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Yttrande över Promemorian Investeraravdrag (Fi 2012/3858)   
Kronofogdemyndigheten (KFM) har inget att erinra rörande förslaget i 
promemorian men vill lämna några synpunkter, främst rörande investeringar vid 
nybildande av företag.  
 
KFM anser att förslaget bättre kunde beakta de fall då investerarens syfte, förutom 
att erhålla avkastning, är att inom en kortare tid än fem år återfå 
investeringssumman.  
 
En enskild person som genomför en investering väljer troligen en form som ger 
goda möjligheter att återfå hela investeringsbeloppet samt avkastning. Riskerna 
med att starta företag är stora. Möjligheten att sälja andelarna vidare är 
begränsade med tanke på att efterfrågan på andelsinnehav i dessa bolag är liten 
samt att hembudsklausuler förekommer. Möjligheten till försäljning av andelar 
utan förlust eller annan återföring av kapitalet är liten. Risken att förlora hela 
investeringssumman är därför stor i jämförelse med alternativa 
investeringsformer.  
 
Förslaget medför kvittningsrätt i inkomstskatteslaget kapital och skattereduktion 
med 30 procent. Detta är troligen inte tillräckligt för att lindra övriga risker. Målet 
med en investering är att få en hållbar investering med rimlig chans till 
avkastning.  
 
Det föreslagna regelverket är för den enskilde komplicerat och försett med ett 
antal undantag. Som investerare blir det svårt att bedöma möjligheterna till en 
faktisk ”avkastning” och återföring av investeringskapitalet.  
 
Promemorian har inte behandlat det faktum att många entreprenörer vill äga alla 
andelar eftersom de vill behålla kontrollen över sitt företag. Detta behov kan 
begränsa viljan att överlåta andelar till investerare. KFM kan ifrågasätta om 
dagens investerare har ett intresse av att vara delägare och dela ansvaret för 
bolagen. 
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Detta yttrande har beslutats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 
handläggningen har även deltagit biträdande rikskronofogden Erica Wass, 
verksamhetschefen Maria Mindhammar, kanslichefen Karin Berglöf Hedar och  
verksjuristen Anna-Karin Falkenstrand, föredragande. 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Liedström Adler 

Anna-Karin Falkenstrand  


