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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 arbetar med att förbättra kapitalförsörjning, för att främja
entreprenörskap och att företag startas, växer och utvecklas. Tillväxtverket arbetar
även för att det ska vara enkelt att bli och vara företagare. I det arbetet är förenkling av
regler en viktig del. Tillväxtverkets roll är att driva på och utveckla förenklingsarbetet i
samverkan med departement, myndigheter, kommuner och näringsliv.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Förslagets konsekvenser
Företagsskattekommittén anser att det är angeläget att öka den skattemässiga
neutraliteten mellan eget och lånat kapital, att det finns goda skäl att behandla olika
finansieringsformer, investeringar och branscher skattemässigt lika och att
skatteregler i så liten omfattning som möjligt ska påverka ekonomiska val.
Tillväxtverket anser att syftet med förslaget är bra. Förslaget innebär dock stora
förändringar i hur bolagsskatten beräknas och stora omfördelningar av
bolagsbeskattningen. Svensk bolagsbeskattning skulle också komma att avvika från
andra länders bolagsbeskattning och därmed riskera att bli svårare att bedöma för
både svenska och utländska investerare och andra intressenter.
Konsekvensanalysen redovisas löpande i förslaget varför de sammantagna
konsekvenserna blir svåra att överblicka. Tillväxtverket anser att möjligheten att
införa förslaget stegvis bör undersökas så att omfördelningen av bolagsbeskattningen
kan ske under en längre tidsperiod.

Förbättrade finansieringsmöjligheter för lönsamma företag
Enligt Företagsskattekommittén bedöms förslaget leda till ökad soliditet i företagen.
Små och medelstora företag är ofta till stor del finansierade med eget kapital och har
begränsade möjligheter till lånefinansiering. Små och medelstora företag som är
finansierade med eget kapital får lägre beskattning enligt förslaget och därmed bättre
möjlighet att generera medel internt, ett viktigt sätt att finansiera verksamheten. Unga
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innovativa företag med investeringsbehov som ännu inte nått lönsamhet har dock
ingen fördel av förslaget. Eftersom de inte nått lönsamhet kan de inte få något
finansieringsavdrag och i den mån de lyckats få lån nekas de avdrag för
räntekostnader som inte motsvaras av någon finansiell intäkt. Staten lägger stora
resurser på att stärka unga innovativa företag i olika insatser och program.
Tillväxtverket saknar positiva effekter för dessa företag i förslaget.

Retroaktiv beskattning
För att kompensera för initiala negativa budgetkonsekvenser lämnar
Företagsskattekommittén finansieringsförslag av engångskaraktär. Kvarstående
underskott från åren innan den nya reformen träder i kraft föreslås reduceras till
hälften. Detta innebär att företag som genomfört investeringar tidigare år baserat på
att underskottsavdrag ska få göras delvis kommer att nekas avdrag. Tillväxtverket
anser att lämpligheten i att ändra avdragsrätten i efterhand är tveksam, en form av
retroaktiv beskattning som riskerar att skada förtroendet för skattesystemet.

Fasta spelregler
Betänkandet innehåller många reservationer och särskilda yttranden och förslaget har
väckt uppmärksamhet såväl inom det svenska näringslivet som utanför Sveriges
gränser. Ett område som uppmärksammats är risker för kringgående av skatteregler.
Enligt reservationerna i förslaget finns omfattande gränsdragningsproblem när det
gäller exempelvis vilka kostnader som ska anses vara avdragsgilla. Tillväxtverket anser
att kritiken bör beaktas. Förslaget borde öka förutsägbarheten, fokusera på att
förenkla för den breda massan företag och så långt det är möjligt undvika att skapa
nya gränsdragningsproblem.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Fredrik Olofsson
har varit föredragande. I handläggningen har Michael Heuman, Sten Axelsson, Göran
Lättman, Karin Östberg och Karin Hallerby deltagit.
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