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Remissyttrande om Promemorian Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av
resolutionsregelverket

2016-11-28

Riksbanken vill understryka betydelsen av att resolution av företag i kris kan genomföras effektivt
för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet. Riksbanken delar därför
Finansdepartementets principiella utgångspunkt att åtgärder i resolution inte bör föranleda
skatteeffekter som minskar möjligheten till en framgångsrik utgång av resolutionsförfarandet.
Riksbanken instämmer därmed också med den uppmaning till försiktighet ifråga om skatteanspråk
på företag i resolution som uttrycks i remissen.
Riksbanken har inga avgörande invändningar mot förslagen i remissen, men vill samtidigt betona
vikten av att skattereglerna utformas så att det om möjligt råder neutralitet mellan olika
resolutionsåtgärder. Riksbanken är inte övertygad om att förslagen i allt väsentligt uppnår
skatteneutralitet i valet av resolutionsverktyg, och den aspekten kan därför behöva ytterligare
belysning. Av remissen framgår exempelvis inte vad tillämpningen av lex Kockum skulle innebära
om man som resolutionsåtgärd skulle vilja avskilja en stor mängd dåliga krediter från företaget,
men behålla insättningarna i det befintliga bolaget. Det framgår heller inte om det innebär någon
skattemässig skillnad om aktierna i broinstitutet till övervägande del ägs av privata aktörer eller
staten, eller varför Lex Kockum inte skulle gälla för sparbanker.
I remissen görs vidare bedömningen att det inte behövs något undantag från armlängdsregeln,
eftersom den förmodligen inte blir tillämplig. Enligt Riksbankens mening kan det finnas anledning
att överväga om inte ett uttryckligt undantag från armlängdsregeln skulle motverka att
genomförandet av ett resolutionsförfarande försvåras av skatterättsliga gränsdragningsproblem.
Erfarenheterna av resolution är ännu begränsade och det är givetvis svårt att överblicka alla
aspekter av skattesystemets inverkan på möjligheterna att genomföra resolution effektivt. Enligt
Riksbanken bör dock ambitionen vara att utforma regelverket så tydligt som möjligt för att
undanröja risken för exempelvis tvister och skattekrav i efterhand. Enligt Riksbankens mening
skulle större tydlighet gagna myndigheternas möjligheter att fatta snabba och välavvägda beslut i
samband med resolution, vilket kan vara avgörande för att säkerställa stabiliteten i det finansiella
systemet.
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Kasper Roszbach efter föredragning av Johan
Molin.

Kasper Roszbach
Johan Molin
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