
Företagsskattekommitténs slutbetän-
kande Neutral bolagsskatt – för ökad 
effektivitet och stabilitet, SOU 2014:40, 
innehåller ett huvudförslag och ett 
alternativt förslag. Företagsskattekom-
mitténs uppdrag har varit att se över 
beskattningen av bolag. Förslagen i 
slutbetänkandet syftar till att nå en mer 
enhetlig behandling av lånat respektive 
eget kapital.  

Huvudförslaget medför enligt Företags-
skattekommittén i olika delar minskade, 
oförändrade eller försumbart ökade och 
ökade administrativa kostnader.  En beräk-
ning av de administrativa kostnaderna 
finns för vissa, men inte samtliga, delar 
av huvudförslaget. Vidare har förslagets 
påverkan på företags administrativa kost-
nader summerats i varje enskild del där en 
beräkning har utförts. Det saknas däremot 
en samlad bedömning av förslagets på-
verkan på de administrativa kostnaderna 
för några genomsnittliga företag som 
påverkas av flera olika delar av förslaget. 
Detta skulle enligt Regelrådets mening ha 
medfört en tydligare överblick av förslagets 
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totala effekter på berörda företags admi-
nistrativa kostnader. 

Med anledning av huvudförslagets kon-
sekvensutredning lyfter Regelrådet i sitt 
yttrande vikten av att de konsekvenser 
som ett förslag medför också redovisas 
i det särskilda avsnittet för konsekven-
ser. Det saknas en beskrivning av övriga 
kostnader som förslaget kan medföra, en 
storleksmässig beskrivning av de berörda 
företagen i respektive bransch, liksom en 
utförligare beskrivning av förslagets på-
verkan på konkurrensförhållanden mellan 
företag.

Det alternativa förslaget medför olika ef-
fekter på berörda företags administrativa 
kostnader, beroende på vilka omständig-
heter som är aktuella. Enligt Regelrådet 
hade det varit önskvärt med en belopps-
mässig uppskattning av några olika ex-
empel som kan bli aktuella med anledning 
av det alternativa förslaget. Det alternativa 
förslagets konsekvensutredning saknar 
också flera andra uppgifter som är behöv-
liga för att ge en helhetsbild av förslagets 
effekter för berörda företag. 

     
      Läs hela yttrandet här 

Fastighetsägarna anser att Företags-
skattekommitténs förslag bygger på en 
mycket bristfällig konsekvensutredning. 
Förslagen skapar inte skattemässig 
neutralitet mellan finansieringsformer-
na, eftersom ränteavdragen är nödvän-
diga för att olika former av kapital ska 
beskattas lika hårt i dagens system, 
framför Ulla Werkell, skattejurist, och 
Tomas Ernhagen, chefsekonom, Fastig-
hetsägarna. 

- Ett genomförande av förslagen skulle 
hämma såväl teknikutveckling och sys-

selsättning som produktion och förvaltning 
av viktig infrastruktur som bostäder och 
kommersiella lokaler. Sverige skulle genom 
huvudförslaget också få en internationellt 
unik lösning som skulle snedvrida kon-
kurrensen till nackdel för svenska bolag. 
Förslagen innebär även ett avsteg från 
principen att kostnader för skattepliktiga 
intäkters förvärvande ska vara avdragsgilla 
samt att endast företag som går med vinst 
beskattas. 

Fastighetsägarna är vidare kritiska till att 
förslagen därutöver har mycket stora lag-

Fastighetsägarna om 
Företagsskattekommittens förslag

tekniska brister och skulle avsevärt öka 
den administrativa bördan för företagen. 
Ingen av dessa frågor belystes i tillräcklig 
utsträckning i konsekvensutredningen, 
enligt Fastighetsägarna. Frågan om effek-
terna av förslaget för bostadsbyggandet 
har till exempel uppmärksammats först 
efter det att betänkandet lämnades.
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http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-huvudforslaget-i-finansdepartementets-betankande-neutral-bolagsskatt-for-okad-effektivitet-yttrande-over-det-alternativa-forslaget-i-finansdepartementets-betankande-neutral-b/
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm


Regelrätt 
Nyhetsbrevet ges ut varje månad. 

Ansvarig utgivare och redaktör:          
Anne lindström 08-405 32 34  
anne.lindstrom@regeringskansliet.se

Redaktion: christian Pousette, gustaf 
Molander, Per Högström och Katarina 
garinder.

Kontakt Regelrådet:
(gäller även från 1 januari 2015)

www.regelradet.se
regelradet@regelradet.se 

Regelrådets oberoende granskning fort-
sätter men i en ny organisationsform. 

Regelrådet blir vid årsskiftet ett oberoende 
särskilt beslutsorgan inom tillväxtverket. 
Rådets oberoende granskning av konse-
kvensutredningar fortsätter. bedömningen 
av de administrativa kostnaderna kommer 
dock inte ske i ett separat ställningsta-
gande utan inkluderas i fortsättningen i 
bedömningen av konsekvensutredningen. 

Rådet fortsätter med arbetet att på begä-

ran från regelgivare granska konsekvens-
utredningar till EU-förslag som kan få stor 
påverkan på företag i Sverige.  

En annan förändring är att Regelrådets 
kanslis nuvarande stöd till regelgivare och 
kommittéer övergår till tillväxtverket.

OBS!
Regelrådet har ny postadress från 1 jan 2015:
Regelrådet
Box 4044
102 61 Stockholm

19 januari
Regelrådet sammanträder

19 januari
Regelrådet överlämnar Slutrapport 
2009-2014 till Näringsministern

Regelrådets ordförande Karin Lindell 
slutar vid årsskiftet 2014/2015. 

Vi vill rikta ett stort tack till Karin för hen-
nes insatser och arbete. Hon har med sin 
breda kompetens och sitt engagemang 
varit en stor tillgång inte bara för rådet 
utan också för arbetet med regelförenk-
ling såväl i Sverige som i Europa. 

Socialdepartementets förslag om en lag för 
upphandling av koncessioner

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

landsbygdsdepartementets förslag till förord-
ning om statligt stöd till produktion av biogas

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

Kulturdepartementets förslag till ändringar i 
radio- och tv-lagen

 Avstyrker
 Bristfällig utredning

 
Jordbruksverkets förslag om seminverksamhet 
med hästdjur

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

Finansdepartementets förslag om en reglering 
för tjänstepensionsföretg

 Avstyrker
 Bristfällig utredning

Skatteverkets förslag om föreskrifter om begä-
ran om utbetalning för hushållsarbete

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

     Läs mer på www.regelradet.se
     

Förändringar för
Regelrådets verk-
samhet från 2015

Karin Lindell, Ordförande Regelrådet.

Vad är du mest nöjd med under din tid 
som ordförande för den statliga kom-
mittén Regelrådet?
Mest nöjd är jag över att vi gemensamt i
Regelrådet har utvecklat yttrandena så att
de blivit mer lättbegripliga för mottagaren.
Detta genom att på ett mer uttömmande
sätt beskriva vad Regelrådet ser som
förtjänster och brister i en granskad kon-
sekvensutredning. Det är ju oerhört viktigt
att regelgivaren förstår varför man inte fått 
sina konsekvensutredningar godkända.

Nämn en förändring i Regelrådets 
uppdrag från och med årsskiftet som 
du ser fram emot?
genom att Regelrådet nu ”bara” ska titta 
på konsekvensutredningen får vi bättre 
möjligheter att göra en helhetsbedömning 
av konsekvensutredningen, till exempel att 
bedöma samtliga kostnader, såsom
administrativa, finansiella och materiella
kostnader.

Vad anser du att fokus bör ligga på 
framöver gällande arbetet med regel-
förenkling? 
Framöver bör ambitionen vara att få till
stånd en obligatorisk återremittering av
de författningsförslag som vid en första
granskning av Regelrådet inte uppfyller
kraven på en konsekvensutredning.

Karin Lindell
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