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Remissvar (SOU 2014:40) 
 
Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet 
Företagsskattekommitténs uppdrag var att föreslå ett nytt system 
för bolagsbeskattning. Syftet var bland annat att förbättra den 
skattemässiga neutraliteten mellan lånat och eget kapital.   
 
Kommitténs huvudförslag består av två delar. Den första delen 
begränsar avdragen för räntekostnader och andra finansiella 
kostnader genom att enbart finansiella kostnader som motsvaras 
av finansiella intäkter får dras av. Den andra delen inför ett 
schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader på 25 
procent av företagets hela skattemässiga resultat.   
 
Saco:s synpunkter 
Saco delar uppfattningen att det finns stora fördelar med att 
förbättra den skattemässiga neutraliteten mellan lånat och eget 
kapital och att en strävan i den riktningen är angelägen. Det 
nuvarande systemet ger stort utrymme för skatteplanering. Högt 
belånade företag kan utnyttja förmånliga villkor, vilket gör det 
möjligt att under vissa förhållanden bli helt befriad från skatt. Det 
nya förslaget innebär att enbart ränteutgifterna i ett aktiebolag 
ska få kvittas mot ränteintäkterna, vilket starkt begränsar 
möjligheterna till omfattande skatteplanering. Detta ställer sig 
Saco bakom.  
 
Förslaget gynnar lönsamma företag med liten skuldsättning, vilket 
till största delen handlar om små företag. Att underlätta för 
lönsamma småföretag att växa och därigenom öka möjligheten att 
nyanställa personal är viktigt. Detta ser Saco som positivt.  
 
Det är huvudsakligen stora, högt belånade företag som förlorar på 
företagsskattekommitténs förslag. I denna grupp ingår 
fastighetsbolag. Detta skulle kunna ha en negativ inverkan på 
bostadsbyggandet. Mot bakgrund av att skattebehandlingen har 
varit särskilt förmånlig, och att branschen även i fortsättningen 
kommer att ha en förmånlig skattebehandling jämfört med andra 
branscher, ser Saco detta som mindre problematiskt.    
 
 
 
 
 



 

 

  2/2 
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