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Småföretagarnas Riksförbund delar regeringens uppfattning om att de små företagen är 

underkapitaliserade. Därför ställer sig förbundet övervägande positivt till förslaget om investeraravdrag. 

Förslaget är kopplat till ett förslag till sänkt bolagsskatt vilket förbundet är negativt till. Givet de ramar 

som regeringen föreslagit för avdraget, vill förbundet ändå ifrågasätta om det verkligen kommer att 

innebära någon hjälp för de riktigt små företagens finansiering. Det kan ifrågasättas om det inte vore 

bättre med ett definitivt skatteavdrag istället för en villkorad skattelättnad. 

 

Det är viktigt att påminnas om att små och medelstora företag inte bara driver på skapandet av nya 

arbetstillfällen utan också spelar en avgörande roll för innovationskraften i samhällsekonomin. 

Forskningen visar att en relativt liten andel av de mindre företagen står för en oproportionerlig stor del av 

tillväxten. Framförallt snabbväxande mindre företag är beroende av externa investeringar för att kunna 

utvecklas. Tyvärr upplever småföretagare i Sverige att det föreligger stora svårigheter att hitta kapital till 

sina verksamheter. Därför finns goda skäl att genomföra reformer vilka stimulerar investeringar i de 

mindre företagen.  

 

Bristen på riskkapital i Sverige relaterar tydligt till den förda skattepolitiken.  De som investerar i mindre 

verksamheter möter, liksom företagarna själva, omfattande risk. Om uppsidan av framgångsrika 

investeringar beskattas kraftigt kommer benägenheten att genomföra investeringar att minska betydligt. 

Mycket riktigt visar internationell forskning att tillgången till riskvillig kapital är mindre i länder med 

högre skatt på kapitalvinster. Sambandet har också uppmärksammats av den internationella 

samarbetsorganisationen OECD. 



 

 

 

Skatteverket har själva noterat att den svenska skatten på kapitalvinster är ovanligt hög i internationell 

jämförelse. En anledning är att själva nivån på 30 procent är högre än i omvärlden. En annan är att flertal 

andra länder, exempelvis andra EU-medlemmar, justerar för inflation vid beräkning av skatten. I Sverige 

sker ingen sådan justering, vilket leder till att den effektiva skattenivån kan bli betydligt högre. Om värdet 

av ett företag växer med 4 procent under 10 år, samtidigt som inflationen är 2 procent, så kommer den 

effektiva reala kapitalvinstskatten att uppgå till närmare 50 snarare än 30 procent. Att införa en sänkning 

av kapitalvinstskatten, eller åtminstone införa räntejustering vid uttagande av skatten, skulle medföra 

omfattande samhällsekonomiska fördelar. Dessutom pekar forskningen på att kapitalvinstskatten i 

Sverige befinner sig på en så skadlig nivå att en sänkning av skatten förväntas bli intäktsneutral också för 

staten. Det betyder att en sänkning på marginalen skulle stimulera så stor tillväxt att lika mycket skulle 

betalas in i skatt efter som innan reformen. 

 

Regeringens förslag om investeraravdrag är kopplat till ett förslag till sänkt bolagsskatt, vilket 

Småföretagarnas Riksförbund anser är en mindre lämplig reform än sänkta arbetsgivaravgifter. Att 

regeringen inför ett riktat avdrag istället för en generell skattesänkning kan förväntas medföra 

snedvridningar och gränsdragningsproblematik. Därför är det osäkert om initiativet kommer att öka 

riksvilligheten bland investerare i större utsträckning. När det gäller de vanliga 

uppföljningsinvesteringarna, kan det bli svårt att hitta nya investerare om det finns en alltför splittrad 

ägarbild. Det borde även finnas möjlighet till avdrag för privata investerare som har sina tillgångar i 

aktiebolag och som investerar genom dem.  

 

Kravet på att företaget ska ha ett löneunderlag om minst 300 000 kronor och att det inte får vara i 

ekonomiska svårigheter, kan också få följande negativa konsekvenser. Många innovativa företag har inte 

så många anställda i början på sin verksamhet. Företagaren, liksom eventuellt också nyckelmedarbetare, 

kan under en viss tid arbeta utan större ersättning för att belönas först när verksamheten blir 

framgångsrik. Ett företag som exempelvis arbetar med programmering kan bli mycket framgångsrikt när 

programmet väl lanserats och nått framgång, men kommer inte ha några intäkter förrän så sker. Är det 

samhällsekonomiskt rimligt att detta exempelföretag inte ska kunna dra nytta av ökade incitament till 

investeringar? Varför ska gränsen sättas vid just 300 000 kronor, istället för något högre eller lägre? 

Liknande former med gränsdragningsproblematik går enkelt att undvika om det riktade avdraget istället 

ersätts med en generell skattesänkning. Därtill kommer att kravet på ekonomisk stabilitet innebär att 

avdraget inte kan utnyttjas vid finansiering av företag som kan rekonstrueras och återuppbyggas. 



 

 

 

 

 

Enligt utredningen bakom lagförslaget kommer endast ca 15 000 nybildade företag och ca 2 000 företag 

som genomför nyemissioner per år att beröras av riskkapitalavdraget per år. Detta verkar litet magert med 

tanke på att cirka 45 000 nya företag startas varje år, enligt uppgifter i samma utredning. Förbundet 

ifrågasätter därför om inte kraven för avdraget satts för högt med påföljd att många av de små företagen 

inte kommer åt denna typ av finansiering. Förbundet vill dessutom slutligen påpeka att det finns en risk 

för att de föreslagna reglerna för återföring av avdraget pga. värdeöverföringar och annat, kommer att 

medföra ytterligare regelkrångel och administration för både investerare och Skatteverket. Reglerna har 

utformats för att investeraravdraget inte ska bli föremål för skatteplanering. En fördel med att fokusera på 

breda skattesänkningar snarare än riktade avdrag är just att skattesänkningar leder till färre 

komplikationer och kryphål i skattelagstiftningen.  

 

 

I detta ärende har förbundsordföranden Leif Svensson beslutat och förbundsjuristen, advokat Wiggo 

Lindgren, varit föredragande. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Leif Svensson 

Förbundsordförande 


