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Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd
Almi Företagspartner AB (Almi) har beretts tillfälle att yttra sig över de förslag till
förändringar i regelverket för investeraravdraget som bedöms nödvändiga i det fall Sverige inte
får ett fortsatt godkännande från Europeiska kommissionen för de regler som gällt till och
med 31 december 2019. Förslaget innebär att reglerna ändras så att de blir förenliga med
bestämmelserna i den allmänna gruppundantagsförordningen.
Almis verksamhet består huvudsakligen av att erbjuda affärsutveckling, lån och riskkapital till
företag som står inför en tillväxtfas. Målgruppen är små och medelstora företag i hela landet.
Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar
tillväxt samt medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora
företag utvecklas och blir fler. Almis remissvar tar sin utgångspunkt i den
riskkapitalverksamhet som bedrivs inom Almi Invest.
Investeraravdraget fyller en viktig funktion. Det bidrar till att stimulera investeringar i och
därmed finansiering av företag i tillväxtfas. Inom den riskkapitalverksamhet som bedrivs
genom Almi Invest ses den konkreta nytta som investeraravdraget kan göra, i situationer där
Almi Invest investerar och där företaget samtidigt tar in kapital från privatpersoner. Almi vill
dock framhålla att det nuvarande regelverket begränsar nyttjandet och att det därför är relativt
sällan som investeraravdraget kan användas. Merparten av de individer som Almi Invest
investerar med gör det via bolag och då är avdraget inte tillämpbart samtidigt som avdrag bara
tillåts en gång per målbolag.
Generellt är Almis ståndpunkt att regelverket kring investeraravdraget bör vara så enkelt och
tydligt som möjligt, för att stimulera nyttjandet och minimera risken att göra fel. De konkreta
förändringar som nämns i promemorian är dock i sak sannolikt inte begränsande i någon
väsentlig omfattning. Den fas som kvarstår, även efter den begräsning som föreslås, är enligt
Almis bedömning sannolikt den fas där avdraget nyttjas mest och totalt sett även gör mest
nytta.
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Almi Invest följer redan i huvudsak det regelverk som nu föreslås gälla för investeraravdraget.
Möjligheterna för Almi Invest att saminvestera med privatpersoner som önskar nyttja avdraget
kommer således inte att påverkas i någon större utsträckning. En ökad komplexitet riskerar
dock generellt leda till att attraktiviteten för avdraget minskar och därmed i förlängningen
också till att det privata kapital som investeras i företag minskar.
Slutligen vill Almi lyfta behovet av att i den fortsatta beredningen särskilt beakta att det finns
ett stort behov av kapital, inte minst utanför storstadsregionerna, även i företag som varit
aktiva på en marknad i mer än sju år. För dessa företag kommer förändringen att ge en negativ
effekt. Det saknas en analys av detta i promemorian för att kunna bedöma omfattningen av
denna effekt/begränsning. Det vore således önskvärt att det genomförs en analys av de avdrag
som beviljats, för att få en tydligare indikation på hur stor begränsning som förändringen av
regelverket kommer medföra.
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