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Finansdepartementet

Utkast till lagrådsremiss Riskskatt för kreditinstitut
Bakgrund

Den 17 september 2020 remitterade Finansdepartementet promemorian
Riskskatt för vissa kreditinstitut. Promemorian innehöll förslag om att
beskattningen av kreditinstitut som vid en finansiell kris riskerar att orsaka
väsentliga indirekta kostnader för samhället bör öka. I promemorian föreslogs därför bl.a. att ett kreditinstitut ska betala riskskatt till staten om kreditinstitutet har skulder vid beskattningsårets ingång som är hänförliga till
verksamhet som kreditinstitutet bedriver i Sverige och summan av dessa
skulder vid beskattningsårets ingång överstiger ett gränsvärde. Om kreditinstitutet ingår i en koncern ska gränsvärdet gälla sammantaget för alla
kreditinstitut i koncernen. Även beskattningsunderlaget för riskskatten
föreslogs utgöras av summan av kreditinstitutets skulder vid beskattningsårets ingång, hänförliga till verksamhet som kreditinstitutet bedriver i
Sverige, med avdrag för koncerninterna skulder samt vissa efterställda
skulder enligt lagen (2015:1016) om resolution.
Flera remissinstanser har efterfrågat förtydliganden när det gäller hur skulder
ska hänföras till svensk respektive utländsk verksamhet och framhållit att det
i praktiken kan vara mycket svårt att avgränsa skulder som används i verksamheten i en utländsk filial. Vissa remissinstanser anser att den svenska
staten borde ha ett större intresse av att beskatta skulder i en svensk banks
utländska filial, som är en del av den svenska banken, jämfört med skulder i
utländska dotterbolag, som är föremål för den utländska statens banktillstånd, finansiella tillsyn och resolutionsåtgärder. Några remissinstanser har
också hävdat att förslaget i promemorian strider mot etableringsfriheten om
upplåning i ett svenskt kreditinstitut som vidareutlånas till ett utländskt
koncernbolag ingår i skattebasen, till skillnad från upplåning i kreditinstitut
som används i en utländsk filials verksamhet. Finansdepartementet har
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omarbetat förslaget och remitterar härmed ett utkast till lagrådsremiss
Riskskatt för kreditinstitut.
Remissinstanser

AB Svensk Exportkredit
Andra AP-fonden
Bankgirot
Bokföringsnämnden
Byggföretagen
Ekonomistyrningsverket
FAR
Fastighetsägarna
Finansbolagens Förening
Finansförbundet
Finansinspektionen
Fjärde AP-fonden
Fondbolagens förening
Företagarna
Första AP-fonden
Förvaltningsrätten i Stockholm
Kommuninvest
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lunds universitet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys)
Näringslivets Regelnämnd
Näringslivets Skattedelegation
Regelrådet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sjunde AP-fonden
Sjätte AP-fonden
Skatteverket
SmåKom
Sparbankernas Riksförbund
Statskontoret
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Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Svenska Fondhandlareföreningen
Svenskt Näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Riksbank
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
Tredje AP-fonden
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 18 juni
2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per
e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
Fi2021/02030/S1 och remissinstansens namn i ämnesraden på
e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i
dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Erik Sjöstedt
Kansliråd
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