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LOs svar på promemorian Effektivare 
ränteavdragsbegränsningar 
 
Internationella koncerner kan idag flytta vinster från svenska dotterbolag till 
dotterbolag i länder med låg eller ingen bolagsskatt. Genom att ett svenskt 
dotterbolag får en skuld till det utländska dotterbolaget som löper med ränta, 
så kan koncernen med hjälp av koncernbidrags- och ränteavdragsreglerna 
föra över vinster från den svenska verksamheten till den utländska. 
Därigenom kan koncernen komma undan bolagsskatt på den svenska 
verksamheten. Ju högre ränta på den interna skulden desto mer vinster kan 
undkomma bolagsskatten. Detta ränteupplägg brukar kallas för räntesnurra. 
 
2009 infördes begränsningar i möjligheten att skapa interna skulder i en 
koncern. Om skulden uppkommit genom interna förvärv av delägarrätter (ett 
dotterbolag förvärvar ett annat dotterbolag) så är räntan inte avdragsgill om 
räntebetalningarna går till ett land som har lägre bolagsskattesats än 10 
procent, den s.k. tioprocentregeln. Det finns dock en s.k. ventil där denna 
begränsning inte gäller om företaget för Skatteverket kan visa att upplägget 
är affärsmässigt motiverat och inte enbart syftar till att komma undan svensk 
bolagsskatt. Det finns också en s.k. omvänd ventil där Skatteverket kan 
underkänna ränteavdraget även om den utländska bolagsskatten är minst 10 
procent. Detta gäller om ränteutgiften bedöms att inte vara affärsmässigt 
motiverad. 
 
Idag kan dock internationella koncerner fortfarande föra ut vinster från 
svenska dotterbolag genom att låta skulden uppkomma genom externa 
förvärv av delägarrätter (ett dotterbolag förvärvar ett företag som inte tillhör 
koncernen). Då är det idag tillåtet att utnyttja räntesnurran. 
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Den aktuella promemorian syftar till att förhindra denna möjlighet genom 
att föreslå att 2009 års ränteavdragsbegränsningsregler ska gälla alla skulder 
i en koncern, dvs. även skulder som uppkommit genom externa förvärv. 
Regeringen har även givit den pågående Företagsskatteutredningen i 
uppdrag att se över koncerners möjligheter att undkomma svensk 
bolagsskatt. Denna utredning ska lämna sitt betänkande först i slutet av 
2013. Genom att det brådskar med åtgärder så vill man inte invänta 
Företagsskatteutredningens förslag. Promemorian föreslår därför att de mer 
omfattande ränteavdragsbegränsningsreglerna ska gälla från 1 januari 2013. 
Med de nya reglerna förväntas bolagsskatteintäkterna öka med omkring 6 
miljarder kronor. Promemorian föreslår att dessa intäkter används för att 
sänka bolagsskattesatsen. 
 
 
LOs ställningstagande 
LO är mycket positiv till promemorians förslag. Det är angeläget att så fort 
som möjligt förhindra fortsatt användning av ränteupplägg som endast syftar 
till att undkomma svensk bolagsskatt. 
 
Det är alltid önskvärt men tyvärr ofta inte möjligt att ha helt klara 
skatteregler där Skatteverket inte behöver göra bedömningar över hur 
händelser ska behandlas i skattesammanhang. När det gäller att bedöma om 
olika ränteupplägg är affärsmässiga eller ej, så torde Skatteverket ha 
tillräcklig kunskap på området. 
 
När det gäller att bedöma affärsmässigheten i ränteupplägget, vill LO 
framhålla att det även är viktigt att räntan på interna skulder är 
marknadsmässiga. Är räntan för hög ska den s.k. korrigeringsregeln i 
inkomstskattelagen, IL, användas kraftfullt. 
 
LO är däremot tveksam till att de högre skattintäkterna ska användas till att 
sänka bolagsskattesatsen. Det är viktigt att den svenska bolagsskattesatsen 
ungefär ligger i nivå med jämförbara länder. Vi ska inte ligga för högt men 
inte heller för lågt. Ligger vi för lågt kan det bidra till oönskad 
skattekonkurrens på området. År 2011 var den svenska bolagsskattesatsen 
några procentenheter lägre än ett BNP-vägt genomsnitt av OECD-ländernas. 
En ytterligare sänkning av bolagsskatten verkar således inte lämplig. Det 
finns betydligt angelägnare områden där de högre skatteintäkterna kan 
användas.  
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