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Finansdepartementets promemoria 15 oktober 2012: 
Investeraravdrag 
 
Promemoria beskriver ett förslag till det investeraravdrag. Detta har aviserats i 
budgetpropositionen för 2013. Motivet med förslaget är att öka incitamenten 
för investeringar i mindre företag. Under våren 2012 lämnade 
Företagsskattekommittén ett liknande förslag i betänkandet Skatteincitament 
för riskkapital SOU 2012:3. Ett liknande förslag har även presenterats i 
betänkandet Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar, SOU 2009:33. 
 
Investeraravdraget är en skattereduktion som erhålls vid bildandet av ett 
aktiebolag eller vid nyemission. Avdraget kan endast utnyttjas av fysiska 
personer då de köper andelar (aktier) i ett företag. Personen kan naturligtvis 
vara företagaren själv. Löneunderlaget i företaget måste minst vara 300 000 
kronor. I inkomstslaget kapital får man dra av hälften av 
investeringskostnaden mot en kapitalbeskattning på 30 procent.  
 
Avdraget per person får högst uppgå till 650 000 kronor vilket innebär ett 
kapitaltillskott på 1,3 miljoner kronor. Skattereduktionen skulle då bli 
195 000 kronor och reducerar skatten på alla inkomster. Totalt får 
kapitaltillskottet till ett företag uppgå till 20 miljoner kronor för att ligga till 
grund för skattekrediter. Om ägaren avyttrar aktieandelarna inom 5 år ska 
skattereduktionen återföras. Efter 5 år efterskänks skattereduktionen. 
 
Promemorians förslag är mer generöst än tidigare förslag. Detta beror på att 
skattereduktionen nu inte behöver återföras efter 5 år.  
 
Företagsskattekommittén föreslog att skattereduktionen skulle återföras då 
andelarna avyttrades. Förmånen blev då begränsad till att var en skattefri 
kredit. I promemorians förslag är dock den maximala skattereduktionen 
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105 000 kronor lägre per person. Att promemorians förslag är generösare 
framgår av att förslaget nu beräknas kosta 800 000 miljoner per år jämfört 
med Företagsskattekommitténs på ca 300 miljoner kronor. Förslaget ska 
träda i kraft 1 september 2013. 
 
 
LOs ställningstaganden 
LO anser att förslaget om investeraravdrag inte ska genomföras. 
Skattekrediter riktade till vissa typer av företag riskerar att försämra 
ekonomins effektivitet. Promemorian har inte visat att förslaget skulle öka 
effektiviteten. 
 
Investeraravdraget är tänkt att främst komma att utnyttjas av så kallade 
fåmansföretag. Dessa företag är redan idag gynnade i skattesammanhang 
genom de så kallade 3:12-reglerna. Detta påpekades även i betänkandet 
SOU 2009:33 (se ovan). Samma betänkande ansåg det också vanskligt att 
uttala sig om behovet av skatteincitament för investeringar i mindre företag. 
 
Investeraravdraget är främst att betrakta som ett fördelningspolitiskt felriktat 
bidrag på upp till 195 000 kronor per år till ägare av fåmansföretag. LO är 
starkt emot att dessa ägare ska få ytterligare skattesänkningar. För en 
utförligare beskrivning av LOs överväganden, se LOs yttrande över 
betänkandet Skatteincitament för riskkapital SOU 2012:3. 
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