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För räkenskapsår som påbörjats 1 januari 
2019 och senare gäller nya regler för 
avdrag av ränta. De nya generella 
ränteavdragsbegränsningsreglerna kan 
medföra att ett bolag inte medges avdrag 
för sina räntekostnader till den del som de 
överstiger storleken på ränteintäkterna, 
dvs om bolagets räntenetto är negativt. 
Beräkningen av hur stora räntekostnader 
som ett företag kan göra avdrag för utgår 
från ett s.k. skattemässigt EBITDA, som 
något förenklat utgår från bolagets 
skattemässiga resultat innan 
avskrivningar, utrangeringar, överföringar 
till periodiseringsfond, överskott från 
handelsbolag och i vissa fall 
skattemässiga underskott. Negativt 
räntenetto kan därefter dras av med 
antingen högst 5 mkr inom en 
intressegemenskap eller med ett belopp 
motsvarande 30% av skattemässigt 
EBITDA per bolag. 

1.1 Räntedefinition 

Då en definition av vad som utgör ränta 
har införts i regelverket har vad som 
skattemässigt ska behandlas som ränta 
blivit betydligt bredare. Utöver 
räntekostnader på interna och externa lån 
anses även bland annat följande kostnader 
utgöra ränta enligt den nya definitionen:

 Ersättning utöver kapitalbeloppet som 
betalas till långivaren.

 Upplupen ränta.
 Olika slag av avgifter (utgifter) som tas 

ut i samband med upptagande av lån, 
t.ex. Uppläggningsavgifter, kortavgifter 
för kreditkort och 
ränteskillnadsersättning.

 Kapitaliserad ränta som ingår i 
anskaffningsvärdet av en tillgång.

• Valutakursförändring på lån/fordran i 
utländsk valuta som säkrats med  
derivatinstrument.

• Räntekomponenten i finansiella 
leasingavtal (däremot inte på 
operationella leasingavtal). Den 
skattemässiga definitionen av vad som 
är att betrakta som en finansiell lease
grundar sig på dagens 
redovisningspraxis, det bör dock 
noteras att det rör sig om är 
självständig skattemässig definition 
som mest troligt kommer att definieras 
närmare i rättspraxis. Huruvida en 
räntekomponent bör brytas ut (det 
måste inte nödvändigtvis finnas en del i 
leasingavgiften som specificeras som 
ränta) bör därför särskilt utredas även 
om leasen redovisningsmässigt 
betraktas som operationell.

 Ersättning på derivatinstrument som 
går ut på att förändra eller säkra räntan 
på lånat kapital utan att villkoren för den 
underliggande krediten påverkas, t.ex. 
optionsavtal och swapavtal.

 Ränta/betalningar på vinstandelslån.

Det är därför viktigt att se över bolagets 
finansiella poster men även bolagets 
rörelsekostnader där räntekostnader enligt 
den nya definitionen kan rymmas. 
Bedömningarna kan vara mycket 
komplicerade och det råder även 
osäkerhet i räntedefinitionen. Vi 
rekommenderar att bolag tar hjälp med 
dessa bedömningar vid beräkning av 
avdragsgill ränta.

1 Ränteavdragsbegränsningar
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1.2 Hur ska företag anpassa sig i 
praktiken till de nya reglerna?

Inför bokslut är det viktigt att analysera hur 
de nya reglerna påverkar en koncern. Ett 
första steg kan vara att beräkna 
situationen för alla bolag inom koncernen. 
Utifrån denna beräkning kan en simulering 
göras för att se vilka koncernutjämningar 
som kan göras för bästa möjliga utfall. 

I samband med årsbokslut behöver sedan 
alltid en sådan beräkning göras för att 
fastställa storlek på koncernbidrag och 
räntekvittningar. 

Ovanstående beräkning kräver en ny 
utformning på bolags 
skatteberäkningsmallar. För större 
koncerner kan beräkningarna vara väldigt 
tidskrävande och till synes omöjlig att 
genomföra.

KPMG har därför utvecklat 
datorprogrammet Korus som kan 
genomföra de nödvändiga beräkningarna 
och på några sekunder föreslå storleken 
på koncernbidrag och räntekvittning för en 
mer optimal koncernutjämning. Korus kan 
dessutom kopplas ihop med bolagens 
egna skatteberäkningsmallar och ta ut den 
information som behövs för beräkningarna 
samt föra tillbaka de koncernbidrag och 
kvittningar som föreslås ske.

Vi har även utvecklat 
skatteberäkningsmallar som beaktar de 
nya ränteavdragsbegränsningsreglerna. 
Förutom stöd för beräkning av aktuell och 
uppskjuten skatt kan dessa mallar även 
kopplas ihop med Korus och på så sätt 
avsevärt förenkla för skatterapportering 
och deklaration.

1.3 Ny blankett att deklarera 
ränteavdrag på-N9

I samband med att de nya reglerna införs 
har Skatteverket släppt en ny blankett, 
blankett N9, som ska lämnas in av:

• bolag som har ett negativt räntenetto 
överstigande fem miljoner kronor,

• bolag som har ett negativt räntenetto 
och ingår i en intressegemenskap där 
intressegemenskapens totala negativa 
räntenetto innan tillämpning av reglerna 
om koncernutjämning 
(koncernkvittning) överstiger fem 
miljoner,

• bolag som begär avdrag för ett 
kvarstående negativt räntenetto, eller

• bolag som drar av ett negativt 
räntenetto från ett annat företag enligt 
reglerna om koncernutjämning 
(koncernkvittning).

Hör av dig till din KPMG-kontakt för mer 
information och analys över hur ditt 
företag eller koncern påverkas av reglerna 
samt hur frågan ska angripas vid 
bokslutet.
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1.4 Regler mot hybrida 
missmatchningar

Från och med 1 januari 2019 gäller även 
avdragsförbud för ränteutgifter vid vissa

gränsöverskridande hybridsituationer. 
Bestämmelserna bygger på 
rekommendationer från OECD samt EU-
direktiv.

Reglerna är avsedda att träffa de 
situationer när olikheter i nationell 
lagstiftning när det gäller den 
skattemässiga behandlingen av företag 
och finansiella instrument (s.k. hybrida 
missmatchningar) gör att företag kan 
använda gränsöverskridande 
skatteplaneringsstrategier för att 
undkomma skatt. 

Dessa situationer kan medföra att avdrag 
får göras i en stat utan att motsvarande 
inkomst tas upp i den andra staten (avdrag

utan inkludering) eller att avdrag för en 
och samma betalning får göras i två 
stater (dubbla avdrag).

I den fortsatta implementeringen av 
EU-direktiven förväntas fler 
bestämmelser mot hybrida 
missmatchningar att införas 2020 och 
2022. Regeringen lämnade den 1 
oktober in två propositioner till 
riksdagen med skärpta regler för 
situationer där skillnader i olika länders 
lagar utnyttjas.

Vi hjälper företag att analysera huruvida 
hybrida missmatchningar kan föreligga 
både enligt gällande regler om ränta 
men även inför kommande regler som 
bland annat kommer att avse 
situationer med fasta driftställen. 
Kontakta din KPMG-kontakt om ni 
önskar assistans med en sådan analys.
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2.1 Återföring av periodiseringsfond i 
bokslutet 2019
Från 2019 gäller en sänkt skattesats om 
21,4 procent. För att den sänkta 
bolagsskatten inte ska leda till oönskad 
skatteplanering ändrades reglerna för 
återföring av periodiseringsfond för 
juridiska personer. Vid återföring av 
avsättningar till periodiseringsfond som 
gjorts vid beskattningsår som börjar före 1 
januari 2019 (när bolagsskatten var 22 
procent) ska det avsatta beloppet räknas 
upp om återföringen görs ett år då en 
lägre skattesats gäller:

Återföring vid beskattningsår som 
påbörjas efter 1 januari 2019 räknas upp 

2 Periodiseringsfonder
till 103 procent. För beskattningsårs som 
påbörjas efter 1 januari 2021 och senare 
räknas återföringen upp till 106 procent.

2.2 Schablonintäkt

Schablonintäkten som beräknas på 
periodiseringsfonder vid årets ingång ska 
beräknas utifrån 100 procent av 
statslåneräntan istället för tidigare 72 
procent. Det ”golv” för statslåneräntan 
som infördes 2017 gäller fortsatt vilket 
innebär att statslåneräntan som lägst ska 
anses vara 0,5 procent vid beräkningen.
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Värdeminskningsavdrag på hyreshus ska 
normalt göras med två procent per år 
enligt Skatteverkets allmänna råd. I 
bokslutet 2019 kan det bli aktuellt att göra 
ett så kallat primäravdrag för 
värdeminskning på hyreshus de första sex 
åren efter att byggnaden färdigställts.

Primäravdraget innebär att 
värdeminskningsavdrag med ytterligare 
två procent per år ska göras under de 
första sex åren (totalt 12 procent). I 
praktiken innebär primäravdraget att 
byggnaden eller till- eller ombyggnaden 
blir fullt avskriven upp till 6 år tidigare.

Reglerna gäller utgifter för nybyggnad av 
hyreshus som färdigställs från och med 1 
januari 2017. De gäller även till- och 
ombyggnationer som färdigställs från och 
med 1 januari 2017.

3 Primäravdrag för byggnader som indelas som hyreshus
Om färdigställandet av nybyggnaden 
eller till- och ombyggnationen sker 
under perioden 1 januari 2017–31 
december 2018 ska primäravdrag göras 
för den del av sexårsperioden som 
återstår 1 januari 2019 (då reglerna 
träder i kraft).

Om ett hyreshus förvärvas genom köp, 
byte eller på liknande sätt inom sex år 
från det att hyreshuset färdigställts, ska 
primäravdrag göras för den delen av 
sexårsperioden från färdigställandet 
som återstår vid förvärvet.

Vi hjälper företag att se över om 
primäravdrag ska göras i bokslutet 
2019. Hör av dig till din KPMG-kontakt 
för mer information.
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Författare och kontaktuppgifter
Denna sammanställning belyser ett antal viktiga nyheter inom skattelagstiftningen som 
kan bli aktuella att beakta i bokslutet 2019. Kontakta oss eller din KPMG-kontakt för en 
detaljerad analys av hur reglerna påverkar just ert bokslut.
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