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Remissvar till Företagsskattekommitténs slutbetänkande: 
”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” 
(SOU 2014:40) 
 

Allmänna synpunkter 

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) motsätter sig det huvudförslag 
som presenteras i företagsskattekommitténs slutbetänkande, Neutral 
bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet, SOU 2014:40 
(”Betänkandet”). AIAB anser att företagsskattekommittén inte har tagit 
hänsyn till att finansiering med belåning tillämpats historiskt sett vid 
bland annat statliga och privata infrastrukturfinansieringar och i andra 
branscher med likartade tyngre investeringsbehov. Investeringar i 
infrastruktur som är finansierade genom upptagande av lån bygger på att 
räntekostnaderna - hänförliga till de investeringar som har gjorts - ska 
vara avdragsgilla. En princip som har varit en grundbult i det svenska 
beskattningssystemet om än med viss begränsning sedan 
ränteavdragsbegränsningsreglerna infördes. AIAB är av uppfattningen att 
företagsskattekommitténs förslag innebär en radikal förändring av 
regelsystemet och förutsättningarna för bedrivande av verksamhet med 
tunga investeringsbehov.  

AIAB är kritisk till förslaget på övergångsbestämmelse i p 14.9.7 som 
anger att tidigare års underskott efter ikraftträdandet av de föreslagna 
bestämmelserna ska reduceras till 50 procent. Företagsskattekommitténs 
motivering därtill är att befintliga underskott till stor del beror på tidigare 
gjorda ränteavdrag. AIAB är av uppfattningen att övergångsbestäm-
melsen och motiveringen därtill är ogrundad och inte tillräckligt 
analyserad. AIABs uppfattning är att stora underskott i många verk-
samheter är hänförliga till stora reella investeringar. Att underskott  
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hänförliga till stora reella investeringar skulle reduceras till 50 procent 
skulle dels slå väldigt hårt mot de som investerat stora summor i stora 
projekt, dels vara i strid med både principen om förutsägbarhet samt i 
viss mån även med principen om retroaktiv lagstiftning eftersom det 
skulle innebära att det påverkar affärsbeslut som har fattats tidigare år.  

Specifika synpunkter kopplade till Arlandabanan och statens villkorslån 

Staten har ett samfinansierat infrastrukturprojekt (Arlandabanan) med 
den privata sektorn genom AIAB och motparten A-Train AB. AIABs 
bedömning är att de föreslagna alternativen i slutbetänkandet visserligen 
inte får ett sämre utfall för statens del vad gäller återbetalningen av 
statens villkorslån än med nuvarande avdragsregler, men förslagen 
innebär en ökad finansiell risk för A-Train AB. Underskottsavdrag har 
varit en gängse företeelse i Sverige och en halvering så tidigt som  
2015-12-31 tycks väl hårt. I dagsläget drabbas dock inte A-Train AB 
eftersom några sådana outnyttjade underskottsavdrag inte finns. 

Skälen till att en ökad finansiell risk uppstår för A-Train AB är att 
skattekostnaden får en ökad avhängighet av finansnettot och mindre av 
resultatet med förslagen i betänkandet. A-Train AB har en relativt fast 
kostnadsstruktur som till stor del är knuten i en med staten via AIAB 
avtalad turtäthet, vilket är en princip som är typisk för just samfinan-
sierade infrastrukturprojekt med uppställda krav på en samhällsservice. 
Detta innebär en ökad finansiell risk då producerat utbud är trögrörligt i 
förhållande till fallande efterfrågan. Skulle t.ex. intäkterna falla i A-Train 
AB kvarstår kostnadsmassan och de finansiella kostnaderna i allt 
väsentligt, vilket då resulterar i en högre effektiv skattesats för A-Train 
AB.   

Skälen till att återbetalningen av statens villkorslån inte bedöms bli 
påverkade i någon större omfattning är att det för närvarande ser ut att bli 
en kort tid mellan införandet av de nya reglerna och bedömd tidpunkt för 
när återbetalningen av statens villkorslån påbörjas av A-Train AB samt 
att återbetalningen huvudsakligen är avhängig A-Trains omsättning och 
inte vinstutdelning. Vidare bedöms för närvarande A-Train i framtiden 
uppvisa en stark tillväxt i marginaler att det finns ett utrymme för 
negativa finansnetton. Detta är dock en omständighet som i allt väsentligt 
kvarstår att realisera.  
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AIAB har inte funnit att betänkandet har behandlat reglerna för 
vinstandelslån specifikt. AIABs uppfattning är vinstandelslån som 
implicit omfattar både ränta, återbetalning och eventuell vinst inte i sin 
helhet ska betraktas som räntekostnad i finansnettot. 


