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Remissvar till Promemoria Vissa kapitalbeskattningsfrågor
inför budgetpropositionen 2016
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
Tillväxtverket verkar för förbättrad kapitalförsörjning, så att entreprenörskap främjas
och företag startas, växer och utvecklas. Tillväxtverket arbetar även för att det ska vara
enkelt att bli och vara företagare.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverkets synpunkter
Utredningen berör två frågor, den ena handlar om beskattning av
investeringssparkonto och kapitalförsäkringar och det andra handlar om
investeraravdraget, det s.k. riskkapitalavdraget.
I promemorian föreslås en skattehöjning av schablonbeskattningen av
investeringssparkonto och riskkapitalavdrag. Skattehöjningen uppgår till 0,225
procentenheter. Detta kan synas som en försumbar höjning men är i dagens
lågräntevärld en höjning med betydande andel. Med nuvarande regler uppgår skatten
till 0,27 procent (beräknat på statslåneräntan vid slutet av 2014) och efter höjningen
till 0,495 procent, vilket är en höjning med 83 procent. Om man räknar med en
statslåneränta på 3 procent skulle skatten med nuvarande regler uppgå till 0,9 procent
och i så fall skulle den föreslagna höjningen uppgå till 25 procent. Om avkastningen på
sparande är lika med statslåneräntan är beskattningen lika stor som för inkomst av
kapital. Eftersom det är en schablonskatt är sparande i investeringssparkonto och
kapitalförsäkring förmånligare än vad som gäller för beskattning av inkomst av kapital
om avkastningen överstiger statslåneräntan och omvänt om avkastningen understiger
statslåneräntan. Normalt innebär högre förväntad avkastning högre risk, t.ex. vid
placeringar i aktier och aktiefonder.
Även om bakgrunden till förslaget är att sparformerna anses vara alltför skattemässigt
gynnade innebär det tillsammans med den minskade avdragsrätten för
pensionsförsäkringar en tydlig försämring för sparande. Tillväxtverket anser att privat
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sparande är viktigt ur många aspekter, bland annat för att privatpersoner ska kunna
ha tillgång till egna besparingar i samband med en företagsstart. Vid företagsstart är
den viktigaste kapitalkällan egen insats från entreprenörerna.
Utredningen föreslår även att det ska finnas ett golv för skatten som uppgår till 1.25%
för att skatten inte ska bli för låg. I syfte att komplettera de föreslagna förändringarna
föreslår Tillväxtverket att även införa ett tak för den nu föreslagna höjningen om
statslåneräntan överstiger t.ex. 4 procent.
I underlaget för förslaget till förändringen av riskkapitalavdraget framgår att detta
utnyttjas i liten omfattning. För 2016 beräknas den sammanlagda skattereduktionen
uppgå till ca 50 miljoner kronor. Någon signifikant höjning förutses inte. Därmed
konstaterar Tillväxtverket att reformen är ett misslyckande med försumbar effekt på
svensk ekonomi. Detta beror på att investeraravdraget har en konstruktion som gör
det mindre attraktiv ur ett investerarperspektiv. Den nu föreslagna anpassningen till
EUs statsstödsregler innebär begränsningar för kretsen närstående att utnyttja
investeraravdraget. Detta kommer att öka komplexiteten och därmed minska
attraktiviteten.
Tillväxtverket anser att ett investeraravdrag har positiva effekter på privata
investerares investeringsvilja och har även ett viktigt symbolvärde. Även ägarkapital
från externa delägare har stor betydelse för kapitalförsörjningen för företag med hög
tillväxtpotential. Tillväxtverket föreslår att investeraravdraget reformeras så att det
blir attraktivt och kan utnyttjas i signifikant omfattning.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Ärendet har
föredragits av Wilhelm von Seth. I handläggningen har även Tim Brooks, Göran
Lättman och Michael Heuman deltagit.
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