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Remissyttrande
Promernorian Avdragsrätt vid representation
Inställning
Näringslivets skattedelegation (N$D) tillstyrker förslaget i promemorian till den del
som avser att i lag anpassa momsreglerna till EU-rätten. Däremot avstyrks förslaget
vad avser att i inkomstskattelagen (IL) slopa avdragsrätten för vissa representations
utgifter av skäl som anges nedan.
Slopad avdragsrätt för vissa representationsutgifier
1 promemorian föreslås att vid inkomstbeskattningen slopas avdragsrätten för repre

sentationsutgifier som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för en
klare förtäring av mindre värde. Syftet sägs vara att förenkla tillämpningen. förenk

ungarna sammantaget beräknas leda till att de administrativa kostnaderna för företa
gen förväntas minska med mellan 50 miljoner kronor och 240 miljoner kronor. För
enklingar av det slag som nu föreslås sägs vara viktiga inte minst för små företag. Den
totalt varaktiga nettoeffekten för staten är ökade skatteintäkter med 0,9$ miljarder
kronor. Det framgår inte av promemorian till vad de ökade skatteintäktema ska an
vändas.
Synpunkter

Den grundläggande rätten till avdrag för kostnader inom företagssektorn följer av hu
vudregeln i 16 kap. 1 § IL. Där sägs att utgifter för att förvärva och bibehålla inkoms
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ter ska dras av som kostnad. Beträffande representation och liknade ändamål krävs för
rätt till avdrag, enligt 2 §, att det finns ett omedelbart samband med näringsverksam
heten. Avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. För representation i form
av lunch, middag och supé är det maximala avdraget per måltid begränsat till 90 kr.
Det skatterättsliga inkomstbegreppet i Sverige bygger på att beskattningen ska grun
das på nettoinkomsten. Vissa avvikelser har dock skett under åren genom begräns
ningar i avdragsrätten motiverade av krav på likformighet och strävan att motverka
skatteplanering.
Den kostnad ett företag har för en representation ska enligt nettoinkornstbegreppet
vara avdragsgill under förutsättning att syftet är att förvärva och bibehålla inkomster
och att det finns ett omedelbart samband med näringsverksamheten. När det bland fe
presentationskostnadema ingår måltider har dock det avdragsgilla beloppet kommit att
begränsas.
Nu föreslås i Finansdepartementets promemoria att nettoinkomstbegreppet helt ska
frångås vad gäller avdragsrätten för kostnader för representationsmåltider. Det skäl
som anges är att effekten av slopad avdragsrätt leder till förenklingar. Särskilt betonas
att små företag är betjänta av förslaget eftersom förenklingar är mest viktiga för dessa
företag. Förenklingen sägs bestå i det förhållandet att det inte längre blir nödvändigt
att göra uppdelningar mellan avdragsgill respektive inte avdragsgill representation i
samband med måltidsrepresentation.
N$D anser att det över huvud taget inte kan anses som en förenklingsåtgärd att slopa
en avdragsrätt för ett företag allt annat lika. Varje företag har självfallet möjlighet att
bedöma om man anser att det är värt arbetsinsatsen att yrka ett avdrag eller att låta bli.
Uttalandet att småföretag är särskilt betjänta av att mista avdragsrätten framstår i det
närmaste som cyniskt.
Staten kommer om förslagen genomförs att ta in närmare 1 miljard kronor från före
tagssektom. Om inte förslaget ska ses som enbart skadligt för företagssektom borde
Finansdepartementets promemoria innehålla förslag på en motsvarande minskad skat
tebörda för denna sektor. Så är inte fallet. Det finns ingen uppgift om till vad dessa
ökade intäkter avses användas.
för företag som saknar avdragsrätt för moms (vård, skola, omsorg, försäkring, finans,
uthyming av bostäder, viss kultur osv.) är förslaget särskilt skadligt då det enbart leder
till en inkomstskatteförsämring.
Effekten av förslaget om slopad avdragsrätt för restaurangbranschen nämns över hu
vud taget inte promemorian. Självfallet har det mycket stor betydelse för denna före
tagssektor vilken slutkostnaden blir för företagens kunder. Även detta är en mycket
allvarlig brist.
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Finansdepartementets förslag innebär således att nettoinkomstbegreppet frångås ge
nom slopad avdragsrätt för kostnader för representationsmåltider utan att det finns nå
got godtagbart skäl för åtgärden. Företagssektorn kommer att få en ökad skattebörda
på närmare 1 miljard kronor med förespeglingen att förenkla för företagen.
NÄRINGSLIVETS SKATTEDELEGATION

Krister Andersson
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