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Yttrande över promemorian ”Riskskatt för vissa
kreditinstitut”
ESV lämnar följande synpunkter på den föreslagna skatten.
ESV har inga invändningar mot en ökad beskattning av den finansiella sektorn men
anser att skattens utformning inte är ändamålsenlig sett till dess motivering.
Skattesatsen för bolagsskatt har sänkts stegvis från 28 procent 2008 till 21,4
procent 2020. Nästa år sänks skattesatsen ytterligare till 20,6 procent.
Skattesänkningarna har till stor del finansierats genom att företagens räntor
(finansiella kostnader) numera inte är fullt avdragsgilla oavsett storleken på
finansiella intäkter. Kreditinstituten, som till övervägande del har finansiella
intäkter, påverkas inte av den slopade avdragsrätten men gynnas av den sänkta
bolagsskatten. Därtill är finansiella tjänster undantagna från mervärdesskatt. ESV
anser därför att en ökad beskattning av kreditinstituten kan motiveras med
utgångspunkt i den skattemässiga fördel kreditinstituten åtnjuter.
Förslaget i promemorian motiveras med att bankerna inte fullt ut internaliserar
konsekvenserna av risktagandet i sin kreditgivning, vilket kan leda till ett
risktagande som är högre än vad som är samhällsekonomiskt önskvärt. Det är dock
ytterst oklart, och framgår heller inte av promemorian, i vilken mån riskskatten
skulle få en styrande effekt på kreditinstitutens risktagande. ESV bedömer därför
att den föreslagna skatten inte är ändamålsenlig sett till dess motivering.
ESV hade gärna sett en mer utförlig motivering för valet av gränsvärde för
skattskyldigheten och skattesatsens storlek. I vilken utsträckning riskskatten
övervältras på priserna för kreditgivning hade också kunnat analyseras mer
utförligt liksom hur konkurrensen mellan små och stora aktörer påverkas. Det
förefaller inte osannolikt att kostnaden för skatten kan komma att övervältras på
priserna för kreditgivning.
I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Daniel Stedt har
varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz medverkat.
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