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Remissvar avseende förslaget om ”Beskattning av vissa delägare i riskkapital-
fonder” 
 
Nordstjernan har tagit del av regeringens förslag avseende nya skatteregler för vissa 
delägare i riskkapitalfonder. Nordstjernan berörs ej direkt av förslaget eftersom vi inte är 
en riskkapitalfond. Nordstjernan är ett långsiktigt investeringsföretag som, precis som 
riskkapitalfonderna, bland annat äger andelar i svenska onoterade bolag. Med andra ord, 
vi konkurrerar i vissa fall med riskkapitalfonderna. 
 
Vi anser att förutsägbara skatteregler är bra. Vi anser dessutom att skillnaden mellan 
beskattning av tjänst och beskattning av kapital är alltför stor i Sverige. Skillnaden har 
ökat väsentligt de senaste decennierna. Förslaget att inkomster över en viss brytpunkt 
skall beskattas lägre (så kallad degressiv skatteskala) anser vi är intressant. Felet med 
förslaget är att det inte är generellt utan är avsett att gälla en liten grupp personer – så 
kallade ”vissa delägare i riskkapitalfonder”.  
 
I regeringens promemoria på sid 43 (och dessutom i inledningen till pressmeddelandet 
om förslaget) står det att ”I Sverige finns det inga skatteregler som riktar sig specifikt till 
delägare i riskkapitalfonder som har rätt till särskild vinstandel (s.k. carried interest) från 
fonden.”. Det är korrekt. Vi har inte heller skatteregler som riktar sig specifikt till 
personer som till exempel är läkare eller börsbolagsVD:ar. Vi anser att det är bra att det 
är på detta vis. Det är inte bra för Sverige att ha ett lapptäcke av specifika skatteregler 
som gäller för olika grupper av människor. Nordstjernan anser att Sverige skall ha tydliga 
och enkla regler som gäller för alla. 
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Sammanfattningsvis anser vi att förslaget innehåller intressanta aspekter, men att införa 
specifik skattelagstiftning för en viss grupp personer är fel. Vi önskar att regeringen 
fortsätter arbetet med att lösa grundproblemet – att skillnaden mellan beskattning av 
tjänst och beskattning av kapital är alltför stor.  
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