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Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll 

I lagrådsremissen föreslås att beskattningen av sparande på investerings-
sparkonto respektive i kapitalförsäkring höjs. Vid beräkningen av scha-
blonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för 
kapitalförsäkring ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan 
ökad med 0,75 procentenheter. Schablonintäkten respektive skatteunder-
laget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.  

I lagrådsremissen föreslås även en ändring av reglerna om investerar-
avdrag. Ändringen är en anpassning till Europeiska kommissionens nya 
riktlinjer om statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar och 
innebär att investeraravdrag inte får göras om den skattskyldige eller 
någon närstående under något av de två beskattningsåren närmast före 
det år förvärvet av andelar sker (förvärvsåret) eller under förvärvsåret 
fram till tidpunkten för förvärvet direkt eller indirekt innehar eller har 
innehaft andelar i det företag i vilket andelar har förvärvats eller i ett 
annat företag inom samma koncern. 

Förslagen föranleder ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), för-
kortad IL, och lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. I 
inkomstskattelagen föreslås dessutom en lagteknisk ändring i fråga om 
skattskyldigheten för schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a § IL.  

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.  
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 1 Beslut 

Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  
1. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensions-

medel, 
2. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).     
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2 Lagtext 

Regeringen har följande förslag till lagtext. 

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) 
om avkastningsskatt på pensionsmedel 

Härigenom föreskrivs att 3 d § lagen (1990:661) om avkastningsskatt 
på pensionsmedel ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 d §1 

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat med 
den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före 
ingången av beskattningsåret, om inte annat anges i andra eller tredje 
stycket. För skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 1 och 2 ingår inte 
den del av kapitalunderlaget som ska tas med vid beräkning av skatte-
underlag enligt andra eller tredje stycket. 

Skatteunderlag som avser kapi-
talförsäkring är kapitalunderlaget 
enligt 3 a §, som är hänförligt till 
kapitalförsäkring, samt enligt 3 b 
och 3 c §§, multiplicerat med stats-
låneräntan vid utgången av novem-
ber kalenderåret närmast före be-
skattningsåret. 

Skatteunderlag som avser kapi-
talförsäkring är kapitalunderlaget 
enligt 3 a §, som är hänförligt till 
kapitalförsäkring, samt enligt 3 b 
och 3 c §§, multiplicerat med stats-
låneräntan vid utgången av novem-
ber kalenderåret närmast före be-
skattningsåret ökad med 0,75 pro-
centenheter. Skatteunderlaget är 
dock lägst 1,25 procent av kapital-
underlaget.

Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om 
tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring. 

Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.  
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelsen i 3 d § i den nya lydelsen tillämpas första gången för 

beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 
 

 

1 Senaste lydelse 2011:1278. 
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 2.2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229) 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1  
dels att 3 kap. 18 §, 6 kap. 11 §, 42 kap. 36 § och 65 kap. 4 § ska ha 

följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 43 kap. 17 a §, av följande 

lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
18 §2 

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i  
1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586) 

om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med undantag för 
inkomster som anges i 6 § 1, 4 och 5 den lagen, om en begäran har gjorts 
enligt 4 § den lagen, 

2. inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som 
anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för 
utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut 
enligt 5 a § tredje stycket den lagen, 

3. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe 
eller en fastighet i Sverige,  

4. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av 
att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en 
del av ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt, 

5. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egen-
avgifter, 

6. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för periodi-
seringsfond och expansionsfond, 

7. inkomstslaget näringsverk-
samhet för schablonintäkt enligt 
30 kap. 6 a §, 

 

8. inkomstslaget näringsverk-
samhet för uttag eller utbetalning 
från ett skogskonto eller skogs-
skadekonto som avses i 21 kap., 

7. inkomstslaget näringsverk-
samhet för uttag eller utbetalning 
från ett skogskonto eller skogs-
skadekonto som avses i 21 kap., 

9. inkomstslaget kapital för ett 
positivt räntefördelningsbelopp 
som avser ett fast driftställe, en 
näringsfastighet i Sverige eller 
artistisk eller idrottslig verksamhet 
i Sverige, 

8. inkomstslaget kapital för ett 
positivt räntefördelningsbelopp 
som avser ett fast driftställe, en 
näringsfastighet i Sverige eller 
artistisk eller idrottslig verksamhet 
i Sverige, 

10. inkomstslaget kapital för 
löpande inkomster av en privat-
bostadsfastighet eller en privat-

9. inkomstslaget kapital för 
löpande inkomster av en privat-
bostadsfastighet eller en privat-

 

1 Lagen omtryckt 2008:803. 
2 Senaste lydelse 2013:771. 
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bostadsrätt i Sverige,  bostadsrätt i Sverige, 
11. inkomstslaget kapital för 

kapitalvinst på en fastighet i 
Sverige eller på en privat- eller 
näringsbostadsrätt som innefattar 
nyttjanderätt till ett hus eller en del 
av ett hus i Sverige,  

10. inkomstslaget kapital för 
kapitalvinst på en fastighet i 
Sverige eller på en privat- eller 
näringsbostadsrätt som innefattar 
nyttjanderätt till ett hus eller en del 
av ett hus i Sverige,  

12. inkomstslaget kapital för 
återfört uppskovsbelopp samt 
schablonintäkt enligt 47 kap.,  

11. inkomstslaget kapital för 
återfört uppskovsbelopp samt 
schablonintäkt enligt 47 kap., 

13. inkomstslaget näringsverk-
samhet eller kapital för utdelning 
på andelar i svenska ekonomiska 
föreningar, och  

12. inkomstslaget näringsverk-
samhet eller kapital för utdelning 
på andelar i svenska ekonomiska 
föreningar, och 

14. inkomstslaget kapital för 
återfört investeraravdrag enligt 
43 kap.  

13. inkomstslaget kapital för 
återfört investeraravdrag enligt 
43 kap. 

Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för 
att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till 
inkomstslaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast 
driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet 
med ett fast driftställe här. 

Skattskyldighet för inkomster 
som avses i första stycket 13 
gäller inte för sådana begränsat 
skattskyldiga personer som avses i 
17 § 2–4. 

Skattskyldighet för inkomster 
som avses i första stycket 12 
gäller inte för sådana begränsat 
skattskyldiga personer som avses i 
17 § 2–4. 

6 kap. 
11 §3 

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för 
1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,  
2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjande-

rätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras,  
3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska 

föreningar,  
4. inkomster som anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild 

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har 
meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen,  

5. återförda avdrag för periodise-
ringsfond, och  

5. återförda avdrag för periodise-
ringsfond,

 6. schablonintäkt enligt 30 kap. 
6 a §, och 

6. återfört uppskovsbelopp samt 
schablonintäkt enligt 47 kap. 

7. återfört uppskovsbelopp samt 
schablonintäkt enligt 47 kap.  

Ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att 
materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas ska anses som inkomst från 

 

3 Senaste lydelse 2009:1409. 
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 ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en närings-
verksamhet med ett fast driftställe här.  

En kapitalförlust ska dras av, om den som är begränsat skattskyldig skulle 
ha varit skattskyldig för en motsvarande kapitalvinst. 

42 kap. 
36 §4 

Den som under kalenderåret har 
innehaft ett investeringssparkonto 
för vilket ett kapitalunderlag ska 
beräknas enligt 37–41 §§ ska ta 
upp en schablonintäkt. Intäkten 
ska beräknas till kapitalunderlaget 
enligt 37–41 §§ multiplicerat med 
statslåneräntan vid utgången av 
november närmast före det aktu-
ella kalenderåret. 
 

Den som under kalenderåret har 
innehaft ett investeringssparkonto 
för vilket ett kapitalunderlag ska 
beräknas enligt 37–41 §§ ska ta 
upp en schablonintäkt. Intäkten 
ska beräknas till kapitalunderlaget 
enligt 37–41 §§ multiplicerat med 
statslåneräntan vid utgången av 
november närmast före det aktu-
ella kalenderåret ökad med 
0,75 procentenheter. Schablonin-
täkten ska dock beräknas till lägst 
1,25 procent av kapitalunderlaget. 

43 kap. 
 17 a § 

Investeraravdrag får inte göras 
om den skattskyldige eller någon 
närstående till honom under något 
av de två beskattningsåren när-
mast före det år förvärvet sker 
(förvärvsåret) eller under för-
värvsåret fram till tidpunkten för 
förvärvet direkt eller indirekt inne-
har eller har innehaft andelar i det 
företag i vilket andelar har förvär-
vats eller i ett annat företag inom 
samma koncern.

65 kap. 
4 §5 

För fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela 
beskattningsåret är den kommunala inkomstskatten 25 procent av den 
beskattningsbara förvärvsinkomsten. 

För fysiska personer som är be-
gränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 
18 § första stycket 1, 2, 6 eller 7 
under hela beskattningsåret är den 
kommunala inkomstskatten summan 
av de skattesatser för kommunal 

För fysiska personer som är be-
gränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 
18 § första stycket 1, 2 eller 6 under 
hela beskattningsåret är den kom-
munala inkomstskatten summan av 
de skattesatser för kommunal skatt 

 

4 Senaste lydelse 2011:1271. 
5 Senaste lydelse 2009:1060. 
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skatt och landstingsskatt som ge-
nomsnittligt tillämpas för beskatt-
ningsåret, multiplicerad med den be-
skattningsbara förvärvsinkomsten.  

och landstingsskatt som genom-
snittligt tillämpas för beskattnings-
året, multiplicerad med den be-
skattningsbara förvärvsinkomsten. 

För begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till utländsk 
stats beskickning som avses i 3 kap. 17 § 2–4 tillämpas 3 §. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelserna i 6 kap. 11 § och 42 kap. 36 § i den nya lydelsen 

tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 de-
cember 2015.  

3. Bestämmelsen i 43 kap. 17 a § tillämpas första gången på förvärv av 
andelar som sker efter den 31 december 2015. 
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 3 Ärendet och dess beredning 

Inför arbetet med budgetpropositionen för 2016 är det angeläget att de 
skattefrågor som aktualiseras i regeringens arbete på olika områden kan 
beredas genom remittering av olika förslag och genom granskning av 
Lagrådet. Finansdepartementet har därför under våren 2015 remitterat en 
promemoria med olika förslag på kapitalbeskattningsområdet.  

En sammanfattning av promemorian finns i bilaga 1. Promemorians 
lagförslag finns i bilaga 2. Promemorian har remissbehandlats. En för-
teckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remissyttrandena och 
en sammanställning av yttrandena finns tillgängliga i Finansdeparte-
mentet (dnr Fi2015/1734). 

4 Beskattningen av sparande på 
investeringssparkonto och i 
kapitalförsäkring höjs 

4.1 Bakgrund 

Den 1 januari 2012 infördes ett schablonbeskattat sparande för vissa 
direktägda finansiella instrument, benämnt investeringssparkonto. Ut-
gångspunkten är att bara investeringstillgångar och kontanta medel får 
förvaras på ett investeringssparkonto. Med investeringstillgångar avses 
finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad mark-
nad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet, finansiella instrument som handlas på en handelsplatt-
form samt andelar i en värdepappersfond eller en specialfond. Finansiella 
instrument som inte är investeringstillgångar är kontofrämmande tillgån-
gar. Det gäller t.ex. finansiella instrument som har getts ut av företag som 
innehavaren har ett stort inflytande över och kvalificerade andelar. 
Kontofrämmande tillgångar får bara förvaras på ett investeringssparkonto 
i vissa situationer och då bara under en begränsad tid. 

Avkastningen av sparande på investeringssparkonto är föremål för 
schablonbeskattning. Det innebär att kontoinnehavaren inte ska redovisa 
kapitalvinster och annan avkastning på finansiella instrument och kon-
tanta medel som förvaras på ett investeringssparkonto. På motsvarande 
sätt får kapitalförluster och utgifter på sådana tillgångar inte dras av. I 
stället ska kontoinnehavaren i inkomstslaget kapital ta upp en schablon-
mässigt beräknad intäkt. Denna intäkt baseras i huvudsak på marknads-
värdet på de tillgångar som förvaras på investeringssparkontot under det 
aktuella beskattningsåret och kontoinnehavarens egna inbetalningar till 
kontot (kapitalunderlag). Schablonintäkten beräknas genom att kapital-
underlaget multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november 
närmast före det aktuella kalenderåret, se 42 kap. 36 § inkomst-
skattelagen (1999:1229), förkortad IL. Den beräknade schablonintäkten 
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tas upp som en inkomst i inkomstslaget kapital och beskattas med 
30 procent (inkomstskatt).  

Från och med den 1 januari 2012 beräknas schablonavkastningen för 
sparande i kapitalförsäkring och avtal om tjänstepension som är jäm-
förbart med kapitalförsäkring på motsvarande sätt. Skatteunderlaget be-
räknas sålunda genom att ett kapitalunderlag multipliceras med stats-
låneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast före beskatt-
ningsåret, se 3 d § andra och tredje stycket lagen (1990:661) om 
avkastningsskatt på pensionsmedel, förkortad AvpL. Avkastningen 
beskattas med 30 procent (avkastningsskatt).  

Beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalför-
säkring vilar på förutsättningen att det ska råda skattemässig neutralitet i 
valet mellan sparformerna.  

4.2 Överväganden och förslag 

Regeringens förslag: Schablonintäkten för investeringssparkonto 
respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska beräknas genom 
att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 
0,75 procentenheter. Schablonintäkten respektive skatteunderlaget ska 
dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. 

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2016 och tilläm-
pas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 
2015. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. 
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat 

sig tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget. Aktiespararna, 
Fondbolagens förening, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, 
Svenska Fondhandlareföreningen, Svenska riskkapitalföreningen och 
Näringslivets skattedelegation (NSD), vars yttrande Föreningen Svenskt 
Näringsliv ansluter sig till, avstyrker förslaget. De anser bl.a. att beskatt-
ningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring bör 
vara förutsebar för spararna och att förslaget leder till att sparande i till-
gångar med låg avkastning kan komma att bli skattemässigt missgynnat 
jämfört med konventionell kapitalbeskattning. Svensk Försäkring fram-
håller att höjd skatt på sparande påverkar det långsiktiga sparandet 
negativt. Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen 
anser att förslaget motverkar intresset för de aktuella sparformerna och 
att spararna i stället kommer att söka sig till konventionellt beskattade 
placeringsformer.  

Landsorganisationen i Sverige (LO) anser att förslaget att höja ränte-
faktorn med 0,75 procentenheter är ett steg i rätt riktning, men för litet. 
Räntefaktorn bör enligt LO i stället höjas med 2,75 procentenheter så att 
nivån på beskattningen av sparande i de aktuella sparformerna motsvarar 
konventionell kapitalbeskattning. 

Aktiespararna och Fondbolagens förening har förståelse för att ett golv 
för räntefaktorn införs. De anser dock, i likhet med Tillväxtverket, att 
även ett tak för schablonavkastningen (vid hög statslåneränta) bör över-
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 vägas. Aktiespararna föreslår också att det införs en möjlighet att flytta 
tillgångar från ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring under 
en övergångsperiod. 

Regelrådet anser att konsekvensanalysen i vissa avseenden är bristfäl-
lig och att bl.a. effekter för investeringsföretag och försäkringsföretag 
bör belysas. Svensk Försäkring anser att det saknas en analys av effek-
terna på sparandets sammansättning, konsekvenserna av ett minskat 
långsiktigt sparande och effekterna av ett minskat försäkringsskydd p.g.a. 
minskad efterfrågan på sparande i kapitalförsäkring. 

Skälen för regeringens förslag: Nivån på beskattningen av sparande 
på investeringssparkonto bestäms av produkten av skattesatsen och den 
schablonmässigt beräknade avkastningen. Beskattningen bygger i dag på 
en schablonavkastning som motsvarar statslåneräntan. Statslåneräntan, 
dvs. den genomsnittliga räntan för alla utestående statspapper med minst 
fem års återstående löptid, avspeglar avkastningen på en (i det närmaste) 
riskfri investering. Riskfyllda tillgångar som förvaras på investerings-
sparkonto, t.ex. aktier, har dock en riskjusterad överavkastning jämfört 
med statslåneräntan. Det innebär att sparande på investeringssparkonto i 
sådana tillgångar är skattemässigt gynnat i förhållande till konventionell 
kapitalbeskattning. Vid införandet av investeringssparkontot bedömdes 
den effektiva beskattningen av ett investeringssparkonto med tillgångar i 
främst aktier och fondandelar samt till viss del likvida medel uppgå till 
cirka 19 procent. Det motsvarar en skattesänkning med 9–10 procenten-
heter jämfört med konventionell kapitalbeskattning (se avsnitt 4.3). 

Regeringen anser mot denna bakgrund, i motsats till Aktiespararna, 
Fondbolagens förening, Föreningen Svenskt Näringsliv, NSD, Svensk 
Försäkring, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen 
och Svenska riskkapitalföreningen, att det finns skäl att höja den scha-
blonmässigt beräknade avkastningen så att den överstiger statslåneräntan. 
Samma bedömning gör också majoriteten av remissinstanserna. En höjd 
beskattning av sparande på investeringssparkonto ökar även den skatte-
mässiga neutraliteten mellan olika sparformer.  

Till skillnad från LO anser regeringen att en lämplig nivå för schablon-
avkastningen är statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. En sådan 
nivå beräknas innebära en höjning av den effektiva skattesatsen av 
sparande på investeringssparkonto med cirka 3 procentenheter till cirka 
22 procent. Det innebär att sparande på investeringssparkonto också 
fortsättningsvis kommer att vara skattemässigt gynnat i förhållande till 
konventionell kapitalbeskattning. Regeringen delar därför inte Svenska 
Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningens bedömning att 
spararna i stället kommer att söka sig till konventionellt beskattade place-
ringsformer. 

För att upprätthålla skattemässig neutralitet mellan sparande på invest-
eringssparkonto och i kapitalförsäkring bör samma räntefaktor användas 
för beräkningen av schablonavkastningen för sparande på investerings-
sparkonto och i kapitalförsäkring.  

Mot denna bakgrund föreslås att schablonintäkten för investerings-
sparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska beräknas 
genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 
0,75 procentenheter.  
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Statslåneräntan var 2,09 procent den 30 november 2013 och 0,9 pro-
cent den 30 november 2014. Om statslåneräntan vid utgången av novem-
ber året före beskattningsåret är noll eller negativ kommer avkastningen 
av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring inte att 
beskattas. Det var inte avsikten när bestämmelserna infördes. Det bör 
därför införas ett golv för schablonavkastningen. Schablonintäkten res-
pektive skatteunderlaget bör lämpligen vara lägst 1,25 procent av kapital-
underlaget. Vid det föreslagna tillägget på statslåneräntan kommer det 
föreslagna golvet att få betydelse om statslåneräntan understiger 0,5 pro-
cent. Till skillnad från Tillväxtverket, Aktiespararna och Fondbolagens 
förening anser regeringen att det saknas skäl att även införa ett tak för 
schablonavkastningen eftersom tillgångar i de aktuella sparformerna kan 
säljas utan skattekonsekvenser. Av samma skäl finns det inte heller 
anledning att införa särskilda övergångsregler som Aktiespararna före-
slår. 

De föreslagna bestämmelserna om beräkning av skatteunderlaget för 
kapitalförsäkring gäller också avtal om tjänstepension som är jämförbart 
med kapitalförsäkring. 

De nya bestämmelserna bör träda i kraft den 1 januari 2016 och tilläm-
pas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 
2015. 

Regelrådet och Svensk Försäkring har synpunkter på beskrivningen av 
förslagets effekter. Dessa behandlas i avsnitt 4.3.  

Lagförslag 

Förslaget föranleder ändringar i 3 d § AvpL och 42 kap. 36 § IL.  

4.3 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 

Den föreslagna höjningen av räntefaktorn med 0,75 procentenheter be-
räknas öka skatteintäkterna med 2 miljarder kronor per år under 2016–
2019 samt varaktigt (i 2016 års priser och volymer).  

Det föreslagna golvet för schablonintäkten respektive skatteunderlaget 
beräknas inte ha någon offentligfinansiell effekt, eftersom statslåneräntan 
normalt överstiger den nivå där golvet får effekt. Den offentligfinansiella 
effekten av golvet beräknas därför till noll 2016–2019 samt varaktigt.  

Effekter för företag och privatpersoner  

Ett investeringssparkonto med tillgångar i främst aktier och fondandelar 
bedömdes då sparformen infördes ge en riskjusterad överavkastning på 
lång sikt på 2,7 procentenheter över en statslåneränta på 4,9 procent. Den 
effektiva beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapi-
talförsäkring (med underliggande tillgångar som motsvarar de som för-
varas på ett investeringssparkonto) beräknades utifrån detta till cirka 
19 procent. Det föreslagna tillägget på statslåneräntan beräknas innebära 
en höjning av den effektiva skattesatsen på sparande på investeringsspar-
konto med cirka 3 procentenheter till cirka 22 procent. Svensk Försäk-
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 ring efterfrågar en analys av effekterna på sparandets sammansättning, 
konsekvenserna av ett minskat långsiktigt sparande och effekterna av ett 
minskat försäkringsskydd p.g.a. minskad efterfrågan på sparande i kapi-
talförsäkring. Sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring 
kommer som utgångspunkt att vara skattemässigt gynnat i förhållande till 
konventionellt beskattat sparande också fortsättningsvis. Den förväntade 
avkastningen mellan olika kapitalförsäkringar varierar med riskexpone-
ringen och försäkringsinslaget. Vid det föreslagna tillägget på statslåne-
räntan beräknas dock inte sparande i kapitalförsäkring bli högre beskattat 
än genom konventionell kapitalbeskattning. Omfördelning av sparande 
från investeringssparkonto eller kapitalförsäkring till andra sparformer 
kan därför inte förväntas. Däremot kan den höjda beskattningen leda till 
ett något lägre sparande i dessa sparformer. I och med att sparande i de 
aktuella sparformerna också fortsättningsvis kommer att vara skatte-
mässigt gynnat, bedömer regeringen emellertid att effekterna på sparande 
och försäkringsskydd kommer att vara begränsade. 

Vid utgången av 2014 fanns cirka 950 000 investeringssparkonton med 
ett totalt kapitalunderlag om cirka 260 miljarder kronor. Kapitalunderla-
gen är mycket ojämnt fördelade och är koncentrerade i den övre delen av 
inkomstfördelningen. Förslaget påverkar därför i stor utsträckning indivi-
der med relativt höga inkomster. Individer med höga inkomster sparar 
dessutom i aktier och fonder i större utsträckning än individer med låga 
inkomster och innehar därför investeringssparkonto och kapitalförsäkring 
i högre utsträckning än individer med lägre inkomster. Förslaget har där-
med en positiv fördelningsprofil. Kapitalunderlagen är också i genom-
snitt större hos män än hos kvinnor. Det innebär att förslaget även har en 
positiv jämställdhetsprofil. 

Regelrådet efterfrågar en beskrivning av effekter för investerings-
företag och försäkringsföretag. I och med att sparande i de aktuella spar-
formerna också fortsättningsvis kommer att vara skattemässigt gynnat, 
bedömer regeringen att förslaget kommer att få begränsade effekter för 
de investeringsföretag och försäkringsföretag som tillhandahåller spar-
formerna. I den mån förslaget påverkar allokeringen av investeringar 
bidrar det dock till att jämna ut förutsättningarna att attrahera ägarkapital 
mellan noterade och onoterade företag. Förslaget påverkar inte mängden 
uppgifter företagen behöver upprätta, lagra eller lämna och påverkar 
därför inte företagens administrativa kostnader som dessa mäts enligt 
standardkostnadsmetoden. 

Effekter för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna 

Skatteverket behöver ändra informationsmaterial till följd av förslaget. 
Dessa förändringar kommer att ingå i den anpassning som årligen görs 
med anledning av ny eller förändrad lagstiftning. Eventuella tillkom-
mande utgifter för Skatteverket ska hanteras inom befintliga ekonomiska 
ramar.  

För de allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms förslaget inte få någ-
ra effekter.  
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5 Investeraravdraget anpassas till 
kommissionens riktlinjer om statligt stöd 
för att främja 
riskfinansieringsinvesteringar 

5.1 Bakgrund 

Nuvarande regler 

För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag infördes den 
1 december 2013 ett investeraravdrag. Investeraravdraget är ett avdrag i 
inkomstslaget kapital för fysiska personer som förvärvar andelar i ett 
företag av mindre storlek. Förvärvaren måste vara skattskyldig i Sverige 
för kapitalvinst på andelarna och förvärvet ska ha skett i samband med 
företagets bildande eller vid en nyemission. Investeraravdrag kan också 
göras vid förvärv av lagerbolag. Avdrag får göras för hälften av betalnin-
gen för andelarna. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och 
år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3 miljoner kronor. Om flera 
investerare investerar i ett och samma företag får det sammanlagda 
underlaget för investeraravdrag avseende det företaget uppgå till högst 
20 miljoner kronor per år.  

Det företag i vilket investeringen görs måste uppfylla ett antal villkor. 
Företaget ska vara ett svenskt aktiebolag, en svensk ekonomisk förening 
eller ett motsvarande utländskt bolag som har fast driftställe i Sverige, 
under förutsättning att det utländska bolaget hör hemma i en stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken 
Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informa-
tionsutbyte. Företaget ska uteslutande eller så gott som uteslutande 
bedriva rörelse samt ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor. Före-
taget får inte vara i ekonomiska svårigheter.  

Den som vill göra investeraravdrag får inte under betalningsåret eller 
under de två åren närmast före betalningsåret ha tagit emot någon värde-
överföring, till exempel utdelning, från företaget som överstiger ett visst 
jämförelsebelopp. Företaget får under denna period inte heller ha gjort 
vissa interna förvärv. Investeraravdraget är också villkorat under en 
period efter betalningsåret. Det innebär att avdraget ska återföras till be-
skattning om den skattskyldige under de fem år som följer närmast efter 
betalningsåret avyttrar andelarna eller tar emot en värdeöverföring från 
företaget som överstiger jämförelsebeloppet. Investeraravdraget ska även 
återföras om företaget under de två åren närmast efter betalningsåret gör 
vissa interna förvärv. Reglerna om investeraravdrag finns i 43 kap. 
inkomstskattelagen (1999:1229). 

Investeraravdraget är ett statligt stöd enligt bestämmelserna i EUF-
fördraget som har anmälts till och godkänts av Europeiska kommissionen 
(kommissionen). Bestämmelserna har utformats i enlighet med 
kommissionens riktlinjer för statligt stöd för att främja riskkapital-
investeringar i små och medelstora företag (2006/C 194/02). Sverige har 
i samband med att investeraravdraget godkändes av kommissionen åtagit 
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 sig att vidta lämpliga åtgärder för att vid behov anpassa avdraget till 
eventuella nya riktlinjer.  

Nya regler 

Den 1 juli 2014 antog kommissionen nya riktlinjer för statligt stöd för att 
främja riskfinansieringsinvesteringar (2014/C 19/04). Enligt de nya rikt-
linjerna kan bara investerare som står i en oberoende ställning till det 
företag som investeringen avser få skattelättnader. Med oberoende privat 
investerare avses enligt riktlinjerna en privat investerare som inte är 
delägare i det företag i vilket investeringen görs. S.k. affärsänglar och 
finansinstitut anses, oavsett ägarförhållanden, oberoende i den mån de 
står för hela risken i förhållande till sin investering. Vidare betraktas 
samtliga privata investerare som oberoende vid skapandet av ett nytt 
företag. 

5.2 Överväganden och förslag 

Regeringens förslag: Investeraravdrag ska inte få göras om den skatt-
skyldige eller någon närstående under något av de två beskattnings-
åren närmast före det år förvärvet sker (förvärvsåret) eller under 
förvärvsåret fram till tidpunkten för förvärvet direkt eller indirekt 
innehar eller har innehaft andelar i det företag i vilket andelar har 
förvärvats eller i ett annat företag inom samma koncern. 

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2016 och till-
ämpas första gången på förvärv av andelar som sker efter den 31 de-
cember 2015. 

 

 
Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. 
Remissinstanserna: Majoriteten av de remissinstanser som har yttrat 

sig tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget. Företagarna, 
Svenska riskkapitalföreningen och Näringslivets skattedelegation (NSD), 
vars yttrande Föreningen Svenskt Näringsliv, Svensk Försäkring, Sven-
ska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen ansluter sig 
till, avstyrker förslaget. De delar bedömningen att reglerna om investe-
raravdrag måste anpassas till kommissionens nya riktlinjer men anser att 
förslaget i promemorian går längre än vad som motiveras av riktlinjerna, 
vilket kan medföra att svenska företags konkurrensförutsättningar 
försämras. Lantbrukarnas riksförbund (LRF) delar denna bedömning. 
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet efterfrågar en analys av 
möjligheten att undanta affärsänglar från de nya reglerna. Föreningen 
Svenskt Näringsliv, NSD, Svensk Försäkring, Svenska Bankföreningen, 
Svenska Fondhandlareföreningen och Svenska riskkapitalföreningen 
anser att frågan om en förändring av reglerna i enlighet med promemo-
rians förslag är för tidigt väckt och att en utredning bör tillsättas. Företa-
garna och Tillväxtverket framhåller att förslaget kommer att öka regler-
nas komplexitet. Även Skatteverket, som tillstyrker förslaget, anser att 
förslaget kommer att komplicera regelverket och göra det ännu svårare 
att tillämpa för företag, investerare och Skatteverket. Skatteverket fram-
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håller att förslaget kommer att medföra att en stor grupp investerare inte 
längre kan få investeraravdrag och att det under dessa förhållanden inte 
är försvarbart att behålla avdraget, utan att det bör slopas. Om avdraget 
behålls anser Skatteverket att en nedre beloppsgräns på 50 000 kronor 
bör införas samt att investeraravdrag inte bör få göras för investeringar i 
publika avstämningsbolag. Även Landsorganisationen i Sverige (LO) 
anser att det bästa vore att avskaffa investeraravdraget, eftersom det är ett 
fördelningspolitiskt felriktat bidrag till enskilda. Tillväxtverket anser att 
investeraravdraget bör reformeras så att det blir mer attraktivt och kan 
utnyttjas i större omfattning. 

Regelrådet och Företagarna anser att beskrivningen av förslagets 
effekter är bristfällig. 

Skälen för regeringens förslag: Utgångspunkten för kommissionens 
riktlinjer för statligt stöd för riskfinansieringsinvesteringar är att avhjälpa 
marknadsmisslyckanden på kapitalmarknaden i form av ofullständig eller 
asymmetrisk information. Investeraravdraget syftar också till att öka 
incitamenten att investera i nystartade företag och tillväxtföretag genom 
att kompensera investerare för den ofta tidskrävande informationsinhämt-
ning han eller hon ställs inför vid investeringar i företag av mindre stor-
lek (se propositionen Investeraravdrag, prop. 2012/13:134, avsnitt 4.1). 
Enligt nuvarande regler får investeraravdrag dock göras av fysiska perso-
ner oavsett vilken koppling de har till det företag i vilket investeringen 
görs. De nya riktlinjerna för statligt stöd för att främja riskfinansierings-
investeringar innebär att det inte längre är tillåtet att ge statligt stöd i 
form av skattelättnader till investerare som inte står i en oberoende ställ-
ning till det företag som investeringen avser. Reglerna för investerar-
avdrag måste därför anpassas till de nya riktlinjerna.  

För att en investerare ska betraktas som oberoende får investeraren 
enligt riktlinjerna inte vara delägare i det företag i vilket investeringen 
görs. Regeringen anser dock, till skillnad från bl.a. Företagarna, Svenska 
riskkapitalföreningen, NSD, Föreningen Svenskt Näringsliv, Svenska 
Bankföreningen och LRF, att det inte är tillräckligt att enbart utesluta 
investerare som vid tidpunkten för investeringen direkt äger andelar i 
målföretaget. En sådan begränsning skulle nämligen vara lätt att kringgå 
och därmed inte bli verkningsfull. Informationsproblemen är vidare som 
mest påtagliga då utomstående investerar i mindre företag, medan redan 
befintliga ägare eller närstående till dessa har bättre insyn i företaget. 
Detta gäller även då förvärvet sker i ett annat koncernföretag än det i 
vilket investeraren redan är ägare, eller i företag i vilka investeraren tidi-
gare varit ägare. Skälen för införandet av investeraravdraget är därmed 
inte lika starka i de fall investeraren inte är en utomstående person.  

De nya reglerna bör därför utsträckas till att gälla både direkta och 
indirekta innehav samt närståendes innehav. Av samma skäl bör begräns-
ningen inte utgå från innehav endast vid investeringstidpunkten utan 
också från innehav under en rimlig tid före denna. För gällande villkor i 
fråga om värdeöverföringar och vissa interna förvärv gäller en tidsperiod 
som omfattar betalningsåret (det beskattningsår då full betalning för 
andelarna har skett) och en tvåårsperiod dessförinnan. En motsvarande 
tidsgräns bör gälla också här, med den skillnaden att tidsgränsen bör 
räknas ifrån förvärvstidpunkten och inte betalningstidpunkten. Detta 
eftersom bestämmelsen annars inte skulle få avsedd effekt i de fall då 
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 betalningstidpunkten inträffar senare än förvärvstidpunkten. Regeringen 
har förståelse för synpunkten att ytterligare villkor för investeraravdrag 
komplicerar systemet. Svårigheterna för investerare, företag och 
Skatteverket att hantera detta ska dock inte överdrivas.  

Företagarna, Svenska riskkapitalföreningen, NSD, Föreningen Svenskt 
Näringsliv, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen 
och LRF anser att förslaget i promemorian skulle försämra svenska 
företags konkurrenskraft. Regeringen delar inte denna bedömning. Det är 
långt ifrån alla medlemsstater som har en motsvarighet till investerar-
avdraget. I de länder som har ett liknande skatteincitament finns 
begränsningar som liknar de som nu föreslås och det är inte heller 
ovanligt att investeringar där investeraren genom investeringen får ett 
bestämmande inflytande i företaget inte omfattas av stödordningen (t.ex. 
i Finland och Storbritannien). Några begränsningar avseende 
bestämmande inflytande finns inte avseende investeraravdraget och 
föreslås inte heller. Något undantag för investeringar i samband med start 
av ett nytt företag behövs därför inte. Det bedöms inte heller som 
lämpligt att införa särskilda undantagsregler för affärsänglar som 
Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet efterfrågar en analys av. 
Begränsningen till oberoende investerare torde inte ha någon större 
betydelse för affärsänglar då dessa typiskt sett är utomstående. Att i 
skattelagstiftningen försöka definiera vad som avses med en affärsängel 
skulle också komplicera regelverket ytterligare och skapa stora 
avgränsningsproblem. Det saknas enligt regeringens mening skäl att 
utreda frågan om en begränsning till oberoende investerare ytterligare, 
vilket bl.a. NSD efterfrågat. 

Regeringen föreslår mot denna bakgrund att investeraravdrag inte ska 
få göras om den skattskyldige eller någon närstående under något av de 
två beskattningsåren närmast före det år förvärvet sker (förvärvsåret) 
eller under förvärvsåret fram till tidpunkten för förvärvet direkt eller 
indirekt innehar eller har innehaft andelar i det företag i vilket andelar 
har förvärvats eller i ett annat företag inom samma koncern.  

De nya bestämmelserna bör träda i kraft den 1 januari 2016 och tilläm-
pas första gången på förvärv av andelar som sker efter den 31 december 
2015. 

Skatteverket och LO anser att investeraravdraget bör slopas. Om 
avdraget inte slopas anser Skatteverket att det bör begränsas ytterligare. 
Tillväxtverket anser att investeraravdraget bör reformeras. Dessa frågor 
behandlas inte i denna lagrådsremiss. 

Regelrådet och Företagarna har synpunkter på beskrivningen av försla-
gets effekter. Dessa behandlas i avsnitt 5.3. 

Lagförslag 

Förslaget föranleder att en ny paragraf, 43 kap. 17 a §, införs i 
inkomstskattelagen.  
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5.3 Konsekvensanalys 

Offentligfinansiella effekter 

Utfall för investeraravdraget finns för december 2013 och preliminärt för 
2014. I mars 2015 hade drygt 5 600 kontrolluppgifter för 2014 med ett 
sammanlagt underlag om cirka 325 miljoner kronor kommit in till 
Skatteverket. Alla uppgifter för 2014 har dock ännu inte kommit in. För 
2013 beviljades cirka 900 investeraravdrag för investeringar i cirka 
130 företag, med ett sammanlagt underlag om cirka 100 miljoner kronor. 
Två företag mottog under 2013 ett stort antal investeringar som troligtvis 
gjorts av externa investerare. Dessa investeringar bedöms stå för cirka 
40 procent av de totala avdragen 2013.  

Underlaget för avdrag 2016 bedöms uppgå till cirka 440 miljoner 
kronor. Baserat på de bedömningar som gjordes angående fördelningen 
av användningen mellan nystartade företag och nyemissioner vid avdra-
gets införande, och under antagandet att externa investerare står för cirka 
40 procent av det totala avdragsbeloppet, bedöms förslaget leda till att 
underlaget minskar med 110 miljoner kronor. Då avdraget ger en skatte-
sänkning med 15 procent innebär detta en ökning av skatteintäkterna 
med cirka 17 miljoner kronor 2016. 

Beräkningen av den varaktiga effekten av begränsningen kräver be-
dömningar om utvecklingen av användningen av avdraget framöver. 
Investeraravdraget har endast varit i kraft en kortare tid, och det är ännu 
svårt att bedöma hur populärt det kommer att bli. Då utvecklingen är 
svårbedömd utgår beräkningen från fasta priser och volymer, i enlighet 
med Finansdepartementets beräkningskonventioner. Varaktigt bedöms 
förslaget därför leda till en ökning av skatteintäkterna med 17 miljoner 
kronor.  

Effekter för företag 

Regelrådet och Företagarna anser att beskrivningen av förslagets 
effekter är bristfällig. Eftersom avdragets effekter på investeringar och 
skatteintäkter ännu är mycket osäkra kan beräkningar inte göras av de 
realekonomiska effekterna av en begränsning av tillämpningsområdet för 
investeraravdraget.  

Det företag som investeraravdraget hänför sig till ska lämna kontroll-
uppgift om underlaget för investeraravdrag. Genom att lämna kontroll-
uppgift intygar företaget att den skattskyldiges betalning för andelarna i 
företaget kan ligga till grund för investeraravdrag. Det innebär att 
företaget måste kontrollera att de villkor som avser företaget är uppfyllda 
samt i vilken utsträckning transaktioner mellan företaget och investeraren 
samt närstående till denne har skett under betalningssåret samt två år 
tidigare (se prop. 2012/13:134 s. 81 f.). Det nya villkoret som föreslås 
bedöms därför endast i vissa fall medföra en ökad tidsåtgång för upp-
giftslämnandet, och då endast marginellt. Förslaget bedöms mot denna 
bakgrund inte öka företagens administrativa kostnader. 

Effekter för Skatteverket och de allmänna förvaltningsdomstolarna 

Skatteverket behöver ändra blanketter och informationsmaterial till följd 
av förslaget. Dessa förändringar kommer att ingå i den anpassning som 
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 årligen görs med anledning av ny eller förändrad lagstiftning. Eventuella 
tillkommande utgifter för Skatteverket ska hanteras inom befintliga eko-
nomiska ramar.  

För de allmänna förvaltningsdomstolarna bedöms förslaget inte få någ-
ra effekter. 

6 Författningskommentar 

6.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:661) 
om avkastningsskatt på pensionsmedel 

3 d § 
I paragrafens andra och tredje stycke anges hur skatteunderlaget för kapi-
talförsäkring och sådant avtal om tjänstepension som är jämförbart med 
kapitalförsäkring ska beräknas. Ändringen i andra stycket innebär att den 
räntefaktor som kapitalunderlaget ska multipliceras med höjs genom att 
det till statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast 
före beskattningsåret läggs 0,75 procentenheter. Det införs även ett golv 
för beräkningen av skatteunderlaget som innebär att skatteunderlaget får 
beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 (första 
punkten) och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter 
den 31 december 2015 (andra punkten).  

6.2 Förslaget till lag om ändring i 
inkomstskattelagen (1999:1229) 

3 kap. 
18 § 
Ändringen i paragrafens första stycke innebär att punkten 7 som reglerar 
skattskyldighet för schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a § tas bort eftersom 
bestämmelsen i 30 kap. 6 a § avser juridiska personer. Skyldigheten bör i 
stället regleras i 6 kap. 11 § (se prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2, 
rskr. 2009/10:23, SFS 2009:1060). De tidigare punkterna 8–14 betecknas 
härefter 7–13. En följdändring görs i tredje stycket.  

 
6 kap. 
11 § 
Paragrafens första stycke kompletteras med en ny punkt 6. Den tidigare 
punkten 6 betecknas härefter 7.  

Den nya punkten 6 reglerar skattskyldigheten för schablonintäkt enligt 
30 kap. 6 a §. Se kommentaren till 3 kap. 18 §. 
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42 kap. 
36 § 
I paragrafen anges bl.a. hur schablonintäkten för investeringssparkonto 
ska beräknas. Ändringen i paragrafen innebär att den räntefaktor som 
kapitalunderlaget ska multipliceras med höjs genom att det till statslåne-
räntan vid utgången av november närmast före det aktuella kalenderåret 
läggs 0,75 procentenheter. Det införs även ett golv för beräkningen av 
schablonintäkten som innebär att schablonintäkten får beräknas till lägst 
1,25 procent av kapitalunderlaget. 
 
43 kap. 
17 a § 
I paragrafen, som är ny, uppställs ett nytt villkor för att få investerar-
avdrag. Av paragrafen framgår att investeraravdrag inte får göras om den 
skattskyldige eller någon närstående till honom under något av de två 
beskattningsåren närmast före det år förvärvet sker (förvärvsåret) eller 
under förvärvsåret fram till tidpunkten för förvärvet direkt eller indirekt 
innehar eller har innehaft andelar i det företag i vilket andelar har för-
värvats eller i ett annat företag inom samma koncern. Med beskattningsår 
avses den skattskyldiges beskattningsår.  
 
65 kap.  
4 § 
En följdändring görs i paragrafens andra stycke med anledning av 
ändringen i 3 kap. 18 §. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

Den nya bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 (första 
punkten). Bestämmelserna i 6 kap. 11 § och 42 kap. 36 § i den nya lydel-
sen föreslås tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter 
den 31 december 2015 (andra punkten). Bestämmelsen i 43 kap. 17 a § 
föreslås tillämpas första gången på förvärv av andelar som sker efter den 
31 december 2015 (tredje punkten). 
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Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian Vissa 
kapitalbeskattningsfrågor inför 
budgetpropositionen för 2016 

I promemorian föreslås att beskattningen av sparande på investerings-
sparkonto respektive i kapitalförsäkring höjs. Vid beräkningen av scha-
blonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för 
kapitalförsäkring ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan 
ökad med 0,75 procentenheter. Schablonintäkten respektive skatteunder-
laget ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. Om 
förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2016, och 
med vilken utformning, blir beroende av de överläggningar som förs i det 
slutliga arbetet med budgetpropositionen. 

I promemorian behandlas även en ändring av reglerna om investerarav-
drag. Ändringen är en anpassning till Europeiska kommissionens nya 
riktlinjer om statligt stöd för att främja riskfinansieringsinvesteringar och 
innebär att investeraravdrag inte får göras om den skattskyldige eller 
någon närstående till honom under något av de två beskattningsåren 
närmast före det år förvärvet av andelar sker (förvärvsåret) eller under 
förvärvsåret fram till tidpunkten för förvärvet direkt eller indirekt innehar 
eller har innehaft andelar i det företag i vilket andelar har förvärvats eller 
i ett annat företag inom samma koncern. 

Förslagen föranleder ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229), för-
kortad IL, och lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. I 
inkomstskattelagen föreslås dessutom en lagteknisk ändring i fråga om 
skattskyldigheten för schablonintäkt enligt 30 kap. 6 a § IL.  

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.  
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Promemorians lagförslag 

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om 
avkastningsskatt på pensionsmedel 

Härigenom föreskrivs att 3 d § lagen (1990:661) om avkastningsskatt 
på pensionsmedel ska ha följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 d §1 

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt 3 a §, multiplicerat med 
den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före 
ingången av beskattningsåret, om inte annat anges i andra eller tredje 
stycket. För skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 1 och 2 ingår inte 
den del av kapitalunderlaget som ska tas med vid beräkning av skatte-
underlag enligt andra eller tredje stycket. 

Skatteunderlag som avser kapi-
talförsäkring är kapitalunderlaget 
enligt 3 a §, som är hänförligt till 
kapitalförsäkring, samt enligt 3 b 
och 3 c §§, multiplicerat med stats-
låneräntan vid utgången av novem-
ber kalenderåret närmast före be-
skattningsåret. 

Skatteunderlag som avser kapi-
talförsäkring är kapitalunderlaget 
enligt 3 a §, som är hänförligt till 
kapitalförsäkring, samt enligt 3 b 
och 3 c §§, multiplicerat med stats-
låneräntan vid utgången av novem-
ber kalenderåret närmast före be-
skattningsåret ökad med 0,75 pro-
centenheter. Skatteunderlaget är 
dock lägst 1,25 procent av kapital-
underlaget. 

Andra stycket gäller även för skatteunderlag som avser sådant avtal om 
tjänstepension som är jämförbart med kapitalförsäkring. 

Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.  
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelsen i 3 d § i den nya lydelsen tillämpas första gången för 

beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015. 
 

 

1 Senaste lydelse 2011:1278. 
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Bilaga 2 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen 
(1999:1229) 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1  
dels att 3 kap. 18 §, 6 kap. 11 §, 42 kap. 36 § och 65 kap. 4 § ska ha 

följande lydelse, 
dels att det ska införas en ny paragraf, 43 kap. 17 a §, av följande 

lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 
18 §2 

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i  
1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586) 

om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med undantag för 
inkomster som anges i 6 § 1, 4 och 5 den lagen, om en begäran har gjorts 
enligt 4 § den lagen, 

2. inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som 
anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för 
utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har meddelat beslut 
enligt 5 a § tredje stycket den lagen, 

3. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe 
eller en fastighet i Sverige,  

4. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av 
att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en 
del av ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt, 

5. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egen-
avgifter, 

6. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för periodi-
seringsfond och expansionsfond, 

7. inkomstslaget näringsverk-
samhet för schablonintäkt enligt 
30 kap. 6 a §, 

 

8. inkomstslaget näringsverk-
samhet för uttag eller utbetalning 
från ett skogskonto eller skogs-
skadekonto som avses i 21 kap., 

7. inkomstslaget näringsverk-
samhet för uttag eller utbetalning 
från ett skogskonto eller skogs-
skadekonto som avses i 21 kap., 

9. inkomstslaget kapital för ett 
positivt räntefördelningsbelopp 
som avser ett fast driftställe, en 
näringsfastighet i Sverige eller 
artistisk eller idrottslig verksamhet 
i Sverige, 

8. inkomstslaget kapital för ett 
positivt räntefördelningsbelopp 
som avser ett fast driftställe, en 
näringsfastighet i Sverige eller 
artistisk eller idrottslig verksamhet 
i Sverige, 

10. inkomstslaget kapital för 
löpande inkomster av en privat-
bostadsfastighet eller en privat-

9. inkomstslaget kapital för 
löpande inkomster av en privat-
bostadsfastighet eller en privat-

 

1 Lagen omtryckt 2008:803. 
2 Senaste lydelse 2013:771. 
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bostadsrätt i Sverige,  bostadsrätt i Sverige, 
11. inkomstslaget kapital för 

kapitalvinst på en fastighet i 
Sverige eller på en privat- eller 
näringsbostadsrätt som innefattar 
nyttjanderätt till ett hus eller en del 
av ett hus i Sverige,  

10. inkomstslaget kapital för 
kapitalvinst på en fastighet i 
Sverige eller på en privat- eller 
näringsbostadsrätt som innefattar 
nyttjanderätt till ett hus eller en del 
av ett hus i Sverige,  

12. inkomstslaget kapital för 
återfört uppskovsbelopp samt 
schablonintäkt enligt 47 kap.,  

11. inkomstslaget kapital för 
återfört uppskovsbelopp samt 
schablonintäkt enligt 47 kap., 

13. inkomstslaget näringsverk-
samhet eller kapital för utdelning 
på andelar i svenska ekonomiska 
föreningar, och  

12. inkomstslaget näringsverk-
samhet eller kapital för utdelning 
på andelar i svenska ekonomiska 
föreningar, och 

14. inkomstslaget kapital för 
återfört investeraravdrag enligt 
43 kap.  

13. inkomstslaget kapital för 
återfört investeraravdrag enligt 
43 kap. 

Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för 
att materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till 
inkomstslaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast 
driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet 
med ett fast driftställe här. 

Skattskyldighet för inkomster 
som avses i första stycket 13 
gäller inte för sådana begränsat 
skattskyldiga personer som avses i 
17 § 2–4. 

Skattskyldighet för inkomster 
som avses i första stycket 12 
gäller inte för sådana begränsat 
skattskyldiga personer som avses i 
17 § 2–4. 

6 kap. 
11 §3 

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för 
1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,  
2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjande-

rätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras,  
3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska 

föreningar,  
4. inkomster som anges i 7 § första stycket lagen (1991:591) om särskild 

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., om Skatteverket har 
meddelat beslut enligt 5 a § tredje stycket den lagen,  

5. återförda avdrag för periodise-
ringsfond, och  

5. återförda avdrag för periodise-
ringsfond,

 6. schablonintäkt enligt 30 kap. 
6 a §, och 

6. återfört uppskovsbelopp samt 
schablonintäkt enligt 47 kap. 

7. återfört uppskovsbelopp samt 
schablonintäkt enligt 47 kap.  

Ersättning i form av royalty eller periodvis utgående avgift för att 
materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas ska anses som inkomst från 

 

3 Senaste lydelse 2009:1409. 
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Bilaga 2 ett fast driftställe i Sverige, om ersättningen kommer från en närings-
verksamhet med ett fast driftställe här.  

En kapitalförlust ska dras av, om den som är begränsat skattskyldig skulle 
ha varit skattskyldig för en motsvarande kapitalvinst. 

42 kap. 
36 §4 

Den som under kalenderåret har 
innehaft ett investeringssparkonto 
för vilket ett kapitalunderlag ska 
beräknas enligt 37–41 §§ ska ta 
upp en schablonintäkt. Intäkten 
ska beräknas till kapitalunderlaget 
enligt 37–41 §§ multiplicerat med 
statslåneräntan vid utgången av 
november närmast före det aktu-
ella kalenderåret. 
 

Den som under kalenderåret har 
innehaft ett investeringssparkonto 
för vilket ett kapitalunderlag ska 
beräknas enligt 37–41 §§ ska ta 
upp en schablonintäkt. Intäkten 
ska beräknas till kapitalunderlaget 
enligt 37–41 §§ multiplicerat med 
statslåneräntan vid utgången av 
november närmast före det aktu-
ella kalenderåret ökad med 
0,75 procentenheter. Schablonin-
täkten ska dock beräknas till lägst 
1,25 procent av kapitalunderlaget. 

43 kap. 
 17 a § 

Investeraravdrag får inte göras 
om den skattskyldige eller någon 
närstående till honom under något 
av de två beskattningsåren när-
mast före det år förvärvet sker 
(förvärvsåret) eller under för-
värvsåret fram till tidpunkten för 
förvärvet direkt eller indirekt inne-
har eller har innehaft andelar i det 
företag i vilket andelar har förvär-
vats eller i ett annat företag inom 
samma koncern.

65 kap. 
4 §5 

För fysiska personer som är begränsat skattskyldiga under hela 
beskattningsåret är den kommunala inkomstskatten 25 procent av den 
beskattningsbara förvärvsinkomsten. 

För fysiska personer som är be-
gränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 
18 § första stycket 1, 2, 6 eller 7 
under hela beskattningsåret är den 
kommunala inkomstskatten summan 
av de skattesatser för kommunal 

För fysiska personer som är be-
gränsat skattskyldiga enligt 3 kap. 
18 § första stycket 1, 2 eller 6 under 
hela beskattningsåret är den kom-
munala inkomstskatten summan av 
de skattesatser för kommunal skatt 

 

4 Senaste lydelse 2011:1271. 
5 Senaste lydelse 2009:1060. 
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skatt och landstingsskatt som ge-
nomsnittligt tillämpas för beskatt-
ningsåret, multiplicerad med den be-
skattningsbara förvärvsinkomsten.  

och landstingsskatt som genom-
snittligt tillämpas för beskattnings-
året, multiplicerad med den be-
skattningsbara förvärvsinkomsten. 

För begränsat skattskyldiga fysiska personer med anknytning till utländsk 
stats beskickning som avses i 3 kap. 17 § 2–4 tillämpas 3 §. 
                       

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 
2. Bestämmelserna i 6 kap. 11 § och 42 kap. 36 § i den nya lydelsen 

tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 de-
cember 2015.  

3. Bestämmelsen i 43 kap. 17 a § tillämpas första gången på förvärv av 
andelar som sker efter den 31 december 2015. 
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Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna 

Efter remiss har yttranden över promemorian kommit in från Kammar-
rätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Umeå, Domstolsverket, Ekobrotts-
myndigheten, Finansinspektionen, Ekonomistyrningsverket, Skatteverk-
et, Kronofogdemyndigheten, Juridiska fakulteten vid Stockholms univer-
sitet, Konkurrensverket, Konsumentverket, Tillväxtverket, Regelrådet, 
Aktiespararna, Fondbolagens förening, Föreningen Svenskt Näringsliv, 
Företagarna, Landsorganisationen i Sverige (LO), Lantbrukarnas Riks-
förbund (LRF), Näringslivets skattedelegation, Svensk Försäkring, 
Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Svenska 
riskkapitalföreningen, Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco). 

Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från 
att lämna några synpunkter: Bolagsverket, Tillväxtanalys, Aktietorget, 
Euroclear Sweden AB, FAR, NASDAQ OMX Stockholm AB, Nordic 
Growth Market NGM AB, Näringslivets regelnämnd, Sparbankernas 
Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Tjänste-
männens Centralorganisation (TCO).  
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