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den kompletterande regeln till den s.k. tioprocentsregeln för bl.a. företag 
skattskyldiga till avkastningsskatt 

Remissinstanser: 
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2. Förvaltningsrätten i Uppsala 
3. Skatteverket 
4. Föreningen Svenskt Näringsliv 
5. Svensk Försäkring 
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Remissen avser den föreslagna bestämmelsen i 24 kap. 10 d § andra 
stycket inkomstskattelagen (1999:1229) om att införa en bestämmelse 
för bl.a. livförsäkringsföretag och pensionsstiftelser som kompletterar 
den s.k. tioprocentsregeln. Bestämmelsen tillkom vid framtagande av 
lagrådsremissen och har därför inte tidigare varit föremål för remiss
behandling. Förslaget behandlas i avsnitt 10.4.1 i lagrådsremissen samt i 
författningskommentaren till nämnda lagrum. Remissvaren ska ha 
kommit in till Finansdepartementet senast onsdagen den 1 augusti 2012. 
Svaren bör lämnas både på papper och per e-post. 

Vi är tacksamma om remissvaren även skickas i word-formatper e-post till 
registrator@finance.ministry.se. 

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. 
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svarapå rem iss-hur ochvarför (SB PM 2003:2). Den kan 
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

Kansliråd 

Kopia till 
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Utdrag ur 
lagrådsremiss Effektivare ränteavdragsbegränsningar 



1 Förslag till lag om ändring i 
inkomstskattelagen (1999:1229) 

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)' 

dels att 24 kap. 10 d andra stycket § ska ha följande 
lydelse, 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

24 

10 
Om det förelag inom 

intressegemenskapen som faktiskt 
har rätt till inkomsten har 
möjlighet att få avdrag för 
utdelning får första stycket 1 inte 
tillämpas, om Skatteverket kan 
visa att såväl förvärvet som den 
skuld som ligger till grund för 
ränteutgifter till Övervägande del 
inte är affärsmässigt motiverade. 

f 
Ränteutgifter avseende sådana 

skulder som avses i 10 b § ska 
också dras av om 

1. det företag i intressegemen
skapen som faktiskt har rätt till 
inkomsten som motsvarar ränte
utgiften antingen är skattskyldigt 
till avkastningsskatt enligt 2 § 1-3 
lagen (1990:661) om avkastnings
skatt på pensionsmedel eller, om 
det är ett utländskt företag som 
inte är skattskyldigt till 
avkastningsskatt, beskattas på ett 
likartat sätt och ska betala skatt 
som minst motsvarar avkastnings
skatt enligt lagen om avkastnings
skatt på pensionsmedel, och 

2. den ränta som under 
beskattningsåret har belöpt på 
skulden i genomsnitt inte över
stiger den genomsnittliga stats
låneräntan under kalenderåret 
närmast före beskattningsåret med 
mer än hälften. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på 
ränteutgifter som belöper sig på tiden efter den 31 december 2012. Äldre 
bestämmelser gäller för ränteutgifter som belöper sig på tiden före den 
1 januari 2013. 

'Lagen omtryckt 2008:803. 
1 Senaste lydelse 2008:1343. 



9.4.1 En kompletterande regel till den s,k. 
tioprocentsregeln införs för bl,a. företag som är 
skattskyldiga till avkastningsskatt 

Regeringens förslag: Det införs en bestämmelse för bl.a. 
livförsäkringsföretag och pensionsstiftelser som kompletterar den s.k. 
tioprocentsregeln. Enligt bestämmelsen ska ränteutgifterna kunna dras 
av om den som faktiskt har rätt till inkomsten som motsvarar 
ränteutgiften är skattskyldig till avkastningsskatt och om den ränta 
som under ett beskattningsår har belöpt på skulden inte överstiger den 
genomsnittliga statslåneräntan under föregående år med mer än 
hälften. Bestämmelsen är även tillämplig på utländska företag som i 
den stat där de hör hemma beskattas på ett likartat sätt under 
förutsättning att den skatt som företaget ska betala tas ut på en nivå 
som motsvarar avkastningsskatten. 

Promemorians förslag: Promemorian innehåller inget förslag om en 
kompletterande bestämmelse till den s.k, tioprocentsregeln för företag 
som är skattskyldiga till avkastningsskatt eller beskattas på ett likartat 
sätt. 

Remissinstanserna: Svenska Bankföreningen anför att förslaget är 
otydligt såvitt avser schablonbeskattade subjekt. Det är enligt föreningen 
viktigt att det klargörs i lagstiftningen att svenska livförsäkringsföretag 
och pensionsstiftelser omfattas av tioprocentsregeln, alternativt är 
undantagna från lagstiftningens tillämpningsområde, för att undvika att 
förslaget leder till negativa konsekvenser för pensionsspararna. Svensk 
Försäkring anser i första hand att livförsäkringsföretag och 
pensionsstiftelser helt ska undantas från det föreslagna regelverket för 
ränteavdragsbegränsningar. I andra hand bör tioprocentsregeln 
kompletteras så att det framgår att den avkastningsskatt som 
livförsäkringsföretagen betalar alltid motsvarar en skatt om minst tio 
procent. En osäkerhet i fråga om rätten till avdrag för räntekostnader 
kommer att påverka livförsäkringsföretagens placeringsstrategier och kan 
leda till att de avhåller sig från affärsmässigt motiverade placeringar, och 
far därmed direkt genomslag på storleken på den enskildes framtida 
pension. Avkastningsskatten är en schablonskatt avsedd att ersätta skatt 
på faktisk avkastning såsom ränta, utdelning och kapitalvinst. Det skulle 
därför med fog kunna hävdas att livförsäkringsföretag betalar minst 
femton procent avkastningsskatt på en tänkt nettovinst där ränta på 
pensionskapitalet ingår. Om tioprocentsregeln trots allt ska prövas på 
räntekostnader till livförsäkringsföretag måste även den avkastningsskatt 
som belöper på den underliggande fordran beaktas för att ge ett 
rättvisande resultat. 

Skälen för regeringens förslag: De som är skattskyldiga till 
avkastningsskatt, bl.a. livförsäkringsföretag och pensionsstiftelser, 
beskattas schablonmässigt utifrån värdet av ett skatteunderlag. 
Skatteunderlaget beräknas för dessa företag och stiftelser i huvudsak som 
värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskattningsåret 
efter avdrag för finansiella skulder multiplicerat med den genomsnittliga 
statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret. 
Skatteunderlag som avser kapitalförsäkring ska dock beräknas även med 



beaktande av värdet av de sammanlagda premier som betalats in under 
beskattningsåret, och det sammanlagda värdet ska i stället multipliceras 
med statslåneräntan vid utgången av november kalenderåret närmast före 
beskattningsåret. Avkastningsskatten ska ersätta skatt på faktiskt 
utgående ränta, utdelning och kapitalvinst. Enligt tioprocentsregeln ska 
ränteutgifter under vissa förutsättningar dras av om inkomsten som 
motsvarar ränteutgiften skulle ha beskattats med minst tio procent hos 
mottagaren om det företaget bara skulle ha haft den inkomsten. 
Avkastningsskatten beräknas utifrån värdet på företagets tillgångar, 
inklusive avkastning i form av ränta. Den motsvarar med största 
sannolikhet aldrig minst tio procent sett enbart till en viss ränteinkomst. 
Om hänsyn bara tas till beskattningen av ränteinkomsten är det därför i 
princip omöjligt för företag som är skattskyldiga till avkastningsskatt att 
uppfylla villkoren i tioprocentsregeln. I stället ligger såväl ränteintäkter 
och övrig avkastning som de tillgångar som genererar avkastningen, 
inklusive den fordran som genererat ränteintäkterna, till grund för 
beräkning av den avkastningsskatt som ska betalas. 

Svensko Bankföreningen och Svensk Försäkring anser att 
livförsäkringsföretag och pensionsstiftelser helt ska undantas fiån de 
föreslagna reglerna om ränteavdragsbegränsningar, alternativt att det ska 
klargöras att den avkastningsskatt som dessa betalar alltid motsvarar en 
skatt om minst tio procent så att villkoren i tioprocentsregeln ska anses 
uppfyllda. Att undanta företag som är skattskyldiga till avkastningsskatt 
från samtliga bestämmelser om ränteavdragsbegränsningar kan enligt 
regeringens mening inte komma i fråga eftersom de skäl som ligger 
bakom förslagen är lika giltiga avseende dessa företag som för andra 
företag som omfattas av förslagen. Inte heller är det en lämplig lösning 
att föreskriva att företag som är skattskyldiga till avkastningsskatt 
automatiskt ska anses uppfylla tioprocentsregeln. Det beror på att även 
om avkastningsskatten, som alternativ till konventionell beskattning, är 
avsedd att ersätta skatt på faktiskt utgående ränta, utdelning och 
kapitalvinst så behöver inte det innebära att beskattningen avseende en 
viss specifik intäkt ligger i nivå med en konventionell beskattning om 
minst tio procent. 

Den avkastningsskatt som beräknas utifrån värdet av t.ex. ett liv
försäkringsföretags tillgångar, inklusive den avkastning som tillgångarna 
genererat, kan i många fall motsvara en konventionell beskattning med 
samma skattesats sett till hela tillgångsmassan. Eftersom den 
avkastningsskatt som tas ut är beroende av nivån på statslåneräntan kan 
det dock variera från ett år till ett annat hur hög skatt som tas ut, även om 
värdet av de tillgångar som utgör underlag för skatten är oförändrat. 
Nivån på den skatt som faktiskt tas ut avseende avkastningen på en viss 
tillgång är också beroende av hur hög avkastningen varit på den specifika 
tillgången. Eftersom såväl värdet av den tillgång som genererat 
avkastningen som själva avkastningen ligger till grund för avkastnings
skatten kan man säga att en låg avkastning vid en jämförelse med 
konventionell beskattning beskattas högre än en hög avkastning. Vid 
vissa räntenivåer går det dock att med säkerhet säga att den 
avkastningsskatt som tas ut motsvarar en beskatming med minst tio 
procent hos den som har rätt till ränteinkomsten enligt vad som sägs i 
tioprocentsregeln. Enligt regeringens bedömning bör detta vara fallet när 



den ränta som under ett beskattningsår har belöpt på en sådan skuld som 
avses i 24 kap. 10 b § inkomstskattelagen (1999:1229), förkortad IL, inte 
överstiger den genomsnittliga statslåneräntan under året före 
beskattningsåret med mer än hälften, I de fallen anser regeringen att det 
är rimligt att även de foretag som är skattskyldiga till avkastningsskatt 
enligt 2 § 1-3 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, 
dvs. i huvudsak livförsäkringsföretag och pensionsstiftelser, erbjuds en 
regel som kompletterar tioprocentsregeln. Framför allt förenklings skäl 
talar för en sådan lösning. 

Även företag som i egenskap av arbetsgivare redovisar 
pensionsutfästelse i sin balansräkning är enligt 2 § 4 lagen om 
avkastningsskatt på pensionsmedel skattskyldiga till avkastningsskatt. 
Underlaget för avkastningsskatten utgörs dock för dessa skattskyldiga 
enbart av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende 
sådana pensionsutfästelser som tryggats med avdragsrätt. I övrigt är 
dessa företag skattskyldiga för sin verksamhet enligt inkomstskattelagen, 
och de har således möjlighet att få ränteavdrag avseende lån till företag 
inom en intressegemenskap prövade enligt tioprocentsregeln. Regeringen 
anser därför att de inte bör omfattas av den kompletterande regeln. 

Det föreslås således att det införs en kompletterande bestämmelse till 
tioprocentsregeln som innebär att de aktuella ränteutgifterna ska dras av 
så länge räntesatsen avseende skulden inte har överstigit 150 procent av 
den genomsnittliga statslåneräntan under föregående år. I vissa 
räntelägen skulle också en ränta som överstiger 150 procent av den 
aktuella statslåneräntan beskattas med avkastningsskatt som motsvarar en 
beskattning med minst tio procent enligt tioprocentsregeln. Det skulle 
dock bli mycket komplicerat att försöka formulera en bestämmelse där 
högsta tillåtna ränta beror på vilken nivå på statslåneräntan som gäller 
vid tillfället. Av betydelse för vilken räntenivå som kan accepteras är 
även att den del av ett livförsäkringsföretags tillgångar som hänför sig till 
kapital försäkring utgör grund för ett beskattningsunderlag som beskattas 
till 30 procent, medan övriga tillgångar utgör grund för ett 
beskattningsunderlag som enbart beskattas till 15 procent. Den högsta 
tillåtna räntenivån enligt den föreslagna regeln har beräknats utifrån en 
avkastningsskatt om 15 procent. Vissa företag som beskattas för underlag 
som avser kapitalförsäkring kommer dock att beskattas högre. Även här 
anser regeringen dock att det skulle vara allt för komplicerat att anpassa 
bestämmelserna efter att vissa företag kan beskattas högre för en viss 
andel av sitt beskattningsunderlag. Eftersom många företag enbart 
förvaltar tillgångar som utgör grund för ett beskattningsunderlag som 
beskattas till 15 procent blir det mest korrekt att anpassa den högsta 
tillåtna räntenivån efter en sådan beskattning. Resultatet kan dock bli att 
den angivna tillåtna räntenivån enligt bestämmelsen i vissa fall kommer 
att understiga den räntenivå där den avkasmingsskatt soin faktiskt tas ut 
avseende ett visst skuldförhållande motsvarar en beskattning med minst 
tio procent. I sådana situationer har företagen om de anser att 
skuldförhållandet är affärsmässigt motiverat alltid möjlighet att i stället 
fa rätten till avdrag för ränteutgifterna prövad enligt den s.k. ventilen. 

Det kan även förekomma utländska företag som beskattas 
schablonmässigt på ett sätt som liknar beskattning med avkasmingsskatt, 
samt att ett sådant företag ingår i en intressegemenskap och har en 



fordran på ett företag i intressegemenskapen som är skattskyldigt i 
Sverige. I sådana fall anser regeringen att förutsättningarna i den ovan 
beskrivna regeln avseende foretag som är skattskyldiga tiii 
avkastningsskatt ska anses vara uppfyllda även av ett företag som enligt 
lagstiftningen i den stat där det hör hemma beskattas på ett likartat sätt 
om den skatt företaget ska betala motsvarar den avkastningsskatt som tas 
ut enligt svenska regler. Med beskattas på ett likartat sätt menas att 
företaget ska vara skattskyldigt till en schablonmässigt beräknad skatt där 
skatteuttaget beräknas utifrån värdet av den skattskyldiges tillgångar. 
Vidare förutsätter det att den schablonmässigt beräknade skatten ersätter 
konventionell beskattning för den verksamhet som omfattas av 
schablonbeskattningen. Dessutom krävs att den skatt som faktiskt ska 
betalas av företaget tas ut på en nivå som minst motsvarar 
avkastningsskatt enligt den lägre skattesats som anges i 9 § lagen om 
avkastningsskatt på pensionsmedel, dvs. 15 procent. Därutöver krävs, 
liksom för de företag som beskattas med avkastningsskatt, att räntesatsen 
avseende den aktuella skulden inte har överstigit 150 procent av den 
genomsnittliga statslåneräntan under föregående år. Det skulle även 
kunna förekomma att utländska företag som beskattas på ett likartat sätt 
som företag som är skattskyldiga till avkastningsskatt men där 
beskattningssystemet i hemstaten är utformat så att dessa företag ändå 
kan uppfylla villkoren i tioprocentsregeln. I sådana fall är företagen 
naturligtvis oförhindrade att tillämpa tioprocentsregeln oavsett vad som 
anges i den kompletterande bestämmelsen för företag som beskattas 
schablonmässigt. 

Lagförslaget 

Den föreslagna kompletterande regeln till tioprocentsregeln för bl.a. 
företag som är skattskyldiga till avkasmingsskatt tas in i 24 kap. 10 d § 
andra stycket IL. 

12 Förfättningskommentar 

w d§ 

I det nya andra stycket införs en bestämmelse som i sak avser att 
motsvara tioprocentsregeln i första stycket för bl.a. de 
livförsäkringsföretag och pensionsstiftelser som är skattskyldiga till 
avkastningsskatt. Bestämmelsen innebär att ränteutgifter avseende en 
skuld till ett företag i intressegemenskapen ska dras av under vissa 
förutsättningar. 



Enligt första punkten i andra stycket krävs att det foretag inom 
intressegemenskapen som innehar fordran och har rätt tiii ränteinkomsten 
som motsvarar ränteutgiften är skattskyldigt till avkasmingsskatt enligt 
2 § 1-3 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, dvs. 
svenska livförsäkringsföretag och pensionsstiftelser samt utländska 
livförsäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut som bedriver 
verksamhet från fast driftställe i Sverige. Utländska livförsäkringsföretag 
och tjänstepensionsinstitut som bedriver verksamhet från fast driftställe i 
Sverige är enbart skattskyldiga till avkastningsskatt avseende sådana 
tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna 
försäkringsrörelsen eller tjänstepensionsverksamheten. En förutsättning 
för att dessa företag ska kunna tillämpa bestämmelserna i andra stycket 
är att såväl fordran som ränteintäkten avseende det skuldförhållande där 
avdrag yrkas för en ränteutgift är hänförliga till den verksamhet i Sverige 
som beskattas med avkastningsskatt. 

Bestämmelsen är även tillämplig på utländska företag som beskattas 
schablonmässigt på ett sätt som liknar den svenska beskattningen med 
avkastningsskatt. Med beskattas på ett likartat sätt menas att företaget ska 
vara skattskyldigt till en schablonmässigt beräknad skatt där skatteuttaget 
beräknas utifrån värdet av den skattskyldiges tillgångar. Dessutom krävs 
att den schablonmässigt beräknade skatten ersätter konventionell 
beskattning för den verksamhet som omfattas av schablonbeskattningen, 
och att det således inte tas ut någon direkt skatt på t.ex. avkastning och 
kapitalvinster inom denna verksamhet. För att bestämmelsen ska vara 
tillämplig för ett sådant utländskt företag krävs, utöver att beskattningen 
ska ske på ett likartat sätt, att den skatt som faktiskt ska betalas av 
företaget tas ut på lägst en nivå som motsvarar avkastningsskatt enligt de 
svenska reglerna. Med att skatten minst ska motsvara avkastningsskatten 
menas att den ska ligga på en nivå som minst motsvarar beskattning med 
avkastningsskatt enligt den lägre skattesats som anges i 9 § lagen om 
avkastningsskatt på pensionsmedel, dvs. 15 procent. 

Enligt andra punkten i andra stycket krävs att den ränta som under 
beskattningsåret har belöpt på skulden i genomsnitt inte överstiger den 
genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före 
beskattningsåret med mer än hälften. Det innebär att de aktuella 
ränteutgifterna ska dras av om räntesatsen avseende skulden i genomsnitt 
inte har överstigit 150 procent av den genomsnittliga statslåneräntan 
under föregående år. V id denna nivå på räntan kommer 
avkastningsskatten att motsvara en beskattning med minst tio procent hos 
den som har rätt till ränteinkomsten enligt vad som sägs i 
tioprocentsregeln. 

Att räntan som har belöpt på skulden i ett visst fall har Överstigit 
150 procent av den genomsnittliga stats låneräntan under kalenderåret 
närmast före beskattningsåret innebär dock inte per automatik att 
ränteutgifterna inte far dras av. Om företagen i en intressegemenskap där 
långivaren beskattas schablonmässigt anser att ett skuldförhållande med 
en högre ränta än 150 procent av statslåneräntan är affärsmässigt 
motiverat har de alltid möjlighet att få rätten till avdrag för 
ränteutgifterna prövad enligt ventilen i 10 e §. 




