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Sammanfattning 
Finansinspektionen (FI) stödjer generellt EU-kommissionens förslag till 
EU-direktiv som kommer att minska företagens incitament för 
lånefinansiering och uppmuntra finansiering med eget kapital. Det kan 
därmed förväntas bidra positivt till den finansiella stabiliteten.  

FI:s synpunkter 
FI välkomnar åtgärder för att minska företagens incitament för 
lånefinansiering och uppmuntra finansiering med eget kapital. Dagens 
skattesystem särbehandlar lån, eftersom kostnaden för lånat kapital får dras 
av från det beskattningsbara resultatet, medan kostnaden för eget kapital inte 
får dras av. Det skapar drivkrafter och incitament för företag att finansiera 
sin verksamhet genom lån i stället för med eget kapital. Det leder till högre 
belåning och lägre soliditet i företagssektorn, vilket gör företagen mer 
sårbara för finansiella och makroekonomiska störningar. Risker kopplade 
till företagens lån är en viktig del i FI:s arbete med finansiell stabilitet.  
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EU-kommissionens förslag om införandet av ett avdrag för eget kapital och 
en begränsning av avdrag för räntor i bolagssektorn minskar den 
olikformiga behandlingen av kostnaden för lånat respektive eget kapital. 
Särskilt i kapitalintensiva branscher, som den kommersiella 
fastighetssektorn, kan företagens incitament för finansiering med lån minska 
till förmån för eget kapital. Över tid borde det leda till lägre skuldsättning 
och högre soliditet. Det innebär att de kan bli mindre sårbara för finansiella 
och makroekonomiska störningar, vilket stärker den finansiella stabiliteten.  

Snabbt ökande skulder bland icke-finansiella företag innebär risker för den 
finansiella stabiliteten. Initiativ som minskar incitament att finansiera 
investeringar med lån kommer därmed att öka företagens motståndskraft 
mot finansiella och makroekonomiska störningar. Sverige införde redan 
2019 avdragsbegränsningar för negativa räntenetton för att minska 
incitamenten för lånefinansiering. Och förslaget att införa avdrag för eget 
kapital kan minska snedvridningen mellan lånat och eget kapital ytterligare. 
FI stödjer därför generellt EU-kommissionens förslag. 

FI noterar att en ändring av skatteregler av det här slaget kan få flera typer 
av effekter på företagens agerande och att följderna därför är svåra att 
överblicka. Det är därför väsentligt att ett beslut föregås av en noggrann 
analys av förslagets konkreta utformning och kalibrering i syfte att klarlägga 
att avsedda effekter uppnås. 

FINANSINSPEKTIONEN 

Erik Thedéen 
Generaldirektör 

Ted Aranki 
Rådgivare 

I detta ärende har generaldirektören Erik Thedéen beslutat. Rådgivaren Ted 
Aranki har varit föredragande.  

Kopia till henrik.hasslemark@regeringskansliet.se 
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