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Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar,
distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på
energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen — till nytta
för alla.
Energiföretagen Sverige önskar yttra sig över rubricerad remiss då förslagen får stora
konsekvenser för energibranschen.

Sammanfattning
Energiföretagen anser att det är de kapitalintensiva branscherna som drabbas mest av
förslaget och det är negativt för Sverige att införa regler som leder till minskade
investeringar. Energiföretagen anser att föregående års underskott inte ska tas med vid
beräkning av avdragsunderlaget. Förslaget slår orättvist hårt mot företag som har stora
upparbetade underskott vid förslagets införande såsom kärnkraftsägare och producenter
av förnybar el och strider mot principen om förutsebarhet.
Energiföretagen Sverige avstyrker förslaget att som modell för en generell begränsning av
rätten till ränteavdrag i bolagssektorn införa en EBIT-regel och förespråkar i stället att
alternativet med en EBITDA-modell införs.
Energiföretagen Sverige välkomnar en sänkning av bolagsskattesatsen från 22 till 20
procent.
Energiföretagen Sverige ställer sig i övrigt i allt väsentligt bakom remissvaret från
Näringslivets skattedelegation (NSD).
Utformningen av ränteavdragsbestämmelser måste ta hänsyn till kapitalintensiva
branscher
I lagförslaget utgår man från att alla branscher ska behandlas på samma sätt vad gäller
ränteavdragsbegränsningar. Det är särskilt de kapitalintensiva branscherna som drabbas
mest av förslaget och det är negativt för Sverige ifall reglerna leder till minskade
investeringar. I förslaget utgår man också från grundtanken att skuld alltid är något
negativt. Att lånefinansiera och skuldsätta företag är i allmänhet nödvändigt för att
genomföra kapitalintensiva investeringar, för energibranschens del främst i
energiproduktionsanläggningar och överföringsinfrastruktur.
Kärnkraftsägarna och många övriga elproducenter har stora nedskrivningsbehov
Under 2015 beslutades att stänga ned fyra svenska kärnkraftsreaktorer, 01 och 02 samt
R1 och R2 i förtid. Detta bl.a. som följd av höjd effektskatt på kärnkraft 2015 och de
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rådande marknadsförutsättningarna. En konsekvens av stängningen av kärnkraftsreaktorerna är stora nedskrivningsbehov i ägarföretagen, som i sin tur leder till stora
underskott. Motsvarande situation finns även för ägare till kraftvärme- och vindkraftverk,
där marknadsförutsättningarna de senaste åren med låga el- och elcertifikatspriser lett till
nedskrivningsbehov. För producenterna av förnybar el består också produktionskostnaderna till stor del av räntekostnader. Föreslagna ränteavdragsbegränsningar
kommer därmed också att slå hårt mot landets producenter av förnybar el. Förslaget
leder till att många företag, även de som går med förlust, kommer att drabbas av ökad
inkomstskatt. Att begränsa avdragsrätten för underskottsavdrag, om än tillfälligt, strider
även mot principen om förutsebarhet och slår mycket orättvist mot redan hårt drabbade
branscher.
Energiföretagen anser att möjligheterna till underskottsavdrag inte ska
tidsbegränsas
Energiföretagen anser att föregående års underskott inte ska tas med vid beräkning av
avdragsunderlaget. Förslaget slår orättvist hårt mot företag som har stora upparbetade
underskott vid förslagets införande och strider mot principen om förutsebarhet.
Energiföretagen anser att ett outnyttjat negativt räntenetto ska kunna rullas framåt
obegränsat i tiden och inte bara 6 år, i likhet med trenden i övriga Europa. I kombination
med förslaget ovan riskerar underskottsföretag att permanent gå miste om ränteavdrag.
Energibranschens verksamhet måste drivas långsiktigt och är kapitalintensiv.
Den tillfälliga begränsningen av underskottsavdrag (fram till 2020 eller 2021) innebär att
avdrag för tidigare förluster skulle medges till ett belopp som motsvarar högst 50 procent
av överskottet för näringsverksamhet. Detta ger negativ effekt på energibranschen under
de kommande åren eftersom flertalet bolag har stora tidigare förluster i Sverige.
Begränsningen i att utnyttja outnyttjade ränteavdrag respektive outnyttjade
skattemässiga underskott behöver också ses över eftersom dessa inte tar hänsyn till
konjunktursvängningar. Hänsyn behöver också tas till det faktum att den svenska kronan
är liten och relativt svag i en internationell miljö (i termer av valutasäkringar och
valutaeffekter på räntekostnader), vilket kan få företag att flytta sina respektive Treasuryavdelningar till annat land. Carry-forward-modellen bör därför också kombineras med
carry-back-regler.
Energiföretagen föreslår att alternativet med EBITDA-regel införs
Energiföretagen Sverige avstyrker förslaget att som modell för en generell begränsning av
rätten till ränteavdrag i bolagssektorn införa en EBIT-regel och förespråkar i stället att
alternativet med en EBITDA-modell införs. EBITDA-regeln tillämpas mer allmänt
internationellt. Avdragsutrymmet bör sättas till 30 procent.

Vi anser även att de befintliga ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap.
inkomstskattelagen bör tas bort. De svårigheter som reglerna innebär i dag kommer
annars att kvarstå.
Konsekvenser
Energiföretagen Sverige anser att de administrativa konsekvenserna av förslaget har
underskattats och blir orimligt stora. Förslaget får således utöver långtgående
ekonomiska konsekvenser även mycket betungande administrativa konsekvenser för
större svenska koncerner eftersom beräkning behöver ske kvartalsvis för såväl aktuell
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som uppskjuten skatt. Först måste det beräknas ett finansnetto för respektive företag.
Därefter ska negativa räntenetton kvittas mot positiva sådana koncerninternt. Sedan
behöver slutligen resultatutjämning ske av skattemässigt resultat inom koncernen med
hjälp av koncernbidrag, vilket i sig kan få påverkan på EBIT/EBITDA. Möjligheterna för
förenklingar för små och medelstora företag i det aktuella EU-direktivet har heller inte
utnyttjats i förslaget.
Övriga förslag
Energiföretagen Sverige välkomnar en sänkning av bolagsskattesatsen från 22 till 20
procent.
Energiföretagen Sverige ställer sig i övrigt i allt väsentligt bakom remissvaret från
Näringslivets skattedelegation (NSD).

Pernilla Winnhed
VD, Energiföretagen Sverige

3(3)

