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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 14 november 2014 beretts tillfälle att 
avge yttrande över Skatteförenklingsutredningens betänkande Förenklade skatteregler för 
enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag 
(SOU 2014:68). 
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet har sammantaget inget att erinra mot förslagen i betänkandet. 
Advokatsamfundet anser dock att förslagen i vissa delar leder till bristande neutralitet 
mellan bolagsformer och omotiverade företagsekonomiska nackdelar. Vidare bör vissa 
delar utredas ytterligare innan eventuella förändringar genomförs.  
 
Advokatsamfundet har särskilt följande synpunkter: 
 

i. Utredningens förslag att ersätta periodiseringsfonden med den nya 
företagsfonden skulle innebära en förlorad möjlighet till resultatutjämning 
för den typen av företag som ofta saknar ett betydande kapitalunderlag och 
därför inte kan använda företagsfonden, såsom de allra minsta företagen eller 
vissa tjänsteföretag. De förenklingar som slopandet av periodiseringsfonden 
medför väger i detta avseende inte upp de nackdelar som drabbar dessa 
näringsidkare.  
 

ii. Förslaget att sänka räntefördelningsräntan vid fullständig räntefördelning 
leder till en olämplig minskning i neutralitet i förhållande till aktiebolag.  
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iii. Det maximala räntefördelningsbeloppet vid förenklad räntefördelning bör 
höjas och en möjlighet att spara outnyttjade räntefördelningsbelopp även vid 
förenklad räntefördelning bör finnas. Detta i syfte att öka neutraliteten i 
förhållande till fåmansaktiebolag. 
 

iv. En mer utförlig konsekvensanalys bör göras beträffande vissa förslags 
inverkan på upphovsmän och verksamma inom skogsindustrin.  

 

Slopad periodiseringsfond 
 

De tjänsteföretag eller andra företag av mindre storlek som saknar betydande 
kapitalunderlag gynnas visserligen av de föreslagna reglerna om förenklad 
räntefördelning. Det maximala ekonomiska värdet av den förenklade räntefördelningen är 
emellertid begränsat (6 600 kronor för de med högst marginalskatt 2014). Som påpekas i 
utredningen har dessutom reglerna om räntefördelning ett annat syfte än reglerna om 
periodiseringsfonder. Positiv räntefördelning syftar till att avkastning på investeringar i 
enskild näringsverksamhet inte ska utsättas för en merbeskattning i inkomstslaget 
näringsverksamhet när dessa i stället bör hänföras till inkomstslaget kapital. Periodi-
seringsfonden syftar till att möjliggöra förlustutjämning bakåt i tiden samt att öka företags 
möjlighet till investeringar med eget kapital.  
 

Advokatsamfundet anser att avsättning till periodiseringsfond är en enkel och till synes 
väl fungerande möjlighet till resultatutjämning. I linje med det särskilda yttrande som 
finns återgivet i utredningen (s. 317 ff.) anser Advokatsamfundet att denna möjlighet bör 
behållas och kunna tillämpas som ett alternativ till företagsfonden.  
 

Att inte behålla ett alternativt parallellt system med periodiseringsfond motiveras främst 
av förenklingsskäl. Det är dock tveksamt om de påtvingade förenklingarna skulle 
uppfattas som önskvärda av de näringsidkare som förlorar möjligheten till 
förlustutjämning bakåt i tiden och därmed försätts i en sämre ekonomisk situation.  
 

Sänkt fördelningsränta vid fullständig räntefördelning 
 

Räntesatsen vid positiv räntefördelning justerades så sent som genom 2014 års 
budgetproposition. Räntesatsen justerades då som en följd av att det lönebaserade 
utrymmet för fåmansaktiebolag samtidigt höjdes. Justeringen gjordes alltså för att behålla 
neutraliteten mellan olika företagsformer.  
 
Enligt regeringens kommittédirektiv kan en minskning av neutraliteten i viss mån 
accepteras om syftet är att åstadkomma en förenklad beskattning. Att, som i förevarande 
fall, sänka räntesatsen och därmed minska neutraliteten i syfte att finansiera den 
föreslagna reformen är dock principiellt felaktigt. Dagens räntesats för positiv 
räntefördelning bör därför kvarstå oförändrad.  
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Förenklad räntefördelning 
 

Advokatsamfundet anser att maxbeloppet på ett halvt prisbasbelopp (22 200 kronor 2014) 
vid förenklad räntefördelning är för lågt. Beloppet kan jämföras med förenklingsregeln för 
kapitalbeskattning i fåmansbolag som uppgår till 2,75 inkomstbasbelopp (ca 155 000 
kronor 2014). Detta skapar en bristande neutralitet i förhållande till aktiebolag. 
 
I syfte att öka neutraliteten mellan olika företagsformer, bör även outnyttjade 
fördelningsbelopp vid förenklad räntefördelning kunna sparas på samma sätt som vid 
fullständig räntefördelning och beträffande sparat utdelningsutrymme i fåmansaktiebolag. 
Av förenklingsskäl bör uppgifter om sparat räntefördelningsbelopp kunna förtryckas i 
deklarationsunderlaget.  
 

Upphovsmän och verksamma inom skogsindustrin 
 

Behovet av resultatutjämning är särskilt stor i branscher som kännetecknas av stora men 
oregelbundna eller glest förekommande intäkter. 
 

Andelen avsättningsbar vinst kommer enligt förslaget att minska för de upphovsmän som 
i dag har möjlighet att göra avsättningar till upphovsmannakonto. För dessa kommer även 
ett krav på kapitalunderlag att införas. En mer noggrann konsekvensanalys med beaktande 
av branschens särdrag och de särskilda hänsyn som ligger till grund för upphovsmanna-
kontot, bör göras innan de betydande förändringarna genomförs.  
 

Advokatsamfundet tillstyrker förslaget om att en högre avsättning till företagsfonden ska 
vara möjlig vid vissa fall av skador på skog. En mer noggrann konsekvensanalys bör dock 
göras i syfte att granska om ytterligare anpassningar till skogsindustrin är motiverade eller 
om förslaget att slopa skogskontot och skogsskadekontot kan komma att få särskilt 
negativa konsekvenser för verksamma inom skogsindustrin.  
 

Övrigt 
 
Advokatsamfundet har inget att erinra mot övriga delar av förslagen i betänkandet, vilka i 
stora delar anses kunna leda till en ökad enkelhet och förutsebarhet i beskattningen.  
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