
  1(2)
 REMISSVAR 
 Datum   

 2012-03-26 Dnr 830 3545-12/112 
   
 

 

Finansdepartementet  
Skatte- och tullavdelningen  
Att. Petra Andersson 
103 33 Stockholm  

 
 
 
 
 
Skatteincitament för riskkapital, SOU 2012:3  
(Fi2012/397) 
 
Kronofogdemyndigheten (KFM) vill med anledning av förslaget endast lyfta fram 
följande synpunkter: 
 
Förslagen om riskkapitalavdrag och emissionskredit innebär olika former av  
skattekrediter för företag och enskilda som förvärvar andelar i företag som har 
behov av riskvilligt kapital i ett tidigt skede. Det finns fördelar med uppskjuten 
beskattning om ett företag på sikt genererar tillräckligt med överskott för att 
skattekrediten ska kunna betalas tillbaka. Det innebär samtidigt en risk med en 
uppbyggd skattekredit eftersom den kan leda till bl.a. likviditetsproblem vid 
återbetalning av skatten.  
 
Regeringen bedriver sedan flera år ett regelförenklingsarbete som syftar till att 
regler ska utformas så att de i så stor utsträckning som möjligt är anpassade till 
företagens villkor. KFM anser att de förslag till regler som nu läggs fram gör 
skattesystemet mer komplicerat för företagen, vilket också synes vara kommitténs 
uppfattning. Skatteregler som är komplicerade kan leda till felbedömningar med 
ökad risk för likviditetsproblem och ansträngda ekonomiska förhållanden som 
följd.  
 
För det fall förslagen om riskkapitalavdrag och emissionskredit genomförs är det 
viktigt att utvärdera hur återbetalningen av skatten fullgörs och om det innebar 
ökad risk för restföring till följd av att skattekrediten inte betalas tillbaka. 
 
Med hänsyn till att lagen om emissionskredit är en helt ny lagstiftning vore det bra 
om det klart framgår att indrivningsreglerna i skatteförfarandelagen (2011:1244) 
är tillämpliga på återbetalning av skattekrediten.   
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 
handläggningen har kanslichefen Karin Berglöf Hedar och verksjuristen Barbro 
Marcus, föredragande, deltagit. 

 

Eva Liedström Adler  

 

 Barbro Marcus 
 


