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Fi2017/02752/S1

Finansdepartemenet
103 33 Stockholm

Remissvar/yttrande angående Nya skatteregler för
företagssektorn
Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt människors tillgång
till långsiktigt hållbara vattentjänster. Våra medlemmar, de kommunala VAorganisationerna, är landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag och
tillhandahåller dricksvatten och avloppsvattenrening till 8,5 miljoner kunder. Vi arbetar
aktivt för att stödja våra medlemmars utveckling och för att få gehör på nationella och
internationella arenor.
Sammanfattning
Svenskt Vatten vill komma med följande synpunkter på Finansdepartementets förslag om
nya skatteregler för företagssektorn.
Svenskt Vatten avstyrker det föreliggande förslaget. Svenskt Vatten kan inte tillstyrka ett
förslag vars effekter inte har analyserats men som, även i avsaknad av en sådan analys, kan
konstateras slår hårt mot de kommunala bolagens samhällsviktiga verksamheter. Förslaget
slår särskilt hårt mot de kommunala VA-organisationerna som står inför ett omfattande
investeringsbehov samtidigt som de inte kan bygga upp ett eget kapital och är tvingade att
låna.
En djupgående analys av samtliga effekter måste genomföras innan förslag att begränsa
ränteavdrag - mer än vad som krävs för att genomföra implementering av Direktivet med
dess lättnadsregler - presenteras.
Bakgrund
En del av departementets arbete består i implementering av tvingande EU-direktiv. Det
förslag som nu föreligger har dock ett vidare syfte samt är en överimplementering av EUdirektivet (EU) 2016/1164. Direktivet, vilket medför konsekvenser som är oöverskådliga
samt står i direkt strid med bl.a. de bostadspolitiska målsättningarna.
Svenskt Vatten kan inte tillstyrka ett förslag vars effekter inte har analyserats men som,
även i avsaknad av en sådan analys, kan konstateras slår hårt mot de kommunala bolagens
samhällsviktiga verksamheter.
Förslaget innebär en omfördelning av skattebördan. Högt belånade företag får betala mer i
bolagsskatt medan lågt belånade företag får betala mindre i bolagsskatt i förhållande till i
dag. I praktiken innebär förslaget att ca 10 procent av bolag med överskott kommer få
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betala mer i bolagsskatt. Högsta skatteökningen får företag verksamma inom
fastighetsområdet samt inom el, gas, vatten, avlopp samt avfall. Således – om
omfördelning av skattebördan genomförs i enlighet med förslaget – kommer de
kommunala samhällsviktiga verksamheterna finansiera skattesänkning för personalintensiv
verksamhet såsom bl.a. bemanningsföretag (följer av vad som framgår av promemorian på
sidorna 289-295).
Stora konsekvenser för VA-organisationerna
Svenskt Vatten representerar samtliga kommunala VA-organisationer i Sverige. Branschen
står inför ett omfattande investeringsbehov. En nyligen genomförd studie visar att de
kommande 20 åren behövs investeringar på upp till 16,5 miljarder kronor per år.
De drivande faktorer på investeringsutgifterna är framför allt omvandlingsområden och
ökat behov av förnyelse av ledningsnäten. Andra viktiga faktorer som påverkar
investeringsutgifterna är befolkningsökningen, klimatanpassning, vattenverk som inte
klarar kraven på beredningssteg, ökade krav vid avloppsreningsverk, krav på
slamförbränning och återvinning av fosfor samt krav på läkemedelsrening vid
avloppsreningsverken.
Om inte VA-sektorn inte gör dessa investeringar kommer funktionen i våra system inte att
kunna garanteras. I värsta fall klarar vi inte att leverera ett säkert dricksvatten och att leva
upp till våra miljökrav. Vi kommer få svårigheter att klara att bygga ut till de som behöver
och får svårt att klara internationella krav. Det kan det bli en bromskloss för
samhällsutvecklingen vad gäller bostadsbyggnad.
Lagen om allmänna vattentjänster och kommunallagen, som reglerar VA-organisationernas
verksamhet, medger inte VA-verksamheten gör överskott. Om överskott uppstår måste det
i princip återbetalas till fastighetsägarna. De kommunala VA-bolagen kan således inte
bygga upp ett eget kapital utan är tvingade att låna till investeringarna.
Sammantagen bedömning
Svenskt Vatten kan inte tillstyrka ett förslag vars effekter inte har analyserats men som,
även i avsaknad av en sådan analys, kan konstateras slår hårt mot de kommunala bolagens
samhällsviktiga verksamheter.
En djupgående analys av samtliga effekter måste genomföras innan förslag att begränsa
ränteavdrag - mer än vad som krävs för att genomföra implementering av Direktivet med
dess lättnadsregler - presenteras.
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