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Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen om utkastet till regeringens
proposition med förslag till lag om ändring av bestämmelserna om begränsning
av ränteavdrag
Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att det är positivt att utkastet till proposition innehåller mycket numerisk information som bidrar till en förståelse av nuläget samt omfattningen
och konsekvenserna av propositionen. Propositionen ger en god uppfattning om förslagets konsekvenser för företag och den offentliga ekonomin. I utkastet redogörs det på ett öppet och genomskinligt sätt för förfarandena och begränsningarna för konsekvensbedömningen, vilket är
positivt. De många tabellerna, figurerna och exemplen åskådliggör det tekniska och svåra innehållet. I utkastet beskrivs på ett föredömligt vis de observationer som gjorts under remissbehandlingen och vilka ändringar som gjorts utifrån dem. Det nationella handlingsutrymme som
direktivet medger framgår på ett åskådligt sätt och alternativen för tillämpningen av direktivet
behandlas noggrant.
De väsentligaste bristerna och utvecklingsobjekten i utkastet till proposition är följande:
i)
Utkastet till proposition ger en god uppfattning om de statiska konsekvenserna för
företag och den offentliga ekonomin, men de dynamiska konsekvenserna för tillväxt
och investeringar bör behandlas mer ingående. Propositionen berör en ganska snäv
men samhällsekonomiskt betydande del av företagen. Små ändringar i dessa företags
beteende kan vara väsentliga.
ii)
I utkastet till proposition behandlas det inte tillräckligt i vilken mån och i vilka slags
situationer det förekommer aggressiv skatteplanering och hurdan skattekonkurrens
Finland möter. Det är också svårt att få en allmän uppfattning om vilka åtgärder som
vidtagits i anknytning till ränteavdrag i andra länder. Av ovan nämnda skäl är det svårt
att få en uppfattning om Finlands eventuella handlingsutrymme.
iii)
Konsekvenser för investerare bör bedömas i utkastet.
Rådet anser att utkastet till regeringens proposition i huvudsak motsvarar anvisningarna för
konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att regeringens proposition kompletteras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.
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