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Till  
Finansminister Anders Borg  
 
Kopia till:  
Näringsminister Annie Lööf  
Skatteutskottets ordförande Henrik von Sydow 
Näringsutskottets ordförande Mats Odell  
 

 
 
Hemställan om Investeraravdrag  
 
Företagsskattekommittén har den 30 januari 2012 lämnat ett delbetänkande 
(SOU2012:3) Skatteincitament för riskkapital.  
 
Till betänkandet fogades ett antal reservationer och särskilda yttranden som 
förespråkar att skatteincitamentet bör innefatta en definitiv skattelättnad. 
Grunddragen i ett sådant förslag beskrevs i särskilt yttrande till betänkandet 
under benämningen Investeraravdrag.  
 
Detta har nu utvecklats vidare. Förslag till lagtext och kommentarer bifogas 
denna hemställan. Det innehåller färdiga förslag till lösningar på de problem som 
framförts beträffande en definitiv skattelättnad.  
 
Vissa avvägningar kan givetvis vinna på att analyseras ytterligare och naturligtvis 
går det att justera olika parametrar i förslaget. Mot denna bakgrund föreslås att 
även förslaget till investeraravdrag i denna hemställan snarast möjligt skickas till 
remissinstanserna som komplettering i den pågående remissbehandlingen av 
delbetänkandet.  
 
Investeraravdrag - skattelättnad för investeringar i småföretag  
 
Investeraravdraget har i sin uppbyggnad stora likheter med förslaget till 
riskkapitalavdrag i delbetänkandet. Här några huvuddrag i investeraravdraget.  
 
Definitiv skattelättnad för privatpersoner som förvärvar andelar i mindre företag  
Skattelättnaden växer under de första tre åren med innehavstiden  
Avyttring under de första åren leder till återföring enligt en fallande skala  
Villkor om en minsta lönesumma motsvarande en tredjedel av tillskottet, högst 
500 000 kr 
Företaget ska huvudsakligen bedriva rörelse  
Syftet med tillskottet ska vara att kapitalet ska användas i rörelsen  
Spärrar mot värdeöverföringar över en viss nivå före och efter tillskottet  
 
För att underlätta läsningen av förslaget presenteras lagtexten tvåspaltigt i bilaga 
1 a, med förslaget till riskkapitalavdrag till vänster och förslaget till 
investeraravdrag till höger. I bilaga 1 b finns kommentarer till förslaget. Tiden 



 

 

har inte medgivit att behandla de ändringar som kan behövas i förslaget till 
ändring i Skatteförfarandelagen. Vi återkommer i den delen i remissyttrandet. 
Avslutningsvis har vi i bilaga 2 samlat några andra angelägna frågor som dock 
inte är avgörande för frågan om införande av ett investeraravdrag och därför bara 
behandlas kortfattat där i stället för i lagtexten.  
 
Stockholm den 23 februari 2012  
 
Elisabeth Thand Ringqvist   Annika Fritsch  
VD Företagarna    Skatteexpert Företagarna 


