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Svar på Tornbergets framställan om
kapitalförstärkning
Sammanfattning

Tornberget har inkommit med en skrivelse till Haninge
kommun Holding AB med begäran om kapitaltillskott.
Styrelsen i Haninge kommun Holding AB har uppdragit åt
VD att utreda frågan mot bakgrund av Skatteverkets mer
restriktiva hållning till avdragsrätt för räntekostnader på
koncerninterna lån som lämnats av kommunen ur egna
upparbetade medel.
PwC har genomfört en utredning och deras bedömning är att
Skatteverket kommer med största sannolikhet inte att
godkänna Tornbergets ränteavdrag på dessa lån.
Företagsskattekommitténs förslag om slopad avdragsrätt för
räntekostnader skulle vid ett genomförande innebära att
skattekostnaden årligen kommer att öka för Tornberget med
ca 9 332 tkr. PwC bedömer att det för närvarande är omöjligt
att uttala sig om kommitténs förslag kommer att antas av
riksdagen så att ny lagstiftning kan träda ikraft från 1 januari
2016.
För att i det korta perspektivet inte riskera att Skatteverket
vägrar Tornberget avdrag för räntekostnader på de lån
kommunen lämnat av egna upparbetade medel
rekommenderar PwC att kommunen eller bolaget lånar upp
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medlen externt. Räntekostnaden blir då avdragsgill för
Tornberget även för dessa lån.
I det något längre perspektivet är PwC:s rekommendation att
kommunen bör överväga att förvärva Tornbergets fastigheter.
Ett förvärv av fastigheterna medför inte några större
skattekonsekvenser varken för inkomstskatt, stämpelskatt
eller moms. PwC rekommenderar därför kommunen att
initiera en utredning av en försäljning av
verksamhetsfastigheterna till kommunen.
Vid Haninge kommun Holding AB:s sammanträde den 3
februari 2015 beslutade styrelsen att


Rekommendera kommunen att låna upp kapital som
vid var tid motsvarar utlåningen till Tornberget för att
undvika risken med att Tornberget vägras avdrag för
räntekostnader.



Rekommendera kommunen att i detalj utreda
konsekvenserna av att kommunen köper fastigheterna
av Tornberget.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningens har ingen annan uppfattning
och föreslår att kommunen lånar upp kapital så att
kommunens externa låneskuld motsvarar den utlåning som
sker till Tornberget samt att i detalj utreda konsekvenserna av
att kommunen köper fastigheterna av Tornberget.
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Underlag för beslut

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2015-04-01 ”Svar på
Tornbergets framställan om kapitalförstärkning”
Styrelseprotokoll från Haninge kommun Holding AB 201502-03 § 12
Utredning från PwC ”Kapitalisering av Tonberget” daterat
2015-01-20
Skrivelse från Tornberget ”Begäran om åtgärd pga nytt
ställningstagande från Skatteverket samt nytt förslag från
Företagsskattekommittén” daterad 2014-09-11
Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar
1. Haninge kommun lånar upp kapital som motsvarar
vidareutlåningen till Tornberget för att undvika risken
med att Tornberget vägras avdrag för räntekostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar medge en låneram om 2 200
mnkr som inkluderar Tornbergets upplåning.
Upplåningen verkställs enligt fullmäktiges reglemente för
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens
delegationsordning avseende lån.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i detalj utreda
konsekvenserna av att kommunen köper Tornbergets
samtliga fastigheter.
__________
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