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Kobeks nyhetsbrev ”Inga ränteavdrag, sänkt bolagsskatt” 

2014-06-24 

Hej! 

Företagsskattekommittén har i dagarna kommit med några radikala förslag till ändrad 

företagsbeskattning.  

Ändringarna kommer att vara bra för många. Och rent katastrofala för andra. Allt beror på din 

bolagsform och din lånesituation. 

Bakgrund 

I dag är det skattemässigt bättre att finansiera ett företag med lånade pengar än med eget 

kapital. Och det har haft en del negativa effekter. Bland annat en omfattande skatteplanering. 

För att komma till rätta med problemen har Företagsskatte-kommittén förslagit att 

ränteavdragen begränsas kraftigt och att bolagsskatten sänks som kompensation. 

Ränteavdragen begränsas kraftig 

Om förslaget går igenom så kommer räntekostnader i företaget bara att få dras av mot 

ränteintäkter. Men inte mot den övriga vinsten. 

Vilket innebär att om dina räntekostnader är högre än ränteintäkterna kommer du att få betala 

mer skatt. 

Men för att detta bara ska träffa de högt belånade företagen kommer bolagsskatten att sänkas 

genom ett nytt avdrag. 

Bolagsskatten sänks 

I stället för att helt enkel sänka bolagsskatten föreslås ett nytt så kallat finansieringsavdrag på 

25 procent av vinsten före skatt. 

Exempel 

Ditt bolag gör en miljon i vinst. Du drar av 25 procent i finansieringsavdrag. Kvar blir 750. 

000 kr att betala skatt på. 

Du betalar 22 procent i bolagskatt på 750.000 kr vilket blir 165.000 kr. 

Med andra ord har du betalat 16.5 procent i skatt. 

Slutsats 

I stället för att få dra av räntekostnader så får du ett finansieringsavdrag på 25 procent. 

Om dina räntekostnader, efter att du dragit bort ränteintäkterna, är lägre än 25 procent av 

vinsten så kommer du att gå plus på reformen. 

Förutsatt att du har ett aktiebolag. 
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Om du däremot har ett handelsbolag eller kommanditbolag blir det inte roligt. 

Handelsbolag och kommanditbolag 

Den kraftiga begränsningen i ränteavdragen kommer även att gälla handelsbolag och 

kommanditbolag.  

Men eftersom handelsbolag och kommanditbolag inte betalar någon bolagsskatt så får de 

ingen som helst skattemässig kompensation för de förlorade ränteavdragen. 

Vilket gör att de kan bli väldigt dyrt att ha lån i ett handelsbolag eller kommanditbolag. Om 

du inte får avdrag i bolaget för räntekostnaderna innebär det helt enkelt att du får betala 

företagets räntor med dina egna pengar. 

Och som vi ska se längre fram gäller avdragsbegränsningen inte bara låneräntor utan även 

andra finansieringskostnader. 

Enskild firma 

Du som har egen firma berörs inte alls av reformen. 

Mer än bara räntor 

Eftersom det finns andra finansieringsformer än vanliga lån så kommer betydelsen av ordet 

ränta att utvidgas. Och i fortsättningen kallas finansieringskostnader. 

Leasing 

Ett vanligt sätt att finansiera bilar och andra inventarier är leasing. 

Leasing är egentligen en hyreskostnad. Men tittar man närmare så brukar den bestå av en 

amorteringsdel och en räntedel. 

För att det nya förslaget ska fungera kommer det att krävas att räntedelen bryts ut och 

redovisas separat. Och det kommer att innebära en hel del krångel. 

För att minska bördan ska du bara behöva redovisa räntan separat om den totala 

leasingkostnaden i företaget är mer 300.000 kronor per år. 

Gamla underskottsavdrag halveras. 

Som en del av finansieringen av reformen förslås att gamla underskottavdrag halveras. 

Exempel 

Ditt bolag har 100.000 kronor i sparade underskottsavdrag. Efter den 1 januari 2016 blir de 

bara värda 50.000 kronor. 

Halveringen gäller underskott som uppstått före 1 januari 2016. 
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Bara ett förslag 

Ännu så länge är detta bara ett förslag på ett tidigt stadium. Men konsekvenserna kan bli 

stora. 

Håll koll på utvecklingen om du har ett bolag med höga räntekostnader. I synnerhet om ditt 

bolag är ett handels-bolag eller kommanditbolag. 

 


