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Den finansiella sektorn i Sverige är befriad från att betala mervärdesskatt. 
Finansdepartementets förslag om en finansiell aktivitetsskatt syftar till att minska denna 
skattefördel. Riksbanken stödjer syftet att uppnå större skatteneutralitet. Det är dock svårt 
att överblicka de potentiella effekterna av förslaget. Det kan därför finnas skäl för att ett 
eventuellt genomförande av förslaget kombineras med en plan för uppföljning och 
utvärdering av dess effekter. Det behöver också säkerställas att Finansinspektionens 
möjlighet att bedriva tillsyn inte försämras vid eventuell utläggning av finansiell verksamhet 
utomlands. 

Utredningen nämner ett antal potentiella risker med förslaget. Skatten kan exempelvis 
påskynda implementering av digital teknik inom den finansiella sektorn. Denna utveckling 
har positiva effekter men innehåller också risker. Riksbanken har tidigare, i Finansiell 

stabilitetsrapport 2016:1, påpekat att ökad användning av informationsteknologi och 
outsourcing gör det finansiella systemet mer sårbart exempelvis för cyberattacker.  

Utredningen konstaterar också att skatten kan ha konsekvenser för bankernas 
gränsöverskridande verksamhet, exempelvis utläggning av kritisk verksamhet, till exempel 
riskanalys, till utlandet. Det kan inte uteslutas att detta kan leda till att möjligheten att 
bedriva tillsyn över finansiell verksamhet som är viktig för Sverige försvåras.  

Enligt Riksbanken kan det sammanfattningsvis finnas skäl för att ett eventuellt 
genomförande av förslaget kombineras med en plan för utvärdering och analys av dess 
effekter under de närmast kommande åren. Det behöver också säkerställas att 
Finansinspektionens möjlighet att bedriva tillsyn inte försämras vid eventuell utläggning av 
finansiell verksamhet utomlands. 

 

På direktionens vägnar: 
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I beslutet har deltagit: Stefan Ingves (ordförande), Kerstin af Jochnick, Per Jansson, Martin 
Flodén, Henry Ohlsson och Cecilia Skingsley. 
 

Föredragande har varit Gabriel Söderberg. 

 


