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Företagsskattekommitténs slutbetänkande: ”Neutral 
bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 
2014:40) Fi 2014/2214 

 
Kronofogdemyndigheten (myndigheten ) har inga synpunkter på förslaget utifrån 
de aspekter myndigheten har att beakta.  
 
Myndigheten vill dock lämna några kommentarer ur ett obeståndsperspektiv.  
 
Såsom det framgår av betänkandet får de etablerade företagen med ett positivt 
räntenetto ett fullt avdrag för sina räntekostnader samt ett finansieringsavdrag som 
ger lägre skatt. Deras situation förbättras således. 
 
Frågan om konkursrisk för företag kan delas in i  
• Direkt konkursrisk på grund av regeländringarna. 
• Indirekt konkursrisk på grund av ändrat beteende med anledning av 

regeländringarna. 
 

Direkt konkursrisk 
 
Såsom det får förstås kommer kapitalintensiva, forskningsintensiva och 
tillväxtbenägna företag tillsammans med de finansiellt svagare företagen 
finansiera de föreslagna skattelättnaderna. Dessa företag har ofta hög belåning och 
får ett negativt räntenetto som inte heller kan tas med till kommande år. Resultatet 
kan därmed bli en skattemässig vinst varvid bolagsskatt uppkommer som måste 
betalas trots att ett företag visar en rörelseförlust. För dessa företag skulle 
konkursrisken kunna öka. Att lösa situationen med större andel eget kapital är 
förenat med stora svårigheter. En ägarförändring innebär att de gamla 
underskottsavdragen försvinner om det bestämmande inflytandet över företaget 
ändras. Intresset hos en investerare minskar naturligtvis genom detta. Det finns 
således en ökad konkursrisk i denna kategori, men sannolikt inte i en omfattning 
som skulle kunna utläsas i konkursstatistiken. 
 
Indirekt konkursrisk 
 
Regeländringarna kan innebära förändrat beteende hos företagare och investerare, 
framför allt om regelförändringarna avviker ofördelaktigt mot omvärlden. 
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Möjligheten att rulla nekade avdrag för negativa finansnetton till ett senare år är 
en sådan sak.  
 
Det bör tas under beaktande att en halveringen av kvarstående underskott från 
tidigare år leder till en slags retroaktiv beskattning. Ett sådant förslag kan leda till  
att det uppstår tvivel om förutsägbarheten i skattesystemet. För investerare är 
såsom det får förstås förutsägbarheten mycket viktig. Vid investeringsbeslut kan 
därför tvivel om förutsägbarheten i lagstiftningen vara den avgörande faktorn som 
styr i vilket land investeringen görs. Färre nyinvesteringar och företagsflytt 
utomlands påverkar samhällsekonomin i Sverige och skulle i förlängningen kunna 
innebära att fler företag kommer att försätts i konkurs  
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 
handläggningen har även deltagit biträdande rikskronofogde Erica Wass och 
verksjurist Barbro Marcus, föredragande. 

 
 
 
Eva Liedström Adler   

Barbro Marcus 
 


