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Nya skatteregler för företagssektorn 
1 Sammanfattning 
Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter som 
rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent. 

Då promemorian inte tar upp frågor som rör statistikinsamling eller 
statistikansvar har SCB inget att invända mot utredningens förslag. 
Den enda synpunkt som lämnas avser en oro att det finns en risk för 
lägre kvalitet i underlaget från Ekonomistyrningsverket (ESV) under 
en övergångsperiod fram till dess att Taxeringsutfall finns att tillgå 
baserat på de nya reglerna. 

 

2 Allmänna synpunkter 
Promemorian med förslag om nya skatteregler för företagssektorn 
baseras på tidigare förslag inom området framtaget av Företags-
skattekommittén men nu till viss del omarbetat. Den synpunkt som 
lämnades på tidigare förslag var en oro att det finns en risk för lägre 
kvalitet i underlaget från ESV under övergångsperioden innan det 
nya skattesystemet helt är anpassat till den nya inkomstskattelagen. 
Den synpunkten kvarstår även efter de nya förslagen. Eftersom 
underlaget avseende skatter i nationalräkenskaperna baseras på 
prognoser från ESV fram till Skatteverkets utfall, har SCB stämt av 
eventuella risker tillsammans med ESV. 

 

3 Nya skatteregler 
De områden som behandlas i promemorian berör främst generell 
ränteavdragsbegränsning (finns två olika förslag) och ränteavdrags-
regler, bolagsskattesänkning, värdeminskningsavdrag på hyreshus, 
begränsning av rätten att nyttja underskott, skatteregler om 
finansiella leasingavtal samt avdragsförbud för ränta vid vissa 
gränsöverskridande situationer. 

Ingen av de föreslagna ändringarna bedöms påverka SCB:s möjlighet 
att samla in eller bearbeta och presentera ekonomisk statistik. SCB 
noterar att förslagen kommer att resultera i förändrad fördelning av 
bolagsskatt mellan företag och mellan branscher men att det inte 
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påverkar möjligheten att presentera befintlig statistik. SCB uppfattar 
således inte att det innebär en förändring för SCB:s statistikframställ-
ning. Det finns dock en oro beträffande övergångsperioden innan de 
nya reglerna tillämpas fullt ut vilket kan påverka möjligheten för ESV 
att göra prognoser med god kvalitet som sedan ingår i national-
räkenskaperna. Bedömningen är att det kan komma att ta några år att 
utarbeta träffsäkra prognoser för bolagsskatter enligt det nya 
regelverket. 

I övrigt anser inte SCB att det föreligger några försvårande 
omständigheter som påverkar företagsstatistikområdet. SCB 
omnämns inte heller i konsekvensanalysen utan endast som källa i 
promemorian. 

 
Beslut i detta ärende har fattats av vikarierande generaldirektör Helen 
Stoye i närvaro av avdelningschef Elisabeth Hopkins, enhetschef Per 
Andreasson samt handläggare Johan Norberg, föredragande. 
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