
Med de nya ränteavdragsreglerna ställs också nya krav på företagen. För att hantera och 
effektivisera de komplexa beräkningarna i verksamheter med flera bolag har KPMG 
utvecklat Korus – ett program som automatiserar koncernutjämningsprocessen och 
genomför den på ett par sekunder. Med hjälp av Korus sparas dyrbara timmar, till och 
med dagar, vid skattehanteringen inom koncerner. Verktyget minimerar dessutom risken 
för felaktigheter i beräkningarna.

De nya ränteavdragsreglerna 

Från och med 1 januari 2019 kommer avdragsrätten för räntekostnader generellt vara 
begränsad. Begränsningen innebär förenklat att ett bolags räntenetto är avdragsgillt upp 
till 30 % av bolagets skattemässiga resultat före värdeminskningsavdrag och räntenetto 
(EBITDA). Reglerna innehåller inga egentliga gruppundantag. Det innebär att en 
beräkning av avdragsgill ränta måste göras för varje enskilt bolag i en koncern.

Så fungerar Korus:

Föreslår koncernbidrag för att i möjligaste mån nyttja äldre underskott före yngre 
underskott i koncernen

Tar hänsyn till koncernbidragsspärrar vid rekommendation av koncernbidrag

Föreslår avdrag för negativa räntenetton i bolag med positiva räntenetton i en koncern

Föreslår koncernbidrag för att maximera ränteavdragsutrymmen utan att öka årets 
sammanlagda skattebetalning i en koncern

Fördelar med Korus:

Minskar betydligt tiden det tar att färdigställa koncernens skattedispositioner

Möjliggör en optimering som i praktiken varit väldigt svår att överhuvudtaget klara av 
manuellt

Minimerar risken för överföringsfel och manuella felberäkningar

En flexibel lösning som kan implementeras på många olika sätt som stöd till befintliga 
skatteberäkningar (t ex i Excel)

För vem?

Koncerner vars negativa räntenetton uppgår till >5 MSEK.

Koncerner med fler än tio legala enheter.

Är du är intresserad av att veta mer om Korus, skicka ett mail till:

korus@kpmg.se
© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved

Korus
En digital lösning för ränteavdrag i koncerner

mailto:korus@kpmg.se

	Slide Number 1

