Fel döma räntesnurror som skatteflykt

R

egeringsrätten
har
kommit
med sina domar
om Industrivärdens förfaringssätt, att genom en koncernintern utlåning göra avdrag
för en marknadsmässig
ränta, av Skatteverket kallat
”räntesnurror”.

Många svenska bolag har
gjort på samma sätt. Men
enligt Skatteverket kan
skatteeffekten bli så bra att
generalklausulen mot skatteflykt borde tillämpas. Det
ansåg emellertid inte Regeringsrätten. Frågan är vad
det får för konsekvenser.

Förfaringssättet i Industrivärdendomarna var att
investmentbolaget överlät

samtliga aktier i några dotterbolag till andra dotterbolag inom koncernen. För att
möjliggöra detta köp gjordes
ett aktieägartillskott till det
köpande dotterbolaget. Tillskottet omvandlades senare
till lån. Under flera år betalade sedan det köpande dotterbolaget ränta på lånet till långivaren, Industrivärden.
Ur fiskalt perspektiv har
en så kallad skatteförmån
uppstått, eftersom Industrivärden inte hade kunnat
mottaga ett koncernbidrag,
utan endast en icke avdragsgill utdelning. Skatteverket yrkade att hela förfaringssättet skulle betraktas
så med hänvisning till skatteflyktslagen.

Problemet handlar om
att beskatta efter vad man
tycker borde vara rätt eller
vad som enligt lagen faktiskt är rätt.
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Regeringsrätten föll inte
för frestelsen att beskatta
med hjälp av ett moraliskt
resonemang, utan höll sig till
lagen, att räntebetalningen,
liksom alla räntebetalningar
enligt 16 kap 1 § Inkomstskattelagen, är avdragsgill.

Industrivärdens ena fall
föll på formella skäl, att
skatteflyktslagen inte trätt i
kraft när lånen ingicks, men
även i det andra avvisade
Regeringsrätten yrkandet
med hänvisning till det så
kallade kommunfallet (RÅ
2001 ref. 79).

Det viktigaste är att Regeringsrätten visade en obenägenhet att beskatta – eller
vägra avdrag – utanför lagen.
Skatt ska tas ut enligt lag
och riksdagen är lagstiftare.
Skatteverket och finansdepartementet har sakkunskapen och kan ge förslag
till bättre lagregler.
Om resultatet med räntesnurror anses vara otillfredsställande, ändra gärna
lagen, men lägg ned alla
processer efter att Regeringsrätten visat att legalitetsprincipen gäller. Då får
vi ordning och reda, även
om en och annan transaktion medför ”skattefördelar” för en kortare period.

