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Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av regler av EU:s 

regler om statligt stöd 

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 

att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets 

näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att 

stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan. En viktig aspekt i detta 

arbete är att förbättra dialogen och samförståndet i gränserna mellan en företagares vardag och 

svensk myndighetsutövning.  

Redan när förslag till investeraravdraget föreslog anmärkte vi på att det var byråkratiskt, osäkert och 

krångligt, vilket innebar att det skulle få en marginell funktion. Att man inte hållit sig till EU:s 

regelverk och först när undantaget tagit slut komma med ett justerat förslag verkar märkligt. Vad 

händer med människor och företag som försöker använda investeraravdraget första halvåret 2020? 

Kommer de att bli återbetalningsskyldiga för den perioden? 

Trots att Finansdepartementets promemoria sändes ut i mitten av december 2019 presenteras 

endast resultat från investeraravdraget från 2017, alltså nästan 2 år tidigare. Även dessa uppgifter 

verkar behäftade med en väldig massa osäkerheter och uppskattningar. Enligt promemorian saknas 

statistik, saknas uppgifter, beräknas, Skatteverket har i dagsläget inte tillgång till dessa uppgifter 

o.s.v., vilket verkar tyda på att man antingen inte vill visa fakta eller faktiskt inte vet. Ifall man inte vet 

verkar det ju märkligt att så här efter EU:s beslut komma med ett ännu mer krystat förslag. 

2017 skulle enligt Skatteverket investeraravdraget ha uppgått till 178 miljoner, vilket skulle minskat 

skatteintäkterna till staten med 53 miljoner. Samma år återfördes 41 miljoner, p.g.a. krångliga regler 

får man förmoda.  

I tabell 2 visar man till viss del att avdraget nått i huvudsak storstäderna, vilka för det mesta har 

fungerade finansieringsmöjligheter för växande företag. Det kanske vore på sin plats att regeringen 

även tittade utanför dessa områden för att kunna underlätta för mindre företag att finansiera sin 

verksamhet. I synnerhet tjänsteföretag i glesbygd har uppenbara problem med extern finansiering, 

men ännu svårare blir det om man är kvinnlig företagare eller född utanför Sveriges gränser. 

Baserat på uppgifter för 2017 från Skatteverket beräknas omkring 280 företag beröras av förslaget 

om att begränsa investeraravdraget till investeringar i företag som varit verksamma mindre än sju år. 

Med tanke på att Sverige har en bra bit över 1 miljon företag, varav många har svårigheter med 
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finansiering, så borde regeringen fokusera mer på de minsta företagens villkor. Det går t.ex. att låta 

företaget behålla sina upparbetade vinstmedel obeskattade tills de används, för att kunna ha 

möjlighet att planera sina satsningar och utvecklingar. 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitisk talesperson Erik 

Sjölander varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 
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