Rättelseblad
På s. 117 i 2013 års rapport skrev rådet:

”Dessutom införs en s.k. generell omvänd ventil som innebär att ränteavdrag kan nekas om
skuldförhållandet har till syfte att skapa en väsentlig skatteförmån.”
Någon sådan regel har inte införts.
På s. 118 i 2013 års rapport skrev rådet:

”Regeringen räknar med att de skärpta ränteavdragsbegränsningarna ökar skatteintäkterna med
8,8 mdkr. Kunskaperna om vilka möjligheter som de nya reglerna ger, samt vilka
beteendeförändringar de kan resultera i, är begränsade. Detta illustreras av att regeringen redan
den 18 april i år såg sig tvingad att vidta omedelbara åtgärder för att förhindra den skatteplanering
som de nya reglerna medgav.11 Rådet anser att beräkningarna rörande effekterna av
restriktionerna på ränteavdragen är mycket osäkra.”
Den skrivelse som det hänvisas till i fotnoten i detta textavsnitt behandlar en ändring av
bolagsskattereglerna. Ändringen berör inte de skärpta reglerna för ränteavdragsbegränsningar,
vilket man kan tro då man läser den ovan citerade texten. Även om regeringens skrivelse inte
handlar om de skärpta ränteavdragen, så är det faktum att regeringen såg sig tvungen att lägga
fram skrivelsen en bra illustration av svårigheterna med att bedöma effekterna av en
regelförändring. I Budgetpropositionen för 2013 räknade regeringen med att sänkningen av
bolagsskatten skulle innebära ca 16 mdr kronor i minskade inkomster för statsbudgeten.
Regeringen förbisåg dock att företagens möjligheter med de nya reglerna att utnyttja
koncernbidrag kunde leda till ”ett avsevärt skattebortfall”, vilket innebar att försvagningen av
inkomsterna riskerade att bli större än 16 mdr kronor om inte reglerna snabbt ändrades.

Finansdepartementet (2013). Regeringen motiverar i skrivelsen sitt initiativ på följande sätt: ”Om åtgärder inte vidtas omedelbart finns en
betydande risk för skatteplanering med ett avsevärt skattebortfall som följd. Det föreligger därför enligt regeringens mening särskilda skäl för att
med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa det kommande förslaget på koncernbidrag som lämnas
under beskattningsår som avslutas efter det att denna skrivelse överlämnades till riksdagen, dvs. från och med den 19 april 2013.”
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