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Företagsskattekommittens slutbetänkande: "Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet 
och sta bilitet" (SOU 2014:40) 
Dnr Fi20 14/2212 

l. Sammanfattning 

Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB, org. nr. 556432-9083 ("Svedab") 
motsätter sig det huvudförslag som presenteras i foretagsskattekommittens 
slutbetänkande, Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet, SOU 2014:40 
("Betänkandet"). Svedab anser att företagsskattekernmitten inte har tagit hänsyn till att 
finansiering med belåning tillämpats historiskt sett vid bland annat statliga 
infrastrukturfinansieringar och i andra branscher med likartade tyngre 
investeringsbehov. Svedabs verksamhet är finansierad genom upptagande av lån hos 
Riksgäldskontoret (''Riksgälden") och verksamheten bygger på att räntekostnaderna -
hänförliga till de investeringar som har gjorts - skall vara avdragsgilla, dvs. på 
principen om att räntekostnader är avdragsgilla. En princip som har varit en grundbult i 
det svenska beskattningssystemet om än med viss begränsning sedan 
ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes. Svedab är av uppfattningen att 
företagsskattekernmitten i sin målsättning att förhindra skatteplanering med 
ränteupplägg även omfattar "vanlig" lånefinansiering vilket innebär en radikal 
forändring av regelsystemet och forutsättningarna för bedrivande av verksamhet med 
tunga investeringsbehov. 

Svedabär även starkt kritiska till förslaget på övergångsbestämmelse i p 14 .9.7 som 
anger att tidigare års underskott efter ikraftträdandet av de föreslagna bestämmelserna 
ska reduceras till 50 procent. Företagsskattekernmittens motivering därtill är att 
befintliga underskott till stor del beror på tidigare gjorda ränteavdrag. Svedab är av 
uppfattningen att övergångsbestämmelsen och motiveringen därtill är ogrundad och 
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inte tillräckligt analyserad. Svedabs uppfattning är att stora underskott i många 
verksamheter - inklusive Svedabs- är hänforliga till stora reella investeringar. Att 
underskott hänforliga till stora reella investeringar skulle reduceras till 50 procent 
skulle dels slå väldigt hårt mot de som investerat stora summor i stora projekt, dels vara 
i strid med både principen om forutsägbarhet samt i viss mån även med principen om 
retroaktiv lagstiftning eftersom det skulle innebära att det påverkar affärsbeslut som har 
fattats tidigare år. 

2. Bakgrund 

Regeringskansliet äger hundra procent av Svedab som i sin tur innehar 50 procent av 
andelarna i Öresundsbrokonsortiet ("Konsortiet") . Konsortiet äger och driver 
Öresundsbro n. 

Öresundsbrofårbindelsen skall enligt propositionen 1996/97: 161 bära sina egna 
kostnader och finansieringen ska ske genom upptagande av lån på marknaden med stöd 
av statliga garantier. Svedab, som ansvarar for de svenska landanslutningarna till 
Öresundsbron, ska finansiera sin verksamhet med lån i Riksgälden. Det är även så 
finansieringen skett historiskt och så den sker i dagsläget. 

Med anledning av de stora investeringskostnader som uppkom i samband med 
byggnationen av de svenska landanslutningarna samt de stora kostnader som är 
forenade med driften av verksamheten uppgår Svedabs lån till betydande belopp 1

• Detta 
har medfort att räntekostnaderna hänforliga till dessa lån uppgår till mycket stora 
belopp.2 Räntekostnaderna har tidigare varit avdragsgilla men Svedab bedömer att de 
av foretagsskattekomrnitten foreslagna reglerna skulle medfåra att stora delar av dessa 
räntekostnader inte skulle vara avdragsgilla vilket skulle ra betydande inverkan på 
Svedabs verksamhet. 

Svedabär inte angiven som formell remissinstans men önskar ändå avge foljande 
yttrande över det huvudforslag som läggs fram i Betänkandet. 

3. Yttrande 

3 .l Huvudförslaget 

Vad gäller syftet bakom huvudforslaget så har Svedab forstått att 
fåretagsskattekommitten har fått i uppdrag att ta fram ett beskattningssystem som ska 
utjämna den skattemässiga neutraliteten mellan eget och lånat kapital, systemet ska 

1 vid utgången av 2013 till 5,2 miljarder kronor. 

2 För 2013 108 MSEK. 
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fårhindra skatteplanering och därigenom fårhindra en erodering av den svenska 
skattebasen. Det nya beskattningssystemet ska även vara lättillämpat och lättförståeligt. 

Svedabs uppfattning härvid är att foretagsskattekommitten fokuserar till stor del på den 
oönskade skatteplaneringen som förekommer med ränteupplägg och ur det perspektivet 
uppfyller det föreslagna beskattningssystemet det syfte som legat bakom Betänkandet 
eftersom de inte möjliggör någon sådan skatteplanering. 

Svedabär emellertid av uppfattningen att foretagsskattekommitten inte alls beaktat den 
"vanliga" typen av lånefinansiering, dvs. icke artificiell, som t ex dagens 
ränteavdragsbegränsningsregler möjliggör genom undantag. Visserligen är ett av 
syftena bakom Betänkandet att utjämna behandlingen mellan eget och lånat kapital. 
Svedab har förståelse for detta men historiskt sett har stora investeringar möjliggjorts 
genom lånefinansiering och att räntor som utgångspunkt är avdragsgilla i bolagssektorn 
har varit en grundforutsättning får att det ska ha varit möjligt. Svedabs uppfattning är 
mot bakgrund härav att det huvudfårslag som presenteras får oerhört stora 
konsekvenser, både får tidigare stora investeringar som gjorts samt även får hur 
framtida stora investeringar, inom t ex infrastruktur och större industrier, ska kunna 
finansieras. Man ställer sig frågande ti ll hur fåretagsskattekommitten har föreställt sig 
att investeringar i miljardklassen dels ska kunna finansieras och dels vilket incitament 
som ska finnas därtill, får att skapa arbetstillfållen och en effektiv näringsverksamhet 

3.2 Övergångsbestämmelserna - underskotten halveras 

Företagsskattekommittens motivering till fårslaget är att de runnit att de kvarvarande 
underskott som finns i bolagssektorn har uppkommit under en period då det har varit 
möj ligt att skapa underskott med hjälp av ränteavdrag och får att finansiera reformen 
föreslår man därfår en halvering av inrullade underskott den l januari 2016. 

Svedab är starkt kritiska till fåretagsskattekommittens förslag. Visserligen har det varit 
möj ligt att skapa underskott med hjälp av ränteavdrag. Vad fåretagsskattekommitten 
dock inte beaktar är att det finns underskott i väldigt många företag som är hänfårliga 
till stora investeringar och som även i vissa fall beror på tidigare års ekonomiska kriser. 
En halvering av inrullade underskott skulle resultera i att investeringar som gjorts på 
lång sikt bestraffas dels hårt och dels oförutsett. 

En halvering av underskotten skulle även vara i strid med gällande rätt om att tidigare 
års underskott får rullas vidare obegränsat antal år. Detta är en regel som varit en 
grundfårutsättning under lång tid och som företag inrättat sin verksamhet efter. Det är 
särskilt ett regelverk som haft stor betydelse när det kommer till beslutsfattande kring 
stora investeringar och investeringar som gjorts i nystartade företag. 
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Svedabär även av uppfattning att fårslaget har en viss retroaktiv effekt eftersom 
fåretagen i efterhand inte kan väga in effekterna av fårslaget då besluten om att 
investera fattades. Ur denna aspekt är det nära till hands att dra paralleller till den BU
rättsliga principen om berättigade förväntningar. Principen är tillämplig både vad avser 
fårvattningsåtgärder som enskilda aktörer inrättat sig efter men även på retroaktiv 
lagstiftning. 

I fårevarande fall har t ex långsiktiga investeringar motiverats eftersom de underskott 
som uppkommit samband med investeringen har kunnat rullas vidare och utnyttjas mot 
framtida överskott i verksamheten. Skulle fåretagsskattekommittens fårslag på 
övergångsbestämmelse antas skulle det innebära att foretagen inte i efterhand kan ändra 
de beslut om investeringar som företagits under tidigare år och fårslaget har därmed 
retroaktiv effekt. 

Detta skulle gå emot ett av grundsyftena bakom principen om berättiga förväntningar 
som just är att en person ska kunna bedriva sin näringsverksamhet och fatta beslut får 
verksamheten i berättigad fårväntan om att den existerande lagstiftningen ska fortsätta 
att gälla. 

En annan aspekt av Betänkandet vad gäller fåretag med inrullade underskott är att 
schablonavdraget om 25 procent beräknas på det skattemässiga resultatet. Därmed 
kommer schablonavdraget inte de bolag som har inrullade underskott till del varfår 
fårslaget redan på den grunden slår hårdare mot företag som har inrullade underskott 
från tidigare år. 

4 . Påverkan på Svedabs verksamhet 

För att åskådliggöra vilken effekt huvudfårslaget får på en verksamhet som Svedabs, 
dvs. en verksamhet som har gjort stora investeringar som finansierats genom lån utan 
inblandning av något artificiellt upplägg, följer nedan en hypotetisk beräkning där 
Svedab väntas ha ett positivt resultat om l 00 MSEK och där Svedabs negativa 
finansnetto uppgår 64 MSEK3

. 

3 Svedab skulle enligt Svedabs bedömning av de föreslagna reglerna haft ett negativt finansnetto uppgående till 64 
MSE K för 2013. 
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skatteberäkning och resultaträkning enligt förslaget 
Resultat före finansnetto 100 

Finansnetto enligt Bolagets ÅR 2013 -64 

Resultat efter finansnetto 36 

Ej avdrag negativt finansnetto 64 

skattemässigt resultat efter finansnetto 100 

Finansieringsavdrag 25% -25 

skattemässigt resultat efter finansieringsavdrag 75 

Skatt 22% -16,5 

Resultat efterfinansnetto 36 

Skatt 22% -16,5 

Resultat efter skatt 19,5 

l Effektiv skattesats -L-...-------

A v beräkningen framgår att huvudfårslaget får väldigt stora konsekvenser på Svedabs 
verksamhet och Svedabs effektiva skattesats kommer under fårutsättningarna ovan att 
uppgå till 45,8 procent. 

Svedab vill med ovan beräkning och detta remissvar belysa att det fårslag som 
presenterats får forödande konsekvenser for verksamheter där lånefinansiering vari t 
nödvändig for att möjliggöra verksamheten och där det överhuvudtaget inte 
fårekoromer någon skatteplanering med ränteavdrag. Med detta sagt är det Svedabs 
uppfattning att en reformering av beskattningssystemet bör beakta att det finns 
verksamheter, t ex verksamheter som avser stora infrastrukturinvesteringar och andra 
motsvarande tyngre investeringar, som är beroende av att det finns möjlighet att kunna 
använda lånat kapital. Finns inte den möj ligheten riskerar Sverige att nödvändiga 
investeringar forskjuts eller t o m uteblir. Detta är en aspekt som bör beaktas då man 
avser att neutralisera den skattemässiga behandlingen av eget respektive lånat kapital. 

Vad gäller Svedabs skattemässiga underskott uppgick det vid utgången av 2013 till 2,6 
miljarder kronor. Det skattemässiga underskottet är hänfarligt till de underskott som 
har uppkommit i Svedab plus 50 procent av ackumulerade underskott i 
Öresundsbrokonsortiet. Visserligen är en del av de skattemässiga underskotten 
hänfårliga till erlagd ränta men någon form av ränteupplägg har aldrig fårekommit. I 
fårevarande fall har Svedab och regeringen, efter de svenska skatteprinciper som 
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funnits under mycket lång tid, bedömt att lånefinansiering med Riksgälden har varit 
den naturliga - och möjligen enda- sättet att finansiera investeringen. Motsvarande 
överväganden har sannolikt även fårekommit vid andra motsvarande tyngre 
in vesteringsproj ek t. 

För det fall fåreslagna reglerna träder ikraft skulle det få fårödande effekter på Svedabs 
verksamhet och skulle övergångsbestämmelserna träda ikraft skulle det innebära att l ,3 
miljarder i skattemässiga underskott fårsvinner. Det är uppenbart att det skulle få 
betydande konsekvenser får Svedab och motsvarande gäller får fåretag med likartad 
tillgångsmassa. 


