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Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om 

statligt stöd 

 

Enligt en lagrådsremiss den 5 mars 2020 har regeringen 

(Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 

2. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Tove Berlin 

och departementssekreteraren Gabriel Cleverdahl. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande. 

 

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen 

 

43 kap. 16 a § 

 

I paragrafens första stycke anges att investeraravdrag inte får göras 

om det företag i vilket andelar har förvärvats vid tidpunkten för 

förvärvet har varit verksamt på en marknad sju år eller mer efter sin 

första försäljning på en produkt- eller tjänstemarknad. Det framgår av 
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lagrådsremissen att bestämmelsen är avsedd att avspegla artikel 

21.5 i Kommissionens förordning nr 651/2014. Enligt denna måste ett 

företag, för att vara stödberättigat, uppfylla minst ett av de i artikeln 

angivna villkoren. Det innebär – såvitt nu är av intresse – att det 

måste vara fråga om antingen företag som inte har varit verksamma 

på en ”marknad” eller företag som har varit verksamma på en 

marknad mindre än sju år efter sin första kommersiella försäljning. 

Med ”första kommersiella försäljning” avses i förordningen företagets 

första försäljning på en ”produkt- eller tjänstemarknad” (se artikel 

2.75).  

 

Det framstår i och för sig inte som alldeles klart om begreppen 

”marknad” och ”produkt- eller tjänstemarknad” i detta sammanhang 

är avsedda att ha olika innebörd. Vid lagrådsföredragningen har 

emellertid upplysts att lagrådsremissens förslag bygger på 

uppfattningen att så är fallet. Den tolkningen får enligt Lagrådets 

mening godtas. För att bestämmelsens innebörd ska bli tydligare och 

ansluta bättre till hur förordningen är utformad föreslår emellertid 

Lagrådet att första stycket utformas på följande sätt. 

 

Investeraravdrag får göras bara om det företag i vilket andelar har 
förvärvats  
1. vid tidpunkten för förvärvet inte har varit verksamt på någon marknad, 
eller 
2. vid tidpunkten för förvärvet har varit verksamt på en marknad mindre än 
sju år efter sin första försäljning på en produkt- eller tjänstemarknad.  

 

Förslaget till lag om ändring i skatteförfarandelagen 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 


