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Avdragsrätt vid representation
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har erbjudits möjlighet att lämna
synpunkter på ovanstående förslag och anför följande.

Sammanfattning
SKL tillstyrker promemorians förslag att i lag ange den beloppsgräns för måltider som
är gällande rätt.
SKL anser att förslaget, att slopa avdragsrätten i inkomstskattelagen, inte kan läggas
till grund för vidare lagstiftningsåtgärd.
2.6 Förändrad avdragsrätt vid utgifter för representation
2.6.1 Mervärdesskatt

SKL tillstyrker promemorians förslag att i lag ange den beloppsgräns för måltider som
är gällande rätt.
I promemorian anges att förslaget medför att det endast kommer att finnas en
beloppsgräns för representationsmåltider. SKL drar därmed slutsatsen att utgifter för
vin och spritdrycker inkluderats i beloppsgränsen 300 kr.
2.6.2 Inkomstskatt

SKL kan, på det underlag som presenterats i promemorian, varken tillstyrka eller
avstyrka förslaget att i inkomstskattelagen slopa avdragsrätten för
måltidsrepresentation.
I promemorian anges som skäl för att slopa avdragsrätten i inkomstskattelagen vara att
åstadkomma en reglering som fungerar praktiskt tillsammans med avdragsrätten för
mervärdesskatt. För företag som inte är skattskyldiga till mervärdesskatt är angivet
skäl inte relevant. Förslaget att slopa avdragsrätten i inkomstskattelagen är för dessa
företag ingen förenkling, utan en skattehöjning.
För företag som är skattskyldiga både till inkomst- och mervärdesskatt innebär en
slopad avdragsrätt i inkomstskattelagen en viss förenkling. Denna förenkling kan, om
företag så önskar, åstadkommas genom att hela kostnaden för måltidsrepresentation
återförs till beskattning. Det är dessutom troligt att företag, som är skattskyldiga både
till inkomst- och mervärdesskatt, redan har anpassat system och rutiner till de gällande
mervärdesskatterättsliga beloppsgränserna. Ett slopande av avdragsrätten
inkomstskattemässigt betyder att den sedan tidigare nedlagda anpassningskostnaden
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ersätts med en inkomstskattehöjning. SKL vill också påtala att det fortsatt finns ett
antal mervärdesskatterättsliga beloppsgränser att förhålla sig till när det handlar om
andra former av representation än sådana som avser måltider.

3 Konsekvenser av förslagen
Den skattemässiga betydelsen av den slopade avdragsrätten i inkomstskattelagen
anges vara begränsad. I promemorian anges att en slopad avdragsrätt betyder knappt
20 kronor mer i bolagsskatt per måltid och deltagare. Effekter för enskilda
näringsidkare och handelsbolagsdelägare redovisas inte. Eftersom effekterna av en
slopad avdragsrätt i inkomstskattelagen blir olika beroende på i vilken företagsform
verksamheten bedrivs kan företag inom samma bransch komma att påverkas olika.
I promemorian redovisas förslagens nettoeffekter på statens skatteintäkter.
Redovisning av effekter för kommunsektorns skatteintäkter saknas.
SKL anser att effekterna av förslaget att slopa avdragsrätten i inkomstskattelagen inte
är tillräckligt analyserade, varför förslaget inte kan läggas till grund för vidare
lagstiftningsåtgärd.
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