla 

reglerna så länge som möjligt. Reglerna föreslås som sagt träda i kraft den 1 januari 2016. 

För företag som har brutet räkenskapsår ska reglerna tillämpas för räkenskapsår som 

påbörjats efter 31 december 2015. I syfte att undvika att företag med brutna räkenskapsår 

försöker påverka när de nya bestämmelserna ska börja gälla för företaget föreslås 

spärregler mot byte av räkenskapsår.102 

 

I syfte att inte gynna avsättningar till periodiseringsfond som görs före ikraftträdande och 

sedan återförs efter ikraftträdandet, och då kan åtnjuta ett finansieringsavdrag om 25 %, 

föreslås även övergångsbestämmelser angående detta. Återföring av periodiseringsfonder 

som avsätts före ikraftträdandet och sedan återförs efter ikraftträdandet kvoteras således 

upp och återförs med 133 procent av det avsatta beloppet. Övergångsbestämmelser införs 

även avseende koncernbidrag som lämnas i syfte att flytta beskattningsbara vinster till 

företag som beskattas enligt det för företaget mer förmånliga systemet.  

 

                                                 
100 SOU 2014:40 s 63. 
101 SOU 2014:40 s 291 f. 
102 Se vidare SOU 2014:40 s 293 ff. 
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Slutligen föreslås övergångsbestämmelser som begränsar företagens kvarstående 

underskott från tidigare år med 50 %.103 Begränsningen gäller dock endast det första 

beskattningsåret som inträffar efter de att reglerna träder ikraft. Anledningen till att 

underskotten begränsas är enligt FSK att en stor del av företagens underskott har 

uppkommit med hjälp av ränteavdrag. Begränsningen är hårt kritiserad, främst då den 

riskerar att strida mot den grundlagsstadgade retroaktivitetsprincipen i 2 kap. 10 § 2 st. 

RF, som fastslår att skatt eller statlig avgift inte får tas ut i vidare mån än vad som följer 

av föreskrifter som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skattskyldigheten. 

Rune Andersson, styrelseordförande och ledamot i FSK, anser att de delar av förslaget 

som begränsar underskottsavdragen har inslag av konfiskatorisk och retroaktiv 

lagstiftning.104 Åsa Hansson, docent och ledamot i FSK, reserverar sig mot begränsningen 

och anser att ”åtgärden är teoretiskt omotiverad och strider mot det kommittén ska 

åstadkomma enligt direktiven”.105 Hon anser även att begränsningen leder till en 

asymmetri mellan vinster och förluster, och således minskar neutraliteten.106 Även Sven-

Olof Lodin, professor och sakkunnig i FSK, kritiserar underskottsavdraget i sin 

reservation mot förslaget. Han föreslår istället att underskotten begränsas med 20 % per 

år under fem år, eller till högst 25 % av den skattepliktiga vinsten före 

finansieringsavdraget.107 Visserligen är FSKs slutsats att en del av vinsterna uppkommit 

med hjälp av ränteavdrag med största sannolikhet korrekt. En begränsning i detta syfte 

anser jag dock är allt för långtgående, då den riskerar att drabba även underskott som 

uppkommit på annat sätt. Huruvida begränsningen strider mot retroaktivitetsprincipen 

måste också utredas närmare innan en begränsning lik den föreslagna träder i kraft. 

Begränsningen utgör dock en viktig finansieringskälla till förslaget och om denna del tas 

bort ur förslaget måste således finansieringen se över och en annan finansieringslösning 

föreslås. 

 

3.5 Förslaget effekter på neutraliteten 

3.5.1 Neutralitet mellan eget och lånat kapital  

FSKs uppdrag var bland annat att öka neutraliteten mellan eget och lånat kapital. Idag 

föreligger en asymmetri mellan dessa då ränta, kostnaden för lånat kapital, är avdragsgill 

                                                 
103 SOU 2014:40 s 301. 
104 SOU 2014:40 s 579. 
105 SOU 2014:40 s 574. 
106 Se vidare SOU 2014:40 s 572 f. 
107 SOU 2014:40 s 599. 
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medan utdelning, kostnaden för eget kapital, inte är avdragsgill. I syfte att öka 

neutraliteten mellan dessa finansieringsformer föreslår FSK begränsade 

avdragsmöjligheterna för negativa finansnetton, vilket diskuterats ovan. Vidare minskar 

ett sådant system skatteplanering då företagen inte längre har samma incitament till de 

s.k. räntesnurror som tidigare förekom, eftersom endast finansiella räntekostnader som 

motsvaras av finansiella intäkter är avdragsgilla. 

 

Förslaget leder i de fall ett företags finansiella kostnader överstiger de finansiella 

intäkterna till att asymmetrin mellan eget och lånat kapital försvinner, då ingen av 

finansieringsformerna får dras av.108 Det ökar neutraliteten mellan finansieringsformerna 

och kommer dessutom att leda till mer solida företag, om företagen i större uträckning 

väljer att finansiera sina investeringar med eget kapital. En stärkt soliditet hos företagen 

leder dessutom till en mer motståndskraftig marknad, mot till exempel 

”makroekonomiska chocker”.109 Företag som driver finansiell verksamhet, till exempel 

banker, redovisar dock i regel ett positivt finansnetto. I dessa fall kommer asymmetri 

mellan eget och lånat kapital att bestå och de företagen kommer därför att gynnas jämfört 

med andra företag då de fortfarande har möjlighet att dra av sina räntekostnader. FSK 

föreslår därför att banker och andra finansiella företag ska ta upp en schablonintäkt som 

beräknas på deras skulder.  

 

Förslaget har dock kritiserats för att skapa snedvridningar på andra områden. Det bör 

därför ifrågasättas huruvida de snedvridningar som kan uppstå på grund av lagstiftarens 

intervention överväger den ökade neutraliteten mellan eget och lånat kapital.  Kommittén 

resonerar i förslaget kring motiven för en skattemässig asymmetri mellan eget och lånat 

kapital. 110 Något som saknas i FSKs resonemang är dock den avvägning som fordras ur 

ett neutralitetsperspektiv. FSK resonerar kring fördelarna med en ökad neutralitet mellan 

finansieringsformerna, men inte kring hur dessa fördelar står sig mot potentiellt negativa 

effekter som förslaget kan resultera i. Som tidigare anförts kan dock åtgärder av befintliga 

neutralitetsbrister få bestå i syfte att bibehålla ett enklare system.111 En sådan situation 

                                                 
108 Vissa anser dock att förslaget inte åtgärdar asymmetrin mellan eget och lånat kapital i ägarledet, se 

bland annat Krister Anderssons, expert i FSK, reservation i förslaget. Denna diskussion ligger dock 

utanför uppsatsens syfte och läsaren hänvisas därför vidare läsning till Krister Anderssons resonemang, 

SOU 2014:40 s 604 f.  
109 SOU 2014:40 s 64. 
110 Se vidare SOU 2014:40 s 101 f. 
111 Se avsnitt 2.4.2 samt Persson Österman 1997, s 52. 
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kan uppstå när ett förslag kan medföra större nackdelar än fördelar, till exempel då ett 

förslag riskerar att orsaka brister inom andra områden på marknaden eller stå i strid även 

med andra skatterättsliga principer.112  

 

3.5.2 Neutralitet mellan olika företagsformer 

Förslaget riktar sig i första hand mot aktiebolag. För att förhindra kringgåenden gör dock 

FSK bedömningen att avdragsbegränsningen ska omfatta både fysiska och juridiska 

delägare i handelsbolag.113 Fysiska delägare i handelsbolag ges dock, till skillnad mot 

juridiska delägare i handelsbolag och aktieägare i aktiebolag, ingen möjlighet att 

tillgodogöra sig det finansieringsavdrag som föreslås i förslaget. Anledningen är att ett 

finansieringsavdrag då skulle beräknas på ett överskott som kan jämställas med den 

fysiska personens arbetsinkomst. Det skulle medföra en olikbehandling mellan arbetet i 

ett handelsbolag och lönearbete.114 Vissa lättnader föreslås dock för fysiska delägare i 

handelsbolag under en övergångsperiod.115 

 

Peter Melz, professor och ledamot i FSK, anför i sin reservation mot förslaget att 

avdragsrätten för fysiska personers andelar i handelsbolag bör begränsas till ”en rimligt 

avvägd kvotdel”, då de fysiska delägarna drabbas betydligt hårdare av den föreslagna 

begränsningen än en aktieägare i ett aktiebolag.116 Jag delar hans uppfattning då reglerna 

kring avdragsrätt och finansieringsavdrag för fysiska delägare i handelsbolag riskerar att 

öka skillnaderna mellan bolagsformerna, vilket står i strid med neutralitetsprincipen. En 

begränsning av avdragsrätten tillsammans med en nekad rätt till finansieringsavdrag 

riskerar att begränsa fysiska personers möjligheter att driva handelsbolag. Denna risk bör 

överväga en ökad olikbehandling mellan arbete i ett handelsbolag och lönearbete. En 

begränsning av avdragsrätten till en kvotdel riskerar dock att tillföra ytterligare 

komplexitet till skattesystemet, vilket talar emot Peter Melz resonemang.  

 

Sven-Olof Lodin, professor och sakkunnig i FSK, är i sin reservation mot förslaget starkt 

kritisk till att handelsbolag omfattas av avdragsförbudet. Han anser att ett avdragsförbud 

                                                 
112 Se avsnitt 2.4.1 samt Kellgren 2005, s 176 f.  
113 Det som nämns om handelsbolag i förslaget från FSK omfattar även kommanditbolag om inget annat 

sägs, SOU 2014:40 s 253 not 68. 
114 SOU 2014:40 s 263. 
115 Se avsnitt 3.4.4. 
116 SOU 2014:40 s 585. 
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för handelsbolag är oacceptabelt av rättvise- och rättssäkerhetsskäl. Han anför vidare att 

”ett införande av en så godtycklig och sakligt ogrundad förbudsregel, som allvarligt 

diskriminerar en särskild företagsform, bör inte förekomma i en rättsstat”.117 De hårda 

ord som Sven-Olof Lodin framför är motiverade, speciellt ur ett neutralitetsperspektiv. 

Reglerna riskerar att snedvrida företagens val mellan de olika företagsformerna då de ger 

handelsbolaget en sämre ställning, vilket strider mot neutralitetsprincipen.  

 

Avdragsbegränsningen gäller inte enskilda näringsidkare. FSK anför att det fysiska 

ansvaret för enskilda näringsidkare är betydligt större än för delägare i handelsbolag eller 

aktieägare i aktiebolag. Efter en avvägning anser FSK således att vikten av att förändra 

så lite som möjligt för enskilda näringsidkare väger tyngre än vikten av att undvika 

snedvridningar mellan företagsformerna.118 Även detta resonemang går att ifrågasätta ur 

ett neutralitetsperspektiv. Dock kan, som tidigare anförts, ett avsteg från 

neutralitetsprincipen vara motiverat då andra rättspolitiska mål bedöms väga tyngre.119 

Undantaget för enskilda näringsidkare strider mot neutralitetsprincipen då det riskerar att 

påverka företagens val av företagsform. Jag anser dock att skyddet för enskilda 

näringsidkarna vid en avvägning väger tyngre än neutraliteten mellan bolagsformerna, på 

grund av de enskilda näringsidkarnas personliga ansvar. Ett avsteg från 

neutralitetsprincipen skulle således kunna vara motiverat.   

 

3.5.3 Neutralitet mellan koncerner och enskilda företag 

Enligt neutralitetsprincipen ska skattereglernas utformning inte påverka ett företags val 

av organisationsform. Skattebördan ska således vara densamma oavsett om företaget 

driver sin verksamhet som en koncern eller som ett enskilt företag. Förslaget från FSK 

ger därför koncerner möjlighet att kvitta ett positivt finansnetto i ett koncernbolag mot ett 

negativt finansnetto i ett annat koncernbolag.120 Det krävs dock att båda företagen öppet 

redovisar avdraget i inkomstdeklarationen. Företagen som omfattas av möjligheten är de 

som med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till varandra i enlighet med 35 kap IL.121 

Avdragsrätten omfattar dock endast den del av koncernen som är skattskyldig i 

                                                 
117 SOU 2014:40 s 598. 
118 SOU 2014:40 s 264. 
119 Se avsnitt 2.4.2. 
120 SOU 2014:40 s 184 ff. 
121 SOU 2014:40 s 186. 
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Sverige.122 Tanken är dock inte att koncerner ska gynnas av de nya reglerna jämfört med 

enskilda företag. Därför begränsas kvittningsrätten till att gälla högst det negativa 

finansnettot som andra koncernföretag inte har dragit av. Ett företag som har ett positivt 

finansnetto får inte heller tillgodogöra sig ett större belopp än upp till företagets positiva 

finansnetto, för att undvika kringgåenden.123  

 

3.6 För- och nackdelar med förslaget 

3.6.1 Vinnare och förlorare 

Förslaget är fullt finansierat och ska inte medföra en ökad skattekostnad för företagen. 

Den totala skattebördan förändras alltså inte, men reformen leder till en omfördelning 

mellan företagen.124 Vinnarna i förslaget är lågt belånade företag med hög avkastning, 

vilka som en följd av den ofta låga belåningsgraden redovisar låga finansiella kostnader 

och således inte drabbas så hårt av avdragsbegränsningen. Här återfinns bland annat nya 

företag, som ofta har sämre lånemöjligheter än äldre och mer etablerade företag. Exempel 

på branscher som pekas ut som vinnare av förslaget är tillverkningsindustrin och handeln. 

De som får bära den tyngre bördan vid denna omfördelning är således främst högbelånade 

företag med låg avkastning, ofta också med en hög andel fasta tillgångar. Dessa branscher 

är i högre grad beroende av lånat kapital och drabbas således hårdare av 

avdragsbegränsningen. I vilken mån förslaget ökar eller minskar ett företagets 

skattebörda beror således både på företagets belåningsgrad och på avkastningsnivån på 

företagets investeringar.125 En av de branscher som pekas ut som de stora förlorarna är 

fastighetsbranschen, som beräknas få ökade kostnader med 3 226 miljoner kronor. 

Förslagets effekter på fastighetsbranschen kommer att utredas närmare i kapitel 4.126 

 

3.6.2 Sänkt bolagsskatt och ökad investeringsvilja 

Finansieringsavdraget i förslaget från FSK medför en indirekt sänkning av den svenska 

bolagsskatten till 16,5 %. En sådan sänkning är att anse som gynnsam för 

investeringsviljan hos de svenska företagen, då det sänker investeringskraven hos 

                                                 
122 SOU 2014:40 s 188. 
123 SOU 2014:40 s 187.  
124 Wessberg, Andersson, Hansson, Hansson, Melz & Saldén Enérus, Dagens Nyheter, 2014-06-12. 
125 Lindeberg SN 2014. 
126 SOU 2014:40 s 490. 



34 

 

företagen som följd av den lägre skattebördan.127 Som visat ökar avdragsbegränsningen 

dessutom neutraliteten mellan finansieringsformerna eget och lånat kapital.  

 

3.6.3 Att undvika en underminering av det svenska bolagsskattesystemet 

Ett viktigt syfte med förslaget är att förebygga en underminering av det svenska 

bolagsskattesystemet genom att införa nya regler som inte ger företagen incitament att 

flytta sina vinster till lågbeskattade länder. Detta syfte är fiskalt då målsättningen inte är 

att påverka konsumtion, investeringar, sparande eller dylikt utan att få in inkomster till 

den svenska staten.128 Krister Andersson, expert i FSK, kritiserar dock kommitténs fiskala 

synsätt och anser att de arbetat allt för ensidigt med inriktning på att förhindra 

skatteplanering. Detta fiskala synsätt missgynnar och försvårar, om inte omöjliggör, till 

exempel ett ökat företagande och en tillväxtfrämjande politik.129 Även Åsa Hansson, 

docent och ledamot i FSK, kritiserar kommitténs fokus på de fiskala effekterna och på att 

undvika skatteundandragande. Hon anser att arbetet har ”styrts av att täppa till alla 

möjliga kryphål vilket har resulterat i att arbetet kännetecknats av snabba kast mellan 

modeller och förslag när kryphål upptäckts, och att kommittén i efterhand tvingats 

konstruera argument för att motivera valen”. Ingemar Hansson, generaldirektör och 

ledamot i FSK, anser att alla kompletteringar är nödvändiga för att inte reformens 

finansiering ska urholkas.130 

 

Ingemar Hansson har visserligen en poäng i att ett allt för allmänt regelverk skulle 

underlätta för företagen att kringgå systemet. Det kan dock resoneras kring huruvida FSK 

hade kunnat presentera ett mer genomarbetat förslag där dessa kompletteringar inte var 

nödvändiga. En strävan efter att förebygga skatteplanering är givetvis positiv, men FSKs 

försök att med hjälp av specialregleringar täppa till kryphålen medför att förslaget som 

läggs fram är detaljerat och komplicerat.  

 

3.6.4 Tekniskt komplicerat och svårtillämpat 

En skatt bör vara enkel och lätt att tillämpa.131 Som tidigare anförts innehåller ett neutralt 

bolagsskattesystem ofta enkla och lättillämpade regler, främst på grund av 

                                                 
127 SOU 2014:40 s 85 ff. 
128 Se avsnitt 2.3.2. 
129 SOU 2014:40 s 605 f. 
130 SOU 2014:40 s 581. 
131 Lodin SN 2007. 
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neutralitetsprincipens målsättning med icke-intervention. I de fall då lagstiftaren 

intervenerar och går in och detaljstyr samhället med hjälp av skattereglerna riskerar det 

att leda till olikbehandling och snedvridningar.132 Förslaget från FSK är tekniskt 

komplicerat och till vissa delar svårtillämpat, då FSK på flera områden valt att gå in och 

detaljreglera i syfte att undvika kringgåenden. De föreslagna reglerna riskerar som en 

följd av dess komplexitet att skapa valmöjligheter för företagen, vilket ökar risken för 

skatteplanering och skatteundandragande.133 Ett fiskalt fokus och en strävan efter att 

undvika skatteundandragande är visserligen nödvändig och flera av specialregleringarna 

syftar till att öka neutraliteten och minska snedvridningarna inom bolagsskattesektorn. 

Annika Fritsch, skatteexpert och expert i FSK, anför dock att FSK borde ha lagt mer tid 

på att analysera möjliga förenklingar av förslaget,134 vilket jag instämmer i.  

 

3.6.5 Effekter på skatteundandragande  

I de fall huvudförslaget träder i kraft slopas de gamla ränteavdragsbegränsningsreglerna, 

vilket jag anser är positivt i den del de gamla reglerna var komplexa och svårtillämpade. 

Det kan dock ifrågasättas om de nya reglerna verkligen motverkar skatteundandragande 

i den utsträckning som FSK ger uttryck för. Främst gäller denna tveksamhet företagens 

incitament att påverka sitt finansnetto, antingen genom att försöka minska sina finansiella 

kostnader eller genom att öka sina finansiella intäkter.  

 

FSK uttalar visserligen att ”definitionen av finansiella kostnader och finansiella intäkter 

bör vara så pass bred att riskerna för omklassificering av kostnader och intäkter i största 

möjliga mån minimeras”.135 De uttalar vidare att det är oundvikligt att skatteplanering i 

viss mån sker, men att den vida definitionen som begreppen getts i förslaget medför att 

risken för kringgåenden är liten.136 Förslaget innehåller dock gråzoner, där FSK inte på 

ett tillfredställande sätt redogör för hur vissa intäkter eller kostnader ska definieras. 

Avdragsbegränsningen skapar en anledning för företagen att i den mån det är möjligt och 

så långt de redovisningsmässiga reglerna tillåter påverka huruvida en intäkt eller kostnad 

ska belasta rörelsen eller finansnetto. Gränsdragningsproblemen som kan uppstå hos 

företagen ökar således risken för skatteundandraganden och kringgående, då företagen 

                                                 
132 Lodin SN 2007. 
133 Persson Österman 1997, s 49. 
134 SOU 2014:40 s 624. 
135 SOU 2014:40 s 205. 
136 SOU 2014:40 s 267. 
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ges incitament att påverka klassificeringen av intäkter och kostnader i syfte att minska sin 

slutliga skattekostnad. Ett sådant handlande behöver visserligen inte utgöra olaglig 

skatteplanering, men utgör definitivt en sådan ”potentiellt negativ situation” som Persson 

Österman anser bör undvikas.137 De gränsdragningsproblem som uppstår i och med 

förslaget bör således undvikas ur ett neutralitetsperspektiv.  

 

Åsa Hansson ställer sig visserligen positivt till huvudförslaget från FSK, men anför att 

förslagets akilleshäl är svårigheten att skilja ut icke avdragsgilla finansiella kostnader från 

avdragsgilla kostnader. Vidare uttrycker hon en oro kring den ökade komplexitet som 

förslaget medför, vid införandet av den breda definitionen av begreppet finansiell 

kostnad.138 Även Ingemar Hansson är positiv till den ökade neutraliteten mellan eget och 

lånat kapital som förslaget bidrar till. Han anför dock att avdragsbegränsningen av 

negativa finansnetton skapar spänningar i skattesystemet då det blir lönsamt att försöka 

omklassificera kostnader så att de blir avdragsgilla. Enligt honom bör förslaget justeras 

för att minska de nya samhällsekonomiska snedvridningarna som förslaget medför. 139  

 

Trots att incitamenten till skatteplanering minskar på grund av den sänkning av 

bolagsskatten som finansieringsavdraget medför så riskerar alltså förslaget att skapa nya 

ekonomiska snedvridningar. Om förslaget träder ikraft skulle det innebära en intervention 

av lagstiftaren, vid införandet av detaljerade regler i syfte att öka neutraliteten mellan eget 

och lånat kapital, samt en ökad osäkerhet kring definitionen av vissa begrepp. Det går 

därför att ifrågasätta huruvida dessa negativa effekter verkligen vägs upp av den ökade 

neutraliteten och det reformerande företagsskattesystemet som förslaget syftar till att 

uppnå. Icke-intervention är en del av neutralitetsprincipen, liksom kravet på likformighet. 

Båda dessa aspekter är viktiga delar av neutralitetsprincipen och förslagets effekter 

riskerar således att strida mot neutralitetsprincipen.  

 

Förslagets effekter kan även ifrågasättas ur ett mikroneutralt perspektiv,140 då företagen 

ges incitament att klassificera om sina intäkter och kostnader så att deras avdragsrätt inte 

påverkas av avdragsbegränsningen. Skattereglerna är då inte utformade i enlighet med 

                                                 
137 Se avsnitt 2.4.1. 
138 SOU 2014:40 s 570 f. 
139 SOU 2014:40 s 580 f. 
140 Se avsnitt 2.2.1. 
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neutralitetsprincipen, då de påverkar de skattskyldiges handlingsalternativ genom att ge 

företagen incitament att försöka påverka hur deras intäkter och kostnader klassificeras.  

 

I förslaget resoneras kring de positiva effekterna av förslaget, samt kring strävan efter att 

åtgärda den asymmetri som föreligger mellan eget och lånat kapital och som strider mot 

neutralitetsprincipen. Vidare resoneras kring det avsteg från det samhällsekonomiskt 

optimala som ett olikbehandlande mellan finansieringsformerna medför. FSK uttalar att 

”ett skattesystem som diskriminerar investeringar i vissa tillgångar och i vissa företag och 

dessutom uppmuntrar till överskuldsättning riskerar att leda till en felaktig allokering av 

resurser inom ekonomin, så att arbete och kapital inte används där de skapar mest värde, 

utan i stället där skattebelastningen är minst. Följden av en sådan felallokering är en lägre 

ekonomisk tillväxt och ett mindre överskott att fördela.”141 Jag delar kommitténs 

uppfattning och instämmer i resonemanget kring den effektivitetsvinst som en minskad 

asymmetri mellan olika finansieringsformer kan komma att bidra till. Jag saknar dock ett 

resonemang kring förslagets effekter på samhällseffektiviteten på andra områden. 

Förslaget ökar visserligen neutraliteten mellan eget och lånat kapital. Det måste dock 

ifrågasättas huruvida neutraliteten på andra områden kan komma att påverkas negativt av 

förslaget. Minskar verkligen förslagets detaljerade regler företagens incitament till 

skatteplanering? Eller skapar reglerna istället ytterligare snedvridningar då företag ges 

incitament att i den mån reglerna tillåter påverka vilka intäkter och kostnader som ska 

belasta rörelsen och vilka som ska påverka finansnettot? Jag anser att det finns ytterligare 

behov av att utreda dessa effekter av förslaget.   

 

3.7 Internationella aspekter 

Det framlagda förslaget innebär en stor reformering av det svenska bolagsskattesystemet 

och den indirekt sänkta bolagsskatten kan medföra att internationella företags vilja att 

investera i Sverige och driva företag här ökar. Avdragsbegränsningen är dock unik och 

inget annat land har en så långtgående avdragsbegränsning. Reglernas unika utformning 

riskerar således att skapa tillämpningsproblem, vilket skulle kunna avskräcka 

internationella företag från att investera i Sverige.  

 

                                                 
141 SOU 2014:40 s 57 f. 
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Caroline Väljemark, Tax Senior Manager på KPMG, instämmer i att förslaget kan skapa 

tillämpningsproblem för internationella företag med verksamhet i Sverige. Hon ser 

dessutom problem i begränsningen av koncernavdragsmöjligheterna, vilka endast ger 

svenska koncerner möjlighet att dra av ett positivt finansnetto i ett koncernbolag mot ett 

negativt finansnetto i ett annat koncernbolag. Utländska koncerner med verksamhet i 

Sverige kan således inte göra ett sådant avdrag, vilket riskerar att snedvrida konkurrensen 

mellan svenska och utländska koncerner. Konsekvensen blir i sådana fall att 

räntekostnaderna på ett lån mellan två svenska företag i praktiken blir avdragsgilla (då de 

kan kvittas mot den ränteintäkt som uppstår hos det andra koncernföretaget) samtidigt 

som en räntekostnad som uppstår på ett lån mellan två koncernföretag varav det ena är ett 

utländskt företag, inte är avdragsgill. Trots att ett sådant diskriminerande av utländska 

bolag kan vara rättfärdigat ur ett EU-rättsligt perspektiv,142 kan 

koncernavdragsbegränsningen få negativa effekter på neutraliteten mellan internationella 

och svenska företag, då den riskerar att påverka internationella företags handlingsval på 

så sätt att de väljer att inte investera i Sverige på grund av avdragsbegränsningen, 

exempelvis därför att investeringskostnaden kan bli högre då en investering finansieras 

med eget kapital, vilket ofta ses som dyrare än lånefinansiering. 

 

Det finns dock delar av förslaget som kan komma att gynna internationella koncerner 

framför svenska koncerner. Den föreslagna avdragsbegränsningen skapar en risk för att 

koncerner med verksamhet både i Sverige och utomlands försöker minska ett negativt 

finansnetto i ett svenskt bolag genom att istället lägga sina finansiella kostnader i ett annat 

land. Detta diskuteras även av Juridiska fakultetsnämnden i Uppsala i deras remissvar på 

förslaget från FSK. De anser att förslaget gynnar internationella koncerner på så sätt att 

det har möjlighet att flytta sin lånefinansiering utomlands för att där få avdrag för sina 

räntekostnader.143 Avdragsbegränsningen riskerar då att snedvrida konkurrensen mellan 

internationella och svenska koncerner och strida mot neutralitetsprincipen.  Det går även 

att resonera kring huruvida avdragsbegränsningen medför att Sverige ”exporterar” sina 

problem med räntesnurror till andra länder, istället för att försöka utforma ett skattesystem 

som inte uppmuntrar till skatteplanering med hjälp av räntesnurror.   

                                                 
142 Se vidare C-446/03, Marks & Spencer plc., där EU-domstolen uppställde kriterier för när ett 

diskriminerande av utländska bolag kan vara rättfärdigat. Bakgrunden till fallet samt de olika kriterierna 

kommer inte att diskuteras, då dessa ligger utanför uppsatsens syfte. 
143 Juridiska fakultetsnämnden i Uppsalas remissvar på SOU 2014:40, s 19.  
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Trots att en indirekt sänkt bolagsskatt är positiv för internationella företags vilja att 

investera i Sverige föreligger alltså en rad effekter av förslaget som kan diskuteras ur ett 

neutralitetsperspektiv. Avdragsbegränsningen riskerar att påverka neutraliteten mellan 

internationella och svenska bolag och trots att potentiella effekter av förslaget på grund 

av förslagets unika karaktär är svåra att utvärdera krävs en utförligare utredning av 

effekterna på neutraliteten mellan internationella och svenska företag inför ett eventuellt 

ikraftträdande.  

 

3.8 Sammanfattning 

Den 12 juni 2014 offentliggjorde FSK sitt slutbetänkande ”Neutral bolagsskatt – för ökad 

effektivitet och stabilitet”. Syftet med förslaget är en allmän översyn av det svenska 

företagsskattesystemet och att neutralisera finansieringsformerna eget och lånat kapital. 

De nya reglerna syftar även till att förhindra en underminering av det nuvarande 

skattesystemet, som en följd av de räntesnurror som många företag använder sig av för 

att sänka sitt skattemässiga resultat.   

 

FSK presenterade två förslag, ett huvudförslag och ett alternativt förslag. Huvudförslaget 

består av två delar, där den första delen är en avdragsbegränsning, där företagens 

möjlighet att göra avdrag för negativa finansnetton begränsas. Syftet med 

avdragsbegränsningen är delvis att öka neutraliteten mellan eget och lånat kapital, genom 

att begränsa rätten till avdrag för både eget och lånat kapital. Förslaget från FSK tillåter 

även koncerner att kvitta ett positivt finansnetto i ett koncernbolag mot ett negativt 

finansnetto i ett annat koncernbolag, i syfte att upprätthålla neutraliteten mellan koncerner 

och enskilda företag. Den andra delen av förslaget består av ett finansieringsavdrag, vilket 

ger företag möjlighet att göra ett schablonmässigt avdrag på 25 % av företagets 

skattemässiga resultat.  Förslaget innehåller en rad övergångsbestämmelser, bland annat 

i syfte att inte missgynna fysiska delägare i handelsbolag.  

 

Förslaget är fullt finansierat men leder till en omfördelning mellan företagen, där vinnarna 

är lågt belånade företag med hög avkastning, till exempel tillverkningsindustrin och 

handeln. De som drabbas av en hårdare skattebörda är således högbelånade företag, till 

exempel fastighetsbolagen. Den indirekt sänkta bolagsskatten som finansieringsavdraget 
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medför ökar företagens investeringsvilja, något som är att anse som positivt. Ytterligaren 

en fördel som förslaget innebär är den ökade neutraliteten mellan eget och lånat kapital 

som uppstår på grund av avdragsbegränsningen. Skatteregler bör dock vara enkla och 

lätta att tillämpa, för att undvika olikbehandling och snedvridningar. Förslaget från FSK 

har dock kritiserats för att vara tekniskt komplicerat och svårtillämpat, på grund av de 

detaljregleringar som FSK föreslår i vissa delar.  

 

Förslaget har även kritiserats för att ha ett allt för fiskalt fokus, i syfte att undvika 

skatteundandragande. Att sträva efter att minska skatteundandragandet måste anses 

positivt, men det leder även till att förslaget innehåller detaljerade regler i syfte att täppa 

igen kryphål. Det går även att ifrågasätta om förslaget verkligen minskar företagens 

incitament till skatteundandragande. Främst gäller det definitionen av finansiella 

kostnader, som pekats ut som förslagets akilleshäl. I den gråzon som definitionen skapar 

ges företagen, så långt reglerna tillåter, incitament att påverka huruvida en intäkt eller 

kostnad ska belasta rörelsen eller finansnetto. Det behöver i och för sig inte utgöra olagligt 

skattefusk, men riskerar att strida mot neutralitetsprincipen om skattereglernas 

utformning påverkar företagens handlingsval. Det riskerar också att skapa spänningar i 

systemet och öka de samhällsekonomiska snedvridningarna. Huruvida förslaget totalt sett 

ökar neutraliteten inom företagsbeskattningen går således att ifrågasätta.  

 

Förslaget ökar således neutraliteten mellan eget och lånat kapital men riskerar samtidigt 

att påverka neutraliteten negativt inom andra delar av bolagssektorn, till exempel mellan 

olika företagsformer. Förslaget kan också ifrågasättas ur ett internationellt perspektiv då 

förslaget riskerar att påverka konkurrensen mellan internationella och svenska företag.  
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4. Förslagets effekter på fastighetsbranschen 

 

4.1 Inledning 

I syfte att närmare utreda förslagets effekter på specifika områden inom bolagssektorn 

kommer vidare förslagets effekter på neutraliteten inom fastighetsbranschen att 

analyseras. Kapitlet kommer att redogöra för fastighetsbranschens nuvarande situation 

samt hur olika delar av branschen kan komma att påverkas av förslaget. Anledningen till 

att jag valt att analysera fastighetsbranschen närmare är att det är en kapitalintensiv 

bransch med höga räntekostnader, vilket medför att de drabbas hårt av den föreslagna 

avdragsbegränsningen. Vissa delar av fastighetsbranschen riskerar även att drabbas 

hårdare än andra, något som kan ifrågasättas ur ett neutralitetsperspektiv.  

 

4.2 Ökade skattekostnader för fastighetsbranschen 

4.2.1 Fastighetsbranschens tidigare skattebörda  

Fastighetsbranschens nuvarande skattebörda är låg, vilket bland annat beror på 

fastighetsbolagens möjligheter att genom paketering av fastigheter undvika 

skattebetalning på fastigheternas värdestegring.144 Paketering av fastigheter innebär att 

företagen överför fastigheterna till ett dotterbolag, varpå andelarna i företaget säljs som 

näringsbetingade andelar på vilka vinsten är skattefri. Branschens tidigare gynnsamma 

skattesituation skulle således kunna motivera en skattehöjning för dessa bolag. Risken 

med förslaget från FSK är dock att neutraliteten inom branschen påverkas negativt då 

vissa boendeformer riskerar att drabbas hårdare än andra.145 

 

4.2.2 Avdragsförbudet – ett hårt slag mot fastighetsbranschen 

Enligt FSK ökar förslaget fastighetsbranschens skattekostnader med totalt 3 226 miljoner 

kronor.146 Anledningen till att fastighetsbranschen drabbas hårdare än andra branscher är 

att många fastighetsbolag är högt belånade, vilket medför att de har stora räntekostnader. 

Deras finansiella intäkter är dessutom låga, då intäkterna till stor del består av 

hyresintäkter.147 Många fastighetsbolag kommer således att redovisa stora negativa 

                                                 
144 Lodin, Dagens Industri, 2014-06-11. 
145 Se avsnitt 4.3. 
146 SOU 2014:40 s 490. 
147 Räntedelen i en hyresintäkt redovisas inte, till skillnad mot andra ränteintäkter, som en finansiell 

intäkt, se avsnitt 3.4.2. Detta är således till nackdel för fastighetsbolagen, som ofta har stora hyresintäkter, 

att inte kunna kvitta dessa mot de finansiella kostnaderna. 
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finansnetton, för vilka avdragsrätten enligt förslaget kommer att begränsas. 

Fastighetsbolagen har dessutom ofta en långsiktig avkastning på sina investeringar, vilket 

betyder att tiden mellan behovet av kapital och då investeringen börjar löna sig är relativt 

lång. Det, tillsammans med att fastighetsbranschen är kapitalintensiv med många och 

stora investeringar, leder till att fastighetsbolagen är beroende av lånat kapital i högre 

grad än många andra branscher.  

 

I förslaget analyserar FSK förslagets konjunkturella effekter, alltså förslagets effekter på 

den ekonomiska aktiviteten.148 FSK menar att de konjunkturella effekterna kommer att 

bli begränsade då reformen inte förändrar den totala skattebördan.149 Förslaget leder 

således inte till ökade skattekostnader för företagen totalt sett. Det är positivt ur ett 

neutralitetsperspektiv då de minskar de intervenerande skattereglernas påverkan på 

samhällsekonomin som helhet. De konjunkturella effekterna riskerar dock att bli större 

om fastighetsbranschen drabbas så pass hårt att de får svårt att betala sina lån. Då riskerar 

även den finansiella sektorn att drabbas av förslaget, då fastighetsbolagen är stora kunder 

hos banker och andra kreditinstitut.150 I sådana fall riskerar förslaget att påverka den 

ekonomiska aktiviteten och samhällsekonomin som helhet, vilket kan ifrågasättas ur ett 

makroneutralt perspektiv. FSK konstaterar att det finns behov av en uppföljning av 

utvecklingen inom fastighetssektorn, men utreder inte frågan vidare. Dessa effekter måste 

dock anses ha stor betydelse för möjligheterna att genomdriva förslaget.  

 

Förslagets negativa effekter på fastighetsbranschen kan även påverka nyproduktionen av 

fastigheter om fastighetsbranschens investeringsvilja minskar. Tiden mellan investering 

och avkastning är för fastighetsbolagen förhållandevis lång. Om bolagen inte vill eller har 

råd att ta lån på grund av att räntekostnaderna på dessa lån inte är avdragsgilla riskerar 

det att hämma bostadsbyggandet. Enligt en enkät som Fastighetsägarna låtit göra skulle 

förslaget leda till att nyproduktionen av hyresbostäder och kommersiella lokaler minskar 

i åtta av tio fastighetsbolag. Hela en av fyra fastighetsbolag uppger dessutom att de 

kommer att strypa all sin produktion.151 

 

                                                 
148 Se vidare Konjunkturinstitutet definition av konjunktur som ”svängningar i den ekonomiska 

aktiviteten”, http://www.konj.se/884.html.  
149 SOU 2014:40 s 505. 
150 SOU 2014:40 s 505 f. 
151 Rapport från Fastighetsägarna. 

http://www.konj.se/884.html


43 

 

HSB Riksförbund, Sveriges största bostadskooperation,152 är starkt kritiska till FSKs 

förslag. De anser att förslaget kan få ”svåra följder för bostadsmarknaden och förvärrar 

den kris som redan finns när det gäller bristen på bostäder eftersom det blir svårare att 

bygga nya bostäder och att boendekostnaderna ökar”. Anders Lago, ordförande i HSB 

Riksförbund, menar att konsekvenserna för bostadsbranschen blir helt orimliga. Genom 

att fastighetsbranschen får högre kostnader riskerar aktörerna som är villiga att investera 

i bostäder att sjunka och den redan befintliga bostadsbristen kommer då att bli ännu 

värre.153 Det bör dock påpekas att HSB själva riskerar att drabbas av ökade kostnader i 

de fall förslaget träder i kraft, vilket sannolikt påverkar deras ställningstagande.  

 

4.3 Effekter på neutraliteten inom fastighetsbranschen 

4.3.1 Neutralitet mellan hyresbostäder och bostadsrätter 

För att neutralitet ska föreligga inom fastighetsbranschen krävs att beskattningen 

utformas likvärdigt för alla boendeformer.154  Företagens val mellan att bygga till exempel 

hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter ska inte påverkas av skattereglernas 

utformning. En bristande neutralitet mellan de olika boendeformerna kan orsaka 

snedvridningar och påverka prisbilden på bostadsmarknaden.155 När neutralitet mellan 

olika boendeformer diskuteras åsyftas främst konkurrensneutralitet. Neutraliteten brister 

om beskattningen snedvrider konkurrensen mellan fastighetsbolagen genom att göra det 

mer förmånligt att bygga vissa typer av fastigheter.156  

 

Den nuvarande lagstiftningen innehåller neutralitetsbrister mellan de olika 

boendeformerna. Asymmetrin uppmärksammas bland annat i SOU 2014:1, där en 

kommitté genom direktiv 2012:32 gavs i uppdrag att se över och lämna förslag på en 

förbättring av hyresrätters skattemässiga ställning.157 Kommittén fastslog att 

fastighetsavgiften för hyresrätter tillsammans med företagsbeskattningen utgör en 

dubbelbeskattning av avkastningen på investeringar i hyresfastigheter, vilket missgynnar 

hyresbostäderna jämfört med andra boendeformer.158 För konsumenterna uppstår en 

                                                 
152 http://www.hsb.se/omhsb.  
153 http://www.hsb.se/hem/bostadskrisen-forvarras-med-foretagsskattekommittens-forslag. 
154 Melz 1991, s 38.  
155 Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, Simon Almendal 2013 s 46.  
156 Se avsnitt 2.6.2.  
157 Dir 2012:32 s 11. Ytterligare neutralitetsbrister inom fastighetsbranschen diskuteras även av Melz, se 

vidare Melz 1986 s 385 f. 
158 SOU 2014:1 s 50 f. 

http://www.hsb.se/omhsb
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snedvridning då ägare av bostadsrätter och villor får en skattereduktion om 30 % av 

ränteutgifterna på bostadslånen samtidigt som hyresgäster inte får någon sådan 

skattereduktion på sina hyreskostnader, vilka till stor del går åt till att betala hyresvärdens 

räntekostnader.  

 

Avdragsbegränsningen i förslaget från FSK riskerar att öka asymmetrin mellan 

boendeformerna ytterligare då nyproduktionen av hyresbostäder riskerar att drabbas 

hårdare än nyproduktionen av bostadsrätter. Anledningen är att en investering i 

hyresbostäder är en långsiktig investering med låg avkastning (i form av hyresintäkter) 

under en lång tid, jämfört med en investering i form av nybyggnation av bostadsrätter och 

äganderätter där företagen genom försäljning av fastigheterna får en snabbare avkastning 

på investeringen. Även hyresgästerna riskerar att drabbas av förslaget då 

avdragsbegränsningen leder till att räntekostnaderna beläggs med en faktisk 

skattekostnad om 16,5 % av de totala räntekostnaderna i de fall dessa inte får dras av.159 

I de fall fastighetsbolagens ökade kostnader övervältras på konsumenterna genom höjda 

hyror är det således dessa som drabbas av den ytterligare skattekostnaden om 16,5 %.  

 

I en artikel publicerad i SvD Opinion uttrycks en oro för förslagets effekt på 

nybyggnationen av hyresbostäder. Artikelförfattarna, flera verkställande direktörer i 

ledande fastighetsbolag, anser att ”förslaget försämrar den redan snedvridna 

konkurrensen bland bostadsproducenter och riskerar att lägga en död hand över 

investeringar i nyproduktion av hyreslägenheter”.160 I sitt remissvar på förslaget anser 

SABO att förslaget får så pass allvarliga effekter för bostadsmarknaden att det inte till 

någon del bör genomföras. De anför vidare att förslaget riskerar att leda till en minskad 

bostadsproduktion och minskade värden på fastigheter.161 På ett seminarium anordnat av 

Föreningen Fastighetsekonomerna den 10 september 2014 i Stockholm medger Sven-

Olof Lodin, professor och sakkunnig i FSK, att FSK gjorde ett misstag i att inte se över 

hur nyproduktionen av hyresbostäder skulle drabbas av förslaget.162 Till tidningen 

Fastighetsnytt föreslår Lodin sedan att räntekostnader på lån hänförliga till nyproduktion 

                                                 
159 Se vidare SABOs remissvar på SOU 2014:40.   
160 Armstrong Darvik, Ellström, Granath, Höjvall, Rode, Ränk & Whass, Svenska Dagbladet, 2014-07-

22. 
161 SABOs remissvar på SOU 2014:40.   
162 Fröjd, Fastighetsnytt, 2014-09-11, som hänvisar vidare till Föreningen Fastighetsekonomernas 

seminarium den 10 september 2014. 
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av hyresbostäder ska vara avdragsgilla i tio år, i syfte minska asymmetrin mellan 

produktionsvalen.163 Fastighetsägarna är i sitt remissvar på förslaget kritiska mot Lodins 

förslag och anser att tio år är alldeles för kort tid. De anför också att fler specialregleringar 

riskerar att öka komplexiteten ytterligare.164  

 

4.3.2 Neutralitet mellan koncerner och enskilda företag  

Enligt förslaget beräknas som sagt de ökade kostnaderna för fastighetsbranschen uppgå 

till 3 226 miljoner kronor. Det är dock endast ett fåtal stora fastighetskoncerner som får 

bära den största delen av kostnadsökningen. Den tunga bördan på dessa stora koncerner 

kan dock inte anses strida mot neutralitetsprincipen då bördan inte beror på 

skattelagstiftningens utformning utan på att dessa bolag är stora fastighetskoncerner där 

det lånade kapitalet uppgår till stora summor. Visserligen kan samma argument användas 

avseende de olika boendeformerna. Skillnaden är dock att skattereglernas utformning 

riskerar att påverka fastighetsbolagens val mellan produktion av de olika boendeformerna 

på så sätt att de väljer att minska eller helt upphöra med sin produktion av hyresbostäder, 

vilket strider mot neutralitetsprincipen. De stora koncernerna lär dock inte anpassa 

storleken på sin verksamhet på grund av avdragsbegränsningen, varför detta 

missgynnande inte står i strid med neutralitetsprincipen.  

 

4.3.3 Internationella aspekter 

En uppmärksammad risk med de föreslagna reglerna är att dess unika utformning minskar 

internationella företags investeringsvilja i Sverige. Fastighetsägarna och Hufvudstaden 

menar dock i sina remissvar att utländska företag som investerar i svenska fastigheter 

kommer att gynnas av de föreslagna reglerna jämfört med svenska fastighetsbolag. 

Fastighetsägarna ger bland annat ett exempel där det utländska bolaget är ett norskt bolag. 

Det norska bolaget skulle då ha möjlighet att ta ett externt lån i Norge för att finansiera 

ett förvärv av ett svenskt fastighetsbolag (och således få avdrag för räntekostnaderna i 

Norge). Det svenska (förvärvade) fastighetsbolaget investerar sedan i fastigheter i Sverige 

och kan således åtnjuta ett finansieringsavdrag.165 På så sätt gynnas de utländska bolaget 

                                                 
163 Fröjd, Fastighetsnytt, 2014-09-11. Förslaget om gynnande regler för hyresbostäder är för att förtydliga 

Lodins eget och diskuteras inte i förslaget från FSK. Detsamma gäller åsikten om att kommittén gjorde ett 

misstag i att inte se över hur nyproduktionen av hyresbostäder skulle drabbas av förslaget.  
164 Fastighetsägarnas remissvar på SOU 2014:40. 
165 För vidare diskussion se Fastighetsägarnas remissvar, Bilaga 3. Ett liknande resonemang förs även i 

remissvaret från Hufvudstaden AB.  
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då de både kan åtnjuta ett finanseringsavdrag och slippa undan avdragsbegränsningen. 

Trots att en ökad investeringsvilja hos utländska bolag är positiv i sig kan reglerna således 

ifrågasättas ur ett konkurrensneutralt perspektiv, i de fall reglernas utformning påverkar 

konkurrensen mellan utländska och svenska bolag.166 

 

Det går dock att anföra argument för att de svenska fastighetsbolagen snarare gynnas av 

de nya reglerna jämfört med utländska bolag, då endast svenska koncerner har möjlighet 

att nyttja kvittningsmöjligheterna för ett positivt finansnetto i ett koncernbolag mot ett 

negativt finansnetto i ett annat koncernbolag.167 Då väldigt få fastighetsbolag kan antas 

redovisa ett positivt finansnetto medför denna möjlighet dock inte någon större fördel för 

fastighetsbolagen.  

 

4.4 Strider förslagets missgynnande av fastighetsbranschen mot 

neutralitetsprincipen? 

4.4.1 Neutraliteten mellan olika branscher 

Ur ett mikroneutralt perspektiv syftar neutralitetsprincipen till att inte påverka den 

skattskyldiges ekonomiska planering genom att handlingsvägar som före skatt är 

ekonomiskt likvärdiga efter skatt blir ekonomiskt olikvärdiga. Ur ett makroneutralt 

perspektiv syftar principen istället till att skattesystemets utformning inte ska påverka 

samhällsekonomin som helhet. Sådana intervenerande regler som påverkar företagens val 

strider således mot neutralitetsprincipen.  

 

Förslaget drabbar fastighetsbranschen hårdare än de flesta andra branscher. Förslagets 

ojämlika effekter på olika branscher kan dock inte anses strida mot neutralitetsprincipen, 

då principen inte tar sikte på en rättvis skattebelastning utan på att skattereglernas 

utformning ska styra de skattskyldige så lite som möjligt. Förslagets ”orättvisa” 

kostnadsfördelning kan således inte i sig anses strida mot neutralitetsprincipen. 

Fastighetsbranschen har dessutom i dagens läge en mycket låg skattebörda, vilket också 

talar för att en viss kostnadsökning för branschen skulle kunna vara motiverad.  

 

                                                 
166 För vidare diskussion se Fastighetsägarnas remissvar, Bilaga 3. 
167 Se avsnitt 2.6.2. 
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Det kan argumenteras för att förslagets hårda slag mot vissa branscher står i strid med den 

delen av neutralitetsprincipen som benämns horisontell neutralitet, alltså 

neutralitetsprincipens strävan efter likformighet.168 Horisontell neutralitet tar dock 

snarare sikte på tillämpningen av lagen än hur skattebelastningen fördelas169 och att 

förslagets utformning medför att effekterna blir olika för olika branscher strider inte mot 

neutralitetsprincipen. Inte heller konkurrensneutralitet kan användas som argument för att 

angripa förslagets hårda slag mot fastighetsbranschen då konkurrensneutraliteten inte 

påverkas så länge inte företagen konkurrerar på samma marknad.  

 

4.4.2 Neutraliteten inom fastighetsbranschen 

Förslaget riskerar dock att få snedvridande effekter inom fastighetsbranschen, både på 

neutraliteten mellan olika boendeformer och mellan internationella och svenska bolag. 

Huruvida förslagets effekter ur denna aspekt står i strid med neutralitetsprincipen bör 

analyseras ur ett konkurrensneutralt perspektiv. Konkurrensneutralitet syftar till 

neutraliteten inom vissa branscher och i de fall förslaget påverkar konkurrensen inom 

fastighetsbranschen genom att vissa delar av branschen missgynnas riskerar förslaget att 

strida mot neutralitetsprincipen.  

 

Neutralitetsprincipens innehåller även en strävan efter icke-intervention.170 Jag anser att 

det även ur denna aspekt går att ifrågasätta huruvida missgynnandet av hyresbostäder 

jämfört med övriga boendeformer strider mot neutralitetsprincipen. Förslaget riskerar att 

leda till snedvridningar inom fastighetsbranschen, vilket riskerar att påverka 

konkurrensneutraliteten negativt. I de fall förslaget påverkar nybyggnationen av 

hyresrätter, antingen genom att företagen väljer att inte producera alternativt att istället 

producera bostadsrätter eller äganderätter har neutraliteten mellan de olika 

boendeformerna påverkats negativt. Förslagets har i dessa fall påverkat företagens 

handlingsval, vilket står i strid med neutralitetsprincipen och dess strävan på icke-

intervention. Här är det främst mikroneutralitet som åsyftas. 

 

En minskad nybyggnation av hyresbostäder riskerar även att få negativa 

samhällsekonomiska konsekvenser då allokeringen av resurser inte nödvändigtvis 

                                                 
168 Se avsnitt 2.2.3. 
169 Sonnerby 2010, s 77, som hänvisar vidare till Eggert Møller 1967, s 353. 
170 Se avsnitt 2.2.2. 
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kommer att styras av samhällets behov utan av skattelagstiftningens utformning, vilket 

strider mot neutralitetsprincipen ur ett makroneutralt perspektiv. Ett så pass stort 

missgynnande av en enda bransch riskerar dessutom att skada förutsägbarheten på 

marknaden, då företagen inte vågar satsa på långsiktiga investeringar i på grund av 

osäkerhet kring avdragsrätt och hur reglerna kommer att se ut framöver. Detta riskerar att 

påverka fastighetsbolagens investeringsvilja negativt. 

 

Reglernas utformning riskerar således att påverka konkurrensen inom 

fastighetsbranschen och leda till att handlingsalternativ som är lika innan skatt inte är lika 

efter skatt, vilket står i strid mot neutralitetsprincipen. 

 

4.5 Kan förslaget trots det vara motiverat? 

4.5.1 När ett avsteg kan vara motiverat 

Förslaget riskerar att skapa en snedvridning mellan de olika boendeformerna och således 

påverka neutraliteten negativt. Ett avsteg från neutralitetsprincipen kan dock vara befogat 

i de fall lagstiftaren anser att andra skäl väger tyngre än vikten av neutralitet.171 Det kan 

vara både samhällsekonomiska och rättspolitiska skäl. Om syftena med förslaget väger 

tyngre än de negativa effekter på neutraliteten som förslaget kan komma att medföra kan 

en asymmetri mellan de olika boendeformerna således ändå vara motiverad.  

 

4.5.2 En avvägning av effekterna på fastighetsbranschen 

För att ett avsteg från neutralitetsprincipen ska anses motiverad krävs att en avvägning 

görs mellan de skäl som anförs för ett avsteg från principen och vikten av neutraliteten 

mellan de olika boendeformerna.172 Syftet med förslaget från FSK är till stor del att öka 

neutraliteten mellan eget och lånat kapital. På bekostnad av detta riskerar förslaget att 

minska neutraliteten mellan de olika boendeformerna, vilket skulle kunna leda till en 

minskad produktion av hyresbostäder. Det är enligt min uppfattning svårt att argumentera 

för att det är viktigare att undvika en snedvridning mellan boendeformerna än att uppnå 

en ökad neutralitet mellan eget och lånat kapital samt övriga positiva effekter som 

förslaget syftar till att uppnå. FSK har dock inte på ett tillfredställande sätt utrett förslagets 

effekter på nyproduktionen av hyresrätter, vilket krävs för att en avvägning ska kunna 

                                                 
171 Se avsnitt 2.3. 
172 Se avsnitt 2.4.2. 
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göras och för att ett avsteg ska anses motiverat. Effekterna på fastighetsbranschen behöver 

således utredas närmare. 

 

Som visat kan en snedvridning inom fastighetsbranschen och en minskad 

investeringsvilja hos hyresbostadsföretag påverka både mikro- och makroneutraliteten. 

Det bör således också utredas huruvida förslaget ska innehålla lättnader för 

fastighetsbolag som investerar i hyresbostäder, i syfte att minska snedvridningarna inom 

fastighetsbranschen. Sven-Olof Lodins förslag om att räntekostnader som uppstår i 

samband med en investering i en hyresfastighet ska vara avdragsgilla de första tio åren 

anser jag skulle kunna vara en möjlig väg att gå för att gynna produktionen av 

hyresbostäder. Det bör dock utredas huruvida tio år är tillräckligt för att motverka den 

asymmetri mellan de olika boendeformerna som förslaget bidrar till.  

 

4.6 Sammanfattning 
Fastighetsbranschen drabbas hårt av den föreslagna reformen på grund av branschens ofta 

höga andel lånat kapital samt låga avkastning. De redovisar således ofta höga negativa 

finansnetton, för vilka avdragsrätten begränsas. Fastighetsbolagen har kritiserat förslaget 

hårt, både i media och i deras remissvar, främst på grund av att fastighetsbranschen 

drabbas så pass mycket hårdare än många andra branscher. Förslaget riskerar att leda till 

ett minskat bostadsbyggande, vilket kan få stora samhällsekonomiska konsekvenser. 

Fastighetsbranschen har dock tidigare haft en mycket låg skattebelastning, bland annat på 

grund av deras möjligheter att paketera fastigheter och på så sätt minska sin skattekostnad. 

En kostnadsökning för fastighetsbranschen medför således inte att deras skattebörda blir 

tyngre än övriga branschers, snarare mer jämlik. Förslaget står inte heller i strid med den 

del av neutralitetsprincipen som benämns horisontell neutralitet, då denna tar sikte på hur 

lagen tillämpas och inte på hur skattebelastningen fördelas.  

 

Förslaget drabbar i första hand neutraliteten mellan de olika boendeformerna, på grund 

av den långsiktiga investering som nyproduktionen av hyresfastigheter innebär. Denna 

effekt har inte utretts ordentligt av FSK, vilket bland annat Sven-Olof Lodin medgett i en 

intervju.173 Stora koncerner kommer enligt förslaget att få bära den största delen av den 

kostnadsökning som drabbar fastighetsbranschen. Detta påverkar dock inte neutraliteten 

                                                 
173 Fröjd, Fastighetsnytt, 2014-09-11. 
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mellan koncerner och enskilda företag, då skillnaden inte beror på skattereglernas 

utformning utan på företagens skuldbeläggning. Ur ett internationellt perspektiv anförs 

att förslaget kan komma att gynna utländska fastighetsbolag på grund av deras 

möjligheter att få avdrag för sina räntekostnader i hemvistlandet. Förslagets skulle i 

sådana fall kunna påverka konkurrensen mellan svenska och utländska företag, vilket står 

i strid med neutralitetsprincipens mål om konkurrensneutralitet.  

 

Förslaget drabbar fastighetsbranschen hårdare än de flesta andra branscher, vilket i sig 

inte strider mot neutralitetsprincipen. Förslaget riskerar dock att orsaka snedvridningar 

och påverka konkurrensen inom fastighetsbranschen, vilket står i strid med 

neutralitetsprincipens krav på en konkurrensneutral skattelagstiftning. I de fall förslagets 

utformning påverkar fastighetsbolagens produktionsval på så sätt att nyproduktionen av 

hyresbostäder påverkas står förslaget i strid med neutralitetsprincipen även ur ett 

mikroneutralt perspektiv. Om så är fallet riskerar förslaget också att stå i strid med 

neutralitetsprincipen ur ett makroneutralt perspektiv, då allokeringen av resurser inte 

nödvändigtvis kommer att styras av samhällets behov utan av skattelagstiftningens 

utformning. 

 

Ett avsteg från neutralitetsprincipen kan dock vara befogat i de fall de uttalade syftena i 

förslaget väger tyngre än vikten av neutralitet mellan de olika boendeformerna. En sådan 

avvägning saknas dock i förslaget från FSK. Förslagets effekter på fastighetsbranschen 

måste således utredas betydligt närmare inför ett ikraftträdande. Eventuellt bör förslaget 

efter en omarbetning innefatta regler som gynnar hyresfastighetsbolagen och deras 

möjligheter till avdrag. Ytterligare komplexitet bör dock undvikas, vilket talar emot fler 

specialregleringar.  
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5. Sammanfattande slutsatser 

 

5.1 Inledning 

Uppsatsen har redogjort för neutralitetsprincipens definition och innehåll, samt för dess 

betydelse inom skatterätten. Därefter har förslaget från FSK, ”Neutral bolagsbeskattning 

– för ökad effektivitet och stabilitet”, presenterats och analyserats. För att ytterligare 

analysera förslagets effekter på neutraliteten undersöktes förslagets effekter på 

fastighetsbranschen. Anledningen till att jag valde att närmare analysera förslagets 

effekter på fastighetsbranschen är att det är en kapitalintensiv bransch med höga 

räntekostnader, vilket medför att de drabbas hårt av avdragsbegränsningen som föreslås 

av FSK. Vissa delar av branschen riskerar även att drabbas hårdare än andra, något som 

kan ifrågasättas ur ett neutralitetsperspektiv.  

 

5.2 Förslagets effekter på neutraliteten inom bolagssektorn 

Förslaget från FSK syftar till att öka neutraliteten mellan finansieringsformerna eget och 

lånat kapital samt att förhindra en underminering av det svenska skattesystemet genom 

att minska företagens incitament att flytta beskattningsbara vinster till lågbeskattade 

länder. Om huvudförslaget träder ikraft innebär det att befintliga 

ränteavdragsbegränsningsreglerna avskaffas, något som är positivt då de befintliga 

reglerna är komplexa och svårtillämpade. Finansieringsavdraget medför dessutom att 

bolagsskatten indirekt sänks till 16,5 %, vilket kan öka företagens investeringsvilja. 

 

Förslaget har dock möts av kritik från näringslivet, bland annat har FSKs fiskala fokus 

kritiserats. Ett förslag som minskar skatteundandragande är visserligen positivt men 

strävan efter regler utan kryphål har medfört att förslaget som FSK presenterar är 

detaljerat och innehåller en rad specialregleringar. Det går därför att ifrågasätta huruvida 

förslaget verkligen minskar företagens incitament till skatteplanering. Främst gäller det 

definitionen av finansiella kostnader där de gränsdragningsproblem som kan uppstå hos 

företagen ökar risken för skatteplanering och kringgåenden. Avdragsbegränsningen ger 

företagen incitament till att, inom ramen för de redovisningsmässiga reglerna, påverka 

huruvida en intäkt eller kostnad ska belasta rörelsen eller finansnettot i syfte att undvika 

att drabbas av avdragsbegränsningen. Det måste ifrågasättas ur ett mikroneutralt 

perspektiv då reglernas utformning påverkar företagens val mellan olika 
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handlingsalternativ i syfte att minska sitt skattemässiga resultat. Det bör dock betonas att 

skatteplanering i sig inte är olagligt. I likhet med Persson Österman anser jag dock att 

skatteregler som ger företagen valmöjligheter och incitament till att påverka hur intäkter 

och kostnader bör klassificeras ska undvikas ur ett neutralitetsperspektiv.174 

 

Förslagets unika karaktär riskerar även att få internationella konsekvenser genom att 

påverkar multinationella koncerners investeringsvilja i Sverige. Svenska koncerners 

möjligheter att kvitta ett positivt finansnetto i ett koncernbolag mot ett negativt 

finansnetto i ett annat företag skapar ytterligare snedvridningar då internationella 

koncerner inte har den möjligheten, vilket påverkar konkurrensneutraliteten mellan 

svenska och utländska företag negativt.  

 

Huruvida förslaget totalt sätt ökar neutraliteten på företagsskatteområdet går således att 

ifrågasätta. Visserligen ökar förslaget neutraliteten mellan eget och lånat kapital, men det 

riskerar samtidigt att orsaka andra snedvridningar som minskar neutraliteten och ökar 

asymmetrin inom andra områden. Jag anser att det krävs ytterligare analys av förslagets 

effekter på övriga delar av bolagssektorn inför ett eventuellt ikraftträdande.  

 

5.3 Förslagets effekter på neutraliteten inom fastighetsbranschen 

Fastighetsbranschen pekas ut som en av de stora förlorarna i de fall förslaget träder i kraft 

då de drabbas hårdare av förslaget än många andra branscher. Den del av 

neutralitetsprincipen som strävar efter att alla ska behandlas lika benämns horisontell 

neutralitet. Horisontell neutralitet tar dock inte sikte på hur skatterna fördelas utan snarare 

på om lagen tillämpas på ett neutralt sätt. Förslagets hårda slag mot fastighetsbranschen 

står således inte i strid med neutralitetsprincipen.175   

 

Neutralitetsprincipen innebär även att skattereglernas utformning inte ska påverka 

konkurrensen på marknaden. Om förslaget träder i kraft i sin nuvarande form riskerar det 

att orsaka en snedvridning inom fastighetsbranschen och ett missgynnande av 

nyproduktionen av hyresbostäder. Investeringen i hyresbostäder är en långsiktig 

investering där avkastningen i form av hyresinbetalningar sprids ut över en lång tid. 

                                                 
174 Persson Österman 1997, s 49. 
175 Se avsnitt 4.4.1.  
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Fastighetsbolagen kommer därför i många fall inte ha råd att producera hyresbostäder då 

de ofta är beroende av lånat kapital för att kunna investera. Förslaget brister i denna del 

ur ett konkurrensneutralt perspektiv då avdragsbegränsningen påverkar konkurrensen 

mellan fastighetsbolagen beroende på vilken av boendeformer de väljer att producera. 

Förslaget brister i sådana fall även ur ett mikroneutralt perspektiv, om reglernas 

utformning påverkar fastighetsbolagens produktionsval. I sådana riskerar dessutom 

allokeringen av resurser att inte styras av samhällets behov utan av skattelagstiftningens 

utformning, vilket påverkar makroneutraliteten negativt.  

 

Jag anser dock att den ökade neutraliteten mellan eget och lånat kapital som förslaget 

syftar till att uppnå kan överväga den asymmetri som riskerar att uppstå inom 

fastighetsbranschen, vilket skulle kunna motivera ett avsteg från neutralitetsprincipen och 

en minskad neutralitet mellan boendeformerna.176 En utförlig utredning över förslagets 

effekter på fastighetsbranschen krävs dock inför ett ikraftträdande. Det bör också ses över 

om gynnande regler kan införas för hyresbostäder.  

 

5.4 Bör förslaget träda i kraft i sin nuvarande form? 

Förslaget från FSK ökar neutraliteten mellan eget och lånat kapital samt möjliggör ett 

avskaffande av de gamla ränteavdragsbegränsningsreglerna. Förslaget innebär även en 

indirekt sänkt bolagsskatt, vilket kan leda till en ökad investeringsvilja hos företagen. 

Förslaget riskerar dock att skapa tillämpningsproblem och minska neutraliteten inom 

andra delar av bolagssektorn, till exempel neutraliteten mellan olika företagsformer och 

mellan olika boendeformer.  

 

Neutralitetsprincipen utgör en målsättning vid utformandet av skatterättsliga regler och 

bidrar till ett skattesystem där reglerna är utformade så att de styr de skattskyldiges val, 

något som annars riskerar att påverka skattesystemet och samhällsekonomin negativt. 

Neutrala skatteregler är dessutom enkla och lätta att tillämpa då de syftar till ett icke-

intervenerande skattesystem som inte är mer detaljstyrt än nödvändigt. Den föreslagna 

reformen riskerar att orsaka tillämpningsproblem och ett ökat skatteundandragande då 

företagen ges incitament att kringgå de nya reglerna och påverka vilka av företagets 

kostnader som ska påverka rörelsen respektive finansnettot. En sådan skattelagstiftning 

                                                 
176 Se avsnitt 2.4.3. 
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riskerar att så i strid med neutralitetsprincipen, i de fall lagstiftningens utformning styr de 

skattskyldiges val av handlingsalternativ.   

 

Förslaget får dessutom effekter på specifika branscher inom vilka neutraliteten riskerar 

att påverkas negativt. Uppsatsen har närmare utrett förslagets effekter på 

fastighetsbranschen, inom vilken förslaget riskerar att öka asymmetrin mellan olika 

boendeformer. En sådan asymmetri riskerar bland annat att minska nybyggnationen av 

hyresbostäder.  

 

För att ett avsteg från neutralitetsprincipen ska vara berättigat krävs att förslagets positiva 

effekter vägs mot de eventuella effekter som skulle kunna påverka neutraliteten på andra 

områden negativt.177 Förslagets unika karaktär gör det svårt att utreda dess effekter i 

detalj.  Jag anser dock att det finns ytterligare behov av att utreda förslagets effekter, då 

dessa effekter på grund av förslagets omfattning kan bli omfattande. Ytterligare utredning 

krävs således inför ett eventuellt ikraftträdande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
177 Se avsnitt 2.4.2. 
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