Rapport
Exitskatten
2018-02-27

Om undersökningen
 Bakgrund: Regeringen planerar att lägga fram ett förslag om beskattning av orealiserade vinster på
kapitaltillgångar för personer som lämnar Sverige, en så kallad exitskatt. Enligt förslaget ska personer som
bott i Sverige fem av de senaste tio åren och har en orealiserad nettovinst på minst 100 000 SEK i sina
kapitaltillgångar ta upp dem till beskattning när de lämnar Sverige. Förslaget omfattar nästa alla
kapitaltillgångar, inklusive onoterade innehav och optioner.
 Syfte: Att undersöka hur SVCA:s medlemmar uppfattar förslaget om exitskatt, och vilka effekter den
förväntas få på Sverige och förutsättningarna för företagande.
 Målgrupp: Undersökningens målgrupp var talespersoner för medlemmar (venture capital, growth capital,
buyout) och associerade medlemmar (affärsänglar, affärsängelnätverk, inkubatorer och rådgivare) i SVCA.
 Antal intervjuer: 31 intervjuer.
 Metod: Semikvalitativa telefonintervjuer.
 Period: 31 januari – 16 februari 2018
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Slutsatser
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Slutsatser
 Omfattande spontan kritik mot exitskatten
 En majoritet är skarpt kritiska.
 De spontana reaktionerna på förslaget är många och handlar primärt om svårigheterna
med att värdera och betala något som inte är realiserat, att det ger inlåsningseffekter och
att Sverige blir mindre attraktivt för både talanger och kapital.
 Skadligt för både verksamhet, innovation och Sverige
 Exitskatten förväntas vara negativ för de verksamheter som ingår i undersökningen, men
effekterna uppfattas bli avsevärt bredare än så.
 Många uppfattar att skatten är negativ för Sveriges konkurrenskraft, för
innovationsförmågan och att det blir mindre attraktivt att starta företag i Sverige.
 Sjunkande attraktion för internationell kompetens
 De aspekter som i störst utsträckning driver negativa uppfattningar om exitskatten är
minskande attraktion för internationell kompetens och sämre förutsättningar för
innovation.
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Kännedom om och inställning till förslaget
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Massiv kritik mot förslaget
 Knappt hälften känner till förslaget åtminstone ganska väl, en av sex känner inte alls
till det.
 När förslaget beskrivs är kritiken omfattande.
 SVCA:s medlemmar och de som tidigare kände till förslaget är särskilt kritiska.
 En majoritet är mycket kritiska och totalt är åtta av tio negativa till förslaget.
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Begränsad kunskap om förslaget om exitskatt
Regeringen planerar att lägga fram ett förslag om beskattning av orealiserade vinster på kapitaltillgångar för personer som lämnar Sverige, en så
kallad exitskatt. Förslaget omfattar nästa alla kapitaltillgångar, inklusive onoterade innehav och optioner. Hur väl känner du till förslaget?
Mycket/
Ganska väl

Samtliga 0

42

VD 0

CFO, finanschef 0

53

0%

Mycket väl

42

0

53

8 0

31

0

55

0

35

20

62

55

0

16

27

31

Medlem 0

Associerad 0

42

45

35

40

20%

40%

Ganska väl

Ganska dåligt

25
60%

Inte alls

Bas: Samtliga, 31 intervjuer
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80%

Har inte hört talas om förslaget

100%

Ej svar

Utbredd negativ uppfattning om exitskatten,
särskilt bland dem som känner till förslaget väl
Enligt förslaget ska personer som bott i Sverige fem av de senaste tio åren och har en orealiserad nettovinst på minst 100 000 SEK i sina
kapitaltillgångar ta upp dem till beskattning när de lämnar Sverige.Vad är din uppfattning om förslaget?
Samtliga 0

13

VD 0

13

19
13

CFO, finanschef 0 8

Känner till förslaget mycket/ganska väl 0 8
0%

Mycket bra

6

67

23

Medlem 0 9
Associerad 0

61

7

62

9

8

82

15

25

0
50

8

10

85
20%

Ganska bra

40%

Ganska dåligt

Bas: Samtliga, 31 intervjuer
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60%

0
80%

Mycket dåligt

100%

Vet ej/Ej svar

Spontana reaktioner
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Massiv kritik mot förslaget
 Många är spontant upprörda över förslaget. Kritiken varierar men några av
huvuddragen är:
 Problemet med orealiserade vinster, såväl möjligheterna att göra bedömningen som
att tvingas skjuta till medel för att kunna betala skatten.
 Inlåsningseffekten, att man via skatten tvingar kvar människor i landet.
 Sverige blir generellt mindre attraktivt att investera i.
 Skatter som saknar legitimitet, särskilt i relation till det allmänna skatteläget i landet.
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Många negativa till inlåsningseffekter och osäkerheten i
bedömningen av orealiserade vinster
Vanliga svar

Varför tycker du att förslaget är dåligt?

1) Risk med
orealiserade
vinster

”För det första så.. kapitalvinst på orealiserade tillgångar, hur ska man bedöma dem? Blir ju ren spekulation. Risken är att man
får beskatta för sådant som sen inte realiseras i verkligheten. Osäkerheten. Känns som straffskatt för något.”
”Det finns en hel del orealiserade vinster och man kommer behöva göra en bedömning av marknadsvärdet.. och det blir en
inlåsningseffekt.. går emot frihandelsprinciper och EU-principer.”
”Betala på orealiserade kapital, är absurt. Man kan inte skatta på något oklart. Onoterade tillgångar kan ha olika värden.”

2) Inlåsningseffekter

”Jämställer det med forna tiders Östeuropa.. då höll man inne folk med murar.. nu med skatter.. man hindrar folk från att
flytta ut från landet utan att betala en massa pengar.. det tycker jag går emot globaliseringen och den fria rörligheten som är
en av EUs 4 grundpelare. Det kommer också hindra utbildade och framgångsrika människor att komma till Sverige.”
”Det låser in människor på ett orimligt sätt.”
”Det är en konfiskering - det låser in entreprenörer som då betalar skatt på sånt de inte tjänat på.”

3) Oattraktiv
marknad

”Riskerar att driva ägare ut ur landet som har skett förr i tiden.”
”Svårare att investera - det kommer leda till lägre BNP och investeringar.”
”Hämmar rörlighet och ökar skatteplanering. Sverige mindre attraktivt som etableringsplats. Kompetensflykt.”

4) För mycket
skatter

”Det blir som en dubbelskattning.”
”Jag tycker vi har tillräckligt mycket skatter och det här är bara ett sätt för staten att försöka få in mer pengar.”
”Det känns lite som att man lyfter på alla stenar för att hitta skatteintäkter och framför allt på företagande.”

Bas: Negativ uppfattning om förslaget, 25 intervjuer
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Starka reaktioner
Varför tycker du att förslaget är dåligt?
”Det blir som en dubbelskattning.”

”Riskerar att driva ägare ut ur landet som
har skett förr i tiden.”

”Det känns lite som att man lyfter på alla
stenar för att hitta skatteintäkter och framför
allt på företagande.”

”Svårare att investera - det kommer
leda till lägre BNP och investeringar.”

”Det låser in människor på ett orimligt sätt.”

”Betala på orealiserade kapital, är
absurt. Man kan inte skatta på något
oklart. Onoterade tillgångar kan ha
olika värden.”

” Svårare att investera - det kommer leda till lägre
BNP och investeringar.”

” Märkligt att behöva tvångsbeskatta
tillgångar som är likvida bara för att man
flyttar till ett annat land.”

Bas: Negativ uppfattning om förslaget, 25 intervjuer
12

In- och utlåsningseffekter
Det är helt galet, barockt. Att folk ska behöva sälja av sina
tillgångar på sånt man inte beskattat är galenskap.. oavsett var
man bor. Sen är det en inlåsning för Sverige, vi håller folk vi
behöver ha hit ute.

Strider mot frihandelsprinciper
Det finns en hel del orealiserade vinster och man kommer
behöva göra en bedömning av marknadsvärdet och det blir en
inlåsningseffekt, går emot frihandelsprinciper och EU-principer.

Minskad rörlighet
Det främjar inte internationell cirkulation av personer som
har byggt upp världen och fått andra uppdrag i utlandet.
Att de ska behöva betala skatt på orealiserade vinster är
på gränsen till kriminellt. Ska man beskatta så ska det vara
på realiserade vinster.

Förväntade effekter
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Massiv kritik mot förslaget
 Tre av fyra uppfattar att exitskatten skulle göra det svårare att attrahera
internationella kompetens, reducerar investeringsviljan in Sverige och göra det
svårare för tillväxtföretag att få tillgång till kapital.
 Det är också en majoritet som tror att det skulle påverka den egna verksamheten
negativt.
 De negativa effekter som spontant tas upp kring förslaget återkommer även
avseende den egna verksamheten. Här tas även problem med framtida succession
upp liksom behovet av stabila spelregler.

 Någon enstaka känner till personer som på grund av exitskatten omprövar om man
ska bo i Sverige.
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Negativa förväntningar på exitskattens effekter
- försvagning av Sveriges internationella position
Hur tror du att exitskatten påverkar…?

Sveriges möjligheter att attrahera
internationell kompetens

3

77

10

6

77

10

6

Investeringsviljan i Sverige

Möjligheten för tillväxtföretag och
nystartade företag att få tillgång till kapital

Din verksamhet

10

10

13

74

3

0%

Positivt

42

20%

3

55

40%

Varken eller

Bas: Samtliga, 31 intervjuer
18

60%

Negativt

0

80%

Vet ej/Ej svar

100%

CFO mer negativa än VD
Hur tror du att exitskatten påverkar…?
Sveriges möjligheter att
attrahera internationell
kompetens
%

Möjligheten för tillväxtföretag
och nystartade företag att
få tillgång till kapital

Investeringsviljan i Sverige

Din verksamhet

0

-20

-52
-40

-74

-65

-71

-60

Samtliga
VD
CFO, finanschef

-80

Balansmått = Andel som tror
på positiv påverkan minus andel
som tror på negativ påverkan

-100
Bas: Samtliga, 31 intervjuer
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SVCA-medlemmar tror mer på negativa effekter
Hur tror du att exitskatten påverkar…?
Sveriges möjligheter att
attrahera internationell
kompetens
%

Möjligheten för tillväxtföretag
och nystartade företag att
få tillgång till kapital

Investeringsviljan i Sverige

Din verksamhet

0

-20

-52
-40

-74

-65

-71

Samtliga

-60

Medlem
Associerad
-80

Balansmått = Andel som tror
på positiv påverkan minus andel
som tror på negativ påverkan

-100
Bas: Samtliga, 31 intervjuer
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De som känner till förslaget väl är mer negativa till exitskatten
Hur tror du att exitskatten påverkar…?
Sveriges möjligheter att
attrahera internationell
kompetens
%

Möjligheten för tillväxtföretag
och nystartade företag att
få tillgång till kapital

Investeringsviljan i Sverige

Din verksamhet

0

-20

-52
-40

-74

-65

-71

Samtliga
Känner till förslaget
mycket/ganska väl

-60

Balansmått = Andel som tror
på positiv påverkan minus andel
som tror på negativ påverkan

-80

-100
Bas: Samtliga, 31 intervjuer
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Många tror att sämre investeringsklimat orsakat av exitskatten
kommer att påverka den egna verksamheten negativt
På vilket sätt uppfattar du att exitskatten skulle påverka din verksamhet negativt?
”Det kan bidra till att inte attrahera
investerare eller kapital.”
”Inlåsningseffekter för nyckelledande
befattningshavare.”

”Det är allmänt negativt, desto mer
skatteregler gör marknaden osäker.”

”Vi diskuterar att förvärva bolag från personer
som är internationella och skulle vilja röra sig mer
fritt.. Det påverkar ju då våra möjligheter att göra
affärer eftersom det blir olika inlåsningseffekter.”

”Som en negativ omvärldsfaktor genom att
den försämrar innovationsklimatet i Sverige.”
”I det längre perspektivet är det dåligt för
Sveriges ekonomi. Det som är negativt för
marknaden är ju negativt för alla konsulter.”

” Frågor om framtida succession som kan bli mer
komplicerade”

”Genom att det blir ett sämre affärsklimat i Sverige
vilket innebär att det blir sämre affärer.”

Bas: Negativ påverkan den egna verksamheten, 17 intervjuer
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Viktigt med långsiktiga spelregler
Det blir ett sämre klimat, osäkerhet, man nästan frångår
en stabil ordning, kommer med nya påhitt.. bidrar till stor
osäkerhet.. man kan inte komma och hitta på dessa
ovanliga upplägg utan investeringssektorn behöver
långsiktiga spelregler. Kanske 10 års investeringscykler
handlar det om ofta.. går inte att ha dessa plötsliga
förändringar.. det är direkt negativt.

Mindre attraktivt att arbeta för svenska bolag
”Det är negativt på så sätt att köpa bolag, för att det
kommer bli mindre attraktivt att sälja. Det kommer
minska attraktionen till branschen, och Sverige. Det
största problemet blir de som har utländskt ursprung, att
arbeta i Sverige för ett svenskt bolag.”

Några som omprövar sitt boende i Sverige på grund av förslaget
Känner du till någon eller några som omprövar om de ska bo i Sverige på grund av exitskatten?

Samtliga

6

87

VD 0

6

100

0

CFO, finanschef

8

85

8

Medlem

9

82

9

Associerad

5

Känner till förslaget
mycket/ganska väl

90
15

0%

77
20%

Ja

5

40%

Nej

Bas: Samtliga, 31 intervjuer
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8
60%

80%

Vet ej/Ej svar

100%

Attityder till exitskatten
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En samfällig bedömning av skatten
 En överväldigande majoritet uppfattar att svårigheten att värdera tillgångar öppna
för osäkra bedömningar.
 Det finns även ett utbrett stöd för uppfattningarna att exitskatten är negativ för
Sveriges konkurrenskraft, minskar Sveriges attraktivitet för
internationella talanger, gör det mindre attraktivt att starta bolag i
Sverige och ger sämre förutsättningar för innovation.
 Två av tre tror också att förslaget riskerar att driva kapital ur landet innan
det är genomfört.
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Många uppfattar att exitskatten leder till osäkra bedömningar
Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden om exitskatten?

Svårigheten att värdera onoterade tillgångar, och
särskilt mindre företag som inte gör vinst, öppnar för
osäkra bedömningar

74

Minskar Sveriges attraktivitet för internationella
talanger

Stämmer ganska väl

13

32
52

0%

10

29

42

Förslaget kommer driva kapital ur landet innan det är
genomfört

6

29

45

Ger sämre förutsättningar för innovation

6 0 10

23

52

Gör det mindre attraktivt att starta företag i Sverige

Stämmer väl

10

58

Är negativt för Sveriges konkurrenskraft

13

20%

40%

Stämmer ganska dåligt

Bas: Samtliga, 31 intervjuer
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Mycket/
Ganska väl

10

3

16

60%

Stämmer inte alls

6
80%

6

84

6

81

3 6

81

10

74

3

13

74

13

65
100%

Vet ej/Ej svar

CFO mest negativa till exitskattens påverkan på företagsklimatet
Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden om exitskatten?
%

100

Stämmer väl/
Ganska väl (4-5)

Samtliga
VD
CFO, finanschef

80

60

40

84

81

81

74

74

Ger sämre
förutsättningar för
innovation

Gör det mindre
attraktivt att starta
företag i Sverige

65

20

0
Svårigheten att värdera Är negativt för Sveriges
Minskar Sveriges
onoterade tillgångar, och
konkurrenskraft
attraktivitet för
särskilt mindre företag
internationella talanger
som inte gör vinst,
öppnar för osäkra
bedömningar

Bas: Samtliga, 31intervjuer
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Förslaget kommer driva
kapital ur landet innan
det är genomfört

Medlemmar - osäkra bedömningar, kapital drivs ur landet
Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden om exitskatten?
%

100

Stämmer väl/
Ganska väl (4-5)

Samtliga
Medlem
Associerad

80

60

40

84

81

81

74

74

Ger sämre
förutsättningar för
innovation

Gör det mindre
attraktivt att starta
företag i Sverige

65

20

0
Svårigheten att värdera Är negativt för Sveriges
Minskar Sveriges
onoterade tillgångar, och
konkurrenskraft
attraktivitet för
särskilt mindre företag
internationella talanger
som inte gör vinst,
öppnar för osäkra
bedömningar

Bas: Samtliga, 31intervjuer
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Förslaget kommer driva
kapital ur landet innan
det är genomfört

De med god kännedom mest negativa till effekterna
Stämmer väl/
Ganska väl (4-5)

Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden om exitskatten?
%

Samtliga

100

Känner till förslaget
mycket/ganska väl

80

60

40

84

81

81

74

74

Ger sämre
förutsättningar för
innovation

Gör det mindre
attraktivt att starta
företag i Sverige

65

20

0
Svårigheten att värdera Är negativt för Sveriges
Minskar Sveriges
onoterade tillgångar, och
konkurrenskraft
attraktivitet för
särskilt mindre företag
internationella talanger
som inte gör vinst,
öppnar för osäkra
bedömningar

Bas: Samtliga, 31intervjuer
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Förslaget kommer driva
kapital ur landet innan
det är genomfört

Drivkraftsanalys
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Kritiskt för innovation och internationell kompetens
 Då exiskatten generellt uppfattas som skadlig i målgruppen, finns skäl att närmare
eftersöka vilka aspekter som i störst utsträckning driver den generella
uppfattningen om förslaget.
 Det har gjorts genom en korrelationsanalys där en hög grad av samvariation mellan
svaren om den generella inställningen och enskilda aspekter antyder ett
orsakssamband.
 Korrelationerna är genomgående mycket höga vilket kan uppfattas som att de
enskilda aspekterna har en stor betydelse.

 De aspekter där flest är kritiska, samtidigt som de förefaller påverka den
övergripande inställningen mest, är möjligheterna att attrahera internationell
kompetens och förutsättningarna för innovation.

33

Drivkraftsanalys
Vad driver en negativ uppfattning om förslaget om exitskatt?
Hur tror du att exitskatten påverkar…?
Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden om exitskatten?
Svårigheten att värdera
onoterade tillgångar, och
särskilt mindre företag som
inte gör vinst, öppnar för
osäkra bedömningar.

Andel som instämmer/tror att
exitskatten påverkar negativt

90

80

Är negativt för
Sveriges konkurrenskraft

Minskar Sveriges
attraktivitet för internationella talanger
Möjligheten för tillväxtföretag
och nystartade företag att få
tillgång till kapital

70

Sveriges möjligheter
att attrahera internationell kompetens

Investeringsviljan
i Sverige

Ger sämre
förutsättningar
för innovation

Gör det mindre
attraktivt att starta
företag i Sverige

Förslaget kommer driva
kapital ur landet innan
det är genomfört
60

Din verksamhet
50
0.4

Bas: Samtliga, 31 intervjuer

0.5

0.6

Korrelation
34

0.7

0.8

