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Kommunstyrelsen

Extern upplåning av 1,5 Mdr kronor för att minska risken för
ränteavdragsbegränsningar för de kommunala bolagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

om skatteverkets förhandsbesked till kommunen blir negativt, öka Uppsala kommuns externa
upplåning med högst 1,5 Mdr kronor, så att nivån motsvarar utlåningen till de kommunala
bolagen.

Ärendet
Kommunen har ställt en fråga till skatteverket om förhandsbesked avseende möjlighet att
skattemässigt få tillgodogöra sig avdrag för de räntebetalningar som bolagen har till Uppsala kommuns
Interbank. Om svaret blir negativt kan det innebära att de kommunala bolagen inte får rätt att dra av
sina räntekostnader för lån hos internbanken. För att minska den risken kan Uppsala kommun öka sin
externa låneskuld så att den volymmässigt motsvarar utlåningen till bolagen. Skillnaden utgör för
närvarande högst 1,5 Mdr kronor.
Föredragning
Den aggressiva skatteplaneringen som vissa bolag använt sig av i Sverige har medfört
skärpningar i rätten att skattemässigt dra av ränteutgifter för interna lån, dvs. lån som lämnas
mellan bolag i en intressegemenskap. Denna skärpning kan drabba den utlåning som finns
mellan internbanken och de kommunala bolagen. Särskild vikt vid bedömningen av rätten till
avdrag läggs vid om finansiering istället för lån kunnat ske med tillskott. Detta gäller särskilt om
det skattebefriade subjektet, i vårt fall Uppsala kommun, har en större utlåning än inlåning.
Kommunen har tidigare ställt en dialogfråga till skatteverket i samband med att kommunen år
2013 bolagiserade sina fastigheter och finansieringen då gjordes med interna reverser varvid
internbankens utlåning kom att bli större än dess externa upplåning. Skatteverkets svar var vid
denna tidpunkt positivt. Under 2014 har skatteverket lämnat ett nytt uttalande där man ytterligare
skärpt vikten vid om finansiering istället kunnat ske med tillskott, särskilt om det skattebefriade
subjektet har en större utlåning än extern upplåning. För att reducera risken för att de interna
räntorna inte ska vara skattemässigt avdragsgilla kan kommunen utjämna skillnaden mellan sin
externa upplåning och den interna utlåningen. Det innebär att ny upplåning i så fall måste ske
med högst 1,5 Mdr kronor vilket motsvarar skillnaden mellan extern upplåning och intern
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utlåning. Detta belopp kommer omedelbart att återbetalas från bolaget i form av att det löser den
interna reversen varvid pengarna behöver placeras på kapitalmarknaden i enlighet med gällande
finanspolicy.
Ekonomiska konsekvenser
Ökad extern upplåning med högst 1,5 Mdr kronor föranlett av negativt besked från skatteverket
relaterat till ställd fråga om förhandbesked syftar i en sådan situation endast till att utlåning från
internbanken ska motsvara inlåning. Då kommunen i grunden inte har ett ökat upplåningsbehov
medför ökad upplåning överlikviditet som behöver placeras på lämpligt sätt. Ekonomisk konsekvens
av ökad extern upplåning med högst 1,5 Mdr är relaterat till avkastning för placering som sker i
enlighet med finanspolicyn.
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