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Riksgäldskontoret (Riksgälden) ser överlag positivt på de samhällsekonomiska effekter som 
förslaget väntas föra med sig. En skattemässig likabehandling av lånat och eget kapital bör 
minska incitamenten till en alltför hög skuldsättning i företagen och en lägre effektiv 
bolagsskattesats för solida bolag bör gynna såväl det svenska näringslivet som 
samhällsekonomin i stort. 

Riksgälden välkomnar även de minskade möjligheter som förslaget förväntas medföra att 
via ränteavdrag föra ut vinster ur Sverige och på så vis urholka den svenska 
bolagsskattebasen.  

Utöver dessa generella kommentarer har Riksgäldens analys av slutbetänkandet främst 
fokuserat på hur de föreslagna förändringarna i beskattningen av företag kan komma att 
påverka risker och förutsättningar för de engagemang som hanteras i Riksgäldens garanti- 
och utlåningsverksamhet. Analysen har även utgått ifrån ett stabilitetsperspektiv avseende 
de finansiella företagen. Riksgälden avstår från att yttra sig över slutbetänkandets innehåll i 
övrigt. 

Förslagets konsekvenser för statliga garantier och lån  

Förslagen innebär en omfördelning av bolagsskattebetalningarna inom näringslivet. Såväl 
huvudförslaget som det alternativa förslaget innebär att högt belånade företag i allmänhet 
får betala mer i bolagsskatt än med dagens skatteregler. 

Riksgälden noterar att förslaget genererar en högre effektiv skattesats för företag med hög 
belåning relativt sin avkastning. 

Infrastrukturinvesteringar utgör en av de sektorer som karaktäriseras av initialt stora 
kapitalbehov och låg avkastning. De infrastrukturengagemang som hanteras av Riksgälden 
karaktäriseras ofta av en förhållandevis lång tidsperiod mellan projektets start tills dess att 
en positiv avkastning erhålls. Negativa finansnetton i förhållande till investeringens 
avkastning kan således vara stora under en lång tidsperiod. 
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Statliga lån eller kreditgarantier kan under dessa förutsättningar därmed utgöra mindre 
attraktiva alternativ för finansiering av infrastrukturinvesteringar i bolagsform. Alternativet 
kan vara att tillföra dessa bolag ett större eget kapital. 

Riksgälden noterar också att betänkandet inte på ett tydligt sätt hanterar hur kostnader 
förenliga med hybridkapital, t.ex. royaltylån, ska klassificeras. Royaltybetalningar består 
implicit av en räntedel och en återbetalningsdel. I det fall royaltybetalningar i sin helhet ska 
klassificeras som finansiella kostnader och således ingå i finansnettot innebär det att 
royaltylån kan bli mindre attraktiva ur ett gäldenärsperspektiv. 

Ett stabilitetsperspektiv avseende finansiella företag 

Avseende förslaget om en schablonintäkt för finansiella företag har Riksgälden inget att 
erinra. Incitament till minskad skuldsättning som förslaget ger är dock något som 
Riksgälden välkomnar. Ur ett stabilitetsperspektiv är mer eget kapital relativt lånat kapital, 
allt annat lika, bättre eftersom det egna kapitalet är det som i första hand bär uppkomna 
förluster.  

 

I detta ärende har riksgäldsdirektören Hans Lindblad varit beslutande. Analytiker Peter 
Mårtensson har varit föredragande. Finansanalytiker Hannah Pierrou har deltagit i 
beredningen av ärendet. 
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