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Remissvar på promemoria ”Beskattning av vissa delägare i
riskkapitalfonder”
Sammanfattning
Förslaget bör inte genomföras. LO anser inte att det är rimligt att införa
särregler som kraftigt sänker skatten för ett antal extremt välavlönade
individer. LO är därtill kritisk till hur utredningen redovisar de offentligt
finansiella effekterna av förslaget.

Bakgrund
Idag är det vanligt att den som arbetar som tjänsteman på en riskkapitalfond,
vid sidan av sin grundlön, får del av avkastningen när den överstiger ett
visst tröskelvärde. Det är praxis i branschen att denna andel uppgår till cirka
20 procent. För framgångsrika riskkapitalfonder är denna vinstandel,
”carried interest” på engelska, merparten av den totala ersättning som utgår
till den som arbetar med investeringar.
I Sverige finns det inga skatteregler som riktar sig specifikt till delägare i
riskkapitalfonder som har rätt till särskild vinstandel från fonden. Det är de
generella skattereglerna som gäller vid beskattningen av dessa delägare.
Flera kända riskkapitalister motsätter sig att de ska behöva betala ordinarie
skatt på sin lön. Istället anser de att deras rådgivningsarbete endast ska
beskattas med 25 procent.
Skatteverket har i några uppmärksammade ärenden beslutat att den del av
inkomsterna som är hänförlig till en särskild vinstdelning utgör ersättning
för utfört arbete och därför ska beskattas som inkomst av tjänst, det vill säga
med cirka 57 procents marginalskatt samt sociala avgifter. Flera av dessa
beslut har överklagats men har ännu inte vunnit laga kraft.
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Det finns ett starkt tryck från företrädare från riskkapitalister att göra det
skattemässigt fördelaktigt för de tjänstemän som får betalt via dessa
vinstandelar.

Utredningens förslag
Finansdepartementets utredning väljer att i stora delar gå
riskkapitalbranschen tillmötes.
Utredningen föreslår att vinstandelar, över ett visst belopp, ska beskattas
som kapital det vill säga 30 procent.
Utredningens förslag innebär således en påtagligt sänkt skatt för ett antal
personer med hög lön inom riskkapitalbranschen, jämfört med vad
Skatteverket idag anser att de ska betala. Trots den stora skattesänkningen
anser finansdepartementets utredning att förslaget innebär ökade intäkter till
den offentliga sektorn. Detta då utredningen väljer att jämföra med faktisk
inbetald skatt, istället för med den bedömning som Skatteverkets gör av vad
riskkapitalisterna borde betala.

LOs ståndpunkt
LO avvisar utredningens förslag.

1. Kostnadsberäkningen
LO anser att Finansdepartementets förslag inte har kostnadsberäknats på ett
rimligt sätt. Enligt utredningen innebär förslaget ökade intäkter om cirka
100 miljoner kronor till den offentliga sektorn. Detta då utredningen väljer
att jämföra med inbetald skatt, istället för med Skatteverkets bedömning av
korrekt skatt.
Skatteverket anser att vinstandel ska beskattas som löneinkomst, det vill
säga med cirka 57 procent marginalskatt. Riskkapitalisterna anser att de ska
betala 25 procent i skatt. När Finansdepartementet beräknat de offentliga
effekterna till att det går plus 100 miljoner så bygger det på att man jämfört
med vad rådgivarna betalt in, inte vad de enligt Skatteverket ska betala.
Vi menar att i redovisningen av förslagets finansiella effekter bör
Skatteverkets bedömning av att vinstandel ska beskattas som lön beaktas.

2. Juridisk prövning pågår
Skatteverket har i några uppmärksammade ärenden beslutat att den del av
inkomsterna som är hänförlig till en särskild vinstdelning utgör ersättning
för utfört arbete och därför ska beskattas som inkomst av tjänst, det vill säga
med cirka 57 procents marginalskatt samt sociala avgifter. Flera av dessa
beslut har överklagats men har ännu inte vunnit laga kraft. LO anser att
Skatteverkets tolkning är rimlig och att man bör avvakta den nu pågående
juridiska processen.
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3. Orimligt gynnsamt för riskkapitalister
Om förslaget genomförs skulle personer som arbetar med riskkapital betala
en lägre skattesats än andra med motsvarande lön. Faktum är att de högsta
tjänstemännen inom riskkapitalbranschen, om förslaget blir verklighet, ofta
kan komma att betala en lägre marginalskatt än de personer som arbetar som
assistenter och VD-sekreterare på riskkapitalbolag.
LOs syn är att full skatt bör betalas oavsett om det kallas lön, bonus eller
vinstandel. Att lönen kan uppgå till mångmiljonbelopp hindrar inte att den
bör ses som ersättning för en utförd tjänst. Låt oss påpeka att vanliga
löntagare betalar full skatt i de fall deras företag eller organisationer väljer
att dela ut bonus eller göra någon form av vinstdelning.
LO anser inte att utredningens förslag är balanserat. Förslaget bör inte
genomföras.
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