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Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen aviseras kommande förslag om ändringar i bestämmelserna
om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett
investeringssparkonto. Bestämmelserna föreslås ändras på så sätt att
kapitalvinster och annan avkastning som är hänförliga till finansiella
instrument på ett investeringssparkonto som är förpliktelser för
innehavaren inte ska tas upp, samt att kapitalförluster och utgifter som är
hänförliga till sådana finansiella instrument inte får dras av. Detta
åstadkoms genom att samtliga finansiella instrument som förvaras på ett
investeringssparkonto enligt huvudregeln undantas från konventionell
beskattning, i stället för enbart finansiella instrument som är tillgångar
för innehavaren, vilket gäller enligt nuvarande regler.
Syftet med förslaget är att förhindra möjligheten till skatteplanering
genom att inom ett investeringssparkonto skapa vinster som
schablonbeskattas och förluster som beskattas konventionellt. Eftersom
förluster i det konventionella beskattningssystemet kan ge rätt till en
skattereduktion som baseras på en nominell skattesats på trettio procent
medan den effektiva skattesatsen som ligger till grund för
schablonbeskattningen av tillgångar på investeringssparkonto under
normala ränteförhållanden är lägre kan detta utnyttjas på ett sätt som inte
är avsett.
Om möjligheten till skatteplanering av detta slag inte omedelbart
förhindras finns det risk för ett inte obetydligt skattebortfall.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Det
finns enligt regeringens mening särskilda skäl för att med stöd av
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undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen Skr. 2011/12:165
tillämpa det kommande förslaget från och med dagen efter det att denna
skrivelse överlämnats till riksdagen, dvs. från och med den 15 juni 2012.
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1

Inledning

Skr. 2011/12:165

Regeringen aviserar i denna skrivelse kommande förslag om ändringar i
bestämmelserna om beskattning av finansiella instrument som förvaras
på ett investeringssparkonto. Bestämmelserna föreslås ändras på så sätt
att kapitalvinster och annan avkastning hänförliga till finansiella
instrument på ett investeringssparkonto som är förpliktelser för innehavaren inte ska tas upp, samt att kapitalförluster och utgifter hänförliga
till sådana finansiella instrument inte får dras av.
Förslaget har sin grund i behovet av att förhindra en möjlighet till
oönskad skatteplanering genom att investera i vissa finansiella
instrument på ett investeringssparkonto. Om åtgärder inte omedelbart
vidtas finns risk för att skatteplaneringen genomförs i sådan omfattning
att det leder till ett inte obetydligt skattebortfall.
En promemoria med det nu aviserade förslaget har utarbetats inom
Regeringskansliet. Promemorian med förslaget kommer att sändas ut på
remiss inom kort. Regeringen avser att under hösten 2012 återkomma till
riksdagen med det nu aviserade förslaget.
Syftet med förslaget är som nämnts att motverka skatteplanering med
skattebortfall som följd. Om åtgärder inte vidtas finns en betydande risk
för skatteplanering med ett inte obetydligt skattebortfall som följd. Det
föreligger därför enligt regeringens mening särskilda skäl för att med
stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa det kommande förslaget från och med dagen efter det att
denna skrivelse överlämnats till riksdagen.
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Risken för skatteundandragande och det
kommande förslaget

Utgångspunkten enligt gällande regler är att kapitalvinster och annan
avkastning på tillgångar på ett investeringssparkonto inte ska tas upp till
beskattning medan utgifter och kapitalförluster som avser sådana
tillgångar inte får dras av. För förpliktelser gäller motsatt förhållande.
Kapitalvinster och annan avkastning på förpliktelser som förvaras på ett
investeringssparkonto ska således tas upp till beskattning medan utgifter
och kapitalförluster som avser sådana förpliktelser ska dras av.
Detta förhållande kan leda till att investeringssparkontot används för
skatteplanering i syfte att undvika beskattning. Med gällande regler kan
det ske genom att en kontoinnehavare investerar i finansiella instrument
på kontot som sammantaget genererar förluster som är lika stora som
vinsterna. Denna typ av investeringar, som i princip kan ske utan
finansiell risk för kontoinnehavaren eftersom vinsterna och förlusterna på
instrumenten tar ut varandra, ger en skattemässig fördel eftersom
vinsterna schablonbeskattas inom ramen för investeringssparkontot
medan förlusterna får dras av inom den konventionella beskattningen. Ett
underskott av kapital ger nämligen upphov till en skattereduktion som
baseras på en nominell skattesats på trettio procent medan den effektiva
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skattesatsen som ligger till grund för schablonbeskattningen på Skr. 2011/12:165
investeringssparkonto under normala ränteförhållanden är lägre.
Nuvarande regler ger möjlighet till skatteplanering som inte är
acceptabel. Möjligheten måste förhindras och regelverket därmed ändras.
Om åtgärder inte omedelbart vidtas finns betydande risk för att skatteplaneringen genomförs i sådan omfattning att det leder till ett inte
obetydligt skattebortfall. Regeringen avser därför att återkomma med ett
förslag för att förhindra denna möjlighet till skatteplanering.
Den omständighet som möjliggör den ovan beskrivna skatteplaneringen är att tillgångar och förpliktelser som förvaras på ett
investeringssparkonto, enligt bestämmelsernas nuvarande lydelse,
beskattas i olika system. Förpliktelser som förvaras på ett investeringssparkonto beskattas konventionellt medan tillgångar schablonbeskattas.
Denna möjlighet att utnyttja olikheten i beskattning mellan tillgångar och
förpliktelser ska förhindras. Det förslag som regeringen avser att återkomma med innebär att förpliktelser på ett investeringssparkonto, på
samma sätt som enligt nuvarande regler gäller för tillgångar, undantas
från konventionell beskattning. Detta innebär att kapitalvinster och annan
avkastning hänförliga till finansiella instrument på ett investeringssparkonto som är förpliktelser inte ska tas upp, samt att kapitalförluster
och utgifter hänförliga till sådana finansiella instrument inte får dras av.
Ändringarna kommer även att omfatta kontanta medel.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Gällande rätt ger möjlighet till skatteplanering och därmed att undandra
sig beskattning genom sådana förfaranden som beskrivits ovan. Risken
för att sådan skatteplanering – som i princip kan genomföras utan
finansiell risk för investerarna – genomförs är betydande och om åtgärder
inte omedelbart vidtas finns det risk för ett inte obetydligt skattebortfall.
Det finns därför enligt regeringens mening särskilda skäl för att tillämpa
undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen.
De kommande regeländringarna avseende beskattning av finansiella
instrument som förvaras på ett investeringssparkonto föreslås tillämpas
på finansiella instrument och kontanta medel som förtecknas på ett
investeringssparkonto från och med dagen efter dagen för överlämnandet
av denna skrivelse till riksdagen. Regeländringarna bör dock bara
tillämpas på finansiella instrument som vid utgången av dagen för överlämnandet av denna skrivelse till riksdagen inte redan förvarades på ett
investeringssparkonto.
Regeringen kommer att överlämna skrivelsen till riksdagen den 14 juni
2012. De nya reglerna tillämpas således från och med den 15 juni 2012.
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