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Dnr 2016/288 
  

Finansdepartementet 
Regeringskansliet 
103 33 Stockholm 

Remissvar Ändrad intäktsränta i skattekontot 
(Fi2016/01094/S3) 
Regeringen förslår att ändra i skatteförfarandelagen så att intäktsräntan på skattekontot 
sänks till som lägst 0 procent. Bakgrunden är indikationer på att skattekontot i allt högre 
grad används för kapitalplaceringar. Riksgälden välkomnar förslaget eftersom 
kapitalplaceringar på skattekontot innebär att redovisningen av budgetsaldot och den 
offentliga skuldsättningen blir missvisande. Placeringarna medför också högre kostnader 
och större risker i statens likviditetshantering och upplåning.  

Trots sänkningen kvarstår incitamentet för företag att placera medel som annars skulle 
placeras till negativa marknadsräntor. Sänkningen bör därför kompletteras med andra 
åtgärder som exempelvis beloppsbegränsningar. 

Konsekvenser av kapitalplaceringar på skattekontot 
Användningen av skattekontot för placering av likvida medel får negativa konsekvenser 
som inte berörs i regeringens promemoria. För det första blir utfallet av statens budget 
missvisande eftersom en del av skatteinkomsterna i själva verket är inlåning. Det kan i sin 
tur innebära att finanspolitiska beslut baseras på felaktiga underlag. För det andra blir 
redovisningen av den offentliga skuldsättningen i motsvarande grad missvisande. 

Placeringarna på skattekontot leder också till både högre kostnad och större risker i statens 
likviditetshantering. Den högre kostnaden beror inte bara på att räntan på skattekontot är 
avsevärt högre än den ränta Riksgälden i dagsläget lånar till. Oväntade insättningar och uttag 
på skattekontot försämrar även Riksgäldens möjligheter att planera likviditetsförvaltningen 
effektivt. På så sätt ökar statens kostnader indirekt. Sämre effektivitet betyder också större 
motparts- och likviditetsrisker. 

Även förutsättningarna för planeringen av statens långsiktiga upplåning i obligationer 
påverkas negativt. På kort sikt går det inte skilja vilka inbetalningar som avser skatt och vilka 
som avser placering av likvida medel. Det gör det svårare att tolka hur de underliggande 
skatteinkomsterna utvecklas i ett makroekonomiskt perspektiv. Riksgälden riskerar att dra 
felaktiga slutsatser om den ekonomiska utvecklingen och därmed om behovet av upplåning 
i obligationer. 
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Fler åtgärder behövs 
Att sänka intäktsräntan till 0 procent gör det mindre attraktivt att placera medel på 
skattekontot. För de flesta privatpersoner finns andra alternativ som är likvärdiga. Många 
företag möter däremot negativ ränta på sina placeringar idag. Så länge de korta 
marknadsräntorna är negativa, kvarstår incitamentet för företagen att använda skattekontot 
för placeringar. Det kan potentiellt röra sig om mycket stora belopp.  

Riksgälden föreslår därför att som komplement till räntesänkningen se över de möjligheter 
att begära utbetalningsspärr från skattekontot som erbjuds idag. Reglerna bör göras mindre 
generösa, exempelvis i form av tids- och beloppsbegränsningar. 

 

 

   

Hans Lindblad, beslutande   

   

  Belin, Magdalena, föredragande 
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