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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-06 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Bo Svensson och Severin Blomstrand 

samt justitierådet Margit Knutsson. 

 

Investeraravdrag 

 

Enligt en lagrådsremiss den 21 februari 2013 (Finansdepartementet) 

har regeringen 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 departements-

sekreteraren Petra Andersson och rättssakkunniga  

Johanna Mihaic. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) 

 

43 kap. 2 §  

 

Enligt andra stycket 2 ska en ekonomisk förening eller ett aktiebolag 

som bedriver verksamhet av sådant slag som anges i 2 kap. 17 § 
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inte räknas som företag vid tillämpningen av 43 kap. I den nämnda 

paragrafen definieras ett privatbostadsföretag som en svensk eko-

nomisk förening eller ett svenskt aktiebolag vars verksamhet till klart 

övervägande del består i att åt sina medlemmar eller delägare till-

handahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen eller bola-

get, eller uteslutande eller så gott som uteslutande består i att åt sina 

medlemmar eller delägare tillhandahålla garage eller någon annan 

för deras personliga räkning avsedd anordning i byggnader som ägs 

av föreningen eller bolaget. Med ”sådant slag” ska enligt vad som 

upplysts vid föredragningen förstås att föreningen eller bolaget åt 

sina medlemmar eller delägare tillhandahåller bostäder, garage eller 

annan för deras personliga räkning avsedd anordning i byggnader 

som ägs av föreningen eller bolaget. Däremot ska det kvantitativa 

kravet – att föreningen eller bolaget till klart övervägande del eller 

uteslutande eller så gott som uteslutande ska ägna sig åt sådana 

tillhandahållanden – inte gälla, utan föreningar och bolag med mera 

blandad verksamhet ska inte räknas som företag vid tillämpningen av 

43 kap. Förvärv av andelar i föreningar och bolag vars verksamhet 

inrymmer privatbostäder och liknande åt medlemmar eller delägare 

ska inte kunna ge investeraravdrag. Detta tydliggörs genom ett tillägg 

till punkten 2 om att en sådan förening eller ett sådant bolag inte ska 

räknas som företag, oavsett om föreningen eller bolaget uppfyller 

villkoren för att vara ett privatbostadsföretag. 

 

Lagrådet föreslår att punkten 2 förtydligas genom att ges följande 

lydelse. 

 

2. en ekonomisk förening eller ett aktiebolag vars verksamhet helt 
eller delvis består i att i byggnad som ägs av föreningen eller bolaget 
tillhandahålla sina medlemmar eller delägare bostäder, garage eller 
någon annan för deras personliga räkning avsedd anordning. 
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3 § 

 

I första stycket definieras en koncern som ”en koncern av sådant 

slag som anges i 1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)”. Enligt 

den paragrafen utgör moderbolag och dotterföretag tillsammans en 

koncern och moderbolaget är alltid ett aktiebolag. Det framstår då 

som svårförståeligt eller till och med motsägelsefullt att även andra 

juridiska personer än aktiebolag, exempelvis svenska handelsbolag, 

enligt andra stycket ska räknas som moderbolag i en koncern. 

 

Lagrådet föreslår att koncerndefinitionen i stället knyts till motsva-

rande definition i 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) som 

inte förutsätter att moderföretaget är en association av visst slag. 

 

4 § 

 

Enligt första stycket 1 måste medelantalet anställda samt delägare 

som arbetat i företaget vara färre än 50 för att företaget ska behand-

las som ett företag av mindre storlek. Ingenting sägs i punkten eller i 

paragrafen i övrigt om hur medelantalet ska beräknas. I författnings-

kommentaren sägs att referensåret framgår av 13 § andra stycket 

som talar om betalningsåret. Lagrådet menar att referensåret bör 

anges i punkt 1. 

 

Enligt första stycket 2 får företagets nettoomsättning eller balansom-

slutning uppgå till högst 80 miljoner kronor för att företaget ska be-

handlas som ett företag av mindre storlek. I konsekvens med vad 

Lagrådet föreslagit om punkt 1 bör referensåret anges i förevarande 

punkt.  
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I andra stycket föreslår Lagrådet att ordet ”minst” omedelbart före ”25 

procent” utgår och att orden ”eller mer” infogas omedelbart efter ”25 

procent”. 

 

Lagrådet finner det oklart vad som menas med att kapital- eller röst-

andelarna direkt eller indirekt ”kontrolleras” och menar att betydelsen 

bör klarläggas under den fortsatta beredningen av lagstiftningsären-

det. 

 
På grund av det anförda föreslår Lagrådet att paragrafen ges föl-
jande lydelse: 
 
Med företag av mindre storlek avses i detta kapitel ett sådant företag 
som anges i 2 § första stycket och som uppfyller följande villkor: 
1. medelantalet anställda och delägare som under betalningsåret har 
arbetat i företaget är lägre än 50, och 
2. företagets nettoomsättning under betalningsåret eller balansom-
slutning för samma år uppgår till högst 80 miljoner kronor. 
Ett företag är inte ett företag av mindre storlek om 25 procent eller 
mer av kapital- eller röstandelarna direkt eller indirekt kontrolleras av 
ett eller flera offentliga organ. 
 
13 § 
 
Lagrådet har under 4 § föreslagit att referensåret ska anges i den 

paragrafen. Godtas detta förslag blir andra stycket i förevarande pa-

ragraf överflödigt och ska utgå. 

 
I sammanhanget vill Lagrådet nämna att det vid föredragningen har 

upplysts att vad som står i författningskommentaren om gränsvär-

desberäkningen för nybildade företag kommer att revideras så att 

beräkningen alltid ska ske med hänsyn till förhållandena på balans-

dagen, dvs. någon justering ska inte göras med hänsyn till hur länge 

företaget har existerat. 
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14 § 
 
Ett villkor för att avdrag ska medges är att företaget bedriver rörelse, 

det s.k. branschvillkoret. Avsikten med att anknyta till rörelsebegrep-

pet i inkomstskattelagen är att förhindra att avdrag medges för inve-

steringar i företag som i realiteten ägnar sig åt att förvalta ägarens 

privata förmögenhet. Däremot föreskrivs det inga restriktioner vad 

gäller vilken typ av rörelse som företaget får eller ska bedriva. Ett 

företag kan alltså bedriva värdepappersrörelse utan att för den skull 

investerarens rätt till avdrag går förlorad och detta även om verk-

samheten uteslutande sker för företagets, och indirekt ägarens, egen 

räkning (jfr RÅ 1988 ref. 45 I). Mot denna bakgrund kan det ifrågasät-

tas om branschvillkoret fått en lämplig utformning. 

 
16 § 
 
Lagrådet föreslår att första stycket ges följande lydelse: 
 
Löneunderlaget ska beräknas på grundval av sådan kontant ersätt-
ning som har lämnats till arbetstagarna under året och som hos dem 
ska tas upp i inkomstslaget tjänst. Motsvarande ersättning som har 
betalats till arbetstagare i utlandet ska också räknas in i löneunderla-
get. Som kontant ersättning anses även sådan ersättning som skulle 
ha tagits upp i inkomstslaget tjänst, om den inte varit undantagen 
från beskattning enligt 3 kap. 9 § eller på grund av ett skatteavtal.  
 
18 § 
 
Lagrådet föreslår att första stycket ges följande lydelse: 
 
Investeraravdrag får inte göras om den skattskyldige eller någon när-
stående till honom under betalningsåret eller något av de två be-
skattningsåren närmast före betalningsåret har fått en värde-
överföring från det företag i vilket andelar har förvärvats eller från ett 
annat företag i samma koncern och värdeöverföringen eller vid mer 
än en värdeöverföring dessa tillsammans, överstiger jämförelsebe-
loppet enligt 6 §.  
 

22 § 
 

Lagrådet föreslår att tredje stycket ges följande lydelse: 
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Med avyttring likställs vid tillämpningen av denna paragraf att ande-
larna övergår till någon annan genom gåva eller bodelning. Avyttring 
anses dock inte ha skett vid övergång genom bodelning med anled-
ning av dödsfall, äktenskapsskillnad eller upplösning av ett sambo-
förhållande. 
 
25 § 

 

Lagrådet föreslår att första stycket ges följande lydelse: 

 

Investeraravdrag ska återföras om den skattskyldige eller någon när-

stående till honom under något av de fem beskattningsåren närmast 

efter betalningsåret får en värdeöverföring från det företag i vilket 

andelar har förvärvats eller från ett annat företag i samma koncern 

och värdeöverföringen eller vid mer än en värdeöverföring dessa till-

sammans överstiger jämförelsebeloppet enligt 6 §. 

 

Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) 

 

Lagrådet lämnar lagförslaget utan erinran. 


