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1.1Bilaga

Kommittédirektiv

inkomstbeskattningreformeradUtredning om

Dir. 1987:29
1987-06-11.regeringssammanträdevidBeslut

stadsrådet anför.Feldt,finansdepartementet,Chefen för

direktivenSammanfattning1 av

sammansättningföreslås parlamentariskkommitté medI direktiven att en
inte hari de delarinkomstskattesystemettillkallas för över somatt se

medSyftet ärföretagsbeskattningen. översynen attmeddirekt samband
förhållande tilliåstadkomma enkelt skattesystemrättvist ochett sommera

inkomstskatten,statligaför denskattesatserinnebär lägredagens en
avdragsmöjligheterminskade samtbreddad skattebas merengenom

minskadsparande ochtillstimulerar ökatkapitalbeskattningenhetlig som
åstad-mål kommitténsför arbete ärviktigt attEttskuldsättning. annat

långbestående Reformentid.underblikankomma regelsystemett som
denfår försämringinte innebäramåste dvs. denfinansieras fullt avut, en

budgetsaldot.statligadetsparande ellerfinansiellaoffentliga sektorns av
bedrivas skyndsamt.Kommitténs arbete skall

Inledning2

fastladesinkomstskattesystemför dagensgrundläggande principernaDe
Ett1928:370år då kommunalskattelagen stortsedan antogs.för 60snart

Återverkningarna förårens lopp.företagits underdelreformer harantal
Efteralltid beaktats.inteförändringarvid dessahelhet harsystemet som

bli komplicerat ochkommitdärigenomhand regelsystemethar att
inkomst-svåröverskådligt. genomgripandeKraven översyn aven mer

iår bristerna denvuxit i medochunderskattesystemet har attsenare
gällandeKritiken dettydligare.ordningen blivit alltnuvarande mot

bristandedenfrämst de höga skattesatserna,riktatshar motsystemet
inkomster, bl.a.beskattningen olika öppnarlikformigheten i somav
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möjligheter skatteplaneringatt undandra siggenom skatt, komplexite-samt
svåröverskådlighetenochten i systemet.

Under tid har debatten inkomstskattesystemetssenare utformningom
varit livlig. Förslag till genomgripande förändringar har frånlagts fram flera
håll. Häribland kan nämnas utarbetadrapport uppdrag SACOSR,en av
Enhetlig inkomstskatt, principförslag tillett skattereform presenteratssom
i ingåenderemiss i det socialdemokratiskaen partiets programarbete En
offensiv för rättvisa och förslagett folkpartiets partiledningsom en av
tillsatt arbetsgrupp i Folkpartiet informerarpresenterat 1987:3 Bättre

Ävenskatter. i motioner till riksdagen har under frågortid rörsenare som
de grundläggande principerna för skattesystemets urformning tagits upp.
De nämnda förslagen från SACOSRnyss och folkpartiet bådeberör
enskilda och företags beskattningpersoners och innebär bl.a. sänkta
inkomstskatter för fysiska samtidigt skattebasenpersoner breddassom

begränsningar i avdragsrätten, förenkladgenom och enhetlig kapitalbe-en
skattning ökad skattebelastningsamt företagenen minskadegenom
möjligheter till resultatreglerande åtgärder. Det socialdemokratiska
förslaget huvudsakligentar inkomstbeskattningen för fysiskaupp personer
och bygger ocksådärvid tanken skattesatsernaatt bör sänkas och
skattebasen breddas bl.a. begränsningar i avdragsrättengenom samt att
kapitalbeskattningen skall reformeras.

Det inte baraär i Sverige inkomstskattesystemets utformningsom varit
föremål för livlig diskussion åren.de Såen harsenaste varit fallet iäven
många andra västliga industriländer. Förslag till eller mindremer genom-
gripande reformer har lagts fram någraioch ocksåfall genomförts. Syftet
har i allmänhet varit sänka de direktaatt skatterna arbetsinkomster.
Störst intresse i det sammanhanget har den omfattande skattereformen i
Förenta Staterna tilldragit sig. Den innebär sänkta skattesatser och en
breddad skattebas. Skattebördan omfördelas så skatteuttaget fysiskaatt

inkomster minskar, medanpersoners ökar företagensuttaget inkomster.
Mot bakgrund problemen med denav nuvarande utformningen av

inkomstbeskattningen har regeringen vårenunder tagit initiativ till
överläggningar mellan riksdagspartierna för möjligheternaatt utröna att
uppnå bred politisk enighet grunddragenen inkomstskattereform.om av en
Härvid samförståndhar nåskunnat parlamentariskatt kommittéom en
skall tillsättas för fråganutredaatt det framtida inkomstskattesystemetsom
utformning. Så bör ske. Jag skall i det följandenu närmare redogöra för
behovet inkomstskattereform och förav kommitténsen arbetsuppgifter.

3 Behovet inkomstskattereformav en

Regeringen har hittills tvåtillsatt kommittéer med omfattande utred-
ningsuppdrag rörande utformningen skattesystemet. Skatteförenklings-av
kommittén B 1982:03 tillsattes år 1982 och skall enligt sina direktiv dir.
1982:24 utreda det grundläggande taxeringsforfarandet, förenklingar i
fråga de materiella beskattningsreglerna frågaom främst i löntagarbe-om
skattningen, reglerna för skatteprocessen det allmännassamt processföring.
Vidare har årregeringen 1985 tillsatt utredningen reformeradom
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direktivenligt sinakommitté skall1985:06. DennaFiföretagsbeskattning
företagsbeskattningen.1985:30 allmän översyndir. göra aven

skapasGenom skatternauppgifter. utrymmefleraharskattesystemet
transfereringar.investeringaroffentliga samtkonsumtion,offentligför

självaroll delsockså fördelningspolitiskviktighar genomskattesystemet en
finansierarskatteinkomsternautformning, dels attsystemets genom

syften ochfördelningspolitiskatransfereringar medochkonsumtion
skattesystemetläggasbrukaruppgifterväsentligaAndraeffekter. som

stimuleratillväxtenekonomiska attfrämja denskalldet genomär att
syfteianvändasdet attkansparande ochföretagande och attarbete,

således ställskravDetuppnå samhällsekonomisk balans. är stora som
fungerande skattesystem.välett

olika skatte-består antalnuvarande skattesystemet ett stortDet av
produk-nämligenhuvudgrupper,iin dessadelaMan kanformer. tre

företagsvins-beskattningensocialavgifter ochtionsfaktorbeskattningen av
Detkonsumtionsbeskattningen. ärinkomstbeskattningen ochter,

skattesystemettvå delarnaförstnämndadehuvudsakligen sommot av
kritik riktats.har

indirektadekonsumtionsbeskattningenframhållasDet kan att
ochskatteinkomsternastår % de samlade30för drygtskatterna av

%. Den29för% kommunalskatten40 varavför drygtinkomstskatten ca
emellertidanvändsskatteförvaltningensövervägande delenhelt resurserav

administrera inkomstskatten.till att
föremål förredanföretagsbeskattningentidigarejagSom nämnt är en

sittdärför begränsabörutredningenDen föreslagnaallmän översyn. nu
konsum-gällerNär detinkomstbeskattningen.tillarbete översyn aven

föreslå särskildi dagjag för avsikt atttionsbeskattningen har att en
tillsätts.utredning

skattesatserHöga

varit inriktadutsträckningiinkomstbeskattningen harKritiken stormot
till. Medupphovmarginalskatternade högaproblem mar-de gersom

Attintjänade kronan.får sistdenbetaladen skattginalskatt manavses
uttryck förgenomsnittliga skatten ärden etthögremarginalskatten är än

skallskattenInnebörden är tasprogressivt skatteuttag. atthar ettatt
betaladärför bör störrehöginkomsttagarebärkraftefter och enattut

låginkomsttagare.i skattsina inkomster änandel av
berörde deintroduceradesiprogressiva inslagen skattesystemetNär de
byggdesoffentliga sektornden utAllteftersomnormalinkomsttagarna.inte

ochSkattetrycket skärptesmåste ökas.skatteinkomsternadock progres-
skattesatser-samtidigtvanliga inkomsttagare,för allt flersionen ökade som

kommunal-följdframför alltDet sista attgenerellt.höjdes avenvarna
Även 1970-taletframför alltunderinflationensnabbadenskatterna steg.

börjanIskattebetalare.flerför alltprogressionen ökade avinnebar att
majoritetochförvärvsarbetandehälften alla storhade1980-talet enavca

%. Detta50marginalskattheltidsarbetande överstegde somenav
årengenomfördesskattereformdenemellertidändrades somgenom
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1983-1985. Den innebar bl.a. skattesatserna gångenför förstaatt under
efterkrigstiden sänktes Efter deavsevärt. ytterligare justeringar harsom

årenbeslutats för 1987 och 1988 kan räkna med 85 % allaattman ca av
förvärvsarbetande och inemot 75 % alla heltidsarbetande fårav en
marginalskatt högst 50 % om kommunalskatten %.30 Denom är högsta
marginalskatten år 1988 blir 75 % under förutsättning.samma

Om inga förändringar i skatteskalan vidgörs kommer emellertid
stigande förvärvsinkomster allt delstörre skattebetalarnaen attav nytt
föras i skikt med högre marginalskatt 50 %.upp än Redan i början
1990-talet kommer troligen, med nuvarande skatteskalor, majoriteten av
de heltidsarbetande 64 %ha eller iatt marginalskatt.mer

Höga skattesatser upphov till rad problem. Höga skattesatserger en
inbjuder till skattefusk och skatteplanering. ocksåDe leder till utbredden
informell gråeller ekonomi med byte tjänster lågproduktivochav
egenverksamhet. Utbytet inkomstökning, grundt.ex.av en extra-av
arbete, blir relativt litet, liksom inkomstbortfallet vid minskad arbets-en
insats blir litet. Detta kan hämma arbetskraftsutbudet och tillleda en
onödig stelhet arbetsmarknaden. Skattesystemets marginaleffekter
förstärks ofta andra faktorer, bostadsbidragav t.ex. ochatt trappas av
barnomsorgsavgifter höjs vid stigande inkomster. Effekterna förstärks
dessutom ytterligare grund andra skatter, i första hand socialavgifter-av

och mervärdeskatten. Sammantagetna leder detta till höga totala
marginaleffekter förhållandevisför stora skattebetalare.grupper av
Låginkomsttagare med höga marginaleffekter kan hamna i fattig-en
domsfälla, dvs. de småhar möjligheter insatser förbättraatt genom egna
sin ekonomiska situation.

Ytterligare förhållande förtjänar påpekasett i dettaattsom samman-
hang vi iär takt med denatt ökade internationaliseringen den svenskaav
ekonomin blir påverkadealltmer vad vår såsker i omvärld, ävenav som
skatteområdet. Stora skillnader i skattesatser mellan Sverige och andra
länder medför risker för arbetskraft, kapital,att arbetstillfällen och
produktion lämnar Sverige förmåntill för länder med lägre skatt.

Ett starkt progressivt skattesystem svårigheterleder till i avtalsrörelserna
försvåraroch den nödvändiga dämpningen pris- och lönestegringstakten.av

Det såledesfinns flera skäl för sänka inkomstskatternaatt och minska
progressiviteten i skattesystemet. Det sådantalar åtgärdemotsom ären
fördelningspolitiska skäl, eftersom sänkta skattesatser och dämpad
progressivitet i sig de största skattesänkningarna till höginkomsttagarna.ger

måsteMan emellertid även beakta de inslag i den nuvarande beskattningen
i praktiken motverkar de höga marginaleffekternasom för vissa grupper.

Härvid tänker jag i första hand avdragsmöjligheterna och de möjligheter
till skatteplanering det nuvarande innebär. De fördelningspo-som systemet
litiska icke önskvärda effekterna sänkta skattesatser bör enligt minav
mening i utsträckningstor kunna motverkas minskade avdragsmöj-genom
ligheter och reformerad kapitalbeskattning.en

Även statstinansiella hänsyn restriktionutgör för hur sänk-en stora
ningar inkomstskatten kan eftersomav det svårtaccepteras, kansom vara

finansiera omfattandeatt skattesänkningar.
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högasamband mellanföregående finns deti detjag ettSom nämnt
således varitDet harlångtgående avdragsmöjligheter.ochskattesatser

olika slag,till avdragomfattande rättnödvändigt avatt acceptera en
orimligaleda tillskullei vissa fallskattesatsernaeftersom de höga annars

därför tvingatområden skattesatsernaPå de högarad harkonsekvenser. en
sänkakanOmavdragsmöjligheter.ochsärbestämmelserfram man

sådanaförmotivenutsträckningbortfaller iväsentligt storskattesatserna
Dethöginkomsttagare.främstutnyttjasavdragFlerabestämmelser. av

sänktabalanserafördelningspolitiska skälstarka attdärför mar-finns
Även från statsfinansiellabegränsningar avdragsrätten.medginalskatter av

synnerhetiavdragsrätten,anledning begränsautgångspunkter finns det att
statsinkomster.bortfallleder tillskattesatsersänkta ett avom

beskattningenineutralitetBristande

likformighet.neutralitetbrister i ochinkomstskattesystemetDet svenska
slagMenolika ävenbeskattas sätt.inkomsterSkilda slag avsammaav

aktie-fysiskberoendeolikabehandlaskaninkomster person,vem -
hushåll hårdareskattskyldig. Ofta beskattasm.fl.stiftelse ärbolag, som-

institutioner.än
olikabeskattningenlikformigheten ibristandeföljd denEn avav

transaktionerolikaskattskyldigaallt flerhar blivitinkomster att genom
främstskatteplanering utförsDennasin totalaminskar skatt. merav

möjligheterkunskapsmässigaekonomiska ochharvälbeställda grupper som
betydan-Härigenom uppkommerfördel.utnyttja till sinskattesystemetatt

orättvisor.fördelningspolitiskade
inkomstbeskatt-likformigheten inombristandeexempel denSom

kapitalinkomsterarbetsinkomster och vissa slagningen kan nämnas att av
andra slagmedanaktieutdelningar beskattas högt,ochinkomsträntor av

Realisationsvinsterlågt ivissa fall inte alls.ellerkapitalinkomster beskattas
beskattadeDetta lett till högtrelativt lindrigt. haroftast attbeskattas t.ex.

lågttillutsträckning omvandlasikapitalinkomsterellerarbets- stor
realisationsvinster.beskattade

gällerframträdande detlikformigheten närbristandeDen är mest
principerutgår från nominella och realakapitalbeskattningen. Regler som

varandrablandas medskattefriheti vissa fall ettbeskattningen ochför
denbanksparande beskattassvåröverskådligt Beträffande t.ex.sätt.

inkomster,vid vissa andrai sin helhet,kapitalinkomsten t.ex.nominella
vidibland,inkomsten ochhuvudsakligen den reala t.ex.försäljning villor,av

år,konstföremål fem beskattasinnehafts tidlängre änförsäljning somav
vinsten.ingen del av

årunderuppmärksamhetområde sig särskildtilldragitEtt senaresom
Från främstbostadsrätter.villor ochrealisationsvinstbeskattningenär av

de nuvarandeutgångspunkter riktatskritikharbostadspolitiska mot
vinstbeskattningen.skillnaderna i
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Sparande missgynnar och skuldsdttning gynnas

Ett allvarligt problem i den svenska ekonomin årunder har varit detsenare
låga sparandet. Ett ökat sparande förutsättningär bl.a. för det skallen att
bli möjligt finansieraatt nödvändig ökning investeringarnaen ochav
samtidigt etablera stabilt överskottett i bytesbalansen. En del det ökadeav
sparandet bör ske inom den offentliga sektorn, främst hos Men detstaten.

ocksåär angeläget hushållensatt sparande bådeökar, samhälls- ochav
privatekonomiska Hushållensskäl. sparkvot dvs. deras sparande mätt som
andel deras disponibla inkomster sjönk iav början 1980-talet frånav
3-4 % till under de årenatt ha blivit Hushållensenaste negativ. lånar alltså
i genomsnitt deänmer sparar.

hushållensAtt sparande under de allra åren inte ökatsenaste bl.a.trots
stigande reallöner, förbättrade villkor för sparandet, sänkta marginalskatter
och reducerat skattemässigtett värde underskottsavdragen kan ha fleraav
orsaker. Den dåliga utvecklingen reallönerna årunder flera från mittenav

1970-talet kan ha upphov tillav gett uppdämt konsumtionsbehov,ett t.ex.
vissa kapitalvaror, vilketav upphov till snabb konsumtionsökning dåger en

realinkomsterna stiger. Vidare hushållenshar finansiella förmögenheter
ökat starkt, vilket kan hushållengöra benägna vissattmera acceptera en
skuldsättning. Det ocksåkan så anpassning tillatt förbättradevara en
sparvillkor långsamtsker såledesoch några år.tar

Ett skäl kanannat skattesystemet,att i varje fall i tider inflation,vara av
fortfarande i missgynnarstort sparande och skuldsättning. Medgynnar
några få undantag beskattningenär avkastningen kapitalav sparat
nominell, dvs. hela avkastningen beskattas, denäven del endastsom

inflationensmotsvarar urgröpning kapitalet. Skuldräntorna har hittillsav
varit i sin helhet avdragsgilla, denäven del räntan motsvararav som
skuldens minskning inflationen. En viss begränsninggenom avdragensav
skattemässiga värde skedde årenskattereformen 1983-1985. Mengenom
fortfarande står de flesta för endast hälften sina totala ränteutgifterav
själva.

För förbättra villkorenatt för sparande har rad riktade sparstimulan-en
genomförts,ser t.ex. allemanssparandet ochgenom emissiongenom av

sparobligationer. Dessa sparformer har visserligen sådana varitsom
framgångsrika det totala sparandet ändå nåttharmen inte tillfreds-en
ställande nivå. En förklaring till detta kan den bristande likfor-attvara
migheten i beskattningen kapitalinkomster och kapitalvinsterav möjliggör,
och rentav till, skattearbitrage. gåruppmuntrar Det sålunda tillgodo-att
göra sig förmånerde förknippas med selektiva sparformersom genom
omplaceringar finansiella tillgångar, dvs.av behöverutan öka sittatt man
totala sparande. Detta leder till slutsatsen skattereformatt innebärabören
förbättrade generella villkor för hushållssparandet.

Krångligt regelsystem

En huvudinvändningannan det nuvarandemot skattesystemet, jag isom
månviss redan berört, gäller svåröverskådligtdetatt är krångligt.och När
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betydligt lägreutformades skatteuttagetigrunddragen skattesystemet var
svårareblivit allthöjts harskattsatsernai I och med systemetdag.än att
lagstift-itill luckorviktigareblivit allt täppaDet haradministrera. attatt

varitSamtidigt harsyfte.iskatteundandragandeutnyttjatsningen mansom
de högapunkter därspecialreglerundantag ochinföraatttvungen

årens vidareUnder lopp hartill orimliga konsekvenser.lettskattesatserna
ochskattesystemet utöveruppgifter lagts att statväxande antal geett

Exempelfördelningspolitiska effekter.skapaochinkomsterkommuner
vissuppgifter, stimulansregionalpolitiskastabiliserings- ochdetta är av

begränsningnedsättning skatt ochkonsumtion av annanavgenom
Även bostadspoliti-näringspolitiken,inomhögre skatt.konsumtion genom

måni vissskattesystemetenergipolitiken hartrafikpolitiken ochken,
också bidragit tillmångfald uppgifter harstyrmedel. Dennaanvänts som

svåröverskådligt.komplicerat ochskattesystemetgöraatt
för lösatillkommitharMånga inom attsärreglerna skattesystemetav

åtgärder dock intehardessaresultatetDet samladeenskilda problem. av
krångligt medblivitharskattesystemet ett stortblivit tillfredsställande.

förhållande naturligtvisDettaundantag. ärochantal särbestämmelser
så krångligtfår redaninte attotillfredsställande. skattesystemet vara

bliforexperthjälp rättanlitasig behöva attvanliga löntagare anser
sammanhängande ochmäste byggabeskattade. skattesystemet en

förstå skattebetalarna.förmöjliggrundsyn,genomarbetad är attsom

Utredningsuppdraget4

tillföregående kommittén haböranfört i detvad jagI enlighet med
Jaginkomstskattesystemet.uppgift allmän översyn avsergöraatt aven

baseradepå skattnettoinkomsteni princip dendärvid med inkomstskatt
kommunalaalltså statliga ochhushållen, enskildaträffar personerssom

inkomstskatter.
sambandfrågor direkthardeemellertid inte gällaUppdraget bör som

års företagsskattekommitté1980näringsverksamhet.beskattningenmed av
enskilt bedriveninnebärprinclpförslagB 1979:13 framhar lagt attsom

skattesubjekt.till särskildahandelsbolagnäringsverksamhet och görs
de särskildaarbete bl.a.i sitt fortsattaFöretagsskattekommittén behandlar

företagsbeskattningenfåmansföretag. En allmän översynreglerna avom
reformerad företagsbe-utredningentidigare nämndaföretas den omav

åstadkommasökai uppdrag bl.a.utredning harskattning. Denna att en
denkapital. Vidare skalloch görabeskattning arbetelikformig enmer av

direkt sambandhari de delarinkomstbeskattningen ettöversyn somav
fråga hardenEnproduktionsfaktorbeskattningen. attmed annan som

principer.eller realanominellabeskattningen skall byggautreda är om
mångaiutformning visserligenFrågorna harföretagsbeskattningensom

emellertidinkomstbeskattningen. Desamband med ärstycken näraett
enligtdärförutredningsarbete. Detomfattande ärinvecklade och kräver ett

Densärskilt.fortsättningsvis utredsdemin mening lämpligast ävenatt nu
så omfattandebliarbetsuppgifter skulle attkommitténsföreslagna annars

in-rimlig tid. En angelägeninomavslutasarbetet inte skulle kunna
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komstskattereform skulle därigenom fördröjas. Ett samarbete mellan
måstekommittéerna frågoremellertid beträffandeske de har sambandsom

såsommed varandra, den nämnda nominell respektive realnyss om
fråganbeskattning och ekonomisk dubbelbeskattning aktiebolagensom av

utdelningar. Den kommittén bör naturligtvis oförhindrad attnya vara
redovisa sina bedömningar vilka effekter fårkommitténs förslagav som
de delar beskattningen ligger utanför kommitténs egentligaav som
utredningsuppdrag.

En begränsning utredningsuppdraget bör det inte skallannan attav vara
omfatta reglerna kommunal frågaskatteutjämning. Denna ingetharom
direkt samband med utformningen inkomstskattesystemet. Den gällerav
i första hand hur den kommunala servicen skall fördelas ochsynen
finansieras landetöver och den kommunala ekonomin i stort.

En tredje begränsning utredningsuppdraget bör kommitténattav vara
frågorinte skall de skatteområdet.processuellata rör reglernaupp som

Skatteprocessen föremålför närvarandeär för omfattande reformeringen
på grundval frånbl.a. förslag skatteförenklingskommittén.av

Kommitténs arbete bör i första hand inriktas lägga fram förslagatt
syftar till:som

1 lägre skattesatser och minskad progressivitet i skatteskalan
2 breddning skattebasen bl.a. begränsningar avdragsmöjlig-av genom av

heterna
3 enhetlig och rättvis kapitalbeskattning stimulerar till ökaten mer som

sparande och minskad skuldsättning
så4 enkelt och lättbegripligt inkomstskattesystemett möjligtsom

5 skattesystem beståendekan bli långett under tid.som

I det följande skall jag frågor.dessanärmare ta upp

Lägre skattesatser4.1

Utredningen bör utarbeta förslag till skatteskala förett den statligany
inkomstskatten innebär lägre skattesatser.som

Skatteskalorna har fram innehållittill mångaganska skikt med olikanu
skattesatser. Redan smårelativt inkomsthöjningar har därför kunnat leda
till hamnat i högreatt skikt. Genom de förändringarett i skatteskalanman

årenbeslutats för 1987 och 1988 kommer antalet skiktsom minska tillatt
fyra. Utredningen bör eftersträva skatteskala i framtidenäven haren som
få skikt. Härigenom får enkelt och undvikerett snabbsystemman en
upptrappning marginaleffekterna.av

Den nuvarande utformningen skatteskalan leder till detattav procen-
tuella skatteuttaget timförtjänsten blir högre för den arbetar heltidsom

för denän arbetar deltid. Kommittén bör vilkaöverväga förändringarsom
i inkomstbeskattningen kan vidtas för minska den nämndaattsom
skillnaden i skatteuttaget.
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skattebasenBreddning4.2 av

förregelsystemetnuvarandei detavdragsmöjligheternaDe omfattande
ochförinkomstbortfallpåtagliga i form statnackdelar bl.a.sigmed av
förriskerorättvisorfördelningspolitiskainvecklade regler, samtkommun,

Somskatteplanering.omfattandetillDe vidare upphovskattefusk. enger
betydelseiavdragsmöjligheternaframhållit tidigare förlorarjag om

tidigare.värdamycketblir inte likaAvdragenskattesatserna sänks. som
kanvidga skattebasendärmedochOm avdragsrättenkan begränsaman

finansieras.åtminstone för sänkta skattesatserkostnadernadel aven
Bl.a. böravdragsrätten lösas.meddel andra problemSamtidigt kan en

ingå uppdragi kommitténsdärförförenklas. Det börkunnaregelsystemet
vilkagenomgång avdragsmöjligheter ochnuvarande prövagöraatt aven

behålla så fåMålet avdragbörbegränsningar kan göras. att somvarasom
i avdragsrättenmåste begränsningarna vägasdock motSjälvklartmöjligt.

för skattebetalarnaså effektendenskattesatser,sänkta sammantagnaatt
blir rimlig.

återkommer jag ifrågan för skuldräntoravdragsrättBeträffande om
kapitalbeskattningen.avsnittet om

avdrag, grund-betydelsefullasärskilt beröraJag skall här bara tre
och reseavdragen.tjänstunder inkomstschablonavdragetavdraget, av

%10närvarandeförschablonavdraget, ärInförandet avsomav
förenkligar ibetydandeinneburit3 000 kr., harinkomsten, dock högst

enskilda inte behöverdeskattemyndigheterna ocheftersomtaxeringen,
mån för ochkostnaderna arbetsresorI denkostnader.utreda smärre som

tenderar allt fler löntagaretjänst stiger,inkomstkostnader underandra av
Förschablonavdraget.överstigerfå kostnadersammanlagda attatt som

schablonav-därför höjaupprätthålla finns det skälförenklingsinslaget att
ytterligaremån. emellertid innebäraDetta skullei motsvarandedraget ett

bredda skattebasen.strida strävandenaskattebortfall och mot att
grund-kommittén börlösning detta problem pröva ärEn attsom

maximi-schablonavdragetssamtidigtminskas eller slopasavdraget som
Övriga dåskulleunder inkomst tjänstbetydligt. avdraghöjsbelopp av

Även frånför till ochdäribland avdragenbetydelse. dessa,minska i resor
minst ikommittén inteemellertidböroch i tjänsten, överarbetet ses av

reglerna dem lättareEn ökad schabloniseringförenklingssyfte. görsomav
reglernaböreftersträvas. I det sammanhangetdärvid äventillämpa böratt

kostnadsersättningarövriga över.beskattning traktamenten ochför sesav
andra avdragmöjligt helt slopa allabedömning inteDet enligt minär att

förkostnaderhögahar mycketFör denschablonavdraget.än t.ex. som
behålla avdragsrättfinns det skälinkomst tjänstunder att enavresor m.m.

utformadet finns skälKommittén utredaframtiden. böri attävenäven om
kostnader.för vissa slagsärskilda regler av

Kapitalbeskattningen4.3

iangående kompliceradetill dekapitalbeskattningen hörReglerna mest
behandlaskapitalinkomster skatte-Olika slaginkomstskattesystemet. av

2—RINK4
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mässigt olika oftaett sätt sig inkonsekventter ochsom godtyckligt.
Detta i sinöppnar möjligheter tilltur skatteundandragande. skatteplane-
ringen årunder har i gåttutsträckningsenare stor omvandla högtut att
beskattade arbets- och kapitalinkomster till vissa kapitalvinster,typer av
främst realisationsvinster, i regel beskattas lindrigt. Man kansom vidare

desäga nuvarandeatt påreglerna området generellt beskattarsett
hårtsparande ofta innebär skattelättnadermen stora vid skuldsättning.

Totalt kapitalbeskattningensett någrainteger inkomster till statskassan,
eftersom det skattebortfall avdragsrätten för med sig överstigersom
skatteinkomsterna kapitalinkomsterna. Det nuvarande harsystemet
knappast någraheller positiva effekter från fördelningssynpunkt. Snarast

sådetär detatt med höga inkomstergynnar och förmögen-personer stora
heter, eftersom dessa har större möjligheter skatteplaneringatt genom
utnyttja underskottsavdrag m.m.

En reformerad kapitalbeskattning därförär mycket angelägen delen av
framtida inkomstskattereform delsen för förenkla skattesystemetatt och

uppnå effektivare kapitalanvändning,en dels för minska möjligheternaatt
till skatteplanering och därmed uppnå ökad rättvisa.

Kommitténs arbete i denna del bör ha följande inriktning. Reglerna för
beskattning olika slag kapitalinkomsterav och kapitalvinsterav såbör vara
likformiga möjligt. frågaI kapitalvinstersom visserligenärom erfaren-
heterna tidigare reformarbete detav kan svårtatt uppnå denattvara
eftersträvade likformigheten, bl.a. därför vinstbeskattningenatt omfattar
tillgångar så skilda slag fastigheterav och värdepapper. Enligtsom min
mening bör dock förutsättningarna för nå tillfredsställandeatt ett resultat
i det avseendet bättre i läge där inkomstskattesystemetettvara i sin helhet

Jagomprövas. vill särskilt framhålla vikten de reglernaatt leder tillav nya
neutralitet i den skattemässiga behandlingen vinster vid försäljningav av
villafastigheter och bostadsrätter. Vidare bör kapital- respektive arbets-
inkomster beskattas så likvärdigt möjligt. Reformen bör innebärasom

regler förgynnsammare sparande och mindre villkor förgynnsamma
skuldsättning. Slutligen bör ändringarna leda till ökade skatteinkomster

område.detta
En tänkbar modell för enhetlig beskattning kapitalinkomsteren ochav

kapitalvinster kommittén börsom pröva dessaär sammanförsatt till ett
inkomstslag. Utgiftsräntor för villor och i dag hänförssommarstugor, som
till inkomstslaget fastighet, skulle enligtannan denna lösning flyttas över
till inkomstslaget Påkapital. motsvarande skullesätt de realisationsvinster
och realisationsförluster i dag hänförs till inkomstslagetsom tillfällig
förvärvsverksamhet föras över till inkomst kapital. Genom dessaav
överföringar skulle alla kapitalinkomster och kapitalvinster, inte hörsom
till näringsverksamhet, hänföras till och inkomstslag.ett Detsamma netto

därvid uppkommer skulle sedansom bli föremål för beskattning.
En frågacentral detnär gällerannan kapitalbeskattningen i vilkenär

utsträckning nominella respektive reala principer skall tillämpas, dvs.
huruvida skattesystemet skall hänsyn till inflationenta eller ej. någraMed

undantag dagens skattesystemtar inte hänsyn till inflationen. I en
ekonomi där inflation förekommer är emellertid del kapitalavkast-en av
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kompensation för inflationen urholkar värdetningen endast att aven
kapitaltillgångarna. vilketdel avkastningen beskattas,Om dennaäven av

frågasparandet. Itenderar beskattningen missgynnafallet i dag,är att om
förhållandet detskuldsättning avdragsrätt för skuldräntoroch är motsatta.

således för delför närvarande denAvdrag medges även räntan somav
inflationen.minskningskuldensmotsvarar genom

beskattning.i princip inför realDessa problem skulle lösas enom man
dvs.sådan den reala avkastningen,En endast beskattarinnebär att man
fårPå motsvarandeöverstiger inflationen.den avkastningen sättdel somav

utgiftsräntornautgiftsräntorna, dvs. den delendast dra de reala avman av
kapitalinkomster uppkommerinflationstakten. De realaöverstiger somsom

fulltenhetligt ochkan därefter beskattas ut.
åtskilliga svårigheter fulltförknippade medemellertidDet finns en

vad realbeskattning, det gäller beräknagenomförd real ärnär attt.ex. som
negativ.bör gälla realräntanvinst respektive avkastning och vad när ärsom

blir komplicerat ochmycketDet finns risk för regelsystemetatten
svårtillämpat svårt förstå enskilde.för denoch även att

kapitalinkomster-endast viss andelEn lösning kan att avvara enannan
kapitalut-viss andeltill beskattning respektive endastatttas avenna upp

innebäraDenna modell kangifterna avdragsgilla. sägasär en mer
inflationen.schablonmässig metod beaktaatt

också principeri vilken utsträckning realaKommittén studerabör
ekonomin iden svenska alltbakgrundanvänds utomlands, bl.a. mot attav

påverkas förhållandena Den ökandei utlandet.utsträckningstörre av
följdkapitalrörelserintegrationen världsekonomin med bl.a. friarei som

måste framtidaförhållandena denomvärlden beaktasi närgör att
ochvad gäller skattesatserkapitalbeskattningen utformas, bl.a.skall

utformasbeaktas regelsystemetskattetryck. Andra böraspekter är attsom
så hushållen påverkas med i dag ochränteförändringar jämförtatt mer av

icke-inflatoriskt beteende uppmuntras.att ett
detväljer för kapitalbeskattningen kanOavsett vilken huvudprincip man

sådanfrågor särlösningar. En kankomma finnas vissa kräveratt varasom
någon schablonmetod böraktievinstbeskattningen, formdär övervägasav

fråga kommittén bör det kanEnkommittén. ärta omuppav annan som
i för realisationsförluster.finnas för vissa begränsningar avdragsrättenskäl

sådana realisationsförlustJag fall där konstladtänker här närmast en
vinst.kvittas uppkommenskapas för kunnaatt mot en

kapitalbeskattning innebärenhetligEtt genomförandekonsekvent enav
gäller sparande och motverkafördelar, bl.a. detnär attstora gynna

förutsättning förskatteplanering. En avgörandeskuldsättning och en
skatteskärpningemellertid denomläggning kapitalbeskattningen är attav

skatte-avdragsbegränsningarna motverkasuppkommer avsom genom
ellerlättnader sänkta skattesatser sätt.annatgenom

bli för de harSärskilt omläggning kunnakännbar skulle grupper somen
belånade Enbostadsrättslägenheter.relativt villafastigheter ochhögt

i och för sig förmod-begränsning avdragsrätten för skuldräntor skulleav
mån dendärigenom i viss motverkaligen ned ochräntelägetpressa

svårtHur effekten blir dockminskade avdragsrätten. den är attstor
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Åtminstone övergångsvisbedöma. många låntagareskulle drabbas högreav
kostnader, lånenbl.a. långofta bundna underär tid. Kommitténattgenom
bör därför övergångslösningarsärskildapröva behövs för dessaom

Att helt eller delvis undanta lånräntekostnaderna för villor ochgrupper.
frånbostadsrätter avdragsbegränsningen enligt min mening inteär lämpligt.

Det skulle principiellt såfelaktigt visssättattvara typgynna en av
sådanskuldsättning. En lösning skulle dessutom bryta systematiken för en

enhetlig kapitalbeskattning krångligare.och regelsystemetgöra Vidare
skulle den medföra betydande kontrollproblem lån formelltattgenom som

fastighetskrediterär kan användas till finansiering konsumtionsutgifterav
helt slag.annatav

Vissa frågor4.4 övriga

Jag har vid flera tillfällen strukit under åstadkommavikten såatt ettav
enkelt möjligt för inkomstbeskattningen.system Av det skäletsom bör
kommittén frågorvissa i syfteta antingen förenkla reglernaattupp
dessa punkter eller lämna förslag frågornatill hur skall kunna lösas utanför
skattesystemets frågorDe jag här tänker reglernaram. ärsom om
existensminimum, avdrag för sjukdomskostnader, avdrag för underhåll till
icke hemmavarande barn, skattereduktionen för hemmamake och för
ensamstående med Kommitténbarn. bör även över reglerna extrase om
avdrag för folkpensionärer i syfte minska marginaleffekterna uppnåochatt
förenklingar. Ytterligare några frågor kommittén bör kunna ärtasom upp
förvärvskällebegreppet och indelningen i inkomstslag generellt samtmer
gränsdragningen mellan hobbyverksamhet och Vidarerörelse. finns det
enligt min mening anledning för kommittén åtgärderöverväga föratt att
förhindra s.k. O-taxering, exempelvis bestämmelser denattgenom
beskattningsbara inkomsten alltid skall viss del denmotsvara en av
sammanräknade inkomsten.

Kommittén bör, med de inskränkningar i inledningen till dettaangett
avsnitt, även ha möjlighet frågorandraatt ta inkomstbeskatt-rörupp som

sådananingen än jag uttryckligen tagit föregående.i detsom upp
Kommittén måste ha möjlighetäven lägga fram vissaatt förslag intesom
direkt berör skattesystemet. Jag tänker här i första åtgärderhand inom
familje- och bostadspolitiken kan bli nödvändiga för de fördelnings-som att
politiska effekterna skattereformen skall bli godtagbara. Kommitténav bör
även pröva inkomstskattereform lämpligen börom en genomföras i ett
eller flera och det behövssteg särskilda övergångsregler.om

frågorVissa jag tagit i föregåendedet har under årsom upp senare
i offentligautretts utredningar och inom regeringskansliet, beskatt-t.ex.

ningen traktamenten. Kommittén bör förav underlätta sittatt arbete i
möjligastörsta utsträckning dra sådan tidigarenytta beredningav av

frågorna.
Slutligen framhållavill jag det är viktatt största kommittén vidav att

utformningen sina förslag beaktar kraven enkla reglerav och detatt nya
regelsystemet i sina huvuddrag beståendeblibör långunder tid. Enkla och
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lättbegripliga föredra innebära vissregler det skulleär ävenatt om
schablonisering.

5 Finansieringen reformenav

En reform inkomstskatten, innebär väsentligt sänkta skattesatserav som
i breda inkomstskikt, leder till betydande inkomstbortfall för statsbud-ett

Denna effekt kan motverkas skattebasen vidgas ochgeten. att av enav
enhetlig effektiv beskattning kapitalinkomster kapital-och ochmera av

vinster. Det kan dock inte effektenuteslutas denatt sammantagna av en
Ävenfrånreform blir minskade statsinkomster inkomstskatten. om

årbudgetunderskottet minskat väsentligt denhar under ochsenare
offentliga finansiella intesektorns sparande har förbättrats, finns det dock

någotsig samhällsekonomiska statsfinansiellaeller skäl utrymmevare av
för försvaga statsbudgeten. Under alla händelser bör ekonomisk-att

åtgärderpolitiska påverkai statsfinansernaförsta hand syftar till attsom
efterfrågetrycket hållas åtskilda fråneller reformi ekonomin aven

inkomstskatten, syfte nämligen skapa bättreär annat, att ettettvars
påverkaskattesystem inkomstför-resursanvändning, tillväxt ochattgenom

delning.
I debatten det ibland marginalskattereformhar hävdats skulleatt en

påverkasjälvñnansierande positivt arbetsutbud ochattvara genom
skattemoral. De empiriska dockbeläggen för detta skulle fallet äratt vara

Det sådanavisserligen troligt finns positiva effekterdetär attsvaga. men
åtskilliga årderas omfattning oviss och härtill detkommer kanär att ta

innan dessa effekter uppkommer, medan däremot inkomstbortfallet till
följd sänkta skattesatser uppkommer omedelbart.av

Mot fårdenna bakgrund det ankomma kommittén visa huratt en
inkomstskattereform mån sådani dess helhet finansieras. Iskall den en
reform frånleder till minskade inkomster kommitténinkomstskatten bör
föreslå finansiering höjningar andra skatter eller sätt.annatgenom av

Finansieringen bör ha varaktig utsträckningkaraktär ien somsamma
sänkningen inkomstskatten varaktig. Syftet reformen,börär attav vara
jämfört års bestående,med 1988 inkomstskatteregler varit intehadeom
leder till försämring den offentliga finansiella sparandesektorns elleren av

det statliga budgetsaldot.av

6 Redovisningen utredningsuppdragetav

Kommitténs mångautredningsarbete mycket omfattande iär och
avseenden komplicerat. Det det bedrivsär angeläget arbetettrots att
skyndsamt. Siktet bör inställt det börjaskall gällaatt systemetvara nya
från årsoch med 1991 taxering. Det torde med hänsyn härtill inte vara
möjligt för kommittén områdenutarbeta detaljerade förslag allaatt som

fåkommittén behandlar. Kommittén bör själv utredningsarbetetavgöra om
skall redovisas samlat i betänkande eller fortlöpande i flera betänkan-ett
den.
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Kommittén innehålletskall beakta i regeringens direktiv 1984:5dir. till
samtliga kommittéer och angåendesärskilda utredare utredningsförslagens
inriktning.

7 Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för finansdepartementet

tillkalla kommitté omfattadatt kommittéförordningenen av-
åtta1976:119 med högst ledamöter med uppdrag göra översynatt en-

inkomstbeskattningen,av
ledamöternaatt ordförande,utse atten av vara

besluta sakkunniga, åtatt sekreterare och biträdeexperter,om annat
kommittén.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skallatt att
belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut8

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans
hemstallan.

Finansdepartementet
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1.2Bilaga

Utländska skattereformer

I bilagadenna redovisas först huvuddragen vissa beslutade ellerav
föreslagna skattereformer i Danmark, Finland, Island, Norge, Australien,
Canada, Förbundsrepubliken Tyskland, Storbritannien och USA. I andra
delen bilagan redovisas i tabellform jämförelse olikamellan ländersav en
skattesystem. I tredje delen redovisas slutligen jämförelse mellan etten

länder vad gällerantal den skattemässiga behandlingen traktamenten,av
kostnader för mellan bostad och arbetsplats föroch dubbelresor

frånbosättning. Uppgifterna bygger bl.a. de svenskarapporter
frånbeskickningarna i land OECD. Uppgifterna harsamt rapporterresp.

år framhållasi huvudsak inhämtats 1988. Detunder bör därför det kanatt
ha inträffat förändringardel under tid inte beaktat.en senare som

framhållasEn omständighet bör inledningsvis deär att storaannan som
skillnader i uppbyggnaden skattesystemen och i begreppsapparatenav som

svårigheterfinns länderi de beskrivningen omfattar medför göraattsom
påjämförelser mellan länderna det gäller marginalskatternärmare närt.ex.

pålöneinkomster i detalj in olikade ländernas regelsystem.utan att

Vissa utländska skattereformer1

1.1 Danmark

I 1985 träffadesjuni bred politisk uppgörelse i Danmark relativten om en
omfattande skattcreform. Skattereformen trädde i kraft den januari 1987.1

De beloppsgränser nedan de gällde vid reformensärsom anges som
ikraftträdande.

Syftet med omläggningen attvar
motverka skatteplanering-
främja privat sparande-

marginalskatternasänka-
förbättra barnfamiljernas villkor samt-
åstadkomma sårimligare fördelning skattebördan, den lindrasatten av-

dåligför med skattekraft.personer

Inkomstbeskattningen fysiska personskattelovenav personer
skattepliktiga inkomstenDen iberäknas sättstort samma som

tidigare. Den skattepliktiga inkomsten ligger till grund för beräkningen av
statlig inkomstskatt och inkomstskatt.kommunal Den skattepliktiga
inkomsten alla skattepliktigautgörs inkomster efter avdrag förav
avdragsberättigade utgifter t.ex. avgifter till A-kassa och fackförening,
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underhållsbidrag %beskattas proportionellt 50m.m.. Alla intäkter med ca
% 28 % medför22 statsskatt och kommunalskatt. Enligt huvudregelnca

således %avdragsberättigade utgifter skatteminsknlng 50en av
Likaså fåravdragsbeloppet. rånteutgifter i princip avdragsvärdeett

%.50
personliga inkomstenDen omfattar skattepliktiga intealla intäkter som

uttryckligen skall hänföras till kapitalinkomst, dvs. lön, pension, under-
hållsbldrag Inkomsten självständig förvärvsverksamhet rörelsem.m. av

ingår Frånbedrivs fysisk person i den personliga inkomsten. densom av
personliga inkomsten avdrag för pensionsinbetalningar driftkost-ochgörs
nader i förvärvsverksamhet, med undantag ränteutgifter. Den skatt-av
skyldige kan emellertid välja i sig virksomhetsskatte-stället användaatt av

får dåordningen. frånHan möjlighet dra räntekostnader verksam-att av
hetsinkomsten. Personlig inkomst %beskattas med ytterligare 12 statlig
inkomstskatt den del inkomsten överstiger 200 000 DKRav som

årligen.Beloppsgränsen skall regleras
Kapitalinkomst omfattar vissa speciellt uppräknade intäkter utgifter,och

ränteintäkterbl.a. och ränteutgifter och hyresvärde bostad samtegenav
aktieutdelning.

frånKapitalinkomsten nettobelopp, dvs. ränteintäkternatas ettupp som
och hyresvärde bostad dras räntekostnaderav egen osv.

Positiv nettokapitalinkomst tillsammans personligamed denutgör
inkomsten %grunden för ytterligare 6 statlig inkomstskatt den del av
beloppet överstiger 130 000 DKR sammanlagt 260 000 DKR försom
makar.

Avdragssanering: någraSom i reformenled bortfaller Detavdrag.ett
såledesgäller försäkringsavdraget 2 000 DKR En tillmotsvarighet det

svenska schablonavdraget inkomstunder tjänst tidigare 5 %av som var av
lönen dock högst 3 200 DKR %med avdrag 3 denersätts ett av
personliga inkomsten dock högst 3 200 DKR De flesta övriga avdrag kan
bara räknas den skattepliktiga inkomst 50 %.beskattas medmotav som
Utgifter till penslonsordningen kan dock i fortsättningen drasäven av
från toppen inkomsten, %dvs. med till 68 skattemässigt värde.av upp
Den högsta marginalskatten frånblir 68 % tidigare %.ha varit 73att

Utgifter för mellan bostad och arbete avgiftoch till A-kassa ochresor
Övrigafackförening kan dras vid sidan schablonavdraget 3 %.av av

löntagarutgifter månarbetsredskap kan bara dras i dent.ex.som av
kostnaderna överstiger 3 årligen.000 DKR Beloppsgränsen skall regleras
Om arbetsgivaren utbetalar förgottgörelse utgifter den haftanställdesom
till följd arbetet, räknas gottgörelsen in i den personliga inkomsten.av
Ersättning för reseutgifter i tjänsten behöver emellertid inte inräknas i
inkomsten ersättningen inte överstiger belopp fastställtsom som av
ligningsrådet. sådant erhållsI fall givetvis inte heller avdrag för kost-
naderna.
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Grundavdrag

27 100från inkomstskattstatligGrundavdrag i Dkr
21 200från inkomstskattkommunal--
46 500ensamståendepensionärför--
26 200för gift pensionär--
18 800år18underför barn--

% storleken50grundavdragetskattemässiga värdet är oavsettDet caav
makar.mellanöverförasgrundavdrag kanutnyttjatickeEttinkomsten.av

Finland1.2

Finland omfattarhåller genomföras iskattereformDen attsom
skärptaförmögenhetsskatten,sänkningarochmarginalskattesänkningar av

naturaförmåner betydandehårdare beskattning samtavdragsregler, av
företagsbeskattningen.förändringar av

genomsnittiår inkomstklasser,i samtliga1989sänksMarginalskatterna
sjumedsänksmarginalskattesatsenHögsta300 kronor.900 mark 1med
tillsänkningytterligaredet ske%. till 1991 skallFramtill 44 enprocent

uppgår % snitt blir16 itillDå beskattningen%. den kommunala40 nuca
relativa sänk-%. De60 störstamarginalskattesatsenden maximala ca

också medi ochi de lägreinkomstklasserna,i de högstaningarna görs men
52 000blir 36 000 markinkomstenbeskattningsbaraden lägstaatt nu

år. Avdragsmöjlig-000 kronor och2316 000 markkronor knapptmot
medanbortvissa avdrag heltsamtidigt tasbegränsasheterna attgenom

%till 90räntekostnaderförexempelvis för ochandra begränsas, avresor
bibehålls dock.sjukvårdskostnaderAvdragen för bl.a.000 mark.22

enhetlig skattesatsFörmögenhetsbeskattningen lindras att engenom
införs. Dettamarkmiljonöverskjutande% förmögenheter0,9 enav

nivåmaximalatidigarehälftensänkning medi principinnebär nära aven
falli de flesta enbartblir dockLindringen% 3,2 miljoner mark.1,7 över

kraftigplaneruppgift föreliggerenligteftersom detskenbar en
liggernärvarandevilka förför fastigheter,taxeringsvärdenauppjustering av

huvudstadsregionen.i% marknadspriserna, lägst7020 ochmellan av
försäljningVidföljande gälla.skallreavinstbeskattningenBeträffande

årår förför aktier, 10femmaximaltinnehavtidsefter kortareen
Vid längrei beskattningen.förändringaringafastigheter störregörs

50 %beskattningen.nuvarandeskärpning deninnehav sker dock avaven
detanskaffningsvärde,får betraktasfortfarandeförsäljningspriset mensom

frånfrånfår beskattning minskasundantasdärutöverfribeloppets.k. som
%återstående 40skallbeloppeventuellt200 000 mark. Avmiljon till1 nu

beskattning.%20 tilltidigare upptasmot
år med1991 skärpsbeskattningen tillbedömsFör företagen att en

för samfundsskattenSkattesatsenreformen.tredjedel resultatettsom av
år% 1990,från % 28nuvarande 33 tillvisserligenför företag sänks men

omsättningstillgångar samtidigt.minskarnedskrivningtillmöjligheterna av
kommunalskatt ochföretagenerläggersamfundsskattenFörutom

%. sammanlagda skatten17 Denmed sammanlagtkyrkoskatt ca
uppgår år %. Genomtill 451990 därmedinkomster systemföretagens ett



4 Bilaga 1.2 SOU 1989:33

med kompletteringsskatt tillses utdelad ocksåvinstatt alltid beskattas med
45 %. För värdepapper sänks nedskrivningsprocenten årnästa till 20 % och
år 1990 till 5 %. För övriga omsättningstillgångar frånsänks 40procenten
via 35 årtill 30 % 1990. För aktieutdelningar årinförs 1990 egentligen
första bokslutsperiod årlöper efter 1989 fullständigtutsom s.k. avoirett
fiscal-system, vilket innebär dubbelbeskattningenatt utdelningar upphör.av
Bland övriga inslag kan nämnas omsättningsskattenatt investeringar
slopas gradvis åroch upphör helt 1991. Investeringsreserveringar får göras
i samband med skattereformen med maximalt 20 % vinsten exkl.av
reserveringar. En effekterna regeländringarna blirav deav att stora
börsföretagens skattebörda, hittills varit blygsam, kommer höjas.som att
Enligt det finska industriförbundet ökar industrins skattebörda med 40-
60 % eller med 600 till 0001 miljoner mark. Höjningen sålunda frånsker

låg nivå: de 30 företag i det finskaen näringslivet år 1987 betaladesom
skatt redovisademest sammanlagd skattekostnaden understigande

8001 miljoner mark.

1.3 Island

På Island presenterades i årslutet 1987 skatteförslag iett med korthetav
följande innehåll.

Den statliga inkomstskatten tidigare utgått efter olikasom tre
skattesatser frånblir och med 1988 linjär nivån 28,5 %. Samtidigt
avskaffas kyrkoskatt sjukvårdsavgift.och En rad avdrag tidigaresom

frånkunnat göras inkomsten avskaffas eller reduceras. Det viktigaste
dessa torde avdraget förav bostadsräntorvara avskaffassom genom
nedtrappning under år ochen ersätts med bidragssystem.sex ett

Hänsyn till den skattskyldiges grundläggande levnadskostnader togs
tidigare dels särskild skattereduktion, delsgenom en ettgenom
grundavdrag. Denna skattelättnad frånläggs såoch med 1988 gott

helt skattereduktionensom höjs till 170 000 ISK ensom ca
isländsk krona ungefär 0,16motsvarar SKR. Beloppet index-är
reglerat. Om make inte någonhar fårinkomst 80 %en avdragetav
utnyttjas andra maken. skattereduktionen förav barn blir 15 000ca
ISK.
Kommunalskatten har hittills i praktiken uttagits bruttoinkomsten.
Dess beräkningsgrund blir i fortsättningen densamma för densom
statliga skatten och skattesatsen maximeras 7,5 %.till
Från4. årsskiftetoch med källskatt %med 36uttas inkomsten efter
beaktande ovannämnda skattereduktioner. Källskattenav är
preliminär.

1.4 Norge

I slutet oktober 1987 lade den norske finansministernav fram riktlinjer
för norsk skattereform. Dessa riktlinjer följdesen i den följandeupp
budgetpropositionen och innebar i huvuddrag följande. Förslagen har

antagits med vissa ändringar.senare smärre
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särskildkraftigt ochinkomster sänktesMarginalskatten höga en
000 NKR Skatteskalan180bruttointäkterinfördes övert0ppskatt

Förändringarnafribeloppen.från Samtidigt ökartillsjuförenklas steg tre.
000.700minskar medtillbetalar skattantaletmedför staten caatt som
medomläggningen. Grupperinnebar inteNågon skattetrycketsänkning av

får innebärFörslagetskärpt skatt.särskilt avdraghöga intäkter och stora
särbeskattning makar.betydandevidare motstegett av

med anledninglagändringar1987proposition den 2 oktoberI avomen
framgår följande1987-88 bl.a.17,Ot.budgetförslaget omnr.prop.

särskild s.k. toppskatt.utformningenochbasbreddningen enav

Basbreddningarna

tilltoppskattentidigare nämndadenInförandet statenav
sjukvårds-ingå beräkningenfrån ibolag skallAktieutdelning norska av

toppskattenavgiften och
lån frånFörmån arbetsgivare beskattasbilligaav

arbetsanställning beskattaslivränteförsäkring ikollektivUtbetalning4. av
arbetsgivarenbetalasoch livräntafullt hos mottagarenut som av

sjukförsäkringsavgiftmedbeläggs
tillpensionsförsäkring begränsasförpremieförAvdrag egen

NKR20 000
%fritidshus med 10bostäder ökasTaxeringsvärdena för och

markplane-och förför utgifter för röjning markAvdragsrätten av ny
ring upphävs

pensionsutbetalningartill pensionssystem ochArbetsgivares tillskott
arbetsgivaravgiftermedbeläggs

tillmedgesbostad arbeteför mellan ochför kostnaderAvdrag resor
NKR5 tidigare 3 000överstiger 000 NKRdel deden

tillskottspareinskudd ochIivförsäkringspremier,förskatteavdraget10.
%25från till% sparade beloppet35 dettill aktiefond reduceras av

sparbeloppet.av

defår fördelinkomstde har störst extraI dagens störstsystem avsom
avdragetålder Skattefördelningen dethandikapp.för och extraavdragen av

Detbli lika för alla.därmedoberoende inkomsten ochskall göras avnu
låg pension tjänarmedelhögmed ellerpensionärerbetyder att

får något ökadinkomsterpensionärer med högremedanomläggningen
betalai fortsättningendockPensionärerna kommer även attskatt.

harinkomst. De baramedlöntagaremindre skattväsentligt än somsamma
någonbetala skatt alls.förr inteminimipension skall som

inkomsterhögamarginalskattenSkatteomläggningen innebär att
två år den maximala skattesatsensänkskraftigt. Inom loppetsänks av

400 000 skat-från %. hade% 46,4 198666,4 till nästannettointäkten
Omläggningennettointäkten.50 % marginalskatttebetalare över

låna för höginkomsttagarna.blirmedför det dyrare attatt
aktieutdelningleder till skattenmarginalskattenreduceradeDen att

Föringå för toppskatten.låg. därför i underlagetAktieutdelning skallblir
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reformens fördelningsprofilatt skall bli föreslåsbättre också mindreen
ökning förmögenhetsskatten.av

Som led i breddningenett skattebasen skall olika formerav av
naturaförmåner i möjligastörsta utsträckning beskattas lön. Somsom en
följd föreslåshärav arbetsgivaravgifter utgåskall förmånatt billigaav
lån från arbetsgivare och arbetsgivares premier till kollektiva pensionssys-
tem.

I föreslåspropositionen vidare vissa punktskattehöjningar och införandet
påomsättningsskatt aktier Vidare föreslåsav en procent. avgiften

fritidsbåtar och husvagnar. Sammantaget innebär förslaget viss höjningen
skattenivån.av

Skattesatser m.m.

Skatteklass 1 Skatteklass 2 Skattesats
ensamstående gifta

0001 NKR 1 000 NKR

0-112 0-132 0%
112-145 132-165 10%
145-188 165-188 20%
188- 188- 23%

Kommunalskatten blir oförändrad 23,4 % högsta marginalskatt
nettointäkten blir därför 46,4 %.

Sjukförsäkringsavgiften från %sänks 4,7 till 3,7 % ursprungligen hade
sänkning till 3,2 % planerats.en
Skattesatsen för toppskatten blir tidigare 6,4 %nämnts densom av

inkomst överstiger 180 000 NKR.som
Det kommunala grundavdraget frånhöjs 15 500 NKR till 16 300 NKR

i frånklass 1 och 31 000 NKR till 32 600 NKR i klass
Det särskilda avdraget för pensionärer och handikappade frånhöjs

17 700 NKR till 18 720 NKR.

Toppskatten

Införandet toppskatten föreslogs stortingets finanskommittéav iav
betänkandet Innst. S 158 1986-87. Förslaget lades framnr. av en
majoritet bestod alla partier med undantagsom Fremskrittspartiet.av av

I den tidigare nämnda propositionen finanskommitténstas förslag upp.
Propositionens förslag innebär det from. 1988 införsatt särskild skatten

högre intäkter. Nedre för intäktergränsen skall beläggas med skattsom
180är 000 skattesatsenkr. och skall 6,4 %.vara
Underlaget för toppskatten årblir för 1988 detsamma försom

sjukförsäkringsavgiften. Denna avgift beräknas bredare underlagett än
det underlagetutgör för nettointäktsskatten,som i princip brutto-
intäkten. Norge har för närvarande ordinarietre underlag för beräkning

skatter och avgifter; nettointäkt,av pensionsgrundande inkomst och
underlag för sjukförsäkringsavgift.
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I ingårunderlaget för sjukförsäkringsavgift pensionsgrundande
inkomster, undantagsförmåner frånpensioner, och utdelning norska
aktiebolag.

1.5 Australien

En hållerde internationellt påomfattande skattereformernasett mestav
genomföras i Australien. Bristerna i skattesystemet före reformenatt har
den australiske finansministern följande.av angetts vara

För höga marginalskatter för medelinkomsttagare %46-
Höginkomsttagarna bär relativt mindreallt del skattebördansett en av-

hårdareArbetsinkomster beskattas kapitalinkomsterän-
En alltför smal bas för konsumtionsskatterna.-

Reformens huvuddrag påkan sammanfattas följande sätt.
Sänkta marginalskatter för fysiska personer-
Höjd nivåbolagsskatt till högsta marginalskattesatsenmotsvararen som-
för fysiska personer
Införandet kapitalvinstskattav en-
Tjänsteförmåner beskattas hos arbetsgivaren och slopad avdragsrätt för-
representationskostnader.

Högsta frånskattesatsen för fysiska %.sänks 60 % till 49 Enpersoner
normalinkomsttagare får marginalskatt % %40 46 tidigare.moten ca
Den lägsta frånskattesatsen %.sänktes 1984 30 till 25 Bolagsskatten skulle
enligt det frånursprungliga förslaget höjas % % uppnå46 till 49 för att
likformighet i beskattningen arbetsinkomster och företagsvinster.av
Samtidigt slopas dubbelbeskattningen aktieutdelningar attav genom

fåttskattskyldiga fåraktieutdelning särskilt avdrag. Medgöra ettsom
hänsyn till bl.a. Nya Zeeland infört lägre bolagsskattatt har det docken
diskuterats i Australien vid lägre skattesats för företagen.att stanna en

Finansieringen sker basbreddningar, frånökat skatteuttaggenom
företagen breddning basen för konsumtionsskatterna.samt av

Den särskilda realisationsvinstbeskattningen i princip heltäckandeär och
bygger helt principer.reala Basbreddningarna bl.a. skärptavser
beskattning naturaförmåner.olika Beskattningen omfattar i princip allaav

förmåner i vilken form förmånertyper de För inteoavsettav ges. som
utbetalas kontant skall uppskattat förmånenvärdeett beskattas hosav
arbetsgivaren med bolagsskattesatsen. Beskattningen sådanaomfattar
förmåner lån,fri bil, såldarabatterade till underprissom varor m.m.

Traktamentsersättningar har i ökad utsträckning börjat missbrukas i
undgåsyfte skatt. Iraktamentsersättningaratt skall därför beskattas

löneförmånerandra tillsätt den del ersättningen överstigersamma som
rimlig kompensation för ökade levnadskostnader.

Beviskraven för till kostnadsavdragrätt skärps. Avdrag iskall princip
bara medges den skattskyldige kan verifiera sina kostnaderom genom
kvitto eller handling.annan

Syftet med införa realisationsvinstbeskattning fåratt denären att som
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förhållandesin inkomst arbete inte skall missgynnas i till denegetgenom
väljer sin inkomst i form realisationsvinst. Reglerna bliratt ta utsom av

tillgångtillämpliga bara säljs eller bort. Endast vinsterreala skallnär en ges
Fullbeskattas. indexuppräkning med till inflationen efterhänsyn skall ske

månaders från12 Undantagnainnehav. beskattning blir bl.a. den
skattskyldiges huvudbostad, bilar och personligt lösöre.

Övriga åtgärder avskaffandetbl.a. del speciella skattelättnaderrör av en
kryphålfunnits försök till vissa i skattelagstiftningen,täppasamt attsom

straff skattebrott vissa förändringar grundavdragetsträngare mot samt av
så året.intedet tidigare dem inteskall arbetar helaatt som gynna som

åtgärder fåEtt antal vidtas i det sociala välfärdssystemet i syftestort att
förmånligarebort fattigdomsfällor. Bl.a. blir det för pensionärer skaffaatt

sig inkomster.extra

1.6 Canada

årDen canadensiska regeringen lade 1987 fram förslag för parlamentetett
omfattande skattereform avsedd inom för oförändratatt ettom en ramen

frånfederalttotalt indirektaskatteuttag öka skatteintäkterna de skatterna
frånföretagsbeskattningenoch de personligaminska skatteuttagetsamt

inkomstskatterna. Förslaget rättvisare fördelning skat-syftar till en av
tebördan vissaoch ökad för industrinkonkurrenskraft attgenom
bestämmelser i det snedvridande effekternuvarande systemet som ger
avskaffas. Ett ocksåviktigt imotiv bringa Canadas skattesystemär att

samklangnärmare med USA:s.
Regeringsförslaget innehåller följande huvudpunkter.
Förenkling inkomstskatten.och direktasänkning den federalaav

sänkningen uppskattas till 1988 1 CAD för3,2 miljarder CAD för
närvarande 4,61 Från %SEK. 6 34mellan ochnuvarande 10 steg
skall skalan ändras till 3 %.17, 2926 ochsteg

Beskattningsbar inkomst Andelskattesats
skattebetalare

27CAD 500till %6617 %upp
27 500 55 000CAD %% 2926-55 000CAD %över % S29

Samtidigt skall avdragsmöjligheterna radoch avdragreduceras en
till skattekrediteromvandlas Enligtinkomsttagare.med lika för allavärde
beräkningarregeringens skulle 850 000inkomstskatten elimineras förhelt

låginkomsttagare och hushållen 90 %sänkas för 80 % och pen-avav
medelinkomsthushållsionärerna. För 5030 000 och 000CADmed mellan

skattesänkningen i %.skulle uppgå 6CAD 470 ellergenomsnitt till
federalaUtöver den inkomstskatten inkomstskat-provinsernauttar egna

alla Quebecför utgår påslag federala in-denutomter ettsom som
Denna %komstskatten. skatt 43 denvarierade lägst1986 mellan avsom

%federala inkomstskatten i Nordvästterritorierna 60 ihögstoch som.
Newfoundland. Skatten skatteuppbörden ochuppbärs i federaladen

direkt till provinserna.överförs
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I Quebec sker dock uppbörden och relaterat tillseparat uttaget är
den federala skatten. De skattskyldiga måstei Quebec därför sinutöver
federala ocksåsjälvdeklaration förgöra provinsen.separaten

Med nuvarande regler högsta kombineradeär skattesats i Ontario 52 %
vilken 1988 skulle sjunka till 44 %. För Newfoundland skulle motsvarande

uppgåtal till 54 respektive 46 %.
De skatteskalorna medför minskad progressivitet docknya en som

motverkas avdragsreform. De tillåtnaflesta avdragenav en ersättsnu av
skatteavdrag värda likaär mycket för alla inkomsttagare. Grund-som
avdraget med nuvarande regler CAD 725är värt respektive 1 240 vidsom
inkomster under 27 000 respektive 55 sålunda000över ersätts ettav
skatteavdrag lika för alla CAD på1 020 och sätt medgörsamma man
nuvarande avdrag för hemmavarande minderårigamakemaka, barn,
pensionär och den har försörjningsansvar för handikappade. Andrasom
inkomstavdrag omvandlas till skatteavdrag efter lägsta skattesatsen 17 %.
Detta gäller bl.a. pensionssparande, arbetslöshetsförsäkringsavgifter,
utbildnings- sjukvårdskostnaderoch bidragoch till välgörenhet. Vissa andra

såsomavdrag skattefrihet för de första CAD 1 000 kapitalinkomster och
för kostnader vårdför årbarn 18 har helt slopats.överav

För realisationsvinster gäller total skattebefrielse för de förstanu en
CAD 100 000 intjänasde livstidsavdrag.när För jordbrukareoavsett och
småföretagare gäller CAD 500 000.gränsen

Utdelningsinkomster dubbelbeskattas beskattningen lindrasnu men av
skatteavdragett tredjedel inkomsten vilket regeringen föreslagiten av

skall sänkas till 25 %.
Avgifter för pensionssparande förblir avdragsgilla till takettupp

CAD 7 500 för 1988 nåvilket gradvis höjs för 15 500 1995.att
Företagsbeskattningen ocksåskall reformeras med avsikt reducera detatt

genomsnittliga öka basenuttaget avskaffa rad avdragattmen genom en
förmåner.och Regeringens påförslag har denna punkt dåstarkt kritiserats

det inte långttillräckligt föransetts till vissaatt företagatt typerse av
främst banker och försäkringsbolag såsominte hittills förmånligagenom
avskrivningsregler praktiskt helt kan undvikataget betala skatt.att

För utgårnärvarande federal omsättningsskatt tredjedelen ca en av
alla och tjänster. En reform denna har längevaror studerats. Denav är
dock inkluderad i det föreliggande förslaget har aviserats tillnu men
1989. Skatten tillverkarna eller viduttas importerade vidav varor
förtullningen. uppgårDen för närvarande till %12 för de flesta 8 %varor,
för byggnadsmaterial %och 15 för sprit och tobaksvaror. Skatten har en
rad nackdelar främst den drabbar inhemskaatt hårdarebetydligt änvaror
importerade. Samtidigt drabbar den sådanasärskilt förexporten, högföräd-
lade där den betalats i flera led.varor

Troligen kommer reform innebära införandet någonatt formen av av
mervärdeskatt i likhet med vad i Västeuropa.har Regeringen skulleman
önska denna kombineradesatt med reformerad provinsiell omsättnings-en
skatt detta områdemycket känsligtär därett regeringenmen lätt kommer
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i konflikt med provinsernas intressen och rättigheter.

1.7 Förbundsrepubliken Tyskland

då koalitionsregeringen tillkännagavDen nytillträdda kristligt-liberala
1982 skattepolitisk handlingsplan viktigaste punkthösten en vars var en

perioden 1986 1988.inkomstskattereform skulle genomföras undersom -
Den innebär bl.a. sänkningar inkomstskatterna och lindringen avav
progressiviteten genomfördes fr.o.m.i skatteskalan. Den första etappen

låg-januari medelin-1 1986 och innebar skattelättnader för främst och
förstakomsttagare höjt barnavdrag och höjt grundavdrag samt engenom

sänkning fr.o.m. januari 1988skattesatserna. I andra den 1etappav en
%genomfördes minskad progression i med 4 i den nedreskatteskalan

000120 000 DM förprogressionszonen inkomster till 60upp ensam-
stående gifta. I progressionszonen minskade progressionenden övreresp.
inte.

två årEn omfattande skattereform skall genomföras i 1990 ochstegmer
1992. Syftet dels inkomstskatterna vissa företagsskattersänka ochär att

minska skattetrycket dels reformera själva strukturentotaltsamt sett, att
bådei skattesystemet, vad gäller inkomstskatterna för fysiska ochpersoner

45företagsskatterna. Skattereformen bruttovolym 40avses en om -
miljarder DM mindre hälfteni minskat skatteuttag, skallänvarav
finansieras besparingar andra skattehöjningar. Grundtankenochgenom
bakom reformen breddas färre undantagskattebasen skallär att genom
och progressionen minska. Tyngdpunkten skall liggaavdrag, och skallatt
inom inkomstbeskattningen för fysiska personer.

Även företagsbeskattningen i reformering.behovanses vara av en
många utgårSkatterna och internationellt relativt Bl.a. skatthöga.är sett

företagens förmögenhet inte relaterad till vinsten.ärsom
årSkattesänkningarna för 1990 främst inkomstskatten för fysiskagäller

Relativt förändringar företagsbeskattningen. Degällerpersoner.
beståndsdelarnaviktigaste i skattereformen sänkning marginalskat-är en av

införandet förskatteskala. Högsta skattesatsenterna genom av en ny
från frånfysiska 56 % %sänks till 53 skattesatsenoch lägstapersoner

%22 till %. ingår19 I reformen vidare höjda barnavdrag.grund- och
frånBolagsskatten sänks 56 % %till 50 utdelad vinst skattenicke

utdelad vinst %36 och avskrivningsreglerna för mindreutgör och
medelstora företag förmånligare.görs

Förbundsregeringen åtgärdsprogramhar föräven presenterat ett
finansieringen skattereformen. Programmet innebär inkomstförstärk-av
ningar sammanlagt 19 miljarder DM. Till övervägande delen byggerca
finansieringen förmånerminskning och avdragsmöjligheter samtav
avskaffande området.vissa undantagsregler det skatterättsligaav

föreslås frånDessutom källskatt räntelnkomster banksparande,
obligationer livförsäkringar.och Detta dock inga skatter enbartär utannya
ändringar i uppbördsförfarandet.
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De viktigaste punkterna i ñnansieringspaketet följande.är

A. Beskattning löntagareav
Införande schablonavdrag för kostnader för intäkternas förvärvande.av
Som kompensation härför höjs det avdragsgilla beloppet för tillresor

frånoch frånarbetsplatsen med bil 36 50till pfennigkm.,egen
Avskaffande viss skattefri 1,50matersättning DM arbetstagareav per
och arbetsdag,
Förändrad beskattning vissa liv-, sjuk- och pensionsförsäkringar,av
Begränsning skatteförmåner för bosparande och skattefriaav av
avsättningar till enskilt ägda andelar i företagsfonder,
Inskränkning skattefriheten för skift- OB-tillägg,ochav
Begränsning skattefria arbetstagarrabatter förmåneroch fringeav
benefits,
Ökning schablonskattesatserna för deltidsarbete,av
Begränsning avdragsmöjlighet för arbetslokal i bostad,av

Åtgärder syftande till rättvisare beskattningen.
Källskatt för frånränteinkomster sparkonton med längre uppsägningstid

månader, frånän obligationer och för vissa liv-tre och pensionsförsäk-
ringsräntor,
Införande enhetlig beskattning fråninkomster tillfällig förvärvs-av av
verksamhet,
Införande kvarskatteavgift ränta överskjutande skatt,av resp.
Skärpt beskattning vissa utbildningsbidragav m.m.,
Avskaffande särskilt avskrivning för energisparande åtgärderav gynnsam
i fastigheter,
Skärpning vissa tomtskatter,av

Beskattning vissa privata utgifterav.
Avskaffande schablonavdrag för särskilda utgifter t.ex. underhällsbi-av
drag, kyrkoskatt, förlustavdrag,
Avskaffande åldersbeloppsärskilt skattefritt Altersfreibetrag ochav
höjning särskilt inkomstrelaterat åldersavdrag Altersentlastungs-av
betrag,
Avskaffande särskilt frånskildavdrag till vårdförälder förav av
förhållandet barnförälder,
Begränsning avdrag för bosparande,av

1.8 Storbritannien

Regeringen Thatcher århar sedan sitt tillträde 1979 haft skattereformen
viktigt inslag i sin ekonomiskaett politik. Reformensom har genomförts

successivt huvudsyftenaoch har varit fyra;

minska såvälskattetrycketatt inkomster sparande,som
2. beskatta konsumtion i föratt stället inkomster,

3—RINK4
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3. bredda skattebasen,att
administrativt enklare skattesystem.skapaatt ett

från %år % till 25 ochsänkts 33Efter 1979 har den lägsta skattesatsen
tvåfrån %. skikt i skatteskalan83 % till 40 Det finns baraden högsta nu

vid inkomster motsvarandeden högre inträderoch skattesatsen över ca
200 000 kr.

95 % skattebetalarna den lägstaI Storbritannien i dagbetalar av
å avdragsmöjligheter. Caandra sidan har de mycketskattesatsen men

% ingen kontakt med skattemyn-80 skattebetalarna har normaltav
någon självdeklarationarbetsgivaren ochdigheterna. Skatten dras av

25 000inte beskattningsbara inkomstenbehöver lämnas. Den lägsta är ca
avdragsmöjligheter dessaFör företagare andra ochkr. gäller dock heltegna

för ständig diskussion skattemyndigheterna.meden
lågockså traditionellt i StorbritannienDen indirekta beskattningen är

för 15 %.närvarande ca

1.9 USA

USA innebär sänktaDen nyligen genomförda skatteomläggningen i
bolagensinkomstskatter för fysiska och ökat skatteuttagpersoner

tvåårinkomster. Fr.0.m. finnas endast skattesatser,1988 kommer det att
%% 515 28 %. Ivissa emellertidoch skikt kommer extra uttag attett

förmånen med lägreför för höginkomsttagare denmotverkagöras att
33 % för denDen blir därförskattesatsen. högsta marginalskattesatsen

nivåvarierandefederala Delstatliga inkomstskatterskatten. och lokala av
också.förekommer fysiska breddasSkattebasen för attgenompersoner

tillskattepliktigavissa ersättningar tidigare inte varit skall tasnu uppsom
Häriblandavdragsmöjligheter. kanbeskattning och minskadegenom

lån förtill denavdragsrätten för räntekostnader begränsasnämnas att egna
breddadefritidshus. Trots denbostaden och ytterligare bostad, t.ex.en

från fysiskade federala skatteintäkternaskattebasen beräknas personer
5 %.minska med ca

från 15, 25reduceras fyra tillAntalet skattesatser för bolagsskatten tre,
Även%. 46 %. företags-34 Tidigare den högsta skattesatsenoch var

område avdragsbegräns-beskattningens vidgas skattebasen, bl.a. genom
skattereduktion för investeringar betydandeningar, avskaffande ochav

från bolagsbeskattninskärpnin i bokförin Skatteintäkternagsreglerna. gengar
grund härav öka.väntas

Breddade skattebaser

åtgärder för fysiskaBl.a. följande vidtagits för bredda skattebasenhar att
personer.

utsträckning icke skatteplik-Arbetslöshetsersättningar tidigare i vissvar
i sin helhet.tiga beskattaskommer attmen nu

religiösa eller litteräraför vetenskapliga,Vissa priser och belöningar
kommerinte skattepliktigaprestationer tidigareverk eller attnuvarsom

beskattas.
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Stipendier blir skattefria endast till den del dessa direktatäckernu
kostnader för undervisning, böcker eller utrustning.annan

Från erhållen utdelning fick tidigare avdrag med 100 USD. Dettagöras
avdrag avskaffas.

Rätten avdrag för läkarvårdvissa kostnader föratt och medicin
begränsas.

fårAvdrag inte längre för delstatliga försäljningsskatter.göras och lokala
Avdragsrätten för kostnader i samband med tjänsteresor begränsas.

bådaMakar har earned income A-inkomst och deklarerarsom som
fick tidigare avdrag med det mindre 3 000 USD eller 10 %gemensamt av

den lägsta A-inkomsten. Detta förvärvsavdrag slopasav nu.
påRäntan vissa obligationer beskattas inte. Reglerna vilka obliga-om

tioner skall kvalificera för denna skattefrihet har skärpts.som
Tidigare kunde skattskyldig reducera sin skatt begäraatten genom

årensgenomsnittsberäkning de inkomst vid bestämmandettre senaste
med vilken skattesats inkomsthans skulle beskattas. Denna möjlighetav

försvinner nu.
Avdraget för bidrag till politiska partier och enskilda politikers

kampanjer avskaffas.
Tidigare någrafanns det inte begränsningar i avdrag förrätten göraatt

på konsumtionslån.räntan Genom reformen begränsas avdragsrätten för
sådana lån inteckningslånränta till gälla iränta hem och iatt eget

andra hem fritidsbostad En förutsättningetc. för avdragsrättenett är
låndärvid det för vilket inte överstiger anskaffningskost-erläggsatt räntan

naden och låneventuella förbättringskostnader. förAvdrag ränta taget
för investeringar för fysisk tidigare begränsat till 10 000var en person
USD och avkastningen gjorda investeringar. Nu begränsas detta avdrag

erhållentill avkastning.
En utgåralternativ minimiskatt vid sidan den vanliga federala in-av

komstskatten i den utsträckning den beräknade minimiskatten,som som
beräknas bas, överstiger den vanliga Dennaskatten.en annan

behållsalternativa minimiskatt basen ändras för förhindraatt attnu men
kommanditbolag och andra tax shelters tidigare varit vanligtsätt som
skall kunna användas medel nedbringa den personliga inkomstskat-attsom
ten.

En utförligare beskrivning skattereformen i USA finns i professorav
Leif Muténs underlagsrapport, bilaga 14.

2 Sammanställning uppgifter rörande utländskaav
skattesystem

I detta avsnitt i tabellform vissa jämförelsergörs mellan det svenska och
några utländska skattesystem. Tabeller den gjortshär krävertypav som
kraftiga förenklingar och generaliseringar i beskrivningarna de olikaav
regelsystemen. Det därför nödvändigt uppgifternaär med vissatt ta
reservation.
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Huvuddelen frånuppgifterna inhämtade OECDär rapporterav ur
och IMF. Beloppen i svenska kronor ingetär annatom anges.

Sammanställningen innehåller följande tabeller

Personliga inkomstskatternas andel BNPav
2. Personliga inkomstskatternas andel de totala skatternaav
3. Förändringar högsta marginalskattesats i skatteskalorna förav

inkomstskatten 1983-1988
Förändringar i skikt iantalet inkomstskatteskalorna.
Total marginalskatt arbete.
Marginalskatt vid olika beskattningsbara inkomster.
Skatteuttag vid olika inkomster.

någraSkatteskalor i länder.
Sambeskattning.

10. Grundavdrag
11. Andra standardavdrag
12. Traktamentsbeskattningsregler
13. Huvudmetoder för beskattning kapitalvinsterav
14. 16. Ytterligare uppgifter kapitalvinstbeskatningenom-
17. 18. Beskattning nettoförmögenhetav-
19. Förändringar i bolagsskattesatserna.

Tabell
Personliga lnkomstskatternas andel BNP l procentav

1965 1975 1983

Sverige 17 20 20
Danmark 12 23 24
Finland 11 17 16
England 9 14 10
Frankrike 4 S 6
Västtyskland 8 11 11
Italien 3 4 11
Nederländerna 9 12 10
Australien 8 13 13
Canada 6 11 12
Japan 4 5 7
USA 8 10 11
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Tabell 2.
Personliga inkomslskallernas totala skatternaandel deav

1965 1975 1983

Sverige 3949 46
Danmark 56 S241
Finland 4536 48
England 30 2838
Frankrike 12 1311
Västtyskland 26 2830
italien 1511 28
Nederländerna 28 27 21
Australien 34 43 44
Canada 23 33 36
Japan 2622 24
USA 3731 33

Tabell 3.
Förändringar i inkomstskatteskalorna för personbeskallnlngcn exkl. socialför-
såkringsavgifter med hänsyn till avdragsrâtt för lokala inkomst-tagenmen ev.
skatter

Högsta marginalskatt
1988 beslutad eller

1983-84 1986-87 89 föreslagen-

Sverige 87,7 77,4 72,8
Danmark 73,0 68,0 68,0
Finland 68,5 68,5
Island 55,6 37,5
Norge 71,0 56,0 54,0
Belgien 86,7 60,0
England 83,0 60,0 40,0
Frankrike 65,0 58,0 50,0
Västtyskland 56,0 53,0
Italien 76,0 62,0 56,0
Nederländerna 72,0 60,0
Osterrike 62,0 62,0 50,0
Australien 60,0 55,0 49,0
Canada 63,6 52,0 46,0
Japan 88,0 65,0
Nya Zeeland 66 0 48 0 33,075:0 38:0USA 28,0
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Tabell 4.
Förändringar i antalet skikt l skatteskalorna beslutats eller föreslagitssom

före förändringen efter förändringen

Sverige 16 3
Danmark 3
Finland
Norge 3
Island 1
Belgien 14 4
England 2
Västtyskland
Italien 9 8
Nederländerna 9 3
Osterrike 11 5
Australien 5 4
Canada 10 3
Japan 15 6
Nya Zeeland 5 2
USA 15 2

Tabell 5.
Total påmarginalskatt arbete. Beräknat den totala kompen-procentsom avsationen inkl. arbetsgivaravgifter, för industriarbetare med genomsnittligen
lön. Siffrorna torde ungefär desamma för 1987 även för USA.vara

Land Ensamstående tvåarbetare Gift arbetare med
tvåmed barn barn och hemmamake

1979 1983 1979 1983

Sverige 74.4 73.0 74,4 73,0
Danmark 68,5 71,2 68,5 71,2
Finland 63,1 62,5 63,1 62,5
Norge 72,5 69,5 65,9 63,0
Belgien 64,6 66,9 62,2 61,7
England 51,5 54,5 51,5 54,5
Frankrike 66,9 68,8 57,5 59,7
Västtyskland 61,1 60,9 56,8 57,0
Italien 56,3 62,7 56,3 62,7
Nederländerna 66,8 73,5 66,8 73,5
Osterrike 60,6 64,0 60,6 64,6
Australien 44,4 42,3 44,4 42,3
Canada 43,3 42,7 41,1 42,7
Japan 40,5 43,7 35,9 39,9
Nya Zeeland 43,9 40,3 43,9 55,5
USA 47,1 48,6 40,2 42,6
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Tabell 6.
arbetsgivaravgifterårs skatteskalor i procent1987 1988Marglnalskatt enligt - på svenska kr.ibeskattningsbar inkomstvidinrâknade en

Beskattningsbar inkomst

000 300 000150 000 20000050 000 100

75756435 50Sverige
6868565050Danmark
706558Finland
3636363636Island
5353332323Norge

55 6055Belgien
4025 402525England
5854433829Frankrike
6651 6025 41Nederländerna
3725 2921Yästtysklind 19
5032 423222Osterrike
4949402924Austral n 2926261717Canada
30Japan
33Nya eeland
3535 3515 28USA

1 års skatteskalor.1989

2 ytterligare skattebelastningink.skatter, vilka medföraExkl. dclstatliga kan
15 %.högst ca

3 skattebelastningytterligareExkl.;elstatligaink.skattcr, vilka kan innebära
5-7ca .
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Tabell 7.
Skatteuttag vid olika inkomster
I tabellerna hur del inkomst skall betalas i skatt.storanges av en som
Skatteuttaget har beräknats för ensamstående barn enbart harutanen som
löneinkomst och inga andra avdrag schablon-än och grundavdrag.
Den angivna skattesatsen inkluderar eventuella kommunala och delstatliga
inkomstskatter. Inom skattebelastningen denparentes del socialanges om av
socialförsäkringsavgifterna betalas den anställde räknas med.som av

Taxerad Sverige Danmark Norge England
inkomst
i SKR skatt i inkomstenprocent av

80000 32 34 18 28 17 20
130000 37 40 21 31 20 25
160000 40 43 25 35 21 27
200000 44 46 28 38 22 28
300000 54 53 35 45 28 32

Australien USA Västtyskland
Kalifornien

80000 17 13 20 14 36
130000 24 17 24 17 37
160000 28 20 27 20 40
200000 31 25 31 25 45
300000 37 30 36 30 46

Tabell 8.
Ungefärligt: skatteskalor någral länder, inkl. kommunala och delstatligaev.inkomstskatter på

4Sverige Beskattningsbar ink. skattesats

0- 75 000 36 %
76 000- 140 000 48 %

140 000- 190 000 %62
190 000- 73 %

Grundavdrag, 10 000 kr.

Danmark

På den totala utgårtaxerade inkomsten 22% statlig inkomstskatt.
På personlig inkomst utgåröverstiger 180 000 kr ytterligare 12 % skatt.som caPå sammanlagda personliga inkomster och kapitalinkomster överstigersom130 000 kr 260 000 kr för utgårgifta 6% skatt.
Kommunalskatten uppgårär proportionell och till 23 %,32 i snitt 28 %.ca-
Grundavdrag har skattemässigt värde 12 000ett kr.av ca

4 Avser 1989.
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ensamståendeNorge Beskattningsbar ink. skattesats

112 %0- 000 0
145 %112 000- 000 10

145 %000- 188 000 20
23 %188 000-

uppgårKommunalskatten %.proportionell till 23,4är och
På utgår %,inkomster 180 000 kr särskild toppskatt 6,4 sjukförsä-över en

uppgår %kringsavgifter betalas anställda till 3,7 och pensionsavgifter tillsom av
uppgår7,4 %. Kommunalt grundavdrag till 16 300 kr.

England Beskattningsbar ink. skattesats

%0- 200 000 25krca
%200000- 40

ensamståendeGrundavdrag för 25 Grundavdrag för gifta 38 000 kr.000 kr.ca ca
Om utgårhustrun har inkomst ytterligare grundavdrag för hustrunegen
maximalt 25 000 kr.ca
Socialavgifter uppgår 5 %.betalas den anställde till 9som av -

ensamståendeVästtyskland Beskattningsbar ink. skattesats

80 000 19 % proportionell0-
53 %80 000- 495 000 19 enligt i linjärtstorten- progressiv skatteskala

495000- 53 %
ensamståendeGrundavdrag för 20 000.ca

utgårSocialförsäkringsavgifter till 495 maximaltinkomster 000 kr medupp
%,20 arbetsgivaren betalar hälften.ca varav

Australien ink. skattesatstax.

0- 25 0 %000
25 000- %62 000 24
62 000- %100 000 29

100 175 %000- 000 40
175 %000- 49

Canada ink. skattesatstax.

%0- 126 000 17
126 000- 253 26 %000

%253 000- 29
Delstatliga skatter avdragsgilla medföra ytterligareår kan skattebelastningmen

utgår15 %. Grundavdragmed i form skattereduktion 4 800 kr.ca av en
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USA ink. skattesats gift skattskyldig maketax. vars
har inkomstegen

%0- 110 000 15
110 000- %28

utgårvissa skikt uppgårI ytterligare 5 % skatt. Grund- och schablonavdrag till,
sammanlagt 25 000 kr.ca
Delstatliga skatter är avdragsgilla kan medföra ytterligare skattebelastningmen

5 %.med 7ca -
Anställda betalar själva socialförsäkringsavgifter 7,15 %med lönenav
inkomster till 250 000 kr.upp ca

Tabell 9.
Sambesknttnlng

Sverige nej
Danmark nej
Finland nej
Norge nej
Belgien ja, innefattar barns inkomsteräven
England sårbeskattning sedan 1988
Frankrike ja, innefattar barns inkomsteräven
Italien nej
Nederländerna nej
Osterrike nej
Australien
Canada lågja, makens inkomst mycketärom ena
Japan
Nya Zeeland
USA

Tabell 10.
Grundavdrag
SVERIGE
Kommunalt och statligt grundavdrag 10 000 kr. Samma grundavdrag för gifta

ensamstående, åldersgränsoch ingen för fullt grundavdrag.
Schablonavdrag under inkomst tjänst 3 000 kr.av

DANMARK
Grundavdrag statlig inkomstskatt 27 100

kommunal inkomstskatt 21 200
ensamståendeför 500pensionär 46

för gift pensionär 26 200
årför den under 18 18är 800som

Ett icke utnyttjat grundavdrag kan överföras mellan makar.
Vissa mindre schablonavdrag finns.
Barnbidrag 5 000 kr bam.per
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FINLAND
15 000 kr.% dock högstGrundavdrag 25 inkomstenav

% 2 0001,3 dock högst krlöneinkomstSchablonavdrag
7 000 krhemmamake högstAvdrag för

1 200barnskattereduktion för barn ett
två 5002barn

400barn 4tre
6 500fyra barn

ytterligare barn.3 000 för varjesamt

ISLAND
får %80inkomsterOm maken inte har25 000 kr.Grundavdrag avenaca

maken.utnyttjas andragrundavdraget av
2 500 kr.skattereduktion för barn ca

NORGE
000 NKRutgår understiger 102inte inkomsterStatlig inkomstskatt som

ensamstående 16 300förKommunalt grundavdrag
32 000för gifta

700 Nkr.handikappade 18pensionärer ochExtra grundavdrag för

BELGIEN
000 för31 krår skall grundinkomst1987 framlagt förslagEnligt underett en

skattefria inkomstenensamstående Den000 för skattefri.och 41 kr makar vara
600 kr för andraytterligare 77 600 för första barnet,höjs vidare med krca

varje ytterligare barn.000 kr för tredje ochbarnet och 19 barnetca

ENGLAND
kan hon38 000 Arbetar hustrunför makar kr.Gemensamt grundavdrag

från25 000 sin inkomst.avdrag med högst krytterligare
Ensamstående 25 000 kr.har grundavdragett

fåEnsamstående 15 000 kr.avdragförälder kan ett extra

FRANKRIKE
15 %. Därefter görsFrån socialavgifterbruttoinkomsten avräknas ettca

för intäkternas% 61 000 kr för kostnader10 eller högstschablonavdrag
%.20 För beskatt-På grundavdragresterande beloppförvärvande. görs ett

utgårutgår Vidare iingen inkomstskatt.till 16 000 krningsbara inkomster upp
lågavid inkomster.skattereduktion till 4 600 krvissa fall uppen

hushålls beskatt-delassambeskattningenFör marginaleffekternalindra ettatt av
varefterfamiljens storlek,beroendei visst antal delarningsbara inkomst ett

sådan med antalet delar.beräknas multiplicerasskatten del samten
får divisornensamståendes Ett gift barnräknas del.En inkomst utanparsom en

två barn 4.divisorn 2,5, barn 3 ochI-Iar barnde är treett

NEDERLÄNDERNA
uppgårbådaårensamstående har inkomster27 förFör under och makar som

22 000tillgrundavdraget ca
årensamstående 34 00026 tillFör äldre än

45 000inte har inkomst tillFör gifta där partenena egen
000ensamstående 40För förälder till

bådautgår barnomsorgskostnaderpå 5002 kr för täckaEtt tillägg att omca
förvärvsarbete.makarna har

tillEnsamstående utanför hemmet har rättförälder utför betalt arbete ettsom
13 500 kr.fjärdedel inkomsten dock högstavdragextra en av
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VÄSTTYSKLAND
Grundavdrag ensamståendeför 19 500

för gifta 39 000
Barnavdrag 10 500

ÖSTERRIKE
Inkomster under 40 000 kr frånäri princip befriade inkomstskatt. Gränsen förca
skattefrihet för gårfamilj med barn vid 55 000 tvåkr och med barn videtten ca
62 000 kr.

AUSTRALIEN
Inkomster under 5954 AD är inte skattepliktiga.

JAPAN
Ett schablonavdrag 48 000 kr för inkomsternas fårförvärvande göras samt
ytterligare avdrag 5 %med den del den inkomstentaxerade överstigerav av som
460 000 kr.

utgårVidare grundavdrag 15 000 kr förett den skattskyldige lika mycketsamt
för make är beroende den skattskyldige för sin försörjning ytterligaresom av samt
15 000 kr för varje beroendeär den skattskyldige för sinannan person som avförsörjning.
I Japan planeras höjning grundavdragen i praktiken innebären av attsominkomster under 117 000 kr blir skattefria.ca

CANADA
utgårAvdrag i form skattereduktioner med följande beloppav

Grundavdrag 4 800
avdrag för hemmamakeextra 4 000
avdrag för pensionärextra 2 600
avdrag för handikappadextra 2 600
avdrag årbarn under 18extra 300per
avdrag för handikappat årbarnextra över 18 1 200

NYA ZEELAND
Barnfamiljer har inkomster understiger miniminivåviss erhållersom som en ensärskild skattereduktion.

USA
Grundavdrag utgår för den skattskyldige, för hemmamake för varjesamt annanden skattskyldige försörjer med 12 000 kr.person
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Tabell ll a.
Andra standardavdrag

Land Avdrag för social- särskilda skattelättnader
försäkringsavgifter åldergrund av

Sverige betalas de avdrag relateratextraav
anställda till inkomster

Danmark fullt avdrag föravdrag ränteinkomsterextra
Finland avdrag inga
Norge avdrag avdrag med fast beloppextra
Belgien fullt avdrag inga
England avdrag fast avdrag för hembiträdeextra
Frankrike fullt avdrag avdrag med fast beloppextra
Tyskland fullt avdrag avdrag med fast beloppextra
Italien fullt avdrag inga
Nederländerna fullt avdrag inga
Osterrike avdrag inga
Australien saknar socialför- inga

säkringsavgifter
Canada fullt avdrag fast avdragextra
Japan fullt avdrag fast avdragextra
Nya Zeeland saknar socialför- inga

säkringsavgifter
USA avdrag fast avdragextra

Tabell ll b.
standardavdragandra

Land Avdrag för andra än barn avdrag för handikappsom
beroendeär den skatt-av

skyldige för sin försörjning

Sverige inga inkomstrelaterat
avdragextra

Danmark inga
Finland inga skattereduktion stor-vars

lek beror handikappets art
Norge fast avdrag för fast avdragextra extraenvar

försörjssom
Belgien fast avdragextra
England fast avdrag fastextra avdrag för blindextra
Frankrike fast avdragextra
Tyskland fast avdrag fastextra avdragextra
Italien skattereduktion med fast belopp inga
Nederländerna inga
Osterrike inga fast avdragextra
Australien inga inga
Canada
Japan fast avdrag fastextra avdragextra
Nya Zeeland
USA fast avdrag fastextra avdrag för blindaextra
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Tabell 12.
Traktamentsbeskattnlngen m.m.

Land Avdrag för Iraktamenten skattepliktigakostnader trakta-
kostnader för i princip och medavdragmentenresor
mellan bostad och skattefria schablonbelopp
arbete

Sverige ja, statliga ja, övriga
och kommunala

Danmark nej
Finland
Norge ja, överstiger nejdeom

visst belopp
England nej nej begränsad avdragsrätt
Frankrike
Västtyskland ja, statliga ja, övriga
Italien nej nej
Nederländerna
Osterrike nej
Japan nej begränsad avdragsrätt
USA nejnej begränsad avdragsrätt

Tabell 13.
Iluvudmetoder för beskattning kapitalvinster hos privatpersonerav
Särskild skatt för kapitalvinster
Danmark
England
Irland
Portugal
Schweiz
Inkomstbeskattning kapitalvinsterav

Allmänt omfattande Speciella regler Inga speciellasom
reglering innefattar huvudsakligen reglerrörsom
långsiktiga kapitalvinster korttids- eller speku-

lativa vinster

BelgiensÖsterrikeAustralien
Canada Västtyskland Italien
Finland Nederländerna
Frankrike Nya Zeeland
Japan Turkiet
Norge
Spanien
Sverige
USA

5 Dessa länder har i gengäld mycket snäva gränser för vad räknassom som
skattepliktig kapitalvinst.

6 Saknar helt kapitalvinstbeskattning.

7 Saknar helt kapitalvinstbeskattning.
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Tabell 14.
Skatteskaior kapitaivinster i länder haroch grundavdrag vid beskattning av som

ingårdessa i underlaget förallmän beskattning kapitalvinster och dären av
inkomstskatten

Land Skatteskala

årligtvinster vinster grundavdrag
långa innehav eller liknandeinnehav korta

Sverige En andel Beskattas Saknassomav
vinsten beror inkomstsom

typen egen-
dom och mnehavs-
tiden beskatt s

inkomstsom
Finland % B-inkomst Saknas20 vinst Somav som

föröverstiger milj. Reduktion fast1
egendom efter femmark beskattassom
årinkomst

långaNorge innehav SaknasBeskatt Soms som
Aktievinster dockinkomst

%med 30 skattefria
två årefter

hårdareFrankrike Beskattas SaknasSkattesatsen
långa innehavberoende äntypenav

tillgång ochav
innehavstiden

Australien IngaReal vinst beskat- Beskattas som
inkomst inkomsttas som

Två långaCanada tredjedelar Samma livstidsavdragsom
långa 450 000vinsten beskat- innehav kr.caav
inkomsttas som

årligtJapan Halva vinsten Vinsten beskat avdrag
18beskattais inkomst 000 krtassom som calinkomst

USA Vinsten beskütas Vinsten beskattas Inga
inkomst inkomstsom som

8 Särskilda regler gäller för reavinster fast egendom.

9 Särskilda regler gäller för reavinster fast egendom.

10 Särskilda regler gäller för reavinster fast egendom.

11 Särskilda regler gäller för reavinster fastigheter.

12 Särskilda regler gäller för reavinster fastigheter.
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Tabell 15
Skatteskalor och grnndavdrng vid beskattning kapltalvlnster l länderav som
har beskattning kapltalvlnsterseparat av

Land Skatteskala

långa årligtvinster vinster korta grundavdrag
innehav innehav eller liknande

Danmark 50% 50% saknas
TillgångarIrland %ägda 60 vinst 15 000 kr, dubbelt

år år1 -3 50 % inom för makarett
år3 -6 35 %

Portugal 12 % 24 % långaeller samma som
innehav

Schweiz långaprogressiv skala i 6 000regel krsamma som
%10 40 innehav-

England på långa30 % real vinst 65 000 krsamma som
innehav
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Tabell 16.
Beskattningen på tillgångarkapltalvlnster vissaav

Land Huvudbostad Andra privat- Livförsäk- Statsobliga-
ägda bostäder ringar obligationer

länderA med särskild kapltalvlnstskatt
Danmark i princip i princip skattefri skattefri

skattefri skattefri vissa
villkor

England skattefri skattepliktig skattefri skattefri
vissa

villkor
B länder med generell kapltalvinsbeskattnlng inom den allmänna inkomstskat-

ten

Sverige skattepliktig, skattepliktig skattepliktig skattepliktig
uppskov i
vissa fall

Finland i regel skattepliktig skattefri skattepliktig
skattefri

Norge påskattefri skattefri skattepliktig skattepliktig
vissa villkor vissa villkor

Frankrike skattefri i princip skattefri skattefri intill
skattepliktig viss gräns

Australien i princip skattepliktig skattefri skattepliktig
skattefri

Canada skattefri skattepliktig skattefri skattepliktig
Japan skattefri skattepliktig skattepliktig i princip

den under- skattefriom
stiger ca
1 mkr.

USA skattepliktig skattepliktig skattefri skattepliktig
till den del
vinsten över-
stiger kost-
naden för ny
bostad

C länder med regler rör främst korttlds- eller spekulatlva vinstersom
Tyskland skattepliktig skattepliktig skattefri skattefri
Österrike skattepliktig skattepliktig skattefri skattefri

4-RlNK 4
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Tabell 17
Beskattning nettoförmögenhetav

Länder med förmögenhetsskatt länder saknar förmögenhetsskattsom

Sverige Belgien
Danmark England
Finland Frankrike avskaffad 11-87
Norge Italien
Västtyskland Canada
Nederländerna Japan
Osterrike Nya Zeeland
USA

Tabell 18
från gåvoskattsammanlagda skattelntâkterna förmögenhetsskatt och ocharvs-

l totala skattelntikterna.procent av

Land 1985 1976

Sverige 0,68 0,62
Danmark 0,92 0,81
Finland 0,50 1,14
Norge 0,61 0,91
Belgien 0,58 0,72
England 0,64 0,88
Frankrike 0,85 0,46
Västtyilgland 0,42 0,76
Italien 0,23 0,20
Nederländerna 0,94 0,85
Osterrike 0,51 0,73
Australileåi 0,01 1,37
Cana 0,03 0,25
Japan 1,19 0,85

elandNya 0,19 1,32
USA 0,77 1,41

13 Saknar förmögenhetsskatt.

14 Saknar förmögenhetsskatt.

15 Saknar förmögenhetsskatt.

16 Saknar förmögenhetsskatt.

17 Saknar förmögenhetsskatt.

18 Saknar förmögenhetsskatt.

19 Saknar förmögenhetsskatt.
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Tabell 19
Förändringar l bolagsslmttesalsen l vissa länder

Land 1989 1988 1987 1986 1985

Sverige 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0
Danmark 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Finland 50,0 50,0 50,0 60,0
England 35,0 35 35 35,0 45,0
Frankrike 42,0 42,0 44,0 45,0 50,0Västtyskland 50,0 50,0 56,0 56,0 56,0
Italien 43,37 43,37 43,37 43,37 43,37
Nederländerna 42,0 42,0 42,0 42,0 43,0
Australien 28,0 28,0 49,0 46,0 46,0
Canada 28,0 28,0 36,0 36,0 36,0
Japan ca50 C352 ca53 ca53 ca53
USA 34,0 34,0 40,0 46,0 46,0
Genomsnitt 41 41 44,0 44,0 46,0

3 Traktamentsbeskattning någrai utländskam.m.
skattesystem

3.1 Traktamentsbeskattningen

Danmark

Traktamenten och andra kostnadsersättningar utgår grundsom av
arbete utanför den ordinarie arbetsplatsen skall alltid inräknas i den
skattepliktiga inkomsten. Vissa avdrag beroende förrättningensärsom av
karaktär medges.

För förrättning medför övernattning inkomståretfick för 1986som
avdrag med 180 Dkrdygn.göras Därutöver medgavs avdrag för styrkt
logikostnad. Beloppet reduceras 30 Dkrmed frukost inkluderad iärom
logikostnaden. Tillhandahåller arbetsgivaren fri kost nedsätts avdraget till
43 Dkrdygn. Om den skattskyldige kan visa förrättningen medförtatt
övernattning inte kan styrka logikostnadens storlek medges avdragmen
med sammanlagt 265 Dkrdygn för kost och logi.

Har fårövernattning inte någotägt avdrag i princip inte Omgöras.rum
emellertid arbetet utförts sådana förhållandenunder kostnaderatt extra
för förplägnad nödvändigaär medges Utgåravdrag med 22 Dkr dag.per
traktamentsersättning enligt kollektivavtal för förrättning inte medförsom
övernattning medges avdrag med halva traktamentsbeloppet. Denna
avdragsrätt grundar sig generelltatt halva beloppetansett att settman
kan lönetillägg och halva ersättning förett extrakostnader.ses som som

Om utgårtraktamente inte vid förrättning medges i ingetregelen
avdra Eventuella kostnader betraktas privataextra levnadskostnader.som
Undantagsvis medges dock avdrag skattskyldigsnär arbete utförs underen
sådana förhållanden det uppenbarligen medförtatt kostnader förextra
honom. Om sådana förhållandenmatkostnader underextra varit nöd-

20 Avser skatten icke utdelad vinst. Skatten utdelad vinst 36 %.utgör
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medges med 22 Dkrdygn,kostnaderna styrks, avdragvändiga kan, utan att
Dkrår.4 400dock högst

Norge

ersättningar för ökade levnadskostnader skallIlraktamenten och andra tas
avdrags-skattepliktig inkomst till den del de inte motsvaras avsomupp

utgått får den skattskyldigeberättigade kostnader. Om traktamente göra
endast kan visa underavdrag för ökade levnadskostnader han att ettom

utgåttår överstigit den ersättning förde faktiska kostnaderna attsom
faktiskaKan den skattskyldige inte visa storleken detäcka kostnaderna. av

Eventuelltberäknas dessa till vissa schablonbelopp. underskottkostnaderna
får tjänst.vid sidan schablonavdraget under inkomstdras avav om

år småutgifter:1987 förFöljande schablonbelopp gällde för kost och
345 för skattskyldiga intagitNKR dygn kan ha allaantassomper-
måltider frukostenhotell och själva betalar

måltider161 NKR för skattskyldiga intagit samtligadygnper som-
pensionat eller liknande

måltidsjälva minst98 NKR dygn för skattskyldiga kan lagasom enper-
vistelseorten.

Pågår förrättningen under längre tid skall beaktas det kan finnasatt
möjlighet avtala lägre pris för vistelsen hotell.att

utgåttinteOm traktamente liknande i följande.eller gäller huvudsak
Utgifter för logi vid övernattningvistelse utanförkost och hemmetm.m.

mångrund medför till avdrag i den skattskyldigearbetet denrättav
själv betalt kostnaderna de överstiger de kostnader den skattskyldigesamt

haft iskulle ha hemmet.
måsteEn gift utanförgrund yrket hemmetövernattaperson som av

får fåroch därigenom förkostnader dubbel bosättning avdrag förgöra
småutgifter.merutgifter för logi, ochmat

ensamståendeEn avdrag för logikostnader ikan samband med
tjänsteresa och liknande, han har kostnader för bostad hemorten.när
En förutsättning intehan hyr bostaden under bortovarotiden. Detär att ut

ocksåskall beaktas in kostnader förhan och uppvärmning.att sparar
Avdrag för ensamståendemerkostnader för förmedges bara dessamat om
kostnader blir väsentligt Normalt måltiderhögre än bara allanärannars.
måste intas kafé sådanaeller eller liknande. Bor han underrestaurang
förhållande han i den tillfälliga bostaden själv frukostkan laga ochatt t.ex.

måltidermedges inget avdrag måstekvällsmat övrigaäven intasom
restaurang.

månI den de verkliga kostnaderna inte visaskan och arbetsgivaren inte
någonstått för del kostnaderna i principkan avdrag medges enligtav

följande schablonbelopp:
måltider298 NKR dygn intagitsalla hotell eller restaurangper om-

måltider161 NKR den skattskyldige har ätit alla pensionat ellerom-
pensionatsprishotell med



31Bilaga 1.2SOU 1989:33

måltidminstskattskyldige kan lagaden98 NKR dygn perenper om-
fårensamstående i detta falldocktillfälliga bostadendygn själv i den

medavdragmedgeslogikostnaden inte styrkasalls. Kaninget avdrag
för logi.20 NKR dygnper

avdragsbelopp:För endagsförrättningar gäller följande
45 NKR4-8 timmar,för varatresor som-

180 NKR8-12 timmar,för varatresor som-
345 NKR12 timmar,för övervaratresor som-

endagsförrättningaråret förmottagit traktamenteOm anställde underden
ersättninghälften denNKR emellertidmed 2 000 räknasän somavmer

såvida den skatt-inteskattepliktig inkomst2 000 NKRöverstiger som
tillberättigar honomhaft faktiska kostnaderskyldige visa hankan att som

högre avdrag.

Frankrike

kostnaderinnehåller rörandeolika reglerDen skattelagstiftningenfranska
delsDet gällerprofessionnelles.fraisanknutna till yrkesverksamhet, s.k.

från arbets-bidragersättningarskattefrihet för vissabestämmelser om
sådana rörandebestämmelsergivarens kostnader, delssida för täckaatt

avdragsmöjligheter.
ersättningarfrån arbetsgivarenskattefria ersättningarExempel är

kostnaderförknippade med tjänsteresoreller bidrag täcker kostnadersom
iinbjudningarför utgifter föranledslogi transporter,kost, och som av

ökadegåvor förersättningbidragtjänsten kostnader föroch samt
nattskiftsarbete.matkostnader vid

schablonmässigaFrån undantasregel skattefrihetdenna allmänna om
inteledning. Däremotbidrag till hörande till företags utgörettpersoner

skattepliktig inkomst.kostnaderersättning för dessa verkligapersoners
de franskaavdrag professionnelles medgerför fraisNär det gäller

för verkliga kostnader.alternativt avdragskattereglerna schablonavdrag
kategorin beviljas samtliga skattebetalareBeträffande den förstnämnda

året% under dockinkomst tjänst avdrag med 10 lönesummanmed av av
år800 59 230 francs 1987. Avdragetlägst 1 francs och högst är avsett att

frånsåsom kostnadervanliga kostnader till och arbetet,täcka transporter
måltider För yrkeskategorierför facklitteratur vissaarbetsplatsen, m.m.

särskilt omkostnader exempelvis handelsresande,ha storasom anses -
skådespelare,flygplansbesättningar, byggnadsarbetare m.fl.journalister, -

möjligheter till avdrag, varierande mellanhårutöver ett extrages
5-30 % dock högst 50 000 francs. I fallberoende yrkesgrupp, de detta

åretutnyttjas underlagssumman underavdrag uppburen lönutgörs av
erhållna frånvissa undantag, bidragersättningar arbetsgivarenmedsamt,

frais professionnelles.för täckande av
återståendeavdraget beräknas underlags-Det beloppextra av
står10 %. Detefter avdraget vederbörande fritt utnyttjaattomsumman
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endast det generella avdraget %10 bådalönesumman eller avdragenav
således 10 % aktuell församt det avdragetprocentsats beräknatextra
lönesumman med tillägg uppburna bidragersättningar.av

Förbundsrepubliken Tyskland

Traktamenten utgår för merutgifter uppkommer i samband medsom
tjänsteresa eller tjänstebesök. Förrättningen kallas tjänstebesök om
arbetstagaren avlägsnar sig frånhögst 15 km arbetsplatsen. Avdrag för
övernattningskostnader för tjänstebesök medges ej.

Som resekostnader räknas:
transportkostnader i-
övernattningskostnader-
merkostnader för mat-
vissa andra utgifter telefon, parkeringt.ex.som m.m.-

Traktamenten för anställda i offentlig tjänst i regel inteär skattepliktiga.
De regleras oftast författningar kan även avtalsreglerade.genom men vara
Traktamentsersättningarna för offentliganställda någotgenerelltär sett

förmånligamindre för privatanställda.än
För privatanställda gäller huvudregel traktamentsersättningarattsom

inte betraktas lön de betalas arbetsgivaren för täckasom om attav
kostnader i samband med tjänsteresa inteoch överstiger vad arbets-en

kan erkänttagare utgifter för inkomstens förvärvande enligt vissasom
regler i det följande i korthet. Dessa regler har isom presenteras stort

till vadanpassats gäller för offentliganställda. För underlättasom att
kontrollen finns vidare vissa schablonavdrag. Om avdrag begärs med högre
belopp schablonavdragetän skall den faktiska kostnaden kunna styrkas.

För traktamentsersättningar inte överstiger de reglernasom ramar som
utgårställer inte socialavgifter. Ersättningar vadupp utöver kansom

utgifteraccepteras förmotsvara inkomstens förvärvande däremotanses
skattepliktig inkomst.som

Följande kostnader avdragsgilla.anses
Iransportkostnader får dras med faktiskt belopp. Utnyttjar denav

anställde bil medges schablonmässigt avdrag.ettegen
Övernattningskostnader får faktiskmed kostnad. Om frukostersättas

ingår i priset för hotellrum skall avdrag 15 %.med Det finnsgöras även
erhållamöjlighet schablonersättningatt behöva styrka de faktiskautan att

kostnaderna. Detta uppgårbelopp 35-39till DM beroende den
anställdes inkomst. En förutsättning för till schablonavdragrätt dockär att
den anställde inte utnyttjat arbetsgivaren helt ellersättannaten av
delvis betald övernattningsmöjlighet.

För matmerkostnader gäller antingen schablonkostnad eller faktisken
kostnad med viss begränsning. Det uppgårövre schablonmässiga avdraget
vid endygnsförrättning till 31-35 DMdag och vid flerdygnsförrättning till
42-46 DM dag. Varar tjänsteresan fem kortareän tolvänper mer men
timmar reduceras dagtraktamentet. Varar tjänsteresan kortare tid femän

fårtimmar avdrag inte för Erhållermatkostnadsersättning.göras den
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avdraget förlunchmiddag reduceraskostnadsfri frukost elleranställde
75 %.% med sammanlagt15 30 dock högstmedmatmerkostnader resp.

tillåtna vid inrikes tjänsteresamatmerkostnadsersättningHögsta är
64 DMper dag.

för matmerkostnadschablonsummaFör tjänstebesök gällers.k. omen
faktiska kostnadenersättning skall denYrkas högreDM dag.tre per

styrkas.

Italien

inkomst för den delIraktamentsersättningar skall beskattas avsom
överstiger 60 000avdragits,resekostnadernaersättningsbeloppet närsom,

I de fallutanför hemortskommunen.lire 300 dag vidca kr. resorper
tillhandahållserhålls minskasgratislogiför logikostnaderna ellerersättning

Iraktamentsersättningar ersättning förochmed tredjedel.beloppet en
inkomst med undantagbeskattastjänsteresor inom hemortskommunen som

för transportkostnader.styrkta

Nederländerna

ersättning för med tjänstenoffentlig arbetsgivare utgivenAv privat eller
skattepliktig inkomst.förenade kostnader inteutgör

Storbritannien

både skatteplik-i principTtaktamentsersättningar, statliga och privata är
meddirekt förknippadetiga. Avdrag förmedges endast utlägg ärsom

från skattemyndigheternas sidaI utsträckningtjänsten. sökerstor man
riktlinjer förarbetsgivarna lämnarelativt individuella anvisningar tillgenom

traktamentsersättningar.lämnadeskall verkställa skatteavdragdenär
sådanaockså ersättningar förför i vilken utsträckningAnvisningar ges
huvudmedges avdragdirekta kostnader för vilka arbetstagaren skulle över

skattemyndigheternai arbetsgivarens underlag tillbehövertaget tas upp
Det endastskattepliktiga lön. kan anmärkasrörande arbetstagarens att ca

självdeklaration. Iäxeringen20 % löntagarna behöverde engelska avgeav
arbetsgivare skattemyndigheter.direkt ochde flesta mellanregleras för

i följandetill arbetsgivaren redogörs detSom anvisningarexempel
arbetsgivareföreningentillför i de anvisningar lämnatshuvuddragen som

ingenjörsfirmor.för vissa
tillutanför den arbetsplatsen harEn anställd arbetar normala rättsom

från faktisk resekostnad den inte kanreseersättning arbetsgivaren för om
såledesfärdsätt användas. OmI princip billigasteonödig. skall resaanses

utnyttja möjligaställe förutsätts den anställdeofta företas till samma
månadskort på såför minska kostnaderna.rabatter sättatttyp m.m.

får utgå avståndet sådant inteför övernattning detErsättning när är att
fåråker varje dag. Ersättningrimligtvis begäras den anställde hemkan att

utgå åka väljerden anställde haft möjlighet heminte för helger att menom
fåråka varjeinte Om den anställde i stället väljer hem dagdet.göra attatt
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han ersättning för antingen reskostnaden eller motsvarandebeloppett
nattraktamentet beroende vilket lägst. Arbetar den anställdeärsom

plats fyra får utgåveckor iän sträck ersättning förbaraetten mer
sådantlogikostnad för han kanett permanentmer arrangemang som

förväntas utgåha vidtagit. Dagtraktamente kan den anställde har extraom
kostnader grund arbete utanför den vanliga arbetsplatsen.av

får underlåtaArbetsgivaren skatteavdrag endast idengöra utsträck-att
utgårning ersättningarna för täcka kostnader avdragsgilla enligtatt ärsom

inkomstskattelagen.
får utgåTraktamentsersättning fårbara den anställdenär extra

kostnader tillfälligt arbete utanför den vanliga arbetsplatsen.genom
Traktamentets fårstorlek skall rimligt och inte innebära överkompen-vara
sation. frånArbetsgivaren bör begära besked den lokala skatteinspektören
angående vilken kan betalas skatteavdrag behöverutan attsumma som
göras.

USA

Traktamenten räknas skattepliktig inkomst. Avdrag medges i visssom
utsträckning för månökade levnadskostnader i den de överstiger %2 av
bruttoinkomsten. ocksåAvdrag medges för kostnader för i tjänsten.resor

Österrike

Ersättning för utgifter arbetstagare haft för arbetsgivarens räkningsom en
beskattas inte.

Schablonmässiga frånersättningar arbetsgivaren iräknas princip som
såvidaskattepliktig inkomst arbetstagaren inte kan redovisa faktiska

utgifter i samband med inkomstens förvärvande. Flera viktiga undantag
frånfinns Såledesdock denna princip. intebeskattas resekostnadsersättning

och traktamenten ersättningen inte överskrider de gränserom som anges
i skattelagen. Som dagtraktamente godtas belopp högst 110-200 kr.ett

påberoende bruttoårslönarbetstagarens och nattraktamente 60-100som
Beloppetkr. för dagtraktamente gäller för förrättning 24som varar

timmar. Varar förrättningen mellan 3-23 timmar skall beloppet reduceras
proportionellt. För förrättningar kortare medgestid 3 timmaränsom varar
inget skattefritt belopp.

3.2 frånResor till och arbetet

Danmark

Avdrag för kostnader för mellan bostad och arbetsplats medges. Detresor
beräknas avståndetenbart med hänsyn till mellan bostad och arbetsplats.

såledesDet likgiltigtär vilket fortskaffningsmedel Sträckananvänds.som
beräknas efter den normala körsträckan med bil. Avdrag medges inte för
de första 2 10 km den dagliga körsträckan och den dagligaavx om
körsträckan överstiger 2 27 km beräknas avdraget efter lägre beloppettx
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för den överskjutande delen. För 1986 uppgick avdraget till 1,10 DKR per
km vid daglig 21-54 0,27 DKRkörsträcka km och till km för denen per
del körsträckan 54 km.överstegav som

Norge

avståndetfrånAvdrag för förkostnader till och arbetet medgesresor om
till 2,5 förutsättningarbetsplatsen minst km. En dessaär är attannan
kostnader tillsammans med eventuella kostnader för besöksresor till

inkomstårethemmet överstiger 3 000 NKR 1987. I princip skall allmänna
sådana fårkommunikationer användas. Saknas bil användas. Avdragetegen

för bilresor uppgick 1987 1,35till NKR bilens storlek.km oavsettper

Förbundsrepubliken Tyskland

Kostnader för avdragsgilla. Denmellan bostad och arbetsplats ärresor
fårskattskyldige själv välja fortskaffningsmedel i förekommande falloch

befordringsklass. Vid färd bilmed medges schablonmässigt avdragettegen
0,36 DM km. Som körsträcka skall kortast användbara vägper

användas. Med hänsyn till traflkintensitet kan dock längre änvägm.m. en
den geografiskt kortaste För andra transportkostnader medgesaccepteras.
avdrag med faktiskt belopp.

Frankrike

frånErsättning frånarbetsgivaren för täcka kostnader för till ochatt resor
arbetet skattefria. Den inte vill utnyttjaär de schablonavdragsom som
medges under inkomst tjänst kan i för verkligastället yrka avdragav
kostnader. frånFör till och arbetet medges avdrag med faktiskresor

avstånd frånkostnad. För den sinhar bostad 30längre kmänsom
förhållandearbetet krävs för till avdrag han kan visa detta interätt att att

onormal karaktär, detta med till utförsär hänsyn platsen där arbetetav
omständigheternaoch i övrigt. Lämpligt transportmedel allmänna-

-får frånkommunikationer eller bil fall till fall i kontakter mellanavgöras
den enskilde och skattemyndigheterna. Vid användning bil kan avdragav
enligt myndigheterna fastställda schabloner medges.av

Italien

Avdrag för kostnader för mellan bostaden och arbetsplatsen medgesresor
inte.

Nederländerna

För 1987 gällde följande förregler kostnader för mellan bostad ochresor
avståndetarbetsplats. Om understiger 10 km medges schablonavdragett

år200 drygtgulden 600 kr..per
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avståndetOm mellan bostad och arbetsplats är

medhögst schablonavdraget ökatöver
NLG

1510 km km 820
15 20km km 2201

30 km20 km 8301
30 km 40 km 2 440

50 km40 km 3 060
50 220km 3-

Storbritannien

Avdrag för kostnader för ordinariemellan hemmet och arbetsplatsenresor
medges inte.

USA

Avdrag för kostnader för medgesmellan hemmet och arbetsplatsenresor
inte.

Österrike

Avdrag för kostnader för medges medmellan bostad och arbetsplatsresor
kommunikationer. Ombelopp motsvarande resekostnaden för allmänna

fårarbetstagaren bil för det fiktivahananvänt utöveregen resorna
avdraget för motsvarande kostnaderna för med allmänna kommu-resor
nikationer dessutom ischablonavdrag med 60 kr. veckanett ca om
avståndet uppgår avståndettill högst 20 100 ikm och kr. veckanca om
överstiger 20 km.

3.3 Avdrag for dubbel besöksresor till hemortenbosättning och

Danmark

En skattskyldig dubbeltillfälligt grund sitt arbete har bosättningsom av
få avdrag för och logi. En förutsättningkan extrakostnader för kost är att

avståndet så inte ordinariehan kan dagligen till denär stort att resa
bostaden. Avdrag Vill denmedges schablonmässigt med 400 ikr. veckan.
skattskyldige ha avdrag kostnaden för dubbelskall styrkas. Avdragstörre

erhållas två år.bosättning ikan normalt bara högst Avdrag för besöksresor
till hemorten För dessa i förmedges. gäller princip reglerresor samma som

mellan bostad och arbetsplats.resor

Norge

förAvdrag dubbel bosättning bosättningenkan medges den dubblaom
beror arbetet. Reglerna för föravdrag kostnader grund iav resor

Ävendåtjänsten i princip tillämpliga. kostnaderna för besöksresor tillär
hemmet avdragsgilla. för faktisktAvdrag skall i princip medges antalär
besöksresor. Enligt huvudregeln förmedges avdrag för kostnader resor
med allmänna kommunikationer. Kostnader bilför med kanresor egen

framstårdock godkännas det med hänsyn till restid, merkostnaderom m.m.
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rimligareklart använda bil. sådanaAvdrag medges i fall medattsom egen
1,35 kr. km.per

Frankrike

månIden förkostnaderna dubbel bosättning och besöksresor till hemorten
inte täcks schablonavdragen har den skattskyldige möjlighet yrkaattav

föravdrag faktiska kostnader. För avdrag skall beviljas krävs dockatt att
det med hänsyn till vederbörandes arbetssituation föreligger starka skäl för
den frågadubbla bosättningen. Denna frånbedöms fall till fall av
taxeringsmyndigheterna. Detsamma gäller till hemorten, därresor man
dock iakttar restriktivitet.stor

Förbundsrepubliken Tyskland

För dubbel bosättning inom landet medges avdrag för följande kostnader.
faktiskade transportkostnaderna vid den första till och den sistaresan-

från arbetsortenresan
tvåmatmerkostnader. Under de första veckorna avdraget 42-46 DMär-

dag. Därefter avdraget 16 DMär dag. En förutsättning härförper per
arbetsgivaren inte såär ställer fri tillatt kost förfogande. Om falletär

sker viss reducering avdragetav
rimliga övernattningskostnader, vilka skall kunna styrkas.-

Vid dubbel bosättning medges besöksresa till hemmet i veckan.en
Används bil avdraget 0,36 DMär km.egen per

Italien

Avdrag för kostnader för dubbel bosättning och besöksresor till hemorten
medges inte.

Nederländerna

Närmare regler avdrag för kostnader för dubbel bosättning ochom
hemresor saknas. I undantagsfall förhållandenoch beroende speciella

sådanakan dock avdrag för kostnader medges efter särskild prövningen
hos den lokala skattemyndigheten.

Storbritannien

Kostnader för besöksresor till hemorten föroch dubbel bosättning medges
med faktiskade frågakostnaderna det varit tillfällig arbets-om om en
anställning under månader.kortare tid 12änen

Österrike

Om måstearbetstagare ha dubbel bosättning för arbetets skull, finnsen
principiellt den möjligheten kostnader för besöksresoratt till familjen
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godkänns för intäkternas förvärvande. Enhemorten kostnadersom
bibehållandetväsentlig förutsättning dock familjebostaden inteär att av

familjeskäl.sker Avdrag vid bytearbetstagarevägras närt.ex.av rena en
underlåterarbetsplats nytta familjebostaden till sin arbetsortattav nya av

personliga Om däremot yrkesmässigt tillskäl. skäl dubbelrent ett rent
bosättning godkänns i skattehänseende, räknas hemresa veckaen per som
avdragsgill kostnad.
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Skatt, arbeidstilbud inntektsfordelingog
i Sverige

Rolf Aaberge,av
Steinar Strøm Tom Wennemoog

1 Innledning sammendragog

Formålet med ådette arbeidet vise virkningene arbeidstilbuder og
inntektsfordeling Skatteregler arbeidstidsbestemmelser. Utgangs-av og
punktet for beregningene modell for det svenske arbeidstilbudeter en

påestimert data fra 1981 HINK. Vi har estimert flere varianter av
modellen. I denne vil vi komme innrapporten to.

Iden første åpnervarianten vi for den muligheten fritidatopp mannens
påvirker kvinnes fritid vice Dessutengrensenytte hensyntarav og versa.
til individer i storbyer Stockholm,at Gøteborg Malmø kan hasom og en

arbeidstilbudsatferd individer utenfor disse Individerstorbyene.annen enn
ogsåeier hjem åtillatt ha awikende atferd i arbeidsmarke-som egne er en

det de leietakere i boligmarkedet. Begge de siste forholdeneenn som er
har utsagnskraftige positive virkninger arbeidstilbudet.og

I den andre modellvarianten vi bort kryssvirkningene i ektefellenestar
fritid, forutsetter individenenytte har densamt atferdatav entensamme

de eier hjem eller ikke de bor ieget storby eller ikke.entenog en
Storbytilknytning huseierstatus reduserer Nårfritid.grensenyttenog av
disse kjenntegnene ignoreres i estimeringen, kan denne lavere vekten
fritid bli overført de økonomiske variable gjøre arbeidstilbudetatog

påpositivt f.eks lønnsøkninger det burde gjøre. Sidenreagerer mer enn en
majoritet individene bor i storbyer ogeller såeier hus, vilav eget vente

det kan bli forskjellat estimatene i de modellene. Estimerings-toen
resultatene de beregnete tilbudselastisitetene ogsåbekrefter dette.og
Forskjellene imidlertid ikke spesielt sammenliknet meder store og
resultater fra andre land arbeidstilbudsresponsen i det svenskeer
arbeidsmarkedet relativt svak, selv i det følsomme de alter-mest toav
nativene.

Spesielt gifte kvinnersvenske klart mindre følsomme i arbeidstilbudeter
kvinner i de fleste ogsåandre land, sammenliknet med kvinnerenn i de

øvrige årsaknordiske land. En til dette de relativt permisjon-er generøse
sordningene ved fødsler sammenliknet med i andre årsakland. En annen

trolig skattesystemet i Sverige bare har svakeer sambeskat-svartsom
ningselementer. Svenske gifte kvinner har derfor høy yrkesdeltakelseen og
arbeider relativt Sånnhøyt antall timer.et har de arbeidsmarkedsat-sett en
ferd likt i andre land. Den høye yrkesdeltakelsen det høyemer menn og
antall timer arbeidet gjør virkningene reduserte marginalskatterat av
arbeidstilbudet blir svakere i andre land.enn
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åDet til understreke det betyr lite fra eller til vi medat tarer grunn om
krysseffektene mellom ektefellenes fritid i ekteparenes konsumnytte av og
fritid eller ikke. Det betyr vi i det andre modellalternativet lateratmer

alle har den aweiningen mellom fritid konsum entensom om samme og
de huseier eller de i ikke.bor storby eller Det første alternativeter om

åbetrakter vi det viktigste. Det andre har vi med for hatatt etsom
ialternativ med hva andre har gjort tidligere.mer samsvar

åModellen kalibrert til gjelde for 1988, dvs nominelle verdierer og
åskattereglene for 1988 tilbrukt simulere arbeidstilbuds- inntektsfor-er og

delinger for 1988. Dette kaller referansealternativet vi slikthar ettog
referansealternativ modellvariantene.for begge Vi har foretatt flere
moderasjoner referansealternativet.dette For det første viserav

åvirkningene kutte alle skattesatser med 10 Arbeidstilbudetprosent.av
øker, ikke sazrlig sterkt. Det offentliges inntekter fra personbeskatnin-men

går altså såkraftig ned. Tilbudsside-effektene langt fra sterke atgen er
kuttet i marginalskattene selvfmansierende.er

på ogsåSiden modellen blitt estimert data fra 1981, har vi simulerter
arbeidstilbudet for 1981. Sammenliknet med referansealternativet gir
skattereglene inntektsforholdene fra 1981 arbeidstilbudsvakt lavereetog

høyere skattetrykk.etog noe
Data fra 1981 viste det sterke konsentrasjoner rundt heltidsjobberat var

for heltids-deltidsjobber for kvinner. Disse konsentrasjonene kanmenn og
målefeil,av aktørenes preferenserresultat ellerenten etvars av av

årsakrestriksjoner arbeidstidsbestemmelser. En til den lavegrunnet
i arbeidstilbudet marginalskatteendringene disse kon-responsen av er

sentrasjonene rundt diskrete jobbalternativ. Dersom konsentrasjonene
tolkes arbeidstids-bestemmelser, kan vise virkningeneresultatetsom av

å gårdisseoppheve restriksjonene. Vi finner da arbeidstilbudet sterktatav
ned. Det kan derfor vondt blitt med vondt fordrevet iutse som om er
det svenske arbeidsmarkedet. Høye marginalskatters mulige negative
virkninger arbeidstilbudet blir motvirket arbeidstids-bestemmelserav

holder arbeidstidensom oppe.
Når så gårarbeidstidsrestriksjonene oppheves, det offentliges skatteinn-

bådened husholdningenes inntekter før blirtekter skatt klartetterog og
skjevere fordelt. Dessuten blir arbeidstilbudet følsomt overformer
endringer Den i arbeidstilbudeti marginalskattene. prosentvise økningen

følge i marginalskattene med 10 blir omlagkutt prosent,etsom av
fordoblet for totalt. For kvinner forskjellene iekteparmenn og er

iskatterespons moderate henger med deat ut-noe mer og sammen
til arbeidstid.gangspunktet med hensynsprer seg mer

Vi for 1988har foretatt endringer skattereglene beregnetto ogav
virkningene arbeidstilbud inntektsfordeling.og

Endring

Marginalskatten i 10den statlige inntektskatten redusert med prosent-er
for inntekter 70 000 Totale skatte-inntekter til detkr.utoverpoeng
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åoffentlige holdt konstant skattebasen utvidet til dette ener og er
reduksjonproporsjonal i alle fradrag i inntektskatten.

Endring

Som endring i tillegg marginalskatten for inntekter mellommen er
140 000-190 000 redusert medkr. ytterligere 4 alt i alt 14prosentpoeng

reduksjon med andre 0rd med 5 forprosentpoengs prosentpoengog
inntekter 190000 kr alt i alt 15 reduksjon.utover prosentpoengs

Skattesatsene i kommunebeskatningen i gjennomsnitt 30.59 prosenter
i 1988, med vel 24 lavest knappe 33 høyest.prosent prosentsom og som
I 1988 ordinaârdet marginalskatt ekstra marginal skatt i dener en og en
statlige beskatningen. I den ordinmre den inntektenstatskatten skattbareer

lønnsinntekt, naaringsinntekt kapitalinntekt, fratrukketsummen av og
individuelle avdrag inklusive underskotts-og forlustavdrag og grunn-
avdrag. Marginalskattene 5 for inntekter fra 0 til 70000 krprosenter og
20 for inntekter dette. I den ekstraordinaâre skattenprosent utover er
skattbar inntekt bortsett fra det ikke gis fradrag for under-atsom over,
skudd forlust. Satsene inntekter i intervallet 000-14 for 141prosentog er
190000 25kr. for inntekter dette. Disse regleneutoverprosentog
innebzerer den imaksimale skattesatsen omlag 80 kommunerat prosenter
med høyest skattesats 70 i medomlag kommuner lavest.og

Endring innebwrer marginalskattesatsen blir redusert med 10at
i Endring innebrer denalle kommuner. høyesteprosentpoeng at

marginalskattesatsen 15blir redusert med prosentpoeng.
Disse endringene arbeidstilbudet selvsagt i detøker mestnoe, es-

timeringsalternativet huseier-bindingene.hvor vi ignorerer storby-og
Progressivitetsdempingen gir dermed arbeidstilbud,ventet et størrcsom

virkningene det kanskjeselv ikke sazrlig sterke. Mer overraskendeom erer
endringene ikke fordeling inntektenegir klart skjevere skatt.at etteraven

Forklaringen effekt blir oppveietreduksjonen i utjevnendeskattenesater
føratferdsendringer fordeling inntekteneleder til jevnereav som en av

PåViskatt. har gjort tilsvarende data. denfunn norske grunn av
moderate arbeidstilbudsresponsen i det svenske arbeidsmarkedet deter

ånødvendig med kraftig utviding skattebasen for uendreteen av
skatteinntekter. Virkningen arbeidstil-denne utvidete skattebasenav
budet inntektsfordelingen til i beregningene.det hensyntattog er

2 Mode1l,data estimeringsresultat.og

Den økonometriske modellen avledet fra mikroøkonomisk modeller en
hvor det forutsettes maksimererektefellersamboendeat nytten som
funksjon husholdningenes ektefellenes fritid, gitt budsjett-konsumav og
betingelsene, valgmuligheter for arbeidstid, bosted, antall barn m.m.

åAktørene forutsatt jobb tilgjengelige jobber. Jobbenevelge blanter en
karakterisert ved observerbare uobserverbare kjennetegn. Deer og

observerbare arbeidstider. Blant kjennetegn ikkelønn deer og
observerer frynsegoder.kan nevnes
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Det forutsettes perfekt kjennskap til jobbmulighetene.aktørene harat
måSom økonometrikere vi det vi derforhar ikke representereog

kjenntegnene tilgjengelige jobbmulighetene, dvsved de lønn og ar-
arbeidstider.beidstider, med sannsynlighetsfordeling lønnen over og

Denne fordelingen normalfordeling. Den parametrisert meder en er
åkjennetegn Virkning lønnsforholdobserverbare haantassom en

utdanning, alder. Fordelingene innebatrer det sannsynligheterat størreer
äfor tinnne deltidsjobber andre arbeidstider.hel-og jobber medenn

Modellen forutsetter individene jobber gir demvelger de høyestat som
åNytten forutsatt husholdningenes konsum fritid,avhengenytte. er av og

variable alder, antall barn, Dessuten forutsettes detsamt atsom m.m.
måteindividenes preferanser for vi ikkejobber varierer en som

Dette stokastisk Medobserverer. med variabel. andrerepresenterer en
0rd innebzerer modellen karakteristika jobbene nyttefunksjonenvedat og

stokastiske variable for økonometrikeren.er
Populasjonen brukt i estimeringen modellen gifte eller samboendeav er

år.yrkesaktive, fra 27 til 64 Datahvor begge hvor kvinnener og er er
HINK-data fra 1981. Et antall detaljer fra reglene for skatterstort og

estimerings-overføringer trukket inn i budsjettbetingelsen. Modell, data,er
Dagsvikmetode i detalj i Anderson et.al.1988 ibeskreveter mer og og

Strøml988.
Iabellene i form1 2 estimeringsresultaterog summerer opp av

nyttefunksjonentilbudselastisiteter basert den estimerte anvendt et
presentasjonsmâtengjennomsnittsektepar. Dette den vanligeer av

fra økonometriske arbeidstilbudet. Vi gjørresultater analyser av op-
småpmerksom disse elastisitetene gyldighet for variasjonerbare harat

i timelønnssatser inntekt. Budsjettmengdene i realiteten ikkeog er
konvekse, slik virkninger lønnsendringer arbeidstilbudet iat av
befolkningen kan bli i realiteten disseanderledes hva lokalenoe enn
elastisitetene indikerer. Dessuten det tilstede betydelig heterogeniteter en

materialet. Elastisiteter for gjennomsnittshushold derfori kanet noe
informasjon. Vi viser likevel slike elastisitetervilledende siden dette har

i Ivanlig studier dette. Anderson al 0p.cit. viser vi lønns-etvzert som
fra simuleringelastisiteter beregnet hvert enkelts husholdsut en av

tilpasning til Beregningene i kapittel hvordanlønnssatser. nestenye av
slårendrete skatteregler i arbeidstilbudet basert slike simuleringerut er

atferd iendret hvert hushold.av
påCournot-elastisiteten viser virkningen timer tilbudt økningav en

i marginallønnen i tilpasningspunktet. Slutsky-1 prosent omegnen av
nytteniväetvirkningen, gitt tilelastisiteten viser den tilsvarende atmen

husholdet konstant.er
åVirtuell- inntektselastisiteten viser virkningen arbeidstilbudet økeav

såkalte virtuelle inntekten med Den virtuelle inntektenden 1 prosent. er
å lineariseresom om inntekt lik den inntekt følgerogen er som av

budsjettbetingelsen i det tilpasningspunktet.observerteomegnen av
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Tabell 1
hushold.Tilbudselastlslteter for representativtet

tll menn,hosted eierforhold samtModell spesmserlng egetmed ekspllsltt av og
kryss.Modell medforfrltldsleddene l nyttefunksjonen.krysseffeklcr

KVINNERMENN
KryssEgenEgen KryssElastisitet

0.13 -0.l 1-0.07Cou 0.08rnot
-0.040.220.46 -0.01Slutsky
-0.07-0.07 -0.11Virtuell -0.39inntekt

Tabell 2
ekspllsitthushold. ModellrepresentativtTllbudselastlslteter for utenel

krysseflekteringeneierforhold lll men,speslflserlng hosted eget samtav og
uten kryss.Modellnyttelunltsjonen.for frltidsleddene l

KVlN NERMENN

KryssKryss EgenElastisitet Egen

-0.09-0.02 0.330.23Cournot
-0.13-0.08 0.380.28Slutsky
0.04-0.05 0.07 -0.06Virtuell inntekt

i arbeids-tilbudetkryss gir sterkere lønnsresponsModell uten ennen
lønnselastisitetene praktisk talt 3med. Demodellen større.egne er ganger

årsaken inntektseffektene forklart svakereVi atat menser menn,ser er
for kvinner. Modellen uten kryssSlutsky-elastisitetene høyereer noe

storbytilknytningi nyttefunksjonenignorerer utsagnskraftige variable som
kryssSelv uten modell den lettesteierforhold til bolig. er somom enog

sået.al.1988,modeller, Blomquistsammenlikne med andreslar erseseg
tillitalternativ vi har til.med kryss detmodellen mest

direkte lønnselasti-med kryss, dehovedalternativet, modellenI er
åinteressant merke dedetsitetene relativt lave, at nyt-er segmen

Det de sisteSlutsky-elastisitetenetekonstante større.er er som er av
når ressursvridningene følge beskatning.skal beregnerelevans som aven

Cournot-elastisitetene kan det derfor likevelTil for de lavetross vaere
inntektsbeskatningen.kostnader iutsagnskraftige

Spørsmålet disse elastisitetene fori hvilken grad lokale et represen-er
beskatningen. Eninformasjon virkningenetativt gir godhushold nok om av

mäte å in-informasjon korresponderer med defrem aggregert som
å virkningen enkeltsimulere hvertdividuella Slutsky elastisitetene, er

gitt inntekter til detkonstantehusholds atferd endrete skattesatser,av
Dette for det avsnittet.offentlige, deretter temaet nesteerog aggregere.

arbeidstidsbestemmelser, simule-Alternative skatte-og3
ringsresultater

forgätt måten for individ arbeidstids-Simuleringene den hverthar at er
år.3536 Forlike intervall fra 104 til timerdelt i 34valgene store propp

342 1156 arbeidstidsvalg. Den estimerte nyttefunk-gir detekteparet
fordelingenmed 1156 uttrukne Verdier fra densjonen for ektepar, sammen

5-RINK 4
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delen nyttefunksjonen, benyttesden uobserverbarerepresenterersom av
å den arbeidstidskom-til simulere ekteparenes valg. Hvert ektepar velger

gir gitt budsjettbetingelsen.binasjon de 1156 mulige høyest nytte,somav
hel-deltidsjobberDen estimerte modellen gjør heltidsjobber forat menn og

å arbeidstider.bli andrefor kvinner har sjanser for valgtstørre enn
arbeidstilbudet f.eks. modellen iModellen innebzerer stivheter i ennmer

i estimeringen omfatterstudien Blomquist et.alop.cit. Utvalget bruktav
arbeidstldskombinasjoner1649 Det 1.9 millionerektepar. betyr velat er

å hver simulering.sammenliknet for det utfall innensamlete
3 utfallene 5 simuleringer. DisseIabellene 4 viser av er:og

Simulering

Referansealternativet, 1988 Skatteregler.

Simulering

inntektsnivå.alle10 lavere marginalskatterprosent

Simulering

nominelle inntekter i 1988.1981 skatteregler, som

Simulering

arbeidstidsrestriksjonene.Fjerning av

Simulering

marginalskatter alle inn-simulering 10 lavereSom prosentmen
tektsnivå.

modellen med kryss ,dvs den modellenTabell 3 basert somer
kryss. Vi visermodellen utentillit til. Tabell 4 basenhar mest er

arbeidstilbud, bruttoinntekter inntekterektefellenesvirkningene og
skatteinntekter. Iallene idet offentligesskattkonsum, samtetter

awik fra referansealternativet. Iallene isimuleringen 2-4 prosentviseer
simulering 4.5 prosentvise awik frasimulering er
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Tabell 3
på pnårSkatteeksperimenler med kryss.baser modellen Timer l gjennomsnlll

l befolkningen. Inntekt,sknlt.og konsum l 1000 kr1988 kr ler
gjennomsnltt l befolkningen.

Timer tilbudt Bruttoinntekter Skatt Konsum
EM K E M K E E

Simulering 1
ref.alt. 2032 1544 3576 172 101 273 97.7 183.2
Simulering 2
10 psLkutt 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 -9.8 5.5
Simulering 3
1981-regler -0.5 -0.6 -0.1 -0.4 0.8-0.1 -0.4 -1.1
Simulering 4
Frie -9.2 -5.4 -6.5avalg -3.0 -10.0 -6.0 3.2 4.8
Simulering 5
Som 4,men 10

0.5 -0.4kutt. 0.6 -0.2 0.5 0.2 -9.6 5.3pst
i Mmenn, Kkvinner, Eektepar.

Tabell 4
Som tabell uten3 modell kryss.,men

Timer lilbudt Bruttoinntekter Skatt Konsum
E M K E EM K E

Simulering 1556 3599 173 102 2751 2043 98.7 184
Simulering 2 0.7 1.3 1.0 0.8 1.4 1.0 8.3 6.0-Simulering -0.5 -0.8 -0.6 -0.73 -0.8 -0.3 1.0 -1.2-Simulering -2.3 -9.9 -5.2 -5.8 -4.54 -2.4 -11.1 -6.2
Simulering 5 3.6 1.5 2.8 4.0 1.8 3.2 -4.9 7.2

Første linje i viser arbeidstiden for gifte simulert tiltabell 3 at menn er
2 timer,032 osv.

Et i alle marginale med 10 linje 2 3kutt skatter i tabell harpresent en
positiv Virkning arbeidstilbudet, kraftig negativ virkningsvakt men en og
offentligesdet skatteinntekter. I modellen med kryss inntektseffek-er

endrete marginallønninger relativt sterke. Disse inntektseffektenetene av
motvirker de positive virkningene reduksjon i marginalskaltene ellersen
kan ha arbeidstilbudet.

Tredje linje i visertabellen skattereglene for 1981 gir lavereat et
arbeidstilbud, lavere inntekter skatt, høyere offentlige skatteinn-etter men
tekter.

åFjerde linje viser bort arbeids-tidsrestriksjonene. Viresultatene taav
dette har kraftig negativ virkning arbeidstilbudet. Konsumetatser en og

går også kraftig ned det offentliges skatteinntekter blir klart lavere.og
Femte virkningenelinje viser i alle marginale medkutt Skattesatseretav

målt10 gitt arbeidstidsrestriksjonene Endringenebort.prosent, at tatter er
nåi forhold til simuleringen 4. Vi arbeidstilbudatser menns er mer

nårresponsivt arbeidstidsbestemmelsene tilstede. Det interessantenn er er
å nåmerke har reduserte marginalskatter negativ virkningatseg en

Årsakenkvinners arbeidstilbud. inntektseffektene dominererater over
åsubstitusjonseffektene. Dette viser viktigheten ha modellav en som

åtil empirienoverlater det avgjøre arbeidstilbudet stigendeoverallom er
på vårmed hensyn marginallønn.I tillatermodell vi sammenhengen kanat
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områderstigende andre. Om inntektsef-synkendevzere over noen og over
fektene endringer substitusjonsvirknin-i skattesatsene vil dominereav over

nivåetderfor avhengig husholdningenes tilpasning, marginal-gene er av
lønningene I lineaere arbeidstilbudsfunksjoner,sommodeller med im.m.
den modellene i Blomquist et.al.op.cit, tilbudsfunksjoneneene av er

overalt stigende for individer synkende.alle eller overallenten
Tabell viser simuleringsresultater4 for modellen uten kryss Som.

tidligere gir denne utformingen sterkere marginalvirkningerannonsert av
endrete skatter modellen med kryss. Den selvñnansierende gradenenn
ved kutt i marginalskatter blir forsterket, det likevel igjenlangt tilmen er

åfull selvñnansiering. Det interessant merke i denne modellutfor-ater seg
ogsåblirmingen kvinnenes arbeidstilbud ved istyrket kutt marginale

Årsakensituasjonskatter i arbeidstidsrestriksjoner. inn-uten aten er
tektseffektene i modellen utenlangt svakere kryss i modellener enn
med.

Tabell 5 viser skatter i ekteparenes bruttoinntekter i deprosent toav
såmodellutformingene. Modellene gir det skattetrykket,stort sett samme

kommenterer bare modellen med kryss. Vi referansealternativetatser
gjennomsnittlig pågir skatteprosent for denne populasjonen 1988i 35.7en

Et i marginalskattenekutt 10 reduserer denneprosent. prosent
til 32 Videreskatteprosenten vel vi 1981 reglene gir littprosent. at etser

1988høyere skattetrykk reglene; inntektsmulighetene tilpasningenenn og
i betraktning.tatt

Tabell 5
Skatter i bruttoinntekler for ekteparprosent hvor kvinncn mellom 27av er ogår.64

Modell med kryss Modell kryssuten

Referansealt.1988 35.7 35.8
10 ikult 32.2 32.6pst marg
1981 regler 36.2 35.7
Bort med atidsrcstr. 35.3 35.6

Virkningene4 arbeidstilbudet inntektsfordelingenog
å nårendre skattereglene for 1988, skatteinntekteneav

til det offentlige holdes konstant.

4.1 Arbeidstilbudet

I dette kapitlet benytter vi bare modellen med kryss. Nedenfor viser vi
virkningene moderasjoner 1988 reglene. Dissetoav av er:
Moderasjon

Marginalskatten i den statlige inntektskatten reduseres med 10 prosent-
for inntekter 70000 Dekr. totale skatteinntekteneutoverpoeng av

personbeskatningen fra denne delen befolkningen holdt konstantav er og
åskattebasen utvidet til Utvidelsendette. skjer ved proporsjonaler en

reduksjon i alle fradragene i beskatningen. Skatteendringene fører dermed
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også åtil Vi viser virkningeneprogressivitet i beskatningen.dempet aven
Dette sisteutvide med kronelikt tillegg i skatten. betyrskattebasen atet

progressive elementerprogressiviteten dempes enda siden erstattesmer
med kronelike skatter lump-sum skatter.

Moderasjon

Som moderasjon i tillegg marginalskatten redusert medmen er
140000 190000 kr.altytterligere 4 for inntekter mellomprosentpoeng og

med 5i reduksjon 14 i marginalskattenalt prosentpoeng ogen
15i reduksjonfor inntekter 190 000 kr.alt altprosentpoeng utover en

i høyeste marginalskatt.prosentpoeng
bruttoinntekter. inntekterTabell 6 viser virkningene arbeidstilbud,

prosentviseutvidelsen skattebasen i form denskattetter avog av
i fradragene. Tabell 7 viser gjennomsnittlige skatteprosenterreduksjonen

i virkningene fordelingenedenne populasjonen, tabell 8 viser avmens
oppnåddinntekt før progressivitet iskatt, gradenetter samtog av

beskatningen.

Tabell 6
påVlrknlnger endrele Skatteregler arbeldslllbud, brullolnnlekler før ellerav og

medskatt. Prosenlvlse endrlnger i referansealternativet. Modellforhold til
kryss.

Timer lilbudt. Brullolnnlekter red.l fradragKonsum Ps

M K E M K E E
Moderasjon 1 0.3 0.1 0.2 0.1 -0.3 -0.1 -0.1 36.0
Moderasjon 0.3 0.1 0.2 0.1 -0.4 -0.1 -0.2 42.0

foreslåtteVi de moderasjonene det svenske skattesystemet haratser av
Årsakenepåvirkninger arbeidstilbudet.relativt svake for det første deer

relativt lave direkte lønnselastisitetene de negative inntektseffektene iog
får foreslåttearbeidstilbudet. For det andre ikke alle del i de reduksjonene

i marginalskattene. For det tredje holder arbeidstidsbestemmelsene mange
ikkeaktørene fast i bestemte arbeidstider endre, selvlarav som seg om

åinsentivene til tilby arbeid endrerskattene og seg.
For det fjerde finansieringen reduksjonene i marginalskattenebetyr av

for virkningen arbeidstilbudet. Vi har derfor alternativsettnoe en
måte å på,finansiere marginalskattereduksjonene nemlig ved kronelike
tillegg i skatten.

åSom virkningene gjøre siste,eksempel dette betrakter viav
moderasjon En redusjon i marginalskatten formed 10 prosentpoeng
inntekter 70 000 kr. krever det kronelike 6 400tillegget bliratutover

åfor uendrete inntekter til det offentlige. Dettekr. innebaerer økningen
utgjør 8 skatte-inngangen i Vedvel denneutgangspunktet.pst avsom

formen finansieringfor marginalskattereduksjonene stimuleresav
foreslåttearbeidstilbudet ved den opprinnelig finansieringsfor-mernoe enn

for 0.5 0.2 i det opprinnlige tilfellet forprosent mot prosentmen, menn og
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Årsakenkvinner 0.4 0.2. marginale inntekter arbeid beskattesmot ater av
mindre åhardt ved kronelike tillegg for fmansiere reduksjonene i
marginalskattene ved prosentuelle like reduksjoner i fradragene.enn
Samtidig skattenes andel bruttoinntektene praktisk talt de sliker av samme

fårmarginaleffektene åtilanledning dominere.at større

Tabell 7
Skatter l bruttoinntekter l de moderasjonene 1988 skalle-prosenl toav av
reglene.

Referansealternativet. 35.7
Moderasjon 36.0
Moderasjon 2. 36.0

4.2 Inntektsfordelingen

fremgangsmåteEn vanlig, lite tilfredstillende for vurderingmen av
åinntektsulikhet, har gjennomsnittsinntekterberegne for delgruppervaert

populasjonen.den totale Slike tall kan viss informasjon,av en men er
likevel utgangspunkt for fordelingsmessige vurderinger hvisuegnet som
inntektsforskjellene innen sammenliknet med forskjellenestoreer gru ppene

åFormellom de individuelle inntektsforskjellenegruppene. summere opp
målvi istedet summariskbenytter for ulikhet kalt A-koeffisienten,et se

1986. A-koefñsientenAaberge beslektet med ofte benyttetet anneter
mål, såkalte måleneGini-koefñsienten.den Begge disse har den egenskap

nårvil vise mindre ulikhetde det overføres inntekt fra rike til fattige.at
måleneForskjellen mellom A-koeffisienten legger vektat størreer

forbedringerforverringer for de fattigste det Gini-koeffisienten gjør.enn
Både A-koefñsienten Gini-koeffisienten slik denormert at tarog er

när nårverdien 0 alle har lik inntekt verdien 1 har alt.og en person
Ulikhetsmâlene altsåvarierer ulikhetsmålenemellom 0 Jo mindreog er,
desto likt inntektene fordelt.mer er

I likhet med Gini-koefñsienten tilfredstiller A-koeffisienten følgende
krav:to

skalainvarianskravet, dvs prosentvise tilleggreduksjon for allesamme—
gir ulikhet,samme
overføringskravet, dvs overføring fra rik til fattig som ikkeat en en-

rekkefølgen reduserer ulikheten.reverserer

Tabell 8 viser anslagene A-koefñsienten i referanse-alternativet og
moderasjonene for 1988. I referansealter-de skatteregleneetter to av

kvinnenesnativet inntekter betydelig skjevere fordelter enn menns
bådeinntekter. Ektepars bruttoinntekter mindre skjevt fordeltklart enner

kvinners Ektefellenes inntekter skatt, kaltsett separat. ettermenns og
jevnere fordeltkonsum, bruttoinntektene skyldes skatteneser enn og evne

å inntekt,til omfordele gitt bruttoinntektene.
ulikhetsmålet ulikhetsmåletDividerer for inntekter skatt medetteren

får målfør for progressiviteten i beskatningen,for inntekter skatt, eten
målet såbruttoinntektene. Hvis mindregitt dette skatteneer enn er
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omfordelingseffekten skattene,målet likDersomprogressive. averer
oppnå vedtilsvarende det kanvillik null, detgitt bruttoinntektene, en

såmåletbeskatning.Når skattenedetteproporsjonal større erenner
regressive.

medprogressiveklartreferansealternativet skatteneI en progres-er
før gittinntekter skatt,i fordelingenulikhetenjonsgrad 0.84, dvs at av
beskatningen.følge16medblir redusertdisse inntektene, present som av

progressivemindrei Norge skattene klartpopulasjonFor tilsvarende eren
like skjevt0.92. Bruttoinntekteneprogresjonsgrad omtrentmed eren

årsaken progresjonsgradforskjellen itilslikfordelt i de landene, atto er
å gilt bruttoinn-omfordele inntekttilsterkerede svenske skattenes evne

tektene.
progresjonen. skattesystemetdemperskatteregleneModerasjonene av

med den sterkesteMen selvproporsjonalti retningbeveges system.etav
så progresjonen sterkere ilikevelmarginalskattene,ireduksjonen enner

bruttoinntekteneprogresjonsdempin skyldesNorge. Tabellen viser atat gen
blirbare svaktsamtidig fordelingen skattjevnere fordelt,blir ettersomnoe

mindre skjevgir dermedi marginalskattskjevere. Reduksjonene en
forvente.kanskje villeskatt detinntektenefordeling etter enennav

Årsaken slik fordelingenskattereglenetilpasser deaktørene atat seg nyeer
ogsågireksperiment norske datafør Tilsvarendeblir jevnere.skatt en

fordeling inntektene før skatt.jevnere av

Tabell 8
mål påfør skallUlikheter fordelingen inntekter eller ,samtl progres-ogav

jonsgrad.

Konsum Progrsjonsgrad.Bruttoinntekter før skatt.
EK EM

.197 .84.309 .381 .234Referanse-
.003alternativ .006 .006 .004

.305 .375 .228 .201 .88Moderasjon
.003.006 .006 .004

.226 .203 .90.304 .376Moderasjon
.003.006 .006 .004
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Skatteregler for 1988.BudsjettbetingelserAppendiks. og
Variabeliste.

overføringer, ektefellebruttoinntekt minus
naaringsinntektkapital og

timelønn
årtimer arbeidet pr

husholdningeneoverføringer tila
Süformuesskatt
S :kommuneskatt
SsJstatskatt

fradrag i kommuneskattstats- og
:grunnavdragg
Da er,

yJIJ wjhj.+
Den taxerade inntektemtj, er

Yrfr5
beregnethvor somer

maxobservert fradrag,100.
Den beskatningsbare inntekten, er

bj: tj-g,
hvor lik 10 000 kr.og g er

gjennomsnitt denKommuneskatten, fast bj. IS, prosent varer en av
30.59 33med vel 24 lavest vel høyest.pst pst pstog somsom
Statskatten bli følgende tabell:regnet ut etter

Ordinazr Ekstraord.skattstatskatt
Inntekt Margskatt Inntekt Margskatt

x,
000 0001 kr. 1 kr.pst pst

0-70 5 141-190 14
271 2191 2520

inntekt. Inntekten forlustInntekten b beskatningsbar b plusser er ogx
får altsåI ikke fradragunderskottsavdrag. den ekstraordinaare skatten en

for forlust underskott.og
såC husholdningenesLar vi konsum, erwere

C -z:jSu +S§l +S§ +zjyj a
våreinntekt Imotsetning til i Norge ektefellenesI beskattes separat.

fradrag forutsattberegnin overføringene, formuesskatt observerteogger er
blåstå til 1988 Verdier ved hjelpde i 1981 men avoppvzere samme som

konsumprisindeksen.
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behandling olika ochsvenska ojämnDet skattesystemet av spar-ger en

bland till uttryck iinvesteringsformer. kommerDessa ojåmnheter annat att

och rånteinkomster,utdelningarkapitalvinster behandlas ån attgynnsarnrnare

sparande kanaliserashårdare detbeskattas ånhushållens direktågda sparande som

tillgångar konst och varaktigasparandeoch iförsäkringsbolagvia att som

både realainnehåller dessutomskattebefriade. skattesystemetkonsumtionsvaror är

inflationen gradmedför i högvilketför inkomstberåkning,nominella regleroch att

effektiv skattebelastning.spridningenökar i

sedan längesnedvridningardessadebatten harskattepolitiskaden svenskaI

hållofta frånframhåller olikaproblem. Manuppfattats centralt atttett exsom

Ojämnheterna isparandet.felaktig inriktningtilllederskattesystemet aven

fastigheter ochimproduktivt sparande isåledeskapitalbeskattningen premierasågs

påoch bank.nyttigt sparande i aktierpå bekostnadvaraktiga konsumtionsvaror av

framfördaför tidutgångspunkt underförhållande viktigharDetta varit senareen

förändringar1986 till genomgripandeSACOSR, KonjunkturrådSNSförslag av

såledesförslagbakom dessaförhoppningarna årde uttaladeEn attskattesystemet. av

stimuleratillgångar skaolikalikformig beskattninginförandet avmerav en

sparandet.effektivare inriktningsamhällsekonomiskttillväxten avgenom en

tillgångar och skulderhushållens årpåverkar valFrågan hur skattesystemet avom

med höga inkomsterstabiliseringssynpunkt. Personerockså fördelnings- ochviktig ur

formskatteplanering imöjlighetförmögenheter haroch större atttstora genomex -

nuvarandei denojâmnheterna.portföljomplaceringar utnyttjaolikaav -

skuldsättningutsträckning skattesystemetkapitalbeskattningen. I den gynnarsom

stabiliseringspolitiskaminskar dessutom denoch finansiella placeringarmissgynnar

handlingsfriheten.
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Huvudsyftet med denna är diskutera skattesystemetsrapport att effekter på

hushållens val tillgångar och skulder. Denna uppgift kan delas tvåi delfrågor.av upp

Vad förvi, det första, det nuvarande skattesystemetsvet effekter Hur kan, förom

det andra, olika förändringar beskattningeni hushållens sparformer väntasav

påverka valet förmögenhetsportfölj Ingen frågordessa kan enkeltettav av ges svar.
Även den teoretiska litteraturen skatter och portföljval sedan länge ärom om en

etablerad del nationalekonomin den mycket bräckligt underlag förettav ger

slutsatser relevans för det praktiska skattereformarbetet. Därtill kommer detav att

finns empiriska undersökningar på området.ytterst

Mot denna bakgrund kommer följandei det kraftigt.avgränsa För detatt oss

första kommer vi inte diskutera effekterskattesystemets på detatt totala sparandet.

Detta är naturligtvis oskyldig förenkling.ingen I verkligheten kan en

skatteomläggnings effekter på det totala sparandet väl så betydelsefullavara som
Föreffekterna på sparandets fördelning på olika sparformer. det andra koncentrerar

påvi hushållen,intresset och bortser från skattesystemets effekter på andra agenters

företag,portföljval finansiella etc.institutioner, För det förutsättertredje en

fullständig diskussion baravi inte analyserar den effektenatt primära av

skattesystemet på hushållens portföljval, ochsåvi diskuterar de sekundärautan att

effekterna på finansiellade marknaderna på långsiktigaoch den tillväxten. Vid en

jämförelse olika omläggningar skattesystemet blir förstås dessa sekundäraav av

effekter central vikt. Inom för denna kommer dockvi bara pårapportav attramen

skissartat ochett summariskt belysa dessa effektersätt i avsnitt

Vår inleds i nästa avsnitt med beskrivningrapport den empiriska bakgrunden.en av

Kalkyler de effektivaöver skattesatserna på olika sparformer ochpresenteras

hushållens förmögenhetssammansättning redovisas. I avsnitt diskuteras den2

teoretiska litteraturen skatter och portföljval. En viktig fråga härnormativ ärom om,

påvi teoretiska grunder kan någotrent säga hur beskattningen tillgångar medom av



1989:33SOU4 Bilaga 3

från ochsvenskaredovisas resultatenutformas. I avsnitt 3riskegenskaper bordeolika

på hushållenseffekterskattesystemetsundersökningarutländska ekonometriska av

övergångeffekternafjärde avsnitt motportföljval. ägnasRapportens enav en

enklaformsparformer. Iolikabehandlinglikformighet skattesystemetsistörre avav

härförsökertillgångsmarknadernajämviktsmodellpåbaseraderäkneexempel aven

priseffekterna Iskatteonrläggningar.rnarknadsnivå olikapåde tänkbaraillustrera av

våra slutsatser.sammanfattas viktigasteavslutande avsnittett

bakgrundenempiriskaDen

sparandehushållensBeskattningen1.1 av

skattebehandlingeffektivskillnader imycketnämntsskattesystemet stora avger som

realadenTabell Där visasförhållande illustreras i 1.1.sparande. Dettaolika typer av

hushåll medför 60krävskapitalplaceringarpå olika att ettföre skattavkastning som

efter skatt. Förreal avkastningerhålla i attskamarginalskatt 2 procentprocents

obelånadeJockså placeringarna ärallaförenkla attantarresonemanget

denföretagaktieplacering ipåavkastningskravetreala egetDet angeren

maskininvesteringarerhålla påmåste sinaföretagföre skattbruttoavkastning ettsom

-förvinstmedeloutdeladehälftentill viahälften nyemission,finansierade till via-
på aktier bestäms iuppfyllas. Bruttoavkastningenavkastningsanspråk skaägarensatt

hushållets beskattningnettovinstbeskattning ochföretagetssamspel mellan avett

nivå bestämseffektiva bolagsskattens attkapitalvinster. Denutdelningar och av

skatt.minskakan sinoch vinstnedskrivningarolika avsättningarföretaget genom

ochAnnell-avdragetså kalladeinvesteringsfondssystemet, detGenom utnyttjaatt

påpåverkar avkastningen1988 på belåningsgradenför exempel hur1Se Andersson
fastighetsinnehav.
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möjligheten skattemâssigagöra avskrivningaratt överstiger de ekonomisktsom

korrekta avskrivningarna kan företaget således väsentligt minska den

beskattningsbara vinsten. Vid 0 inflationi hur dessaprocent vinstnedsâttningarser

bruttoavkastningskravett 0,9 Detta innebärger procent. den effektivaatt

marginaleffekten det totala skattesystemet år negativ: vid låga inflationstakterav

subventionerar skattesystemet aktieplaceringar, eftersom det reala

bruttoavkastningskravet lägre hushålletsår än reala avkastningskrav.

Tabell 1.1 Realt avkastningskrav % för hushållens sparformer då spararens
reala avkastning efter skatt år 2 procent

Inflation %

0 5 10 15

Aktie i företageget 0,9 2,8 4,6 6,5

Bank 5,0 12,5 20,0 27,5

Villa 2,1 2,8 3,4 3,8

Varaktig konsumtionsvara 2,0 2,0 2,0 2,0

Källa: Agell och Södersten 1982.

Vad gäller villafastigheter beskattas dels schablonintåkt baserad på villansen

fastigheten.taxeringsvårde, dels realisationsvinsten vid avyttring Från medochav

1985 vidareär villainnehav belastat med speciell fastighetsskatt, vilket dockvien

bortser ifrån vårai beräkningar. I frånvaro inflation detta ettav ger

bruttoavkastningskrav på 2,1 d avkastningskravprocent; endastettsv som

obetydligt överstiger bruttoavkastningen på obeskattat sparande i varaktiga

konsumtionsvaror. För banksparande gäller, vi bortser från det allmännaom

1600—kronors avdraget för kapitalinkomster, hela rânteinkomstenatt år

beskattningsbar. Vid 0 inflationi och medprocent marginalskatt på 60 procenten
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hushållets efteravkastningskravfördå pårealräntakrävs 5 att garanteraprocenten

skatt.

skattebehandlingen olikaframstår snedvridningarna ilåga inflationstakterVid av

förändras bildendockinflationstaktsmå. Vid högretillgångar relativtsom

kapitalinkomstbeskattningenpersonligasåväl deneftersomdramatiskt, som

inkomstbegrepp.på nominellabaserasföretagens nettovinsterbeskattningen av

delvis.respektivesåledes heltbeskattaspå villoraktier ochkapitalvinsterNominella

banksparande,påränteinkomsten attnominella trotshela denVidare beskattas en

det sparadeurholkninginflationensförkompensationbaradel utgörräntan avav

ökadinnebärnettovinstbeskattningföretagensVad gällerrealvärde.kapitalets

på historiskabaseradeavskrivningsreglerochlager-inflation, via.

ökar.effektiva beskattningendenanskaffningskostnader, att

de olikakraftigt spridning iinflation ökadinnebär högreSammantaget en

på krävsinflationstakt 10bruttoavkastningskrav. Vid tprocentsparformernas exen

realhushållet iför 2bankplaceringpå procentrealränta 20 attprocent geenen

motsvarandeaktieplaceringvilla- respektive ärefter skatt. Föravkastning en

för sparande varaktigaEndast irespektivebruttoavkastningskrav 4,63,8 procent.

inflationen.oberoendebruttoavkastningskravetdet realaärkonsumtionsvaror av

effektiva marginellaöversättasenkelt iTabell kanBeräkningarna i 1.1 termer av

kalkyler redovisas Tabellsparformer. Dessa i 1.2.hushålletspå olikaskattesatser

sparforrnermellan olika överensstämmereffektiva skattesatserSpridningen i

realaredovisade spridningen iden Tabellnaturligtvis med i 1.1

vilkenbeskriva ipå enkeltsätt kanbruttoavkastningskrav. Skillnaden är ettatt nu

förnågra ofta föreslagnafrånavvikerskattesystemutsträckning dagens normer

därförTabellutformning. Till höger i 1.2kapitalbeskattningens presenterar som

alternativagälla vidskulleeffektiva skattesatserjämförelsenormer de tresom
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utformningar skattesystemet.av

Tabell 1.2 Effektiv %skattebelastning på hushållens sparformer

Inflation % Jåmförelsenormer

0 5 10 Real15 Renodlad Utgifts-
inkomst- inkomst- skatt
skatt skatt med

real princip

Aktie 0 28,6 56,5 69,2 0 60 0
företag
Bank 60,0 84,0 90,0 92,7 60,0 60 0

Villa 4,8 28,6 41,2 47,4 4,8 60 0

Varaktig
konsumtions- 0 0 0 0 0 60 0
vara

Anm.: Låt den reala bruttoavkastningen på. tillgång före alla skatterp vara ochen shushållets reala avkastning efter skatt. effektivaDen skattesatsen beräknas då enligt
PSP-

.Iåmförelsenormen fullständig inflationskorrigering nuvarandeavser avskattesystem.

Det första alternativa skattesystemet inflationskorrigerad detversiona.r en av

dnuvarande skattesystemet inkomstbeskattning.real Detta innebär attsv

skattesystemet konsekvent baseras på. reala föristället nominella inkomstbegrepp.

Därigenom elimineras alla snedvridningar i skattesystemet förknippade medårsom

inflationen. återståendeDe skillnaderna effektivai skattesatser mellan olika

sparformer finnsdeår inbyggda deti nuvarande skattesystemet också frånvaroisom

inflation.av

Vår andra jämförelsenorm renodladår inkomstbeskattning enligt real princip.en

Inom för detta beskattas alla. reala inkomster lika. Densystem 60typerramen av

prooentiga marginalskatten på hushållets arbetsinkomster har sin motsvarighet i en

6-RINK4
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kapitalinkomster.realapå formerallaprocentig marginalskatt60 av

Sverige haroch iStorbritannienoch ävenUSAden skattepolitiska diskussionen iI

inkomstbeskattningennuvarandedenframförts förslaglång tidunder ersättaattom

påavkastningeninnebäraskulle dettapraktikennågon utgiftsskatt. I attmed typ av

jämförelsenorm.vår tredjefrån beskattning. Dettaundantas ärsparande

långt ifrån dessamycketskattesystemetdet svenskaframgår Tabell liggerSom 1.2av

delsskillnaderAvgörande ärhushållens sparande.för beskattningprinciper av

faktum dendetsparformer, delsolikamellan attskattebelastningojämnheten i

högVidinflationstakten.påtagligtså bestämseffektiva skattebelastningen av

beskattasaktieplaceringarnuvarande skattesysteminnebärinñationstakt t attex

renodladvidd för kapitalbeskattningarbetsinkomsterhårdare än ennormensv

lågförhållandet. Vidinflationstakter gäller detinkomstskatt; vid lägre motsatta en

olikautgiftsskattebehandlingganskaskattesystem närainflation ligger dagens aven

då istället beskattas ibanksparande, systemsparformer. Undantaget ettär somsom

inkomstskattbeskattning.renodladmed

påeffektiva skattesatsernadevåra beräkningarSammanfattningsvis kan av

ojämnhetbetydande ibekräfta bildendensparformer gängsehushållens sägas av en

skattesystemetFrågan vilken utsträckningtillgångar. iolikabeskattningen omav

på bekostnadvaraktiga konsumtionsvarorvillor ochsparande isystematiskt gynnar

Vidsvårare entydigtdockaktiersparande bank ochfinansiellt i är ettatt svar.geav

relativttillgångar diskrimineradefinansiellauppenbarligeninflationstakter thöga är

hårdarefortfarandebanksparandelåga inflationstakterfastighetsinnehav. Vid ärex

aktieinnehav viasamtidigtvillor och varaktiga konsumtionsvaror,beskattat än som -

skattesystemet.subventionerasförmånlig bolagsbeskattning avnuen -
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Hushållens1.2 förmögenhetsportföljer

De redovisade kalkylerna på den effektiva skattebelastningen på olika tillgångar är

förstanaturligt vid diskussionett skattesystemets effektersteg på hushållensen av

val tillgångar och skulder. Det andra, och kanske svårare, år undersöka iav steget att

vilken utsträckning skillnader i skattebehandling olika sparformer faktisktav

Ävenavspeglas hushållensi portföljval. skillnader avkastningi mellan olikaom

tillgångar, orsakade skattesystemet, enligt borde påverkateorin portföljvalet ärav

det långt ifrån säkert avkastningsmotivet i verkligheten detatt år enda, eller ens

det viktigaste, motivet bakom hushållets portföljbeslut. Likviditetsövervâganden,

familjesituation, och bostadsförhållanden såledesår exempel på andra motiv av

potentiell betydelse för förmögenhetsportfölj.valet av

I Tabell 1.3 hushållssektorns portföljsammansättning.presenteras Denna tabell

baseras på bearbetning SCB:s urvalsbaserade inkomstfördelningsundersökningen av

HINK för 1984. I denna årgång HINK ingick 25.000 individer fördelade påav ca.

hushåll.9500 I detta datamaterial kan bland finna informationannat om

hushållens innehav trettiotal olika tillgångsslag och skuldinstrument.ett Tillav

viktiga utelämnade tillgångar hör endast humankapital och nuvärdet offentligaav

och privata pensioner

Som framgår tabellen tillgångarnade realaâr det helt dominerande tillgångsslaget.av

Den genomsnittliga bruttoförmögenheten består således till 68 fastigheterprocent av

och varaktiga konsumtionsvaror. Den betydande finansiella tillgångenmest år

bankinlåning. Det ocksåär intresse skuldsidans storlek.att noteraav

Bruttoförmögenheten således belånad, framförallt formi inteckningslån påar av

Se 1988Kasheñ för diskussionnärmare datamaterialet.en av
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förmögenhetsportföljHushållens 1984-12-31Tabell 1.3

Andel AndelGenomsnittligtTillgång av
bruttoför innehavareinnehav
mögenheten

%kr

l 4961,7Fastigheter 174.000

varaktiga
6,2 5117.400konsumtions-

varor

7039.200 13,9Bank

Skattespa.r
29skattefond 2,98.300

1218.200 6,4Aktier

5,0 24Obligationer 14.000

Övriga
tillgångarl 3,9 1511.100

Bruttoförmögenhet 282.200 100,0 -

Skulder 38,4 64108.300

Nettoförmögenhet 61,6173.900 —

fordringar förmögenhet.Kontanter, och barns1

Kasheñ 1988.Källa:
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fastigheter, till framgår hushållenVidarenärmare 40 i utsträckningprocent. att stor

håller olika tillgångar. hälften hushållenMedan någon formnärmare ägertyper av av

fastighet hushållen aktieägare.är bara 12t procentav ex av

SCB:s förmögenhetsstatistik ocksåindividbaserade det möjligt belysagör huratt

tillgångar hushållstyper.valet och skiljer mellan olika I Figurskulder sig 1.1av

hushållredovisar portföljsammansättningen för olika ma.rginalska.tteintervall.3i

Som framgår figuren det bara de högsta marginalskatteklasserna kani viärav som

urskilja skattesituation portföljval.tydligt samband mellan och I dessa klasserett

ökar således ökandeandelen aktier med marginalskatt, medan andelen banksparande

och fastigheterinnehavet konsumtionsvarorrealkapital och varaktiga minskar.av

För hushåll lågai och genomsnittliga marginalskatteintervall sambandetär -

åtminstone skenbart betydligt svagare.-

Skattesituation och avkastningsöverväganden de endanämnts, inteär, som

omständigheterna för hushållenspotentiell betydelse portföljval. I Figur 1.2av

portföljsammansättningen för hushåll åldersintervall.vi olika Nuipresenterar

framträder mycket förknippattydligt med innehavetmönster realkapital ochett av

banktillgångar. hushålls portföljerUnga består till övervägande del banksparande,av

samtidigt realkapitalets andel relativt blygsam. Medelålders hushåll harärsom

Ålderspensionärernasdäremot små finansiella innehav fastighetsinnehav.storamen

portföljer påminner hushållensde portföljer, med relativt andelstormer om yngre en

banksparande och liten andel realkapital. Sammantaget antyder dettaen

u-liknande samband åldermellan och realkapitalinnehav livscykelövervâgandenatt

spelar förroll hushållens portföljval.stor

3När fortsättningenvi i talar hushållets marginalskatt eller ålder viom menar
hushållsföreståndarens ålder,marginalskatt eller hushållsföreståndaren definierasdär

den hushålleti har högst beskattningsbar inkomst.som person som
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Figur för hushållFörmögenhetsportföljen i olika1.1 marginalskatteintervall
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hushållför åldersintervallFörmögenhetsportföljen olikaiFigur 1.2
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förFigur Förmögenhetsportföljen hushåll olika1.3 i

nettoförmögenhetsintervall
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för hushåll olikaportföljfördelningen iFigur slutligenI redovisas1.3

Ãn lika tydligtgång finner minstnettoförmögenhetsklasser. ärmönsterett somen

Aktieägandet starktmarginalskatt. ärportföljsammansättning ochdet mellansom

denmedan banksparandeförmögenhetsklassen, årtill den högstakoncentrerat

små medelstoraochför detillgångspostenfinansiellaviktigaste

realkapitaltillgångarnas portföljandelgällerförmögenhetsklasserna. Vidare att

nettoförmögenhet.med ökadminskar

skiljerportföljsammansättningenhurSammanfattningsvis har Figur 1.3 visat1.1 -

ålder. Detta indikerarförmögenhet ochhushåll med olika marginalskatt,mellansig

potentiellflera faktorerräknasåtminstone kanskatteövervägandenatt avsom en av

exaktasambandetstillgångsval.för hushållens För avgörabetydelse naturatt mer

Enfigur-baserademed enklaräcker det dockoch styrka inte resonemang. mer

såväl teoretisktdiskussionensåledes vidgar iförutsätter vifullständig diskussion att

empiriskt hänseende.som

portföljvaleffekter påTeorin skatters

försäkringssystemKapitalinkomstbeskattningen2.1 ettsom

omfattande och abstrakt. Med hjälpbådeportföljvalslitteraturenDen teoretiska är av

ochsåledes analysera hur rationellaförsökerofta förenklade modellerdrastiskt man

förmögenhetsportföljer. Dettaborde väljaplacerare sinavälinformerade i princip

första ska tolkashandockså litteraturen inte iden teoretiskainnebär att ensom

Likvälfastighetsmarknaden.hushållen påfaktisktbeskrivning hur t exagerarav

identifiera ochGenomfunktion.fyller viktig vägledandeteoretiska arbetenade atten

formulerasåledesorsakssambandolika tänkbara hjälper teorinrenodla attoss
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hypoteser kan empiriska data.prövas motsom

Portföljvalsteorins utgångspunktcentrala placerarnasär val mellan olikaatt

tillgångar påbaseras mellan avkastning portföljavvägning och risk: En optimalen av

olika tillgångar sådan den förväntadeär avkastningen vidmaximeras givenatt en

risknivå eller, risken förväntadomvänt, minimeras vid avkastning.givenatt en

påBeroende skillnader riskaversion portföljmönstreni kommer vidare åtskilja sigatt

mellan olika placerare. En placerare med hög riskaversion väljer iatt stor

hållautsträckning säkra tillgångar bankinlåning.statsskuldväxlar och Ent.ex.som

placerare låg hållermed riskaversion tillgångaristället aktier ochtsom ex

fastigheter, vilka erbjuder högre samtidigt osäker avkastning.en men mer

för portföljvalsteoriInom denna ocksådet rättframtär analysera effekternaattramen

olika kapital- och förmögenhetsskatten I ekonomi med skattertyper baserasav av en

portföljvalet således återigen på avvägning mellan risk och avkastning skillnadenen -
består bara deti gäller jämföra avkastning och efterrisk skatt.att Dettaattnu

innebär skatter påverkai princip kan portföljvalet på två Ommotverkandeatt sätt.

påskatten aktieinkornster skärps innebär detta å sidan den förväntadet.ex. attena

avkastningen minskar, vilket allt lika efterfråganminskar på aktier. Omannat- -

fullständiga förlustavdrag medges innebär skatteskärpningen å andra sidan att staten

också med och bär delär aktieriskenstörre tidigare. Eftersom denän andelnu en av

risken bärs den placeraren dåprivate minskar bör allt likaav som annatav - -
aktieefterfrågan öka.

Sammantaget betyder detta kapitalinkomstbeskattningen barainteatt ettses som av

många beskattningsinstrument. För den private placeraren fyller den också viktigen

försäkringsfunktion. Detta ocksåinnebär frågan olika effekter påskattersatt om

hushållens portföljval inte kan enkelt Eftersomteoretisktettges svar.

kapitalinkomstskatter påverkar portföljvalet effekter påvia motverkande risk och
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förutsättningarspeciellamycket härleda entydigaavkastning kan bara undervi

1944 visadeoch Musgravepionjärarbete Domarresultat. I t attett man exav

fullständiga förlustavdrag,ekonomi medproportionell vinstskattinförandet i enav en

efterfrågantillgångarna noll, leder till ökadpå. riskfriade äroch där avkastningen en

dockaktier. resultat gäller intetillgångar måhända ointuitivapå Dettariskabla

inkornstskatter,medI värld progressivarealistiska antaganden.under enmer

förlustavdragsrättentillgångar eller begränsningarolikformig behandling olika iav

ochpå. riskaversionsamband. Beroende placerarnasförsvinner detta enkla

påefterfrågansåväl minskautformning kan vinstskatt ökaskattesystemets somen nu

aktier

resultat kan naturligtvisPortföljvalsteorins konkreta och robustaavsaknad av mer

utgångspunkten,nedslående. den centralasmula Inte desto mindre är attsynas en

på tillgångar, praktiskpåverkar såvälskatter avkastningen risken olika storavsom

effekterskattesystemets det intebetydelse. För bedöma det nuvarande äratt

föregående effektiva beskattningentillräckligt bara studera deni avsnitt,att, avsom

tillgångar. måste också undersöka vilken utsträckningolika Vi i staten genom

förlustavdrag på. Denreglerna med och delar riskerna vid olika placeringar.ärom

förväntade hårdareomständighet den aktieavkastningen beskattas denän tatt ex

på. därför innebäraförväntade avkastningen varaktiga konsumtionsvaror behöver inte

segelbåtar,jämfört konst ochsparande aktier diskrirninerat med sparandei är iatt

verkar faktumdiamanter. I motverkande riktning det att staten genom

företagsbeskattningens förlustutjärrming personligaregler och denom

för realisationsvinstförluster bärkapitalinkomstbeskattningens regler avdragom en

oväsentlig del den risken vid aktieplaceringar.inte privataav

1985Se Sandmo för diskussion litteraturen.en av
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Är likformig beskattningkapitalbeskattning bra2.2

åberopas ofta två fördiametraltI den skattepolitiska diskussionen principermotsatta

Åeffektiv kapitalinkomster. sidansamhällsekonomiskt beskattning hävdasav enaen

investeringsformer föredra:likformig beskattning olika är attatt genom enen av

tillgångar undviker iolikaskattemässigt neutral behandling att statenmanav

Å oftaframhålls riskablaandra sidanresursallokeringen.onödan snedvrider att

tillgångar. Försäkraplaceringar ibör beskattas lindrigare äninvesteringar att

samhällsekonomisktriskabla,förmå investera ide privata placerarna att men

skulle risktagandesåledes skattesystemet premierarprojekt krävaslönsamma, det att

framför statsobligationer.placeringar bank ochi t ex

portföljvalslitteraturen har försöktför den närmareInom teoretiska attmanramen

kapitalinkomster bordefrågan hur beskattningenanalysera den normativa om av

ñnnafrågan utifrån effektivitetsperspektivutformas. Vad renodlatgäller är ettatt

Äventillgångaroptimala beskattningen med olika riskegenskaper.den omav

såganska outveckladå dendel den nationalekonomiskadenna teorin ännu är gerav

ändå samband och mekanismer i princip bordevägledning de ekonomiskaom somoss

skattesystemets utformning.beaktas vid diskussionernormativa. av

optimala tillgångaranalysen beskattningen med olikal den teoretiska denav av

diversiñerbar diversiñerbarrisk skiljer mellan diversiñerbar och risk. Medanman

risk den risk den enskilde placeraren kan eliminera kombineraär attgenomsom

många tillgångar portfölj, diversiñerbar den risk finnsolika risk kvari sin är som

väldiversiñerad portfölj. påockså placeraren håller Ett exempel diversiñerbarnär en

förknippad företag. påden risk med aktieinnehav enda Beroenderisk iär är ettsom

fluktuationer företagets uppenbarligenkommer aktieavkastningeni vinster att

1981, 1972 1972 fåtaligaAuerbach Allingham för några de5Se Sti litz och av
1985området förbidragen Sandmo allmän litteraturöversikt.inom en
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aktier företagGenom köpa andra kantiden. iuppvisa avsevärd variation över atten

påportföljrisk, eftersom avkastningsvariationerna deaktieägaren minska sin
ut varandra. De variationer iåtminstone delvis tarindividuella aktierna nu

beståendeportfölj samtligaportföljavkastningen finns kvar vid innehav avav ensom

diversiiierbara aktierisken.återståendepåbörsnoterade exempel denaktier är

konjunkturbetingade förändringar i störrerisk avspeglar allmännaDenna t somex

på aktier.påverkar avkastningen samtligaeller mindre utsträckning

diversiñerbar riskdiversiñerbar ochutgångspunkt mellanMed denna distinktioni

likformig kapitalinkomstbeskattningidentiñera vilka förutsättningar ärunderkan vi

tillgångar olika riskegenskaper.föredra framför olikformig behandling medatt aven

tillgångsspeciñkdiversiñerbarbestårförsta fall all risk ekonominEtt iår när av

portföljdiversiñering kanEftersom egenhändigrisk. de placerarnaprivata genom

förfinns då anledningtillgångsspeciñka riskerna deteliminera de ingen staten att

tillgångar; likformigsärbehandla riskabla och säkraskattemâssigt en

därför föredra.kapitalinkomstbeskattning är att

diversiñerbar,fall de privataandra all risk i ekonomin i princip närEtt är när är men

fastighetsinnehavpå grund vid ellerplacerarna odelbarhetert.ex.av

påförknippade på finansiella marknadernatransaktionskostnader med handel de inte

hand kan uppnå den nödvändiga graden riskspridning. I detta läge kanegen av

utformning fylla försäkringsfunktion. Genomskattesystemets viktigstaten genom en

på tillgångarnabeskattning del de riskablaloo-prooentig den avkastningenav aven

riskfria fullständiga förlustavdrag förden kombinerat medöverstiger räntan,som

riskfria då tillrealiserade avkastningar lägre den kan bidraän räntan, staten en

effektivare återigen enkel.samhällsekonomiskt riskallokering. Grundtanken är

utformning överlåter risktagandet iGenom skattesystemets de placerarnaprivata

på fungerar försäkringsbolag,ekonomin Staten i sinstaten. tur ett genomsomsom

risktagandet.mångabalansera olika individuella risker kan eliminera detatt egna
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Eftersom skatteinkomsterna och skatteåterbetalningarna i form förlustavdragav

från mångahärrör varandra oberoende investeringsprojekt kommerav statens

nettointâkter kända säkerhet.medatt vara

Ett tredje, och fallsista, risken ekonominar i odiversiñerbar risk.när utgörs av

Denna risk kan eller de placerarna eliminerasig privatatyp statenav vare genom

påriskspridning. Beroende förändringar inflationstakt,makroekonorniska denit ex

internationella konkurrenskraften påverkas påoch rântelâget således avkastningarna

tillgångarnaalla de riskabla på.i ekonomin likartat Vid dennasätt.ett typ av

fundamental risk bestäms den optimala beskattningsstrukturen bland annat av

eventuella skillnader i riskaversion mellan och de privata placerarna. För denstaten

händelse har lägre riskaversion de privata placerarna börän beskattastaten statenen

riskfria tillgångar hårdare riskabla tillgångarän

Sammanfattningsvis kan den finnai teoretiska litteraturen situationer när

renodlade effektivitetsöverväganden såväl likformigmotiverar olikformigen som

kapitalinkomstbeskattning. på.Beroende diversiñeringsmöjligheterrisk, ochtyp av

såledesskillnader riskaversioni mellan och de privata placerarna kanstaten

identifiera fall tillgångarriskabla bör beskattasnär hårdareantingen eller mildare än

tillgångar.säkra också.Detta innebär kan finnavi inte entydigt teoretiskt stödatt

för någon ofta åberopadede likformig beskattning olika tillgångarav normerna om av

respektive skattegynnande risktagande.av

De teoretiska resultaten bör dock försiktigt;tolkas de självai sig ingen vägledningger

för det praktiska skattereformarbetet. För förstadet svårtdetår deöversättaatt

teoretiska begreppen i empiriskt meningsfulla tillgång,Riskfritermer.

riskaversion och ej diversiñerbar risk teoretiska definitioner vi inte utanar som

5Se Stiglitz 1972.
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förenklingar kan empiriskt kvantiñera. Det finnsgrova i verkligheten knappastt ex

några riskfria tillgångar; vid osäkerhet inflationens utveckling blir ocksåom

tillgångar bankinlåning och statsskuldvåxlar riskabla. För det andra anläggersom

den teoretiska litteraturen genomgående renodlat effektivitetsperspektiv på valetett

skattesystem. I verkligheten också fördelningsövervâganden tillmâtsvet attav

vikt. För den händelse aktierstor och andra riskabla placeringar framförallt ägs av

höginkomsttagare kan det således finnas fördelningspolitiska för hårdareargument en

beskattning riskabla tillgångar tillgångar.ån säkraav av

Empiriska portföljvalstudier skatter ochav

föregående flera gångerI avsnitt har betonat den teoretiska litteraturenvi att om

effekter fåskatters på valet tillgångar och skulder entydiga resultat. Dessutomav ger

effekternagäller teoretiska resultaten mycket enkla och idealiseradede av

medskattesystem, inte har mycket verklighetens komplicerade ochgemensamtsom

inflationskånsliga skatteregler. innebar skatternas effekter på portföljvalDetta att

tillgångsmarknader fråga. Därföroch hög grad empirisk kommer dettaår i ien

och följande på området.i det diskutera den empiriska litteraturen Iavsnittet att

fråndetta kortfattad resultat ekonometriska studieravsnitt presentation avger en

sambandet mellan och hushållens portföljval. Imarginalskatter avsnitt 4av

förden påutnyttjar simuleringsmodell svenska kapitalmarknaden att etten av

påprincipiellt de effekternabelysa samlade dagens kapitalinkomstbeskattningsatt av

portföljval på tillgångsmarknaderna.och prisbildningen på

internationelladetta avsnitt har vi valt första behandlaI i delavsnitt denatt ett

varefter den forskningen andra delavsnitt.litteraturen, svenska ipresenterar ett

diskuterar hålla resultatenNår den internationella litteraturen bör vi i minnet att
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kommer betingade enskilt lands Skatteregler.varje För sätta in denatt attvara av

svenska någotempirin i sammanhang kan det dockstörreett visstettvara av

erhållitsintresse studera huvuddragen resultati de dei internationellaatt som

studierna.

Internationella3.1 studier

hushållens portföljval påDe empiriska studierna har till delar inriktadevaritstoraav

frågor fåtalandra effekter. finns såledesskattesystemets Det endast studierån ett

effekternadirekt behandlar den personliga inkomstbeskattningen.som av

1976Pionjårarbetet på områdedetta Feldstein finansiellautnyttjarår som

förmögenhetsdata för hushåll från amerikansk inkomstundersökning från1.799 en

påHans resultat tyder1962. den personliga inkomstbeskattningen kraftigaharatt

effekter på hushållens efterfrågan på finansiella tillgångar.olika Detta resultat

kvarstår hänsyn effektertill förmögenhet, ålder, hushålletsnär kön ochtas av

humankapitalinnehav. Ett speciellt intressant resultat Feldsteinsi studie är att

hushåll med hållerhög marginalskatt andel aktier andra hushåll;större än etten

resultat förklaras förmånligaden skattemässiga behandlingensom av av

påkapitalvinster aktier.

hushållensSenare portföljvalstudier direkt behandlar effekterskatternasav som

inkluderar arbeten Dicks-Mireaux 1982och King med kanadensiska data,av samt

1984King och Leape 1985Hubbardoch amerikanskautnyttjar data..som

Gemensamt för dessa studier de behandlar tillgångarär icke-finansiellaävenatt

t.ex. hem och de delar hushållets beslutsproblem tvåi delar.attegna upp

Hushållet väljer först tillgångarvilka ingå detska portfölji dess diskretasom

valet. Givet detta val bestämmer hushålletsedan hur tillgångmycket varjeav som

dethållasskall kontinuerliga valet. Studierna 1982Dicks-Mireaux och Kingav

1984och King och Leape dessutom hänsyn efterfrågan på tillgångtill visstar att en
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ingår huhålletstillgångarvilka andra i portfölj.kan beroende somvara av

påResultaten tyder den personliga inkomstskatten hari dessa studier atttre en

markant effekt på. hushållens portföljval. Effekterna marginalskatten dockärav

kraftigare hållas, påpå tillgångar skall valet hur mycketvalet vilka ån avavav som

för högolika tillgångar hållas. Gemensamt de studiernaskall är äventre att ensom

portföljandel förförknippad aktier högmarginalskatt medår samtstor enen

hushållens efterfrågan påpåverkar olikaskuldsâttning. Andra variabler som

tillgångar hushållets ålder, nettoförmögenhet. Iinkomst ochsammansättning,är

Hubbard finnerstudierna Dicks-Mireaux och King och dessutom attav manav

på hushållens portföljval.pensionsförmögenhetens effekterstorlek har

Svenska studier3.2

forskningensvenska empiriska sambandet mellan skatter och portföljvalDen årom

omfattning. på. tvåblygsam detta baserar framställningenmycket I avsnittav

1984studier: Palmer aggregerade tidsseriedata, Agell Edinutnyttjar och ochsom

1985 på indjvidnivå.tvårsnittsdatautnyttjarsom

1984 effektertill LU studerar Palmer avkastningsförändringarI bilaga 1984en av

på hushållens placeringar fem tillgångarefter skatt olika sedlar ochi mynt,-

bankinlåning, försåkringssparandestatsobligationer, privat aktier. Palmersamt

årsdata på hushållensanvänder aggregerade finansiella portfölj försig periodenav

Under den studerade tidsperioden andelen den finansiella1970 1982. var av-

portföljen försålcringssparandehölls bank- ochi relativt stabil. Däremotsom

tenderade andelen obligationer öka, samtidigt andelen aktier minskade,att som

åtminstone fram frågatill Den Palmer ställer dessa1980. ar i vilken utsträckning

förklarasförändringar förändringarkan relativa avkastningar efter skatt.iav

Palmers resultat på förändringar påverkartyder i relativa avkastningaratt

7-RlNK 4
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hushållens placeringsval. estimerade effekternaDe dock små. Somår exempel kan

den effektenberäknade procentenhets ökningnämnas avkastningen påatt av en av

hushållensaktier ökning aktiernas andel finansiella portfölj medmotsvarar en av av

0,88 procent.

1985 årsoch Edin från urvalsbaseradeAgell utnyttjar data 1979

HINK från SCB.inkomstundersökning De begränsar sin analys till 1.943 rena

löntagarhushåll hushållens tillgångaroch delar nettoförmögenhetin i nio grupper av

skulder hem, barns förmögenhet, banksparande,och skattesparaude,egna-

tillgångar,aktier, inteckningsskulder ochobligationer, övriga övriga skulden De

1984,använder modell King och Leape med uppdelningtypsamma av som en av

tillgångarportföljvalet vilka hållasi val ska och val hur mycketett ettav som av av

tillgång hållas förraska det valet.varje givetsom

Agell påResultaten och Edin tyder marginalskatten hari betydelse föratt storen

tillgångarhushållets val vilka ingå portfölj.skall dess En högi marginalskattav som

på signifikantökar statistiskt sannolikheten hållasätt hem,ett att egna

skattesparande, tillgångar,obligationer, aktier, inteckningsskulderövriga och övriga

såskulder. Dessa resultat stöd kallade skatteklientelhypotesen,visst denettger

innebär skillnader marginalskattesatser mellan hushålli olika leder tillatt attsom

hushåll med hög marginalskatt håller lågt tillgångar,beskattade medan hushåll med

låg håller tillgångar.marginalskatt högt beskattade

förklarandeAv de variablernaövriga i modellen har nettoförmögenhet ålderoch i

fall signifikantaflertalet statistiskt effekter på valet tillgångarvilka ska ingå iav som

hushållets portfölj. För tillgångar,samtliga skulder,övriga gällerutom att

7Övriga tillgångar innehållerår bland varaktigarestpost annaten som
konsumtionsvaror, utländska värdepapper och valutainnehav. Ovriga skulder
omfattar alla andra skulder inteckningsskulder. Se 1985,ån Agell och Edin Tabell

för detaljerad beskrivning de tillgångsgrupperna.olikaen mer av
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försannolikheten ökarpositivt innehav med hushållets nettoförmögenhet.ett Detta

resultat avspeglar hushållens diversiñeringsgrad ökaratt med ökande

nettoförmögenhet. Sannolikheten hålla tillgångar barns förmögenhet,att som

skattesparande, obligationer och aktier hushållets ålder,ökar med medan

hållasannolikheten tillgångar och inteckningsskulder ålder.övriga minskar medatt

Detta resultat tillsammans med högre sannolikhet för pensionårshushåll atten-

bank antyder hushållens portföljvali knutet till livscykeln.år nåraattspara -

gårNår vidare till valet tillgånghur mycket hushålletviss vill hålla, givetav av en

tillgångarvalet vilka ingåska portföljen,i marginalskatteeffekternaår inteav som

långre lika entydiga. En hög marginalskatt uppvisar positivt och statistisktett

signifikant samband med andelen nettoförmögenheten hålls formiav som av egna

hem, skattesparande och inteckningsskulder, och sambandnegativt med andelenett

tillgångarövriga och skulder.Övriga

Av de övriga varablerna återigendet ålderår och nettoförmögenhet påverkarsom

efterfrågan på flertalet tillgångar på signifikantstatistiskt Andelensätt.ett av

nettoförmögenheten hålls barns förmögenhet, banksparande ochsom som

skattesparande ökar ålder,med medan andelen hem, tillgångar,övrigaegna

inteckningsskulder och skulderövriga minskar ålder.med Nettoförmögenhet

uppvisar sambandpositivt med portföljandelarna för skattesparande ochett aktier,

negativt samband portföljandelarnamed för hem, tillgångar,samt ett övrigaegna

inteckningsskulder och övriga skulder. En tredje påverkarvariabel som

portföljandelen för flertalet tillgångar hushållets disponiblaår inkomst. En hög

disponibel inkomst förknippad medår portföljandelar förstörre skattesparande,

obligationer, aktier, tillgångar,övriga inteckningsskulder och skulder.övriga Detta

samband mellan belåningsgrad och disponibel inkomst indikerar bland annat att

likviditetsrestriktioner och begränsningar hushållens upplåningsmöjligheter ärav

mindre förkånnbara hushåll med höga inkomster.
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för tillgångarframställningen resultat valet vilkal har redovisat separata avovan

ingå portfölj tillgånghushållets valet hur mycketska och vissi av ensom av

hushållet hålla.ska Genom kombinera dessa resultat kan beräkna den totalaviatt

på tillgångar.effekten på efterfrågan olika Dessa beräkningarmarginalskattenav

form skatteelasticiteter. Dessa elasticiteter denredovisas Tabell ii 3.1 angerav

tillgångarförändringen hushållens förväntade innehav olika vidprocentuella i 1av

dessa elasticiteterförsta kolumnensänkning marginalskatten. l den ärprocents av

hushållenför fattigasteberäknade med hjälp karakteristika de i10 procentav

hushållet och denkolumnen speglar det genomsnittligadatamaterialet, den andra

hushållen.de rikastesista kolumnen 10 procent

hushållens olikaTabell procentuella förändringen innehavDen3.1 av av
tillgångar vid sänkning marginalskatten med 1 procent.en av

fattiga rikagenom-
hushåll hushållsnitts-

hushåll

ärEgna hem -0,85 —-0,35 —0,4T

förmögenhetBarns 0,88 1,20 1,16

Banksparande 0,17 —0,27 —0,83

Skattesparande -1,04 —2,00 —4,56

Obligationer -1,07 -0,86 —0,l9

Aktier 0,50 -0,30 —0,36

tillgångarÖvriga 2,47 3,001,51

1kInteckningsskulder -1,01 —1,04 —1,85

skulderÖvriga 1,80 2,70 4,09

Anm.: betecknar elasticiteterna utifrån koefñcienterberäknadeär äratt som
signifikanta påstatistiskt enprocentsnivån både kontinuerligai det diskreta och det

valet. betecknar koefñcientenendast det diskreta valet signifikant.i äratt

1985,Källa: Agell och Edin Tabell
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framgår effekten skattesänkning medAv tabellen kraftigt1 varieraratt procentav en

både mellan tillgångar olika hushåll.olika och mellan För flestadetyper av

tillgångarna hushåll nettoförmögenheter.effekten kraftigast för med höga Enär

påefterfråganskattesänkning med till skattesparandeleder minskar1 attprocent

förför fattiga hushållen och med hela de rikamed de 4,561,04 procentprocent

för för dehushållen. På inteckningsskuldermotsvarande skatteelasticitetensätt är

-1,85hushållenså för fattigarika hushållen dedubbeltnästan stor som

-1,01. för banksparande och aktierSkatteelasticiteterna hem, ärgentemot somegna

tillgångarför skattesparande ochregel mindre medan elasticiteterna övrigaän ett,

och skulder anmärkningsvärtär stora.

flertalet fall på nominelltI tecknen elasticiteterna rimliga. Medär ett

som 1979 förväntarinkomstskattesystem två-siffrig inflation falletoch ossvar

efterfrågan på och inteckningsskulder minskar vid sänkninghematt en avegna

negativaochså förmarginalskatterna. den skatteelasticiteten aktierVi noterar att

hushållbland och rika med tidigare ekonometriskagenomsnitts- överensstämmer

1976.resultat för docki Feldstein Den beräknade skatteelasticiteten aktier bör

tolkas försiktighet, eftersom koefficienten förmed endast sannolikhetenviss att

hushållet håller signifikant. föraktier statistiskt Samma gällerreservationär även

obligationer för förmögenhetoch i högre grad barns och.banksparande. Denännu

effekten på efterfrågan på skulder Enpositiva övriga mindre intuitiv.synes

skattesänkning kombination full föri med avdragsrätt skuldräntor borde leda till

minskad skuldsättning. substitutionseffekt;Möjligen kan detta detses som en

minskade innehavet finansierasinteckningsskulder delvis ökad övrigav genom

upplåningå ocksåVi den effekten marginalskattesänkningpositivanoterar att enav

sådan3En substitutionseffekt tillgångar.tycks fall föreligga beträffandei varje övri a
Efterfrågan på tillgångarövriga ökar eder tillskattesänkningenatt engenom

efterfrågan påminskad finansiella substitut skattesparande och obli ationer.som
Resultatet vad gdäller tillgångar gångarövrigå dock svårtolkat eftersom övriga tilär

restpostiär atamateri et.en
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på efterfrågan på övriga skulder nettoeffekt två motverkande effekter.ar en av

Andelen hushåll håller övriga skulder minskar vid skattesänkning, dennasom en men

effekt välån ökning portföljandelarna för de hushålltas utmer av en av som

fortfarande innehar övriga skulder.

Sammanfattningsvis kan forskningen,den empiriska såväl Sverigesågas iatt som

internationellt, påtyder den personliga inkomstbeskattningen har betydandeatt en

effekt på hushållens portföljval.9 Skatteeffekten tycks betydelsefull förspecielltvara

hushållets val vilka tillgångar ingå portfölj,ska i dess vilket innebär denattav som

så kallade skatteklientelhypotesen får empiriskt kan ocksåvisst stöd. Viett notera

marginalskatteeffekterna kraftigt mellan olika hushållstyper.varieraratt

Portföljvalets förkänslighet skatteândringar flesta fallde för hushålli uttaladår mest

med höga nettoförmögenheter. Till antyder densist svenska studie som

presenterades efterfrågan på hem, skattesparande ochattovan egna

inteckningsskulder skulle minska vid sänkning marginalskatten.en av

skattesystemet och prisbildningen på ka.pitalma.rknaden1°4.

skatteövervâgandenföregåendeDe i redovisade empiriska resultaten indikeraravsnitt att

för portföljvalet. frågor återstår första har de refereradevikt Många dock. För detår av

effekter påfrågan marginalskatternasekonometriska undersökningarna alla gällt om

fullständighushållens val tillgångar skulder. En diskussionoch avav

9Det bör samtliga direktstudier studerar sambandet mellan skatternoteras att som
och portföljval påbaseras individuella påtvårsnittsdata. Framtida studie: detta
områdeå påbör baseras longitudinella tillåter följadatabaser hushållenattsom oss
över en.

1°Detta på 1986,bygger 1987.avsnitt Agell
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effekter förutsätter dockkapitalinkornstbeskattningens också undersöker huratt

utformning påverkar hushållensskattereglernas specifika beteende. För kunnaattmer

utformningardiskutera effekterna skattesystemet detalternativa naturligtvisärav av

utformning,identifiera förlustavdragsreglemas blandningenväsentligt huratt t ex av

nominella och den asymmetriska behandlingenoch reala beskattningsprinciper av

påverkar portföljvalet. För det andra har hittillskapitalvinster och direktavkastning

portföljval.uppehållit effekter på hushållens lika viktigtvid skatternas direkta Minstoss

på påeffekterna olika skattesystemundersöka de indirekta alternativa prisernaär att av

påverkar såvältillgångsmarknaderna. Eftersom på tillgångsmarknadernaprisutvecklingen

förmögenhetsfördelningen realkapital olika sektorernyinvestera i iincitamenten ärattsom

effekter såväl fördelnings- allokeringssynpunktdessa indirekta intresse.stortsom avur

såväl de direkta indirekta effekternadetta ska diskuteraI avsnitt vi som av

på portföljval tillgångsmarknader. ändamålkapitalinkomstbeskattningen och För detta

frånkommer resultat simuleringsmodell de svenskavi utnyttjaatt en av

tillgångsmarknaderna, påvilken bland baseras detaljerad nuvarandeanalys deannat en av

effekter på på tillgångar.avkastning och risk olika Vi ska här användaskattereglernas

för diskutera effekterna nuvarande medmodellen det skattesystemetersättaatt att ettav

för likformig och olika tillgångar. syftereal beskattning I pedagogiskt kommersystern av

genomföra skatteomläggning två förstamodellen denna Ii ivi att separata steg. ett steg

inflationsrelateradeeffekternaanalyseras eliminera alla i det nuvarandeasymmetrierattav

effekterna avskaffaandra diskuteras de resterande ochskattesystemet. ett steg attav -

oberoendeinflationen skattesystemets behandling olikaasymmetrierna iav av-
Ävenoch investeringsobjekt. dessa skatteomläggningar baraplacerarkategorier utgörom

skattereformerpå två flera tänkbara har principielltexempel de likväl intresse.ett stortav

flesta diskuterade förslagen för reformeradDe de idag kapitalinkomstbeskattning kanav

således tolkas rörelse riktning här diskuteradei endera demotsom en av

skatteomläggningarna.
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Några grundläggande samband4.1

effekter på tillgångsprisernaskattesystemets har koncentreratTidigare svenska studier av

1982på analyseras hur denvillarnarknaden. I Englund och Persson ökadeintresset

efterfråganpåverkade på1970-talet och prisernaskattesystemet underprogressiviteten i

19881987 effekternastuderas olikavillafastigheter. och PerssonI Hansson av

följande skapå villaprisema. I det vi ävenförändringar och bidragssystemenskatte-av

tillgångsmarknader ochpåverkar irikta uppmärksamheten hur skattesystemet övrigamot

på finansiellaöver devillor spillervilken utsträckning skattebehandlingen tav ex

frågan andra 0rd analyseralånekapital. gäller medför aktier och Vad ärmarknaderna att

ocksåförmögenhetsfördelningpåverkar tillgångspriser och viskatteändringarhur om

finansiellai jämvikt reala ochmellan de viktigastebeaktar samspelet allmän

uppgift. för modell använderkomplicerad Inom denmarknaderna. Detta är ramenen

förenklandemåste därför införa rad antaganden.en

tillgångarval och skulder kanförsta förenklande antagande placerarnasEtt är att av

portföljvalsteori diskuteradesgrundläggande i avsnittbeskrivas deni termer somav

marginellhushållets portföljval avvägning mellaninnebär beskrivsDetta att ensom

sågtillgångar, föregåendeförväntad på i avsnittavkastning och risk olika vi atttrots att

förkan spela rolllivscykel- och likviditetsövervåganden i verklighetenäven storen

från förändringarportföljvalet. förenklande bortser hur denEtt antagande iärannat att

påverkar tillgångsmarknaderna. frågan gäller såledestotala sparvolymen Vad är att

påverkar aktie- ochundersöka hur förändringar sparandets sammansättningi t ex

ocksåfastighetspriser. alla resultat kortsiktig modellenDetta innebär äratt naturav en -

belyser övergångseffekterna skatteomläggningar.olikaav

kan renodlaidentifiera ochFörtjänsten förenklande antagandenmed dessa år viatt

kompliceradförblir doldasamband och anpassnjngsmekanismer vilka i enannars

förräckviddenverklighet. Samtidigt förenklandeinnebär dock de antagandena att
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såledeskalkylresultaten stödredovisade tjänarDebegränsas.analysens slutsatser ettsom

för exakta vad gäller deunderlagingetför deintuitionen, mer prognosergermen

skatteornläggningar.effekterna olikaverkliga av

för denbalansräkningpå Den ärfyra byggstenar.Modellen baseras yttre enramen

identifieras. I principskuldertillgångar ochägarkategoriersdär olikafinansiella sektorn,

många ägarsektorersåväloch inkluderadetaljeradmycketbalansräkningenkan göras som

kommermodellsimuleringartillgångar skulder. Deocholikabrett spektrum somett av

institutionelladebeskrivningpå aggregeradochdockredovisa bygger avatt groven

tillräckligtsåledessyfte detvårt speciellaFör ärpå tillgångsmarknaderna.förhållandena

finansiellahushåll,fattiga rikaochplacerarefåtal viktigamedarbeta ettatt

finansiellakortfristigaaktier, fastigheter, obligationer,institutioner tillgångsslagoch

fordringar.

förbehövs teoribokföringsmässiga identiteterbalansräkningenskunna utnyttjaFör enatt

antagandetdärför, nämnts,byggsten attbeteende. En andra ärplacerarnas som

portföljvalsteoretiskagrundläggandeagerande kan beskrivas i termer:placerarnas en

eftersådan förväntade avkastningentillgångar denolikaoptimal kombination är attav

tillbestår hänsynirisknivå. tredje byggstenenDenvid given att tasmaximerasskatt en

tillgångar. omständighet ärEn viktigförknippade med olikaolika risk ärde typer av som

resultatutjämningförlustavdrag och ärreglerskattelagstiftningensviahär att staten om

byggstenen ärplacerarna Den sistapå de privatadelar de riskermed och tar. ensom

svenska skattesystemetinflationskänsligaasymmetriska ochhur detdetaljerad analys av

på olika placeringsobjekt.efter skattpåverkar avkastningarna

balansräkningoch osäkerhet i ekonominsbeteenderegler, skatterinkorporeraGenom att

ochutbuds-beroendeömsesidigttillgångsmarknaderna beskrivaskan ett systemsom av

utbudetsåpå tillgångarolikaefterfrågefunktioner. jämvikt har attI priserna anpassats

förändringoförutseddVidefterfrågan på alla delmarknader.medöverensstämmer aven



32 Bilaga 3 SOU 1989:33

skattesystemet önskade portföljsammansättningarkommer placerarnas ändras.att

Därigenom påuppkommer ojärnvikter de olika delmarknaderna, vilket leder förändradetill

På efterfrågeöverskottprisrelationer. marknader med drivs marknadspriserna medanupp

förhållandetdet omvända utbudsöverskott.gäller vid I den jämvikten har har prisernanya

på tillgångar sådantolika på återigenplacerarna hållersätt hela denettanpassats att

utbjudna fastigheter, priseffekter påverkarmängden aktier, Dessa bådei sint ture c.

förmögenhetsfördelningen och olika produktionssektorer. Deincitamenten investera iatt

placerare utgångsläget håller tillgångari har ökat hör tillprisersom vars

skatteomläggningens vinnare, samtidigt fastighetspriserändrade aktie- ochsom

påverkar kapitalkostnaden fastighetssektor.vid aktiebolags- ochnyinvesteringar i

jämförelsenorm4.2 En

För skapa klart definierad jâmförelsenorm för diskussionen olikaatt en av

skatteomläggningars effekter påhar modellen siffersatts sådant densättett att

ursprungliga lösningen modellentill leksaks-version de svenskamotsvarar en av

tillgångsmarknaderna sammanfattas ingångsvärdena påI Tabell några1980. de4.1 av

Ävencentrala variablerna modellen. dessa siffror återger på.i exaktinte situationen deom

tillgångsmarknadernasvenska ändåöverensstämmelsen tillräckligt för1980 är vistor att

framgårska känna huvuddragen. Somigen tabellen det samlade börsvärdet baraär tav ex

villastockens marknadsvärde. Detta avspeglar faktum15 det de realaprocent attav

föllaktiepriserna trendmässigt under hela 1970-talet, samtidigt de reala villaprisernasom

under period ökade ungefärmed Som30 bekant har utvecklingen sedanprocent.samma

den rakt1981 varit motsatta.

finansiellaDe institutionerna den dominerande Genomär privata ägargruppen. stora

Den empiriska motsvarigheten till finansiellade institutionerna är aggregatett
omfattande institutioner banker, pensionsstiftelser, försäkringsbolag, tsom c.e
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bostads— och industriobligationerinnehav och höll de 1980 än 40statspapperav mer

förmögenhetsvärdet. fattiga hushållensdet totala privatägda Deprocent av

hushållens. både fattiganågot de rika För ochförmögenhetsandel i sin större änär tur

hållertillgångsslaget. Däremot dehushåll domineranderika hem det heltutgör egna

fattigavad dekapital aktierrika hushållen andel sitt i änavsevärt större aven

hållahushållen relativtfattiga valthushållen Spegelbilden detta degör. är attatt enav

framföralltfordringarkortfristiga finansiellaförmögenheterandel isinastor av

bankinlåning.

referensekonomi.års1980Tabell 4.1

75.7krMdrmarknadsvärdeAktiestockens

495,5krMdrmarknadsvärdeVillastockens

Förmögenhetsfördelning:
0,286hushållRika.‘
0,300hushållFattiga
0.414institutionerFinansiella

1,000

1986.AgellKälla:

förklaras skillnader deportföljsanunansättning modellen iskillnader iDessa i av

erhåller tillgångar. I Tabellde olika på olika 4.2avkastningar placerargruppernasom

efter på placeringsobjektförväntade skatt olika givetredovisas de reala avkastningarna att

förväntadförväntade inflationstakten utgångsläget Spridningen iden i är 10 procent.

behandlardels skattesystemetrealavkastning mycket Detta avspeglar inteär stor. att

tillgångarna riskhänseende.tillgångar dels skiljerolika placerare och enhetligt, sig iatt

SCB:spå fattiga hushåll påUppdelningen och rika baseras bearbetnin aven
ushållHINK. medurvalsbaserade inkomststatistik för detta material harInom ramen

klassiñceratsmarknadsvärderad nettoförmigenhetöverstigande kronor300.000 somen
rika, medan resterande hushåll assificerats fattiga.som
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Eftersom såväl aktier fastigheter riskabla tillgångar kortfristigaär finansiellaänsom mer

fordringar, vilka modellen behandlas säker tillgång, kommeri placerarna attsom en

hålla tillgångar Som framgårdessa bara de kompenseras positiv riskpremie.om genom en

fattiga hushållenTabell denna fall betydande -för deriskpremie4.2 år i vissa år tav ex

förväntade efter procentenheter högreden reala aktieavkastningen skatt den10 ånnästan

Ocksåefter på riskfria tillgången. ojåmnheternareala avkastningen skatt den i

framgår inflation,skattesystemet tydligt beräkningarna tabellen. nominelli 10 procentsav

förmögenhetsbeskattning rika hushållensbeskattning rånteinkomster och gör attt exav

förväntade efter på samtidigtreala avkastning skatt banksparande -7,2 deår procent, som

finansiella vilka skattebefriade erhåller realavkastning påinstitutionerna antas vara en

på sina korta placeringar.1,5 procent

% referensekonornin.efter skatt ireala avkastningarFörväntadeTabell 4.2

finansiellafattirika hushålla
institutionerhushåll

6,34,62,5Aktieinnehav

3,82,7fastigheterEgenkapital i -

35Långa obligationer --

1,5-3,2-7,2fordringarfinansiellaKortfristiga

1986.AgellKälla:

Real likformig förmögenhetsbeskattningoch4.3

I den skattepolitiska debatten flera förslag framförts syftar påhar vilka alla till olikaatt

eliminera skevhetemasätt i den nuvarande kapitalinkomstbeskattningen. l detta avsnitt

ska tvåvi för effekternautnyttja simuleringsmodellen studera de potentiella iatt attav

införa förmögenhetsbeskattning förstareal och likformig tillgångar.olika Detsteg en av
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innebär inflationskorrigering det nuvarande skattesystemet realsteget aven

ink0mstskatt, så. kapitalinkomster, oberoende inflationstakt,alla beskattas deatt av som

skulle inflationstakteni dagens skattesystem Detgöra 0 andraprocent. stegetom var

består avskaffa inflationende resterande, och oberoende, ojärnnheternai iatt av

real förmögenhetsskatt.skattesystemet likforrnigoch

förInförande förändringar nuvarande reglernareal inkomstskatt innebär detreav av

iföretagsbeskattning avdrag för reala,och personlig kapitalinkornstbeskattning: medges

iioch nominella, räntekostnader; reala, och nominella, ränteinkomsterinte inte och

iii såvälbeskattas; lagervärderingsregler avskrivningsregler förkapitalvinster som

på. återanskaffningsvärdenmaskiner aktiebolagssektorn stället föroch byggnader i baseras i

anskaffningskostnader.historiska

beräknade effekterna införa inflationsjusteringar skattelagstiftningensDe dessaattav av

återfinns iinkomstbegrepp den andra kolumnen Tabell tabellens förstai i 4.3 kolumn

för jämförelsens 4.1. På.reproducerar skull, siffrorna Tabell makronivänvi, i minskar

aktiestockens villapriserna fallermarknadsvärde med samtidigt med40 38procent, som

Dessa Jämförtprisanpassningar kan naturligtvis verka dramatiska. med deprocent.

årens prisförändringar på tillgängsmarknadema såde dock Underär intesenaste stora.

ökade Affärsvärldens för fondbörs1986 generalindex Stockholms med 51t procent.ex

dåVilken den resultatekonomiska bakom effektenär intuitionen dessa Den initiella av

indexera skattesystemet består naturligtvis de avkastningar konfronterariatt att som

placerarna på tillgängsmarknaderna ñrändras. För hushållens gällerdel den realaatt

Dessutomavkastningen på. bankinläningräntebärande tillgångar ökar. reduceras den

förväntade påavkastningen fastighetssparande, eftersom förlusten föravdragsrättenav

nominella räntutgifter vida avskaffandetväger den partiella beskattningenäntyngre avav

nominella kapitalvinster på. villainnehav. förväntade på.Däremot avkastningenändras den

aktieinnehav endast obetydligt: avskaffandet beskattningen nominella kapitalvinsterav av
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aktiebolagssektorn.skattebördareal ipå ökadaktier uppvägs av en

skatteomläggningar.två.EffekterTabell 4.3 av

LikformigRealReferens- g
förmögen-inkomstekonomin
hetsskattskatt

80.345,0kr 75,7MdrmarknadsvärdeAktiestockens

239,4306,0495,6krMdrmarknadsvärdeVillastockens

Förmögenhetsfördelning: 0,2180,2280,286hushållRika
072100,2520,300hushållFattiga
0,5660,5200,414institutionerFinansiella

1,0001,0001,000

1986.AgellKälla:

hushållsplacerarnadeavkastningsstrukturenförändringar den relativa göriDessa att av

marknadsnivå.På avspeglas detta iändras.portföljsammansättningarnaönskade

efterfrågeöverskott på. marknadernaochpå. och villamarknadernautbudsöverskott aktie-

Eftersom på.tillgångar. nominalräntanbeskattadenominelltför räntebärande tidigare --
måste deinternationellt givenfinansiella betraktasräntebärande instrumentkorta som

på. fastighetsmarknaderna. påoch Prisernaske aktie-jämviktskapande prisanpassningarna

förväntadedärför, devilket driverfastigheter minskarbåde ochaktier upp

jämviktslösning harpå. tillgångar. I modellens prisernadessarealavkastningarna. nya

utbudet likanivå äter portföljbalans och medtill där placerarna isjunkit den är ar

efterfrågan på tillgängsmarknader.samtliga

1982:1,SOU där iställetfrån undersökningar13Detta resultat avviker tidigare t manse ex
aktiebolagssektorn.till skattebördarealbeskattning leder mins ad idragitslutsatsen att en

1986 förSe gell diskussion.73 närmares. en
1988 för effekterEnglund skattereformers i liten öppendiskussionnärmare enen av

01101111.e
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De minskade aktie- och villapriserna påverkar också förmögenhetsfördelningen. På grund

hushållens fastighetsinnehavinitiella reduceras derasstora andel den totalaav privataav

förmögenheten. Däremot finansiellaökar de institutionernas förmögenhetsandel, eftersom

portföljderas till övervägande del kort- långfristigautgörs och obligationer priserav vars

endast obetydligt påverkas skatteomläggningen. Sammantaget därförlederav en

inflationsjustering skattesystemet till ökad institutionalisering ägandet.av en av

Vad gäller fördelningen den del den förmögenhetenprivata direkt hushållägsav av som av

leder skattereformen till utjämning mellan fattiga och rika hushåll. I utgångslägeten

höll rikade hushållen hushållens förmögenhet;49 samlade efter införandeprocent av av

real inkomstbeskattning sjunker denna andel till Förklaringen48 gångår anprocent. en

Eftersomenkel. de rika hushållens portföljandelsamlade för aktier fastigheteroch ar

större än motsvarande portföljandel för de fattiga hushållen kommer de rika hushållens

förmögenhetsandel minska aktie- fastighetsprisernanär och sjunker.att

harVi hittills diskuterat effekterna eliminera alla inflationsasymmetrieratt iav

skattesystemet. återstårVad analysera effekternaär avskaffaatt deattsom av

kvarvarande ojåmnheterna skattesystemetsi behandling olika tillgångar ochav

placerarkategorier. Till dessa hör olikartad behandling kapitalvinster ochen av

direktavkastning, dubbelbeskattning aktiebolagsvinster och avskrivningsreglerav som

frånavviker de ekonomiskt riktiga avskrivningarna. Till ojämnheterna måste ocksåman

räkna rantebidragen bostadssektorn,i vilka allt lika innebar diskrimineringannat en av

placeringar utanför bostadssektorn.

Resultatet alla dessaersätta kvarvarandeatt med likformigasymmetrier skatt påav en

marknadsvärdet hushållens finansiellaoch de institutionernas nettoförmögenheter iav ges

den tredje kolumnen Tabelli Skillnaden4.3. mellan dessa resultat och resultaten kolumni

avspeglar effekterna2 från inflationskorrigeradatt version det nuvarandeav en av

skattesystemet till skattesystem avskaffat ocksåett de ojamnheter finns kvar narsom som
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Jämfört kolumn sker uppenbarligenmed resultaten 2iinflationstakten är 0 procent.

fördubblas,detAktiestockens marknadsvärde i närmasteomfattande prisanpassningar.

faller medvillastockens värde nära 22samtidigt procent.som

lkformigtillbeskattningfrån inflationsneutralövergångvidareVi att enser

tillobserverade tendensentidigareförstärker denförmögenhetsbeskattning

från tillÖkarägarandel 52de finansiella intitutionernasägandetinstitutionalisering av

förmögenhetendendel privatafördelningen denprocent. gällerVadknappt 57 somavav

fallet vidvadhushållen indikerar resultaten, tvärtemotdirektägs som var enav

förmögenhetsfördelningen blir ojämnare15nuvarande skattesystem,inflationsjustering attav

kommer de rikautelöpande aktiestockenandel denPå grund initiellstor nuavav en

öka aktiepriserna stiger.förmögenheten närprivatägdahushållens andel den totala attav

innebörd.gång enkel intuitivanpassningsmekanismerna kanunderliggande änDe ges enen

försvinnerbolagsskatten lederindustrikapitalAvskaffandet dubbelbeskattningen avav

på.förväntade avkastningfinansiella institutionernasökning detill markantinitiellt aven

aktiebolagssektorn baraförlustavdragenavskaffandet isamtidigtaktieplaceringar, avsom

finansiella institutionernaDerisken vid aktieplaceiingar.denmåttligt ökar privata

aktieefterfrågan påverkasHushållensportföljer.aktieandelendärför öka i sinaförsöker

effekterna den slopadeförmodat positivaobetydligt. Deendastdäremot av

personliga beskattningennämligen denmotverkasbolagsbeskattningen att avav

förhållandeförsvinner. Det ävenfrån placeringarränteinkomster alternativa att

avskaffas här ringa betydelse,harutdelningar och kapitalvinsterbeskattningen av

vilka redanutfallet form kapitalvinster, iföretagsvinsterna ieftersom huvuddelen avav

hushållsledet. Sammantagetlåg effektiv skattesats iutgångsläget beskattas med en

aktieeftei-frågan vilket driverökar,därför den totalaskatteomläggningeninnebar att upp
‘V

aktiekurserna.

påverkasförmögenhetsfördelningenhänsyn till hur15Detta intetar avresonemang
finansiellahushållens indirekta ägande de institutionerna. ‘av
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På fastighetsmarknaden kan däremot registrera utbudsöverskott,ett stort vilket leder

minskadetill fastighetspriser. Avskaffande råntesubventionerna och ränteavdragen ochav

utbyte schablonbeskattningen baseradevillor på låga taxeringsvärdenav av mot en

marknadsprisbaserad förmögenhetsbeskattning såledesgör hushållen försöker minskaatt

fastigheternas andel portföljema.av

Till sist det ocksåår intressant jämföra resultaten kolumnatt i i Tabell3 4.3 med

referensekonomin i kolumn Skillnaden avspeglar de effekternasammantagna attav

avskaffa såväl inflationsasyirunetriema i skattesystemet de ojânmheter finns kvarsom som

inflationennär noll. Avår tabellen framgår 1980-års skattesystem, jämförtatt med ett

för real och likformig förmögenhetsbeskattning,system innebär avsevärd stimulansen av

villaefterfrågan och minskning aktieefterfrågan. Vid avskaffandet samtligaen av av

asymmetrier i kapitalinkomstbeskattningen faller således villapriserna med nästan 52

samtidigt aktiepriserna ökarprocent, med 14som procent.

Skattereformens4.4 långsiktiga effekter: effektivitet fördelningoch

dettaI avsnitt har diskuterat fördelningseffektemapris- och ersätta nuvarandeattav

kapitalinkomstbeskattning med för real och likformigett system beskattning olikaav

tillgångar och placerarkategorier. fannVi sådan skatteomlâggningatt tenderar atten

driva aktiepriserna och väsentligt minska villapriserna.att Dessaupp prisanpassningar

påverkar också förmögenhetsfördelningen. Eftersom rika hushåll håller relativt mer

aktier fattiga hushållån kommer de rika hushållens förmögenhetsandel öka relativtatt

fattigade hushållens andel.

Hur rimliga dåår de hår redovisade resultaten Förpass det första vårbygger

modellbaserade analys på jåmförelsenorm från 1980. Resultaten därförgäller fören

skattereglerna före 1982-års skattereform och under antagande relativt högom en

8—RlNK4
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inflationstakt. utgå från läge,Om istället valt dagens med lägre inflationstaktvi att en

priseffekterna påoch ränteavdragsbegränsning villasektorn, hade villamarknadeni bliviten

blygsammare slag.av

övergångseffekternadet genomgåendeFör andra har diskuterat de kortsiktiga av en

På sparandeförändringar ochskatteornläggning. längre anpassningarsikt kommer av

normaliseras.fastigheter Förutbudet och aktier leda till villa- och aktiepriserattattav

långsiktigagenomförs förutser dessahändelse placerarna redan skatteomläggningenden när

blir de omedelbara priseffekterna mindre dramatiskt slag.prisanpassningar av

frikostigtmedför våraDessa överväganden resultat bör betraktas tilltagenatt som en

Ocksåuppskattning de verkliga priseffekterna. djärvt de härantar attomav

priseffekternaredovisade resultaten innebär överskattning de verkligaSO-procentigen av

kvarstår kapitaliseringseffekter.dock det faktum skatteomläggningen kan leda till storaatt

frihandskorrigering våra övergång likformigEnligt denna resultat leder tillenav

förmögenhetsbeskattning till faller med aktieprisernavillapriserna och26att procent att

ökar med 7 procent.

då långsiktiga effekterna prisanpassningarVilka de Villapriser ochdessa Lägreär av

högre aktiepriser innebär kapitalkostnaderna vid ökar i bostadssektornnyinvesteringaratt

och minskar aktiebolagssektorn. På längre sikt omallokeras därför kapital fråni

bostadssektom till industrisektorn. För den händelse den samhällsekonomiska

påräntabiliteten högre på fastighetskapitalbolagskapital leder därförär än

skatteomläggningen effektivaretill kapitalanvändning. Vad gäller fördelningseffekternaen

bilden Påmindre entydig. kort sikt leder deär höjda aktiepriserna till ojämnareen

förmögenhetsfördelning. På längre sikt, kapitalintensiteten industrini ökar, tenderarnär

aktiepriserna normaliseras fåroch reallönerna dåöka. Vi tendens tillatt att en

den funktionella inkomstfördelningenutjämning mellan kapital och arbete.av
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Slutsatser

skattesystemet behandlar olikainte placerare och investeringsobjekt enhetligt.

Aktiebolagsvinster dubbelbeskattas, kapitalvinster behandlas ängynnsammare

utdelningar och hushållenränteinkomster, direktägt hårdaresparande beskattasav

sparande försäkringsbolagkanaliseras påän via och avkastningen placeringar isom

varaktiga konsumtionsvaror Genomobeskattad. blandning norninella ochär en av

reala beskattningsprinciper dessutom inflationen effektivspridningengör iatt

beskattning ytterligare ökar.

I denna har diskuterat vilka effektervi dessa skattemässiga ojänmheter harrapport

på hushållens portföljval påoch prisbildningen på tillgångsmarknaderna. Vi har

också försökt belysa tänkbara effekter ändring skattesystemet riktningatt iav en av

likformighetstörre behandlingen sparfonner.i olika Som flera gångermot en av

framhållits svårtdet frågor.är entydigt besvara dessa Både den teoretiska ochatt

forskningenempiriska på området således ganska liten vägledning för detger

praktiska skattereformarbetet. Dessa ändåreservationer till kan på någratrots

punkter dra konkreta slutsatser.mera

förstaEn slutsats gäller den nuvarande kapitalinkomstbeskattningens struktur. Som

framgick följeravsnitt det nuvarande skattesystemet1 ingalunda någon renodladav

inkomstprincip för beskattning olika tillgångar. Avgörande skillnader delsärav

ojämnheten skattebelastningi mellan sparformer,olika faktumdels det att

skattebelastningen så påtagligt bestäms inflationen. låg inflationVid ligger detav

nuvarande skattesystemet flera fall egenñnansieradei investeringar i varaktiga

konsumtionsvaror, villor och aktiebolag utgiftsskattrenodlad därnärmareeget en

skattesatsen på avkastning noll. Vid ökad inflation förändras bildenärspararens

drastiskt. Både sparande i aktier och på hårdarebank vadbeskattas än somnu
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skulle fallet inflationskorrigeradvid renodlad och inkomstprincip. Eftersomvara en

varaktiga konsumtionsvaror ocksåoch villor vid hög inflation beskattas väsentligt

skulle fallet vidvad renodlad inkomstprincipån innebärgynnsammare som vara en

hög inflation tillgångarsparande dessa relativt finansiellti sparande iatt gynnas

aktier bank.och

diskuterade utifrån utgångspunkter effekter påI avsnitt teoretiska skatters valet2

tillgångar och skulder. I den teoretiska litteraturenav ses

kapitalinkomstbeskattningen mångabara beskattningsinstrument.inte ettsom av

För den placeraren fyller också försåkringsfunktion, eftersomprivate den viktigen

reglerna förlustavdrag med och delarvia placerarnas risker.år Dettastaten om

ocksåinnebär vid utvärdering det nuvarande skattesystemets effekter,viatt en av

förutom effektivastudera den beskattningen olika tillgångar, också måsteatt av

beakta dess behandling risktagande olika former. En ytterligarei slutsats attav var

utifrån den finna förvi inte normativa skatteteorin kan entydigt stöd någon deav

ofta åberopade likformig tillgångarbeskattning olika respektivenormerna om av

skattemässigt gynnande risktagande.av

I frånavsnitt 3 sammanställning resultat ekonometriska studiergav en av av
hushållenssambandet portföljval.mellan marginalskatter och Såväl svensk som

forskning påinternationell empirisk tyder den personliga inkomstbeskattningenatt

har effekter påmarkanta hushållens tillgångarval och skulder. Resultaten iav en av

de svenska studierna indikerar sänkning marginalskatten skulle minskaatt en av

efterfrågan på hem, skattesparande och inteckningsskulder. Dessutom noteradeegna

vi marginalskatteeffektema på portföljvalet uttalade för hushållatt medmestvar

höga nettoförmögenheter.

I avsnitt presenterades frånresultaten svenska4 simuleringsmodell deen av

tillgångsmarknaderna. förInom denna effekternamodell diskuterade viramen enav
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övergång till likformigreal förmögenhetsbeskattningoch på portföljval påoch

prisbildningen på och fastigheter.aktier Av resultaten framgår det viktigtäratt att

hänsyn till samspelet mellan olika marknader. prisförândring påEn marknadta en

upphov till indirekta förmögenhetseffekter spiller påverkaröver ochger som

efterfrågan på andra marknader. Detta innebär kan bedöma olikavi inteatt

skatteomlåggningars effekter på aktiemarknaden jämförabara det attex genom

relativa avkastningarna mellan aktier och andra tillgångar. måsteVi hänsynäven ta

till påprisanpassningar andra marknader leder till förmögenhetsförändringaratt som

påverkar aktieefterfrågan. påResultaten tyder avskaffande ojämnheterna iatt ett av

kapitalinkomstbeskattningen fastighetspriser,leder till lägre högre aktievärden och en

något förmögenhetsfördelning.ojämnare Avslutningsvis diskuterade också

skattereformens långsiktiga effekter på effektivitet och fördelning.
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Förord

Utredningen reformerad inkomstbeskattning har givit finansdepar-om
ekonomiskatementets avdelning i uppdrag analysera de samhällsekono-att

miska effekterna skattereform enligt de riktlinjer i den s.k.av en som anges
PM 100.

Rapporten har utarbetats departementssekreterarna Stefan Ackerbyav
kapitel 1-4 och 6 och Anna Thoursie kapitel 5, under ledning av
departementsrådet Lars Heikensten. Professor Ben gt-Christer Ysander vid
Uppsala universitet har givit värdefulla synpunkter, bär i övrigt ingetmen

innehållet.föransvar
Som underlag för den stabiliseringspolitiska analysen har gjorts antalett

simuleringar med hjälp konjunkturinstitutets ekonometriska kon-av
junkturmodell. Detta arbete har utförts beståendearbetsgruppav en av
Irma Rosenberg, Lars Ernsäter Thomasoch Nordström vid konjunktur-
institutet Ståhlberg,Karinsamt Anna Thoursie och Hans Sterte vid
finansdepartementet.

Stockholm i maj 1989

ÖbergSvante
Finansråd
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reformeradSamhällsekonomiska effekter enav
inkomstbeskattning

Inledning1

förändringarPM 100 innebär genomgripandefinns iDe förslag avsom
effekterna samhälls-Det rimligt räkna medskattesystemet. är att att

lång Trotsbåde bli betydande.och sikt kan kommaekonomin kort att
i rad olikabetydelsepeka skatterna hardet lättär att storattatt en

kritiskaden ganska omfattandesammanhang ochekonomiska trots
skattesystemet, den kunskapgranskning ekonomer ägnat är ensomsom

sig ganskaskattereformen kan baserasamhällsekonomisk analys av
finns samband mellan skatter ochDe empiriska studierbegränsad. omsom

huvudsak partiella, dvs.samhällsekonomiska variabler iolika är avser
därför bräckligtekonomin. De mycketeffekter del ettgeraven

påkvantifiera skattereformens samlade konsekvenserförunderlag att en
nivå.makroekonomisk

bristemellertid grundläggandeKunskapsproblemet är änmer
historiskaempiriska studier. Empirisk kunskap kan bara baseras

till nuvarande skattesystem ochhur ekonomin sigerfarenheter anpassatav
små förändringargradvisa förändringar i detta. Jueffekter större somav

mindre blir därför resultateti desto relevantaskattesystemetgörs av
väsentligaDet finns helt ingen erfarenhet hur istudierna. enkelt ettav

påverka ekonomin.annorlunda den svenskaavseenden skattesystem skulle
åren genomförtsländer har de skatte-I rad andra under senasteen

föreslås PM 100. Erfaren-i sin inriktning liknar den ireformer som som
från vägledningländer emellertid begränsadheterna dessa närger en

ekonomin Den främsta orsakeneffekterna för den svenska skall bedömas.
effektenlångförflutit tillräckligt tid för den fulladet inte harär att att av

Några baseradehunnit visa sig. utvärderingardessa reformer skall ha
därför inte. Detutvecklingen efter reformerna finnsdata den faktiskaom

också skattereformerskillnader dessafinns i väsentliga avseenden mellan
inte minsti Sverige. Det gällerskattereformoch den övervägssom nu

utgångsläget.nivån på betydande skillnaderi Vidare detskatterna är
denskattereformer genomförts svenskade länder där har ochmellan

beträffar utlandsberoende.ekonomin, vad gradent.ex. av
föreligger betydandeMot bakgrund det uppenbart detdenna är att en

samhällsekonomiska effekterna ochstorleksordningen deosäkerhet om
uppstå. bilaga därförtidsperspektiv Syftet med dennavilket dessa kani är

betydelse i bedöm-hand peka antal faktoreri första äratt ett som av
samhällsekonomiska effekter,skattereformensningen än attsnarare geav

förslaget.samlad samhällsekonomisk utvärdering aven
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2 Skattereformens syfte och huvudsakliga
innehåll

2.1 Motiven bakom skattereformen

tvåskattesystemet har grundläggande funktioner finansiera denatt—
offentliga verksamheten omfördelaoch ekonomiska mellanatt resurser

hushåll.individer påverkaDärutöveroch kan med skattesystemet viljaman
resursanvändnin i ekonomin allokerin gspolitik. Ur samhällsekonomiskgen
synvinkel kan beskattningens intäkter beskrivas ekonomiskadet värdesom

uppnås,tillmäts den offentliga verksamheten, den omfördelningsom som
respektive den önskvärda styreffekt skatterna har.som

bestårSkattesystemets samhällsekonomiska kostnad dels den direktaav
indragningen skatt, dels indirekt kostnad därföruppkommerav av en som

ocksåskatterna upphov i samhällsekonomisk mening ineffektivatt ger en
sådanresursanvändning. Att ineffektivitet uppkomma dekan beror att

flesta åformer beskattning skapar skillnad mellan sidan detav en ena
hushålletekonomiska utfallet för den enskilde individen eller ettav

åekonomiskt beslut och andra sidan de samhällsekonomiska konsekvenser-
påverkas fårOmbeslutet. den enskildes skatten dettabeteendena av av

i eller mindre utsträckning resursallokeringentill följd snedvridsstörre att
förhållandei till den produktiva användningen.samhällsekonomiskt mest

Det gäller beslut hur och skall arbeta, awägning-myckett.ex. om var man
mellan sparande och konsumtion konsumtionens sammansättning.ochen

Storleken dessa indirekta avhängig samladekostnader skatternasär
nivå, också påberor i hög grad hur utformat.skattesystemet ärmen

Det överordnade syftet med den reformering inkomstskattenav som
skisseras i PM 100 reducera de indirekta kostnaderna skattesys-är att av

såSkattesystemet skall förändras privatekonomiska övervägan-temet. att
stården i bättre med samhällsekonomiskaöverensstämmelse konsekvenser.

Detta skall ske de totala skatteintäkterna minskar och medutan att
bibehållna fördelningspolitiska ambitioner.

gårpreciseratMer det utredningsmaterialet utläsa följande motivatt av
reformen:bakom

Den bidra tillskall skattesystemet i högre grad idag premieraränatt
påförvärvsarbete och sparande och flexibiliteten arbetsmarknadenatt

kapitalmarknadenoch ökar.
2. Den skall öka likformigheten i beskattning olika inkomstkällor. Dettaav

innebär bl.a. att
hårtInkomster kapitalavkastning skall beskattas lika inkomsterav som-

får frånDetta tillarbete. konsekvens skatteuttaget arbetsin-attav
frånmedankomster reduceras det ökar kapitalinkomster.

Beskattning kapitalinkomter likformig. Dettaskall görasav mer-
fråninnebär skattebelastningen kapitalavkastning olikaatt typer av

likvärdig.sparande skall Skattesystemet bidrar därmed igöras mer
mindre utsträckning till sparandet.att styra
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skatteplanering dvs.Utrymmet för och lönsamheten skall begränsas,3. av
betydelse för den enskildes val mellan olikaskattekonsekvensernas

minska.alternativ skall
bidra till ökad enkelhet i skattesystemet.4. Reformen skall en

går tvåytterligarereducera snedvridningar utläsaUtöver motivet attatt
motiv:

fördelningspolitiskabidra till skattesystemetsReformen skall att
på individens beräknasden bas vilken skattträffsäkerhet ökar attgenom

står ekonomiska bärkraften.överensstämmelse med den faktiskai bättre
ibidra till harmonisering med skattesystemenReformen skall en

omvärlden.

innehåll.Skattereformens huvudsakliga2.2

arbetsinkomster kraftigt statsskattenskattesatserna för sänks attgenom
genomsnittliga marginalskatten för arbets-avskaffas för de flesta. Den

från 49% 33%.reduceras tillinkomster ca
ekonomiskaför arbetsinkomster breddas.Skattebasen attgenom

förmåner likställs medtill anställning i grad idagknutna högre än
hårdare beskattning traktamenten,kontantersättning, genom en av

från slopande vissaavdrag för till och arbetetreducerade samt avresor
skattereduktioner.

bankränta ochför fullt beskattade kapitalinkomster, bl.a.Skattesatsen.
från marginalskattesatseraktieutdelning 1600 kronor, sänks dagensöver

30%.till
kapitalinkomstbeskatt-likformighet iBreddade skattebaser och ökad.

ningen:
skattebefriad avkastning i allemanssparande ochi principTidigarea.

pensionsfonder 20%.medbeskattas
kapital, sparavdraget, slopas.Extra avdraget för inkomsterb. av

100 000maximeras till kronor.Ränteavdragc.
1,5% taxerings-höjs tillfastighetsskattend. Schablonintäkten slopas, av

30%beräknad reavinstskattsamtidigt nominelltvärdet tasavsom en
30% försäljningsintäkten för privatbostäder.tillreavinsterut avupp

från andra investe-likställs med skatteuttaghemSkatteuttaget egna
från 1,3%höjningjämfört med dagens innebärvilketringar, system en

då reavinstskatten1,5% beräknad effektmarknadsvärdet,till avenav
efterslä-faktiska höjningen blir dock grundinkluderas. Den större av

tillSamtidigt räntesubventionernafastighetstaxering. reduceraspande
höjs.fastighetsskatten hyresfastigheterbostadsrätter ochhyres- och

skattemässigt medlikställs hem.Bostadsrätter eget
realisationsvinster aktier, andelarEn beskattningskärpt m.m..ave.

möjlighet kvitta underskott i förvärvskällaSlopande motatt enav.
basbreddning.förvärvskälla, vilket innebär generellöverskott i annan en

också bidrag tillinkomstskattereformen detTill bedömningen hörav
från ide förändringar beskatt-finansieringen beräknat kommaär attsom
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ningen föreslås kommittén för indirekta skatter och miljöavgifts-som av
kommittén. Dessa innebär bl.a. andel slutligatt större användningen av av

och tjänster beläggs med mervärdesskatt och särskiltvaror miljöstöran-att
de verksamhet drabbas högre beskattning och skattesatsernaav atten
utjåmnas.

3 Tre samhällsekonomiska påaspekter
skattereformen

Det grundläggande motivet för skattereformen är reducera deatt
snedvridningar i resursanvändningen åstadkommer.skatter Därmedsom
skall den samhällsekonomiska effektiviteten höjas och de indirekta
kostnaderna för beskattningen reduceras. Det detta innebördenär ärsom
i skattereformens s.k. dynamiska effekter såledesoch det uppnåär att
denna effektertyp skattereformens mål.år huvudsakligaav som

Samhällsekonomin beskrivs ofta i flöden tjänstertermer ochav av varor,
mellan olika sektorer i ekonomin. Figur 1 visarpengar enkel modellen av

samhällsekonomin utgångspunktkan förtas analyssom som en av
skattereformens samhällsekonomiska effekter.

Innebörden reformerad personlig inkomstbeskattning denav en är att
olika förändrarsätt reglerna för hur betalningar hushållssektornmellan

och den offentliga sektorn Dessaäger förändringar har betydelse förrum.
hushållens beslutsfattande i centrala avseenden: utbudettre arbetskraft,av
valet mellan sparande och konsumtion konsumtionenssamt sammansätt-

avseendenpåverkarning. Förändringar hushållens agerande i dessa viaav
effekter arbetsmarknaden, kapitalmarknaden och marknaden för varor
och tjänster i sin företagens beslut produktiontur investeringar.ochom

utgångspunktMed från denna indelning ekonomin gåri sektorertreav
det särskiljaäven olika påaspekteratt skattereformenstre dynamiska
effekter: Den första dess inverkanär för den offentliga sektorns finanser.
Den andra skattereformens hushållensär betydelse för välfärd. Den tredje

dess effektär produktionskapaciteten denoch ekonomiska tillväxten.
Dessa aspekter för sig motiv förtre skattereform. De bör därförger var en
alla beaktas skattereformensnär samhällsekonomiska effekter utvärderas.
Det i dessaär avseenden skattereformen åstadkommatre skall en
förbättring.
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Den1. statsfinansiella aspekten.

Förslaget i PM 100 innebär skattereformen skall intäktsneutralatt vara
för den offentliga sektorn. sänkningen skattesatserna skall heltav
finansieras med breddning skattebaserna. Den kalkyl i PM 100görsav som

emellertid helt statisk, denär baserad skattebasernasärattgenom
storlek med nuvarande skattesystem. Sett i dynamiskt perspektiv finnsett

å nivådet samband sidanmellan skattesatsernas och avgränsningenett ena
åskattebaserna och andra sidan hur dessa skattebaser utvecklas överav

tiden.
Genom skattekonsekvenserna i olika avseenden enskildaatt styr

individers beteende finns det tiden mindrehela eller stark tendensen mer
till anpassning till skattesystemet leder till skattebaserna reduceras.attsom
Dagens påskattesystem med relativt särskilthöga skattesatser, marginalen,
och inslag assymmetri och olikformighet i inkomstbeskattningen detgörav

mångai fall mycket lönsamt möjligheter till olikamed och skapar dessutom
former skatteplanering, dvs. transaktioner huvudsakliga syfte är attav vars
reducera Detskatten. idag, särskilt för inkomster, ickehöga obetydligär en
skillnad mellan den skatt faktiskt belastar bruttoinkomst denochsom en
skatt teoretiskt, enligt skatteskalan, skulle betalas.som

Det väsentliga denna anpassning till skattereglernaär äratt en
fortlöpande Det finns därför risk förändringar iatt utanprocess. en
skattesystemet successivt eroderaskommer skattebaserna tiden,överatt

fårbeskattningens effektivitet försämras. Detta till konsekvens att om
hållasskatteintäkternas nationalinkomsten oförändradandel skall krävsav

successiv höjning med ytterligare snedvridningarskattesatserna,en av som
följd. En ökad likformighetbreddning skattebaserna och i beskatt-enav
ningen, reducerar lönsamheten i och möjligheterna till skatteplanering,som
medför därför i sig utveckling skattebaserna framöver,en mer gynnsam av

initialt.inte skatteintäkterna ökaräven om
påverkanEn näraliggande skattereformensaspekt gäller verksamhet

i gränstrakten mellan den formella och informella ekonomin. Ett skattesys-
marginalskatter inkomster i viss utsträckninghögatem som ger ger

upphov till tjänster, iställetegenarbete och obeskattade byten för köpav
och försäljning skattereformmarknad. En sänker marginal-en som

frånskatterna informellakan medföra förskjutning den till den formellaen
pågåendeekonomin eller i varje fall bromsa i motsattprocessupp en

såriktning tidigare icke beskattad verksamhet blir beskattad.att
indirektaDessa effekter skall till effekterna skatteintäk-läggas de

följa effekterkan sänkning iskattesatsernaterna som gerom en av
ekonomin resulterar i produktionsvolym. Detta medförstörresom en

ocksådefinitionsmässigt högre inkomster i sin skatte-störretursom ger
baser. Den statsñnansiella kostnaden för sänkta skattesatser understiger
därför den direkta kostnaden vid oförändrade skattebaser.

2. Välfärdsaspekten.

Skattereformen skall minska effekternade snedvridande skattesystemetav
och därmed bidra till allmänt medborgarna välfärd. Den,högreatt ge en
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indirekta samhällsekonomiska kostnad skatterna skapar liktydig medärsom
hushållen.välfärdsförlust fören

Denna välfärdsförlust kan sig iuttryck bortfall arbetstimmarta ett av
och produktion och därmed inkomster konsumtionsmöjligheter.och
Verksamhet hade vid lägre skattesatser kommer inteägt kanskesom rum

stånd. hushållensalls till Ur synvinkel innebär emellertid snedvridande
skatter välfärdsförlust i betydligt vidare mening. Ett eventuellten en
bortfall produktion och inkomster betrakta följdär attav snarare som en

fundamentalt välfärdsproblem i samband med beskattning.ettav mer
De påflesta skatter skatt köp försäljningär och och tjänster.av varor

Detta gäller inkomstskatten,även skatt arbetskraft, ellerärsom en
beskattningen ränteinkomster, skatt kapitaltjänster.t.ex. ärav som en

sådanEn skatt medför alltid det pris köparen högre detmöter äratt än
får.pris säljaren Effekten detta byten och tjänster,är attav av varor som

förmånliga bådeskatter hade varit för köpare säljare,och inteutan
stånd.till Köparenkommer beredd betala pris för ytterligareär att ett en

enhet tjänsteller överstiger det pris säljaren kräver för attav en vara som
tillhandahålla den, skatten fyller den mellanskillnaden och detgörutmen
olönsamt med ytterligare byten.

På arbetsmarknaden kan detta innebära värdet den produktionatt av
ytterligare arbetstimme skulle till egentligenupphov överstigersom en ge

värdet ytterligare timmes fritid, skatten döljer detta. Dettaav en men
medför marginalskatten arbetsinkomster samtidigtsänks,att om men

såandra skatter höjs inkomstenden totala vid oförändrad arbetstidatt är
så likväldensamma, kan det innebära välfärdshöjning för den enskilde.en

Bytesförhållandet mellan arbete och fritid har nämligen förändrats ett
möjliggör högre välfärd öka arbetsinsatsen, därförsätt attsom en genom

nettotillskottet till inkomsten blivit högre värdet den fritidänatt av som
går förlorad.

Ett motsvarande kan föras skatternas snedvridanderesonemang om
konsumtionen. En visseffekt skatt konsumtion innebärtyp atten av

relativa pris inte speglar relativa produktionskostnader.dess Detta medför
får anspråkfelaktig bild de produktionsresurserkonsumentenatt en av

konsumtion Konsumentensdenna ställer. värdering ellerav en varasom
tjänst relativt andra tjänster, marginalen likaoch medärvaror somen

då frånskilja sigrelativpriset, kommer den relativa produktionskostna-att
En förändring skattesatsen kan leda till förändradden. sammansätt-av en

efterfrågan, därför de relativa priserna förändras. Detta medförning attav
produktionsresurser omfördelasi sin och produktionensatttur sam-

mansättning förändras välfärdshöjning i densättett som ger en
värdering den produktionmeningen konsumenternas ökar äratt av som

produktionvärderingen den minskar vid likahögre totalän storav som en
värderingproduktionskostnad. Konsumenternas det totala produk-av

produktionsnivåntionsresultatet blir därmed högre densamma.även ärom
nivå innehållDet konsumtionensinte dess harbara ävenär utan som

betydelse för välfärden.
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3. Produktionsaspekten.

påDen aspekt skattereformens dynamiska effekter kommit attsom
tillmätas intresse dess betydelse för produktion och tillväxt. Enstörst är
reformering inkomstbeskattningen minskade snedvridningarav som ger-

arbets- kapitalmarknaderna påverkaoch förväntaskan arbetskraftsut--
på både tillgångbud och kapitalbildning innebär ökadsätt ochett som

effektivare användning produktionsresurser. En effekt skattereformenav av
produktionskapaciteten ekonomiskaär och den tillväxten ökar. Det böratt

dock understrykas betraktat motiv för skattereformen dessaäratt ettsom
effekter produktionen underordnad välfärdsmotivet. Det kan aldrig

självändamål öka produktionen. Man bör istället detett att attvara se som
den ökade välfärd följer reducerade snedvridnin i skattesystemetsom gar
kan komma till iuttryck ökad produktionsvolym.en

En förändring skattesystemet kan resultera i högre produk-av en
tionsvolym i princip olika sätt.tre

En mobiliseringökad produktiva arbetskraft kapital,ochav resurser som
hushållen sittökar utbud arbetskraft och sparande.attgenom av

En effektivare, i allokeringbetydelsen produktiv, arbetskraft ochmer av
kapital. Den samhällsekonomiska produktiviteten variera kraftigtkan
mellan olika framstårdelar ekonomin, för den enskilde inteav men
skillnaderna, grund skatter, lika En förändringstora.av som av
skatterna innebär korrespondens mellan privatekonomiskstörresom en
och samhällsekonomisk lönsamhet kan därför leda till omfördelningen

från lågproduktiv till högproduktiv verksamhet.av resurser
3. En förbättrad fimktionsförmåga i ekonomin. I ekonomi relativ-dären

priserna ständigt förändras påställs krav fortlöpande anpassning, t.ex.
i påform rörlighet arbetsmarknaden. En förändring skattesystemetav av
kan i detta och andra avseenden innebära flexibilitethögre graden av
i ekonomin. Den kan medföra samhällsekonomiskt effektivareäven en
lönebildning eller omfattningen och inriktningen utbildningenatt
påverkas positivt.

långsiktigtI sådanaperspektiv vikt skiljadet mellan effekterett är attav
ekonomin produktionsnivån sådanainnebär lyft effekterochettsom av

långsiktigakan medföra På långden tillväxttakten blir högre. siktattsom
tillväxttakten i ekonominär bestämd tillväxten arbetskraft ochav av av

itakten den tekniska utvecklingen.
En höjd sparande- eller investeringsandel kan endast medföra en

På långhöjning tillväxttakten. någonsikt finnstemporär det inte hellerav
anledning till arbetskraften grund skattereformen skulleatt växaav

Densnabbare. höjning uppståutbudet arbetskraft kanav av som som en
följd skattereformen betraktaär anpassning tillattav som en nya

Påskatteregler. effektivarekansätt allokeringsamma en av resurser ses
anpassning till prisrelationer. Konsekvenserna de effektersom en nya av

såledesunder punkterna engångslyft1 och 2 BNP-nivån,iär ettsom anges
intekommer höja tillväxttakten.attmen

Däremot kan den effekter fåunder tredje punktentyp av som anges

9-RINK 4
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lång Påsikt. mycketbetydelse för den ekonomiska tillväxttakten även
lång Om förändring ieffekter centrala.sikt just dessa eventuella en

förmå tiondelshöja tillväxttakten med enbartskattesystemet skulle en
nivåhöjning50-årsperspektivår, idetta motettprocent en avsvararper

5%.BNP med
skall bidra till samhälls-Huvudmotivet för skattereformen denär attatt

långsiktigt i de avseendenperspektiv fungerar bättreekonomin i treett
således långsiktiga effekternaoch strukturellaDet deärsom angavs ovan.

skattereformMen eventuellde centrala. det uppenbartår är att ensom
påtagligafå samhällsekonomin i kortsiktigteffekter ävenkommer ettatt

förenat medgenomförandet reformentidsperspektiv. Själva ärav
stabiliseringspolitiska och awägningar.problem

långsiktiga effekterna skattereformen.I kapitel 4 behandlas de av
viatillväxteffekter delsdärvid till produktions- ellerIntresset koncentreras

hushållens Underlag i dag försparande. saknasarbetskraftsutbud, dels via
skatterefor-diskussion statsfinansiella aspekteromfattande omen mer

hushållens mening.i vidareeffekter välfärdeller dess enmen
stabiliseringspolitiskt5 skattereformen iI kapitel behandlas ett

kortsiktigaskattereformensperspektiv. Tyngdpunkten ligger därvid
konsumtion ochpriser, privateffekter arbetskraftsutbud, löner och

hushållssparande, finanser bytesbalans ochden offentliga sektorns samt
tillväxt.

långsiktigt tillväxtperspektivi4 Effekter ett

arbetsmarknadenEffekter via4.1

arbetskraft4.2.1 Utbudet av

arbetskraftsutbud.ökatTeorin talar för

tillväxtbefrämjande effekternade dynamiska ellerI diskussionen av enom
knutits tillintresset i första handinkomstbeskattning, harreformerad

specifikt tillarbetskraft och volymenutbudeteffekterna merav
till detta.finns flera skältimmar. Detarbetade

kraftigreformeringen skattesystemetförsta innebärFör det enav
därförarbetsinsatser. Det förefallerreduktion marginalskatten varaav

denfritidpåverkan individernas val mellan arbete ochjust i mestsomav
ligger.skattereformeneffektenentydiga direktaoch av
koncentrerats kringi Sverige harför intressetEtt andra skäl att ar-

område viss empirisk kunskapfinnsdet dettabetskraftsutbudet är att en
kvantifiera effekterpå. möjlighetDettafalla tillbaka attatt ger

svåraresamhällsekonomineffekter ärarbetskraftsutbud, medan andra
arbetskraftsutbudet harförEtt tredje skälberäkna.modellera och attatt

delövervägande härrörtill heltskatteintäkternauppmärksammats år att
efter skatte-detfrån ävenarbetsinsatser och kommer göraskatt att

arbetsvolymendirekta effekterdärförStatsfinansielltreformen. år
ensidigframgått alltföremellertidtidigareSombetydelsefulla. är en

olycklig.arbetskraftsutbudeteffekterskattereformenskoncentration till
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Även betydelsen för arbetskraftsutbudet skulle visa sig marginellom vara
kvarstår likväl andra betydelsefulla samhällsekonomiska motiv för en
reformering inkomstbeskattningen.av

En ekonomisk analys arbetstidens måstebestämning baserasav en
modell för den enskilde individens sådanval arbetstid. En bestårmodellav

tvånormalt element, dels individens välfärdsmässiga awägning mellanav
inkomst arbete och värdet använda tiden till delsattav annat,av en
beskrivning stårde möjligheter öppna välja mellan olikaattav som
kombinationer inkomst och fritid, s.k. budgetrestriktion. Hur dennaav en
budgetrestriktion löneförhållandenbestäms bl.a. skatte-ut ochsamtser av
transfereringssystemen. Såväl preferenser för arbete budgetrestrik-som

påverkastionen rad bakomliggande faktorer familjeförhållanden,t.ex.av en
bostadsort, ålder.utbildning och I utvecklade modeller äventasmer

hushållhänsyn till tvåi bådasmed bestäms arbetsutbudatt ett i ettvuxna
simultant beslut.

En sänkning marginalskatten innebär den marginella timlönenattav
efter stiger,skatt dvs. förändringen i disponibel inkomst ytterligareav en
arbetsinsats sådanblir Betydelsenstörre. förändring för valetav av
arbetstid tvåbrukar ianalyseras motverkande effekter. Delstermer av en
inkomsteffekt förändring i skatteuttaget höjd disponibelen som ger en-
timlön möjliggör inkomst och konsumtion med mindre antalettsamma
arbetstimmar och sänker därför arbetskraftsutbudet. Dels substitutions-en
effekt högre disponibel timlön höjer lönsamheten arbete ochen görav-
fritiden dyrare, vilket höjer arbetskraftsutbudet. gårDet inte att
teoretiska grunder entydigt vilken dessa effekteravgöra övervägerav som
vad beträffar den direkta effekten arbetskraftsutbudet.

Nu hör det emellertid till bilden skatteintäkterna tillatt delenstörsta
hushållentillbakakommer till i form offentliga transfereringar ochav

hushållenkonsumtion, vilket kan tänkas Mångabeakta. ekonomer menar
därför det ändå gårteoretiska grunder hävdaatt substitutions-att att

aveffekten inkomsteffekten. Enväger över sänkning skattesatserna som
finansieras med sänkta offentliga transfereringar reducerar den

inkomsteffekten skattersammantagna och bidrag medan substitutions-av
opåverkad.effekten lämnas En liknande effekt, fast inte lika tydlig, har

minskad offentlig konsumtion.
Den skattereform skisseras i PM 100 innebär marginalskattenattsom

i inkomstbeskattningen för de allra flesta sänks kraftigt. Upp till vissen
inkomstnivå den absoluta marginalskattereduktionenär i inkomst-större
skikt med höga marginalskatter i lägre inkomstskikt. förhållandetän Det

lågamarginalskatten sänks i inkomstskiktatt även medför effektenatt
arbetskraftsutbudet bland i någonhögre inkomstskikt månigrupper
reduceras påverkasdessa negativ inkomsteffekt påatt den delgenom av en

inkomsten ligger i lägre inkomstskikt. såledesDet hadeav som ur ren
arbetskraftsutbudssynpunkt varit effektivare och statsfinansiellt billigare

enbart sänka marginalskatten i högre inkomstskikt.att
Den andra ledet i skattereformen breddning skattebasen förär en av

både frånskatter inkomster, arbete kapital,och och konsumtion. Enligt
PM 100 denna beräknad helt kompenseraär skattebortfallet sänktaatt av
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utgifteroffentligaarbetskraftsutbudet viaEffektermarginalskattesatser.
relevanta.därför inteär

dendelför det förstainnebärskattebasernaBreddningen att en avav
på följerarbetsinkomster,marginaleffektensänkning den totala avsomav

marginal-totalItillbaka. begreppetreducerade marginalskatten,den tas
in idisponibla inkomsten drasdel dentilleffekt bl.a. hänsyn atttas aven

breddninginnebärdå konsumtion. Dettaanvänds tillden attskatt aven
Dåmarginaleffekten.totalai höjer denmervärdesskatten sigförbasen

skattebaserbåde breddadeochtill sänkta skattesatsertagitshänsyn ger
reduktion denkraftigganskaskattereformendock sammantaget aven

marginaleffekten.totala
timlönenmarginelladen realaför det andraBasbreddningen innebär att

prisnivån justeras delsallmännadenefter skatt reduceras att uppgenom
delsmedkonsumtion beläggsmomsbelagdtidigare ickeatt moms,genom

kapitalinkomstbeskattningenförbasbreddningendelaratt avgenom
prisnivån, bl.a. högre boen-höjningregistreraskommer att en avsom

dekostnader.
marginalskattesänk-stigerdisponibla timlönenDen nominellt genom

prisnivå.höjdtimlönen reducerasmedan realvärdetningen, genom enav
både respektivesubstitutions-skattereformenelement i harBägge dessa

gårNettoutfallet interiktningar.iinkomsteffekter verkar motsatta asom
substitutionseffektenförefaller rimligtsig Men detpriori uttala attatt om.

breddningenmarginalskattesänkningen ii själva änväger tyngre av
effekt denmarginalskattesänkningen harskattebaserna, eftersom störst

basbreddningen berörarbetsinkomst, medanintjänade delensenast av en
basbreddningen vadDärtilli lika grad. kommerhela inkomsten hög att

icke-beskattningkapitalinkomster, dvs. skärptbeskattning avenavavser
till inkomsteffekt i riktningarbetsinkomster, upphov mot ettger en ren

arbetskraftsutbud.ökat
alltså tillskattereformen lederförefaller teorin tala förSammantaget att

också sannoliktförefaller intuitivt högstarbetskraftsutbud. Detökat attett
höjer det ekonomiskaskattereform, samtidigttotalfinansierad somen

också till ökat utbudytterligare arbetsinsatser, lederutbytet avav
arbetskraft.

mellan de empiriska studierna.skillnaderStora

empiriskt arbetskraftsut-flertal försök beslysa hurDet gjortshar ett att
innebär, förenklat, förDen traditionella metoden starktbudets bestäms. att

tidpunkt dels arbetad tid, dels värdenindivid observeras vidvarje etten
beskriver utseendet denbakgrundsvariabler ochantal parametrar som

och fritid individenivalmöjligheten mellan inkomstrestriktion möter,som
jämföra olika individer med avseendeGenomtimlön efter skatt.bl.a. att

erhållsförklarande variablernaarbetstid värden dederas val ochav
för preferenser mellanuttrycksamband mellan dessa, ettett somsom ses

tvåsådan förmetodik antaganden: detEn byggerfritid.arbete och
sig i jämvikt, dvs. de arbetarindivider befinnerobserveradeförsta allaatt

vill För det andra allaomständigheter, arbeta.under givnatid de, attden
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i grunden har preferenser, individer likadvs. alla i allaärsamma som
andra avseenden i princip awägning inkomst fritid,gör mellan ochsamma
varför skillnader i deras arbetstid olikheterkan resultat i derasses som av
budgetrestriktioner.

utgångspunktMed från gårsamband förden här detett typen attav
varje individ påberäkna effekterna arbetskraftsutbudet budgetrestrik-om

någottionen förändras i avseende viss förändring skattesys-genom en av
Därigenom blir det möjligt beräkna vad olika förändringartemet. iatt

skattesystemet skulle för effekter det totala arbetskraftsutbudet.ge
I från någratabell 1 redovisas resultaten simuleringarde olikaav av

skattereformer gjorts med modeller skattade svenska data.ärsom som
Även den grundmetodik följer det beskrivitsanvänts mönsterom som som

bör det de metoder i dessa studiernoteras att använts ärovan som
betydligt utvecklade.mer
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Tabell 1
simuleringar olika skatleförslagav

Studie Skattereform Genomsnittlig Effekt arbetsutbud
förändring i timmarav
marginell tifnlön
efter skatt

ÖvergångBlomqvist till1. proportionellt % år:40 gifta 25-54 7%mänett ca
1983 skattesystem där skattesatsen

för skatte-attanpassas ge samma
intäkt. Beräknat årsför 1973
skattesystem

2. Blomqvist Samma reform år:under beräknad %40 gifta 25-55 7 %mänsom ca
årsHansson för 1980 år:skatter. gifta kvinnor 25-55 %10

1989
Sänkt marginalskatt 5 %-med 10-12 % totalt: ‘2 2 %1 ‘4-enheter för inkomster över 29 000 gifta %1,0 1,2män: -års1980med skatter. gifta %kvinnor: 2,6 3,8-

3. Blomqvist Alternativa årsreformer 1988av
1988 skattesystem:

Sänkt marginalskatt vid statlig 3 %totalt:
tilläggsskatt %—enhetermed 4 för
inkomster 140 000-190 000 %och 5 gifta %män: män: 1,6+
5 fa-enheter för inkomster %över kvinnor: z1
190 000.

Sänkt marginalskatt %-med 5 %totalt: 8 ‘2
enheter för inkomster %över 70 000 10 %män: z gifta 2,8män: +

%kvinnor: 7
3. Sänkt marginalskatt %—-med 10 17 %totalt:
enheter för inkomster 70 000 % %över 21 gifta 6 ‘2män: män: +

kvinnor: %14
Ljones,4. Sänkt kommunal skattesats och 12 % 6-7 %totalt: +ca
Ström marginalskattespärr 5 %-enhetermed %gifta 5män: +
1987 %gifta kvinnor: 13+

ensamstående: %1+
5. Aaberge, Sänkt marginalskatt 10 %—cnhetermed % %17 totalt: +0,2 alt 1,0

Ström och enheter för inkomster 70 000, %över gifta 0,7män: +0,3 alt
Wennemo finansierad med utvidgad skattebas %gifta kvinnor: +0,2 alt 1,3
1988 årsminskade avdrag, med 1988 skatter

1 Egen uppskattning.

Den faktor vid sänkning marginalskattesatserna kan antassom en av
styrande för storleken förändringen arbetskraftsutbudet ärvara av

rimligen den relativa förändringen marginell timlön efter skatt, dvs.av
förändringen i vad blir kvar efter vid Dettaskatt arbetsinsats.extrasom en
innebär sänkning marginalskatten med visst antalatt ett procenten-en av

harheter betydelse för arbetskraftsutbudet marginalskatte-högrestörre
utgångsläget.i En marginalskattenär reduktion med femsatsen av

medför för 72%procentenheter med marginalskatt denatten person
marginella timlönen efter 18%.skatt stiger med Samma skattesänkning
betyder för 47% marginalskattmed höjning den marginellaen person aven
timlönen efter skatt 9%.med En marginalskattesänkning vissav en
storleksordning har därför för arbetskraftsutbudet blandbetydelsestörre

lågamed höga inkomster med inkomster. Enblandängrupper grupper
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värdering olika skattereformer därför i intebör detta sammanhang görasav
förändring förändring i disponibeli skattesatsertermer utanav av

marginallön.
I gjorts överslagsmässig beräkningkolumn 3 i tabellen har vilkenen av

fåskattereformereffekt de olika har simulerats skulle densom
genomsnittliga disponibla marginallönen inkomsttagare förräknat per

år.65under Eftersom genomsnittliga inkomstermännens ärpersoner
ocksåligger i marginalskatteskikt. Förhögre de högre därförmännen är

påeffekten de tänkta marginalskattereformerna den marginella timlönenav
för kvinnor. En uppskattninghögre vad gäller tyder denän attgrov

skillnaden betydande.ganskaär
BlomqvistDe olika studierna Sören sänkningtyder attav en av

påtagligamarginalskattesatserna effekter arbetskraftsutbudet.skulle ha
De skattningar gjordes i underlags-PM:n till inkomstskattekommitténsom
Blomqvist 1988 visar marginalskattesänkning skulle ökaatt en ar-
betskraftsutbudet i timmar bland gifta med motsvarande knapptmätt män
13 relativa förändringenden i marginell timlön efter skatt för helaav

någotDet bör de gifta sannolikt harmän. männennoteras attgruppen
inkomster och därmed marginalskatter ogifta Förhögre högre deän män.

pågifta därför effekten den marginella timlönen förmännen är större än
såogifta Detta skulle i fall innebära relationen mellan förändringmän. att

någotarbetskraftsutbudi och marginell timlön mindreskulle kunna vara
13. Dessutom tyder de andra studierna Blomqvist effekterän av av en

något mindre storleksordning.
Skattningarna i Blomqvist Hansson 1989och omfattade giftaäven

kvinnor. Dessa skattningar visar, i likhet fleramed andra studier, att
påverkaskvinnornas arbetskraftsutbud betydligt förändringmer av en av

disponibladen timlönen En förklaringtänkbar till dettaän männens. är att
effekten avtagande med arbetstid, dvs. det krävs förändringar iär större
disponibel marginallön för relativa effekt arbetstiden föratt ge samma

långamed arbetstider jämfört med med korta arbets-personer personer
Det därförtider. skulle krävas mindre förändringar i marginaleffekten för

kvinnornas arbetsutbud skulle öka i viss omfattning. Sammantagetatt en
såledesför gifta och kvinnor finns anledningdet räkna medmän att en

något effekt arbetskraftsutbudet i relation till förändringen istörre
ådisponibel marginallön. Om sidan ogiftaandra längreharäven män, som

arbetstider kvinnor, inkluderas, verkar istället idetta riktning.än motsatt
En uppskattning den relativa effekten arbetskraftsutbudetär attgrov
för 25-30%alla arbetsmarknaden mellan relativadenärgrupper av
förändringen marginell timlön efter skatt.av

Den genomsnittliga förändring i disponibel marginell timlön som
beräknats i kolumn 3 genomsnitt inkomsttagare. Nu varieraravser per
emellertid sannolikt den genomsnittliga arbetstiden marginalskatte-mellan

såskikten, inkomsttagare i höga marginalskatteskikt tenderar haatt att
arbetstider. Deraslängre andel den totala volymen arbetade timmar ärav

då deras andel inkomsttagarna. Vid sammanvägningstörre än av en av
utbudseffekterna i olika inkomstskikt det just andelen timvolymenär av

skall användas vikter. Detta innebär totaleffektenattsom som
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andel effekten disponibel timlön olikaarbetsutbudet mätt som av av
någotskattereformer blir den knappa tredjedelstörre än som angavs ovan,

skulle lika känsliga för förändringar iallaäven om grupper vara mar-
ginallön.

Någon information hur arbetstiderna varierar i olika marginalskatte-om
gårskikt finns emellertid inte tillgänglig. Däremot viss hänsyn tillatt ta en

faktor effekten fördenna arbetsutbudet utgörmännen,attgenom som
60%,ungefär hälften inkomsttagarna, viktas deras andelmed ärav som

timmar.volymen arbetadeav
Sammantaget förefaller rimlig tolkning Blomqvists skattningaren av

10förefaller skattreform sänker marginalskattesatsen medatt somvara en
i inkomstskikt medföraprocentenheter alla det lägsta, skulleutom en

3-5%.höjning arbetskraftsutbudet i timmar medav
Ljones-Ström respektiveAabergeStudierna mfl utfördaärav av samma

frånforskarlag och modellansats, vilken skiljer sig denhar använt samma
framgårBlomqvist använder. Som appliceradtabellen har denna modellav

på data givit varierande Forskargruppensvenska högst resultat. bedömer
stårdock resultaten i Aaberge m.fl. tillförlitliga ioch bättreäratt mer

fått frånöverensstämmelse med deresultat har data andra länder.
Enligt denna studie effekten marginalskattesänkning arbets-är av en

0,2%kraftsutbudet tämligen marginell, vid tioprocentig sänkning.endast en
någotI alternativ skattning med mindre restriktiva antaganden fann deen

effekt, fortfarande mindre i Blomqvists skattninstörre avsevärt änmen gar.
Den modell används i Aaberge m.fl. teoretiskt tilltalandeärsom mer

påverkaden försöker till fler faktorerhänsyn kanatt tagenom som
tvåDetarbetstiden. fr.a. faktorer bidra till förklaraskulle kunnaär attsom

skillnader i resultaten. Den första m.fl. i sin modellAabergeär att tar
Ävenpåtill restriktionerhänsyn individens möjlighet välja arbetstid.att om

förhållanden,individen, med hänsyn till ändrade ekonomiska för-önskar
svårtändra sitt arbetsutbud, kan detta grund arbetsorganisa-attvara av

tionen restriktioner arbetstiden.lägger
sådanaDet emellertid inte självklart hänsyn skall tillär att tassom

restriktioner. Förändringar i arbetstiden kan flera olika former och ärta
inte följden individuella inom för jobb.enbart val Omettav ramen

många frånpreferenserna för awiker markant den faktiska arbetstiden
så småningom anpassning dels förändringkommer skeatten genom en av

via jobb, viaarbetsorganisation eller byten dels kollektiva avtal. Vidav en
given tidpunkt kan restriktioner ha betydelse längreöverstor settmen en

När 10%-igtidsperiod betydelsen mindre. Aaberge m.fl. simulerarär en
marginalskattesänkning i modellen med restriktionertautan att

får också arbetskraftsutbudet, +0,6%arbetstiden de effekterstörre
+0,2%.jämfört med

faktisk önskad arbetstid betydelse förSkillnader mellan och kan ha
empirisk skattningen sambandet mellan disponibelresultaten av en av

såarbetsutbud, Om det skulle arbetartimlön och att grupper somvara
vilja överrepresenterade blandmindre vad de egentligen skulleän göra är

låg timlön, medan högavlönade istället i högre grad tenderarmedgrupper
rådande vilja,vad de med skattesystem skulle kanarbeta än ettatt mer
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skattat samband mellan disponibel timlön faktiskoch arbetstid överskatta
den betydelse förändring i disponibel timlön har den önskadeen
arbetstiden.

En faktor, troligen betydelse,är Aabergestörre ärannan attsom av
m.fl. hänsyn till arbetskraftsutbudet för giftatar eller sammanboendeatt
kan simultana Detbeslut. innebär arbetskraftsutbudattses som mannens
påverkas förändringar också i hustruns disponibla lön och motsvarandeav
gäller för hustrun. Om disponibla timlön stiger, medan hustrunsmannens

oförändrad,är kan detta leda till slags arbitrage arbetstimmarett av
mellan Mannenmakarna. ökar sin arbetstid, detta kompenseras i vissmen
utsträckning hustrun samtidigt reducerar sin. Genom studeraatt attav
enbart fångasde gifta beteendemännens bara den dessa effekter,ena av
vilket överskattning totaleffekten. Skattningar i Aaberge m.fl.ger en av
indikerar sådanadet kan finnas korseffekters.k. har betydelse.att som
Skillnaden mellan de alternativa effekterna simuleringarna i Aabergeav
m.fl. beror bl.a. i det andra alternativet korseffekterna,räknasatt
åtminstone delvis, bort. I Ljones-Ström, liksom i Blomqvist studier,
bortsågs fråndäremot sådanahelt korseffekter.

Ytterligare tänkbar förklaring till skillnader olikamellan deen
skattningarna skillnader i datamaterialet. Enär skattning baserad
datamaterial där uppgifter arbetstider samlats in med metodom en som
underskattar den faktiska spridningen arbetstider riskerar under-attav
skatta effekter marginalskattesänkningar.t.ex.av

Även frånsett olika studier olika olika resultat finns detatt gett
ytterligare skäl försiktig i tolkningen de empiriskaett resultaten.att vara av
Som framgick de baserade tvärsnittsstudier. Detär emellertidärovan
inte alls självklart samband jämförelsebaserat mellanatt ärett som
individer vid tidpunkt förhållanden också hålleroch under givna för atten

siguttala hur individer då förhållandenkommer bete sig tidenatt överom
förändras. Det skulle kunna finnas visst samband mellan arbetstidt.ex. ett
och den på sårelativa lönen individen i sittsätt val jobb ochatt av
arbetstid inte nivåbara timlönensstyrs hur välavlönatävenutanav av
jobbet i jämförelseär med andra jobb. Man beredd jobbaär att mer om

får bättre betalt i jämförelse med andra Enabsolutänman sett.snarare
dåtvärsnittsstudie skulle överdriva betydelsen förändringar i disponibelav

timlön. Vidare kan det finnas bakomliggande faktorer t.ex. arbetskultur
el.likn. fångasinte i empiriska skattningar, i verklighetensom men som
påverkar bådeindividernas val arbetstid och timlön och därmed skaparav

till viss del skenbart samband mellan dessaett variabler.

Positiva osäkra effekter förslaget i PM 100.men av
1989 den genomsnittliga marginalskatten,är räknat inkomsttagareper
exklusive pensionärer, 49%. Med den skattereform skisseras i PMca som
100 skulle den sjunka med 17 32%.procentenheter till Effekten
disponibel marginell timlön skulle för inkomsttagare i det lägsta mar-

fårginalskatteskiktet, sin marginalskatt sänkt med 5 procentenheter,som
uppgå 8%.till Inkomsttagareknappt med marginalskatt 62%, idagsom
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behåller efter reformen38% marginell inkomstökning, kommer attenav
uppgång medbehålla 31% inkomstökningen, vilketytterligare är enav

disponibelskattereformen80%. genomsnittliga effektenDenöver av
uppgå 12%.något 37överslagsmässigt, tillberäknastimlön kan, ca

arbetskraftsutbudeteffekterBlomqvists beräkningar visade som
timlön.25-30% relativa förändringen i disponibeldenmotsvarade ca av

marginalskatteskikt blirtill olikheter i arbetstid mellanMed hänsyn tagen
något beräkningarEn mekanisk överföring Blomqvistseffekten större. av

marginalskattesänkningen skulle kunna ökahandenskulle vid attge
10-12%.arbetskraftsutbudet med

iDå ingen tagits till det andra elementetemellertid hänsynhar
påför skattnämligen breddning skattebasernaskattereformen, av
förfr.a. konsumtion. Breddningen skattebasenocharbetsinkomster av

arbetsinkoms-marginaleffektenmedför i sig den totalakonsumtion att
med mellanmarginaleffekten liktydigt kvotenstiger. Den totala ärter

då tillarbetskraftskostnaden. Hänsynoch den totalamarginell nettolön tas
åtminstone till betraktas skatt,avgifter del, kansociala storatt somm.m.,

lång tillVidare hänsynsikt avräknas bruttolönen. atttas ensom
dåinkomstökning drabbas skatt den konsumeras.marginell av

70%,drygt räknatmarginaleffekten kan uppskattas tillDen totala per
tilldenna siffraSjälva marginalskattesänkningen reducerarinkomsttagare.

reduceras totala59%. Inkluderas effekter breddad momsbasäven av
V2%. timlönen medtill 61 Effekten den disponiblamarginaleffekten

genomsnitttill marginaleffekten reduceras med ihelahänsyn tagen ca en
då jämfört med enbarttill breddad momsbasfemtedel hänsyn tas om

effektenmarginalskattesänkningen genomförts. Den sammantagna
således motsvarande grad. Detta skullearbetskraftsutbudet reduceras ibör

i timmar,effekten arbetskraftsutbudetden totalabetyda måttatt
8-10%.Blomqvist beräkningar, skulle blibaserat

ligger utanför denmarginaleffekterdock inte säkertDet är att som
arbetskraftsutbudetförinkomstbeskattningen har betydelsedirekta samma

marginalskatte-Det uppenbartmarginalskatten.den direkta är attmersom
videxplicit till besluthänsyn attär parameter tarsatsen omsom manen

arbetstid.sinförändra
skattereformer baseradeeffektersimuleringar ärBlomqvists av av

disponibel timlön hararbetskraftutbud ochsamband mellan somav
sig till dagensobservationer individer harskattats anpassatsomav

Skattereformendisponibla timlöner dettaoch deskattesystem genererar.
disponibla timlönen ökarden100 innebär föri PM stora attgrupper

nivå. Om den skattadebetydligt högrekraftigt och hamnarmycket en
effekternautbudsfunktionen används för dra slutsatseratt avom

så extrapoleras tillsambandetinnebär dettaskattereformen sägaattatt
nivåden därnivåer högredisponibel timlön ligger änavsevärtsom
betydligtosäkerhetenDetta medför ärsambandet har skattats. även att

förändringmarginellsimuleringjämfört medstörre avav en meren
skattesystemet.

osäkerhet1988 dennai BlomqvistEnligt bedömningen är snarare
får därförarbetskraftsutbudetuppåt. ökningnedåt En 10-procentigän av
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sådanbetraktas En dåosäkerhetövre gräns. gäller främst effektensom en
för inkomstgrupper sådanmed höga marginalskatter. En schablonmässig
beräkning gjorts förutsätter arbetskraftsutbudet i dessaattsom ovan

ökar med 15%. Mot bakgrundän dennaattgrupper mer av grupp
långasannolikt redan har relativt arbetstider, sig detta mindreter
år,sannolikt. I 35-54män torde kraftigt överrepresente-gruppen som vara

rad i inkomstskikt med höga marginalskatter, arbetskraftsdeltagandetvar
1988 95% och den normala medelarbetstiden i genomsnitt 42 timmarvec-
ka.

Det förefaller därför rimligt räkna med mindre effekt vadatt änen en
mekanisk överföring skattade samband skulle En överföringav ge. av

påBlomqvists resultat skattereformen i PM 100 utbuds-ger nog snarare
effekter i storleksordningen 7—8%.

En utgångspunktmotsvarande frånkalkyl med skattningarna i Aaberge
m.fl. skulle maximalt effekter i storleksordningen 12 2%.1ge -

Den simulering Blomqvist effekter skattereformergörsom avser av
den önskade arbetstiden. För detta skall tolkas effekteratt ävensom

måsteden faktiska arbetstiden denna sammanfalla med den önskade. Flera
studier tyder på såemellertid inte fallet. Det finnsärattnu grupper som
vill öka sin arbetstid, inte kan detta grund restriktionermen av

Likasåarbetstiden. finns givet dagens löner och skatter, villgrupper som,
minska sin arbetstid, hindras i detta. Attitydundersökningar förbl.a.men
arbetstidskommittén visar någotdenatt väger tyngre,senare gruppen
varför den genomsnittliga faktiska arbetstiden ligger den genomsnitt-över
ligt önskade arbetstiden. Skillnaden mellan i den under-grupperna var
sökningen dock relativt liten.

En skattereform ökar den genomsnittliga önskade arbetstidensom
för förstakommer den ytterligare vidga mellan önskadatt gapetgruppen

faktisk lång fåroch arbetstid. Om de såsikt arbeta mycket desom
fårönskar skattereformen den positiva effekten det faktiskaäven

arbetskraftsutbudet. För den andra kommer däremot höjninggruppen en
den önskade arbetstiden sig iuttryck mellan önskad ochatt ta att gapetav

faktisk arbetstid reduceras, medan faktiskaden arbetstiden inte ökar i
omfattning den önskade. Skillnaden mellan genomsnittligsamma som

önskad respektive faktisk arbetstid för den arbetar vadängrupp som mer
de önskar enligt arbetstidskommittens 2-3%undersökningmotsvarar ca av

timvolymen.den totala Detta skulle betyda kalkyler baseradeatt
Blomqvists skattningar skulle effekter det faktiska arbetskraftsut-ge
budet i storleksordningen 5-6%. skattningarna i Aaberge m.fl. ivisstar
mån till skillnader i faktiskhänsyn och önskad arbetstid, varför motsvaran-

reduktion intede kan deras skattning.göras av
Så långt analysen effekter reduktionen marginaleffekten iavser av av

beskattningen arbetsinkomster. Till denna skall läggas effektav en
arbetskraftsutbudet följer dels höjningen den allmännaattsom av av
prisnivån reducerar reallönen efter skatt, dels kapitalinko-skärptattav en

hushållensmstbeskattning reducerar inkomster. De flesta studier visar att
substitutionseffekten dominerar inkomsteffekten, vilket innebäröver att
prishöjningen verkar i dämpande riktning. Den skärpta kapitalinkomst-en



1989:33SOU20 Bilaga 4

höjerinkomsteffekttillgengäld upphov enbartbeskattningen i somenger
båda effekter harsannolikt dessaDetarbetskraftsutbudet. är nettotatt av

arbetskraftsutbudet.inverkantämligen marginellen

arbetskraftsdeltagande.medelarbetstid, högreänLängre snarare
i fleruttryck enderaarbetskraftsutbud sigEtt kanökat attta personer

sannoliktDetmedelarbetstiden stiger.i ärarbetskraften ellerdeltar i att
medelarbetstid,visa sig i längreskattereformen fr.a. kommer attatt en

Det främstabli marginell.arbetskraftsdeltagandet tordeeffektenmedan
mycketSverige redanarbetskraftsdeltagandet i ärtill dettaskälet är att

trendmässigt växandeDet dessutommed andra länder.i jämförelse ärhögt
arbetskraftsdel-kvinnor högregenerationer harfr.a. ettatt yngregenom

arbetskrafts-förfinnasDe där det kantagande äldre. utrymmeän grupper
då mångaåldrar kvinnorstuderar,ifr.a. ungdomardeltagandet öka äratt

åldersgruppernasmå äldsta yrkesaktivakvinnor i de samtmed barn,
pensionärsgruppen.

detarbetskraftsdeltagandetförklaring till det höga ärEn viktig att
innehåller flera elementredan idagbidragssystemetochsvenska skatte-

fyller denarbetskraftsdeltagande. Grundavdragetstimulerar högtettsom
ocksåsocialförsäkringsersättningarna ärfunktionen. En delstor av

Även spelatmarginalskatterna hararbetsmarknadsanknytning.avhängiga
Enligt Marianneutveckling.arbetskraftsdeltagandetsviktig förrollen

särbeskattn-utveckling innebardeltidsarbetetsSundströms 1987 studie av
samtidigtreducerades,marginalskatt1971 kvinnornasingsreformen att som

1970-talet. Denunderkvinnornasmarginalskatt änmännens steg mer
arbetstider medanminskade sinautvecklingen bidrog till männenatt

på deltid. Enarbetsmarknadengicki utsträckningkvinnorna högre ut
arbetskraftsdeltagandePM 100 stimulerar ökatskattereform enligt genom

också riktning,effekt iMen den kanmarginalskatter. motsattsänkta ge en
vilket ikvinnornas,marginalskatter reduceras äneftersom männens mer

1970-talet.mån undernågon utveckling denkan motsattge
arbetskraftsdeltagandetsåledes förflera skäl talarDet finns attsom

effektennågon utsträckning. Däremot ärsannolikt inte ökar i större
positiv.entydigtmedelarbetstiden mer

på arbetsinkomsterna.Effekter

produktionen deteffekterbedömning skattereformens ärVid aven
påverkan arbetskraft effekternautbudetnaturligtvis inte dess utanav

På lång dock rimligtavgörande. sikt detsysselsättningen ärär attsom
motsvarandearbetskraft innebärökat utbudmedräkna att ett enav

anledning det ökadeDet finns ingensysselsättningen.ökning attav
i varaktigt arbetslöshet.sig uttryck högrearbetskraftsutbudet skulle ta en

inte minst statsfinansiell synpunktsamhällsekonomisk ochDet ur --
långsiktigamåttet effekter sysselsättningenskattereformensrelevanta

iarbetade timmar sig, iställetökningen antaletemellertid inte utanär av
dennaarbetsinkomsterna och därmed skattebasernaden tillväxt somav
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Ökningenleder till. måttarbetsinkomsterna den ökadeär ettav
sysselsättnigens bidrag till förädlingsvärdet. Denna ökning behöver inte vara
proportionell antalet arbetade timmar.mot

Som framgått effekten skattereformenär den disponiblaovan av
timlön mycket iavsevärt höga marginalskatteskiktstörre i lägre, vilketän
också innebär påeffekten arbetskraftsutbudet förväntaskanatt störrevara
för befinner sig i höga marginalskatteskikt. Eftersom dengrupper som
genomsnittliga timlönen rimligen högre för inkomsttagareär i höga
marginalskatteskikt, innebär detta de totala arbetsinkomsterna kanatt
förväntas öka volymen arbetade timmar.änmer

Om de totala arbetsinkomsterna kommer öka volymenatt änmer
arbetade timmar kommer det registreras produktivitetsökning,att som en
förädlingsvärdet stiger antalet timmar.än arbetade Variationer imer
timlön för olika slags arbete uppfattas ofta uttryck för skillnad iettsom
produktivitet. Ett tolka den produktivitetsökningsätt följeratt som av
skattereformen utnyttjandegradenär arbetskraftatt med hög produk-av
tivitet stiger för arbetskraft medän lägre produktivitet.mer

Enligt överslagsmässig beräkning torde genomsnittlig effekten en
påvolymen arbetade timmar 5-6% effekt arbetsinkomster-motsvara en

i storleksordningen 6-7%. dåHänsyn har tagits till den osäkerhetna att
ligger i bedömningen påeffekterna arbetskraftsutbudet gäller isom av

första hand för de inkomstskikten.höga

Slutsatser

Den viktigaste genomgångslutsatsen denna råderdetär attav en
betydande osäkerhet hur effekterna kan bli arbetskraftsut-storaom
budet gårskattereform. Det bådefinna empiriskt stöd förattav en

marginelluppfattningen skatternas betydelse tämligenatt är och att en
marginalskattesänkning skulle mycket effekter utbudetstorage av
arbetskraft.

Såväl teoretiska, empiriska intuitiva överväganden förefaller docksom
underlag för slutsatsen skattereformen kan icke obetydligage att

effekter utbudet arbetskraft. Aaberges m.fl. skattningar maximaltav gav
ökning 2%, medan försiktigmycket översättning Blomquistsen en av

skattningar pekade 5%.minst En del andra undersökningar, t.ex.
Hanssons Stuartsoch 1986 jämförelse mellan olika länders marginal-
skatter och arbetskraftsutbud, stöd för Blomqvists resultat änger mer

någorlundaAaberges. En välgrundad gissning utbudetär arbetskraftatt av
lång sikt ökar med 4-5% med skattereform jämfört medmer en om

skattereformen inte genomförs.
För åtperspektiv denna siffra kanatt enligtnämnas arbetskrafts-ge att

undersökningarna uppgick den genomsnittliga arbetstiden räknat för
samtliga sysselsatta under 1988 till 31 14 timme 84%vecka ochper av
befolkningen åldrari yrkesverksamma deltog i arbetskraften. En effekt
arbetskraftsutbudet i den storleksordning dåskulle t.ex.som angavs ovan

medelarbetstid 1 14 timmarmotsvara är vecka längre ochen som per en
l2 högre arbetskraftsdeltagande, i jämförelseprocents med hur arbets-
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skattereform.kraftsutbudet skulle utvecklas utan
årenUnder 1963-81 reducerades den genomsnittliga medelarbetstiden

år,1%20%,sysselsatt med dvs. med närasammantaget ca per som enper
effekt arbetstidsförkortningar, längre ökad andel deltidsar-semester,av

Efter 1981 medelarbetstiden istället stigit medbetande harm.m..
år3%, 0,4% 1988. Tillmed i genomsnittellernärasammantaget t.o.m.per

uppgångendel förklaras minskad andel deltidsarbetande,stor menav en
stigit. Sett i historisktde heltidsarbetandes medelarbetstid haräven ett

således arbetskraftsutbudet medperspektiv positiv effektmotsvarar en
Men utvecklingen4-5% kraftig höjning medelarbetstiden.relativten av

ökning.1980-talet visar samtidigt det inte orimligunder äratt en
medelarbetstiden i Sverige, räknatI internationell jämförelse är somen

årsarbetstid T.ex. beräknas medelar-sysselsatt, bland de kortaste. attper
13%i Förbundsrepubliken 1987 längre ibetstiden sysselsatt änper var

för lägreSverige. Detta tolkats det finnshar attett stort utrymmeattsom
medelarbetstid i Sverige. Numarginalskatter skulle kunna längre ärge

sådan eftersom det finnsemellertid jämförelse inte rättvisandehelt etten
Sverigesamband medelarbetstiden sysselsatt ochmellan den kortare attper

arbetskraftsdeltagande,har jämfört med andra Länder mycket högtett
frånvaro föräldraledighet,vilket bl.a. medför olika former betald t.ex.att av

individensrelativt den enskildehög i Sverige. När det gäller bedömaär att
ival arbetstid det medelarbetstiden räknat arbete,är snarareper personav

måttjämförelsenormen. Dettasysselsatt, den relevantaän ärper som
4%arbetstid uppgick 1988 37,6 vecka. Om längretill timmar enper
arbetstiderarbetstid helt sig i enskilda väljer längreskulle uttryckta att

således 39medelarbetstiden tillökningskulle detta motvsvara en av
Även arbetskraftsut-effekttimmar vecka. i detta perspektiv ärper en

4-5%budet relativt kraftig.

arbetskraftsutbudetI vilket tidsperspektiv ökar

tillanpassningenDet rimligt räkna med den fullständigaär ett nyttatt att
lång Ett arbetskraftsut-tidsperiod. ökatskattesystem sker ganskaöver en

stånd individuella ochtill olikabud kommer rad typergenom en av
både grad övertids-kollektiva Det ibeslut. handlar högre ta utatt t.ex.om

arbetstidsregler formas i avtalersättning i i ledighet och huränpengar om
påverkalagstiftning. Sannolikt arbets-och kan skattereformen komma att

utvecklingutbudets under hela 1990-talet.
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Hur förloppet tidenöver avhängigtär bl.a. följande faktorer.utser tre

långHur hushållenstid anpassning det önskade arbetskraftsutbudetav-
Den här beteendeanpassningartar. typen beskrivs oftaav som en

effektendär förändring efter dessär störst genomförande,process av en
för sedan successivt klinga Ettatt alternativ S-formadärav. en mer

sådananpassningsprocess. En profil skulle kunna motiveras med detatt
hushållentid för inse ochtar hänsyn tillatt det ekonomiskata att

utbytet mellan arbete och fritid förändrats.har
Restriktioner i möjligheten förändra arbetstid ochatt sysselsättnings--

Igrad. kortsiktigt perspektiv finns begränsadeett möjligheter till
anpassning, välja längre iarbetstid befintligtt.ex. jobb. Ju längreetten
tid förflyter desto möjligheternastörre är olikasom att sätt anpassa
den faktiska arbetstiden till den önskade. Denna faktor talar därför för

tidenöver växande effekt arbetskraftsutbudet, så småningomen som
kulminerar nedåt.och vänder
Den viktigaste faktorn torde dock konjunkturläget, ellervara snarare-
läget arbetsmarknaden. Det har sannolikt betydelse förstoren
effekten skattereformen vilket konjunkturläge råder då denav som
genomförs. Detta utvecklas i avsnittmer

1990-talet inleds med reduktion arbetstiderna följden av som en av
förlängningen föräldraledigheten och genomförandet sjätteav av en

Densemestervecka. bådaeffekten dessasammantagna reformer kanav
uppskattas till frånvaro2 12%. Vid skattereform ocksådetär rimligtav

räkna med den stigande medelarbetstidenatt bromsasatt under 1990-upp
talet, bl.a. följd årensde realinkomstförbättring.senastesom en av
Skattereformens dåeffekter skall bakgrund denna referensut-motses av
veckling. En total effekt 4—5% under 1990-talet motsvarar en genom-

årligsnittlig tillväxt medelarbetstiden 0,4%. Skattereformen skulleav ca
således kunna leda till medelarbetstiden fortsätter stigaatt sättsamma

under 1980-talet, medan utebliven skattereform skulle leda tillsom en en
stagnation arbetstiden.av

4.1.2 Vidare aspekter effekterna arbetsmarknaden

Skattereformens betydelse för utvecklingen arbetsmarknaden handlar
inte enbart effekten volymen arbetade timmar. Särskilt iom ett
långsiktigt perspektiv finns det anledning uppmärksamma effekter vadatt

arbetsmarknadens funktionssätt i andra avseenden.avser
sådanEn rörligheten påaspekt arbetsmarknaden,är dvs. benägenheten

byta arbetsgivare ocheller bostadsort externatt rörlighet eller bytaatt
arbetsuppgifter hos arbetsgivare intern rörlighet. Den samhällsek-samme
onomiska betydelsen rörlighet arbetsmarknaden ligger i högav att en
grad rörlighet innebär utbudet arbetskraftatt snabbt kanav av anpassas
till förändringar i arbetskraftsefterfrågans sammansättning följersom av
ändrade prisrelationer, produktionsförhållanden Arbetskraft flyttaretc..

från lågproduktivlättare tillöver högproduktiv Expansivaverksamhet.
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Därmed kanarbetskraft.får rekryteraekonomin lättareisektorer att
undvikas.flaskhalsprobleminflationsdrivande

två rörlighetendrivkrafter bakomskilja mellan slagsoftaMan brukar
för arbetslöshetriskarbetslöshet ellerDenarbetsmarknaden. ärena

jobb pull-bättremöjligheten tillandrapush-rörlighet, den är ett
kan kommarörlighet attDet denrörlighet. är typen somavsenare

vissmedalltid förenatjobbBytepåverkas skattereformen. är enavav
bostad,form byteenskilde, idenkostnad föruppoffring och t.ex. avav

inte skalljobbriskomställning med nyttpsykologisk även att ettetc., en
måste pull-rörlighetvidkostnaderDessaförväntningarna.medstämma en
vad lönen.jobben bl.a.skillnader mellankompenseras avserav

variatio-visararbetsmarknadenstudier rörligheten attEmpiriska av
konjunkturellapå förklarasmått till delenrörligheteni olika största avner

ocksåstudier visarefterfrågan Men dessaarbetskraft.i attvariationer
påverkas signifikantrörlighetenefterfrågan arbetskraftvid given aven

olika jobb.mellanlöneskillnader
för beslutbetydelseefter harlöneskillnaden skattrimligenDet är som

tvåhaSkattereformen kommerarbetsuppgifter. attbyta jobb ellerattom
viktigasteDenför rörligheten. ärmed betydelse attkonsekvenser en

tvålöneskillnad mellanvissmedförmarginalskattenreduktion att enav
iskillnadenfår marginellabetydelse förförejobb räknat skatt större

detmedföraSkattereformen kommerefterarbetsinkomst skatt. attatt
två arbetstidjobb medmellanekonomiska utbytet bytaatt mensammaav

får marginalskatt sänktsinför denmed 13olika lön, förbättras nära som
uppståreffektfrån [1-0.31-0.47]. Denna även47% 30%.till om

skatterefor-påverkas utsträckningbegränsadiefter skattlönestrukturen av
reducerarskattereformen fr.a.medvilket hänger attsammanmen,

genomsnit-reducerasmarginalskatten äni skatteskalan,progressionen mer
på rörligheten.få obetydlig effektickeDettatsskatten. kan antas en

skatt tenderarlönespridning förevid giveneffektEn är att enannan
något andelskattensefter vidgaslönespridningen skatt attatt av engenom

förhögavlönade jobbförrelativt reduceras änarbetsinkomst sett mer
sådan denåtminstone löneskillnadenlågavlönade. ärDetta gäller attom

med dagensbeskattningsbara inkomstersamlade arbetsinkomsten somger
invändning dock deEnmarginalskatteskikt. ärligger i olika attskatter

någon månidag i harobserveras anpassatsrelativlöner före skatt kansom
står överensstämmelseiefter skattrelativlönestrukturför att somge en

iförändringefterfrågan arbetsmarknaden. Efteroch utbudmed en
föresåledes relativlönernatendens fördet skapasskulleskattesystemet en

efter skattden relativlönestrukturi riktningskatt mot att somatt anpassas
rådde före skattereformen.

samhällsekonomisktarbetsmarknadenrörlighetEn ökad ger en
ekonomin.iolika sektorerarbetskraften mellanallokeringeffektivare av

rörlighetnivålyft Men högreproduktionen.medDetta liktydigtär ett enav
Expansivatillväxttakt.varaktigt högremöjlighet tillkommer även att enge

därmedarbetskraft ochkunna rekryteraekonomin kommerdelar attav
kostnad eftersom dentill lägreproduktionen snabbare ochöka en

för lockakrävsandra sektorerföre skatt attlönedifferens gentemot som
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till sig gårarbetskraft blir mindre. Det därmed snabbare att anpassa
sysselsättningens efterfråganssammansättning till förskjutningar i
sammansättning. Pakten i strukturomvandlingen ökar och risken för en
löneinflation kan följa snabba strukturförändringar reduceras.som

områdeEtt där skattereformen kan betydelse,annat mycketänom
svåruppskattad, gäller utbildningen. Individens val omfattning ochav

påinriktning påverkasutbildningen långnaturligtvis faktorerradav en av
social karaktär. Men den ekonomiska avkastningenäven utbildning i

möjligheten till högre timlöntermer har betydelse. Analogt medav en
kommer given bruttolöneskillnad olikamellan jobb,resonemanget ovan en

fåkan tillskrivas olikheter i utbildning, ökad betydelse därmedochattsom
höja påavkastningen utbildning räknat efter skatt. Särskilt i längreett
tidsperspektiv kan detta komma mångaha betydelse för hur väljeratt som
längre utbildningar påoch för inriktningval utbildningen.även En högreav

utbildningsnivågenomsnittlig och produktiv inriktningen mer
utbildningen förutsättningar för snabbare produktivitetsutvecklingger en
och anpassningsförmågabättre arbetsmarknaden.en

4.1.3 Arbetskraftsutbud, löneutveckling investeringaroch

Utbudseffekten

ökadEn tillgång på arbetskraft bör verka dämpande lönekostnadsut-
vecklingen. Konkurrensen arbetskraft minskar. Risken för överskotts-om
efterfrågan och snabb löneglidning delar arbetsmarknaden reducerasav

möjlighetennär höja arbetstidsuttaget ökar. Iatt läge med bristett
arbetskraft bör snabbare tillväxt arbetskraft kunna ha tydlig effekten av en

löneökningstakten.
Hur betydelse utbudsökningstor skall tillmätas vid balanse-en en mer

pårad situation arbetsmarknaden emellertid inteär klart. I teoretiska och
empiriska modeller löneutvecklingen påverkas denna arbetskraftsut-av av
budet variationer i arbetslösheten. Empiriska studier visargenom att en
höjning arbetslösheten har klart dämpande effekt löneökningstak-av en

Men den utbudsökningten. kan förväntas följa reformeradsom av en
inkomstbeskattning kan förmodas i ganska ringa utsträckning sig uttryckta
i månarbetslöshet, iöppen den den inte direkt ökaden motsvarar en
sysselsättning. Detta gäller särskilt utbudsökningenmerparten tarom av
formen önskemål längre Dåarbetstider. blir resultatetav om snarare en
ökad undersysselsättning eller latent sådanarbetslöshet. uppgångEn har
förmodligen mindre pådämpande effekt lönerna vadän ökaden öppenen
arbetslöshet skulle ha.

Två hypoteser marginalskattenom
Men skattereformen påverkakommer den framtidaatt lönebildningen
oberoende effekterna arbetskraftsutbudet. En ofta förekommandeav
hypotes ärju lägre marginalskatter dämpar löneutvecklingenatt därför att
det krav bruttolönökning före uppnåskatt förkrävs viss realattsom en
löneökning efter skatt reduceras. sådantEtt ocksåfinns iresonemang

lO-RlNK 4
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4%Med 47% marginalskatt ochinkomstskattekommitten.direktiven till
få9,4% för reallöneök-bruttolöneökninginflation krävs det att uten

påpåpå 30% brutto-1%, marginalskatt reducerar kravetning medan en
7,1%. Detta talat för lönekraven dämpas.löneökning till att

Medtill sindetta kan vändasProblemet motsats.är att resonemang
på billigarelöneökning efter skattblir givet kravmarginalskatterlägre ett

därmedochlönekostnadsökning före skattför arbetsgivaren i form av
på Detta minskareffekter sysselsättningen.minskar risken för negativa

hålla tillbakafackliga organisationernaincitamenten för de netto-att
lönekraven.

den relevantaför vilken dessa hypoteser ärAvgörande är mestsomav
löneökninghurfaktor den drivande bakom lönekraven:vilken är storsom

uppnås arbetsmarknad-arbetsgivaren ochefter eller hur mycketskattsom
går någontål. bestämd slutsatsTeoretiskt det därför inte draatt omen

dämpar löneökningstakten.lägre marginalskatteratt

Kompensationskrav

lönesättningen förrimligen vidantyddes skatteeffekter beaktasTidigare att
påverkar någon utsträckning relativlönestruk-ijobb, dvs. skattesystemetett

i PM 100marginalskattesänkning enligt förslagetföre Enskatt.turen
vidgas. Dettaspridningen i relativ efter skattinitialt lön räknatinnebär att

lågavlöna-dvs.till utjämning relativlönerna före skatt,tendensskapar aven
sådan löneutjämning till visskompensation. Enkräva ärde kommer att en

efterfrågan olikaförenlig utbudmarknadskonform, dvs med ochdel
Dennadärför till skatterna.arbetskraft, just lönernaatt anpassatstyper av

särskiltförstärks utbudet arbetskraft ökar mycketutjämningstendens om av
svårt uppnåhögavlönade. Problemet det kanbland är attatt envara

blir högre.den genomsnittliga löneökningstaktenlöneutjämning attutan

produktionInvesteringar och

skatterefor-förförefaller de kan anförasSammantaget argument attsom
utvecklingdämpande effekt lönekostnadernasskall ha vägamen en
så betydelsefullMen sannolikt effekten inteärän argumenten emot.tyngre

gällande.ibland görssom
utveckling den svenskalöneökningtakt innebär bättreEn lägre en av

investeringarmedföra ochkonkurrenskraften. Detta bör i sin högretur
skattereform.jämförelse med utvecklingSverige iproduktion i utanen

arbetskraftsutbudlångPå alltid högreriktigt sikt kommer attett
också motsvarandeDetta tillsysselsättning. lederhögre enmotsvaras av en

tilli relationsänkning lönekostnadernakapitalstocken. Enanpassning avav
användaproduktionen tenderarmedförkapitalkostnaderna attatt mer

arbetskraftsintensiv.Produktionen blirmindre kapital.arbetskraft och mer
måste till konsekvenskapitalenhetsysselsättning attMen högre peren

produktivitet stiger.kapitalstockens
höjdmed realliktydigproduktivitetkapitalets ärEn höjning enav

investeringar blirSverige. Dettainvesteringar iavkastning gör att mer
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lönsamma, därför påavkastningen På långdessa stiger. siktatt tenderar
värdet det produktionstillskott ökning kapitalstockenav som en av
åstadkommer, värdet kapitalets marginalprodukt, lika medattav vara
kostnaden för kapital, d För litenräntan. ekonomi kanöppenv s en
kapitalkostnaden, avkastningskravet, betraktas internationellt bestämtsom

sålundaoch given. Det ökade arbetskraftsutbudet såledesskapar positiven
differens mellan den faktiska avkastningen kapital och det krav
avkastning bådeinvesterare i Sverige och utomlands Dettaställer.som
skapar förutsättningar för snabbare tillväxt kapitalstocken, dvs.en av
investeringsnivån stiger. Denna acceleration kapitalstockens tillväxtav

fortgåkommer tills sådess kapitalstocken blivitatt denatt stor att
återförtsmarginella avkastningen har till avkastningskravet.

hushållens4.2 Effekter via sparande

Hushållens4.2.1 sparande

I direktiven till utredningen reformerad inkomstbeskattningom anges som
mål med förändringarna i skattesystemet de skall bidra tillett höjaatt att

hushållssektorns sparande. Det vidare hushållssparandeökatatt ettanges
förutsättning förär nödvändig ökning de totala investeringarna ien en av

ekonomin. Bakom principen likformighet i kapitalinkomstbeskattningenom
ligger vidare tanken sparandet skall produktiva formeratt styras mot mer

vad dagens skattesystemän upphov till, med innebörden attger en
förändrad allokering sparandet har motsvarighet i kapitalbildningensav en
fördelning olika sektorer med olika produktivitet.

Hushållens sparande innefattar såväli detta sammanhang finansiellt
sparande tillgångari räntebärande eller aktier, realt sparande, ellersom

investeringar, i fastigheter och varaktiga konsumtionsvaror. Inköpsnarare
varaktiga konsumtionsvaror registreras konsumtion i dettabörav som men

sammanhang betraktas investeringar.som
Hur beskattningen påverkarkapitalinkomster hushållens sparandeav

tvåfinns behandlat i underlags-PM till inkomstskatteutredningen, dels av
Krister Andersson, dels Jonas Agell och Per-Anders Edin. Vidare görsav
i PM 59 Jörgen Appelgren uppskattning förslagen tillhurav en av
förändringar i kapitalinkomstbeskattnin påverka hushållensskulle kunnagen
sparande. Av dessa området, gåroch litteratur drarapporter, attannan
några viktiga slutsatser skatternas effekter sparandet.om

Dagens beskattning kapitalinkomster medför skattebelastningenattav
varierar kraftigt mellan olika sparformer. Detta innebär olikaävenatt om
former sparande såavkastning före detskatt mycketärav storager samma
skillnader i avkastning mellan dem efter skatt. Ett formulerasättannat att
detta det krav avkastning föreär skatt olika formeratt ställssom av

uppnåsparande för given avkastning efter varierar kraftigt.skattatt en
Dessa skillnader i avkastningskrav vidgas vid inflationstakthögre och viden

högre marginalskattesats. så lånefinansieringDet vidareären att en av
sparandet sänker avkastningskravet före skatt.

Dessa skillnader i avkastning efter skatt uppkommer därför att
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skiljerberäkningen inkomst kapitalskattemässigaprinciperna i den avav
formerAvkastningen vissasparande.sig mellan olika typer avav

till inflationen, medan dennominellt, dvs. hänsynsparande beskattas utan
kapitalavkast-princip realt. Vissa formerför andra former i beskattas av

skattebefriad.ning heltär
sparformer visar dagens skattesystemEn jämförelser mellan olika att

konsumtionsvarorvaraktigaleder till sparande i hem ochatt geregna
tillgångarfinansiella givetefter sparande ihögre real avkastning skatt än

lånefinansieringVidare medföravkastningen före skatt likaär stor.att en
avkastningen efter skatt detrealt sparande den realaatt egnaav

skillnaden ikapitalet bli vid egenfinansiering och fr.a.kan högre än att
avkastning före efter skatt vidgas ytterligare.och

Det rimligt dessa skillnader i avkastning skapas skattesys-är att som av
hushållensockså effekt sparande. Den empiriskahar valtemet aven

redovisas i Agell-Edin:s PM, liksom den historiskaundersökning som
också så 1970-taletutvecklingen, stöd för fallet. Underärattger var

marginalskatterna under 1960-talet, vilketinflationstakten och högre än gav
jämförelse finansielltvillkor för det reala sparandet i medmer gynnsamma

också hushållenssparande. Under 1970-talet reala sparkvot, medansteg
sjönk. Under 1980-talet inflationstakten varitden finansiella sparkvoten har

skattereformen 1982 medförde reduktion de ilägre samtidigt som en av
Fram till 1985 innebardetta avseende relevanta marginalskattesatserna.

också nedgångutvecklingen kraftig det reala sparandet medan deten av
något.finansiella Därefter har det finansiella sparandet reduceratssteg

markant, detta troligen främst med aspekthängermen samman en annan
hushållens sparande, nämligen slopandet flera kvantitativa regleringarav
kreditmarknaden.

föreslåsDe förändringar i skattesystemet i PM 100 kan förväntassom
medföra bl.a. att

lânekostnadenDen reala efter skatt blir markant högre, attgenom
låneräntor dras betydligt i dagenslägre skattesats änmotav en
skattesystem. Vid sexprocentig inflationstakt den reala kostnadenären

lån 12%efter skatt för medkräver dagensett räntasom en
0,4% [1-0,4712skattesystem 6]. I reformerat skulleskattesystemett-

uppgå 2,4%,[1-0,3motsvarande kostnad till 12 6].-
Detta kommer medföra den efter förreala kostnaden skattatt att

belånade påtagligt,varaktiga konsumtionsvaror stiger vilket rimligen
efterfrågan såledesleder till minskad dessa ioch dettaetten

minskatavseende sparande.
påverkas tvåfinansiellaVad gäller det bruttosparandet detta av

motverkande förändringar. En effekt skattereformen avkast-är attav
ningen fullt beskattat sparande stiger, intäktsräntoratt t.ex.genom

30% istället förbeskattas med med marginalskatten. Denna effekt är
marginalskatten i dagens Samtidigthögre medförstörre är system.

basbreddningen i beskattnigen kapitalinkomster avkastningenattav
sparande sparande med avkastningidag obeskattat under sparavdraget,

allemanssparande pensionssparande försämras. Det därföroch oklartär
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vilken nettoeffekten villkoren för finansiellt bruttosparande bli.kan
Enligt Appelgrens PM försämras villkoren för ungefär 50% och
förbättras 30% hushållensför finansiella sparande räknat olikaav
sparformers hushållensandelar löpande bruttosparande under deav

åren. Eftersom sparandets fördelning olika formersenaste har
till dagens regler kan dessa siffror inteanpassats tillöversättas

förhållanden efter eventuell skattereform. Sannolikt effektenären
bruttosparandet tämligen marginell.

3. Kostnaden bådeför innehav hem, vad beträffar villor ochegetav
bostadsrätter, stiger vid dagens priser dels värdetattgenom av
ränteavdrag minskar, dels högre löpande beskattning. Tillgenom en

frånskillnad vad fallet för varaktiga uppstårär konsumtionsvarorsom
kapitaliseringseffekt, dvs. villa- och bostadsrättsmarknadernaatten

stigande boendekostnader priset hemreagerar attgenom egna
tenderar sjunka eftefrågan.följd minskadatt som en av

Till bilden hör dock enligt PM 100 skall räntesubventionernaäven tillatt
hyresrätter reduceras med hänsyn till värdet förränteavdrag villa-att av
och bostadsrättslån minskar. Detta innebär boendekostnaden föratt även
hyresrättslägenheter hållerstiger, vilket tillbaka eventuell förskjutningen

boendeefterfrågansi sammansättning till nackdel för villor och bos-
tadsrätter.

Generellt högre boendekostnader kan emellertid förväntas medföra en
efterfrågan pågenerellt lägre bostäder. En motverkande faktor dock denär

hushållenstillväxt i disponibla inkomster följer skattesänkningen isom av
sig, även ökat arbetskraftsutbud och arbetsinkomster,ettmen av som

påpositiv inkomsteffekt efterfrågan bostäder.genererar en
Skattereformen kommer sannolikt påinnebära prisfall fas-att ett

tighetsmarknaden jämfört med utveckling skattereform, ävenutanen om
intedet behöver bli betydande. Lägre fastighetspriser kommer, även

lång sikt, i sin iresultera mindreatt omfattningtur ochen ny-
ombyggnad bostäder. hushållensDärmed blir reala sparande lägre.av

Sammantaget innebär skattereformen det kommer skeatt att en
utjämning skillnaderna i skattebelastning mellan olika sparformer. Dettaav
kommer långsiktigsannolikt resultera i förskjutning hushållensatt ien

frånsparande realt till finansiellt sparande, fr.a. minskadgenom en
skuldsättning. Innebörden såledesi hushållensdetta efterfråganär att
krediter minskar liksom investeringarderas i fastigheter och varaktiga
konsumtionsvaror. Samtidigt kan banksparande, aktiesparande m.m.

någon mån.komma öka i Som framgåratt Appelgrens PM detärav
däremot i praktiken inte möjligt beräkna hur finansielltatt ochsumman av

hushållssektornrealt sparande i påverkas.kan komma att

4.2.2 Det internationella beroendet investeringarnaoch

I tillväxtperspektiv det primärt inteett är skatteförändringarnas effekter
sparandet det intressantaär effekterna investeringarna ochsom utan
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frågan därförproduktionskapitalet. Den centrala ärdärmed tillväxten av
åråder förändringar i sparandet ochsidanmellansambandvilket enasom

fråga finnsnivån investeringarna. Dennainriktningenå ochandra sidan
inkomstskattekommitténunderlags-PM tillianalyseradteoretiskt aven

Englund.Peter
vilka effekterframgår faktordär denDet avgöratt en sparan-som

få integration mellaninvesteringarna gradendeförändring kan är av
integrationinternationellMedinternationell kapitalmarknad.svensk och

Dettadå kapitalfinansiellt och realtlättrörligt är över gränsen.huravses
finansiera investeringar itvå dels möjligheternaaspekter, attrymmer

för företagkapitalmarknaden, delsinternationellaSverige den utrymmet
till utlandet.investeringar till Sverige ellervälja lokalisering realaatt av

kapitalmarknaden heltekonomi, inhemskadär den ärI slutenen
sparande inomfrån finansielltutlandet, skulle ökatavskärmad ett

Detta skulle i sinhushållssektorn kapital ökade.medföra utbudet turatt av
räntenivå företagensinvesteringarna,och stimuleralägre attgenomge en

såledesHushållens sparande iskullefinansieringskostnader blev lägre.
i företagssektorn.utsträckning absorberashögre

förehållerkapitalmarknad,ekonomi, med fullt integreradI öppen enen
vill investeraföretag välja deannorlunda. Genom kandet sig att var

på investeringar räknat efter skattförväntad avkastningkravetkommer
räntenivånPåinternationellt motsvarande kommerbestämt. sättatt vara

inhemskabestämd. Detta medför detinternationellthelt attatt omvara
beskattning kapitalinkoms-följd förändradsparandet ökar, avsom en av en

räntenivånså därmed inte investe-effekt ochhar detta ingenter,
investeringsbesluten helt separerade.Sparande ochringarna. är

skillnadsådan avgörandeekonomi det skattesynpunktI är enuren
kapital används i Sverige respektive skattermellan skatter som

utredd Ingemari Sverige. Denna distinktion finns bl.a.kapital ägs avsom
frågan det kapital1986. Ur tillväxtsynpunkt det hurHansson är somom

påverkas skatteförändring den relevanta.Sverige vidanvänds i ärsomen
påverkas sådana skillnadskaparenbart skatterDetta kapital som enav

Ominvesteringar i Sverige.avkastningen före och efter skattmellan
så avkastningen efter skattkapital medför dettasänksskatten använt att

internationelltfrån initialt blir detinvesteringsprojekt högreinhemska än
leder i sin tillefter Dettaavkastning skatt.bestämda kravet tur att

iinvesteraföretag finner det lönsamtutländskainhemska och attmer
uppstår ökade investeringar. Dennakapitalimport ochreallandet, det en

återförtsfortgå avkastningen efter skatttills desskommer attattprocess
den internationellt bestämdatill normen.

hushållinhemskakapitalEn förändring beskattningen ägssom avavav
påverkas avkastnin-De intemotsvarande effekt.inte hakommer att av om

iskillnadenfrån landet. Ominvesteringar inom ellerhärrör utomgen
tilldet kunna ledakommeravkastning före efter skatt reduceras ettoch att

blivitinvesteringar inteinhemskaeftersomökat sparande, mermen
erbjudas denförmånliga detta sparanderelativt utlandet kommer att

påverkas övurhuvudtagetinternationella kapitalmarknaden. investerarna
bestämdainternationelltdeneftersom kapitalkostnadeninte avgörs av
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räntan.
Beskattning kapital därför beskattningägt är sparande medanav en av

kapitalbeskattningen liktydigt medanvänt är beskattning investerin-av av
Den träffarskatt avkastningen kapital används i Sverigegar. som som

bestäms företa gsbeskattningen, medan den personliga kapitalinkomstbe-av
påskattningen just skatt kapital i Sverige. Slutsatsenägs ettavser som av

fullständig internationell dåantagande integration skulle attom en vara
påverkareformen i PM 100 inte direkt investeringarna.skulle Dessa skulle

istället skatteförändringarberöras de föreslåskan komma attav som av
företagsskattekommitten.

Frågan då rimligt antagandehur internationellär integrationett om
kapitalmarknaden Här förefaller finnasär. för olika tolkningar.utrymme

påKrister Andersson pekar i sin underlags-PM jämförelse mellanatt en
olika visarländer stark samvariation mellan sparandet investeringar,ochen
vilket inte borde fallet vid integration. Han ocksåfinnervara atten
företagens finansieringval mellan inhemskt och utländskt kapital inteav
förefaller med vad borde följaöverensstämma vid integreradsom en
kapitalmarknad. Han drar därför slutsatsen kapitalmarknaden inteatt är

Enhelt integrerad. förändring i inhemskt då påverkasparande borde
och investeringarna. åEnglundräntan sin sida dessa obser-attmenar

vationer följdenbl.a. kan valutaregleringen. Ett avskaffandevara av av
valutaregleringen skulle därför åtökad relevans antagandeettge om
internationell integration.

Men vid fullständig internationelläven integration finns det likvälen
mekanismer direkt samband mellan sparande investeringar.ett ochsom ger

Det gäller företagare. En företagare sannoliktövervägerena egna egen
i ganska liten utsträckning investeringar i andra länder kvarståroch han

inhemsk kapitalet. Sparandeägare och investeringsbeslutsom av samman-
likasåfaller, sammanfaller beskattning och kapital.ägt Enanväntav

utvärdering hur skattereformen påverkatotalt kommer investe-sett attav
måste båderingar i mindre företag därför beakta företagsbeskattning och

inkomstbeskattning.
Den andra mekanismen förbinder sparande och investeringar vidsom
internationell integration bytesbalansrestriktionen.är En höjd in-en

vesteringsnivå vid givet sparande leder definitionsmässigt tillett en
försvagning bytesbalansen. Om bytesbalanssaldot uppfattas viktigav som en

hållsekonomisk-politisk indikator, investeringarna tillbaka med hänsyn till
Enbytesbalansen. skatteförändring hushållenshöjer finansiellasom

påverkarsparande i sig bytesbalansen positivt. Detta skapar därför ett
bibehållandemed balans framutrymme att släppa högreexternav en

investeringsvolym. Ett alternativt detta skullesätt ökatatt ettse vara
uppåtsparande skapar vilketvalutan, för lägreutrymmeen press ger en

i Sverige och därmed högre investeringar.ränta
Dessa överväganden indikerar effekterna kapitalbildningen tordeatt

tämligen föreslåsbegränsade vad gäller de förändringar inomvara som
för inkomstskattekommitten. Men denna slutsats gäller den direktaramen

effekten investeringarna, förhållandenunder förutsättning andra iatt
ekonomin oförändrade. föregåendeSom framgickär avsnitt detärav
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långinkomstbeskattningenförändringarna iföreslagnasannolikt deatt
påtagliga arbetsmarknaden,effekterkomma ettsikt kan att genom

arbetsproduktivitet. Dessa föränd-höjdarbetskraft ochutbudökat enav
investeringsnivån.påverkai sinringar kommer tur att

stabiliseringspolitiskt perspektivEffekten i5 ett

Inledning5.1

bidra tillden skallskattereformenhuvudsakliga motivet förDet är attatt
långsiktigt perspektiv. Deifungerar bättresamhällsekonomin treett

tidigareavseeendevikt i detta nämnts,aspekter är,är somsom av
effekter den offentligadynamiskaskattereformensbetydelsen av

hushållens produktionskapaciteten ochvälfärdfinanser,sektorns samt
långsiktiga strukturella effekternaDe ochekonomiska tillväxten.den av

således centrala.skattereformen deär
ocksåfå iemellertid betydande konsekvenserSkattereformen kan ett
emellertidKunskaperna dessastabiliseringspolitiskt perpektiv. ärom

åt håll effekternasig vilketdet möjligt uttalabegränsade. Ibland är att om
går med säkerhet uttala sigdet möjligtsannolikt sällan är att ommen

år.enskildaeffekternas storlek
liggereffekternas riktning och storlekuppskattningarnaTill grund för av

konjunkturinstitutetssimuleringar medbland antalstörreannat ett
i huvudsakEftersom denna modellekonometriska konjunkturmodell. är en

efterfrågestyrd lväsentliga effekter skattereformenfleramodell, och av
påverkar möjligtekonomin, det inte varitförsta utbudssidan harhand av

skattereformen.effekternamed modellen simulera de totalaatt av
analysen]förkonsistentModellen iställethar använts ramsom en

inutanför modellen ochUtbudseffekterna har uppskattats satts som
utifrån De effekter i skallgivna förutsättningar. textenanges ses somsom

skattereformen intereferensfall därförändringar jämfört med tänktett
genomförs.

på skattereformens effekter utbudetAnalysen har koncentrerats av
hushållssparande, denarbetskraft, priser, privat konsumtion ochlöner och

Detta ibytesbalans och tillväxt.offentliga sektorns finanser ärsamt
i avsnitt 4 med denhuvudsak effekter analyserastyp somsamma av

målvariablerna,kortsiktigt. Vissaskillnaden tidsperspektivet äratt avnu
utförligtbehandlas dock här.bytesbalansent.ex. mer

arbetskraft5.2 Utbudet av

in-Såsom visar flertal studier sänktaredogjorts för i kapitel 4 ett att
råderarbetskraftsutbud. Det emellertidmedför ökatkomstskatter ett en

effekterna blir förloppetosäkerhet hur och hurbetydande utstora serom
också ökningenden kortsiktigatiden. Därmed det oklart huräröver stor

skattereformen blir.sysselsättningen till följdarbetskraftsutbudet och avav
förändringararbetskraftsutbudetgjorts hurDe studier reagerarsom av

innehåller effekterna fördelar sigingen analys hur överi skattesystemet av
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tiden. Detta bl.a.är konsekvens påstudierna baseradeatt ären av
jämförelser mellan individer vid given tidpunkt. Såsom tidigareen
redovisats förloppetär tiden långöver bl.a. beroende hushållenshur tidav
anpassning till det önskade arbetskraftsutbudet till restriktionertar samt
i möjligheten förändra arbetstid ochatt sysselsättningsgrad.

Emellertid den viktigasteär faktorn vad gäller skattereformens
kortsiktiga effekter arbetskraftsutbudet sannolikt det konjunkturläge

råder då den genomförs. I detta sammanhang finns det anledningsom att
skilja mellan önskat och faktiskt arbetskraftsutbud. Med önskat arbets-
kraftsutbud hur hushållenmycket egentligen skulle vilja arbetaavses
medan det faktiska arbetskraftsutbudet det utbudär kommer tillsom
uttryck i sysselsättningen och registreras i statistiken. Skattereformensom
innebär det önskade arbetskraftsutbudetatt stiger.

lågVid efterfrågan arbetskraft och hög arbetslöshet kan delen en en
avhålla fråntänkas sig aktivt söka arbete, samtidigtpersoner att desom

deltidsarbetande vill ha längre arbetstid inte finner möjlighetsom en att
efterfråga sådana arbeten. Detta leder sannolikt till skillnaden mellanatt
det önskade och det faktiska arbetskraftsutbudet ökar. Det faktiska
arbetskraftsutbudet stiger inte lika mycket det önskade.som

Vid hög arbetskraftsefterfrågan lågoch arbetslöshet det däremoten är
lättare arbete alternativt öka arbetstiden.att Det därför rimligtatt är att
räkna med den kortsiktiga effektenatt det faktiska arbetskraftsutbudet
blir större skattereformen genomförs i högkonjunktur denom änen om
genomförs efterfrågan pånär arbetskraft är svag.

Mot bakgrund dels de tidigare långsiktigauppskattade effekternaav av
skattereformen på arbetskraftsutbudet, dels det rimligtär räknaatt att
med den fullständigaatt anpassningsprocessen arbetskraftsutbudet tillav

skattesystem inteett kommernytt slutförd inom det kortaatt vara
tidsperspektiv behandlas här, uppskattas faktiskaden ökningensom av
arbetskraftsutbudet till i storleksordningen 12% åri genomsnitt deper

åren.första Denna uppskattningtre ökningen arbetskraftsutbudetav av
ligger i linje med den dämpade konjunkturbild redovisades i densom
medelfristiga analys den ekonomiska utvecklingen ingick i denav som
reviderade nationalbudgeten för 1989.

I den utsträckning råderdet brist arbetskraft reformennärsom
genomförs kommer det ökade arbetskraftsutbudet absorberasatt av en
högre sysselsättning. råderOm det inte brist arbetskraft kan ökatett
arbetskraftsutbud i första skede sig uttryck iett tendenser till stigandeta
arbetslöshet. Det dåkommer dröja längre tid innan fåttskattereformenatt
sådana effekter ekonomin produktion, därmed efterfråganochatt

sådanarbetskraft, vuxit i omfattning ökningen arbetskraftsutbudetatt av
fångas i höjd sysselsättning.upp en

5.3 Löner och priser

I kapitel 4 konstaterades gårinte någondet teoretiskt draatt bestämdatt
slutsats lägre marginalskatter dämpar löneökningstakten.att Ekonome-om
triska studier lönebildningen tyder emellertid sänkningav att en av
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Slutsatserlöneökningarna.effektdämpandeharinkomstskatterna en
sysselsättningpå priser ocheffekter löner,skattereformensröranderörande

lönebild-pris- ochavseendeskattade sambandekonometrisktbaserade
bl.a.försiktighet. Det berormåste medemellertid tolkas attningen stor
successivatidsperiod medunder smärreskattadelönefunktionerna är en

hurföranvändas avgöravarför de inte kanskatteförändringar, att
så skattereformomfattandepåverkas införandetlönebildningen enavav

frågandet här är om.som
tordelöneutvecklingenskattereformens effekterförAvgörande vara

utsträckning deavtalsförhandlingarna. I denskattefrågan ihanterashur
nivålåg följdtillhålls nominell attlöneökningarnaavtalade avnere en

avtaladelöneökningarnade totalasänks tordeinkomstskatten även
Det i dettaskattereformen. börIöneglidning dämpaslöneökningar och av

frågan sänkningmycketdetbeaktas storsammanhang äratt avom en
samhällsekonomis-väsentligt för dendet mycketochinkomstskatten äratt

avtalsförhandlingarna.skattesänkningen beaktas ibalansenka att
mån relativlöne-påverkar vissiSåsom kapitel 4 skattesystemetinämnts

råder föreSåledes relativlöner före skattdeföre skatt. ärstrukturen som
relativlönestrukt-förutsträckning anpassadei vissskattereformen att ge en

efterfråganstår utbud ochmedi överensstämmelseefter skatt somur
emellertidefter skatt ökari lönestrukturenarbetsmarknaden. Spridningen

då kraft.träder iskattereformen
återställaförverkarkrafter i lönebildningenfinns starka attOm det som

kompensations-såsom reformen, kande föreefter skattrelativlönerna var
löneöknings-genomsnittligafrån till dende lägre avlönade ledakraven att

också marginalskatte-möjligtemellertiddrivs Det atttakten ärupp.
avlönadeför de högreföre skattleda till lönernasänkningen kan att

Omlångsammare, kompensationskraven.dämpavilket börökakommer att
högavlönade kandearbetsutbud blandtill ökatskattereformen leder ett

på för dessa löntagargrupper.löneökningstaktendämpandet
arbetsersättningaravgifter samtligasocialaUttaget typer avav

visssannoliktarbetsgivaren. Detta harförökad kostnadinnebär enen
på löneökningarna.effektdämpande

slopandetochmervärdeskattenförbreddningen basenNettot resp.avav
engångshöjninginnebärapunktskatter kommervissaminskningen att enav

påverkasprisökningstaktenunderliggandeDenkonsumentpriserna.av
inflations-förutsättningunderförändringar attdessaintedäremot av

Engångshöjningenprisnivåhöjningen.i och medinte ökarförväntningarna
skattesänkningensmån motverkaprisnivån förväntasi visskan attav

effekt lönerna.dämpandeinitialt
dämpandeskattereformen hardet troligtförefallerSammantaget att en

året i sin verkardettaochförsta turlöneökningarna det atteffekt
denPå torde därutöversiktpå längre typprisökningarna.dämpande av
dämpandevissahakapitel 4 kommadiskuterades i attutbudseffekter som

prisökningarna.ochlöne-effekter

reformeradbetänkandetdetta sammanhangDet bör i attnoteras enom
varandra,medkombinationinnehåller iförslaginkomstbeskattning som,
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någoninte torde innebära genomsnittlig kostnadsökning för konsumenten,
uppgångkommer registreras i konsumentprisindexattmen som som en

KPI. Det gäller borttagandet småhusschablonbeskattningen iav av
kombination med höjning fastighetsskatten.en av

hushållssparande5.4 Privat konsumtion och

hushållensSkattereformen beräknas leda till disponiblarealt inkomsteratt
Ökningenblir 1991högre vad de blivitskulle ha reform.än utan av

hushållens disponibla inkomsterrealt uppskattas till i storleksordningen ca
1% år åren.i genomsnitt under de första treper

Effekten på hushållensskattereformen totala sparande ärav som
tidigare osäker. Av betydelse i dettanämnts sammanhang tordestörst vara

lånaränteavdragen minskar, vilket höjer kostnaden för Detatt att pengar.
upplåningkan förväntas leda till hushållssektorn,minskad i och därmeden

till ökat nettosparande. Den föreslagna sänkningen skattenett av
frånkapitalinkomster, ocksådagens marginalskattesatser till 30%, ledabör

Åtill ökat sparande. andra sidan förslagen idagkan den i principett attom
skattebefriade påavkastningen allemanssparande pensionsfonderoch skall
beskattas med 20% och det avdraget för inkomst kapital skallatt extra av
slopas, leda till minskat sparande. Sammantaget torde skatterefor-antas ett

leda till ökning hushållens finansiella sparande. Sannoliktmen en av
kommer denna effekt slå igenom relativt snabbt.att

Den relativprisökning på boende skattereformen innebär kansom
däremot, tidigare redovisats, leda till dämpning bostadsin-som en av
vesteringarna hushållensoch därmed till dämpning reala sparande.en av

påLägre priser fastighetsmarknaden hushållensinnebär samladeatt
nettoförmögenhet sjunker vilket i sin kan förväntas ha dämpandetur en

hushållenseffekt konsumtionsefterfrågan. Detta leder, vid givna
inkomster, till höjning det finansiella sparandet. Denna effekt bören av
dock till delen hushållentillfällig,största dvs. sittses som anpassar

till förmögenhetsvärden.sparande nya
hushållssparandetDen samlade effekten således svår fastställa.är att

Här hushållensbedömningen någotstigergörs sparkvot till följdatt av
skattereformen, dock inte det bara delvis ökningenän motverkarattmer

hushållens realt disponibla inkomster. Därmed skattereformenskulleav
årenunder de första förväntas leda till viss ökning den privatatre en av

konsumtionen

5.5 offentligaDen sektorns finanser

Nettot de lägre nominella löneökningarna ioch ökningen antaletav ar-
betade timmar resulterar troligen i skattebasen i det första skedet efteratt
genomförandet skattereformen minskar, jämfört med skattere-av om
formen inte i kraft. Detta tillkan leda finansiella sparandeträtt att statens
till början blir lägre. Det finansiella sparandet i socialförsäkringssektornen

också åren.torde bli lägre de första Detta sammanhänger dels med den i
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utgifterna,med delökningen i delsbörjan lägre skattebasen, storatt aven
till prisutvecklingen.basbeloppsanknytningen, koppladvia är

påverkas skatterefor-direktutgifter torde kommaKommunernas att av
två årspåverkas eftersläpning. Denmed störstamedan inkomsternamen,

Effekten den lägre löne-utgifter löner.delen kommunernas utgörs avavav
för bredd-höjda kostnader kommunernaökningen torde överstiga de som

finansiellaKommunernasinnebär.för mervärdeskattenningen basenav
åren.två initialtförsta Effekten denförbättras desparande torde därför av

eftersläpningeni kombination medökningen i skattebasenlägre av
nedgång ikommunalskattemedel innebär dockutbetalningen enav

förDen kostnadsökningensparande 1993. lägrefinansiellakommunernas
frånintäktsbortfallet dentorde intekommunalanställdas löner uppväga

ökningen ilägre skattebasen.
nedgång i dengenomförda beräkningarSammantaget indikerar en

5 drygt 10 mdr.kr.offentliga finansiella sparande med mellan ochsektorns
års jämfört medföljd tillväxten i skattebasen,sikt, till den lägretre av

skattereformen inte genomförs.referensfall därett
emellertid innebäraredovisats i kapitel 4 tordeDe tillväxteffekter som

inteskattereformensikt stigerskattebasen lite längreatt mer om
Nedgången blirfinansiella sparandegenomförs. i den offentliga sektorns

alltså troligen tillfällig.

tillväxt5.6 Bytesbalans och

såvälframgått priser exkl.skattereformen leda tillTidigare har bör attatt
långsammare. Det börindirekta timlöner ökarskatter noteras attsom

påverkar deni första handför mervärdeskattenbreddningen basenav
idäremot intekonsumentpriserna,privata tjänstesektorn och sammamen

Skattereformen stärkerindustrin och exportpriserna.utsträckning
konkurrenskraftbåde hemmamarknadsindustrinsdärigenom ochexport-

således investeringar ökar.industrins produktion ochoch bör leda till att
sparande ochfinns direkta samband mellanI den utsträckning detsom
förmåganposition vad gällerinvesteringar torde näringslivets relativa att

hushållens finansiella sparandeför investeringardra till sig kapital öka om
investeringar ökarnäringslivetsstiger. Detta skulle kunna leda att

hushållens förbostadsinvesteringar minskar tordeytterligare. Om utrymmet
näringslivets byggnadsinvesteringar öka.

konkurrenskraften torde medföra exportvolymenDen förbättrade att
ocksåfrämjas produktionskapaciteten byggs ochExportenökar. ut ar-om

mindre.medför flaskhalsproblemen blirbetskraftsutbudet ökar, vilket att
medge ökningdet ökade arbetskraftsutbudet kanDärtill kommer att en av

efterfråganmed starkskattereformen genomförs i lägeettexporten om
betydande hinderBristen arbetskraft för närvarandearbetskraft. är ett

produktionen.industrin det gällerför ökanär att
efterfrågan stiger följdi ekonomin troligenEftersom den totala som en

förstärkta konkurrens-reformen importen Denkommer öka.även attav
riktninghemmamarknadsindustrin dock verka ikraften för bör motsatt

sannolikt importvoly-importökningen. Nettoeffekten bliroch dämpa att



SOU 1989:33 Bilaga 374

stiger.men
Det svårtnaturligtvisär denavgöra ökningatt exportvolymenom av

följer skattereformen blir ökningensom störreav än importvolymen.av
Det påberor bl.a. i vilken utsträckning konkurrenskraften stärks och hur
långt den stärkta konkurrenskraften kan utnyttjas de svenska företagenav
för påmarknadsandelaratt ta och hemmamarknaderna.export- Genom-
förda beräkningar indikerar påexportvolymcn siktatt kommer ökaatt mer

importvolymen.än Därigenom stärks den reala handelsbalansen. Detta
bidrar till BNP.ökaatt

Den nominella handelsbalansen kan emellertid till början försämrasen
något. Detta gäller särskilt den lägre inhemska kostnadsutvecklingom som
skattereformen bedöms leda till, medför exportprisökningenatt dämpas.
Lägre exportpriser leder pånormalt kort sikt till lägre Påexportvärde.ett
sikt stiger dock exportvolymerna och därmed tvåäven exportvärdet. Efter

årtill torde den nominellatre även handelsbalansen förbättras till följd av
skattereformen.

Om företagen väljer kostnadssänkningenatt trots höja sina priser och
vinstmarginaler, än söka vinnaatt marknadsandelarsnarare utomlands,
förbättras denäven nominella handelsbalansen på kort sikt via terms-of-

Påtrade-effekter. längre sikt kan detta dock leda till företagenatt
prissätter sig marknaden och handelsbalansen försvagas.attur

Eftersom BNP och därmed BNI i löpande priser kommer såvälstiga,att
ökad produktion initialt höjd prisnivå,p.g.a. ökar de transfererings-som en

utgifter följer BNI, u-hjälp, under året.det första Påt.ex.som sikt kommer
dock transfereringsutgifterna långsammareutvecklasatt eftersom prisök-
ningarna blir lägre.

Såsom redogjorts för tidigare kommer hushållenssannolikt finansiella
någotsparande öka efteratt skattereformen. Hur företagens finansiella

påverkassparande beror sammansättningen företagens ökade brutto-av
sparande. Om ökningen investeringarna överstiger vinstökningenav
försämras företagens finansiella sparande.

Sammantaget torde ñnasiella det sparandet i ekonomin dvs. bytesbalan-
saldo. Komma någotförsämras åretunder förstasens att förbättrasmen

några års sikt.
Skattereformen torde kort sikt någotleda till högre BNP-tillväxten
vadän blivit fallet reform. Genom både efterfråganutansom att och

utbud ökar till följd skattereformen kan denna utveckling realiserasav utan
inflationstrycket iatt ekonomin behöver öka. Det bör dock understrykas
effekterna tillväxtenatt troligen måttligablir kort sikt. De beräk-

ningar har genomförts påtyder densom genomsnittligaatt ökningen av
BNP, jämfört med referensfall, liggerett i storleksordningen 0%-12% per
år under de åren.förstatre

Sammanfattning6

Beskattning alltid förenadär med samhällsekonomisk kostnad, därfören
skatter skapar skillnadatt mellan det privatekonomiskaen och det



SOU 1989:3338 Bilaga 4

sparande,arbetsutbud,beslutsamhällsekonomiska utfallet t.ex.omav
inkomstbe-förändringarnaförslagnamed deSyftetkonsumtion avetc..

kostnadensamhällsekonomiska attdenreduceraskattningen genomär att
skattesatserna.sänkaochbredda skattebaserna

kvatitativtförgrundligga tillkankunskapempiriskaDen ensom
dockavseenden äreffektes i dessaskattereformensinriktad analys av

någraidentifieravaritdärförbilaga harmed denna attSyftet avbegränsad.
reformensbedömningvidcentralasambandoch ärde faktorer avensom

dessaprecisera hur storkonsekvenser änsamhällsekonomiska attsnarare
bli.effekter kan

haskattereform kaneffekterdedelamöjligtDet är att enupp
Medutvärderingskriterier.ellerolika aspektersamhällsekonomin tre

sammanfat-effekternatroligakriterier kan defrånutgångspunkt dessa tre
följande.enligttas

effektivitetökadskattereformenstatsfinansiell synvinkel innebärUr en
skattesatser.med lägredras inkanskatteintäkterbeskattningen,i samma

beskattningenistabilitet attockså gradhögre genomDen innebär aven
kunnaiakttas börkunnatharskattebasernaeroderinggradvisaden somav

bromsas upp.
förvälfärdökadskattereformenvålfärdsperspektiv innebärUr enett

valbl.a. derasavseendesnedvridningarhushållen reducera avattgenom
utbildningsval och val mellanjobb,olikarörlighet mellanarbetskraftsutbud,

skatterefor-går det inte avgöraDäremotsparande. attformerolika omav
hushållens val mellanvad gällersnedvridningarreducerakommer attmen

konsumtion.olikamellankonsumtion eller typersparande och av
ökadsannolikhetmedskattereformenproduktionen innebär storFör en

hushållssparande ökadochfinansielltökattillgång arbetskraft, enett
öka medkunnauppskattatsarbetskraft harUtbudetproduktivitet. av

dämpandesjälvklara,intelönekostnaderna är4-5%. Effekterna men en
sannolik.effekt är

avseenden kani dessaskattereformensåledes sannolikt treDet attär
långsiktigt perspektiv, ävenieffekterpåtagliga positivaoch ett om

arbetskraftsutbudgår Ett ökatprecisera.intestorleksordningen att
Produktionsnivån kankapitalbildning.också ökadstimulerakommer att en

arbetskraftsutbudet.mycketlikamedlyftas mestkomma somatt som
kommaskattereformentorde attlångsiktiga tillväxttaktenOckså för den

förväntasekonomin kaniflexibilitetenochRörlighetenpositiva effekter.
utbildning.ilönsamhetenliksomöka,

positiva effekter längreÄven dessskattereformen ärmotiven förom
också ikonsekvensernavilka ettbelysaviktigtdet mersikt det är att

bli.perspektiv kanstabiliseringspolitisktkortsiktigt
engångseffekt priserdirekttorde kommaSkattereformen att enge

dämpandesannolikt initialtverkarinkomstskatternasänktaDeoch löner.
prisökningarna.dämpandeverkari sinvilketlöneökningarna, tur

engångs-emellertidinnebärmervärdeskattenförbasenBreddningen enav
skattesänk-motverkamånprisnivån, kommeri viss atthöjning somav

sannoliktPå sikt detlängre ärlönerna.dämpande effektinitialtningens
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den förstärkta utbudssidanatt i ekonomin, skattereformen leda till,som-
har vissa dämpande effekter löne- och prisökningarna.

Vidare torde skattereformen komma efterfråganöka i ekonominatt
genom direkt och indirekt stimulera privatatt konsumtion, ochexport

Äveninvesteringar. produktions- kapaciteten emellertidväntas öka.
Därmed torde skattereformen leda till högre tillväxt vad blivitänen som
fallet reform. Iillväxteffekten torde måttligutan dock bli kort sikt.

Den efterfråganökade medföra höjd import. Genomförda beräk-en
ningar indikerar emellertid exportvolymen förstärktaatt konkur-p.g.a.
renskraft importvolymen.växa Denän nominella bytesbalansen kanmer
emellertid komma till början försvagas tillatt följd skattereformenen av

månI den skattereformen resulterar i lägre löneökningar beräknas det
finansiella sparandet i den offentliga årensektorn de första försämras.

påDetta beror den mindre tillväxt i skattebasen de lägrenettotsom av
löneökningarna och ökade arbetstimmarna bedöms Påupphov till.ge
längre sikt bör emellertid ökningen i BNP-tillväxten innebära denatt
offentliga sektorns finansiella sparande förbättras.
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Hushållssparandet i ett

reformerat skattesystem

Jörgen Appelgrenav

Förslaget i korthet

inkomst kapital, privatbostad schablonsbeskattadav fastighetannan-
och tillfällig förvärvsverksamhet slås ihop till inkomstslag. Skatte-ett

för detta inkomstslagsatsen kapital blir 30%nya
marginalskatterna för inkomst tjänst och näringsverksamhet sänks tillav-
30% och 60% för normal-respektive höginkomsttagareen

och grundavdraget avskaffas för detspar- inkomstslaget kapitalnya-
särskilda sparstimulanser avskaffas eller reduceras kraftigt-
försäkringssparande beskattas skattatt pensionskapitaletsgenom en-
avkastning införs. Denna skatt skall i princip utformas sättsamma

hushållensskatten övriga sparande,som dvs riktpunkten är skatte-en
30%sats

fastighetsbeskattningen ökar dels schablonsintäktenattgenom ersätts-
med fastighetsskatt, dels beskattningenatt bostadsrätter utgårgenom av
ifrån marknadsvärdering. Vidare införsen rullande fastighetstaxeringen
vilket ökar skatteuttaget årenunder mellan de traditionella fastighets-
taxeringarna.

Hushållssparandets bestämningsfaktorer

Den dominerande på områdetteorin Modeglianis livscykelteori antar- -hushållen försökeratt upprätthålla relativt jämn konsumtionen tiden,över
d.v.s. sittöver liv. Eftersomeget inkomsterna varierar livscykelnöver -främst inkomsterna lågaattgenom är under ungdoms- studieårenoch och
efter pensioneringen livscykelperspektivetger upphov till behov- av
sparande respektive skuldsättning i olika faser livscykeln.av

Ett grundläggande drag i livscykelhypotesen drivkraftenär att spara
inför pensionsâldern. Pensionssystemets utbyggnad i Sverige kan mycket väl
minska betydelsen denna den kanske viktigasteav orsaken till att spara.
Förekomsten omfattandeett pensionsystem förändrarav inte hushålls-
sparandets grundläggande bestämningsfaktorer hushållens sparandemen-
kan inte förväntas storleksordning ivara länderav samma välutansom
utbyggda pensionssystem.

ll—RINK4
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hushållens sparandenågraUtifrån livscykelteorin kan utsagor om
erhållas:

sparandebefolkningstillväxt desto störrei större
sparandeinkomsttillväxt desto störrehögreii

påverkas derashushållens sparbeteende netto-iii av
desto lägreförmögenhetförmögenhet, större

sparande
påverkar inte konsum-inkomstförändringartillfälligaiv

tionsefterfrågan utsträckningi permanentasomsamma
förändringar

substitutionselasticitet individer-intertemporalhögrev
jämnmedviktigt detdvs mindre ärhar, enna

påverkas sparandettiden,konsumtion över avmer
sparandet.i avkastningenförändringar

får såväl svenskastöd istarktnämndaDe fyra först utsagorna som
återkom-Inkomstutvecklingenundersökningar.empiriskainternationella

majoriteten studierna.förklaringsvariabeln ifrämstaden avsommer
hushållenspåverkar sparandesparandetavkastningen ärHurvida

fråga. entydigingenkontroversiell Ekonomisk teoriemellertid geren
substitutionseffekten till ökathöjd avkastning lederVidvägledning. en

förmånligt uppskjuta sin konsum-blivitsparande eftersom det attmernu
ocksåmedför emellertid behovetDen ökade avkastningention. attatt av

inkomstef-framtiden minskar, den s.k.konsumtion itill viss givenspara en
positiv negativ beroendeInkomsteffekten ellerkanfekten. omvara

hushållhushållen negativt sparande. Förpositivt eller ärhar som
således bådenettolåntagare substitutionseffekten tillinkomst- ochverkar

På nivå sannolikt inkomsteffektenaggregerad detökat sparande. är attett
hushållens positiv. När inkomst-nettoförmögenhetnegativ eftersom ärär

åt håll utfallet hursubstitutionseffekten verkar skilda beroroch
sparmåletsparmål sparandet skallformulerade. Omindividernas ärär att

ålder,uppgå pensioneringen,till viss vid specifik t.ex.summa enen
substitutionseffekten och deninkomsteffekten dominerakommer överatt

effektenhöjda till minskat sparande. Den totalaavkastningen leder
fråga.blir därmed empirisksparandet förändring i avkastningen enav en

låg räntekänslighet ochFlera internationella studier indikerarhar en
några undersökningarredovisar negativ ränteelasticitet. Andrat.o.m. en

hushållens förbättras,sparande sparvillkorentyder ökar näratt
området1988. De internationella studier finnsAndersson gersom

Iför sparandet.ingen entydig bild realräntans betydelsedärvidlag av
insigniñkantvaritundersökningar svenska data har realräntan överlag av

frånhushållssparandets utveckling, Berg 1983. Resultatenförbetydelse
mikronivån avkastningens storlektyder inte hellerstudiersvenska att

1988.sparmotiv, Wahlundavgörandeär ett
någon inverkaninte tycks haDet faktum efter skatt störrerealräntanatt

hushållens inte möjlighetenexkluderar docktotala sparande att
hushållenspåverkar och finansielltfördelning mellan realtrealräntan

tidsserie-aggregeradeBerg 1988, byggerEn studiesparande. somav
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data, antyder substitutionselasticiteten mellan realt och finansielltatt
inte obetydlig. Bergssparande skattningar visar minskningär att en av

på tillgångaravkastningen reala egna hem varaktiga konsumtions-och
på tillgångar20%varor med samtidigt avkastningen finansiella ökarsom

på några års från20%med leder sikt till omfördelning realt tillen
finansiellt 6%sparande motsvarande disponibel inkomst.ca av

En studie EdinAgell och 1988, baserad tvärsnittsdataav
individnivå, finner mycket starkt samband mellan marginalskatten ochett
hushållens skuldsättningsgrad. Enligt deras beräkningar skulle sänkningen

referenshushåll5%marginalskatten med leda till deras minskar sinaattav
20%. frånskulder med Detta avvikerresultat dock kraftigtnärmare

efterfrågantidigare studier. Studien visar vidare hem skulleatt egna
minska med 5% marginalskattesänkningvid storleksordn-ca en av samma
ing.

hushållensFörändringar i sparincitament

Genom nuvarande skattesystem olikauppbyggt beskattningsprin-äratt
ciper, där bl.a. den del inkomsten skall till beskattningtasav som upp

100%,varierar mellan 0 och medför omläggning till enhetligtetten mer
hushållensförändringar i incitamentstruktur.system stora

Vad gäller kostnaderna för skuldsättning effekterna entydigaär oavsett
lån inkomstnivå.och Vid nuvarande ränteläge och inflationstakttyp av

uppgår hushållens villalånefterrealränta skatt till -3%mellan ochett
konsumtionslån0%, Förvidare i tabell pendlar motsvarandeett räntase

-2% 1,4%.mellan och I det skattesystemet skulle realräntan efter skattnya
konsumtionslån.stiga 2-4%till för villa-respektiveettca

påVad gäller effekterna olika sparformer bilden komplicerad.är mer
Avskaffandet innebärallemanssparandet dock entydig försämringav en av
hushållens sparincitament. Beträffande banksparande sker det idag till vitt

framgårskilda villkor. Av tabell 1 beroende inkomst, möjligheteratt att
utnyttja sparavdraget kvittning andra inkomster varierarsamt mot
realräntan efter -3,4% 3,5%.skatt mellan och En sammanvägning deav
olika sparvillkoren iför sparande bank visar den genomsnittligaatt

uppgårrealräntan efter -0,3%skatt till för normalinkomsttagare ochen -
0,9% för höginkomsttagare. I reformerat skattesystem skulleetten

0.8%realräntan efter skatt bli för samtliga individer givet gällande
inflation, ökningoch inflationenräntesatser och bankräntan meden av

knappt innebäraprocentenheter skulle dock realräntan efter skatttre att
blev negativ. Inkomstskattekommittens antagande 3%realräntaom en

på 4% påoch inflation leder till realränta efter skatt 0,9% .en en
såledesFörslaget försämrar sparincitamenten för de endast i mindresom

utsträckning i bank och därmed, tack sparavdraget,sparat vare
beskattats i nuvarande sparincitamenten förbättras för individersystem.

ränteinkomster överstiger sparavdragets storlek och för demvars vars
kapitalutgifter lika eller överstiger kapitalinkomsterna.är Samman-stora

förbättringsker viss villkoren för sparande i bank.taget en av
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Tabell 1
på lån och sparformer vid nuvarandeskall olikaRealrñnla efter typer av

%inflatlonstakt 6

NormalinkomsltagarezHéginkomsttagarelS ochar-
I neform

framtidenIdag I framtiden Idag l

3,53 3,539,75 %Banksparande m.m. -1,1‘4,14 0,8 0,8-3,45 -1,15

8,5 % 2,4 2,4Allcmansspar - -
1,661,6‘% 4,7 4,7Pensionssparandc 11

-2,87Villalän %12
2,3 0 2,30

Konsumtionslån % 4,215 1,48 4,2 1,4
-2,1

får avkastningenskattesystemet olika effekterOmläggningen av
inleds. Här diskuterasförsäkringssparande beroende sparandetnär tre

avkastning sparandetypfall: avkastning vid gällande regler,
påbörjas omläggningeni avslutas efterdagens samtsystemsom men

påbörjassparande i det reformerade skattesystemet.avkastning som
avkastningenFörutsättningarna lite förenklat, den nominellaär, att

uppgå statsobligationer. Kalkylenpensionssparande antagits till räntan
denliksom inflationen konstant underbygger vidare denna ränta, äratt

påUtifrån avkastningenförutsättningarstuderade perioden. dessa är
år.4,7% Införandet skattförsäkringssparande vid gällande regler enper av

försäkringsbolagen sänker30% nominella avkastningen idenav
1,6%. Försäkrings-tillavkastningen i det reformerade skattesystemet

året därmed kan dra fördelparande innan omläggningen, ochsker avsom
nedgången till fullo drabbas deni marginalskatterna av nya av-men

får 3,3-4,0%m.fl. avkastning förkastningsskatten för livbolagen enen
Ifall försäkringsparande kunnat skerespektive höginkomstagare.normal-

ingen avkastningssskattvillkor innan omläggningen, dvs hartill dessa

I % 60 %Marginalskatt; 75 i framtidenidag

2 % framtiden 30 %Marginalskatt; idag 50 i

3 understiger 600 krKapitalinkomsterna 1

4 kapitalutgifterkvittasKapitalinkomsterna mot

5 överstiger 1 600 krnettoKapitalinkomstema

6 nysparandeGäller

7 kvittas schablonintäktendel utgiftsräntanFör den motsomav

s kapitalinkomstenkvittasKapitalutgifterna mot
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drabbat sparandet utbetalningarna beskattas med den lägremen marginal-
skatten, stiger avkastningen till 7% någotmed fördelaktigare utfallettca
för höginkomstagare.en

Sammantaget medför omläggningen markant försämring villkorenen av
för nysparande i pensionsförsäkringar. Beträffande stocken av sparare
skiljer sig effekterna påberoende inkomstnivå. De flesta höginkomst-

får höjd ellertagarna oförändrad avkastning omläggningen.en Förgenom
normalinkomsttagarna beror effekten hur länge de desparat: som

fårlänge ökad avkastning förhållandetsparat medan detär omvända för
de normalinkomsttagare nyligen inlett sitt pensionssparande. Efter-som

pensionssparande historiskt varit sparformsom domineratsen som av
höginkomsttagare torde majoriteten den nuvarande stockenav av sparare
få ökad påavkastning sitt försäkringssparandeen grund skatte-av
omläggningen.

Realisationsvinstbeskattningen någotaktier ökar i det reformeradeav
skattesystemet. uppgårIdag den effektiva skattesatsen till 20-30% för
tvåårsaktier. Den idag formellt höga beskattningen korta innehav lederav
troligen till sänkning den sammanlagda beskattningenen aktierav av

förluster dras till 100% behållsatt medan vinster tvåårs-genom överav
ochgränsen beskattas till 40%. I det framtida skattesystemet kan den

effektiva skattesatsen beräknas bli 25-30%. För de inte utnyttjatsom
nuvarandeskatteplaneringsmöjligheterpåaktiemarknadeninnebärförslaget

sänkt beskattning. Beträffande utdelningenen aktier blir förändringen
analog med den för banksparande. För smådem med aktieinnehav ökar

påskatten utdelningen den idag inom sparavdraget medan skattenom ryms
sänks för övriga. För de inom allemansfond innebär naturligtvissom sparar
omläggningen kraftig försämring villkoren för sparande i aktier. Denen av
marginella skärpningen realisationsvinstbeskattningen kommer sannoliktav

kompenserasatt höjda utdelningar bolagsskatten sänks ochav om
dubbelbeskatt-ningen aktieutdelningen lindras.av

Hushållens finansiella sparande tillgångaroch

årenUnder 1984-1986 bestod hushållens finansiella bruttosparande till en
inlåningtredjedel i bank medan allemansspar, obligationerav samtm.m.

försäkringssparande vardera svarade för 20%, vidare i tabell 2. Aktierca se
nettosåldesoch fondandelar till värde motsvarande 5%ett brutto-av

sparandet.
påStrukturen hushållens finansiella tillgångar, återspeglarvilken

hushållens samtliga historiska sparbeslut värdeförändringar isamt
tillgångarna, skiljer sig frånmarkant bruttosparandets fördelning.
Banktillgångar med påandelär 40% hushållens dominerande finansiel-en

tillgång. Aktier och fondandelar de årensär, trots negativasenaste
densparande, tillgångennäst största med andel 22%. Under 1980-en

talet har värdeökningen hushållens aktier varit utförsäljningenstörre än
vilket medfört aktiernas andel hushållensatt finansiella tillgångar ökatav
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markant.

Tabell 2
Hushållens tillgångar,finansiella sparande och procentuell fördelning

Sparform TillgångarSparande genom-
låneform årsnitt 1984-1986 1986

Bank 31 40
Allemansspar 19 4
Obligationer 20 11m.m.
Försäkringsspar. 21 10
êktier, fondandelar -5 22
Ovrigt 14 13
Totalt 100 100

Källa:Finansräkenskaperna

hushållssparandetKonsekvenser för

Slutsatsen genomgångenden teoretiska empiriskaoch är attav ovan
någonavkastningen nivånstorlek inte har avgörande betydelse för

hushållens sparande. De empiriska undersökningarna studerar emellertid
perioder förändringarna i uppståttrealräntan efter främstnär skatt genom
kontinuerliga förändringar i inflationstakten och marginalskatterna. Det är

sådanamöjligt gcnomslagskraften påförändringar begränsadatt kortärav
hushållensikt, speciellt initialt tvekar hurvida förändringen ärom om

eller Det därförtemporär inte osannoliktär omläggningpermanent. att en
föremålskattesystemet sådels blir för omfattande debatt dessav som

implikationer hushållenskommer till kännedom, dels innebär markanta och
hushållensförändringar i sparincitament,permanenta kan större

hushållssparandetinverkan vad indikeras tidigare under-än som av
sökningar.

Teorin emperin visaroch emellertid skattesystemets betydelsestora
hushållenför hur fördelar sitt sparande olika sparformer.

hushållensVad gäller reala sparande effekterna omläggningenär av
entydigt negativa. Genom avdragsbegränsningen stiger kostnaden efter

krmån. lånskatt med 170 för 100.000 högbelånadkr. Förettca en
Stockholmsområdet lånekostnadenmindre villa i ökar därmed med

krmån1000-1500 efter skatt. Därutöver tillkommer skärpningen av
belåningsgradfastighetskatten. Vid blir effekternalägre naturligtvisen

mindre.
Studier Persson1988 Hansson1985 indikeraroch begrän-attav en

frånsning 30% efterfråge-avdragsrätten 50% till medföraskulle ettav
prisnedgångbortfall 15% påoch omkring villamarknaden korten

nedgången efterfrågan slårsikt. Om i igenom proportionellt i ochny-
hushållensombyggnationen minskar reala sparande med 2 mdr kr. vilketca

påverkarsänkning 0,4%.sparkvoten med Prisfalletmotsvarar ävenen av
hushållssparandet hushållens nettoförmögenhet reduceras.attgenom

huhållens små-Värdet uppgåroch fritidshus för närvarande till 750ca
såledesSkattereformenmdr kr. skulle medföra värdeminskning fören
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villaprisernagivet100 mdr kr,med attsmå- fritidshusochstocken caav
Hushållens marginella konsum-efterfrågan.medproportionelltfaller

studieri svenskaförmögenhet haravseendemedtionsbenägenhet
nedgångenestimeradedenimplicerar0.03-0.06 vilket atttilluppskattats

hushållens kortsparandemedföraskullehushållens förmögenhet atti
medsparkvotenökningmotsvarande3-6 mdr kr.medsikt ökar aven

tillgång finansiellalikvidmindre änhem är0.6-1.2%. Genom att enegna
förmögenhets-förkonsumtionsbenägenhetentillgångar marginelladenkan

Ökningen skullesparkvotennågot hem.förlägreförändringar avegnavara
0.5-1%.omkringnågot ellerlägreblidärmed

Försplittrad.bildensparandehushållens finansiella ärBeträffande mer
40%förtillsammansförsäkringssparande, vilka svarat avochallemansspar

till-finansiella14% deåren och utgördenysparandet avsenaste som
aktieut-dubbelbeskattningenGivetvillkoren.gångarna, att avförsämras

iallemansfond,föraktier, förutomförsparvillkorenblirlindrasdelningar
räntebärandei bank ochsparandeVad gälleroförändrade.stort sett

inkomsttagarnatredjedelför denincitamenten somförbättras avpapper
för desparavdraget samtkapital översteginkomster1986 hade somav

sparformerFörkapital.underskottredovisade28% sammaavsom
inomrymdestidigare24% ränteinkomsterför devillkorenförsämras vars

sparavdraget.
för50% förbättrasochför drygtsparvillkorenförsämrasSammantaget

desparandehushållens finansiella senasteandel30% uttryckt avsomca
tillgångar för-hushållens finansiella ärföråren. Motsvarande andelar en

blirförsämringen större27%. Attförsämring för30%förbättring mot en
tillhushållens sparande har anpassatssparande avspeglar atti termer av

enhetligtövergång tillEn ettbeskattningen.rådande skillnader i mer
ochsparformerna,gynnadedeförvillkoren mestinnebärskattesystem att

försämras.populära,därmed mest
tillgångarfinansiellaefter skattavkastningHushållens genomsnittliga

några i detmdr kr,motsvarandenågra procentenheter,tiondelsmedökar
utifrån fördelningeniställetsammanvägningen görsOmskattesystemet.nya

avkastningengenomsnittligasjunker densparandehushållens finansiellaav
genomförs.reformen0.4%med när

skuld-förkostnaderökadekraftigtleder tillAvdragsbegränsningen
700 mdr kr.uppgår närvarande tillförHushållens skuldstocksättning. ca

2,5-3% ledergenomsnittimedefter skattrealräntanhöjningEn av
i realamdr20 kr.medökarskuldstockenförkostnadernadärmed till caatt

termer.
olikaavkastning mellaniskillnadernainnebärOmläggningen att

medföravdragsbegränsningenmedkombinationIminskar.sparformer
tilldetIdag ärskattearbitrage faller bort.tillmöjligheternadetta att

betalaänallemansspar attin sinasättaexempel lönsammare att pengar
lânefinansieringmedför vidareAvdragsbegränsningenlån. att avsinaav

hushållenBåda effekterdessablir kostsamt.värdepappersköp germer
balansräkningar.sinakrympaincitament att

relativprisför-kraftigadesannolikt,Reformen kommer genom
Genomsparform.hushållenspåverka valmarkantändringarna, avatt
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avskaffandet allemanssparandet kan sparandet bankav förväntas öka
samtidigt de försämrade villkoren för försäkringssparandesom sannolikt
leder hushållentill i ökadatt utsträckning, direkt eller indirekt, placerar
sina medel i aktier och obligationer.

I det reformerade skattesystemet blir avkastningen efter skatt densamma
för alla inkomst och övrigaovavsett ekonomiska förhållanden.sparare
Därmed kan fåräntan ökad betydelse konkurrensmedel vilket främjarsom
effektiviteten i Påmarknaden. sikt kan detta bidraga till lägre räntenivå.en

Slutligen detär möjligt förslaget leder tillatt ojämnare inkomst-en
fördelning rådande.denän Eftersom höginkomsttagare traditionelltnu har

högre sparbenägenhet övrigaänen i samhället sådanskullegrupper en
omfördelning höja hushållsparandet.

Sammanfattning

Genomgången ekonomisk teori och empiriska studierav vid handengav
det inte säkerställtatt är hur förändringar i realräntan efter skatt bör eller

påverkathar hushållens sparande. Däremot detär klarlagt andraatt
faktorer, främst hushållens inkomstutveckling, relativt väl förklarar
utvecklingen hushållssparandct.av

I den teoretiska modellvärlden studeras effekterna förändring iav en
realräntan. Utan bestämda förutsättningar går emellertid teorin bet att

hushållenshuravgöra påverkassparande sådan förändring. Iav en nuva-
rande skattesystem finns spektrum realräntorett och skillnaderna demav
emellan är avsevärda. Omläggningen leder till enhetligt Förett mer system.
de flesta medför omläggningen deras sparvillkor försämras.att Andra

främst degrupper, bank och i obligationer, fårsom sparar gynnsammare
sparvillkor i det reformerade skattesystemet. Genom sparstimulansernaatt
avskaffas eller reduceras hushållenkan efter omläggningen inte i likaspara
förmånliga alternativ idag. En kalkyl utgångspunktmedsom igrov
räntesatserna i tabell 1 visar för bank,allemansspar,att obligationeren och
försäkringssparande, motsvarande 90% hushållens sparande deav senaste
åren, sammanvägd realränta efter skatt sjunker eller 0,4%,medsvagt,

skatteomläggningen.genom
Vad hushållensgäller kostnader för skuldsättning effekternaär av

omläggningen enhetliga. De låntagareflesta fårmer ökningen av
realräntan efter skatt 2,5-3%. För vissa höginkomsttagare kan
ökningen bli till 6%. Uttryckt i kronor dettaupp omkring 20motsvarar
mdr för hushållssektorn. En stabil realränta efter skatt 2-3% kommer
efter hand dämpa efterfrågan lån.att Kombinationen höjdaav
lånekostnader någotoch försämrade sparvillkor leder sannolikt till hus-att
hållen krymper sina balansräkningar. Enligt vissa studier sådankan en
effekt bli betydande påtagligamed följdverkningar på relativpriserna på
tillgångsmarknaderna. Tidigare erfarenheter från bl.a. kontokortskrediter
indikerar åtminstonedock vissaatt delar hushållssektorn relativtärav

åtminstoneränteokänsliga, kort sikt.
Avdragsbegränsningen leder hushållenstill realaatt sparkvot minskar

med 0.4%. Genom omläggningen sänker beståendeca att värdet den
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emellertidmdr förbättrassmå- 100 kr.fritidshus medochstocken caav
0.5-1%.tillfälligt medsparkvotenfinansielladen ca

inkomstför-iökad ojämlikhetmän skatteomläggningen leder tillI den
hushållsparandet dåpåpositiva effekterdetkandelningen spar-ge

mindrehoshöginkomsttagarehos ängenerellt högrebenägenheten är
hushåll.välbärgade

kraftigasiganledning förväntaringafinns detSammantaget att
nivå omläggning skattesystemet.vidförändringar i sparkvotens aven

nivån hushållssparandet.faktor föravgörandeAvkastningen inteär en
sannolikt medföraomläggningenden skissade storaDäremot kommer att

sparandet minskarDet realasparandet.fördelningenförändringar i av
hushållensfinansiella sparandet ökardet attsamtidigt genomsom

någoLInom finansiel-detsparandet ökaTotalt börskuldsättning reduceras.
bekostnadobligationer ökaområdet sparande i bank och attkommer

Förändringarnaallemanssparande.försäkringssparande ochav
bli betydande.kanbostadsmarknaden,tillgångsmarknaderna, främst

Tabell 3
mdr kr.förslagets effekter,Sammanfattning av

Förmögenhets-Förändring iSubstitutions-Sparande
effektegenavkastn.tillgång effekt

-100I-2Realt
3negativtFinansielltbrutto svagt

020negativtstarktSkulder

hushållens portföljvalochskattesystemetEdin, P-A. 1988,ochAgell,
Hushållens portföjlval ochB.l988,Kasheñ,Edin, P-A. ochJ.,Agell,

sparundersök-SpardelegationensExpertbilaga tillförmögenhetsfördelning.
ning, Stockholm

sparande,effekterKapitalbeskattning och dessK. 1988,Andersson,
inkomstbeskattningreformeradförutredningenPM 29 till

hushållensstudiesparandeKonsumtion ochL.1983,Berg, en av-
beteende, Stockholm

Expertbilaga tillkonsumtion,Hushållens sparande ochL.1988,Berg,
Stockholmsparundersökning,Spardelegationens

räntelån fastighets-ochräntebidrag,I.1985, PriseffekterHansson, av
1985:2BSoskatter, Ds

på ändringbostadsmarknadenEffekterM.1988,Persson, avav en
reformeradförutredningenPM 28 tillkapitalinkomstbeskattningen,
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på sparandeeffekterdessochKapitalbeskattning

AnderssonKristerav

Inledning1

föremålvaritharingå skattebaseniskallFrågan inkomstervilka somom
huvud tagetbeskattningför överBland skälentider.i alladiskussionför

fördel-effektivitetshöjandeochstabiliseringspolitiskasåväl somfinner vi
skatter ärockså motargumentviMenmotiv. möterningsmässiga

fördel-ochresursanvändning,ineffektivskaparochdestabiliserande en
skatter.motverkasnåsvåramål eller rent avningspolitiska är att av

jämnintressant,specielltblirkapitalbeskattning om enFrågan om
jämntrelativtdå arbetsinkomsterna ärönskvärd,inkomstfördelning är

ekonominieffektivitetenpåverkanKapitalbeskattningensfördelade.
måste privat-kapitalallokeringnå effektivmåste Förbeaktas. avatt en

Enlönsamheten.samhällsekonomiskadenavspeglalönsamhetekonomisk
nödvändigt-intebehöverlönsamhetprivatekonomiskbaseradallokerin g

transaktionerbaserasSkatteroptimal.samhällsekonomisktvis somvara
skattekill indirektmedförvilketuppkommer enemellertidinnebär att en

åt.sigskiljerskattefterochavkastning föreBeskattningen görkostnad. att
därförkannettoavkastningenpåsigkapitalallokering baserarEn som

hadeallokeringdvs.resursanvändning,inoptimal annani enresultera en
skattenMan talar attsynvinkel.samhällsekonomisk omföredravarit att ur

snedvridningar.tillupphovger
kapitalbeskattningkostnaderendainte desnedvridninSådana somärgar

ad-förkostnadernadirektadeMan kan nämnatill. t.ex.upphovger
enskilde levadenför attkostnaden uppkostnad ärEnministration. annan

delgeanspråk ochsamlaiDet attförordningar.och tartill lagar resurser
får snedvridningar storBland ekonomerinformation.myndigheter

smårelativtineffektiviteter, änuppenbara,Skälen omäruppmärksamhet.
formiförlustersamhällsekonomiska avtilllederenskilde, storaför den

fördelning.ochändrad tillväxt
Förstförekommer.snedvridningarområden därdiskuterarJag tre

Vi kaninvesteringsobjekt.olikaskattebehandlingenjagbeskriver av
intratemporalaindividenssnedvriderkapitalinkomstskattenkonstatera att

ocksåpåverkarBeskattningenpåverkas.iinvesterarvaddvs.beslut, man
Urkommermycket han attdvs. hur spara.beslutintertemporalaindividens

1 efteravkastningenrealadenärdärdefineraskanSkaltekilen pp-ssom avkast-motsvarandeochskattföreavskrivningarkorrekta sekonomiskt men erhålles uttrycktillrelationi ettskattekilenställerOm vi pskatt.efterningen
skattesatsen.effektivaför den
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såanvänds effektivt möjligt. Om ingasom effekter föreliggerexterna bör
skattesystemet påverka kapitalallokeringen så lite möjligt. Beskattnin-som

kapital har inte bara temporala ocksågen av intertemporalautan effekter.
Dessa effekter behandlas i avsnitt 4. När individ bestämmer hur delen stor

inkomsten skall konsumerasav respektivesom han hänsyn tilltarsparas
skattekonsekvenserna. Eftersom inhemskt sparande tillsammans med
inflöden utländska investeringar påverkarav utvecklingen kapitalstockenav
kan snedvridning sparandebeslutet långsiktigaen haav effekter
ekonomisk tillväxt.

Sedan beskriver jag indirekta kostnader kapitalbeskattning. I dennaav
studie kommer jag framför alltatt beröra effektivitetsaspekterna av
kapitalbeskattning. Det innebär emellertid inte andraatt aspekter är
ointressanta eller underordnad betydelse.av

Slutligen behandlas de internationella aspekterna kapitalbeskattning.av
Som resultatett kapitalbeskattningen kanav kapitalflöden uppståstora
över gränserna. Detta får effekter räntenivåer, växelkurser och
inflationstakt. Under år med skattereformersenare stora i flera länder har
det blivit alltmer uppenbart hur betydelsefulla de internationella aspekterna

Det finnsär. förståelseökad för inte bara förändringaren att mervärde-av
skatt och importexportavgifter inhemskaävenutan inkomstskatter är av
central betydelse. Analysen börjar med definitioner några grundläggandeav
begrepp.

Några2 grundläggande begrepp

I ekonomi har vi tusentalsen och priset påverkavaror kanen vara
priset Dessutom kanen påannan skattvara. indirekt drabbaen en vara

produktionsfaktor eller inkomstgrupp.en Then t.ex. ären vara som
arbetsintensiv i sin framställning och dessutom kräversom typen av
arbetskraft betalas relativt lite jämförtsom med andra sådanEngrupper.
varuskatt medför minskad efterfrågan just den arbetaregruppen av
och har därför fördelningspolitiska aspekter. Man talar här skattensom
incidens, dvs slutligen bär bördanom vem skatten.som av

För diskutera skattersatt effekter sparande iden svenska ekonomin
måste explicit beakta kapitalflöden över Forskningengränserna. detta
område befinner sig alltjämt i begynnelseskede.ett Incidenseffekten blir
annorlunda i öppen ekonomi iän sluten. Incidcnsenen skatten harav en
flera viktiga aspekter. Förutom omallokering skattebördan mellanav
individer kan fåskatten dynamiska effekter. Detta specielltär viktigt inom
kapitalbeskattningen eftersom såden är nära sammanbunden med
tillväxten i ekonomi.en

Varje beskattningtyp medför köpkraft frånav att skattebetalarentas
och överförs till det allmänna. Förutom själva överföringenatt i sig
påverkar konsumenten kan påverkaskatten valet mellan olika varor,
aktiviteter eller placeringar. För belysa skattersatt effekt på konsum-
tionsvalet talar inkomst- och substitutionseffekt.man om Inkomsteffekten
uppkommer eftersom skatter minskar möjligheten köpa andraatt ochvaror
med mindre inkomst kan individenen komma ändra sina beslut.att
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Inkomsteffekten inte i ineffektivitet. Substitutionsef-sig upphov tillger en
påverkaruppstårfekten relativpriserna därigenom medförskatten ochnär

aktivitetindividen med eller medersätteratt annanen vara en annan en en
aktivitet beskattningen. Substitutionseffekten uppkommer attpga genom

åt.priserna före och efter skatt skiljer sig Den kan öka eller motverka
såeffektivitet beroende ändrar priserna de liggerskatten attom

ifråneller den samhällsekonomiska kostnaden förlängrenärmare varan
eller aktiviteten. Det substitutionseffekten leder till snedvridningarär som
och indirekta kostnader för beskattningen. Om individerna gör en
privatekonomisk optimering inte sammanfaller med den samhällseko-som

pånomiska effekter, skatteeffektengrund kant.ex. externaav vara
välfärdshöjande för samhället helhet. Beskattningens konsekvensersom
konsumtionsvalet naturligtvis för producenter i deras valgäller analogt av
insatsvaror miljöförstörandeoch produktionsfaktorer. En skatt en
aktivitet därförkan öka effektiviteten.

Ytterligare viktigt kapitaliseringen Värdetbegrepp skatt.ett är avav en
tillgång på både Omberor dess avkastning, och icke-monetär.monetären

påverkar tillgångskatt avkastningen marknadsvärdetkan ävenen en
tillgången ändras, kapitaliseras. Vid skatteföränd-skattensäger attman en

tillgångarsring kan det sig förändringar i värde ochmycketröra storaom
Omdetta kan i sig hinder för omläggning skattesystemet.ett envara en av

tillgång årlig tillgången%fast avkastning 10 haroch ettger en om
påmarknadsvärde 100 000 kronor medför ökad beskattning motsvaran-en

tillgångende 2 avkastning marknadsvärdet faller tillprocentenheters att
åter %80 10000. Vid det marknadsvärdet avkastningenmotsvarar av

påEtt konkret exempel detta priserna för villormarknadsvärdet. är att
påverkas Viddelvis de ränteavdrag villaägarna kan göra. enav som

måste beakta förändringarna i olikaomläggning skattesystemet manav
värdetillgångars Med dessa grundläggande begrepp bakom kanoss nu

migdiskutera kapitalbeskattningen och dess effekter. Jag koncentrerar
påverkas beskattningenhur den enskilde individens incitament ochav

betonar inte den samhällsekonomiska effektiviteten i allmänhet.

Beskattning och kapitalplacering3

påverkar individensKapitalbeskattning incitament för olika investerings-
objekt, ñnanseringsval riskfördelning. tilloch Varje beskattning relaterad

inlåsningseffekteravkastningen i effekter val.resulterar och människors
Ett behandlar olika investeringobjekt olika lederskattesystem som

tillgångarnaallokeringseffekter olikadessutom till mellan och därmed till
pris- kapitaliseringseffekter. Dessa effekter förstärks ökadoch av
intlationstakt progression i skatteskalan.och

placeringen för sinaNär individ söker den bästa sparmedel hantaren
eftertill vilken placering den högsta avkastningen skatt.hänsyn som ger

påverkarförståDet därför viktigt hur mycket skattesystemetär att

2 Se sou 1982:3 bilaga 6.
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Ävenfrånavkastningen olika investeringsobjekt. skatter skulle inteutan
alla avkastningar lika risknivåereftersom det finns olika individenochvara
kan ha speciella preferenser såför placeringsform. Om inte falletären
skulle avkastningen lika till viss riskpremie.plus Iränta nästavara en en
avsnitt beskrivs dessa effekter med konkreta räkneexempel. Därefter
behandlar vi fördelningspolitiska aspekter och slutligen diskuterar andra
allokeringeffekter kapitalbeskattningen upphov till.som ger

3.1 Beräkning skattekilarav
Ett skattesystem upphov till skillnader mellan brutto- ochstorasom ger

påverkarnettoavkastning för olika placeringar och allokeringen kapitaletav
påverkasincitamenten Förändrad skattesituationatt övergenom

livscykeln medför dessutom olika placeringar kommeratt att mestvara
lönsamma vid olika tidpunkter i liv. Den effekten förstärks oftaens
ytterligare frånriktade erbjudanden t.ex. 5samhället procentenheterav
högre års ålderavkastning för ungdomar 25under som sparar
allemanssparkonto. Vi kan därför förvänta skattesystemetattoss ger

såvälupphov till allokativa fördelningsmässiga effekter.som
För erhållen frånbelysa skattens betydelse för avkastning olikaatt

sparformer beräknar jag givennedan skillnaden mellan bruttoavkastninen g
och nettoavkastningen efter skatt. Analysen partiell och avseddär att
studera individers sparandeincitament och val sparandeformer. Ettav
likartat många såvälbeteende hos individer kan medföra relativprisernaatt

de faktiska Sådanaskattereglerna ändras tiden. aspekter beaktasöversom
inte i analysen har karaktären räkneexempel. Ett vanligtnärmastsom av
antagande individerna kräver nettoavkastning efterär skattatt samma
olika placeringar. För vissa sparformer indikerar jag därför vilken

erhållabruttoavkastning krävs för given nettoränta.attsom en
Jag analyserar placeringar i aktier, fastigheter,bank, pensionsförsäk-

ringar i varaktiga konsumtionsvaror. När det gäller beskattningskon-samt
sekvenserna investerings-beslut det viktigt studera skat-ett är attav

på personnivåtesituationen inte också företagsnivå.bara utan
Investeraren har i princip ståndflera olika till investering.sätt att en
H6 6an kan direktinvestera tillgången. ocksådvs. han köper själv Han kan
låta intermediär själva investeringengöra företag i vilket hant.ex. etten

påköpt aktier eller bidragit till finansieringen. Hans avkastningsättannat
påverkas ocksådärför företagsbeskattningens utforming.av

tillgångarFör illustrera hur olika beskattas skall beskrivaatt en
individs olika placeringar. inkomsterna 1988 och skatten beräknasavser
enligt de regler inkomståret.gäller för det Marknadsräntan vi ärantarsom
given och lika %. uppgåmed 8 Inflationstakten till %.4 Avkast-antas
ningen korrigerad för inflation, uppgår alltsåden s.k. reala avkastningen,
till 4%. Vi vidare den personliga marginalskattesatsen i in-antar att

vårakomstskattesskalan uppgåri exempel till 75 %. I sammanfattandeen

3 sou 1978213bilaga 2.
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våra uppgår 75 %. I sammanfattandetillexempelkomstskattesskalan i en
50 % marginalskatt ochförredovisas resultatentabell även en annan

%.inflationstakt 2

Banksparande1

låtvår kallaindivid i exemplenkonsumtionsvaror harUtöver köp ossav -
investeringar placeraandrahel delför X valt samt atthonom göraatt en—

% vi8 ochvanligt bankkontoi bank. Räntan är antardel pengaren
%.4också vid taxeringen8 X medgesallemanssparkontot ettatt ger

20 000endast belopppå vilket medför600 kronor översparavdrag 1 att
uppgår därför tillavkastningHans realaeffektivt beskattade.blirkronor

därefter till20 000 kronor ochbanktillgodohavandet till%4 för upp
%.5 återges i 2. Förberäkningar tabellliksom-2,0 Detta resultat attsenare

% krävs bruttoav-erhålla nettoavkastning 4 efter skattreal enen
75 %% vidpå % och 32% vid 50 marginalskattkastning 16 mar-

%uppgår avkastningen till 4På realaallemanssparandet denginalskatt.
också 5in 000 kronorskattefri. X haravkastningen etteftersom är satt

år fram-5 s.k.skattepliktig förstblirspeciellt konto där räntan senare
då%blir 50 ochmarginalskatt högsttidskonto. Han planerar hansatt

låta vinst i formFörutomsigdärför inte beskattasväljer att avennu.
uppnås inteeffekt. Eftersom skattenmarginalskattminskad annanen

påverkanår kapitalet förräntas5 kantill betalning förränförfaller utanom
behållningen oförändradår vid5 kontotskatteinbetalning. Efter ärav

hälften latenträntenivå 3472 kronor är7 347 Räntankronor. utgör varav
uppgår förKorrigerattill 1 173 kronor.skatteskuld dvs nettoräntan

nuvärdesberäknats realmedför dettapåverkaninflationens och en
år.peri0den7 % Ompå 0,31,5 % elleravkastning över mar-perca

år.% Viduppgår -1,7avkastningen till75 %förblirginalskatten mt per
uppstår årlig75 % realtill marginalskattlöpande avskattning enenen

realaför denbetydelse-2 Inflationen haravkastning storprocent.

4 7,5 %.närvarandeAllemanssparkonto förärRäntan

5 0,755] 0,040,0s- -—
6 alter-implicit antagande% medförmed 4 vilketVi diskonterar ett om en

% avkastning.4nativ placering som ger

1,0457 inflationefter skatt ochuppgår 1-5000 och avkastningtillInflation -1,5 %.uppgår 74 dvs.till kronor, ca

3 1,014s°’2 årlig% avkastning.0,3medför
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avkastningen Tabell 1 visar hur beloppen år årutvecklas för vid löpande
avskattning respektive avskattning först år.efter 5

Tabell 1. Löpande avskaltnlng jämfört med avshtlnlng år.efter 5

Löpande avmattning

Ar 1 Ar 2 Ar 3 Ar 4 Ar 55.000 5.100 5.202 5.306 5.412ränta 400 408 416 424 433skatt -§00 -sog -312 -§l§ -zsgg5.100 5.202 5.306 5.412 5.520

Avsknttning after 5 Ir

Ar 1 Ar 2 År 3 Ar 4 Ar 55 000 5 400 5.932 5.299 5.903ränta 400 432 457 504 544skatt 0 o o 0 -1.173
5 400 5.832 5.299 5.903 5.174

X har ytterligare bankkonto. Dettaett konto knutet tillär jordbruks-en
fastighet i vilken han delägare.är Avsikten medlen skallår användasatt för
investeringar i jordbruksrörelsen. X verksam i driftenär deltid, speciellt
under då familjen påvistas Pålandet. erhållesdetta konto ocksåsommaren
8 % Förutomränta. beskattning enligt inkomstskatteskalan ingårti
avkastningen detta konto i underlaget för sociala avgifternumera
avgiftsuttag 35 %. Dessata avgifter avdragsgilla vid inkomstbeskatt-är
ningen. Nettoavkastningen uppgår till 1,3 %. Efter inflationsjustering
erhåller real avkastning -2,7en procent.

Bland jorbruksfastighetens tillgånger ingår också s.k. skogskonto.ett
Dessa har in vid tidigaresatts awerkning. Principen för skogskontoen

inslagutgör utgiftsbeskattningett inom för inkomstskattesys-av ramen
Medel intemet. beskattassätts först vid och detsamma gällersom uttaget

för upplupen Vid tidpunktenränta. för insättningen medges avdrag i
deklarationen. Såväl inkomstskatt de sociala avgifterna minskarsom
därmed. Vid åbeloppetär sidan såväluttaget andra underlag för

avgifter.inkomstskatt för sociala såvälVid 50 % %75som som

9 Om inflationen uppgårendast till %2 och den nominella räntan fort-omfarande % uppgår årligaär 8 den nettoavkastningen till 2,1 % 50 % mt
respektive 0,2 % 75 % mt. Ett vanligt bankkonto avkastning 2 %ger enrespektive %0 vid denna inflationstakt. För avkastningen vid 2 % inflation och

%6 nominell ränta tabell 2.se

10
[[r-I1] [1-11-nu]nettoavkastning +r -

u Om vi X fortfarandeantar att är aktiv i driften och överstigeratt nettot
15 000 kronor beloppsgränsen 15 000 gäller fr.o.m. års1988 taxering, SFSse1987:1035-1036.
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uppgår %marginalskatt den reala avkastningen till 4 förutsatt att mar-
ginalskatten inte ändras tiden avsnittet pensionsförsäkringarseöver om
nedan.

Aktier3.1.2

På erhållit någonsin aktieportfölj X utdelning. Om intehar han hade haft
kapitalinkomst, blir utdelningsinkomster till 1 600 kronorannan upp

påbeskattade grund Den 600sparavdraget. reala avkastningen till 1av upp
%.därför 4 Avkastningkronor därutöver beskattas och den realaär

åretavkastningen blir -2 %. Under aktier Xhar del gjordeavyttrats.en en
korttidsplacering föll Aktier till anskaffningspris 250väl ettut.som

året åretsbörjan försäljaskronor i kunde vid slut till 270 kronor.av
Uppgången årlig på %.avkastning 8 Hela vinsten ärmotsvarar en

utgår000skattepliktig för den del understiger 1 kronor ingenmen som
uppgårpåskatt. avkastningen därför %.Den reala denna del till 4

Överskjutande vinst och den reala avkastningen denna delbeskattas blir
%.därvid -2

år ocksåFörsäljning 2aktier innehafts i har skett. Antagänav mersom
år.stigit % Enaktierna i värde med 8 varje aktie ankaffats föratt som

år2 och dag sedan till pris 100 kronor stigitprecis har därmedetten av
år år.efter till 116,6 kronor efter 2till 108 kronor 1 och Av vinsten per

%aktie 16,6 endast 40 till beskattning 6,7kronor eller kronor.tas upp
uppgår%marginalskatt 75 skatten till 5Med kronor dvs. deten

återstår år11,5 %Inflationstakten 4 och efter skattkronor. ochär per
återstår åren.iinflationseffekt 8,2 3,1 real avkastning för de 2 Detta

%.12årlig påavkastning knappt 1,5 Omreal den beskat-motsvarar en
uppgår årligatningsbara realisationsvinsten inom grundavdraget denryms

%.avkastningen till 4reala

Fastighet3.1.3

också fastighet. Den taxerad till 500 000X kronor ochäräger en
kronoruppgår två665därmed till 000 Jagmarknadsvärdet analyserar

låneñnansieradfastigheten helthuvudfall. I det första medan i det andraär
uppgårlånen %till 50 fastighetenshuvudfallet marknadsvärde.av

uppgår % 450 %Beräknad schablonintäkt till 2 000 4 50 000 dvs.+av av
på lånen uppgår %000 Räntan till 8totalt 11 kronor. om kapitalmarkna-

Iånefinansiering uppgården perfekt. Vid total ränteutgiften till 53 200är
kronor.kronor. Detta resulterar i underskott i taxeringen 42 200ett

Avdragsbegränsningen medför 50 %,avdragets värde maximerat tilläratt

12 på uppgår% %Vid inflationstakt 2 vid 8 nominell avkastningenräntaen
3,4 % 75 % 4,2 % vid 50 %till vid ochmt mt.

13 75 %Taxeringsvärdet utgöra marknadsvärdet.antas av

14 Från årsDet slopat fr.o.m. 1988. och med 1988 taxeringavdraget ärextra
fastigheter.upphör garantibeskattningen av

IZ-RXNK4
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dvs. 21 100 kronor. Vi den reala avkastningen fastighetenantar att
uppgår till % På4 eller 26 600 kronor. detta kan vi jämförasätt denna
investering med andra investeringar.

årligEn skattekonsekvens fastighetsinnehavet fastighetsskatten.ärav
uppgårDen %till 1,4 tredjedel årtaxeringsvärdet varje ellerav en av
kronor. årliga2 333 Den uppgåravkastningen fastigheten därför till

45 367 21 100 26 600 2 333. Detta påreal avkastning+ motsvarar en-
-0,70.%.6,8 Den effektiva uppgårskattesatsen därmed till Det bör

avkastningen för 75 %med marginalskattnoteras att likaär storen person
för den 50 %med marginalskatt grund begränsningen isom av

underskottsavdragets låneräntanvärde. Om vi 2antar äratt procenten-
%heter högre dvs. 10 uppgårnominell denränta reala avkastningen efter

till 5,8 %.skatt Det andra huvudfallet hälften egenñnansiering. Viavser
%.17låneräntan %8 vilket medförantar är real avkastningatt 4,8en

Jag har inte inkluderat förmögenhetsskatten i mina beräkningar. Skillnaden
i avkastning mellan egenñnansierad lånefmansieradoch till hälften fastighet
kan, i det enskilda fallet beroende förmögenhetssituationen, bli ännu
större.

Pensionsförsâkring3.1.4

ocksåX har tagit pensionsfösäkring på 10 000 kronor. Pensionsför-en
säkringar medför möjlighet jämna inkomst livetatt över ochut utgören

inslag utgiftsbeskattning. För förhindra drastiskett utjämningatt ochav
därmed undvikande progressionen i skatteskalan har avdragsmöjlig-av
heterna begränsats. Avkastningen beskattas vid Kapitalet kanuttaget.
därvid tillväxa snabbare kontoän avkastning beskattasett löpande.vars

utgårDet dessutom ingen tillgångarnaförmögenhetsskatt i pen-
sionsfordran.

Låt återigenavkastningen %8 och kapitalet kananta att är lyftasattoss
år.fem Premien kan dras den 75-procentiga marginalskattenmotom av

och därför skattelindring 7 500 kronor. Efter årmotsvarar femen
kronor.uppgår behållningen till 14 693 Beloppet och vitas ut antar att

Överdet beskattas 50 %till dvs. 7 347 erlägges i skatt. uppgårperioden
årligaden avkastningenreala till hela 20,1 %. Om X emellertid fortfarande

har marginalskatt 75 år årliga% 5 blir den reala avkastningenen om

15 l vissa fall fastighetsskattenär dåavdragsgill åskattesatsenär andramen
2,0 %.sidan

16 I OECD-studie M. Fukao och M. Hanazaki, 1986 uppskattas effek-denen
tiva skattesatsen till -0,53 vid 3 % realränta % inflationoch 0 till -1,86samt
vid 5 % inflation. Mitt relativt lägre värde förklaras OECD-studiensett attav

taxeringsvärdet endast utgjorde S0 %antog att marknadsvärdet och scha-av
blonintåkten %.endast 2 Dessutom beaktade OECD-studien inte fastighets-
skatten.

17 förhålandeAvkastningen i till uppgårkapital till 6,0 %.eget

13 1,08510 000 -
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4 %. Detta skall jämföras med vanligt därbankkonto avkastningen vidett
75 % marginalskatt blir %-2 se tabell 2.

Sammanfattning3.1.5

avsåg årsFlera exemplen flera tid varierandeoch marginalskat-av ovan
påtiden. Variationen delskan bero ändrade inkomstför-övertesatser

hållanden på bådapolitiska beslut skatteskalan. I fallenäven levermen om
människor under osäkerhet vad förefaller godoch placeringsom vara en
pensionsförsäkring behöver nödvändigtvis inte detante postex vara ex

bibehållenpensionsförsäkring med hög marginalskattesats.
framgår årligaSom tabell 2 varierar den reala avkastningen mellanav

%-2,7 för i %konto jordbruksfastighetrörelse och till 20 föröverupp
pensionsförsäkring 75 %där avsättningen sker till medan sker tilluttaget
50 % marginalskatt. emellertid inteDetta innebär det alltid skulleatt vara
fördelaktigare med viss sparform De angivna resultenän kanen en annan.

Såsnabbt kastas vid ändrade förutsättningar. tillkan exempel ettom
nyligen pensionerat finna den bästa sparformen just kontoatt är ettpar
knutet till rörelse eller jordbruksfastighet. Anledningen till detta ären en

skatteförmågainkomstprövade avdrag extra avdrag för nedsatt föratt
folkpensionär reduceras i takt med stigande inkomst och förmögenhet. Ett
konto i rörelsen för framtida bruk %endast till 30 sitt värdetas upp av

undgåförmögenhetsmässigt och makarna kan därigenom den kraftigare
uppståreduktion avdraget skulleextraav som annars om pengarna var

deponerade vanligti bankkonto.



10 Bilaga 6 SOU 1989:33

Tabell 2. Sammanfattning resultatenav
arliq real avkastning vid

marqinalskattesats

75% 50%
varaktiga konsumtionsvaror 4,0% 4,0%

Sparande i bank

O sparkonto ränta1600ar 4,0% 4,0%0 sparkonto ränta1600ar
:inflation 4% -2,0% 0,0%-inflation 2% 8% nominell ränta 0,0% 2,0%
Iinflation 2% 6% nominell ränta -0,5% 0.0%O allemansaparkonto 4,0% 4,0%O framtidskonto
:inflation 4% -1,7% 0,3%
:inflation 2% 82 nominell ränta 0,2% 2,1%
:inflation 2% 6% nominell ränta -0,2% 1,3%

O konto i jordbruksfastiqhetrörelse -2,7% -1,4%O skoqskonto 4,0% 4,0%

Atkier försäljning

O korttidsplacering avkastninql000 kr 4,0% 4,0%O korttidsplacering avkastninqi000 kr-2,0% 0,0%O äldre aktier avkastning 2000 kr 4,0% 4,0%O äldre aktier avkastning 2000 kr
:inflation 4% 1,5% 2,32Iinflation 2% 8% nominell ränta 3,4% 4,2%
-inflation 2% 6% nominell ränta 3,0% 3,6%

Fastighet

O 100% lanefinansierad
8% láneräntaI 6,8% 6,8%

012% lánerinta 5,8% 5,8%
O 50% lanefinansierad

I82 lanerinta 4,8% 4,8%

Pensionsförsäkring

Obibehallen marginalskatt
-4% inflation 4,0% 4,0%
I2% inflation 8% nominal ränta 6,0% 6,0%
I2% inflation 6% 4,0%nominal] ränta 4,0%

075% marginalskatt vid avsättning
och 50% vid uttaget

I4% inflation 20:1

I progressivt skattesystem kommer individerett ha olikaatt mar-
ginalskatt beroende deras inkomstsituation. Beskattad avkastning
sparande medför priset för kunna konsumera iatt att högtärmer morgon
för höginkomstagare. Deras sparande därför föruttryck de haratt storger
marginalnytta framtida konsumtion. Den viktigaste slutsatsen ärav
emellertid skattesystemet upphov till mycketatt skillnader istorager
nettoavkastning vid given bruttoavkastning. Vi kan därför förväntaen oss

vilken påverkassparform väljeratt kraftigt skattesystemet.man av
Spegelbilden resultaten för givenär nettoavkastning krävsatt mycketav en
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uppstårskillnader i bruttoavkastning. Det dessutom möjligheter förstora
erhållaenskild placerare högre nettoavkastning beskatt-atten en pga

ningen. Om bruttoavkastningen för varje sparform bestäms denav
genomsnittlige placerarens skattesituation kan med lägreen person

erhållamarginalskatt högre nettoavkastning genomsnittet. I längdenänen
såvidabör denna arbitragemöjlighet försvinna placerare inte hindrasnya

från in marknaden. Vissa kapitalplaceringar kräver betydligtatt mer
återkommerinformation andra. Vi till den aspekten vi deän talarnär om

fördelningspolitiska effekterna. Under omständigheteralla det olyckligtär
såskattesystemet upphov till skillnader i avkastningen.att storager

3.2 Andra allokeringseffekter

Det inte bara inom för individens placcringsbeslut kapital-är ramen som
påverkar uppstårbeskattningen incitamenten. Det effekter.andra Ettäven

exempel kapital inom olika sektorer beskattas olikaär när med skattesatser
hårdarekapital inom vissa industrier beskattas i andra. Ent.ex. änom

effektiv kapitalskatthögre medför det krävs högre marginalproduktatt en
för kapitalet i denna sektor i lägre beskattade sektorer. I jämviktän är

bådanettoavkastningarna kapital i de sektorerna lika. Den högreav
Ökadmåste alltsåbeskattade sektorn ha högre bruttoavkastning.en

uppnåsproduktion skulle kunna överföring kapital till dengenom en av
lägre beskattade sektorn.

inlåsningseffekter.Ett exempel Om beskattningen sker vidärannat
tillgången så måsterealisationen avkastningen den investeringenav nya

högre. Det därför behållakan privatekonomiskt lönsamt attvara vara en
viss placering den lägre avkastning alternativäven placering.änom ger en
Därvid allokeras kapitalet inoptimalt. Ett exempel visar effekterna.

investeratA har 100 kronor i AB Mammon. Avkastningen %.8 Aär
århaft aktierna ihar 2 försäljningoch skulleän resultera i 40-mer en en

procentig beskattning vi avdraget 3 000 kronor redanantar att är
utnyttjat. För det skall lönsamt för A sälja och reinvestera iatt attvara

måsteaktie denna honom minst 8 kronors avkastning. Viden annan ge en
försäljning återinvesterasendast 70 måstekan kronor eftersom 30 kronor

.75betalas i skatt .40. 8 kronors avkastning investerat beloppett-
70 kronor avkastning %.11,4 Om aktien mindremotsvarar en ca ger
avkastning kommer A omallokera sitt kapital kapitaletatt även om
skulle produktivt ger avkastning mellan 8 % %.och 11,4vara mer en

Flera de svenska kapitalbeskattningsreglerna tillupphovav ger
inlåsningseffekter.Realisationsvinstbeskattningensutformingmedförattdet

behålla två årkan löna sig för den enskildemycket väl sina aktier iatt om
låtade stigit i värde jämfört med sälja och sig beskattas för helaatt

uppstårrealisationsvinsten. Motsatt effekt aktierna sjunkit i värde.om
områdenOmplacering kapitalet till där det effektivt och därär mestav

försvåras därmed. Omsättningskattenär störst aktier medförnyttan
också inlåsningseffekt.en

påverkarKapitalvinstbeskattningen riskfördelningen vidäven en
investering. Om utfallet investeringen blir positivt beskattas delav en av
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åvinsten investeringen andra sidan leder till förlust dennaärommen en
ofta avdragsgill och resulterar därför i Utformmingenlägre skatt. av

Det finnas begränsningarskattereglerna blir här central betydelse. kanav
såväli kvittningsrätten i värdet avdrag. I Sverige realisations-kansom av

Årförluster realisationsvinster. 1980 inskränktes avdragsrättendras motav
Årpå 1981 utvidgadesför realisationsförluster premieobligationer.

premieobligationer reageradeemellertid avdragsrätten igen. Marknaden för
kraftigt för skatteändringarna.

Huruvida full avdragsrätt för realisationsförluster andra inkomstermot
personliga risktagandet inte individens nyttofunktionökar det eller beror

sannolikhetsfördelning.subjektiva uppfattning riskensoch om

3.3 Fördelningseffekter

rättvisanDen personliga kapitalinkomstbeskattningen kan öka den vertikala
åtminstone Dvs. med arbetsinkomst olikacet.par. personer samma men

Detkapitalinkomster betalar relativt inte lika mycket i skatt. kansett
ifrågasättasemellertid kapitalbeskattningen hjälpt tillden svenska harom

inkomstfördelningen. Den kapitalinkomstbeskat-jämna personligaatt ut
årtningen i fall vissa i negativa skatteintäkter eftersomhar resulteratvart

överstigit skatteintäk-underskottsavdragen framför allt för hem haregna
kapitalinkomster.från positiva Kapitalbeskattningen i dettakanterna

avseende subvention till villaägare.ses som en
hushåll skattebetalningsförmågaOm delas i deciler baseratupp

hushållhushålletsbruttoinkomst korrigerad med hänsyn till storlek detär
skattebetalningförmågan erhållermed den högsta reducerad skattsom en

Ävenförmågamedan de med lägst betala har positiv skatteandel.att en
frånvi pensionärer ofta har skattepliktiga kapitalinkomsterbortser somom

desamma.låga blir Hansson1985arbetsinkomster resultatenmen
påpekar avdrag höginkomstagare kan dominerar detde höga göraatt som

förhållandeti den debatten uppmärksammade vissapopulära attmera
aktieutdelningar koncentrerade tillkapitalinkomster ärt.ex.som personer

inkomst års begränsning avdragen till värdemed 1982 laghög ettavom
% försök50 marginalskattesats motverka detta.motsvarande ett attvar

kapitalbeskattningenEnligt jämnarevissa forskare motverkar en
med de sparformer, höginkomst-fördelning förmögenhet i och att somav

skattemässigt medan de sparformer,bruttoinkomst väljer,tagare gynnas
låginkomsttagare I studiebruttoinkomst väljer, missgynnas. visarensom

19 Capital TaxationFeldstein, sid. 183 ff.Se

2° 152-6.Se I Hansson, 1986, s.

21 152-53.I Hansson, 1986, s.

22 1985, 22.I Hansson, s.
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sparande. BruttoinkomstenhushållPålsson sittolika placerarA-M hur
ocksåtilltarNär inkomsten ökarför placeringsvalet.betydelsehar stor

banktillgångarnamedanaktieinnehavetskuldsättningen, avdragen och
tillgångarriskfylldaHon visar avkastningen ärminskar i betydelse. att

denpå beloppriskfritt sparande medhögre än motsvararän ett sommer
risken.ökade

kan förväntaskomplicerad skattestrukturEn viktig aspekt är, att en
på hargrund kunskaper ochde i samhället resurseravgrupper somgynna

nedde läggssin ekonomi. Förutommöjlighet planera attatt somresurser
synvinkel,samhälletssådan effektivtanvändsplanering knappast sett ur
troligtfördelningseffekter. Detkomplicerat ärmedför skattesystem attett

möjligheter utnyttjahöginkomsttagare harhögutbildade och större att
Från rättvisesynpunkt kanasymmetrier i andraskattesystemet än grupper.

Från effektivitetssyn-för enkelt skattesystem.därför argumentera ettman
bred basharför skattesystempunkt samtkan ettargumentera ensomman

i vissabeskattninglåga Ieorin optimalrelativt skattesatser. ger ossom
åinformationsmängd krävs ärdenavseende annorlunda sommensvar

går breda baser ochtrendenandra sidan och internationellt motsettstor
mindrepåverkaslåga konsumtionsval änDärmedskattesatser. omm.m.

Iskatteplanering dessutom.Vinsterna ettskatterna höga. avtarär av
Pechman bl.a.Josephskattereformenamerikanska sageruttalande denom

and increasethe baserevisebeen foolhardy..it would have taxtoto try
taxedthat,learned the hardmuch I have atprogression waymore.

implicitlyexplicitlyloopholeswill seekexcessivelyhigh the rich outrates, or
loopholeseliminate thetheir benefits. far betterdesigned for strategy toa

Iincomes.applying thereal effectivefirst and the to toptax ratesexpose
certairå thatbattle, butpredict the of thatoutcomecannot more5rates.proposing highmerely byprogression will be taxnot won

sparandeKapitalbeskattning och4

Frågan sparandet i samhällethänder med det totala mättvad somom som
frågaskatteändring centralvidkonsumtion äruppskjuten menenen

svåra empiriskaEn anledning till dettaentydiga ärär attattsvar ge.
Många rollandra faktorer skatter spelarskilda resultat. änstudier har gett

likviditet, kreditmöj-framtidsförväntninIndividernasisparandebeslutet. gar,
sparmål påverkar beslutet.ligheter, etc

ekonomiskai denemellertid central betydelseSparandet är av
frågan vi deviktig för eftersom harspecielltutveklingen, och är en avoss

OECD.inomsparkvoternalägsta

23 Pålsson, 1987, 548-556.Anne-Marie ss.

2‘ Pålsson, 1937, 556.s.

25 26.1987,Pechman, p.

2‘ 12-13.1987,OECD ss.
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Hushållssektorn,Figur årensparkvot 1963-1985 I dlspoulbelprocent av
Inkomt. Källa: OECD 1987
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Delvis beror lågaSveriges sparkvot olika obligatoriska pensions-
planer, inte inräknas i det privata sparandet. För förklara varförsom att
sparandet sjönk i Sverige under 1986 ökade disponiblarealatrots
inkomster pekar OECD:s på lägre nominella och utökadeexperter räntor
kreditmöjligheter. De beräknar det svenska sparandet tidigare 0,5-1att var

kreditregleringen.påprocentenheter högre grund av
Effekten skatteförändring sparandevolymen i huvudsakärav en en

fråga.empirisk Nationalekonomisk teori kan emellertid vissge oss
vägledning. För få hjälp teorin först överblickatt gör olikaav en av
förklaringar till enskilt gårsparande, och sedan vi in individens
sparandebeslut. Därefter diskuterar vi, påverkashur sparandet av

Vadnettoräntan. händer vid skattereform den offentligasom en om
konsumtionen hålles oförändrad undersöker i avsnitt 4.4. Den diskus-
sionen sammanfattas i appendix med hjälp modell denöver svenskaav en
ekonomin. Modellen visar vilka effekter fåskatteändringar kan
sparandet i uppskjuten konsumtion. Slutligentermer virapporterarav
några empiriska resultat.

4.1 Motiv för enskilt sparande

Enligt ekonomisk teori kan individer ha motiv för sitt sparande:antas tre
de vill jämna sina inkomstströmmar nåför jämnut konsumtionatt överen
sin livstid, de vill ha skydd oförutsedda händelser, ochmotsparpengar som

27 OECD, 1987, 13.s.
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tredje motivet iinbegriper ofta detEkonomerefter sig.de vill lämna arv
kunna lämnaindividen upplevernyttofunktion dvs.individens nytta attav

något till arvingarna.
förklaringar till hurstårTvå rampljuset det gällerihypoteser när

för livscykelhypotesenDen första kallasi samhället.sparande uppkommer
ti. lånarEnligt hypotesModigliani dennapresenteradesoch m.av

tid konsumerarsin aktiva ochsin ungdom, underindividen under sparar
inettosparandet nollålderdomen. teorin blirEnligtsparmedel undersina

andra teorinekonomi. Deni växandeekonomi positivtstatisk enmenen
inkomsthypotesen. MiltonDen framfördesdenär permanenta av

teorinEnligt dennågot den första.abstraktFriedman och änär mer
två inkomst dvs. dendelar. Den förstasärskiljs inkomsten i är permanent

delenfrån kapital. Den andramänskligtfysiskt ochförväntade inkomsten
från kapitalvinster ochlotterivinster,inkomstertillfälliga inkomster, dvs.är

från inkomst konstantärIeorin sparandedylikt. säger permanentatt
Även påverkarfrån högt.tillfällig inkomst räntansparandemedan

förväntningarspelar individensDessutommed denna hypotes.sparandet
båda skillnad mellan demEn viktig äri teorierna.framtiden rollstorom

svårteorini den mätainkomsten ärden attatt permanenta senare
framtida inkomsterförväntadeindividenseftersom den representerar

mätbar.i livscykelhypotesenmedan inkomsten är
många Det kanempiriska resultat.intressantaLivscykelteorin givithar

konsumtionsbenägenhetenförbetydelse atttill exempel ha personer
äldreimplicerarLivscykelteorinlivscykeln. attbefinner sig i olika skede av

inkomsterför tillfälliga änkonsumtionsbenägenhethögreharpersoner en
såvältillränteändring upphovViaktiv vet att engerenperson.en yngre

övervägerinkomsteffekt. För äldresubstitutionseffekt personersom en
avkastning t.ex.En ökad realinkomsteffekten.livscykelhypotesenenligt

medföraalltså dennaförkapitalbeskattning skullelägre gruppengenom
dehurhelhet berorEffekten för samhället storasparande.lägre som

Sheshinski3° förklarings-Iånzi ochrespektive är. att en avansergrupperna
skattesänkingReagansi USA eftersparandet minskadetillfaktorerna att

varitAccounts kan haRetirementIndividualmed införande bl.a.1981 av
år ränteinkomster51 % alla65över rap-mottog somatt avpersoner

Både ochsparandeprivatIRS.skattemyndigheternaporterades till
från 1981första kvartaletUSAsjönk iinklusive outdelade vinstersparande

åren 1982-83,sjönk dessutomInflationstakten1983.första kvartalettill
medförde ökade realräntor.vilket

kapitalinkomstbes-förändradfråga för effekternaavgörandeEn av en
äldrekapitalinkomster denblir hursparandetkattning stora genera-

Studieninformation.vissSveriges del harFörrelativttionen har, sett.

28 1954.Brumberg,Modigliani ochModigliani, 1963.ochAndo

2’ 1957.M. Friedman

30 366-67.1984, sidorIänzi,Sheshinski and VitoEytan
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utgiftsskatt vid handen år65om att haröver skatteandelger personer en
skatt förhållandei till inkomst 4,5 procentenheter till följd sinaav
kapitalinkomster. En positiv skatteandel indikerar positiv taxeraden
kapitalinkomst. För hushållsamtliga uppgår den till -0,9 procentenheter,
dvs. skatteintäkterna skulle öka kapitalinkomster inte beskattades.om
Åldersgruppen år55-64 uppvisar skatteandel +0,5 procentenheter.en

förhållandeI till andra alltsåhar år55 betydligtövergrupper personer
kapitalinkomsterstörre och detta gäller speciellt år.65överpersoner

Pensionärernas skatteandel med 4,5 procentenheter kapitalinkomst-pga
framstårbeskattningen ännu anmärkningsvärd beaktarsom mera om man

deras skatteandel i inkomstskattesystemetatt uppgår till 26,8 procent.
procent.Genomsnittet för populationen 30,4är Pensionärshushållen

%3322 hushållrepresenterar samtliga i utgiftsskattekommitténsav
undersökning. Deras innehav finansiella tillgångar därför betydande.ärav
1982 beräknades frånskattebortfallet den personliga inkomstbeskattningen

kronor.uppgå till 3,3 miljarder Skattebasen hade varit 2 352 kronor
cet.par..35hushållstörre kapitalinkomstskatten slopatsper Undersök-om

avsågningen 4 hushåll000 vilka representerade 4 miljonerca svenskaca
hushåll. Från kan vi räkna framrapporten hur olikastora gruppers
kapitalinkomster Vi specielltär intresserade pensionärernasvar. av
kapitalinkomster eftersom lägre kapitalbeskattning kan resultera ien
minskat sparande.

Den genomsnittliga förmögenheten för hushållsamtliga uppgick enligt
utgiftsskattekommitténs undersökning till 70 618 kronor medan beloppet
för pensionärer uppgick till 102 072 kronor. Pensionärerna alltsåhar i det

sådubbeltnärmaste skattepliktigtstort sparande befolkningen i övrigt.som
Enligt livscykelhypotcsen kan vi förvänta denna kan kommaattoss grupp

öka sin konsumtionatt realräntan efter skatt stiger. Lägre kapitalin-om
komstbeskattning skulle kunna leda till minskat sparande kort sikt i
Sverige sätt skedde i USA i början 1980-talet. Detsamma som
innebär emellertid inte reformering kapitalinkomstskattenatt skulleen av

oönskad. En påverkanminskad på sparandeincitamentenvara är storav
långbetydelse sikt.

31 sou 1986:40, bilaga 2 tab. 20.

32 Från opublicerat frånmaterial utgiftsskattekommitténs framgårarbete att
860 hushåll000 klassificeradeär pensionärer. dessaAv har 750 000som ca

sammanräknad inkomst understiger 60 000 kronor. Beräk-en per vuxen som
ningarna utfördaär SCB och baserar sig HINK-material för 1982.av

33 SverigesAv befolkning 16,9 % år65över 198283 enligt Statistiskvar caårsbok 1985, tab. 30.

34 sou 1986:40, bilaga 2 sid. 22.

35 sou 1986:40, bilaga 2 tab.
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sparandebeslutindividens4.2
Entidsperiod.berör änbeslutinnefattarSparande i sig enett mersom

Omsparande dvs. räntan.avkastningennormaltbeskattarinkomstskatt
periodutgiften imedlikasparandettvåperiodsmodell, ärbetraktar en

avkastningenbeskattarinkomstskattEnperiod 2.konsumtion iför1 som
blir dyrarekonsumtion. Det attframtidapåverkar priset förpå sparandet

måste ibetalasavkastningendeleftersomkonsumtionenuppskjuta aven
skatt.

följande sätt.illustreraslivscykelmodelliKapitalbeskattningen kan en
respektiveyrkeslivaktivttvå tolkas pen-perioderna kan t.ex.De som

Ymedlöneersättningerhåller individenperiodenI förstasionärstid. den
löneinkom-vipensionerad ochtvâ attindividen antarI period ärkronor.
konsumtionsinbekostafrån Förpension.vi attbortser0 kronorärsten

inlåningsräntan ärperiod Antagtvå iindividen attett.periodi sparar
spenderasvilkenindividen inkomstenharförfogandeTill sittkonstant.

förÖkad prislägresparandet attavkastningtvå perioderna.under de
tilllederperiod 1isparandelägremedförkonsumtionenuppskjuta ettatt

för kunnaBehovet attperiod 2.konsumtionsmöjlighet i att sparasamma
Å sidanandra ärdärför minskat.konsumtion harviss givenkonsumera en

avkastnin-eftersomkonsumtionsinförmånligt uppskjutadet attmeranu
substitution-alltså riktning.ibåda verkar motsatteffekterstigit. Dessagen

medankonsumtionskvantitetframtidahögreförverkarseffekten en
periodenandrasåväl ikonsumtion somtenderar ökainkomsteffekten att

förkan säga attFörenklatperioden. enkomsumtion i första man
sparande krävslägreavkastningenökade att ettmedför dennettosparare

sinänkonsumerarmål. individenfalluppnå I detvisst givet merför ettatt
substitutions-uppstår effekt dvs.låntagareperod 1 motsattiinkomst

dag.-3‘konsumtion ihåll beträffandeverkarinkomsteffektenoch samma
denstuderarvinäraspekt kanviktig dennatillåterkommer hurVi vara

situationen.svenska
tillförpå ledersparandet nettospararenettoavkastning enenEn lägre

sub-mansubstitutionseffektengrundperiod 1konsumtion iökad av
inkomsteffek-i dagkonsumtionikonsumtion mot menstituerar morgon

totaladetmedförbeskattningen attriktningiverkar motsattten
krymper.37 för hurNettoeffektenlivetkonsumtionsutrymmet över

Effektendärför osäker.påverkasperiod ärkonsumtionen i ett
ochBåde substitutions-entydig.två däremotperiodkonsumtion i är
två.i perodkonsumtionenminskariktningiverkarinkomsteffekten att

ökadmedden ökarkonsumtionensådanvi är attOm avattantar varan
sannoliktavkastningenbeskattningökadSlutsatseninkomst. är att aven

sparande.minskattillleder
sparandettotaladeteffekternadet gälleraspekterviktiga närAndra

3‘ 35-33.1981,Palmer,Se även ss.

37 individenförseänanvänds till attskatteintäktema annathärVi attantar ökadedenfår grunddet sämrehandvs.periodeni avnästamed varor -
beskattningen.
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i samhället hur jämnär individerna vill ha sin konsumtion. Ekonomer talar
den intertemporala substitutionselasticiteten.om Individen haantas

preferenser inte bara mellan olika inom period också mellanvaror utanen
storlekarna konsumtion i varje period. Harav individen starka preferenser
för jämn konsumtion påverkas hanen endast i liten utsträckning attav

påpriset sparande ändras. För med säkerhetatt avgöra sparandet ökarom
eller minskar med stigande avkastning måste vi känna till storleken
elasticiteterna. Substitutionselasticiteten mellan konsumtion i dag och
konsumtion imorgon har betydelse.stor

4.3 Sparandets räntekânslighet

På grund de motverkande inkomst-av och substitutionseffekterna detär
svårt förutsäga huratt skatterna kommer påverka sparandet.att Problemet
försvåras den måsteatt räntesats,av betraktas, realräntansom är efter
skatt, vilken kan variera mellan individerna beroende på deras mar-

placeringar.ginalskattesats och
Flera studier har indikerat låg räntekänslighet för sparandet dvs. en

ränteelasticitet 0,4.nära noll. Boskin uppskattade elasticiteten till Det
innebär för varjeatt procentenhets ändring påverkasräntan sparandetav
med 0,4 procentenheter. Summers fann i livscykelmodell elasticitetenen att

ränta.uppgick nu mellan 2,26 och 1,09 vid 6 % Summers finner själv
värderna höga studieinte de kan awisas.att Imen anser kanadensisken
uppskattas elasticiteten ien livscykelspecifikation till 0,5 elasticitetenmen
varierar Äldreför åldersgrupper.olika åldersgrupper lågauppvisar eller

negativat.o.m. värden. Studien stödjer därmed amerikanska erfarenheter
från års1981 skattereform se avsnit 4.1.

Det har gjorts många försök skatta huratt konsumtion och sparande
förändras Någonnär räntan ändras. enighet har uppnåtts. De flesta
studierna har estimerat konsumtionen beroende standardiseradsom av en
livscykelkonsumtionsfunktion disponibelvilken inkluderar inkomst och
förmögenhet räntevariabel. Koefñcientensamt fören räntevariabeln har
sedan varit basen för utvärdering hur sparandet på ränteänd-av reagerar
ringen. Enligt problem.Summers innebär formuleringen i sig stora
Istället för disponibel inkomst borde humankapitalet inkluderas. Att
inkomstvariabler används medför slags dubbelräkning, eftersomen
förmögenhetsvariabeln inkluderar såvälnuvärdet nutida framtidaav som

Äveninkomster. andra problem finns med formuleringen. Summers

33 Sandmo, 1985, 281.s.

39 Boskin, 1978.

0 Summers, 1981.

41 Beach, Boadway and Bruce, 1988, 73-78.ss.
‘2 Summers, 1982.
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då betydligt högreoch finnergenomför olika alternativa angreppssätttre
ränteförändringar.försparanderespons

avkastning lägreminskar med stigandeHuruvida sparandet ökar eller
En studie privatkapitalinkomstbeskattning inte helt kartlagt.är av

Kanada emellertid intressantai uppvisarsparande i USA jämfört med
år25 harefter likartad utveckling underStudien visarresultat. att

två decenniet. Se figurolika detsparandet i dc länderna utvecklats senaste

till BNP i USA och KanadaFigur 2. Totalt privat sparande l relation

14.00%
12.00%

“10.001
Loos
s nos

oos4
2 oox
oooas.

vsu1uavusns7uuu71u73uo1sn11nnuu19.31;

då de började divergerafram till 1971Sparkvoterna utvecklades likartat
nivåfrån tidigare kringökade sinkanadensiska sparkvotenkraftigt. Den
Sparkvo-% i mitten 80-talet.% 10,5 % 1975 till 127 BNP till och avcaav

något inflationsjusterat sparandeTotaltunder perioden.i USA föllten
företagssektorninomSparandetföljer utvecklingsmönster. varsamma

i Kanadabåda ökade sparandetDetdäremot likartat i de länderna.mycket
på Carroll och Summerssparbenägenhet.därför ökad personligtycks bero

arbetslöshet,rad makrovariabler räntor,studerade vilken betydelse somen
skillnaderna iförklarainflation hade fördisponibel inkomst och att

skillnaderna.förklaraDe variablerna kundesparande. fann ingenatt av
pekar i KanadaSparandet kanFörfattarna andra förklaringsfaktorer.

lågbeskattat. I USAutsträckning skesedan mitten 1970-talet i allt störreav
begränsat. frånsådant I Economicvarithar sparande rapportenmer

43 of savingAll three significantSummers skriver, tosuggest responsea
43.changes in the of return. 1982rate p.

‘ 1987.L. H. Summers,Chris Carroll and

45 variabelnstatistiskt signifikantaArbetslöshetsvariabeln den enda menvar
negativ. Okad relativpositiv i stället för väntatkoefficienten ar-somvar

sparande.därför förknippad med ökatbetslöshet var

46 Economic Recoveryför alla sedanRetirementIndividual Accounts öppet
Keogh för egenföretagare.Tax ERTA 1981Act samt
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Council of Canada konstateras:

... the existence of these various forms of special of capital incometreatment
makes the Canadian of personal taxation muchsystem consumption taxas a

income tax.as an
I Kanada tvåfinns det explicita frånundantag kapitalinkomstbeskattn-

ing. Det första påavdrag $1.000 för ränteinkomster,ett extraavser
utdelningar och skattepliktiga kapitalinkomster. Det avdraget infördesextra
1974 1977 för kapitalvinster och beloppet har varit oförändrat sedan
dess. Det andra undantaget på $1.000avdrag dollar förett extraavser
pensionsinkomster. påpekasDet bör isparande pensionsförsäkringaratt år
avdragsgillt enligt de regler beskrivs nedan och kan ackumulerassom
skattefritt.

Det finns vidare flera slag utgiftsbeskattning i det kanadensiskaav
skattesystemet, dvs. sparande avdragsgillt, avskattas inteär löpande utan
först vid Pensionsförsäkringar Registered pensionuttaget. plans, RPP är
avdragsgilla $3.500 årtill 20 % inkomsten $7.500dock högstupp per av

företaget bidrar med pensionsplan för sina anställda. Ar-om en
betsgivaren kan dessutom $3.500yrka avdrag för vissa krav uppfylls.om
Vidare kan arbetstagaren investera i sitt företags aktier equity och
medges avdrag för $3.500till minus vad han till RPP.avsattupp som

Individer aldrig ägt hem kunde fram till 1986ett eget avsättasom
$1.000 är maximerat 810.000till skattefritt Registeredkontoettper
Home-Ownership Savings NågonPlans, RHOSP’s. beskattning skedde inte
vid avdrag medgavsuttaget vid insättningen förutsatt individentrots att att
köpte någonhem. Det förekommer inteett schablonbeskattningeget av

hem såi Kanada förfarandet förmån.medförde betydandeegna en
Fram till 1985 inkluderades %50 kapitalvinster skattepliktigav som

inkomst i Kanada medan kapitalinkomster hem skattefritt. Ieget var
års1985 budget introducerades skattefrihet för kapitalvinsteralla tillupp

$500.000 under livstid. $100.000Beloppet har begränsats tillens senare
förutom för vissa frånjordbruksegendomar småföretag-kapitalvinsteroch
ande. Realisationsvinster beloppsgränsen inkluderas till 23 iutöver
skattepliktig inkomst under 1988 tilloch 34 under 1990.

Avdragsrätt i Kanada föreligger lån tillgångarendast för vilka tagits för
skattepliktiga.är Före 1981 kunde emellertid föryrka avdragsom man

lånräntor gick till isparande olika skattefria former. Desom nya
reglerna innebar avdrag låneñnansieradeinte medgesatt hem ävenegna

långivaren skulle påpekatsskattskyldig för ränteinkomsterna. Somom vara
tidigare saknar Kanada inkomstbeskattning i formhemegna av

inkomstberakning.schablonintakt eller Avdragsratten skiljer sigannan
åtdärmed kraftigt tvåi de konsumtionslånländerna. Räntor för tillvar

frånskillnad i Kanada avdragsgilla i USA periodunder den Carrollsom

47 Beach, Boadway och Bruce, 1988, sid 19.

48 Olika lokala fastighetsskatter förekommer och i vissa fall föreligger avdrags-
sådanrätt eller kreditering för skatt eller homeowner grams. See H. Kitchen,

1987, sidorna 372-374, 397.
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70-talet dessutomI räntornaSummers undersökte. slutetoch steg merav
8i realränta efter skatt1981 skillnadeni Kanada i USA. procenten-än var

heter. kapitalförlusternamellan ländernaYtterligare skillnad är atten
lågkonjunkturen 70-talet-i sluteti USA underi Kanada änstörre avvar

och hypotesenLivscykelhypotesenbörjan 80-talet. permanentomav
kapitalför-individen drabbassparandet ökarinkomst säger att avomoss

kanadensiska sparandetDetvid kapitalvinster.medan det minskarluster
börjaniockså lägsttillväxten i förmögenhetennärstörst var somvar

80-talet.
skillnaderna skattesys-berorHuvudslutsatsen deras analys är attav

sparandelåntagande. Betydelsenprivatinverkanoch desstemen av
amerikanskomstritt. Enligtalltjämteller liknandeallemansparkonto är en

studies‘ sparandei IRA’s minskninginnebär ökad sparande annatett aven
35 %konsumtion ca% minskad% 45-55 imed 10-20 medan resulterar

lägre skatt.
på finns detmånga räntekänsligtstudier visar sparandetIrots ärattatt

Enländer.mellansamband skattesater och sparkvoteringet mellan
OECD-studie Österrike ochNorge har skatte-Luxemburg ochvisar att

finnsDetOECD-länderna.genomsnittet förhögresparkvoter är änsom
sparnivåerå och änskattekvotersidan länder, har lägreandra som

sparandenivålåg och högSverige hargenomsnittet, USA.t.ex. en
sparkvotnågot ochsamband mellan skatte-inte hellerskattekvot. Det finns

iskattekvoterhade ökandeOECD-ländernatiden. När de flestaöver
också dendå Länderna medpå sparkvoten.ökadebörjan 70-talet och

SverigeDanmark, Norge ochBelgien,ökningen skattekvotenstörsta av
minskning sparandet.Norge upplevthar med undantag avenav

Sverigehushållssparandet 1962-1982mellanistudieI empirisk omen
negativtnettoavkastningen efter skattför ärvisar E. Palmer tecknetatt

Räntans inverkansubstitutionseffekten. ärdominerardvs. inkomsteffekten
alltså tillledapå avkastning skullehögrerelativt liten sparandet men

minskat sparande.

budgetpå balanseradpåverkan sparande vid4.4 Skatters en
skatteföränd-fråga sparandeeffekterEn utvärderarcentral när av enman

också oförändradmedgeändras förring andra skatterär att enom

4’ 1987.Carroll and Summers,

50 But theresultat följande sätt:sinaCarroll Summersoch sumerar
videly acceptedcall into question theCanadian experience does toserve

affect privatepublic policy dolittle thatpresumption that there tocan
33.savings rates. 1982, s.

51 Wise, 1987.S. F. Venti och D. A.

52 1985.OECD,

53 1985, 31.E. Palmer, s.
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offentlig konsumtion. Om såvi som ofta falletantar är sparbenägen-att
arbetsinkomstersfrånheten kapitalinkomster är förstörre än medför en

övergång till lägre kapitalbeskattning sparandet i samhälletatt ökar.
Summers det finns flera skälatt sparbenägenhetenanser att skiljeranta att

åtsig Mångamellan individer. individer har begränsad likviditet, och
åt.önskan lämna efter ocksåsig skiljer sigatt Kotlikoff Summersocharv

har uppskattat 80 % förmögenheterna iatt USA resultatetärca av av
transfereringar mellan generationerna och inte livscykelsparande.av

Sveriges situation speciell i fleraär avseenden. Förmögenhetsstrukturen
för olika inkomstklasser uppvisar internationellt annorlunda bild isetten
Sverige. Det visar sig låginkomsttagarenämligen i dettaatt avseende

med inkomst till 60-70 000 kronor harpersoner positivaen skat-upp
tepliktiga kapitalinkomster. återfinnerI denna åtskilligaför övrigtgrupp
pensionärer. Personer i de högre inkomstdecilerna har däremot större

kapitalinkomster.underskottsavdrag Ävenpositivaän skattepliktiga de
högsta 2,5 centilerna uppvisar negativa skattepliktiga kapitalinkomster. Se
tabell 3. Kapitalinkomstbeskattningen medförde, påpekats,tidigare ettsom
skattebortfall 3,3 miljarder årkronor 1982.

Tabell 3. Effekter den nuvarande Kapitalinkomstbeskattningenav

Decil Kapltalinkomat
+1.710
+3.189

670+
902-

-4.220
-4.165

251+
-3.099
-6.880

-10.143
uN -10.259

Samtliga -2.352

Kä11a|SOU 1986:40 Bilaga 2. tab. 15 samt ggggggggixg Igx§ygt_g_g_g_,Pachman 1987, .

Eftersom del den aktiva befolkningenstor har skattepliktigaen störreav
tillgångarskulder kanän lägre kapitalinkomstskattesats kommaen att

medföra minskad skuldsättningsgrad. Inkomsteffekten reducerar möjlig
konsumtion och substitutionseffekten verkar för större sparande. Enett
breddad skattebas med likformig beskattning skulle dessutom påverkamera

54 Pasinetti 1962 olika sparbenägenhet förantog olika samhällsklasser,i hans
definition arbetare och kapitalägare. Se Atkinson och Stiglitz, sid. 235.

55 Summers, 1982, 7.

56 Uppgiften baserar sig material framtaget inom för utgiftsskatte-ramenkommitténs arbete åroch 1982.avser
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tillgångarskattepliktigai i dagmänniskors investeringsval. Investeringar
tillgångarför dessakapitalinkomstskatten minskadeskulle öka speciellt om

lågbeskattade helt obeskattadesamtidigt ökade för i elleroch dag
spararlånartillgångar. Den situationen det gäller årsvenska när vem som

kapitalinkomstbeskattningEn ändradsäkert till del skatterelaterad.stor
få förSverige i USA. Ett skälkan därför andra effekter i än annat en

vårt En ökadutveckling utlandsberoendehos ärär stort.attannan oss
faktorpriser irealränta behöver inte medföra ändrade öppenextremten

antagandetekonomi. Det for tidigt relevanthurännu sägaär att om en
tala för detekonomi Empiriskt verkar mycket ränte-öppen är. att trots
några kapitalstockardifferenser länder inte ackumulerasmellan större

uppgår ägandet endast till mycketutomlands. I Sverige det utländska en
uppgår utländska direktinveste-liten andel kapitalstocken. I USA totalaav

tillgångar. Å% andraringarna till endast 1,6 den totala stocken avav
1986% kapitalplaceringar i USA undersidan endast 17 utländskavar av

direktinvesteringar. återkommer speciellt avsnitt till dei form Vi i ettav
internationella aspekterna.

påverkan på4.5 Skatters sparande vid osäkerhet

ocksåInvesteringar i valutaosäkerhetutlandet innebär inte bara utan
växelkursvins-skatteosäkerhet i dubbel bemärkelse. Det ofta oklart hurär

Lånterförluster till utlänningar i valutakommer beskattas. givnaatt annan
både och det landinkluderar betydande risker. Dessutom kan hemlandet

varitinvesterat Denna aspekt hardär ändra beskattningreglerna.man
ändrat sinaspeciellt viktig sedan i 70-talet. Flera länder harslutet av

många förändringar.skattesystem och andra planerar
sparandet. TvåOsäkerhet har inte entydig effekt olika typer aven

risk särskiljas nämligen inkomst- kapitalrisk. Inkomstriskenkan och avser
framtida inkomster. denosäkerhet Sandmo visar ökad osäkerhetattom om

sparande. såframtida inkomsten leder till Individenökat attsparar mera
den ökade variansen kompenseras förväntat värde. Därmedhögreettav

låga konsumtionsnivåersig individen i period. Denskyddar nästamot
risk kapitalrisk. stokastisk.andra I detta fall avkastningenärtypen av avser

Ökat såvälleder till avkastning tillsparande ökad förväntaden som en
Effekten kan liknas substitutionseffektökad varians. vid inkomst- ochen

går åt håll. Den effekten intevilka totala kan avgöras göramotsatt attutan
antaganden.speciella

57 R Dornbush, 1987, 95.p.

5 1987, 95.R. Dornbush,

59 Se Sandmo 1970.

‘° Sandmo, 353-360.1970 ss.

‘1 Sandmo, 1970, 357.s.

l3—RlNK4
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När det gäller sparande finns det naturlig osäkerhet avkast-en om
ningens storlek. Osäkerheten kan till viss del elimineras termins-genom
affärer beskattningsosäkerheten kvarstår. Viss osäkerhet framtidamen om
inkomster finns i högtäven utvecklad välfärdsstat. Dessutom hoppas allten

påfler extraordinära inkomster bl.a. i form tipsvinsterav och dylikt.oss av
Vissa i samhället möter större osäkerhet sina framtidagrupper om
inkomster genomsnittet.än Jordbrukare och företagareegna anses av
många höra till den påpekar,Som Sandmo förgruppen. om en grupp

gårvariabilitet hand i handpost med osäkerhetex kan vi förväntaanteex
denatt andraän Samtidigtoss kan det finnasgruppen sparar mer grupper.

samband mellan deras framtidaett inkomster och hur mycket de sparar
vilket innebär ocksåde föratt är kapitalrisk.utsatta En vanligen
uppfattning emellertidär sparbenägenhet olika föratt arbetsinkomsterär
och arbetare och kapitalinkomster och företagare. Utgiftsskatte-egna

arbetekommitténs visar jordbrukare fåskulle betydligtatt lägreen
skatteandel kapitalinkomsterna inte åbeskattades. Företagare andraom
sidan skulle ökad skatteandel till och med överstiger arbetarnas.en som
Det påpekasbör emellertid resultatenatt mycket osäkra eftersomär en
rad antaganden krävdes få någraför reslutatatt överhuvudtaget detnär
gäller dessa med komplicerade deklarationsförhållanden.grupper

4.6 Kapitalbeskattningens indirekta kostnad

Under 1970- och 1980-talet har det publiserats rad artiklaren om
effektivitet.effekterna kapitalbeskattning på resursallokering ochav

Många dessa studier visar välfärdsvinsterstora likformigav av en mera
kapitalbeskattning. Kapitalinkomstbeskattningen medför ändrade priser för

i ekonomin och deras beteende påverkasagenterna skatterna. Föränd-av
ringen resursallokeringen innebär indirekt kostnad vilken oftaav en

burden.benämns excess
Många de beräknade välfärdsförlusterna uppgår till mycketav stora

belopp. Boskin har beräknat välfärdsförlusten kapitalinkomstbeskattnin-av
årligen.i USA till 60 miljarder dollar åFeldstein andra sidangen

årligauppskattar den vinsten kapitalinkomstbeskattningenersättaattav
BNP.med arbetsinkomstbeskattninghögre till 1 of Auerbachprocentca

Kotlikoffoch visar välfärdsförlusternasatt storlek bl.a. beroendeär hur

62 sou 1986240,bilaga 2 tab. 18.

63 Se H.E. Scarf och J.B. Shoven, 1984t.ex. eller Piggott och Whalley,
1985.

64 måttFlera olika användes. För diskussion, A.J. Auerbach och H.S.en se
Rosen, 1980. Begreppet ingalundaär Dupuit skrev det redannytt. om
1844. För utförlig diskussion begreppet excess burden AJ.ävenen om se
Auerbach, 1982.

65 Boskin, 1978.

66 Feldstein, 1978.
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ha. välfärdsvinstensDejämn konsumtion indivierna önskar uppskattar
25-procentiglivsinkomstentill omkring 2storlek närprocent av en

påpekarFörfattarnakapitalinkomstskatt med konsumtionsskatt.ersätts en
påkraftigtkapitalinkomstbeskattning reducerar kapitalstockenvidare att

lång sikt, medan konsumtionsskatt ökar den.en
NorrmanI ekonomin finner Andersson ochmodell den svenskaöveren

15 %utgiftskatt öka kapitalstocken med i den högbe-skulleatt en ca
lågbeskattadekapitalstocken i den sektornskattade sektorn medan

%.15 Iinkluderar framför fastigheter skulle minska medallt ca
uppgårutgångsläget kapitalinkomstskattesatsensvensk ekonomi 1984av

företags-till % högbeskattade Det finns dessutom19,2 i den sektorn. en
uppgårlågbeskattade till%.22,3 Skattesatsen i den sektornskatt

erhållits% subvention. skattesatserna har-23,1 dvs. vägtettsomen
såväl utgifts-offentligt kapital. Införandetgenomsnitt för privat som av

i den högbeskattadebeskattning medför kapitalinkomstskattesatsenatt
lågbeskat-0% samtidigt subventionerna till densektorn reduceras till som

högbeskattadetade Företagsskattesatsen i den sektornsektorn slopas.
oförändrad. alltsåbehålles Effekten skattereformenemellertid är attav

ökadkapitalbeskattning i den högbeskattade ochminskad sektornena
till vissakapitalbeskattning i den andra. Simuleringen sammanfaller därmed

de reformerad in-kommittédirektiv givits utredningendelar med som om
eftersom subventionerkomstbeskattning. Skattebasen vidgas längre ges

lågbeskattade kapitalbeskattningen mellan sektorernatill den sektorn och
ingenting kapitalin-blir likformig. Det finns emellertid säger attsommera

uppgå 0% reform inkomstskattesys-skulle till vidkomstskattesatsen aven
från emellertidResultaten simuleringen med utgiftsbeskattning ärtemet.
de visar effekterna likformig beskattningrelevanta eftersom av en mera

tvåmellan de sektorerna.
denna utgiftsbeskattningEffekterna införandet är atttypav avav

kapitalstocken i högbeskattade sektorn Kl ökar medan kapitalstock-den
lågbeskattade kapital-K2 minskar. Figur 3 visari den sektorn huren

hushâllssektornlöner, inhemsk transfereringar tillstockarna, ränta samt
offentliga oförändrad.tiden. Den budgetenutvecklas över antas vara

67 Kottlikoff, 1987.Auerbach och

‘3 241-259.K. Norrman, 1987,Andersson och E. ss.

69 behållautgiftsbeskattning finns ingen anledningVid renodlad det atten
förnäringsidkarensföretagsskatten eftersom skattebasen inkluderar nettouttag

konsumtion.egen
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Ökade transfereringar därförär med ökade skatteintäkter vilkasynonymt
alltså återlämnas hushållssektorn.transfereringar tillsom

påFigur 3. Effekter kapltalstockar, löner, inhemsk ränta och transfererlngar vid
införandet enhetlig kapltallnkomslbeskaltnlng ulgiflsbesltaltningav

LIKFORMIG KAPITALINKOMSTBESKATTNING
UTGIFVSBESKAWTNING
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Förändringen skattesystemet skulle medföra mycket förändringarav stora
i marknadspriset kapital. För kapitalägarna lågbeskattadei den sektorn
uppgår kapitalförlusten till 375 miljarder kronor Skatteförändringenca

påleder kort sikt till högre årskatteintäkter 1 efter reformen därefter till
något årlägre på2 och 3 grund ökad tillväxt överstigermen av
transfereringarna hushållssektorntill skatteintäkterna desnart ursprung-
liga transfereringarna skatteintäkterna med hela 18 Enprocent. av
modellens fördelar utvecklingen alla variablerär kan följasatt i varjeav
tidpunkt.

Såväl vad beskattas vad används till har betydelse försom som pengarna
hur de indirekta kostnadernastora vid beskattning. Iär studie visaren
Hansson marginalkostnaden för offentligaatt medel varierar mellan 1,47
för fördelningsmässigt neutral skatt arbete till 7,20 fören progressiven

transfereringar.skatt, skatteintäkterna används till Iom studieen annan
visar Hansson Stuartoch skatter kapital tenderaratt att vara mera

arbete.snedvridande skatter Samtidigtän verkar skatteökningen av
lågbeskattat kapital framför allt fastighetssektorn i riktning dvs.motsatt
minskar snedvridningarna i ekonomin. Den beräknade marginalkostnaden
för offentliga medel uppskattas till mellan 0,67 och 4,51 någotdvs. lägre

de värdernaän högsta refererade i Hansson, 1984. Ett värde 2t.ex.

70 Hansson, 1984.

7‘ Hansson och c. Stuart, 1985



27BilagaSOU 1989:33 6

måste uppgåimplicerar 1 krona indragen i skatter till 2att nyttan av
kronor. Det därför snedvridningar.talär storaom

4.7 En enkel simuleringsmodell

påverkanFör ytterligare insikter sparandet i Sverigeskattersatt ge om
har jag konstruerat numerisk modell. Modellen redovisas i sin helhet ien
appendix. Den visar vad med konsumtionen olika perioderhänder isom

tvåkapitalinkomstbeskattningen ändras. Modellen periodernär ochavser
numeriskt. Denlöses hänsyn till indirekta effekter dvs.är typ tarav en som

fårolika priser ändras under anpassningsprocessen. Detta i sinatt tur
återverkningar på konsumtionsvalet och blir därför simultant.systemet
Återverkningarna ofta betydelsefulla för effekternamycket utvärderaär att

olika skatteförslag. Modellen inkluderar produktionssektor och ärav en
därför lämpad för analysera effekterna ändrad kapital-totalatt av en
inkomstbeskattning i samhället ändrad beskattning mellan olikaänsnarare
sektorer.

I modellen Se appendix substitutionselasticiteten, samtidigt denutgör
intertemporala substitutionselasticiteten. Vi 0,5använder värdet görmen

känslighetsanalys. Ett värde visarnoll mycket strävanstor atten en
jämna konsumtionen i tiden värde medför individenmedan 1ut ett att

värdera konsumtionen lika i vilken periodmycket konsum-antas oavsett
påtionen Modellensker. visar betydelsen ändrad kapitalinkomstbes-av en

också påkattning. Den visar skillnaderna beskattningmellan använtav
respektive kapital. En ändrad personlig kapitalinkomstbeskattning ägtägt

påverkarkapital i hög grad sparandet. En företagsbeskattningändrad
påverkar åanvänt kapital andra sidan internationella kapitalflöden och

påverkaskapitalintensiteten i samhället. I och med kapitalintensitetenatt
uppstår räntenivå.indirekt effekt sparandet förändrad Enen pga en
lägre företagsbeskattning konsumtiondärför upphov till i denstörreger en
första perioden relativt vidden perioden. Effekten denär motsattasenare
sänkt personlig kapitalinkomstskatt sparandet i detta fall.ökar

frånResultatet minskad kapitalinkomstbeskattning 40 tillprocentav en
30 illustreras i figur Kapitalstocken 0,44. ökar med ochprocent procentca
konsumtionen periodi 1 faller medan konsumtionenmed 4 procentenheter
i period 2 ökar med 13 Den relativa konsumtionsandelenprocentenheter.
mellan konsumsuntion i 2period 1 dividerat med konsumtion i period
minskar utgångslägetmed 15 procentenheter jämfört med Sverige 1984.
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alltsåEn kapitalinkomstskattlägre leder enligt modellen till ökat sparande
vid oförändrat skatteuttag.

påEffekterFigur 4. konsumtionsbcslulel i llvscykelmodell vid ändraden
kapitallnkomslbesknltning

LÃGRE KAP|TALlNKOMSTSKAlT
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Empiriska Studier4.8

någraInnan jag överblickar studier försöker förklara svenskt sparandesom
beskriver jagunder 80-talet det svenska sparandets utvekling och

bestårsammansättning. Ett lands sparande den offentliga sektorns,av
hushållens hushållenföretagens sparande. Föroch och företagen detär
ofta viktigt sparandet i realt och finansiellt sparande. Ettatt störreseparera

sparande innebär efterfrågasrealt ceteris paribus realaatt mer resurser
efterfråganoch ökat finansiellt sparande medför pålägre realaen resurser.

Fram till 1976 hade den offentliga sektorn sparande-överskottett
%motsvarande ungefär 4 BNP medan den privata sektorn hade ettav

underskott i motsvarande storleksordning. Därefter minskade den
offentliga sektorns sparande och det blev negativt 1982. Samtidigt detväxte

sparandet. Hushållssektornprivata inte viktig i denna utvekling utanvar
avgörande.företagens ändrade beteende Orsaken till ändringenvar var

vinstförhållanden lånatförändrade för kapital. Under 70-talet kapitaletsvar
lånadenettoavkastnin högre medel. Nettorealräntanän nettoräntang var

låg resultat reglerade tillsammans med högräntesatserettsom av en
förhållandeinflationstakt. När detta ändrades, ökade sparkvoten och

lånatsjälvfinansieringen förhållandeinvesteringar. kapital iAndelen tillav
1985.74frånkapital i företagssektorn sjönk 2,8 1974 till 2,1eget

Hushållens också från tillgångar.sparande har skiftat reala till finansiella
hushållensUnder 70-talet ökade förmögenhet korrigerad för inflationen

39%med grund investeringarreala medan det finansiella sparandetav

72 H. T. Söderström, 1984, 46-7.s.

73 H. Söderström, 1984, 47.s.

74 OECD April 1937, 50.s.
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hushållen tillgångar.började ackumulera finansiellasjönk. Under 80-talet
ökningenfördelaktiga grund realräntan ochDessa blev av avmer

hus.75efterfrågan kapitalvinster, finansiellaDeavtagande stora som
hushållentillgångar till, innebär behöver mindregivit upphovhar att spara

årliga inkomst. Generellt visar statistiken,sin disponibla sett attav
bibehållit sparandenivåhushållen i sinsin nominella ochhar termer

termer.konsumtionsnivå i reala
80-talet,77utvecklingBerg, studerat sparandets underLennart som

påpekar rekordlågt förekom 1982 och 1983 samtidigt medsparandeatt ett
åtgärder. Förväntningarnasparfrämjandeinflationstakt ochlägre omen

sparande. 1982till Dessutom bordeinflationstakt borde lett ökatlägre
års marginalskatternaskattereform vilken sänkte och begränsade under-

50%vid marginalskattesats, medförtskottsavdragen till deras värde
tillgångar. Det fannsförsämrad avkastning investeringar i reala även

för i form skattesparkonto och skattefondkonto.skattelättnader sparare av
åtgärder såfrågar varför dessa sparfrämjande haft liten effekt.Berg sig

hushållens finansiella sparande det realaHan har ökat attatt menanser
påpekari utsträckning. Berg mellansparandet har minskat motsvarande att

finansiellt1980 1983 lönsamheten sparande ökat medan lönsam-och av
avtagit. Minskningen i Sverigessparande har sparkvotheten realtav

alltså sparandet har minskat det finansielladet realaberor änatt mer
sparandet har ökat.

ocksåWahlund Karl-Erik Wärneryd undersöktRichard och har
skattereformen. hushållDe telefonintervjuade 752sparbeteendet efter 1

efter deras sparmotiv, nämligenidentifierade olikaoch grupper av sparare
målsparare förmögenhetsförvaltare.kassaförvaltare, buffertsparare, och

tillfälligaför alla inkomsttagare ochKassaförvaltning är avsergemmensam
inte spenderats. Buffertsparandeinsättningar ärännupengar somav

hållande tillfälligaekonomiska kriser ocheventuellamotav reserver
Målsparande för täckainköpsmöjligheter. medelär attsom sparas

slutligen,planerade utgifter. Förmögenhetsförvaltare,oregelbundna sparar
sparmotivetForskarna visar det viktigasteför sin förmögenhet.öka attatt
målmotivet.buffertmotivet. Sedan likviditetsmotivet ochhos alla komvar

15,5 % svaradeDet viktiga motivet Bara deminst ränta.att av somvar
påverkassig negativtförmögenhetsförvaltare. De förväntade att avvar

25 % de svaradeeftersom de hade avdrag.reformen stora varav som
Mångamålsparare ipositiva till skattereformen. dennaoch de mestvar

75 52.OECD April 1987 s.

75 56.Wahlund Karl-Erik Wämeryd, 1987,Richard och s.

77 19853, 265-273.Berg, ss.

73 265.Berg, 1985a, s.

79 1985a, 269.Berg, s.

so 1987, 52-64.Wahlund och Karl-Erik Wämeryd,Richard ss.
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ocksåäldre. Buffertsparare, 19,5 % positiva reformen.tillgrupp var var
Gruppen bestårbuffertsparare de individerna democh medyngstaav av

jämförelsevis liten försörjningsbörda. De negativa till skatterefor-mesten
kassaförvaltarna utgjorde 30 % de svarade. Dennamen var som av som

har de lägsta inkomsterna och minst skattereglerna. De harvetgrupp om
de lägsta sparmedlen och höga, ökande skulder.t.o.m.

De refererade studierna visar ränteincitamentet inteattovan
påverkar sparandet mycket. I studie visar Berg sparandetsatten annan
utveckling förknippadstarkt med tillväxtenär den reala disponiblaav
inkomsten. Hushållen har de fallande reala inkomsternareagerat
under 1980-talets början med minska upprätthållasparandet för sinatt att
konsumtion. hushållenBerg förklarar varför inte ökade sitt sparande
under 1984-85, inkomsterna faktiskt hushållenökade,när med inteatt

långvarig.förväntade sig denna ökning skulleatt vara

5 Internationella aspekter

Effekterna olika skatteförändringar internationella kapitalflöden harav
kommit alltmer i fokus. En rad länder har genomfört skattereformer eller

sådanautreder reformer. I värld förväntaskatter kanutan atten oss
teorin köpkraftsparitet växelkursförändringar avspeglar olikaom
inflationstakt teorin ränteparitet sambandetsamt mellan nomiellom

håller.inflationochränta I sluten ekonomi skatter förväntasutanen
öka med inflationstakten.räntan I sluten ekonomi med skatter, ökaren

inflationstakten.den nominella med Iräntan än ekonomiöppenmer en
påverkas dessutom den nominella växelkursförändringarräntan ochav
beskattningen dem. jämviktAntag etablerats land Aattav atten men nu
höjer sin kapitalinkomstskatt. Kapitalägarna kräver högre avkastning vilket
medför inflöde kapital till dess återinflödetett sänkt avkastningen.attav
Om den skattesats gäller för inhemska ocksåplacerare förgälltsom

någotutlännningar hade inte kapitalinflöde gåttskett. Räntan har iupp
land A för nettoavkastnin tidigare. Enatt kapitalminskningge samma g som

åstadkommanödvändig förär högre bruttoavkastning.att Analysen kanen
jämföras med skillnaden mellan beskatta respektiveägtatt använt
kapital. En ändrad inflationstakt i det landet resulterar i flöde.ettena

31 Berg, 1987, 75.s.

z Berg, 1987, 76.s.

33 Berg, 1987, 77.s.

Fisher, 1896, 1930.

5 Darby, 1975.

86 Se Hansson, 1986.
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Stuart nominellastiger denekonomiifinner öppenHansson och att en
stiger med 1inflationen procenten-procentenhetungefär l närmedräntan

olikainkomster beskattasolikapåverkas emellertidlikhetenhet. Den om
håller exakt.köpkrafts-paritetsteorin inteeller om

sparandetmedföruppstår jämviktsränta, attekonomiI sluten somenen
ingentingekonomi detI ärinvesteringarna. öppenlika somär stort ensom

delikaexaktsparandet skall stortdet inhemska somsäger att vara
måstetvå deti delarvärldenOm delarinvesteringarna.inhemska upp

Sparbenägen-uppgå investeringsvolymen.totalatill densparandettotala
denlandi varjeindividernapå hos samtnyttofunktionenheten beror

representativerhålla. finnsdetAntagsigavkastning de förväntar att en
bådafrån ochellerefterfrågar ländernaOmvarje land. hanindivid i varor

från bådanågot kapitalland kräverinvesteringen ifinansieringen avom
räntenivån bestämsspecialisering. Medanfullständigundviksländerna av

investeringarna, bestämsde totalasparandet ochdet totala somvem
förväntadtvå ländernade samtde skatter utinvesterar tar avsomav

land Aland sägiinvesterareAvkastning förväxelkursförändring. etten
i vilketvalutai inhemskmåste nettoavkastning oavsetti jämvikt sammage

Motsvaranderisknivån denförutsattsker ärinvesteringenland att samma.
intedet ärDet böri land B.för investerare noteras attvillkor gäller

personligamed denväxelkursförändringen beskattassjälvklart att
heltkapitalvinst ellerbeskattasDen kanmarginalskattesatsen. ensom

från beskattning.undantas
förhelhet ochsparandet ävenförbetydelseolika skatterFlera är somav

land beskattaskapital iländerna. Använtfördelning mellan ettdess genom
kapitalförs-utlänningarnasbeskattningföreta och avgenomgen

hurkan bestämma överinteland A ensamtörjning. Det bör noteras att
investerarBi landför investerareblirskattebelastningenden slutliga som

påverkas bara A:sintefalli dettaeffektiva skattenDeni land A. av
ocksåinvesterareutländskaspeciella utanskattföretagsskatt och av

från beskattningochAkapitalinkomsterbehandlingBzs avland av
från båda ländernade ärkapitalviväxelkursförändringar. Om attantar

invånarefrån landsland ellerkapital ägt ettsubstitutfullständiga ett av
så regeringenfrån land, kanframför kapitalinte annatföredras ett

ochföretagsskattesatsenändrapåverka kapitalintensiteten attgenom
kapitalinkomstbeskattningenpersonligautlänningar. Denförskattesatsen

invånarna ingenharpåverkar inhemskadehur mycket mensparar
sikt. Deninte kortvarje fallutveckling, iför kapitalstockensbetydelse

delpåverkar emellertid hur storkapitalbeskattningeninhemska av
kapital-delinvånarna i landet. Om storkapitalstocken ägs avenavsom

produktivitetsvinstermedför dettautlänningar attstocken somägs av
Betalningtillgodo.utlänningarnaerhålla kommeri framtidenkankapitalet

På lång siktmåste skekapitaletutländska exportdetför varor.avgenom
efterfrågan utvecklingochinhemskför tillväxtenbetydelse avdetkan av

ekonomin.

37 1986.C. Stuart,1 Hansson
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I det dåandra fallet utländskt inhemsktoch kapital imperfektaär
fårsubstitut kapitalbeskattningenäven inhemska medborgare betydelseav

för kapitalintensiteten. Om nettoavkastningen låg,sparande är blir
sparandevolymen också låg, och den inhemska uppåt.räntan kan pressas

sådantI fall investeringsverksamhetenett avtar och lägre tillväxt bliren
resultatet. Empiriskt erfar någonvi inte specialisering inom företa gssektorn
varje sig det gäller lånefinansieringnär eller eller inhemskegen- kontra
utlänsk finansiering även den finansieringformen underom vissaena
perioder varit förmånligarebetydligt den andra formen.än Det talar för att
beskattning inhemskt sparande är betydelsestörsta förav kapitalinten-av
sitet och tillväxt. I empiriska studier finner vi ofta begränsade korsvisa
investeringar över Igränserna. studie visar Feldstein Horiokaochen
1980 det finnsatt starkt sambandett mellan bruttosparande och
bruttoinvesteringar i OECD-länderna mellan 1960-74. Tabell 4 visar att
sparkvoten investeringskvotenoch inom land sålika iett allagottvar som
länder. För Sveriges del den identisk.var

Tabell 4. Sparkvot och inveslcringskvol l OECD-länderna mellan 1960-74

S I

Land BNP BNP

Australien 0,250 0,270
Osterrike 0,285 0,282
Belgien 0,235 0,224
Kanada 0,219 0,231
Danmark 0,202 0,224
Finland 0,288 0,305
Frankrike 0,254 0,260
Väst-Tyskland 0,271 0,264
Grekland 0,219 0,248
Irland 0,190 0,218
Italien 0,235 0,224
Japan 0,372 0,368
Luxemburg 0,313 0,277
Nederländerna 0,273 0,266
Nya Zeeland 0,232 0,249
Norge 0,278 0,299
Spanien 0,235 0,241
Sverige 0,241 0,242
Schweiz 0,297 0,297
Storbritannien 0,184 0,192
USA 0,186 0,186

Genomsnitt 0,250 0,254

Källa: Feldstein and Horioka, 1980 sid. 319.

Det rimligtär kontrollaspekteratt anta att och ökad risk med ensidigen
finansiering medför kombination ñnansieringskälloratt inhemskaen av
och utländska är önskvärd och därmed påverkasräntanatt svenskarsav
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Investe-förprisrespektive det möter attsparbenägenhet spara.spararen
inom landetpåverkas ävendärmed hur mycketringarna omsparassomeav

öppen.ekonomin är
grundkapitalflödeninternationellaAvgörande för storleken avav

förvänt-skatteförändringarnabeskattning storleken samtändrad är
inflationstakt,Här spelarutomlands.avkastningens storlekningarna om

studier harEn radroll.skatteosäkerhetväxelkursförändringar och stor
land förinombeskattningi effektivskillnader ettvisat mycket stora

finansieringeni hurvad investerarberoendeolika investerare, samtman
bild.sker. mindrebetydligtViliknandeOECD-studieEn vetger en

kapitalflöden.internationellaskatteändringareffekter avom
det gällerskatteförändringeffekterna närFör analyseraatt enav

totaladenlämpligt deladetkapitaltlödeninternationella är att upp
En mellanskattekilentvå komponentskattekilen i komponenter; anger

skillnad kanDennarealränta.erfordradmarginalprodukt ochkapitalets
skattekilenDen andra komponenteninvesteringsskattekilen.kallas anger

sparandeskatte-efter skatt elleravkastning före respektiverealmellan
frånbestämddeltillekonomi kankilen. I liten räntan storöppen varaen

investerareför inhemskakapitalinkomsterbeskattningutlandet. En ökad av
En ökadkapitalimport.till ökadsparandeskattekil tenderar ledastörre att
kapitalå beskattningökad använtandra sidaninvesteringsskattekil av

skattekilen harökning den totalaEnminskad kapitalimport.leder till av
studieIkapitalimportexport.entydig implikation fördärför ingen aven

Fullerton olikaför radskattekilarberäknades typerKing aven
skattekilentotalaSverige. Denbl.finansieringssätt förinvesteringar och a.

kapitalflöden.internationellaförmindre relevantdockär
IMF-rapportOECD-studie ökadkonstaterasi attI ensamt enen

I OECD-stu-marknaderna.finansiellaskett deinternationalisering har av
effekterna skattesystemmodellneoklassiski enkeldien analyseras aven

Även konvergeraskullelång realräntornasikt.kapitalallokeringen om
investeringarförskattebelastningarnamarginellainte debehöver

olikakapitalkostnadernamedför ärFöretagsskattesystemen attkonvergera.
skattekil.ytterligaremedförInkomst-skattesystemeni OECD-länderna. en

Se Alworth,J.Alworth, 1984och1984, samtFullerton,King ocht.ex.
1987.

s9OECD, 1986.No 7Studies, AutumnEconomic

p r-sinvesteringsskattekilen och ärp-rs där ärr rp +is --- 1987.P.B. Sörensen,Sesparandeskattekilen. t.ex.

king 1984.Fullerton,

King internationellaanspråk derasaldrig1984 gjordeFullerton, att
kapitalflöden.förutsägaanvändas förkundeskattekilarjämförelser attav

93oEcD, 35-92.1987,Spring ss.

IMF, 13 ff.1988, s.
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Studien visar förändringatt skattekilenpermanent meden 1av procenten-
het vilket 4 procentig taxmotsvarar credit förung. alla företagsin-en
vesteringar medför förändring kapitalstocken med 7 tillen 13av
procentenheter. Vi observerar idag skillnader 2 till 3 procentenheter.

påpekasDet kan Sverige haratt de största negativa skattekilarnaen av
subvention för företagskapital helhet med -5 ellersom procent mer.

procent.Motsvarande siffra för USA omkringär -2 Det alltsåfinns
skillnader 2 till 3 procentenheter vilket kan resultera i kapitalflö-stora
den över gränserna.

6 Slutsatser angående effekter skattereformav en

Beskattning kapital såvälhar temporala intertemporalaav effekter.som
Beskattningen leder till flera tänkbara snedvridningar. För det första
påverkar kapitalbeskattningen valet konsumtion idag jämfört medav att
konsumera i dvs sparandebeslutet. Eftersommorgon olika kapitalplace-
ringar beskattas olika medför beskattningen också valet investerings-att av
objekt eller kapitalplacering i hög påverkasgrad skattesystemet.av
Föreliggande studie visar mycket skillnader i avkastningstora efter skatt
för olika placeringar. En likformig kapitalbeskattningmera skulle vara

bådevärdefullt effektivitets- och fördelningsynpunkt.ur ur
Eftersom den nuvarande kapitalinkomstbeskattnlngen små ellerger

negativa intäktert.o.m. enligtär kommitténs direktiv breddningen av
basen liksom likformig beskattning lågbeskattadeönskvärd.en Denmera
sektorn framför allt fastigheter erhåller fördelaktig behandlingen
skattemässigt. Detsamma långäller för konsumtionsändamål. Temporala
allokeringsmässiga hänsyn talar för skärpning beskattningen i dettaen av
avseende samtidigt andra sparformer kan kommasom beskattasatt
lindrigare. En skärpning beskattningen lånat kapital har dessutomav av
positiva intertemporala effekter avsikten är öka sparandet iattom

Såvälekonomin. inkomst- substitutionseffekten förverkar reducerasom att
låntagandet. Om det hushållssparandettotala ökar i ekonomin, beror delvis

hur nettospararna Det tänkbart,är pensionärernareagerar. minskaratt
Ävensitt sparande. så skulle fallet medförom likformigvara en mera

kapitalinkomst-beskattning förbättrad allokering kapitalet, speciellten av
lång sikt. Att döma internationella erfarenheter lägre kapitalin-av av

komstbeskattning detär sannolikt sparandet skulleatt öka. Min egen
forskning visar, lång siktatt kommer, kapitalinkomstskattesatsenom

såvälminskar, sparande kapitalstock öka. En begränsandesom att faktor
är naturligtvis påstorleken de offentliga utgifterna. Eftersom arbets-
inkomstbeskattningen medför kraftig störning valet mellan fritiden ochav
arbete kan relativt mindre sänkningsett kapitalinkomstskattenen av vara
motiverad vadän skulle fallet vid lägre arbetsinkomstbeskatt-som vara en
ning.

En ändrad fördelning skattebelastningen lågmellanav och högbeskattat

Negativa erhållesvärden framför allt avdragsrätt för räntebetalningar.pga
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får såväl hushållens sitt finansiellakapital effekter allokering av
olika Alloke-sparande utvecklingen kapitalstockarna i sektorer.som av

ringen finasiellt sparande känsligt nettoavkastningen eftermycket förärav
inte frikopplatskatt. Sparandebeslutet konsumtion idag senareeller är

från nettoavkastningen olika sparformer enligt redovisad forskningmen
förhållandevisdet okänsligt för När signettoavkastningen. beslutatär man

erhållaför önskar högsta möjliga avkastning och fördel-att spara man
ningen mellan olika sparformer därför i grad beroendehögär
avkastningen.

När företagsbeskattningen visat effektivdet gäller har jag högreatt en
företagsskatt i medför marginalprodukt försektor högre krävsatten en
kapitalet i denna sektor i beskattad Om kapitalbe-lägre sektorer.än en

påverkasskattningen dessutom beskattar olika avkastningar olika, valet av
investeringsobjekt. Det mycket sannolikt enhetligär ävenatt om en
kapitalbeskattning eftersträvas, olikheter ikommer detta beskatt-trots

uppstå. ocksåningen Hur investeringen finansieras, leder ofta till olikaatt
påverkaseffektiv beskattning, och därmed valet finansiering föräven av

påverkasinvesteringen. Dessutom kapitalintensiteten Dettai samhället.
medför intertemporala effekter kapitalackumulation och tillväxt i

fårekonomin. Kapitalbeskattningen därmed betydelse inte bara för
omfördelning inom den nuvarande befolkningen fördelningenoch av

ocksåproduktionsresultatet kapital,mellan arbete och mellan olikautan
generationer. Den aspekten tillmäts betydelse i centraltstorsenare
planerade ekonomier i utvecklingsländer, minst lika viktigoch den ärmen
för marknadsorienterade industrialiserade ekonomier. Utöver angivna
effekter medför varje beskattning, inproduktiv verksamhet i formatt av

uppstår.skatteplanering En förändring skattestrukturen delvishar andraav
uppståeffekter. respektiveStora kapitalvinster kapitalförluster förkan

såväl Långsiktigaindivider företag kapitaliseringseffekter. effektivi-som
måstetetsvinster här kortsiktiga kapitaliseringseffekter, valvägas mot ett

så svårt.kansom vara nog
Fördelningspolitiskt det mycket förtalar breddad skattebasär som en

och skattesatser. Det minska vinsternalägre skulle skatteplanering. Närav
det gäller de internationella aspekterna, det sannolikt, lägre inhemskär att
personlig kapitalinkomstbeskattning skulle till investeringarleda ökade i
Sverige. Företagen använder iendast liten utsträckning internationell
finansiering, inhemskoch och utländsk finansiering verkar inte vara
perfekta substitut. Den inhemska kan därför förräntan ha pressats attupp
frigöra investeringskapital.svenskt Det hämmar i sin investerings-turmer

område.viljan. Det krävs emellertid ytterligare forskning inom detta
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APPENDIX

modell för påEn effekterutvärdera sparandeatt av
kapitalinkomstbeskattning

1. Inledning

För utvärdera kapitalinkomstbeskattningens effekteratt sparandet har
Frånjag konstruerat modell. framgårenkel modellens resultat det, atten

beskattning respektive kapital skilda effekteranvänt ägtav ger
ekonominl framgårDet vidare sparandethur ändras kapitalinkomst-när

livscykelmodellzsåskatten ändras. Modellen kalladär meden en
tvåproduktionssektor och inkluderar tidsperioder. Varje tidsperiod 30är

år. Jag för frånanvänder data den svenska ekonomin 1984.

2. Modellstruktur

Det finns tvårepresentativ individ i modellen. Han lever i perioder. Ien
den första perioden arbetar han, och i den andra perioden har han ingen
arbetsinkomst pensionerad. Individens maximeringsproblem är att

tvåmaximera sin de perioderna med avseende sinaöver inkomsternytta
budgetrestriktion. Han har preferenser fördelningen konsum-över av

tvåtionen periodernamellan de och konsumtionenhur fördelasantar att
mellan perioderna beror dessa preferenser de relativprisersamt som
gäller. Individen rationell i sitt val.antas vara

påverkaEn kapitalinkomstskatt kommer relativpriset mellanatt
konsumtion idag och konsumtion i Utan skatter detta prisärmorgon.

1l+rd1-tr.311+rd rddär Med skatterär räntan. ändras priset till
Hur mycket individen ändrar sitt beteende skattesatsen ändrasnär beror

inkomst- substitutionseffekterna.och En individ med preferenserstarka
lågtiför konsumtion period 2 ei nyttofunktionen nedan kommer inte att

ändra sitt konsumtionsval speciellt mycket, skatten kapitalin-även om
åEn individ,komster ökar. sidanandra indifferent konsum-är översom

tionstidpunkten, bådakraftigt. Jag redovisar resultaten för fallen.reagerar

l Denna aspekt tidigarehar behandlats bl. Hansson 1986.av a.

2 För sådanbeskrivning grundläggande karakteristika för modell,en av en se
Atkinson Stiglitz 731980, sid ff Auerbach Kotlikoff 1987, sid 16samt
ff.

3 Atkinson Stiglitz 1980, sid 77
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I dynamisk formulering individens maximeringsproblemkan uttryckasen
som

Max U
1-1

8
O

budgetrestriktionintertemporal där den temporalaärm.a.p. en
e|nyttofunktionen och diskonteringsfaktorn.är

Om jämna0 föreligger hög önskan konsumtionenextremt att uta en
Frisch4Ju desto mindre tilltiden. sparbenägenhet. komöver större e

0,5ungefär lika för Storbritannien, Nederländernaslutsatsen medatt e var
0,67.5 Högreoch Norge. Maital skattade till omkring värden haree

Svensson‘också Persson använder i sina simuleringarskattats. och en
påintertemporal substitutionselasticitet logaritmisk1 dvs intertemporalen

nyttofunktion.7
Det förefaller rimligt intertemporala substitutionselasti-denatt anta att

citeten mindre Judd använder värden 0,4 och 1,3 i sinamellanär än
simuleringar. påpekas såvälDet emellertid perioderbör antaletatt som

kan ha betydelse för resultaten. Det inte uteslutet arbetsut-är attvaror
påverkasbudet Om individens nyttofunktionkapitalbeskattningen.av

erhållesinkluderar fritid förutom den marginella substitutionskvoten
mellan konsumtion i olika perioder relationer mellan fritid ochäven

i varjekonsumtion period. Flemming har visat arbetsutbudet hosattex.
påverkageneration kan avkastningen sparande fören en annan genera-

tion Sparandets räntekänslighet förknippat med individensär nära
riskaversion och intertemporala substitutionselasticitet.

ingårI modellen produktionssektor. Den använder produktionsfak-en
arbete och kapital. Det i period omvandlas till1torerna som sparas

frånproduktionskapital investeras. Räntan bestämd kapitaletsantas vara
marginalprodukt. En kraftig ökning sparandet leder till fallerräntanattav
och sparandeökningen därmed. Modellen inkluderar in-dessaatt avtar
direkta effekter. Företaget kan välja finansiera sina investeringar iatt

4 Frisch, 1964.

5 Maital, 1973.

6 Persson och Svensson,1987.

7 För diskussion substitutionselasticiteten,allmän Berndt, 1976.en om se

3 Judd, 1985.

9 Flemming, 1976
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Sverige eller Någonutomlands. explicit investeringsfunktion från dynamisk
optimering med företaget maximerare cash-flow används inte.som av
Istället allt svenskarnaantas att ackommoderas företags-som sparas av av

investerassektorn och Dessutom används utländska finansiärer i en
utsträckning, beror hur kostsamt det finansiera inomärsom att
respektive landet. Relationerna i optimumutom mellan svenskt och

frånutländskt kapital härleds CES-funktion. Eftersom känneren
påstorleken de svenskfinansierade investeringarna erhållakan vi totalen

investeringsvolym. Empiriskt internationellt korsägandeär relativtsett
begränsat. I modellen endast mindre andel deantas totalaatt en av

utomlands.investeringarna i Sverige finansieras

3. Lösningsmetod
numeriskt.Modellen löses Hänsyn till s.k. indirekta effekter dvs. detas

återverkningar fårsparandet för kapitalstockens storlek och därigenomsom
nivå räntanräntans bestäms endogent i modellen. Att använda numeriska

utbrett.modeller har blivit alltmer För lösa modellen har jagatt använt
simuleringsprogram utvecklats vid Stanforduniversitetetett ochsom

Världsbanken. Programmet väl lämpat förär lösa icke-linjäraatt stora
simultana ekvationssystem.

4. Modellens ekvationer

innehållerModellen följande ekvationer;

Produktion

Produktionsfunktionen Cobb-Douglasantas typ.vara av

ALK1°‘1 x

10 tvåperiodsI modell med endast och ingen osäkerhet maximeraren en vara
företaget ägarens alla investeringsobjektnytta att accepteragenom somåtminstone avkastning motsvarande den tillränta vilken individenger en
ägaren kan omvandla sin konsumtion mellan perioderna. Se Auerbach 1983
sid. 906.

11 Se även avsnitt 5 i rapporten.

12 Se avsnittet kalibrering och data.om

13 För diskussion fördelar och nackdelar med denna lösningsmetoden om seHansson 1986, 90 ff..s

14 En snabb utveckling har skett modeller där har rationellamot agenter
förväntningar och optimeringen sker över oändliga tidshorisonter. Se bl.a.
Andersson Norrman 1987 Persson Svensson1987.samt

15 General Algebraic Modeling System GAMS, MeerausA. A. Brooke. Se
A. Meeraus 1983.även
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Första ordningens villkor för optimum likalönen, medett ärattger w,
arbetets marginalprodukt och kapitalavkastningen räntan, rd, plus
deprecieringstakten, lika kapitalets6 med marginalprodukt.är

LK12 Aaw

LK3 rd 1-tf A 1-a+

Investeringar

efterfrågar såvälVi företagen inhemskt INSV utländsktattantar som
INKF kapital enligt CES-funktion;en

iNsv 1-gINKF13g +

erhållesUtländskt kapital via den internationella kapitalmarknaden där
opåverkbar efterfrågansvenska företags därförräntan ochantas vara av

given lika med erhålleroch världsmarknadsräntan, Inhemskt kapitalr.
avkastningen rd. Första ordningens villkor för optimumett ger oss;

1-gg1(-1 rdolMINSVINKF

Om vi inhemskt sparande absorberas inom ekonomin kan viantar att
de bruttoinvesteringarnauttrycka totala IN som;

g1-g11(r/rd)‘/H)4 IN INSV INSV+

uppgårDe investeringarnautländska till de totala investeringarna minus
vad investerar,svenskarna dvs.

5 INKF IN C2-
Utvecklingen kapitalstockcn kan skrivasav nu som;

6 K K0 IN -6K+

där K0 initialaden kapitalstockenär och SK depreciering.är
Kapitalstocken uppgårKSVsvenskar till;ägssom av

7KSVK-KF0-INKF

där KFO initialtär utländskt ägande i ekonomin.

Hushållssektorn

Den representative individen maximera sin med avseendeantas nytta
budgetrestriktioncn. Arbetsutbudet givet och konstant. Hansantas vara
maximeringsproblem kan formuleras som;

1-sC2°19sC1°Max U UC1, C2 +

8 wL rd+6KSV GC Y+m.a.p. -
där Cl konsumtion i period C2 konsumtionär i period ärs en

andelsparameter, den intertemporala substitutionselasticiteten,är wLe är

l4—RINK4
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KSV den deldeprecieringstakten,rd ärlöneinkomst, är räntan, 6 är av
offentliga utgifter.och GC slutligensvenskar, ärkapitalstocken, ägs avsom

erhåller hushållet kapitalavkastning inte baraformuleringMed denna som
alltsåskall täckaavskrivningarna, Det belopprd även 6.utan som sparas

avskrivningarna. Oavsett vinettoinvesteringarnainte bara ävenutan om
i modellen ellernettoinvesteringar ävenväljer endast medtaatt om

erhålles relativt mellanlikartade resultatavskrivningarnainkluderar sett
skatteförändring.vidkonsumtion ikonsumtion idag och morgon en

följande villkor;optimumordningens villkor förFörsta ett ger oss

p1‘°cs1-s‘°9 C2C1

där

11+1+rd3° 1-tr10 p

år.30tidsperiodvarjeupphöjes till 30 eftersomRäntefaktorn avser
konsumtionsandelarna RC;mått de relativastuderaEtt intressant äratt

C1pC2RC11

två perioderna,konsumtionen i delika medkonsumtionenDen totala är
dvs.

cl pc,12Y +

sektornoffentligaDen

Det innebärGC konstant.konsumtionenoffentliga ärdenJag attantar
medfrån kapitalinkomstskatten kompenserasinkomsterminskade enatt

skatter. hållaför denteknik jag använderDenandraökning attsomav
ändrade företagsskattesatser, ärkonsumtionen konstant attoffentliga trots

budgetekvationenpersonligai denföretagsskatteintäkternainkluderarjag
konstant. Påvilkenkonsumtionenalltid den offentliga ärsubtraheraroch

företagsbeskattningförändradeffekternaanalyserakan videtta satt av en
Skattein-den offentliga sektorn.vid given storlekkonsumtionsvalet

från kan uttryckasföretagsskattentäkterna som;

LK KFSKAII‘ l-aA14

företagsskattesatsen.där är

16 påverkarsådan arbetsut-ökningHurlöneskatten.En tänkbar ändring är en
modellen.inkluderat iintebudet är

17 utseende; 8’ wLberäkningsmässigt följandefår +Budgetekvationen
företagsskalteintäkter.FSKATI‘Y där ärGCFSKAII‘rd+6KSV + -



SOU 1989:33 41Bilaga 6

Data och beteckningar

Modellen kalibrerad for årär datasvenska for 1984. Följande värden har
använts;

X: 789 miljarder. Bruttonationalprodukten. Källa: Statens finanser
1985, tab 1.1.

L: 6223,3 miljoner timmar. Produktionsfaktorn arbete. Källa: N 10
SM 8601 Tab H:15, SCB
3946 miljarder. Produktionsfaktorn kapital. Källa: SM N 1984:5.5

2-3 årsApp. tab 2:13 i 1980 priser vilket omräknats med den
implicita BNP-deflatorn.
100 miljarder. Utlandsägt produktionskapital. Källa: Andersson

Norrman 1987.
KSV 3826 miljarder. Svenskägt produktionskapital.

Erhålles från0.075 Lonesatsen. produktionsfunktionen efter detw
såkonstanten A beräknats till erhålles.värde BNPatt Aett att

0.15285.
rd: på0.033 Värdet marginalprodukten kapital efter skatt täckerav

avskrivningar och Eftersom avskrivningar uppgåränta. tillantas
2.5% beräknas rd 3.254%.till
0.02 Världsmarknadsräntan. Den svenska beräknasräntan netto
efter skatt lika med världsmarknadsräntan. utgångslägetIvara
beräknas skattesatsen kapital 40% vilket medför ärattvara r
lika med knappt 2%.
425 miljarder kronor. Privat konsumtion i period Källa: OECD
Economic Surveys 198687, Table
125 miljarder kronor. Privat konsumtion i period 2. Eftersom
sparade medel investeras har C2 utifrånberäknats bruttoinveste-
ringarna 1984. Källa: OECD Economic Surveys 198687, Table

235 miljarder kronor. Offentlig konsumtion. Källa: OECD
Economic Surveys 198687, Table
131 miljarder Totalakronor. bruttoinvesteringar. Källa: OECD
Economic Surveys 198687, Table
4 miljarder kronor. Utländska bruttoinvesterin i Sverige. Källa:gar
Andersson Norrman 1987.
0.59 Parameter i Cobb-Douglas produktionsfunktion. Arbetsin-
komsternas andel BNP. Källa: N 10 SM 8601 Tab H211 SCB.av
0.5 Den intertemporala substitutionselasticiteten. Värdet är
osäkert varför känslighetsanalys utföres.
0.825 Parameter i nyttofunktionen. erhållitsVärdet har genom
s.k. backward solution varieraroch med olika värden 9.
0.8 Parameter i investeringsfunktionen. Källa: Andersson och
Norrman 1987.
0.75 Parameter i investeringsfunktionen. erhållitsHar s.k.genom
backward solution.
0.025 Deprecieringstakten. Källa: N 10 SM 8601 Tab H211 samt
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beräkningar.egna
1986Hanssonkapitalinkomster. Källa:för samt0.4 Skattesatsentr

Pålsson 1987.A-M
1987, sid 13.IndustriförbundetKälla:Företagsskattesats.0.3

simuleringar5.
småmed relativtnettoinvesteringarUtgångsläget karakteriseras menav

såvälförändringarekonomin. En radi parameter-förändringar i övrigt av
kapitalbe-effekternautförts för belysaharskattesatservärden att avsom

Två experiment harhuvudtyperpå kapitalstock.sparande ochskattning av
kapitalinkomstbeskattningändradförstagenomförts. Den typen avser

företagsbes-ändradhuvudtypenindividnivå 5.1. Den andraavsnitt avser
påutredningsuppdraget liggeritonvikten5.2. Eftersomavsnittkattning

jag koncentreratgsbeskattningen harföretapersonbeskattnin änsnararegen
området.till det förstasimuleringarna

Ändrad kapitalinkomstbeskattningpersonlig5.1

kapitalin-personligaminskning densimuleringenDen första avser en av
sparande ökar,från 40% 30%. Nettoavkastningentillkomstskattesatsen

sparandet.för ökasubstitutionseffekten verkaroch vi kan attvänta attoss
relativtkapitalinkomstbeskattningen endastpersonligaEftersom den ger

med 10små medför förändring skattesatsenskatteintäkter procenten-en av
små Eftersom arbetsinkomsternai skatteintäkterna. ärförändringarheter

balanserad budgetmedför kravetbetydligt kapitalinkomsternastörre än
marginellt.korrigerasendast skulle behövalöneskattesatsenatt

år30 medförindividen periodvi planerarOm överattantar av enen
2.60.19 Enårlig räntefaktor hela3.25 ackumuleradränta procent en

för konsumtions-blir betydelsefullackumuleradebeskattning den räntanav
därmed för konsumtionsvalet. En löpande2 ochmöjligheten i period

kapitalet endast tillväxer imedföravskattning ränteinkomsterna attav
låter träffalångsam jag skatten den ackumule-visa effekternatakt. För att

avskattning skulle medföraEn löpanderade avkastningen. ännu större
påverkan implicita antagandet därförDetkonsumtionsvalet. är att

sånågot inteden löpande avkastningenindividen sätt attsparar
Olikasker förstbeskattningen närbeskattas tas ut. typerutan pengarna av

i skattebefriade placeringarinvesteringar bolagpensionssparande samtsamt
framtidskontozo skatteeffekter de modellerastillupphovi sk som somger

18 från utgiftsskattekommittén SOU 1986:40 visadeSom rapporten
skatteintäkter.högrekapitalinkomstskattminskadskulle t.0.m. geen

19 års period med20alternativt betrakta räntesatsVi kan caenen
5%.

2° skattekilar i huvudtexten.3.1Se avsnitt om
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här.
år gällandeupphöjes den30tidsperiod ärbeaktaFör attatt en

blirrelativprisetsålunda framräknadeoch dettill 30marknadsräntan
konsumtion,produktion,förBeloppenkonsumtionsvalet.vägledande för

kronor.miljarderi tusentaluttrycktakapitalstockaroch ärinvesteringar
alltså 7890,789 vilkettilli tabellen motsvararX,Produktionen, anges

miljarder kronor.

KlnsllghotsanulysHuvudfallot

e-0,3 e-0,7tr-0.31994

0,032 0,0320.032 0.032rd

0,0750,0750.0750.075

3,8823,8633,848 3.865KSV

3,9943,9643,949 3,966

6,2236,2236,2236,223

0,7920,791 0,7910,799

0,3920.4100,423 0,408Cs

0,1630,1430,128 0,145

0,147 0,1670,131 0,149IN

2,4592,9323.383 2.673RC

0.3 0.70.5 0.5

0.30.30.4 0.3tr

effekter viovanstående relativt närframgår tabell blir det storaSom av
tidigarepå 30% för deniställetkapitalinkomstbeskattninginför lägreen

21 först vid kanavskattning ettävenuttagetAntagandet ses somom
viss delskattefritt medansparandet skervissdelbeaktande enatt avav

löpande.avskattas
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pågällande 40%. Sparandet investeringarna iökar ekonomin och den
relativa konsumtionsandelen minskar, årdvs. jämfört med 1984 kommer

Ävenandelstörre konsumtionsutgiften ske i period 2. i absolutaen attav
tal ökar konsumtionen i period 2 och konsumtionen i period 1 minskar.

Den intertemporala substitutionselasticiteten har betydelse för resultatet
resultaten relativt stabila. Iär huvudfallet frånökar sparandet 128men

kronor.miljarder kronor till 145 miljarder Känslighetsanalys har
genomförts för den intertemporala substitutionselasticiteten, lågtEtte. e
medför det krävs relativt kraftigareatt prisändring skatteförändringsett

påverkaför konsumtionsvalet. Modellenatt har först kalibrerats för attom
återge faktiska årvärden för 1984 med värde förett annatmen nu e.
Andelsparametern därför olika värden för olikaantar Därefter hars e.
kapitalinkomstskattesatsen frånsänkts 40% till 30%. återfmnesResultaten
i högra delen tabellen. Sammanfattningsvis kan resultatetav säga attman
visar kapitalinkomstskatten haratt betydelse för sparandet. Lägrestor
skatter medför enligt modellen ökat sparande.

Ändrad5.2 företagsbeskattning

Den andra simuleringen ändrad företagsbeskattning. I detta fallavser antar
vi ökad beskattning långatt kapitalanvänt sikt tvingar avkastn-av upp
ingskravet nivåtill den gällde före skatteförändringen. Vi simulerarsom en
minskad företagsbeskattning från 30 till 20 I denprocent procent. nya
långsiktiga jämvikten därförär kapitalstocken utgångsläget.istörre än

erhålles;Följande resultat

22 Utgiften för konsumtion uppgåri uppgårpC2till vilken tillmorgon
142 miljarder kronor.ca
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1994 tf0.2

0.032rd 0.028

0.075 0.086w

3.943KSV 5.502

3.949K 5,501

4,223 5,223L

0.799x 0.91 1

0.423 0.535c.

12a 137c. o. o,

131 o, 140IN o,

RC 3.393 3.964v

o 0.5 0.5

0.4 0.4tr

tf 0.3 0.2

från simulering denna simulering itidigare värdenaTill skillnad anger
tillstånd inte endast jämvikt. Modellenochstationärt temporärett en

till det jämviktslägetutvecklingen sker. Förinte hurbehandlar attnya
lågsåerhålla sparande vid krävs utlänningarnaränta görattstortett en
ekonomi skulle drivasinvesteringar. I sluten ochbetydande räntanen upp

kapitalstocken tillväxaoch skulle inteinvesteringarnadärmed skulle avta
påverkasekonomi sparandebeslutet denlika Imycket. öppen aven

påverkasinvesteringsbeslutetmedaneffektiva personliga skattesatsen, av
företagesskatten.den effektiva

ökad nettoavkastning förimplicit i modellenDet att trotsantas
långsami i Sverige, eftersominvestera taktutlänningarna dessa endast kan

bibehålla andel svenskt ägande. Omföretagen eftersträvar storatt en
restriktion skulle anpassningen ske snabbareföretagen inte hade denna

hushållför skull bli lägre. I extremfallet,nettoinkomsterna svenskaoch om
står för ökningen kapitalstocken, blir deutlänningarna hela svenskaav

580kan användas för privat konsumtion miljarderinkomsterna som ca
båda670 miljarder. Eftersom lika i de fallen, blir denistället för räntan är

uppstårkonsumtionsandelen lika 3.964. Den lägre vidrelativa ränta, som

23 diskussion effektiva ekonomi R. W.För skattesatser i öppenom en seen
58Boadway al., 1987 sid ff.et.
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minskad företagsskattesats resulterar i substitutionseffekt relativtmoten
ökad konsumtion i period En påverkarlägre företagsskatt därför indirekt
sparandet i ekonomin ioch riktning jämfört med lägre kapital-motsatt en

Påinkomstbeskattning. grund ökad tillväxt vid lägre företagsskatt blirav
emellertid i detta fall utgångsläget,även sparandet i 1984.större än Den
relativa konsumtionsandelen, RC, utvecklas dock i riktning vidmotsatt
skattcsänkningarna. Resultatet nedanståendesammanfattas i figur.

LÅGRE KAPITALINKOMSTS KATT
RESPEKTIVE

LÅGRE FORETAGSSKATT

30

25 KONSUMTION PER. 1
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Bilaga 7

på arbetsutbudetBeskattningens effekt

Sören BlomquistN.av

Introduktion1

påverkarfråga så utbudeti fall hur skatterEn ofta diskuterad ochär avom
Många inflytandemarginalskatter negativthöga hararbete. att ettanser

inkomstskattensfolk önskar arbeta. Andradet antal timmar t.ex.attmenar
påverkar Tidiga empiriska studierarbetsutbudet särskilt mycket.intestorlek

åtminstone arbetsutbud.uppfattningen, vad gällerstödde den mänssenare
såvälpåverkan kvinnorsundersökningar dock funnit klarSenare har en

Den effekt nationalekonomer ofta främst tänkerarbetsutbud.mänssom
då effektivitets-effekt arbetsutbudet hurstuderar skattsde är storaen

tilldebatt intresset främst knutet hurorsakar. I allmänförluster skatten är
påverkas ytterligare ökningarbeta ochtimmar folk önskarantalet om aven

Speciellt denminska skatteintäktema.skulle öka ellerskattesatserna
fråga. Idebatten dennaLaffer har populariseratamerikanska ekonomen om

påverkasarbetade timmar skatter,studeras dels hur antaletdenna uppsats av
då skattesatserna varieras.skatteintäkterna ändrasdels hur

mångdimensionellt definierasbegrepp och kanArbetsutbud ettär ett
idefinition, användastämligen kommerflertal olika vis. En snäv attsom

arbetsutbud antal timmardefiniera detdenna är attrapport, somen persons
inten-inkluderaönskar arbeta. En definition skulle kunnavidarepersonen

sig för bli befordrad,i utförda viljansiteten det arbetet, anstränga attatt
kvaliteten detövertid i korthet,viljan ställa och arbeta etc.;att upp

många Detpåverka arbetsutbudet.aspekterutförda Skatter kanarbetet. av
höga marginalskatteribland hävdatsi ekonomiska debattenhar den att

både företag. Högainom och mellanarbetsmarknadenminskar rörligheten
svårare attraheradeteventuellt kunnamarginalskatter skulle göraäven att

organisationer.företagtoppositioner inom ochfolk tillkompetent utsatta
påverkas enligtDet möjligtutbildningViljan skaffa sig god kan äretc.att en

minst likaarbetsutbudetdessa effektermin bedömning troligt äratt
svåraredocktimmar. Dessa effekterviktiga effekten antal arbetade ärsom

effekterempiriska undersökningar dessadet finns ingaoch attmätaatt av

1 1985a.Denna delvis Blomquistbyggeruppsats
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tillgå. I denna studie behandlas därför endast hur timmarantalet arbetade
påverkas Dettaskatter. undre för de totala effekternautgör gränsav en
arbetsutbudet definierat i vidare mening.en

En intressant aspekt arbetsutbudet inte explicit behandlasannan av som
i denna gråttskrift skatters effekt förekomsten svartär eller arbete.av
Det möjligt höga övergår frånskatter medverkar till delär att att en personer

påverkanvitt till svart arbete. Denna form arbetsutbudet kittlarav av
måhända fantasin de effekter tidigare. Minän bedömningnämntsmer som

sådock effektdenna arbetsutbudetär länge liten betydelseännuatt är av
jämfört med de övriga effekter Det dock möjligtnämnts är attsom ovan.

moraliska betänkligheter arbete luckras tidenövermot svartpersoners upp
och det skapas betingelser detäven lättare arbetagör änatt att svart.som nu

således långsiktiga påverkanDet möjligt den förekomstenär att svartav
Vårarbete betydligt kortsiktiga.den kunskap denna formär större än om av

påverkan dock ringa.mycketär
småIbland hävdas har möjligheter själva bestämma detatt attpersoner

såvälantal timmar de skall eftersomarbeta, lagar och avtal reglerar arbetstid
år.vecka arbetsveckor Skattemas möjliga effekter individersper som per

arbetsutbud skulle därmed Dettamycket begränsad. dockärvara resonemang
tvåmissledande i Föravseenden. det första kan viss del arbetsutbudetsen av

anpassning till förändrade viaskatter ske förändrade lagar och avtal. Det är
således några årmöjligt den för sedan införda femte semesterveckanatt är

led i individers anpassning arbetsutbudet till de höga marginalskatterett av
har i Sverige. För det andra gäller individer, givet de lagar ochatt avtal

gäller vid varje tidpunkt, möjlighethar variera det antal timmar deattsom
arbetar extraknäck, övertidsarbete, tjänstledighet deltidsar-t.ex. samtgenom

såledesbete. Det möjligt för individers arbetsutbudär sig tillatt anpassa en
förändrad skattesituation.

Ett studium skatters effekt arbetsutbudet kan nivåerske olikaav
mångavad konstanthålls.hur ekonomiska variabler Studiet kanavser som

enskild individhur förändringar i skatter, givetavse en attreagerar
oförändradeindividens lön och övriga inkomst sådanIär analys, vilkenen

kan kallas individ-jämviktsanalys, inte hänsyn till ändradetas skatteratt
påverkar hela ekonomin och iresulterar förändrade priser Ioch löner. en
partiell-jämviktsanalys skatters effekt arbetsutbudet tillhänsyn hurtasav
arbetsmarknaden de ändrade skatterna, till hur andrareagerar men

påverkas.marknader Slutligen, i allmän-jämviktsanalys hänsyn tilltas atten
mångajämvikten påverkasmarknader skatteförändring. Par-av en

tiell-jämviktsanalys frånbygger resultat individ-jämviktsanalys, och
allmän-jämviktsanalys bygger resultat hur enskilda marknader fungerar.om
Detta innebär grundstenen för god allmän-jämviktsanalys godatt analysär en

individ-jämviktsnivå.
I denna skall jag uteslutandenästan beskriva skatters effektrapport

individers beteende med hjälp individ-jämviktsanalys. Detta beroendeav

2 Vi delar tvåtotalinkomst i de komponenternaarbetsinkomstochupp çn persons
övrig inkomst. Ovrig inkomst kan frånkapitalinkomst, implicit avkastningLat. vara

någonvilla, eller transferering barnbidrag.Lex.egen som
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så Läsaren bör dock heladen utvecklade.analys längedenna ärän mestatt
komplettindivid-jämviktsanalys inteminnet resultatentiden ha i att engerav
skallarbetsutbudet. Resultateneffektbild skatters presenteras sessomav

förståelse de totalafullständignödvändig grund för aven mersom en
effekterna

.
I avsnitt 2uppbyggd följande vis.framställningenDen fortsatta är

beskrivsindivids arbetsutbud. I avsnitt 3modellenkelpresenteras enen av
påverkan I avsnitt 4arbetsutbudet.vilka förmodas hade skatter störst

effekt arbetsutbudet, dels hurfastställa inkomstskattensförsöker vi dels
några skattereforrner. Avsnittvid hypotetiskaskatteintäkterna skulle förändras

5 sammanfattningkort uppsatsen.avger en

individs arbetsutbudModell av en

påverkarförstå individers behöver vibeteendeFör hur skatterkunnaatt en
den inommodell agerande. I detta avsnittför individers presenteras

Enligtmodellen för individbeteende. denna modellnationalekonomin gängse
budgetrestriktion dvs. total inkomst inklusivevarje individhar enen -

förmögenhet begränsar de kombinationeravkastning av varor,somav ev.
Givet budgetrestriktion individenfritid han kan välja. sintjänster och antas

kombination behovstillfredsställelse ellervälja den honom störstsom ger
består två dels beskrivningModellen grundkomponenter,nytta. av en av

budgetrestriktion, dels beskrivning individens relativaindividens en av
påverkanvärdering tjänster och fritid. Skatternas individensav varor,

hållet påverkani denna viabeteende helt och skeantas rapport en av
budgetrestriktionen. Detta den inom nationalekonomin dominerandeheltär

beteendepåverkar individersför studera hur skatterattansatsen
Låt allmän beskrivning individs budgetrestriktion. Föross nu ge en av en

framställningen individs konsumtionförenkla representeraratt en av varor
index C, utgifter tjänster.tjänster med totala ochoch ett som anger varor

årLåt F individens fritid under och Z det totala antalet timmarbeteckna ett
år.till förfogande för arbete och fritid under Antalet arbetadefinns ettsom

3 påverkas offentligaarbetsutbud naturligtvis hur den sektornindividers även av
genomgång sambandetinsamladeskattemedlen.En fullständiganvänderde av

och arbetsutbud skulle därför inkludera analys hurmellan skatter även en av
omfångetpåverkaroffentliga utgifter arbetsutbudet. För begränsa dennaatt av

samband.Vadskrift har jag dock valt behandla detta studerasi dennaatt som
påverkarsålunda förändringar ihur skattesystemet arbetsutbudetvidärrapport

given offentliga utgifterna.storlek och inriktning deav

4 individsFör i detalj kunna beskriva beteendeskulle vi behöva användaatt en en
hushållsmedlemmamasflerperiodsmodell där beteendebestämssimultant och där

inkluderade. Se Blomquist 1985b,kvantitetsrestriktioner olika slag är tar.av
Ruud 1984, och Ham 1986 för beskrivningar dennaHausmanoch typav av

Sådana så dåligtmodeller dock länge utvecklade,och mycketmodeller. år ännu
Jag tänker därför i det följande användamig enperiodsmodellkomplicerade. av en
individ.för enskilden

I5-RINK4
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W. Låtdå timlönen och övrigZ betecknatimmar kan skrivas hsom w y-
dåfrån individens budgetrestiktionOm skatter kaninkomst. bortser

beskrivas i figursom
från origo Vill i diagrammettimmar höger.Antal arbetade mäts mot

från Z Individensfritid dettatimmaravläsa antal mäts vänster.mot
linjen Individen kantjocka heldragna i diagrammet.budgetlinje denanges av
linje. Om arbetar har hankombinationer C och h denna hanvälja inteav

Föranvända till konsumtion och tjänster.övrig inkomstkr. att av varory
minskning fritiden kan hanökning arbetstiden ökavarje timmes avav

såledesBytesrelationen mellan fritid ochkonsumtionen med kr. ärvarorw
lutning.budgetlinjenssom angerw,

Figur 1

C41 budgetlinjeindifferens-
kurva

i

budgetlinjens placeringindividen Givet iVilken linjen väljerpunkt
fritidmellan och Iindividens preferenserdiagrammet dettaavgörs varor.av

indifferenskurvor. Enillustreradepreferenser s.k.ñgur 1 individensär av
Cså kombinationer och hbeskaffad denindifferenskurva är att av somanger
föredraeftersom individenVidare gäller antasattnytta. merger samma

såfritid framför mindre, har kurvornaochframför mindre,konsumtion mer
framför punkterkurva föredrasPunkter högrepositiv lutning. enen

lägre kurva.en
indifferenskurvorna Vibudgetrestriktionen ochHur kombineras antarnu

kombinationer C hans budgetoch hindividen bland deallaatt av som
budgetlinje, väljerligger eller under hansmedger, dvs. de punkter som

behovstillfredsställelse. Detta innebärden honom störst attnyttasom ger
budgetlinjen han hamnarpunktindividen den görsöker attsom en

5 antal timmar individen säljerhär detarbetade timmarMed sommenas
trädgård, målari sin sin bil,arbetarDen tidarbetsmarknaden. reparerarpersonen

fritid.betraktassill hus etc., som



SOU 1989:33 5Bilaga 7

så långtindifferenskurva uppåt i figurenvänster möjligt. I figur 1 ärsom
punkt den punkt individen såledesstörst och väljes. Dettaa nytta,som ger
innebär individen väljer arbetaatt h timmar.att

Antag preferensema indifferenskurvomaatt oförändradeär attmen
budgetrestriktionen dåändras. Det är uppenbart den kombination Catt av
och h individen väljer ändras. Detta illustreras i figur Som figursom 2 ar

så såvälritad konsumtionär fritid lägre vid b vid Givet individensänsom a.
såvälpreferenser konsumtion arbetsutbud dåatt varierar lönesatsser som

och övrig inkomst ändras. Antal arbetade timmar arbetsutbudet beror
således såväli modellen lönesats övrig inkomst.som

Figur 2

Ac

Hur påverkar Påverkanskatter arbetsutbudet sker budget-nu attgenom
linjen förändras. Vi illustrerar detta för skatter, nämligentre typer s.k.av en
klumpsummeskatt, proportionell inkomstskatt, icke-linjär skatt därsamten en
marginalskatten ökar med inkomsten; dvs. den inkomstskatt har ityp av
Sverige.‘

Innan vidareutvecklar den teoretiska analysen kan det lämpligt attvara
i korthet diskutera dess praktiska relevans. Beskrivningen hurovan av en
individ bestämmer sitt arbetsutbud naturligtvisutgör starkt förenklad bilden

Mångaverkligheten. påverkarfaktorer individers arbetsutbud,av som som
hälsotillstånd, försörjningsbörda tillgångt.ex. och daghemsplats, är

utelämnade modellen. Vidare ifrågasättakan del de antagandenur man en av
på.modellen byggersom

6 En utförlig påverkanbeskrivning olika skatters individs budgetrestrik-av enåterfinnstion i Blomquist 19853.
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lång. dessaInnebärkanmodellen görasinvändningarListan motöver ovan
Så inte allsrelevansnågon praktisk ärharmodellen inteinvändningar att

delvis miss-förenklad, ochmodelleranvändbarapraktisktAllafallet. ger en
försökamodellanvända ärSyftet med attverkligheten.bildvisande att enav

nödvändigtdärförbegriplig. Det är attverklighetenkompliceradedengöra
för denviktnågra bedömsvariablerkoncentrerasanalysen vara avsom

påverkar arbetsutbudetstudera hur skatterfrågeställningen. Vill viaktuella
påverkarvariablerekonomiskahurfokuserarnaturligtdet attär

hälsotillstånd.inverkanutelämnararbetsutbudet, t.ex. avmen

Klumpsummeskatt
påverkaindividen inte kanbeloppskattklumpsummeskatt ärEn varsen

inte klump-inkomstskatt,beteende. En ärsittändra t.ex., enattgenom
måstepåverka betalahanden skattindividen kaneftersomsummeskatt,

minskarEn klumpsummeskattarbetsinkomst.sinförändraattgenom
bytesrelationer. Ompåverkar individensinteefterskattinkomst,individens men

såledesmedför dettaklumpsummeskattmåste attbetalaindivid en renen
nedåt lutningenmed skattebeloppet,parallellförflyttas attbudgetlinjen men

På grundi ñguroförändrad. Detta illustrerasbudgetlinjen är av
från punkt till punktindividens optimumändrasklurnpsummeskatten a

tillledaklurnpsummeskattenritat kommer attdiagrammetSom är en
nationalekonomisktEnligtsåväl konsumtion fritid.minskning somav
inkomstökningkonsumtion vidökarspråkbruk kallas avenvaror vars

såväl fritid3 ritadnormala Som figurför är ärklumpsummekaraktär varor.
normalakonsumtionaggregerad varor.som

fritid respektiveindikationvisserligen ingenteoriEkonomisk omger
Det finns dock starkaellerkonsumtion normalaaggregerad är varor

aggregeradsåväl konsumtion normalafritid ärempiriska förbelägg att som
således beskriva effekten klumpsumme-kvalitativttordeFigur 3 enavvaror.

tämligen väl.skatt
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Figur 3

tc
klumpsummeskatt

a

b|

|v
|I
lu
l|
ll

I I
I ov h

på arbetsinkomstProportionell inkomstskatt

arbetsinkomsten.låt proportionell skatt enbarteffektenstudera av enoss
%100således skattefri. Om skattesatsen årVi övrig inkomst tärantar att

tw.7T Effekten denblir 1nettolönen efter skattinnebär detta att av-
bruttolönensänkningblir densammaproportionella skatten exakt avsom en

Tv. nedåt, skärningspunktenfrån vridasBudgetlinjen kommertill runtattw
budgetlinjendärillustreras i figurinterceptet C-axeln. Detta roterar

nedåt från skatten.I-I I-II grund den proportionellatill av

7 50exempelvisar hur nettolönen kan beräknas.Om bruttolönenFöljande är
så%,och marginalskattesatsen 40 innebär detta för varje timmekronor är att som

går fåroch 50 kronor intjänas, 20 kronor i skatt. Vad individenarbetas, som
behålla således timme.själv 30 kronor, vilket hans nettolönär är per
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Figur 4

C

III

II

III

I

å
h

fårVad detta för inverkan timmar Utan detaljeradantalet arbetade
information individens preferenser indifferenskurvor intekan dennaom
fråga Preferenserna såbesvaras. kan beskaffade arbetsutbudetattvara

såminskar grund den proportionella skatten, de kan ävenav varamen
beskaffade arbetsutbudet Ekonomisk teori inte denökar. kan besvaraatt

frågan. frågan måsteställda For teorinskall kompletteraskunna besvarasatt
empirisk informationmed Viavilka de faktiska preferenserna olikaär.om

statistiska metoder kan arbetsutbudsfunktion I princip innebärestimeras.en
fastställerdetta indifferenskurvornas Harutseende. dennaatt man man

information påverkarkan beräkna hur arbetsutbudet. Viskattman en
återkommer till detta i uppsatsen.senare

Effekten proportionell arbetsinkomsten kan delas iskattav en enupp
inkomstejfekt substitutionseffekr.och Denna uppdelning fundamentalären av
betydelse effekiivitetsfdrlustervill studera och de in-mätaom man en

till.komstskatt upphov Effektivitetsforlusterna nämligen relaterade tillärger
subsitutionseffektens Dåstorlek, till inkomsteffekten. budgetlinjenmen

frånnedåt I-I till I-II situationdet uppenbart individenssvänger är att
försämras. Individens realinkomst minskat, timmehar och nettolonen ärper

tvåMan försökerlägre. skilja effekterna dessa saker studeraattav genom
nyttonivådels vad händer oförändrad dvs.med arbetsutbudet vid i visssom

oförändradmening realinkomst relativpriserna, delsmed de hurmen nya
mycket den inkomsteffekten betyder.rena

såAntag individen klumpsummeinkomst budgetlinjenatt attger en
skiftar och den ursprungliga indifferenskurvan. Dennatangerarupp
budgetlinjc benämns III-III i figuren. Om budgetlinjen III-III gällde skulle
individens optimum vid hd, vilket mindred. Arbetsutbudet skulle ärvara vara

frånRörelsen till substitutionseffekten alltidha. brukar kallas ochän är

8 Se Blomquist 1985a 52-57 för utförligare beskrivning hur effek-s. en av
uppstårtivitetsförluster vid beskattning.
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Dvs.negativ. inkomstkompenserad sänkning nettolonen leder tillen av en
minskning antal arbetade timmar.av

Populärt kan substitutionseffekten visar effektensäga att attman av mani
får mindre Innebörden eftersomarbeta. det blir relativtärut att attnu av

såmindre lönande arbeta, mindrearbetar dvs. substituerarattsett man -
med fritid.arbete

frånRörelsen d till b kallas inkomsteffekten. Populärt kan säga attman
upprätthålladen visar effekten realinkomsten minskat. För denatt attav

måsteönskade standarden arbeta Inkomsteffekten kanman mer. vara
såantingen positiv Omeller negativ. fritid normal dockär ären vara

inkomsteffekten sänkning nettolönen positiv. Dvs. inkomsteffektenen avav
proportionell skatt leder till ökat arbetsutbud. Eftersom substitutionsef-av en

såfekten negativ inkomsteffektenoch positiv, kan totaleffektenär vara
positivantingen eller negativ.

Icke-linjär progressiv skatt

såI de flesta västländer inkomstskatten utformad marginalskattenär ökaratt
då inkomsten Inomökar. inkomstintervall dock marginalskatten konstant.är

sådanEn skatteskala bitvis linjär. Det haft i Sverigeskattesystemsägs vara
så bestått Påhar varit utformat skatteskalan intervall.mängdatt storav en

år återgeshar dock antalet intervall minskat. I figur 5 den budget-senare
restriktion progressivt, bitvis linjärt skattesystem. Avettsom genereras av
pedagogiska finnsskäl det endast inkomstintervall i skatte-antar att tre

dåskalan. Detta budgetrestriktion med linjäratre segment.genererar en

Figur 5

C4

Antag bruttolönen och det första inkomstintervalletär sträcker sigatt attw,
inkomstnivåntill Al. Den forsta knäckpunkten den icke-linjäraupp

dåbudgetlinjen kan beräknas H1 DenA1w. andra knäckpunkten kansom
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andrainkomstgränsen i detdenH2 A2w, där A2beräknas är övresom
inkomstintervallet.

progressivt bitvisprediktioningen entydig hurEkonomisk teori ettomger
påverkar För fastställa dennaarbetsutbudet. kunnalinjärt skattesystem att

preferenser. Dettapåverkan information individernasempiriskkrävs om
ekonomisk teori kanDet docki avsnitt gällerdiskuteras utförligare att

linjär inkomstskatteskala.variationer i bitvisvissaförutsäga effekten enav
någral985a. Här skall endast resultati BlomquistutförligtDetta beskrivs

redovisas.
inkomstintervallet,i det andramarginalskattenökar attAntag att men

i tredje inkomstintervallet.marginalskatten detfortfarande lägreden är än
då så linjenden streckadeförändras denBudgetrestriktionen att utser som

Det andrahelt oförändrat.Vi förstai figur det ärsegmentetattser
fått till C-axelnFörlänger vi det andralutning.har lägre segmentetsegmentet

tredjeintercept För detförlängda ökat.detäven segmentetsattser
förlängdainterceptet för detlutningen oförändrad,ärsegmentet men

minskat.harsegmentet
påverkasförstaursprungliga optimat detOm det segmentetvar

Om ursprungligamarginalskatteökningen. detintearbetsutbudet alls av
minska. Manarbetsutbudet öka elleroptimat det andra kansegmentetvar

H1. Om optimatbli mindrevisa arbetsutbudet inte kankan dock änatt
fritidarbetsutbudet, givetursprungligen det tredje ökar attsegmentetvar

Nettolönen oförändradförklaras.normal Det kan lätt ärär en vara. senare
disponibladensig det tredjeför befinner segmentet, menperson somen

tredje parallellförtlyttatsDet förlängda harinkomsten har minskat. segmentet
nedåt haft klumpsummeskatt. Dvs. förexakt sätt enensamma som om

tredje har vi endastursprungligt optimummed segmentet enperson
marginalskatten.ökningeninkomsteffekt verkansom av av

såmed olika bruttolöner kommervi population arbetstagareOm har en
individer beroende knäckpunk-skilja sig mellanbudgetrestriktionen attatt

olika för olika individer. Dettabruttolönen,Hi beror ärterna somav
sinabefinna sig olikaolika kommerinnebär segmentattatt avpersoner
lågaGenomförs marginalskattesänkning förbudgetrestiktioner.respektive en

inkomstnivåer detta arbetsutbudet möjligen kaninnebärmedelhögaoch att
låga blir detFör med höga timlönermed timlöner.föröka personerpersoner

inkomsttillskott klumpsum-endastingen förändring nettolönen ettutan avav
Vill genomföraarbetsutbud minskar.innebärande derasmekaraktär, att man

intearbetsutbud, ochstimulera till ökatmarginalskattesänkning för atten
skat-till och med ökaså kanskei skatteintäkter,förlora mycket utan

i demarginalskatternadärför främst sänka övreskallteintäkterna, man
inkomstskatteskalan.skikten av
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påverkar arbetsutbudet.Skatter som

inbringar dessa skatterTillsammansi Sverige.olika skatterVi mängdhar en
västländerandraJämfört meduppgår 56 % BNP.tillintäkter avcasom

påverkar dessaochI principskattekvot.detta unikt högutgör en avvaren
arbetsutbud. Detindividernasvinsterföretagensskatter även skatter

till alla dessahänsynmycketalltförkomplicera analysenskulle dock togom
bedömerskatteslagdevikoncentrerarI stället treskatter. somoss

löneskatten,nämligen inkornstskatten, samti sammanhanget,viktigast
arbetsgivar-sociala avgifter ochhärMed löneskattmervärdeskatten. avses

avgifter
påverkar arbetsut-progressiv inkomstskattrespektiveproportionellHur en

liktvå. effekt mycketLöneskatten har ärillustrerades i avsnittbudet somen
skatt. fråga deldock hurEn viktigproportionell är storeffekten rentenav

hurskatt, ochverkligen bör stordetlöneskatten är som en rensmsomav
föreligger klartOm detförsäkringspremie. ettdel kan som ensessom
aktuarievärdetochinbetalade beloppindividenssamband mellan av

för dettalar dettaförsäkringsförmånerna individen tillgodo attkommersom
Ärinte skatt.försäkringpremie, ochbeloppet börinbetalade enenses som

medBl.a.skatt.för beloppet börtalar dettasambandet attsvagt ses som en
lågutgår ATP, ochmedtill attpensionsbidragdetanke personersom

påverkar7,5 basbeloppbaserade inkomster äninbetalade belopp större
börATP avgiftenheladet tveksamtstorlek,AIP-pensionens är t.ex. sesom

två heladärkalkyler, delsförsäkringspremie. Nedan görs ensom en
25 %till ochskattedelendels därskatt, sätterlöneskatten en enses som

någonstansförmodligenligger%. Sanningentill 12.1försäkringsdelen
däremellan.

Även påminnereffekter starkt rentharmervärdeskatt enomsomen
konsum-den drabbar bretteftersom aggregatproportionell skatt, ett av

reallönen.därigenom sänkerochtionsvaror

Skatteregler 1988beskrivningKort av
Inkomstskatt

från sammmanräk-denberäknasinkomstenDen beskattningsbara attgenom
beräkningen10 000 Vidgrundavdrag kr.inkomstennade göra av sam-ett

förför kostnaderfår schablonavdragmanräknad inkomst göra ettman
uppgår %till 10schablonavdragDettaförvärvande.arbetsinkomstens av

9 ellerskatterterminologi där dennainternationelltillVi ansluter här typ avoss
tax.payrollbrukar kallasavgifter

1° nettolön ochindividemaslöneskatt sänkermekanismenhurexaktaDen en
sänkerlöneskattendvs.Beträffande slutresultatet, net-köpkraft osäker.är att

någon Se Blom-råder tvekan.dock knappastköpkraften, detoch minskartolönen
diskussion.1985aquist för en

u löneskatteffekternadiskussion19853 utförligareBlomquist förSe av enaven
mervärdeskatt.respektive
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arbetsinkomsten, dock högst 3 000 Följandekr. skatteskala gäller för de
statliga grundskatteskikten.

Beskattningsbarinkomst skattmarg.
till 70 000 5 %upp

70över 000 %20

Underlag för den statliga tilläggsskatten beskattning-utgörs summanav av
sbar inkomst, underskott kapital rörelse, småhus.underskott Församtav av
den statliga tilläggsskatten gäller följande skatteskala

Beskattningsbarinkomst skattmarg.
140 000 %0-140 000 190 000 %14-190 000 25 %-

Den genomsnittliga kommunalskattesatsen utgår30,59 % och denär be-
skattningsbara inkomsten för statlig grundskatt.

Löneskatt

Löneskatt utgår med % på37.1 löneswnman.

Mervårdeskatt

Mervärdeskattesatsen uppgår %till 19 priset inklusive Mervärde-av moms.
skatt omfattar %70 den privata konsumtionen.ca av

Det kan intresse studera dels hur mycket köpkraft drasattvara av som
in och skatterna, dels hur del den marginalskattentotalastorav var en av av

och skatterna orsakar. Vi illustrerar detta med räkne-som var etten av
exempel där bördan fallerskatterna arbetarenkonsumenten.antar att av

Vi kan använda flertal olika inkomstbegrepp. bruttoinkomstMedett avser
individenshär inkomst inklusive de löneskatter arbetsgivaren betalar

basis individens frånlönesumma. Bortsett avtalsenliga pensioner ochav
försäkringar bruttoinkomsten arbetsgivarensutgör kostnad för individenhaatt

Medanställd. nettoinkomstl bruttoinkomst minus Medlöneskatter.avser
nettoinkomst2 bruttoinkomst minus löneskatter och inkomstskatt. Uravses
individens synpunkt det nettoinkomstz intressant.är Inkomstbegre-ärsom

nettoinkomstl, det individersär lönebesked,ppet t.ex. ärsom som anges
inte speciellt intressant sig arbetsgivarens eller arbetstagarensvare ur
synpunkt.

Vi studerar skatterna för individ 120med 00 kr. i arbetsinkomst, dvs.en
nettoinkomstl 120 årslön000 kr. Detta relativt förär är normal t.ex.en en
heltidsanställd industriarbetare. dåBruttoinkomsten kan beräknas 3711som

120 000 164 520 Vikr. all disponibel arbetsinkomst konsumerasantar attx
70 %och all konsumtion belagd med mervärdeskatt. Kommunal-att ärav

skatten %. erhåller då30 Vi följande skatteuttag.antas vara



SOU 1989:33 13Bilaga 7

Inkomstskatt 43 000
Kommunal skatt 0,3x107 000 32 100
Statlig skatt 90010

Léneskatter 52044
Mervärdeskatt 0,19x0,7x77 000 10 241
Total skatt 97 761

Den genomsnittliga skatten uttryckt andel bruttoinkomsten blir isom av
knappt 60 %. Viexemplet inkomstskatten och loneskatten förattser svarar

frånungefär lika indragningar köpkraft individen.stora av
Bidraget till marginalskatten bruttoinkomsten de olika skatteslagenav

blir:
för inkomstskatter 0,51,371 36,5 %,z
för Ioneskatten 0,3711,371 %,27,1s
för mervärdeskatten 0,5 0,7 0,191,371 4,9 %. Den totala mar-z- -
ginalskatten bruttoinkomsten %.blir ungefär 69

I exemplet löneskatten uppgick till 37,1 %antogs att nettoovan av
inkomstl. Om betraktar 12,1 procentenheter löneskattenav som en
försäkringspremie, 25och procentenheter skatt blir Iöneskattebeloppetsom en
30 000 kr., den totala skatten 83 241 kr., genomsnittskatten %.och 51ca
Den totala frånmarginalskatten bir ungefär %,60 bidraget löneskattenvarav

drygt 18är procentenheter.
Inkomstskatten i detta exempel för drygt hälften den totalasvarar av

marginalskatten. För högre inkomster blir den totala marginalskatten, och
inkomstskattens andel den totala marginalskatten, Hurhögre. den totalaav
marginalskatten inkomstnivåeroch dess delar vid olika illustreras iutser
tabell Vid uträkningen har antagit individen sig kapitali-haratt vare
nkomst eller underskottsavdrag. Löneskatt enligt alternativ 1 har beräknats
utifrån antagandet löneskatten helhet Ikan betraktas skatt.att som som

uppgårlöneskatt alt. 2 skattedelen till 25 % nettoinkomstl, ochantas att av
löneskatten kan betraktas Förförsäkringspremie.att resten av som en

inkomster 193 500 7,5 basbelopp betraktas helaöver löneskatten som en
uppgåKommunalskattesatsenskatt. till 30,59 % nettoinkomstl.antas av
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Tabell l
bruttoinkomstiMarglnalskattcr procent av

Mervärde TotalKommunal StatligNetto- Löne- Lönc- marg.l inkomst skatt skattinkomstinkomst skatt skatt
Alt Alt 2skatt 1alt.2 skattalt 1

59,2 50,33,6 6,218,2 22,313.000 27,1—83.000
59,94,8 68,822,3 14,683.001 27,1 18,2—153.000
68,73,4 77,622,3 24,8153.001 27,1 18,2-193.500

3,4 77,622,3 24,827,1193.501 ---203.000
över

84,622,3 32,8 2,4203.000 27,1 —-

bidrar till hög totaldet främst inkomstskattenVi äratt en mar-somser
kraftigt bidrag till den totaladock denginalskatt. Löneskatten även ettger

betydligt lägre.Marginaleffekterna mervärdeskattenmarginalskatten. ärav
står proportion tillintäkter iinte allsEftersom inkomstskatten genererar som

effektivtsänkning inkomstskattesatsernamarginaleffekterdess utgör etten av
skatteintäkterna minskarminska den totala marginalskattenmedel utan attatt

alltför mycket.
marginalskatter med deintresse jämföra svenskaDet kan att somvara av

sådan OECD-studienEn jämförelse ii andra västländer.förekommer görs
denNo. 1986. Jämförelsen skerEconomic studies Autumn attgenom

respektivegenomsnittlig imarginalskatten beräknas för arbetaretotala en
sådan alltid rättvisandejämförelse visserligen och inteland. En är ger engrov,

ändåi respektive land, kan kanskemarginalskatteproblemetbild gemenav
skattesituationen jämfört med andraviss uppfattning den svenskaomen

länder.
%år marginalskatt 73,47Holland i med totalFör 1983 ligger topp en

tvåa %, Danmark efter medmed 73,02Sverige god ärmed straxsom
genomsnittlige total marginalskatt%. Finland den arbetaren71,24 I möter en

%, 48,63 %, Japan%, England 54,53 USA%, Västtyskland 60,962,48 i
således i%. skillnad total% 42,16 Det43,68 Schweizoch är stor mar-

fullständigbilden börolika länder. För ävenginalskatt mellan göraatt mer
år.många Somi ländertilläggas marginalskatterna sänktsatt senare

inkomstmarginal-Australien har sänkt den högstaexempel kan nämnas att
från från%, 50från 60 till 40 USA till% %, England60 till 49skatten

inkomstmarginalskattesänkningarhaft36 %. Det visserligenär sant att
finansierats via höjda löneskatter.Dessa till viss deli Sverige. har dockäven

så sågVidärför inte reducerats mycket.marginalskatten harDen totala att

12 DenLåt i nettoinkomstden marginella inkomstskattenbeteckna termer avm
då l-mbruttoinkomsten, beräknasmarginella mervärdeskatten,i termer somav

0,7 0,191,371.
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så000 den totalalika med 120nettoinkomstl ärför meden person
storleksordningenårs fortfarande ivid 1988 skattesystemmarginalskatten

inärvarande liggersåledes Sverige för%.70 Det kan dels konstateras att
många andramarginalskatter, delsinternationellt vad gäller höga attsetttopp

marginalskatter.sinaländer för närvarande sänker

arbetsutbudeteffektInkomstskattens

såvälföregåendefrån löneskattenavsnittuppenbartDet torde att somvara
påverkan budgetrestriktionindividsavsevärdmervärdeskatten kan ha enen

dock tillarbetsutbudet. I det följande begränsardärmedoch även oss
givetvariationer i inkomstskatten,försöka kvantifiera effektenatt av

använderFör dettanuvarande löne- och mervärdeskatt. göraatt oss av
frånLNU-data 1980-81 förarbetsutbudsfunktioner estimerade gruppen

år.åldrarna dessa25-55 Innan redogör för resultatengifta imän av
estimerade arbetsut-vi dock först diskutera hur empirisktberäkningar skall
från några tidigareredovisa resultatbudsfunktioner bör tolkas, samt

data.undersökningar svenska

arbetsutbudsfunktionerTolkning estimerade4.1 av

arbetsutbudsfunktio-estimerathar med statistiska metoderSedan länge man
erhållnasåväl resultatendeför kvinnor. Ofta har dockmänner som

olikaI avsnitt vill jag därför försöka förklara hurmisstolkats. detta typer av
arbetsutbudsfunktioner användas.bör tolkas och

individemasestimeraMed avancerade ekonometriska metoder kan man
estimeradedessafritid konsumtion. Med hjälppreferenser mellan och av

arbctsutbudsfunktion skullesedan denpreferenser kan beräkna somman
samband mellanlinjär. Det finnsbudgetrestriktionengälla näraettom vore

utbudsfunk-sådan arbctsutbudsfunktion preferenseroch de genereratsomen
underliggandehärleda deKänner utbudsfunktionen kantionen. manman

På preferenser ochpreferenserna. grund detta samband mellan ut-näraav
förarbctsutbudsfunktionbudsfunktion har jag valt kalla dennaatt typ enav

sådan arbctsutbudsfunktionGivet kanbasicarbetsutbudsfunktion. manen
visst inkomstskat-arbctsutbudsfunktion skulle gälla givetdenberäkna ettsom

sådan visstbetingadEn arbctsutbudsfunktion, är etttesystem. avsom
mongrel-arbetsutbudsfunktion. Detkallar jag ärinkomstskattesystem, aven

förstå mongrel-utbudsfunktioner. Enskillnaden basic- ochvikt mellanattstor

13 såväl inkomstrelateradeärdaghemsavgifterofta ärEftersom bostadsbidragsom
många marginalskatterde totalai fall ännu högre ände totala marginaleffektema

beskrivssom ovan.

14 låginkomst-uppföljning det datamaterialDenna datakälla kan sägas avvara en
beskrivning.1983 för utförligareinsamlade.Se Blomquistutredningen en

15 estimeradearbctsutbudsfunk-diskussion hurEn teknisk och detaljerad ommer
återfinns i Blomquist 1988.appendix,och äventioner bör tolkas i ett
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basic arbetsutbudsfunktion visar hur arbetade timmar varierar med lönen om
linjärhar budget restriktion, någonintedet existerarnärt.ex.en som

sådaninkomstskatt. En utbudsfunktion kan användas för beräkna effektenatt
gårskatter. Exakt detta tillhur beskrivs i appendix och i Blomquistävenav

1983, 1988. En mongrel-arbetsutbudsfunktion däremot visar hur antal
arbetade timmar varierar med bruttolönen och övrig inkomst, givet visstett
skattesystem. Den kan inte användas för beräkna effekten arbetsut-att
budet variationer i inkomstskatten. En mongrel-utbudsfunktion har i självaav

användningsområde.verket begränsatmycket Den kan endast användasett
för beräkna hur arbetsutbudet för individ varierar med bruttolön ochatt en
övrig inkomst under förutsättning det skattesystem individenmöteratt som

just det skattesystem ifråga.är mongrel-utbudsfunktionengenereratsom
I figur 6 visas estimerad basic-utbudsfunktion den mongrel-utbuds-samten

funktion denna årsbasic-utbudsfunktion och 1980 skattesystemsom
Vi skatter finns klart positivt samband mellan lönatt utan ettgenererar. ser

Påoch antal arbetade timmar. årsgrund 1980 transformerasskattesystemav
detta såledessamband till negativt samband. Av ñguren vi delsett svagt ser

skattesystemet minskar antalet skattesystemetarbetade timmar, delsatt att
gör sambandet mellan bruttolön och antal arbetade timmar bliratt svagt
negativt.

Om vi med minstakvadratmetoden estimerar arbetsutbudsfunktiont.ex. en
med antal arbetade timmar beroende variabel övrigoch bruttolön ochsom
inkomst före erhållerskatt oberoende variabler estimatettsom av
mongrel-utbudsfunktionen. De flesta estimerade utbudsfunktioner har varit

denna För har ofta observerat lönekoefñcientmän noll.typ. näraav man en
Ibland har den estimerade lönekoefficienten varit negativ. Dettat.o.m. svagt
har ofta tolkats påverkaskatter inte skulle arbetsutbudet. Denattsom
korrekta tolkningen dock i denär rakt Dvs. grundstort sett motsatta. av

progressiv påverkarinkomstskattatt arbetsutbudet de estimeradeären
lonekoefficienterna för mongrel-utbudsfunktioner noll.nära
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Figur 6
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Tidigare4.2 studier

Pencavel 1986 innehålleroch Killingsworth 1983 fylliga Översikter över
främst amerikanska och studierengelska arbetsutbud. Tyvärr mycketägnasav
lite sambandet mellan skatter och arbetsutbud. Ingenutrymme av
författarna tycks heller medveten den inkomstskattatt typvara om av som

i bruk i de flesta västländer kan negativtär samband mellanettgenerera
avsnitt.16 Översikter-föregåendebruttolöner och antal arbetade timmar jfr

förstådärför begränsat värde vill sambandet mellan skatterärna av om man
innehållerBlomquist 1985aoch arbetsutbud. översikt studier dären av man

försökt estimera basioutbudsfunktioner. De utländska arbetsutbudsstudier

16 Killingswonh’s introduktionbok i Övrigt utmärkt till arbetsutbuds-är en
litteraturen.
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individersinverkantagit till skatternasambitiöst hänsynsättettsom
Blomquistredovisas ierhållit liknande deresultatbudgetrestriktioner har som

avsnitt 4.3 nedan.1983 och i
effekterskatterssvenska dataekonometriska studierTidigare av

Blomquist 1987 och1983,Blomquistgjorts bl.a.arbetsutbudet har av
basic-arbetsutbuds-1983 estimeradeBlomquist1987.Ljones och Ström en

inklusivefrån inkomstskatter,Hänsyn till1973-74.LNU-datafunktion togs
daghemsavgifter.bostadsbidrag ellertillavdrag,olika typer menav

åråldrarna 25-55igiftarepresentativt urvalgjorda mänBeräkningar ett
med1973progressiva inkomstskattenden ersattes rentvisade enatt om

progressivaden skatten,skatteintäktproportionell skatt, somsom gav samma
innehåller%. Blomquist 19877så med drygtarbetsutbudet ökaskulle

arbetsutbudsfunktion, visarestimeradeutförda medberäkningar, somsamma
%. Denökat med 11lönesumman skullearbetsutbudet dvs.vägdadetatt

78 %. En1973nettoinkomstlmarginalskatten ihögsta termer varav
oförändrad%till 62 skullemarginalskattensänkning den högsta gett enav

med ungefärarbetsutbudetfrån det vägdaökatinkomstskatten ochintäkt
% minskattill 48 skullemarginalskatten%. den högstaEn sänkning1 av

% det vägdaökatfrån 4 ochmed knapptinkomstskattenintäkterna
frånskatteintäkternatill%.4 Om hänsynmed drygt attarbetsutbudet tas

då skulle de totalaökarlönesummanlöneskatten ökarmervärdeskatten och
marginellt.endastha förändratsskatteintäkterna

förnyttofunktioniestimerarStröm 1987Ljones och parametrarna en
basic-utbuds-estimeramedsåväl ekvivalentkvinnor. Detta är attmän ensom

ifråga effekterhåller inkomstskattensde resultatfunktion. För män om
redovisas Blomquistmed dearbetsutbudet överensstämmernära avsomsom

Tyvärr redovisasarbetsutbudkvinnors större.1983. Effekten uppges vara
dåpåverkas varieras.skattesatsernaskatteintäkterinte beräkningar hurav

undersökningNy4.3

arbetsutbudsfunktioner förfrån basic1980-81 harLNU-dataMed hjälp av
estimerats.åråldrarna 25-55 Specifika-irepresentativt urval gifta mänett

från 1983.två i Blomquistden användsavseendenskiljer sig itionen som
tagits till bostadsbidragsreglernasvid estimeringen hänsynFör det första har

alternativabudgetrestriktioner. För det andra harindividernasinflytande
estimerats. linjärhävdatBl.a. Stern 1986 harfunktionsformer att en

restriktiv, eftersom den tvingaralltförförmodligenbasic-utbudsfunktion är
timlönen.lutning för alla värdenarbetsutbudsfunktionen haatt samma

övrigkvadratisk i timlön ochföreslår basic-utbudsfunktionStern ärsomen

17 effektstudera inkomstskattensnaturligtvis varit intresseDet hade stort attav
varitDet har dock inteför andraarbetsutbudet även personer.grupper av

arbetsut-empiriskt studeratids- och budgetmmenmöjligt inom den anslagnaatt
någon redovisade.den härför änbudet annan grupp

18 i Blomquist ochestimeradefunktionerna finnsredovisning deEn utförlig av
Hansson-brusewitz1989.
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inkomst. Eftersom det intresse studeraär hur känsliga resultatenatt ärav
med avseende modellspeciñkation har bl.a. kvadratisk utbudsfunktionen
estimerats. Denna kvadratiska utbudsfunktion visar sig kunna förklara
observerade data bättre linjär utbudsfunktion.än en

Länge vidhar estimerandet arbetsutbudsfunktioner antagit allaman attav
individer har exakt likadana preferenser, vilket naturligtvis restriktivtär ett
antagande. I Blomquist och Hansson-Brusewitz 1989 estimeras därför även
utbudsfunktioner tillåtsdär konstanten i utbudsfunktionen variera mellan
individer. För kvadratiska utbudsfunktioner blir anpassningen till data inte

låtabättre detta vis preferenser variera mellan individer.att Vidgenom
estimeringen linjär utbudsfunktion höjs förklaringsvärdet däremotav en

tillåtskraftigt konstanten variera individer.mellan I simuleringarnaom
redovisade nedan används dels kvadratisk utbudsfunktion med fixaen
preferenser, dels linjär utbudsfunktion tillåtsdär preferenserna varieraen

individer.mellan
En kvadratisk basic-utbudsfunktion vårtförklarar datamaterial betydligt

bättre linjär basic-utbudsfunktion. Det finnsän dock flera problem meden
denna funktionsform. Det gäller generellt estimerad modell inte böratt en

dåföranvändas prediktioner de oberoende variablerna frånkraftigt avviker
de värden dessa variabler har i de data för estimeraanvänts attsom

Detmodellen. speciellt viktigt dåfölja dennaär regel utbudsfunktionenatt
kvadratisk. Koefñcientema för kvadratiskaär de och de linjära ärtermerna

såestimerade de sådantbalanserar varandra fåratt sätt godett att en
anpassning till de observationer vilka funktionen estimerats. Används den
estimerade funktionen data där nettolönema och virtuella inkomster är
betydligt i den ursprungliga datakällanstörre än kommer de kvadratiska

dominera de linjära och felaktigtermerna att prediktion.termerna ge en
Basic-utbudsfunktionema estimeras med maximumlikelihoodmetoden.

Detta innebär de parametervärden globalt maximumatt ettsom ger av
likelihoodfunktionen konsistenta estimatutgör i utbudsfunk-parametrarnaav

Vårtionen. modell för arbetsutbudets bestämning och den använda datakällan
upphov till likelihoodfunktion med flera lokala maxima, vilket inte allsger en

något ovanligt för icke-linjära modeller. Ettär problem dock det finnsär att
två maxima, vilkalokala i värde likelihoodfunktionen.stort settger samma
Skillnaden i likelihoodfunktionens tvåvärde såmellan de maxima litenär att
den mycket väl kan bero avrundningsfel olika slag. Detta innebär attav

inte tvåvilketkan de maximaavgöra konsistent estimatutgör ettav som
i utbudsfunktionen. Jag har därför bådaparametrarna valt redovisaav att

uppsättningarna maximerande tvåparametervärden. De estimeradeav
arbetsutbudsfunktionerna redovisas i tabell

l6—RINK4
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Tabell 2
basic—arbelsutbuds[Imktioner.kvadrallslmEsllmerade

Ovrig i 1000-tals kronor.timmar arbete. inkomst mätsBeroendevariabel: 1000-tals
Timlön i kronormäts

Version 2Version l

3,0602,710konst
12,0511,51

10-1—6,152-10‘2 —1,052-w
-4,05-2,83
-8,938-10-3-6,566-103y
-2.49-1,92

10-310-3wz 2,853-1,633-
3.45270

10-510-5 1,4111,482- -
LU1.17

10-43,014-10-1 4,885wy -
2.54177

10-310-3 —1,790-—7,568-AGE
-0,07-0,31
-5.06-10-3—5,336-10‘3NC
-0.44-0,43

of 0,0630,063
17,3117,34
—21,112L —21,149ln

Asymtotiska t-vården inomobservationer 602;Antal parantes.Anm:

står noll fördummyvariabel värdetAGE för antar personer somsomen
år NCVariabelnår 45 eller äldre.45 förunder och 1 ärär sompersoner

AGE NC inteför ochhemmavarande Koefñcienterna ärantal bam.anger
bådaw2för ochversion gäller koefficienterna ärsignifikanta. För l att w

signiñkansnivâ.från % Koefficienten för5 ärskilda nollsignifikant y
utvärderasinkomstelasticitetemasignifikant. Om löne- ochtillgränsen att vara
erhålls föroch virtuell inkomstmarginell nettolöngenomsnittsvärdenavid
-0,003.19inkomstelasticitet0,051löneelasticitet ochversion 1 enen

övrig inkomst signifikantkoefñcienter för lön och2 allaFör version är
Loneelasticitctenkoefficienten för 2.från med undantag ärskilda noll, av

inkomstelasticiteten 0,006.0,086 och
linjära utbudsfunktionen där Konstantenestimerade3 visas denI tabell

fråndragningtillåts Konstanten för individindivider.variera mellan är enen
1,86 varians 0.067.väntevärde ochnormalfördelning meden

19 förlängdac-axeln för detinterceptet segmentMed virtuell inkomst menas
beläget.timmararbetade ärdär önskat antal
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Tabell 3
unlär utbudsfunktlon, preferenser varierar mellan individer

Väntevärde för konstant 1,857
42,05
0,0179w
716
-3,981-104y
-0,91

NC 0,0025
0,1s

AGE 0,0043
0,15

of 0,013
10.60
0,0674
29,20

L -25,543n

Anm: Antal observationer 602; Asymptotiska t-värden inom parentes.

stårI tabellen för variansen i frånden normalfördelning vilken varje
individs konstant dragen. Lönekoefñcienten frånär signifikant skildär noll,

inte koefticienten för övrig inkomst. Loneelasticiteten 0,126 ochärmen
inkomstelasticiteten -0,013.

De estimerade funktionerna kan användas för beräkna effektenatt ar-
skatteintäkterbetsutbud och olika sådanaskattereformer. Vid beräkningarav

bör dock medveten tillförlitligheten i beräkningarna minskarattman vara om
från årslängre bort 1980 skattesystem sig. Arbetsutbudsfunktio-rörman

estimerade årsdata genereradeär 1980 skattesystem, ochnerna av
individemasbeskriver awägning mellan fritid och konsumtion givet de

nettolöner och virtuella inkomster vanliga 1980. Försöker beräknasom var
arbetsutbudet för skattesystem annorlundaett avsevärtsom genererar

virtuella inkomster,nettolöner och de estimerade arbetsutbudsfunktio-utgör
inte lika god beskrivning individemas beteende. Skattereform 1nerna en av

båda så småoch vilka beskrivs nedan, fortfarandeär relativtärattpass
års1980 skattesystem vad gäller marginalskatter. Beräkningarnanära av

effekter arbetsutbud och skatteintäkter därförbör tämligenvara
många såtillförlitliga. skattereform 3 däremot kan i fall innebära kraftiga

ökningar i nettolön hamnar i intervall nettolöner där deatt ett av
estimerade arbetsutbudsfunktionema mindre tillförlitliga. Beräkningarna förär

såledesskattereform 3 mindre tillförlitliga de förär skattereform 1 och 2.än
I de estimerade utbudsfunktionema de ekonomiska variablerna uttrycktaär

årsi 1980 penningvärde. För såtransformera funktionerna de gälleratt att
årsför ekonomiska variabler uttryckta i 1988 penningvärde multipliceras

koefñcienterna för och med faktorn 0,558 och koefñcientema förw y wz, yz
faktorn 0,5582.och medwy

De estimerade basic-utbudsfunktionerna kan användas för beräknaatt
effekten variationer i skattesystemet och för beräkna löneelasticite-även attav

för mongrel-utbudsfunktionema. Version 1 den estimerade kvadrat-ten av
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mongrel-års skattesystem1988utbudsfunktionen och engenererariska
bruttolönenförintervallilutningnegativ ettmedutbudsfunktion svagten

från 601988 krbruttolönenEn ökningsig.många befinnerdär avpersoner
Bågelasticiteten%.0,6medarbetsutbudetminskningtillledertill 80 kr aven

således -0,02.mongrel-utbudsfunktionen ärförbruttolönenavseendemed
beräkna vadförbasic-utbudsfunktionerna attestimeradedeVi har använt
arbetsutbudför effektskulle haårs inkomstskatteskala1988variationer i

typfall medantalsimuleringar förgjortVi dels ettharskatteintäkter.och
fördelsunderskottsavdrag, etttimlön och represen-kombinationerolika av

Denhar beräknats.skattereformerolikaEffektengiftatativt urval män. treav
beräkningvidmarginalskattenbestår sänkningskattereformenförsta avenav

i intervalletinkomstbeskattningsbarFörtilläggsskatt.statligav
% för inkomstfrån % 10 och övertill14sänks skattesatsen000-190.00140

sänkningskattereformen%. Den andrafrån % till 2025 en190 000 avser
För beskatt-grundskatten.statligadenberäkningvidskattesatsen avav

%.från % 15 Den20 till00 sänks skattesatsen70inkomstningsbar över
sänkninginkomstintervall,skattereformentredje avmen ensammaavser

förskattereformenförstadenfrån %. Effekterna% till 1020skattesatsen av
iFörändringrubrikenUnder3a-d.i tabellernaredovisastypfallantalett

Vid dessaskattebetalningar förändras.individens totalavisas hurskatttotal
från mervärdesk-ochlöneskatttill intäkterhänsyn hurberäkningar äventar

uppgår %25 lonesumman.tillantagit löneskattenViförändras. har att avatt
gjorda under3-5 allai tabellerna ärredovisasberäkningarDe som

realistisktHuruvida detta äroförändrad.bruttolönen ettantagandet äratt
Det finns goda skälefterfrågekurvans utseende.berorantagande eller

efterfrågekurvan horisontell,långsiktiga iärden stort settattatt tro
Sepåverkas skattereformerna.lång siktbruttolöneninnebärande att av

efterfråganlångsiktigaden67 för diskussion1986Hansson avt.ex. ens.
dedärförnedan kanDe resultatarbetskraft. presenteras ses somsom

långHur tid behövsolika skattereformerna.långsiktiga deeffekterna somav
dettakortfattat i slutetdiskuterasrealiseraseffekter skalldessaför avatt

avsnitt.
typfallssimuleringarredovisar endasttabellermängdenbegränsaFör att

basic-utbudsfunktionen.kvadratiskaversion 1 denmedgenomförda av

Tabell 3a
UnderskoltsavdragskatlerefonnEffekt av

0beskattningsbar inkomstOvrig icke

Förändring iFörändringFörändringTimlön avav
total skattskattink.arbetsutbud

-0,3 %%% -0,80,180
%% —0,1% —0,90,690
%% -1,4% —2,6—0,1100

—0,1%%% -2,30,5110
—0,4%%—1,8%1,2120
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Förtvâ i denna tabell.värda kommenteraDet främst saker är attär som
75 intekr. allstimlönmed lägre ändet första gäller att caenpersoner

effekten fördärför endastredovisarförändrar sitt arbetsutbud. I tabellen
i arbetsutbudökningenFör det andratimlöner 80 och däröver. ärkr.

medminskar bruttolönenökar ellerlika vid olika löner, ellervarken stor
framgår Dettaföljande tabeller.något Dettaenligt enkelt ävenmönster. av

ändras beror hurarbetsutbud bl.a.förklaras myckethuratt en personsav
utgångsläget.ibudgetrestriktionenknäckpunkt ärnära personenen

Tabell 3b
Underskollsavdrag 0.Effekt skatlereformav

50 000beskaltningbar inkomstOvrig icke

Förändring iFörändringTimlön Förändring avav
total skattarbetsutbud ink. skatt

%%% 0,2 0,40,780
% 0,7 %% 0,01,390

%% —0,1%100 0,8 —-1,1
%% 0,31,5 % —0,7110
%% 1,0% —0,2120 2,3

Tabell 3C
000.Underskollsavdrag S0Effekt skatlcreformav

beskattningsbar inkomst 100 000Ovrig icke

Förändring iFörändring FörändringTimlön avav
total skattarbetsutbud ink. skatt

%% % 1,01,0 1,080
%% % 1,21,6 0,790

% % 0,6 %-0,4100 1,3
%% %2,1 0,0 1,1110

% % %29 0,7 19120

I oberoendeutbudsfunktionen gifta denDen estimerade män.avser
ingår viktig del.inkomst makans inkomst efter skattvariabeln övrig som en

Övrig förbeskattningsbar inkomst bl.a. grund detta, ganska högicke är, av
många Förutsättningarnai vid estimeringen.det sample använtssompersoner

således realistiska de i tabell 3a. För timlön under3bi tabell änär camer
påverkas reformen. För samtliga timlöner däröver75 inte arbetsutbudetkr. av

frånIntäkterna inkomstskatten ökarökning arbetsutbudet.sker omen av
från80 Vid övriga timlöner intäkterna inomstskattentimlönen kr. ärär

På för ochoförändrad minskar. grund skattebaserna löne-eller attav
viddock ökning de skatteintäkternamervärdeskatter ökar har totalaen av

med undantag timlönen 100 kr.alla timlöner, av
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Tabell 3d
Effekt skattereform Underskotlsavdrag 80 000.av
Ovrlg icke beskattningsbar inkomst 100 000

Timlön Förändring Förändring Förändring iav av
arbetsutbud ink. skatt total skatt

80 %0,8 0,9 % 0,8 %
90 %1,4 %0,4 1,1 %

100 %1,0 %—-1,3 %0,2
110 %1,7 %—0,6 %0,8
120 %2,6 %0,2 1,5 %

I exemplen redovisade i tabell 3C 3doch förekommer underskottsavdrag
50 000 kr. respektive 80 000 kr. Detta innebär det statliga grundskat-att

teintenallet med %,skattesats 5 för varje given bruttolön, gälleren nu
till högre antal arbetade timmar eljest. Förett bäggeän tabellerna gällerupp

har ökning den totala skatteintaktenatt för timlöneralla 80en årav som
kr. eller högre.

återgesI tabellerna 4a-d effekterna skattereform 2 för antal typfall.ettav

Tabell 4a
Effekt skallerefonn Undcrskollsavdrag2. 0.av
Ovrlg icke beskattningsbar inkomst 0

Timlön Förändring Förändring Förändring iav av
arbetsutbud ink. skatt total skatt

50 -0,5 % %-4,0 %-2,0
60 0,0 % %—4,7 %-2,2
70 0,7 % %-4,8 %-1,9
80 0,1 % -—5,9% %—-2,8
90 %0,9 -5,2 % %—2,2

100 %—0,2 -6,8 % -3,6 %
110 %0,4 %-5,9 -2,9 %

%120 1,2 -4,9 % -2,1 %

I till skattereform 1 har skattereform 2 verkningarmotsats föräven
lågamed timlöner. Effekten lågaarbetsutbudet för medpersoner personer

timlöner dock inte speciellt Förär med timlönerhögastor. ärpersoner
påverkan arbetsutbudet storleksordning för skattereformav samma som

Minskningen fråni intäkter inkomstskatten dock betydligt vidär större
skattereform 2 vid skattereform Detta beror marginalskat-än att en
tesånkning enligt skattereform 2 berör betydligt del inkomstmas-störreen av

Påmarginalskattesånkning enligt skattereform grundän skat-attsan en av
förtebaserna löne- mervärdeskatteroch ökar minskningen de totalaär av

skatteintäkterna frånmindre minskningarna intäkter inkomstskatten.än av
Det lönenivåergäller dock skatteintäkternade totala minskar vid alla deatt

redovisas i tabellen.som
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Tabell 4b
0.Effekt skatterefonn 2. Underskotlsavdragav

beskattningsbar inkomst 50 000Ovrig icke

Förändring iFörändringTimlön Förändring av av
total skattarbetsutbud ink. skatt

%% % -1,450 -0,1 -3,1
%% % -1,560 0,5 -3,9
%% %70 1,4 —4,0 —1,1
%% % —1,80,9 —4,780

% %1,8 % -4,0 -1,190
% %% —5,2 —2,3100 0,8

%% % -1,51,6 -4,2110
% -0,5 %2,5 % -3,1120

Generelltlikartade de i tabell 4a.Resultaten i tabell 4b ganska ärär sett
något och minskningarnaökningarna i arbetsutbud högredock de redovisade

i tabell 4b i tabell 4a.total skatt lägre änav

Tabell 4c
50 000.UnderskottsavdragEffekt skattereform 2.av

100 000beskattningsbar inkomstOvrig icke

Förändring iFörändringTimlön Förändring avav
total skattarbetsutbud ink. skatt

%% 1,4% 1,070 1,7
% 0,4 %% —1,01,380

%% 1,0% -0,790 2,1
% %% —2,5 —O,31,3100

%% 0,4% —1,6110 2,1
%% 1,3% —0,6120 3,0

Tabell 4d
000.Underskottsavdrag 80Effekt skatlereform 2.av

100 000beskattningsbar inkomstOvrig icke

Förändring iFörändringTimlön Förändring avav
total skattarbetsutbud ink. skatt

%% 1,61,0 % 2,980
%% 1,8% 1,890 1,8

% %% -1,3 0,2100 1,0
% %1,7 % —0,6 0,8110

% % 1,5 %2,6 0,2120

underskottsavdragredovisade i 4C förekommerI exemplen tabell och 4d
På underskottsavdrag000 respektive 80 00 kr. grund dessa50 kr. av

%,5 förstatliga grundskatteintervallet meddet skattesatskommer en
arbetade timmarbruttolön, gälla till högre antalvarje given änettattnu upp

arbetsinkomstunderskottsavdraget 50 00 kr. krävseljest. Om överär en
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i det intervall där marginalskatten sänks.133 000 för skall hamnakr. att man
163 000Om underskottsavdraget 80 00 kr. krävs arbetsinkomstär överen

då 50 00Detta medför underskottsavdraget kr. kommerkr. äratt personer
påverkas skattereformen. Om50 respektive 60 kr. i timlön intemed att av

7580 000 med timlönunderskottsavdraget kr. kommerär personer en ca
påverkas För arbetsutbudetreformen. de timlöner därkr. eller lägre att av

genomgåendepåverkas ökningar de totala skatteintäktema.har vi av
tvånågon i för de skattereformerKan skillnad mönster typerna avse

till början förändringar iJämförs tabellerna 3d och 4d kan attnoteraen
timlöner 100, 110skattebetalningar för med ocharbetsutbud och personer

två förutsätt-120 identiska i de tabellerna Detta beror exempletsär att.
tvåsådana förändringen i budgetrestriktionen likvärdig för deningar ärär att

för med arbetsinkomster överstigande 203 00 kr.skattereformerna personer
skattereform i timlönerVi 2 har verkningar lite längre ned änäven attser

sålönenivå,skattereform Givet arbetsutbudet förändras vid viss äratt en
tvåförändringen likartad för reformema. För givenden procentuella de

skatteintäkterförändring arbetsutbudet dock minskningen ökningenär avav
skattereform 2 skattereformvid 1.större

intresse effekten för representativtDet kan beräknaäven att ettvara av
frångifta Vi 1980 förurval använder urvaletmän. använts attav som

estimera utbudsfunktionema. Löner, kapitalinkomster, underskottsavdrag o.d.,
Påprisutvecklingen 1980-88.räknas med index för löne- respektiveupp

underskottsavdragengrund ändrade avdragsregler det sannolikt ärär attav
årsnågot 1980annorlunda 1988 vad uppskrivning avdragän en ren av

påverka något. I 6-8innebär. Detta simuleringsresultaten tabellernakan
återges skattereform-genomsnittliga förändringarna dede beräknade treav

erhållna version den kvadratiskaI tabell 6 redovisas resultat 1om averna.
beräkningarna.basic-utbudsfunktionen används för

Tabell 6
ulbudsfunktionsimuleringar med kvadratisk version l.

Föränd- Föränd- Föränd- Föränd- Föränd- Föränd-Skatte
ringreform ring ring ring ring ring

inkomst mervärdearbets vägt löne total
skatt skatt skattutbud arbets skatt

utbud

% % % % 1,5 % %1,1 1,4 1,20,9 1,41
%% % % 3,6 0,5 %% 1,9 —1,3 1,92 1,4
%% % % 7,7 %% 4,2 -2,3 4,2 1,43 3,2

%. Intäkternaökningen arbetsutbudet endast 0,9For skattereform 1 är av
från %.1,5 Totalt ökar skat-de olika skatteslagen med mellan 1,1 ochökar

måttliga%. Orsaken ökningenteintäktema med 1,2 till den mycketatt av
skatteintäkterna följande.arbetsutbudet ändock leder till ökning ären av

140 000 kr. En mycketMarginalskattesänkningen endast inkomstberör över
nivå.ligger ovanför denna Dettaden totala inkomstmassanliten del av

arbetsutbud bortfalletvid oförändrat skulleinnebär heltävenatt av
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simuleringama dock arbetsutbudet medskatteintäkter litet. Enligt ökarvara
inkomster0,9 %. Denna ökning arbetsutbudet innebär att nya genereras,av

således000 med totalvilka uteslutande ligger 140 kr. och beskattasöver en
%.marginalskatt ungefär 70

%. Dvs.ökning arbetsutbudet med 1,4För skattereform 2 har enen av
Ökningen skatteintäktemaskattereform de totalaökning förstörre än av

från minskar %,%. med 1,30,5 Intäkterna inkomstskattendock endastär
2marginalskattesänkningen vid skattereform berörberoende att en

skattereform De inkomsterinkomstmassa vidbetydligt större än somnya
nivåersådanaligger till viss del viddet ökade arbetsutbudet attgenereras av
endastappliceras denna inkomstmassaden inkomstmarginalskatt ärsom

På från mervärdeskatt ökar%. grund intäkterna Iöne- ochungefär 37 attav
skatteintäkterna.ändock nettoökning de totalahar en av

3,2 %.ökning arbetsutbudet medFör skattereform 3 har aven
från %. Dettaminskar med 2,3 berorIntäkterna inkomstskatten ändock

delmarginalskattesänkningen ganska och berörär storstoratt aven
förinte tillräckligtinkomstmassan. Tillkomsten inkomster är stor attav nya

från inkomster skall kompenseraintäkter inkomstskatten dessa nya
Påfrån kraftigagrundbortfallet intäkter redan befintlig inkomstmassa. avav

från dock de totalaökningar löne- mervärdeskatterna ökarintäkterna ochav
%.skatteintäkterna med 1,4

marginalskattenspeciell Här harSkattereform 3 kräver kommentar.en
vilka ide10 procentenheter. Detta innebärsänkts med att personer

erhållerutgångsläget procentig ökning75 % 40hade i marginalskatt aven
då sänks20 procentig ökning i fallet skattennettolönen, jämföras medatt en

funktionen används5 Detta innebär den estimerademed procentenheter. att
ifrånlångt estimerats.där denför intervall nettolöner tämligenett av

två experimen-därför inte lika tillförlitliga för de förstaBeräkningarna är som
ten.

Tabell 7
versionsimuleringar med kvadratisk utbudsfunktlon

Föränd- Föränd- Föränd- Föränd-Skatte Föränd- Föränd-
ring ring ring ringreform ring ring
inkomst löne mervärde totalarbets vägt
skatt skatt skatt skattutbud arbets

utbud

% %% % 2,0 2,6% 2,4 % 3,0 2,41,51
% % % %% 0,8 3,0 4,2 2,1% 3,02 2,3

%% % 9,5 % 5,0% % 2,5 7,03 5,2 7,0

erhållna version 2 den kvadra-simuleringsresultatI tabell 7 visas avom
erhållsutbudsfunktionen används. Kvalitativt resultattiska samma som

ÖkningenKvantitativt dock resultaten annorlunda. arbetsut-tidigare. är av
gånger såenligt 7 1,6vid olika skattereformerna tabellbudet de är storaca

Ökningama skatteintäkterökningar redovisas i tabellde avsomsom
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redovisade i 7 därförtabell de redovisas i tabellär även större än som

Tabell 8
simuleringar med linjär utbudsfunktlon där konstanterna varierar mellan individer.

Skatte Föränd- Föränd- Föränd-Föränd- Förând- Föränd-
reform ring ring ring ring ring ring

arbets vägt inkomst löne mervärde total
utbud arbets skatt skatt skattskatt

utbud

% % %0,8 0,3 % 1,5 % 0,7 %l 1,1 1,1
1,5 % % % % % %2 1,7 -1,9 1,7 3,6 0,1

%3,1 35 % % 3,5 % % %3 —4,1 76 0,1

då8 visas simuleringsresultatI tabell använder estimerad linjären
tillåtsutbudsfunktion där konstanten variera mellan individer. Vi deattser

beräknade förändringarna arbetsutbudet för de skattereformerna ärtreav
lika redovisas i 6. Demycket de tabell förändringar totala skat-som av

teintäkter redovisas i tabell 8 dock lägre redovisas ide tabellär änsom som
Orsaken till detta den kvadratiska utbudsfunktionen predikterarär att

ökningar arbetsutbudet för undermed höga bruttolöner,större av personer
den linjära utbudsfunktionen predikterar lika ökningardet ungefäratt stora

för med medelhöga och höga löner.personer
Vi inte vilken tabellerna 6-8 predikterar effekternakan bästavgöra av som
de skattereformerna. Kvalitativt dock de tabellernatre treav ger samma

frånprediktion, nämligen hänsyn till intäkterna löne- ochhuratt tasom
så till minskademervärdeskatter ändras leder ingen skattereformernaav

skatteintäkter. Vi marginalskattesänkningen endastkan konstateraäven att om
inkomstnivåer sä måttliga ökningar arbetsut-höga krävs det mycketavser av

budet för skattereformen skall ökade skatteintäkter.nettoatt ge
åldrarna år.25-55 DettaBeräkningarna gifta imänovan avser gruppen

arbetskraften. Det kvinnor,mycket viktig kärnautgör att samten ansesav
åldrar, i ekonomiska variabler.i andra starkare variationermän reagerar

därför likartad denEffekterna hela arbetsmarknaden tordetotalt sett vara
gäller för gifta ellermän, gynnsammare.som gruppen

Tidsperspektiv

tvärsnittsdata. Vi dessa dataUtbudsfunktionerna estimeradeär antar att
i jämvikt, givet sinasituation där individerna i ärstort settrepresenterar en

såledesbudgetrestriktioner. De estimerade utbudsfunktionerna speglar endast
jämviktssituationer, inte användas för beräkna hur snabbtoch kan att

bedömningaranpassningen till Vissa generella kanskattesystem sker.ett nytt
mindredock För det första reform innebär ökningbörgöras. enen som av

arbetsutbudet kunna realiseras snabbare innebär ökning.än störreen som en
efterfrågeförhållandenaVidare anpassningshastigheten beroende iär av

ekonomin. Ett genomförande skattereform i nuvarande1 bör kon-av
dåjunkturläge, ekonomin befinner sig kapacitetstaket industrin iochnära
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många fylla vakanser, kunna resultera i antalfall har problem störreettatt
En bedömning delentimmar mycket snabbt. denarbetade är störstaattgrov

halvår år. skattereforminom till Om 3 skulleanpassningen kan ske ettettav
5.2 %, predikterasarbetsutbud vilket i tabellresultera i ökat ärett

fårså medkraftig ökning arbetsutbudet räknadetta att man nogpass aven
år. ökningen iflera Detta innebär delanpassningen kan atttaatt en av

fördröjning.komma medskatteintäkter kan en

Sammanfattning

nivå.Sverige befinner sig internationellt mycket högSkattetrycket i setten
sig itill skattetryckDetta den slutsats kommer mäterär manman vare

andel BNP eller den totalatotala skatteintäktertermer somsom avav
Mångai inkomstlägen. andramarginalskatt inkomsttagare normalamötersom

marginalskattesä-nyligen genomfört, omfattandeländer planerar, eller har
ekonomiska tillväxten. Om Sverige intei syfte stimulera dennkningar att

Sveriges unikakommergenomför motsvarande förändringar i sitt skattesystem
ytterligaresituation högskatteland accentueras.attsom

framföralltidagDe marginalskatter vi har i Sverige orsakashöga av
bidrag tillLöneskattenslöneskatten, mervärdeskatten inkomstskatten.samt

Det dock inkomstskattenden marginalskatten betydande.totala ärär som
bidragInkomstskattensför huvudparten den marginalskatten.totalasvarar av

står proportion till marginaleffektertill skatteintäkterna inte alls i dede totala
riskeraVill minska marginalskattenden orsakar. den totala attutan attman

inkomstskattens skattesatserden totala skatteintäkten minskar det därförär
inkomstintervallen.i marginalskatten i de högrebör sänkas, synnerhetsom

SkattereformernaI har effekten skattereformer studerats.uppsatsen treav
statliga sänks. Reformernainnebär alla den inkomstskattens skattesatseratt

åt medskiljer sig med avseende i vilka intervall skattesatsen sänks, och
reformerden För samtliga studerade gälleravseende hur mycket sänks.

någottill ökadeinte självfinansierande, till och med lederde bara är utanatt
Beräkningarna behäftade med viss osäkerhet.skatteintäkter. naturligtvisär en

procentsiffrorMan därför inte fästa alltför vikt vid de exaktabör stor som
såväl studierredovisas. Med tanke utländska studier, andraatt som

iarbetsutbudet variationersvenska data, redovisat liknande effekter av
tillsannolikt de reformerna lederekonomiska variabler, det dock att tresynes

ökade inte minskade skatteintäkter.och
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arbetsutbudsfunktionerestimeradeTolkningAppendix A: av

estimerat arbets-ekonometriska metodermedMan sedan längehar
misstolkats ochresultatenutbudsfunktioner. Ofta har dock använts ett

s.k.skillnaden mellandärför klargöraavsnitt försökerfelaktigt Dettasatt.
mongrel-utbudsfunktionenmochbasic-arbetsutbudsfunktioncr

preferenser,nyttofunktion konvexaLåt UC,h representerarsomenvara
optimeringsproblem-utseende. Formuleranormaltindifferenskurvoma hardvs

et

1Max UC,h
2Cu.b. wh + y

CCw,y. Funktionen bw,yhbw,y,entydig lösningDetta problem har en
möjligtfunktionen, detlika ochpreferenserna väl ärnyttorepresenterar som

Påfrån grund bw,ytillbaka till UC,h.bw,y lösa sig att represente-att av
dennyttofunktionen har jag valt kallapreferenserna lika väl att enrar som

basic-arbetsutbudsfunktion.
effektenför beräknaEn basic-utbudsfunktion kan användas ettatt av

övrigföre ochprogressiv bruttolönen skattskattesystem. Antag är attatt wB
I situationobeskattad,inkomst, för enkelhets skull ärantas ensom vara yB.

då Ett progressivt skattesystembwB,yB.arbetsutbudetskatterutan avanges
i ñgurbudgetlinje. Detta illustreraskröktgenererar en

Figur 7

cl‘

v2 YB

20 1988.i BlomquistDessa begrepp definieras och diskuteras
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interceptetlutning ochlinjen medföre skattBudgetrestriktionen wBanges av
utbudsfunktio-basicdå användsskatterarbetsutbudet harVill finnayB.

linjariseringarserievisökalgoritm därenkel görbw,y i avenennen
lutningdessförlängs ochVarje delsegment representerasbudgetlinjen. av

finnaalgoritm förföljandeVi använderC-axeln. attmedinterceptsamt
hämedvilket vi betecknararbetade timmarönskat antal

så bwB,yBOm 0h 0.0Om bwB,yBBeräkna bwB,yB. är ss
tillH1,så bwB,yBOmH1 h bw,,,yB. stegär

buZ,y2så Om H1h H1.H1Om bw2,y2Beräkna bw2,y2. är
H2 tillså Om bw2,y2bw2,y2.H2 h stegär

Beräkna bw3,y3 etc.

så önskatkommerförändring skattesystemetOm genomför aven
måste denoptimathitta detFörarbetsutbud förändras. att nyaatt nya

framgårDetanvändas.sökalgoritmenochbudgetlinjen beräknas, avovan
såväl inkomsteffekten kanlöneeffekten storsökalgoritmen vara avatt som

skatteförändring.då effektenbetydelse skall beräkna av en
förändring inkomstska-hurberäkningarMan ofta exempel avenavser

såväl den gamlaapproximeratpåverkar arbetsutbudet därtteskalan somman
Sådana genvägarskatt.proportionellmedinkomstskatteskalanden ennya

missvisandedockarbetsutbudet kaneffektenberäkningen grovtvid geav
diskussion.utförligare1988 förSe Blomquistresultat. en

maximeringspro-mongrel-utbudsfunktionen. BetraktadefinieraVi skall nu
blemet

UC,hMax
C 3wh Twh,u.b. C + y -

vektor skatteparametrar.inkomstskattefunktion, ochdär Twh,ç är enen
Optimeringsproble-budgetmängden konvex.skull vi ärFör enkelhets antar att

mw,y,çmw,y,ç. Funktionendå skriverlösning vilken vientydigharmet en
utseende.skattefunktionensutseende, delspreferensernasberor dels
Vi kallarpreferenser och skatter.således effektenDen blandar avsamman

exakt kännermongrel-utbudsfunktion. Endastdärför förden omen
från tillbakamongrel-utbudsfunktionen lösaTfunktionsformen kan oss

till UC,h.
förekommande, ärdet normaltlinjär, vilketT bitvis ärOm är

försterhålla mongrel-utbudsfunktionen attförmodligen det enklaste sättet att
basic-utbudsfunk-med hjälpoch sedanbasic-utbudsfunktionen,härleda att av

mongrel-utbudsfunktio-sökalgoritmen beräknabeskrivnadentionen och ovan
formochFör värdegivetföljande sätt.Detta kan göras yB, wBnen.

erhålls budgetrestriktion i figurskattefunktionen somen

21 varförförklaring denna1983 förBlomquisteller1979Se Hausman en
antal timmar.sökalgoritm önskatger
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Används sökalgoritmen erhållas.myB,wB,} Låt låsakan tillovan oss yB
visst från lågtvärde, och succesivt öka erhåller dåett värde. Vi tillettw en

0.början n För erhållstillräckligt högt inreett lösning detw en
första erhållsLösningen h‘H1 inte för uniktsegmentet. värdeett w,

för intervall För i detta intervallutan ett kommer m0ngrel-arbetsut-av w. w
budsfunktion implicit deñnerad wh A1, däratt A1 denär övrevara av
inkomstgränsen i skattetabellcn motsvarar segmentsom

Alwz.fårOmskrivs detta n A1w, vilket implicerar enew -
bakåtlutandeLiknande erhålls vid övriga inkomstgränser i skatte-segment

skalan. Dvs. basic-utbudsfunktionenäven såhar positiv lutning,om en
kommer mongrel-utbudsfunktionen vissa intervallöver ha negativatt en
lutning. Detta illustreras mongrel utbudsfunktionen i figurav

Figuren visar basic-utbudsfunktionen har klart positivatt trots att en
sålutning har mongrel-utbudsfunktionen negativ lutning. Detsvagt ären

viktigt skattesystemetdet skapar dettaatt är negativanotera att svagtsom
samband mellan bruttolön och antal arbetade timmar.

Om med hjälp minsta kvadratmetoden genomför regressiont.ex.av en
h erhållsbruttolön och övrig inkomst före estimatskatt mongrel-ettav av

utbudsfunktionen. Betraktat estimat mongrel-utbudsfunktionenettsom av
finns inget sådananföra estimationsteknik. Man bör dock klaratt mot en vara

erhållnatolkningen denöver funktionen. En estimerad mongrel-utbuds-av
funktion visar hur önskat arbetsutbud varierar med bruttolön och övrig
inkomst, givet visst såskattesystem. Skulle skattesystemet ändras, skiftarett
mongrel-utbudsfunktionen. Den estimerade dåmongrel-utbudsfunktionen är

timmarinte längre användbar för beräkna hur antal arbetade varieraratt med
bruttolön övrig inkomst. Eftersomoch den inte heller kan användas för att
beräkna effekten användningsområdetskatter förär estimeradav en
mongrel-utbudsfunktion synnerligen begränsat.

Den förhärskande metoden studera arbetsutbudet har just varitatt att
estimera mongrel-utbudsfunktioner. dåFör erhållit lågahar oftamän man
positiva, eller negativa löneelasticiteter. Man har grundt.o.m. dettaav
dragit påverkarslutsatsen skatten inte arbetsutbudet. Dvs. har dragitatt man
totalt fel slutsats. Det korrekta orsakssammanhanget mongrelär att

låglöneelasticiteten påverkargrund skatterär arbetsutbudet.attav

22 Vi i exemplet basic-utbudsfunktionen sådanantar är h ökar iatt ochatt w
det finns positivt värde för vilketatt h0.ett w
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Bilaga 8

Skattereformens fördelningseffekter

Bengt Eklind och Rolf Johanssonav

1 Inledning

Med hjälp SCB inkomstfördelningsundersökningar har beräkningarav
gjorts för analysera de fördelningseffekter RINK-förslaget påatt harsom

hushållstypersolika ingårekonomi. Dessutom basbreddningar mervärde-av
skatten, höjning barnbidrag slopade mjölksubventioner. Beräk-samtav
ningarna tillbygger del modell SCB utarbetat istor samarbeteen som
med regeringskansliet.

Vid ocksåtolkningen resultaten, bör observeras de byggerattav en
mångaurvalsundersökning. De slumpmässiga felen kan i fall betydan-vara

de.

Sammanfattning2 resultatav

Allmänt2.1

Redovisningen i det följande inkomster hushållenoch skatter för skerav
konsumtionsenhetl. Anledningen till detta möjligheter till direktär attper

jämförelse mellan olika redovisade värden i tabellerna ökar skillnadernär
på hushållsstorlekolikaberoende kan eliminieras.

Resultaten redovisas hushåll ålderni tabellerna åri 20 till 64som avser
Åldersklassningenpensionärshushållför år65 ellersamt sker eftermer.

hushållsföreståndarens ålder. Denne hushålletden iär harperson som
förvärvsinkomst.störst Begrepp och klassificeringar följer den standard

används SCB vid redovisning frånresultat inkomstfördelningsun-som av av
dersökningarna. Beträffande inkomstbegreppen finns emellertid vissa
skillnader.

I tvâredovisningen finns huvudbegrepp nämligen bruttoinkomst och
disponibel inkomst. Bruttoinkomsten följer den definition användessom av
utgiftsskattekommitténs betänkande SOU 1986:40, och beräknas därmed

företagarinkomst,lön, inflationskorrigerad inkomstsom summan av av
%kapital, 2 förmögenheten i egethem, inkomst tillfällig förvärvsverk-av av

1 Enligt socialstyrelsens definition ensamståendeutgör 1,15 konsum-en vuxen
tionsenheter, giftsammanboende 1,90, barn årmellanett 0-3 0,55, förpar

årbarn mellan 4-10 och äldre barn 0,65 och för äldre barn 0,75 konsumtions-
enheter.

l7-RINK 4
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positiva transfereringar innansamhet skatten betalats. Disponibelsamt
utifråninkomst beräknas bruttoinkomsten denna minskas medattgenom

En detaljeradslutlig skatt. redogörelse de använda inkomstbegrep-mer av
sammansättning finns i avsnitt 6.och deraspen

påverkas ocksåInkomstbegreppen särskild basbreddningattav en av
fångadessa genomförts. Denna nödvändig för de inkomsterär att upp som

idag skattepliktiga enligt förslaget blir det. Av naturligaär men som
svårt fånga basbreddningarskäl det helt dessa helt korrektär att ett

I del fall det varit möjligt i andra fallhar har endast bästasätt. nästetten
alternativ användas. En redogörelse för basbreddningenkunnat närmare

genomförts finns i 8.2.och hur denna bilaga

långBeräkning2.2 kort och sikt

BådeBeräkningarna nedan har gjorts enligt alternativ. kortseparatatre
lång uppståoch sikt vissa dynamiska effekter i reformeradedetantas

Dessa dynamiskaskattesystemet. effekter kan exempelvis sig uttryckta som
ökning arbetskraftsutbud eller ekonomin i fungeraratt storten av genom

bättre.
svärGivetvis den exakta storleken de dynamiska effekterna mycketär av

uppskatta och har i modellen inlagts höjning 1%lönen medatt som en av
lång4%sikt sikt i enlighetkort och med diskussionen i kap. 12 i

betänkandet. En ökning medför vissalönesumman ökande inkomster iav
form arbetsgivaravgifter ökade momsintäkter.samtav

På uppgårkort sikt momshöjningen till 16,3 miljarder kr., där beloppet
4:5i tabell i betänkandet reducerats 3,2 miljardermed kr.som anges
bostadslånmotsvarande ökade följd ökad mervårdeskatt försom en av

bostadsbyggande.
Den långöverfinansiering skattereformen sikt leder till, gjortharsom

återföra hushållendet möjligt belopp till i form minskadatt stora av moms,
vilket långinnebär momshöjningen påbegränsas till 6,5 miljarder kr.att

Ävensikt. i övrigt finns vissa skillnader långsiktskalky-mellan kortsikts- och
framgårlen. Dessa skillnader bilaga 8.2.av

I reformen inkluderas höjning barnbidraget till 10 060även kr.en av
årsräknat i 1991 penningvärde, borttagandet mjölksubventioner.samt av

På lång sikt 2 gjorts. frånhar kalkyler Alternativ 2 skiljer sig alternativ
1 enligt följande:

Istället för rörelseinkomsterlönesumman generellt ökar medatt + sett-
4%, så,hälften arbetsinkomstökningdenna utlagdår antaletattav

helårsheltidsanställda,arbetstimmar lika mycket förökar samt
långdeltidsanställda med kort arbetstid. Vissa schabloniserin harresp gar

fått då haft uppgift arbetstidenshär längd för de olikagöras, om
kategorierna.
I höjs med 18,5 miljarderalternativ 1 kr., varefterantages att momsen-

hushållen långåterlägges sikt. I12 miljarder kr. alternativ 2
återlägges6 miljarder kr. momsminskning, ochantages att attsom
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resterande 6 miljarder kr. utdelas bidrag hushållentillett medsom ett
lika beloppstort per vuxen person.

De resultat redovisas bygger inkomstfördelningsundersökningar-som
inkomståretavseende 1987. Materialet har skrivitsna fram för att avse

1989.
Redan årenmellan 1987 1989och har del förändringar sketten som

inte fångashelt kan i beräkningarna. Ett särskilt områdebesvärligtupp är
förändringar hushållens tillgångari och skulder. En skattereform medför

dessa förändras till storlekatt och sammansättning. Detta har beaktats
i modellberäkningarna. I beräkningarna beaktas heller förmögenhets-
skatten.

Införandet det skattesystemet ocksåinnebär beteendeföränd-av nya
ringar i planerandet den privata ekonomin. heller detta har kunnatav
beaktas, för den maximalautom avdragsrätt för föreslås.räntor, Isom
detta på långfall har sikt antagits anpassning såkan ske,att hälftenen att

räntcutgifterna avdragstaketöver kan utnyttjas.av

Jämförelse2.3 efter inkomst

Av tabell 1 kan resultaten enligt huvudalternativet i beräkningarna utläsas.
Materialet har vid redovisningen indelats i s.k. decilgrupper. En indelning
i deciler innebär materialet indelas iatt 10 likast. I denstora grupper.
första ingårdecilen hushållen med lägst bruttoinkomst konsumtionsen-per

Ihet. den andra de med lägstnäst osv.
Av tabell 1 nedan kan bruttoinkomsten den disponibla inkomstensamt

i nuläget, dvs. ingen skattereform genomförs, utläsas. Av deom tre
kolumnerna längst till framgårhöger hur den disponibla inkomsten per
konsumtionsenhet förändras procentuellt långkort och sikt om en
skattereform i enlighet med utredningens förslag genomförs.
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deeilerIndelning lTabell l

förändringProcentuell

Lång siktKort siktDisp.Decil-Decil
inkomstgränser

kon-Brutto- per Alt. 2Alt. 1sumtions-,inkomst
tkrenhet,kon—per

sumtions-
tkrenhet,

+2,9+2,4-2,230,852,51 - +5,2+4,6+1,148,069,652,5-2
+5,5+5,1+1,956,081,469,6-3
+5,9+5,7+2,462,893,081,4-4
+6,1+6,0+2,869,4104,193,0-5
+6,5+6,5+3,375,8115,0104,1-6
+7,0+7,1+3,981,9115,0- 127,47
+7,4+7,6+4,190,5127,4- 142,98
+7,7+8,3+4,6101,2169,0142,9-9
+4,6+5,2+2,2135,0169,0-10
+6,1+6,2+2,975,2Samtliga

siktinkomsten kortdisponibladenökningengenomsnittligaDen av
innebärmarginalskattenenbart2,9%. En sänkning att100 kr. eller2är av

Genominkomstklasserna.i de högstablirskatten störstsänkningarna av
så fördelningseffektermodifierasbasbreddningolika förslagende avom

höginkomst-missgynnarförslagdessaDe flestakraftigt.ändringarna av
beroendeResultaten starktlåginkomsttagarna. ärmedjämförttagarna

basbreddningarna har.profili denrealismen som
hushåll bruttoinkomstmed högkan utläsastabellen att perAv ovan

Undantagdisponibla inkomst utgörsin mest.konsumtionsenhet ökar
konsumtionsenhet.bruttoinkomstenhushållen med den högsta per

sikt i förstaminskar kortinkomstendisponiblagenomsnittligaDen
i dennaväsentligt lägreemellertidSysselsättningsgraden ärdeeilen. grupp.

iföretagare regelstuderande,består deltillDen m.m. somstor av
deciler ökar denFör övrigadennasig itillfälligtvis befinner grupp.

disponibla inkomsten.
likartad. Dedisponibla inkomstendenPå lång utvecklingensikt är av

till 9:de decilen. De4:dedisponibla inkomsten ärdenökar mest somsom
10:de deeilen.första ochminstökar är

Hushåll inkomstmed högst2.4

två hushållenframgår hardedetnedan ärtabell 2 procentAv att somav
skattereformen.förlorarinkomster mestallra högst som
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Hushåll inkomstmed högstTabell 2.

förändringProcentuell

Lång siktKort siktDisp.GränserDel av
inkomstBruttoinkomsthögsta

kon-decil konsum- perper
Alt. 2Alt. 1sumtions-tionsenhet,

enhet,tkr
tkr

7,17,84,495 205,4 116.3169,0- + +91- +
6,57,1136,4 4,3205,4- 255,696- 98 + ++

2,8 3,34,9197,399-100 255,6- - —- 6,16,275,2 2,9Samtliga + ++

slårbasbreddningendel den s.k.till dettaEn förklaring är att storen av
måstefaktor tänkahårt Eninkomstagarna.de högstamot annan som man

så småvid redovisningslupmässiga felende är storaär att aven
frågan 217 114 i de400,Urvalsstorlekendet ärär resp.om.gruppen som

också enstakaDet förekommapercentilgrupperna. kanredovisadetre
påverkaravdragmed avsevärda inkomster ochobservationer som

tillåter observationerintegritetsskäl enstakaSCBresultatet. attav
studeras separat.

socioekonomiska2.5 grupper

enligt definitionersocioekonomiska deMaterialet indelats i s.k.har grupper
hushåll socioekono-SCB. varje tilldelasanvänds Det innebär att enavsom

hushållsföreståndarens socioekonomiska Indel-misk efter grupp.grupp
i huvudsak normalsocioekonomiska byggerningen i olika grupper

Det betyderutbildningskrav.organisationstillhörighet och yrkets normala
låg lång utbildning räknasrelativt medmängd yrken med lönatt menen

tjänstemän.högresom

Tabell 3. socioekonomiska grupper

Procentuell förändring

LångSocioekonomisk Disponibel Kort sikt
inkomst siktgrupp per
konsumtions-

2enhet, tkr Alt. Alt.1

72,7 +3,5 +6,6Arbetare +6,6
låg-Tjänstemän

mellannivå 80,8 +3,5 +6,5 +6,2och
103,6 +5,1Högre tjänstemän +2,3 +4,6
58,2 +5,9Ovriga +0,8 +5,7
75,2Samtliga +2,9 +6,2 +6,1
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Den socioekonomiska vinner skattereformenmestgrupp som procen-
tuellt arbetareär tjänstemän låg-sett mellannivå.samt och I dessa

ökar den disponibla inkomsten kort siktgrupper konsumtionsenhetper
med 3,5% i genomsnitt. För högre tjänstemän motsvarandeär ökning

På lång2,3%. sikt är detsamma.mönstret

Hushållstyp2.6

I tabell 4 redovisas utvecklingen disponibel inkomst konsumtionsen-av per
het för hushållstyper.olika framgårDet ensamståendeför tvåatt med eller
flera barn och sammanboende med barn eller fler ökartre den disponibla
inkomsten En orsak till dettamest. Påär barnbidraget långhöjs.att sikt

utvecklingenär likartad.

Tabell Hushållslyp4.

Procentuell förändring

Hushållstyp Disponibel Kort sikt Lång sikt
inkomst per
konsumtions-
enhet, tkr Alt. 1 Alt. 2

Ensamstående
Utan barn 72,3 +2,5 +5,9 +5,9
Ett barn 61,8 +3,8 +6,7 +6,4
Två barn el. fler 51,2 +5,4 +8,0 +7,6
Samtliga 70,6 +2,7 +6,0 +6,0

Giftasammanboende
Utan barn 98,2 +2,7 +6,1 +6,0
Ett barn 76,5 +2,8 +6,2 +5,9
Två barn 64,1 +3,1 +6,3 +6,0
Tre barn el. fler 52,9 +5,8 +8,9 +8,5
Samtliga 79,8 +3,0 +6,4 +6,2

Samtliga 75,2 +2,9 +6,2 +6,1

2.7 Boende

På kort sikt framgårär, tabell ökningen disponibel inkomstsom av av
konsumtionsenhet för boendestörst i hyreslägenheter. Förper denna

4%ökar den ijämförelse med 2,5% för bostadsrätter 1,8%grupp och för
På långvillor. sikt ökningenär disponibel inkomst ungefär 7% förav

boende i lägenheter ungefär 5 % för villaägare.mot
Gruppen bestårövriga boende i andelslägenheter, jordbruksfas-av

tigheter, inneboende I återfinnsdenna de besvaratävenm.m. grupp som
enkätfrågan boendeform.om
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Tabell Boendeform5.

Procentuell förändring

Boendeform LångDisponibel Kort sikt sikt
inkomst per
konsumtions-
enhet, tkr Alt. 1 2Alt.

Hyreslägenhet 70,3 +4,0 +7,0 +7,0
Bostadsrätt 81,7 +2,5 +7,5 +7,3
Yilla 85,5 +1,8 +5,0 +4,7
Ovriga 57,9 +2,3 +6,2 +6,5

2.8 Förmögenhet

I tabell 6 har materialet indelats efter storleken förmögenheten.
Förmögenheten har endast kunnat beräknas approximativtett sätt,
grund vissa ofullständigheter i grundmaterialet. Vidare har hänsynav

kunnat till kursstegring aktiertagas mellan 1987 1989.och Förmo-av m.m.
genheten därförär underskattad.

Tabell 6. Förmögcnhcl

Procentuell förändring

Förmögenhet siktDisponibel LångKort sikt
inkomst per
konsumtions-
enhet, tkr Alt. 1 Alt. 2

200 70,2 +3,6 +7,0 +7,0-200- 300 79,2 +3,0 +6,3 +6,1
300- 400 80,3 +3,1 +6,5 +6,3
400- 500 86,4 +3,0 +6,1 +5,8
500- 750 91,6 +2,2 +5,4 +5,1
750- 0001 94,3 +0,1 +2,6 +2,4
000- 5 0001 117,0 -3,2 +0,1 -0,4

5 000- - - - -
Samtliga 75,2 +2,9 +6,2 +6,1

framgårAv 6tabell den procentuella ökningen disponibelatt inkomstav
hushållmed ökad förmögenhet. För medavtar förmögenhet mellanen en

och fem miljoner förändringenär negativ kort sikt.

2.9 Pensionärer

framgårI 7-9tabell hur den disponibla inkomsten konsumtionsenhetper
förändras för pensionärer.
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pensionärerDeciler,Tabell 7

Procentuell förändring

Lång siktKort siktDisponibelDecilgränserDecil
Bruttoinkomst inkomst per

konsumtions-konsumtions-per
Alt. 2Alt. 1enhet, tkrenhet, tkr

+4,5+3,942,5 +1,850,81 - +3,7+3,146,7 +2,252,750,8-2
+3,6+3,046,8 +1,456,852,7-3

+4,2 +4,8+1,662,5 47,156,8-4
+3,7 +4,2+1,250,062,5- 68,85

+5,0+4,552,8 +1,478,76 68,8-
+5,6 +6,256,5 +3,978,7- 89,37
+5,7 +6,265,0 +3,2104,38 89,3—
+5,8 +6,276,7 +3,7134,7104,3-9

+3,9-0,3 +4,2119,8134,7-10
+4,5 +4,860,5 +1,9Samtliga

hushållsföreståndareningår ålderspensionärer, därendastI tabellerna
2%sikt med ochär. kort65 Den disponibla inkomsten ökarminstär ca

hushåll så ökningenlång 4,5%. övrigamed Jämfört med ärsikt ca
långpå5 % sikt.3% siktuppgick till kort ochFör dessa denmindre.

också 2.alternativ 1 ochför pensionärerna mellanskillnader finnsVissa
finns ingenFör löntagareför pensionärer.Alternativ 2 är gynnsammare

alternativ och 2.skillnad mellan 1större
Deför löntagare. högstalikartatFör pensionärer är mönstret som

7-9 den högstedisponibel inkomst i decilgrupp medanskerökningarna av
får disponibel inkomst.sänktdecilen

för gif-ensamstående disponibla inkomstenökar denFör änmer
både långoch sikt.Detta gäller korttasammanboende.

framgår i villa kort siktpensionärer bortabell 8Av även att som
iobetydligt. För pensionärer bordisponibla inkomstsinendast ökar som

2-3%.med mellandisponibla inkomstendenökar däremotlägenhet
ikraftig för pensionärer borPâ lång särskiltsikt ökningenär som

endast till mindreförändringarnaDet bör understrykasbostadsrätt. att en
i boende.skillnaderberordel
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Hushållstyp, boendeTabell 8

Procentuell förändring

Långsikt siktDisponibel Kort
inkomst per
konsumtions-

2Alt. 1 Alt.enhet, tkr

Hushållstyp
Ensamstående +5,0 +5,357,4 +2,3

+3,7 +4,265,6 +1,2Giftasammanboende
Boendeform

+4,8 +5,258,1 +2,3Hyreslägenhet
+3,0 +9,3 +9,764,4Bostadsrätt

+2,3 +2,766,9 +0,3Villa
+4,5 +4,860,5 +1,9Samtliga

hushållförförmögenhet i likartadeBeträffande resultatenär stort som
år.åldern 20-64i

FörmögenhetTabell 9

LångDisponibel Kort sikt siktFörmögenhet
inkomst per
konsumtions-

Alt. 2enhet, tkr Alt

+5,1 +5,5200 55,1 +2,8- +4,5 +6,8 +7,2300 59,6200-
+2,5 +4,5 +5,054,0300- 400

59,6 +4,8 +5,2500 +3,0400-
750 60,7 +5,3 +8.0 +8,4500-

+4,7 +5,1750- 59,2 +2,01 000
159,1 -3,8 -4,25 000 -9,41 000-
60,5 +4,5 +4,8+1,9Samtliga

3 Datamaterialet

representativ urvalsundersökningInkomstfördelningsundersökningen är en
hushåll. insamlas via deklarationsuppgifter ochInkomstuppgifter

från RFV CSN.registeruppgifter bl.a. RSV, och
hushållenshushållen erhålles uppgifter storlek ochVia tillenkät om

månadshyra För olikaomfattning,sammansättning, yrke, arbetets m.m.
hushåll beräkning arbetsinkomster,individer och sker avgrupper av

negativa transfereringar disponibelkapitalinkomster, positiva och samt
inkomst.

finns olika inkomster och avdrag i proportionI undersökningen samma
befolkningen därför möjligt simulera regeländringari och det är attsom

hushållskategorier.få det genomslag de faktiskt har för olikaoch
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Modellen4

I samarbete regeringskanslietmed har SCB mycketprogrammerat en
innehålleromfattande modell, skatter, bostadsbidrag, KBT ochsom

disponibel utgångspunkteninkomst. Denna modell varit för beräk-som
ningarna arbetar data-materialet, frånoch det möjligtgörmot att
regeringskansliet bearbetningar SCB:s stordator via telefonled-generera
ning. Modellberäkningar utföres individ för individ urvalet och räknas

riksnivå.sedan för gällaattupp,
Regeringskansliet erhållakan dock tabellnivå.enbart resultat

Modellen förär även användningÖppen andra användareav som
universitet, LO, SAF.

5 Den använda metoden

Genomförandet effektberäkningar har principiellt skett i 3av steg.

Framskrivning inkomstfördelningsundersökningen årstill 1989av—
inkomster.
Införandet olika basbreddningar.av—
Övriga regeländringar skatteskalorav m.m.-

5.1 Framskrivning års nivåtill 1989

frånBefintliga data undersökningen få1987. För aktuelltatt ettavser mer
material har alla inkomst- årsoch avdragsposter nivå.skrivits fram till 1989

ocksåDetta nödvändigt fåär vill jämförelser med det skattesystemom man
råder för närvarande.som

Införandet5.2 olika basbreddningarav

Så långt tillåtermaterialet har antal basbreddningar införtsett stortsom
påverkar hushållens Utgångspunktenekonomi. därvidhar varitsom att

följa tabell 4.3-4.6 i huvudbetänkandet och med hjälp de uppgifteratt av
finns i undersökningen såbasbreddningargöra korrekt möjligt.som som

Att lägga basbreddningarna rätt sätt dock ganskaut är besvärligt
då ofta saknar uppgift den indikator, basbreddningen börman om som
anknytas till då hänvisad till nästutan är bästa indikator.man en
Dessutom är hänvisad till schablonantaganden, för vilken profil deman
olika basbreddningarna skall ha, proportionellt lönens ellert.ex.anses mot
ränteinkomsternas storlek.

Detaljer hur basbreddningarna utförs finns i bilaga 2.8. Nedan listasom
basbreddningarde har gjorts:som

Arbetsinkomster

Inkomst tjänst utvidgas till uppsamlingspostav
Ändrade principer naturaförmånerför värdering av

3. Högre bilförmånvärdering av
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Slopad måltidssubventionerskattefrihet för
lågSkärpt beskattning ränta

Skärpt beskattning aktier och konvertibler till anställdaav
Beskattning försäkringsförmånervissa AGS, AGB, TGY m.mav
Beskattning vissa ersättningar enligt 32 § KLav mom.
Avdrag för kostnader för t.o.f. långaarbetet endast avståndvidresor
Skärpt traktamentsbeskattning.
Skärpta Skatteregler för ersättning för i tjänstenresor.
Andra basbreddningar i 19 § KL.
Slopad skattereduktion för hemmamake.
Likformig beskattning pensionsfonder, kort siktav upptaget som.

långökad skatt och sikt minskad inkomstsom

Kapitalinkomster

Beskattning alla räntorav m.m
Skärpt reavinstbeskattning skuldebrevav m.m
Skärpt reavinstbeskattning aktierav
Skärpt beskattning villorav
Med villor likformig beskattning bostadsrätterav
Likformig beskatting övriga privatbostäderav
Skärpt beskattning vid uthyrning privatbostäderav
Reducerade räntebidrag för hyres- och bostadsrätt
Höjd fastighetsskatt för hyresfastigheter

10. Slopat avdrag för inkomst kapitalextra av
11. Slopat grundavdrag för inkomst kapitalav

Övriga5.3 införda regeländringar

Schablonavdrag frånsänks 3 000 kr. till 0001 kr. 893 kr. 1989. Om
jordbruksinkomsterhar eller rörelseinkomster förutsättespersonen att

erhållakunnat schablonavdraget.personen
Grundavdraget höjt till 12 000är kr. 10 714 kr. 1989. Grundavdraget

endast arbetsinkomster.avser
Arbetsinkomsterna omfattas inkomst tjänst, jordbrukrörelse, ochav av

Övrigahyresfastighet. inkomster kapitalinkomster. Inkomstslagetär
näringsverksamhet höjes 12,7 %.med
Positiva och negativa kapitalinkomser beskattas enbart med statlig skatt

%.30
Ränteutgifter minus räntebidrag avdragsgilla till 100är 000 kr.upp
89 286 På långkr. 1989 kort sikt. sikt överstigandeantages
ränteutgifter kunna utnyttjas till hälften.
Underskott näringsverksamhet har sänkts tilll tredjedel i och medav en

dessa föreslåsunderskottsavdragatt strykas och endast föraskan vidare
förlustavdrag.som

Intäktsschablonen för hem avskaffas.eget
Fastighetsskatten inkl. höjd reavinstbeskattning %till 1,66sätts och
1,71 % långkort sikt.resp.
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utgår % beskattningsbar arbetsinkomstmed 20 överStatlig9. skatt
år 1989.000 166 900187 kr.

Avgifteninte egenavgift.22,51 % för dem har10. Grundavgift tassom
hyresfastighet. Avgiftenochjordbruk, rörelse ärinkomsterut av

beskattningen.avdragsgill vid
198910 060 8 982 kr.höjs till krBarnbidraget11.

påverkatsberäkningarna inteBostadsbidrag KBT har i12. och annat
milj.båda 400 milj. kr. 100höjts medbidrag hardessasätt än att resp

kr.
återbetalda 500600 milj. kr. ochstudiemedel,Skärpta regler för för13.

lång sikt.milj. kortkr resp.

för pensionärerSärskilda regler5.4

prisnivå momshöj-erhåller för höjdkompensationPensionärerna pga
slårfrån 100 vilket27 900 till 29 kr.ning. Basbeloppet höjs därför även

studiemedel.igenom bidragsförskott och
Folkpensionen skattepliktig.2. är
Grundavdraget för pensionärer.S slopas

2 ochanledning punktExtra avdraget för pensionärer justeras med4. av
% inkomstermed 40 för3 Avtrappning avdraget skerextraovan. av

minimiinkomsten.över
frånpå folkpen-En socialavgift 22,51 % pension bortsettuttages

ATP-pensionärer den delsionen och pensionstillskottet, eller för som
vidSocialavgiften avdragsgill beskatt-pensionstillskottet. ärmotsvarar

ningen.
år 1989% 170 600 152 300skatteskala statlig 20Annan skatt, över

konsumtionsenheter6 Inkomstbegrepp,

konsumtions-disponibel inkomstGjorda jämförelser i första hand peravser
enhet efter basbreddning för moms.

minus skatt. IbruttoinkomstDisponibel inkomst definieratär som
ingår företagarinkomster, inkomstlöneinkomster,bruttoinkomsten av

% förmögenhet i2inkomst tillfällig förvärvsverksamhet,kapital, avav
I bruttoinkomstentransfereringar.skattefriaegethem, skattepliktiga och

beståringår i hittills skattefriabasbreddningar,dessutom de attsom
utökad beskattningbeskattning. t.ex.inkomster lyfts fram till avsom

Dessa basbreddningartraktamentsbeskattning.och skärpträntor typer av
dåingår beräkningar enligt dagen dei bruttoinkomsten iäven system,

skattefria.inkomster, i dag ärrepresenterar som
vilketArbetsgivarnas förutsätts konstanta, leder tillkostnader vara

under inkomst tjänst.ökade arbetsgivaravgifter för basbreddningarna av
för detta inkomstslagDetta leder i sin till bruttoinkomsternatur att

Denminskar grund skattefri inkomst beskattas. del arbets-att avav
påverkar förmånsvärdet påförsgivaravgiften, sjukpenningsom av m.m.

7,5denna understiger basbelopp.dock lönen, om
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hushållstyperjämförbarheten mellan olika har inkomststernaFör ökaatt
hushållet.finns i Endividerats konsumtionsenheter,med antalet som

ensamstående 1,15, giftsammanboendehar därvid motsvarat ettvuxen
årår, 0,65 4-10 0,751,90, 0,55 för varje 0-3 för barnbarn samtsamtpar

Dessa definitioner normalt används social-för äldre barn. deär som av
styrelsen.

ingårreformförslaget förutom skatter iVid beräkning skatt enligtav
höjd fastighetsskatt i form höjd ochnuvarande hyraävensystem av

egenavgifter för vissa, detta i dag, socialförsäkringsavgifter förharsom
förmåner likformig beskattningpensionärer minskade grundsamt av

pensionsförmåner kortsiktsfallet.enbartav

7 Moms

En finansieras ökningdel reformen i beräkningarnastor antas genom enav
inkomstfördelningsundersökningarnamervärdeskatten. I utgjortav som

ingår hushållensberäkningsunderlag i övrigt uppgifter utgifter.om
Därför krävs komplettering denna Som underlag förpunkt.en

frånberäkningarna har därför i stället används material undersökningen
från hushållens tillgåSCB Detutgifter. material funits delar inattom som
hushållen hushållstypefter i olika decilgrupper efter storleken den
disponibla inkomsten konsumtionsenhet. För varje decilgrupp redovisasper
hushållens frånutgångspunktutgifter utgiftsslag.uppdelat olika Med
detta kan effekterna ökad beräknas.av en moms

hushållen påI inkomstfördelningsundersökningarna har indelats ett
Hushållliknande med likartad sammanställning och inkomst harsätt.

påförts frånberäkningsmässigt genomsnittsvärde hämtatsett som
hushållensundersökningen utgifter.om

ensamståendeinläggningVid har separation skett ochav momsen
giftasamboende med och barn.utan
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Bilaga 8.1

Tabell 1.1
Bruttolnkomst, skatter, disponibel inkomst enligt NUVARANDE SYSTEM, 1989.

tkrår. årGenomsnlttkonsumtionsenhet 20-64 pensionärer.

Brutto- Transfereringar Slutlig skatt Dispo- Syssel-Antal hush. i
inkomst nibel sätt-

Skatte- Skatte- i %tkr. i inkomst nings- popula-ur-geno av-snitt fria pliktiga brutto- grad tionen valet
inkomst % 1000-tal.

SAMTLIGA 110,1 3,9 11,7 35,0 31,8 75,2 0,80 2839,3 7228
BruttoinkomstefKEDecil
Inkomstgränser

52,51 36,1 11,3 4,7 5,3 14,7 30,8 0,33 283,8 779-52,5-2 69,6 62,0 9,2 9,3 14,0 22,6 48,0 0,63 283,5 812
3 69,6— 81,4 75,4 6,4 19,512,6 25,8 56,0 0,73 284,4 751
4 81,4- 93,0 87,4 4,1 12,9 24,6 28,1 62,8 0,80 284,0 752
5 93,0- 104,1 98,9 2,7 12,6 29,5 29,8 69,4 0,86 283,8 708
6 104,1— 115,0 109,4 2,1 13,6 33,6 30,7 75,8 0,89 284,1 654

115,0-7 127,4 120,9 1,3 11,7 39,0 32,3 81,9 0,94 284,0 644
8 127,4- 142,9 134,7 1,0 11,3 44,2 32,8 90,5 0,94 283,8 697
9 142,9- 169,0 154,3 0,9 14,6 53,1 34,4 101,2 0,95 283,6 700

10 169,0— 221,9 0,6 13,9 86,9 39,2 135,0 0,94 284,4 731
Högsta
decil

9591- 169,0- 205,4 183,5 0,5 12,9 67,2 36,6 116,3 0,95 154,1 400
96- 98 255,6205,4— 226,4 0,7 15,5 90,0 39,7 136,4 0,94 85,8 217
99-100 255,6— 346,6 0,4 14,1 149,3 43,1 197,3 0,91 44,5 114

Sociockonomlsk grupp
Arbetare 104,6 3,3 13,4 31,9 30,5 72,7 11l1,7 2548

lågTj-män
mellannivåoch 120,3 2,9 9,4 39,4 32,8 80,8 805,3 1938

1-I6gretjänstemän 164,4 2,6 7,2 60,8 37,0 103,6 304,2 773
Ovriga 80,1 7,1 14,0 21,9 27,3 58,2 618,1 1969
Hushållstyp: Ensamstående
0 barn 106,6 3,2 12,3 34,3 32,2 72,3 1271,8 2055

barn1 82,6 14,8 14,3 20,8 25,2 61,8 115,5 183
2 barn 63,3 20,8 8,8 12,1 19,1 51,2 58,3 92
Samtliga 102,9 4,8 12,3 32,3 31,4 70,6 1445,6 2330
Gifta-sammanboende
0 barn 148,8 0,7 13,0 50,6 34,0 98,2 563,9 1977
1 barn 111,2 3,3 12,2 34,6 31,2 76,5 341,5 1188
2 barn 91,2 4,6 8,4 27,1 29,7 64,1 350,4 1231
3 barn 72,8 8,3 7,9 19,9 27,3 52,9 137,9 502
Samtliga 117,6 3,0 11,2 37,7 32,1 79,8 1393,7 4898
Boendeform
Hyreslägenhet 103,3 4,8 13,5 33,0 31,9 70,3 1310,7 2648
Bostadsrätt 123,3 2,9 12,6 41,5 33,7 81,7 238,9 547
Yilla 124,9 2,9 10,5 39,4 31,6 85,5 979,9 2976
Ovriga 82,1 4,4 7,6 24,2 29,4 57,9 309,8 1057
Förmögenhet marknadsvärde

200 000 101,7 4,6 12,6 31,6 31,0 70,2 2087,0 4720-200 000- 300 000 116,4 2,4 10,0 36,9 31,7 79,6 188,4 573
300 000- 400 000 117,9 2,4 9,6 37,6 31,9 80,3 151,0 507
400 000- 500 000 129,7 2,2 8,6 43,3 33,4 86,4 135,2 435
500 000- 750 000 139,1 1,9 8,0 47,5 34,1 91,6 152,6 520
750 000-1 000 000 142,9 1,7 11,9 48,6 34,0 94,3 56,4 220

1 000 000-5 000 000 188,1 2,2 10,5 71,1 37,8 117,0 66,7 246
5 000 000- 2,0 7
1 inkl. transfereringar



SOU 1989:33 15Bilaga 8

Tabell 1.2
REFORMFÖRSLAGETHuvudlabell. Skalleförslag enligt på kort sikt. Genomsnittkonsumlionscnhcl

lkrår.1989 år20-64 pensionärer.

Brutto- Transfereringar Slutlig skatt Höjd Dispo-Procentuell
inkomst nibel ändring motmoms

Skalle- Skatte- i tkr. %i in-geno nuvarandeav m.m-snitt fria pliktiga brutto- komst system
inkomst

SAMTLIGA 111,6 4,7 11,8 31,9 28,6 2,4 77,3 2,9
Decil Brult0inkomsle{KE

Inkomstgränser
1 52,5 38,0 12,5 4,7 6,1 16,1 1,8 30,1 -2,2-2 52,5- 69,6 64,3 10,8 9,3 14,0 21,8 1,8 48,5 1,1
3 69,6— 81,4 77,6 7,7 12,7 18,8 24,2 1,8 57,0 1,9
4 81,4— 93,0 89,3 5,3 12,9 23,0 25,8 1,9 64,4 2,4
5 93,0- 104,1 100,3 3,5 12,7 26,8 26,8 2,1 71,4 2,8
6 104,1- 115,0 110,7 2,6 13,6 30,2 27,3 2,1 78,3 3,3
7 115,0— 127,4 122,0 1,7 11,8 34,5 28,3 2,4 85,1 3,9
8 127,4— 142,9 135,8 1,3 11,3 39,0 28,7 2,6 94,2 4,1
9 142,9— 169,0 155,2 1,1 14,7 45,9 29,6 3,5 105,8 4,6

10 169,0- 222,9 0,8 14,0 80,5 36,1 4,3 138,0 2,2
Högsta
decil
91- 95 169,0- 205,4 184,5 0,7 13,0 58,9 31,9 4,3 121,3 4,4
96- 98 205,4— 255,6 227,6 0,9 15,7 81,0 35,6 4,4 142,2 4,3
99-100 255,6- 346,6 0,6 14,5 154,7 44,6 4,4 187,6 —4,9

Socioekonomisk grupp
Arbetare 106,0 4,1 13,4 28,6 27,0 2,2 75,2 3,5

lågTj-män
mellannivåoch 121,9 3,7 9,4 35,6 29,2 2,6 83,7 3,5

Högre tjänstemän 165,9 3,6 7,3 56,6 34,1 3,3 106,0 2,3
Ovriga 81,6 7,8 14,1 20,8 25,5 2,1 58,7 0,8
Hushållslyp: Ensamstående
0 barn 107,3 3,3 12,3 30,9 28,8 2,3 74,1 2,5

barn1 85,3 17,1 14,3 19,1 22,3 2,1 64,2 3,8
2 barn 67,2 24,4 8,8 11,3 16,8 1,9 54,0 5,4
Samtliga 103,9 5,2 12,3 29,1 28,0 2,3 72,5 2,7
Gifla-sammanboende
0 barn 150,0 0,7 13,1 46,2 30,8 2,9 100,9 2,7

barn1 113,3 4,6 12,2 31,9 28,2 2,6 78,7 2,8
2 barn 93,7 6,6 8,4 25,3 27,0 2,3 66,1 3,1
3 barn 76,6 11,6 7,9 18,6 24,3 2,0 56,0 5,8
Samtliga 119,6 4,2 11,2 34,7 29,1 2,6 82,2 3,0
Boendeform
Hyreslägenhet 104,5 5,4 13,5 29,1 27,8 2,3 73,2 4,0
Bostadsrätt 124,4 3,5 12,6 38,2 30,7 2,4 83,7 2,5
illa 126,7 4,0 10,6 37,0 29,2 2,8 87,0 1,8
Ovriga 84,0 4,9 7,6 22,8 27,1 2,0 59,3 2,3
Förmögenhel marknadsvärde

200 000 103,1 5,3 12,6 28,2 27,3 2,3 72,7 3,6-200 000- 300 000 118,2 3,3 10,1 33,7 28,5 2,6 81,9 3,0
300 000- 400 000 119,8 3,4 9,7 34,3 28,7 2,6 82,8 3,1
400 000- 500 000 131,6 3,1 8,6 39,8 30,3 2,8 89,0 3,0
500 000- 750 000 140,7 2,7 8,0 44,2 31,4 3,0 93,6 2,2
750 000- 1 000 000 144,8 2,5 12,2 47,5 32,8 2,9 94,5 0,1

1 000 000- 5 000 000 189,7 3,1 10,7 73,0 38,5 3,4 113,3 -3,2
5 000 000-

1 inkl. transfereringar
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Tabell 1.3
REFORMFÖRSLAGET på lång Genomsnittkonsumtions-sikt A1111.enligtHuvudtabell. Skalteförslag

årtkrår. 20-64 pensionärer.enhet 1989

Höjd Dispo-ProcentucllTransfereringar Slutlig skattBrutto-
ändringnibelinkomst motmoms

%i in- nuvarandeSkatte- Skatte- i tkr. av m.mgeno - brutto- komstsnitt fria pliktiga system
inkomst

6,233,1 29,0 1,1 79,8114,0 4,7 11,8SAMTLIGA
Bruttoinkomstc KEDecil
lnkomstgränser

17,5 31,5 2,412,5 4,7 6,9 0,852,5 39,21 - 22,6 0,9 50,2 4,666,0 10,8 9,3 14,952,5- 69,62
5,112,7 19,8 24,9 0,9 58,879,5 7,73 69,6- 81,4
5,75,3 12,9 24,1 26,4 0,9 66,493,0 91,54 81,4-

28,0 1,0 73,6 6,03,5 12,7 27,35 93,0- 104,1 102,6
13,6 31,7 27,9 1,0 80,8 6,5113,4 2,66 104,1- 115,0

28,8 87,8 7,11,7 11,8 36,0 1,1115,0— 127,4 124,87
11,3 40,7 29,2 1,2 97,4 7,6139,3 1,38 127,4- 142,9
14,7 47,5 30,0 1,6 109,6 8,3158,7 1,19 142,9— 169,0

5,20,8 14,0 81,3 36,1 1,9 142,0225,210 169,0—
Högsta
decil

60,8 32,3 1,8 125,4 7,8188,0 0,7 13,095 169,0- 205,491-
35,70,9 15,7 82,3 1,9 146,2 7,1205,4- 255,6 230,396- 98

14,5 150,5 43,8 —2,80,6 1,9 191,6255,6-— 344,099-100

Socioekonomisk grupp
77,5 6,6108,5 13,4 30,0 27,64,1 1,1Arbetare

lågTj-män
mellannivå 9,4 36,8 29,7 86,1 6,5124,1 3,7 1,2och

57,0 5,13,6 7,3 34,1 1,5 108,9167,4Högre tjänstemän
22,1 61,6 5,784,6 7,8 14,1 26,1 1,0Ovriga

EnsamståendeIlushållstyp:
5,93,3 12,3 32,4 29,4 76,6110,0 1,10 barn
6,787,0 17,1 14,3 20,0 23,0 1,0 66,0barn1

8,8 12,1 55,3 8,068,4 24,4 17,7 1,02 barn
106,5 5,2 12,3 30,6 28,7 74,9 6,01,0Samtliga

Gifta-sammanboende
153,0 0,7 13,1 47,5 31,0 104,2 6,10 1,3barn
115,3 4,6 12,2 32,8 28,5 81,3 6,21,21 barn
95,3 6,6 8,4 26,1 6,32 27,3 1,1 68,1barn

8,977,8 11,6 7,9 19,2 24,6 1,0 57,63 barn
6,4Samtliga 121,8 4,2 11,2 35,7 29,3 1,2 84,9

Boendeiorm
106,8 5,4 13,5 30,5 75,3 7,0Hyreslägenhet 28,6 1,1

7,5129,4 3,5 12,6 40,5 87,8Bostadsrätt 31,3 1,1
5,04,0 1,3 89,8illa 128,7 10,6 37,6 29,3
6,24,9 7,6 0,9 61,5Ovriga 86,3 23,8 27,6

marknadsvärdeFörmögenhet
7,075,1200 000 105,6 5,3 12,6 29,4 27,9 1,1- 84,6 6,334,8 28,8 1,2200 000- 300 000 120,6 3,3 10,1

85,6 6,535,4 29,0 1,2300 000- 400 000 122,3 3,4 9,7
91,7 6,18,6 40,8 30,5 1,3400 000- 500 000 133,8 3,1

5,41,3 96,5500 750 143,1 2,7 8,0 45,2 31,6000- 000
2,61,3 96,8750 146,4 2,5 12,2 48,2 33,0000- 1 000 000
0,138,2 1,5 117,15 000 191,9 3,1 10,7 73,31 000 000- 000

5 000 000-

1 inkl. transfereringar
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Tabell 1.4
REFORMFÖRSLAGETHuvudtabell. Skatteförslag enligt gå lång slkt Alt 2. Genomsnlttkonsumtions-

tkrår.enhet 1989 år20-64 penslonârer.

Brutto- Transfereringar Slutlig skatt Höjd Dispo-Procentuell
inkomst nibel ändring motmoms

Skatte- Skatte- i tkr. %i in- nuvarandegeno av m.m-snitt fria pliktiga brutto- komst system
inkomst

SAMTLIGA 114,0 4,7 11,8 33,1 29,0 1,2 79,7 6,1
BruttoinkomsteiKBDecll
Inkomstgränser

52,51 39,3 12,5 4,7 6,9 17,5 0,7 31,7 2,9-2 S2,5- 69,6 66,3 10,8 9,3 15,0 22,7 0,8 50,5 5,2
3 69,6— 81,4 79,6 7,7 12,7 19,8 24,9 0,8 59,0 5,5
4 81,4- 93,0 91,6 5,3 12,9 24,1 26,4 0,9 66,5 5,9
5 93,0- 104,1 102,6 3,5 12,7 28,0 27,3 1,0 73,6 6,1
6 104,1- 115,0 113,4 2,6 13,6 31,6 27,9 1,0 80,8 6,5
7 115,0- 127,4 124,7 1,7 11,8 36,0 28,8 1,1 87,7 7,0
8 127,4- 142,9 139,1 1,3 11,3 40,6 29,2 1,3 97,2 7,4
9 142,9- 169,0 158,5 1,1 14,7 47,4 29,9 2,0 109,0 7,7

10 169,0— 224,8 0,8 14,0 81,1 36,1 2,5 141,2 4,6
Högsta
decil
91- 95 169,0- 205,4 187,7 0,7 13,0 60,6 32,3 2,5 124,6 7,1
96- 98 205,4— 255,6 229,9 0,9 15,7 82,1 35,7 2,6 145,3 6,5
99-100 255,6— 343,5 0,6 14,5 150,3 43,7 2,5 190,7 —3,3

Socloekonomlsk grupp
Arbetare 108,5 4,1 13,4 30,0 27,6 1,1 77,5 6,6

lågTj-män
mellannivåoch 124,0 3,7 9,4 36,8 29,7 1,3 85,9 6,2

Högre tjänstemän 167,2 3,6 7,3 57,0 34,1 1,9 108,4 4,6
Ovriga 84,7 7,8 14,1 22,1 26,1 0,9 61,7 5,9
Hushållstyp: Ensamstående
0 bam 110,0 3,3 12,3 32,4 29,4 1,1 76,6 5,9

barn1 87,0 17,1 14,3 20,0 23,0 1,2 65,8 6,4
2 barn 68,5 24,4 8,8 12,1 17,7 1,2 55,1 7,6
Samtliga 106,5 5,2 12,3 30,6 28,7 1,1 74,9 6,0
Gilta-sammanboende
0 bam 152,9 0,7 13,1 47,4 31,0 1,4 104,1 6,0
1 barn 115,2 4,6 12,2 32,8 28,4 1,4 81,1 5,9
2 barn 95,3 6,6 8,4 26,0 27,3 1,3 67,9 6,0
3 barn 77,8 11,6 7,9 19,1 24,6 57,41,2 8,5
Samtliga 121,8 4,2 11,2 35,7 29,3 1,3 84,8 6,2
Boendefo m
Hyreslägenhet 106,8 5,4 13,5 30,5 28,6 1,1 75,2 7,0
Bostadsrätt 129,4 3,5 12,6 40,5 31,3 1,2 87,7 7,3
illa 128,6 4,0 10,6 37,6 29,2 1,5 89,5 4,7
Ovriga 86,3 4,9 7,6 23,8 27,6 0,8 61,7 6,5
Förmögenhet marknadsvärde

200 000 105,6 5,3 12,6 29,4 27,9 75,01,1 7,0-200 000- 300 000 120,5 3,3 10,1 34,7 28,8 1,3 84,4 6,1
300 000- 400 000 122,2 3,4 9,7 35,4 29,0 1,4 85,4 6,3
400 000- 500 000 133,7 3,1 8,6 40,7 30,5 1,5 91,4 5,8
500 om 750 000 143,0 2,7 8,0 45,2 31,6 1,6 96,2 5,1
750 000- 1 000 000 146,3 2,5 12,2 48,2 32,9 1,5 96,6 2,4
0001 000- 5 000 000 191,7 3,1 10,7 73,2 38,2 1,9 116,6 -0,4

5 000 000-

1 inkl. transfereringar

l8-RlNK4



18 SOU 1989:33Bilaga 8

Tabell 1.5
GRUNDALTERNATIV. Genomsnitkonsumlionsenhetdisponlbel inkomst enligBruttolnkomst, skatter,

xiderspensionirer.tkrår Inkomstfördelningsundersökningen.för 1989.

Slutlig skatt Disponibel Antal hush. iBrutto- Ikansfcreringar
inkomstinkomst

%i i popula-Skatte- Skatte- tkr. av ur-geno - pliktiga brutto- tionen valetsnitt fria
inkomst 1000-tal

25,4 29,6 60,5 1l56,5 1053SAMTLIGA 85,9 5,1 67,0

BruttoinkomsteiDecll
Inkomstgrânser

5,5 42,550,8 48,0 10,0 35,3 11,4 114,1 1171 - 51,7 5,0 9,6 46,7 114,5 572 50,8— 52,7 12,5 36,6
52,7- 56,8 54,2 7,4 13,6 46,8 117,3 743 10,4 39,9
56,8- 62,5 59,4 6,5 47,9 12,3 20,8 47,1 115,3 894

15,2 50,0 116,05 62,5— 68,8 65,1 5,4 56,2 23,3 89
68,8— 78,7 73,5 65,2 20,7 28,2 52,8 116,06 2,1 118

56,5 115,57 78,7— 89,3 83,5 0,7 76,8 27,0 32,3 114
104,3 32,6 65,0 115,08 89,3— 96,3 1,4 87,0 31,4 112

35,2104,3— 134,7 118,3 100,1 41,6 76,7 115,19 1,1 143
117,510 134,7— 206,6 0,7 123,6 86,9 42,0 119,8 140

Hushållstyp
Ensamstående 57,479,6 7,1 60,3 22,2 27,9 720,0 391

65,6 436,5 662Giftasamanboende 96,2 1,7 78,0 30,6 31,8
Bocndeform

58,1 744,2Hyreslägenhet 80,9 6,5 62,5 22,8 28,2 441
Bostadsrätt 99,6 35,2 35,3 64,4 64,3 591,9 81,3

297,9Yilla 97,1 2,3 76,8 30,2 31,1 66,9 345
Ovriga 75,0 56,5 29,7 52,7 50,2 2084,0 22,3
Förmögenhet marknadsvärde

55,1200 000 72,8 7,0 61,4 17,7 24,3 718,7 428-—200 000- 300 000 59,6 103,588,0 2,7 74,8 28,4 32,2 109
300 000- 400 000 76,4 2,6 29,3 54,0 101,0 12764,1 22,4
400 000- 500 57,6000 88,2 1,4 73,8 28,6 32,5 59,6 106
500 000- 750 000 96,9 1,2 77,1 36,1 37,3 60,7 106,3 165
750 000- 000 000 95,0 59,2 22,41 0,4 62,5 35,8 37,7 40
000 000-1 269,3 1,0 159,1 47,1 78112,1 110,1 40,9

1 inkl. transfereringar
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Tabell 1.6
REFORMFÖRSLAGETBruttoinkomst, skatter, disponlbel inkomst enligt å kort sikt. Genomsnitt-

Klderspensionärer.tkrårkonsumtionsenhet för 1989. Inkomstfdrdelningsundersiikningen.

Brutto- Iransfereringar Slutlig skatt Höjd Dispo- Skillnad
inkomst nibel motmoms nuv.

Skatte- %Skattc- i tkr. i inkomst systemgeno av m.m.-snitt fria pliktiga brutto- Procent
inkomst

SAMTLIGA 88,8 5,1 69,8 25,4 28,6 1,9 61,6 1,9
BruuoinkomsteiDecll
Inkomstgränser

50,8 50,21 10,1 36,8 5,1 10,1 1,8 43,3 1,8-50,8—2 52,7 53,4 12,6 38,2 4,1 7,8 1,6 47,7 2,2
3 52,7- 56,8 56,0 10,6 41,6 7,0 12,4 1,6 47,4 1,4
4 56,8— 62,5 61,8 6,6 50,0 12,2 19,8 1,7 47,8 1,6
5 62,5— 68,8 5,467,7 58,6 15,4 22,8 1,7 50,6 1,2
6 68,8- 78,7 76,5 2,1 68,0 21,1 27,6 1,8 53,5 1,4
7 78,7— 89,3 86,8 0,7 80,1 26,5 30,5 1,6 58,7 3,9
8 89,3- 104,3 100,1 1,4 90,7 31,4 31,4 1,6 67,1 3,2
9 104,3- 134,7 122,6 104,41,1 41,2 33,6 1,9 79,5 3,7

10 134,7- 211,1 0,7 128,8 88,6 42,0 3,1 119,4 -0,3
Hushållstyp
Ensamstående 82,2 7,2 62,9 21,8 26,5 1,7 58,7 2,3
Giftasamanbocnde 99,7 1,7 81,3 31,3 31,4 2,1 66,4 1,2
Boendeform
Hyreslägenhet 83,6 6,6 65,2 22,4 26,8 1,8 59,4 2,3
Bostadsrätt 103,1 1,9 84,7 34,9 33,8 1,8 66,3 3,0
Yilla 100,4 2,3 80,1 31,3 31,2 2,0 67,1 0,3
Ovriga 78,6 4,0 58,9 21,3 27,1 1,8 55,5 5,2
Förmögenhet marknadsvärde

200 000 75,6 7,1 64,0 17,2 22,7 1,7 56,7 2,8-200 000- 300 000 91,5 2,7 78,0 27,2 29,8 1,9 62,3 4,5
300 000- 400 000 79,2 2,6 66,9 22,0 27,8 1,9 55,3 2,5
400 000- 500 000 91,5 1,4 76,9 28,2 30,9 1,9 61,3 3,0
500 000- 750 000 100,5 1,2 80,3 34,7 34,5 1,9 64,0 5,3
750 000- 1 000 000 97,7 0,4 65,2 35,3 36,1 2,0 60,4 2,0
0001 000- 272,1 1,0 116,8 124,4 45,7 53 144,2 -9,4

I inkl. transfereringar



20 Bilaga SOU8 1989:33

1.7Tabell
REFORMFÖRSLAGET på låninkomst enligtBrultolnkomsl, skatter, disponibel sikt Alt I.

tkrårGenomsnltlkonsumtionsenhet för 1989.Inkomslfördelningsundersökningen. lderspensionärer.

Brutto- Tkansfereringar Slutlig Höjdskatt Dispo- Skillnad
inkomst nibel motmoms nuv.

%Skatte- Skatte- i tkr. i inkomst systemgeno av m.m.-snitt fria pliktiga Procentbrutto-
inkomst

SAMTLIGA 90,3 5,1 69,8 26,3 29,1 0,8 63,2 4,5

BruttoinkomsteiDecll
Inkomstgränscr

50,8 50,6 10,1 36,8 5,6 11,0 0,81 44,2 3,9-50,8- 52,7 53,7 12,6 38,2 4,8 9,0 0,72 48,1 3,1
3 52,7- 56,8 56,6 10,6 41,6 7,6 13,4 0,8 48,2 3,0

62,5 50,056,8- 62,7 6,6 12,8 20,5 0,84 49,1 4,2
68,8 5,4 58,65 62,5- 68,8 16,2 23,5 0,8 51,8 3,7

68,8— 78,7 78,0 2,1 68,0 22,0 28,2 0,8 55,26 4,5
89,3 87,47 78,7— 0,7 80,1 27,0 30,9 0,8 59,6 5,6

89,3- 104,3 101,7 90,7 32,48 1,4 31,8 0,8 68,6 5,7
134,79 104,3- 124,1 104,4 42,1 33,9 0,91,1 81,2 5,8

134,7- 217,6 0,7 128,810 91,4 42,0 1,4 124,8 4,2
Hushéllstyp
Ensamstående 83,9 7,2 62,9 22,8 27,2 0,8 60,2 5,0
Giftasamanboendc 101,0 1,7 81,3 32,1 31,7 0,9 68,0 3,7

’Boendcfonn
Hyreslägenhet 85,1 6,6 65,2 23,4 27,5 0,8 60,9 4,8
Bostadsrätt 108,5 1,9 84,7 37,3 34,3 0,9 70,4 9,3
Yilla 101,2 2,3 80,1 31,9 31,5 0,9 68,5 2,3
Ovriga 79,9 58,94,0 22,1 27,6 0,8 57,0 8,2
Förmögenhet marknadsvärde

200 000 76,7 7,1 64,0 18,0 23,4 0,8 57,9 5,1-200 000- 300 000 92,6 2,7 78,0 28,0 30,2 0,9 63,7 6,8
300 000- 400 000 79,9 2,6 66,9 22,7 28,4 0,8 56,4 4,5

500400 000- 000 92,1 1,4 76,9 28,8 31,2 0,9 62,4 4,8
750500 000- 000 101,5 1,2 80,3 35,1 34,6 0,9 65,6 8,0

750 000- 000 000 99,1 65,21 0,4 36,2 36,5 0,9 62,0 4,7
000 000- 284,51 1,0 116,8 129,9 45,6 1,5 153,1 -3,8

l inkl. transfereringar
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Tabell 1.8
REFORMFÖRSLAGETBruttolnkomst, skatter, disponlbel inkomst enligt gå lång sikt Alt 22.

Genomsnlllkonsumtionscnhet tkrår för 1989.Inkomstfördelningsundersökningen. lderspensionärer.

Brutto- I1ansfereringar Slutlig skatt Höjd Dispo- Skillnad
inkomst nibel motmoms nuv.

Skatte- Skatte- i tkr. i % inkomstgeno systemav m.m.-snitt fria pliktiga brutto- Procent
inkomst

SAMTLIGA 90,3 5,1 69,8 26,3 29,1 0,6 63,4 4,8
Dccil Bruttoinkomstei

Inkomstgränser
50,81 50,6 10,1 36,8 5,6 11,0 0,6 44,4 4,5-2 50,8— 52,7 53,7 12,6 38,2 4,8 9,0 0,4 48,4 3,7

3 52,7- 56,8 56,6 10,6 41,6 7,6 13,4 0,5 48,5 3,6
4 56,8- 62,5 62,7 6,6 50,0 12,8 20,4 0,5 49,3 4,8
5 62,5— 68,8 68,8 5,4 58,6 16,2 23,5 0,5 52,1 4,2
6 68,8— 78,7 78,0 2,1 68,0 22,0 28,2 0,5 55,4 5,0
7 78,7- 89,3 87,4 0,7 80,1 27,0 30,9 0,4 60,0 6,2
8 89,3— 104,3 101,7 1,4 90,7 32,4 31,8 0,4 69,0 6,2
9 104,3— 134,7 124,1 104,41,1 42,1 33,9 0,6 81,4 6,2

10 134,7- 217,6 0,7 128,8 91,4 42,0 124,51,7 3,9
Hushfillstyp
Ensamstående 83,8 7,2 62,9 22,8 27,2 0,6 60,4 5,3
Giftasamanboende 101,0 1,7 81,3 32,1 31,7 0,7 68,3 4,2
Boendetorm
Hyreslägenhet 85,1 6,6 65,2 23,4 27,5 0,6 61,1 5,2
Bostadsrätt 108,5 1,9 84,7 37,3 34,3 0,6 70,6 9,7
Yilla 101,3 2,3 80,1 31,9 31,5 0,7 68,7 2,7
Ovriga 79,9 4,0 58,9 22,1 27,6 0,6 57,3 8,6
Förmögenhet marknadsvärde

200 000 76,7 7,1 64,0 18,0 23,4 0,5 58,2 5,5-200 000- 300 000 92,6 2,7 78,0 28,0 30,2 0,6 63,9 7,2
300 000- 400 000 80,0 2,6 66,9 22,7 28,4 0,6 56,7 5,0
400 000- 500 000 92,1 1,4 76,9 28,8 31,2 0,6 62,7 5,2
500 000- 750 000 101,5 1,2 80,3 35,1 34,6 0,6 65,9 8,4
750 000- l 000 000 99,2 0,4 65,2 36,2 36,5 0,7 62,2 5,1

1 000 000- 284,2 1,0 116,8 129,8 45,7 1,9 152,5 -4 2

1 inkl. transfereringar
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8.2Bilaga

i RINKregeländringarBasbreddningar och

2Inkomst tjänstBasbreddningA. av
småposter. storleklönensProp.Diverse1 mot

Ökade kontantförmåner 164 milj. kr.1
538 milj. kr.1989 488Lön

%0,24 lönenUppskrivning av

BilförmånR2

Bilförmån3022Uppskrivning av

MåltidssubventionerskattepliktSkärptR3

Ökad kontantförmån 3 273 milj. kr.
273 milj. kr. lägges1989 3 572 000. 350 000 kr.med lönAntal över

919 krinkomsttagarepå över50 000 kr med lika beloppde över -ut
i50 000 kr lön.

ldgräntabeskattningSkärptR4

Ökade kontantförmåner 436 milj. kr.
privata tjänstemän.för högreProp lönmot

972 milj.tjänstemän 43 kr.privataLön högre
%1,0D uppskrivningensv

aktierbeskattningSkärptR5 mm.

Ökade kontantförmåner 1 237 milj. kr.
milj.82 864 kr.aktieinnehavetLägges proportionellt mot

%1,5Uppskrivning

försäkringsförmånervissaBeskattningR6 av

Arbetare

Permitteringslåneanordning 500 milj.2TFAAGBAGS TGL + + ++
milj. vilket188 467 kr.Summa lönlönen.proportionelltkr. läggas mot

% lönen.1,32medför uppskrivningen äratt av

tjänstemänPrivatanställda

050 milj.TFA kr.1TGL Irygghetsfond ++
147 199 milj. kr.lönenproportionelltUppskrivning sker mot

ZSamtliga P.7 redovisas utbetal-P.6 ochbasbreddningsbelopp utom som
arbetsgivarav-de ökadekontantförmåner. försäkringsvärdetFöreda av

arbetsgivaravgifter.höjdaP.7 medförP.6gifterna. och
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Arbetare Sociokod 11-12, 21-22
Tjänstman Sociokod 33, 36, 46, 56-57

R 7 Resekosmadsavdrag

Resekostnader avståndetbeaktas enbart bostad arbete överstiger 3om -
mil.

Vid arbetsdagarår220 detta 220 6 320 mil.1motsvarar x
årsOm vi applicerar 1988 erhållesregler för bilavdrag kostnad.en

0001 mil 10.20 krmil 320 mil 7,20 krmil 50012 kr.+x x
Enbart resekostnader 12 500 kr. beaktas.över

R8 Traktamentsbeskatming skärps

Ökad kontantformån 3 419 milj. kr.
Lägges proportionellt inkomstdelar 50 000 i 285ut lön 901mot över
milj. kr. dvs. uppskrivning 1,2 %.

R9 Skärpta regler, ersättning i tjänstenresor
Ökad kontanförmån 5281 milj. kr.
Lägges Kostnadsersättning 12 101 milj.ut mot kr. dvs uppskriv-prop
ningen %.12,6

E10 Slopade skattereduktioner m m.

skattereduktion 1 800 förkr. makar med 1 förvärvsarbetande slopas-
enligt modell.

R11 Breddning näringsverksamhetav

Ökad inkomst 2 200 långoch 4 200 kort sikt. Lägges ut motresp prop
ink jordbruk, rörelse och hyresfastighet 21 592 milj. kr. dvsav upp-
skrivning %med 10,2 19,4 %.resp.
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ÖkadeBasbreddning. kapitalB kapitalinkomser milj. kr.

LångKort sikt sikt

Utökad beskattning 2 667 3331a 4räntor m m
1b Skärpt reavinst, skuldebrev 3 333 3 333m m

Summa 6 000 7 667

ProportionelltP.1 utdelnings-mot
inkomster aktier och kapitalav

65731 milj. kr.
Uppskrivning % %punkt 1 19,0 24,2

R2 Skärpt beskattning aktier 16 667 18 333

Prop aktieinnehavetmot
82 863 milj. kr.

Uppskrivning % %20,1 22,1

ÖkadP.3 löpande beskattning samt
småhusreavinstbeskattning

% taxv. % %1,66 1,71av

P.4 Höjd fastighetsskatt jordbruks- 75 100
fastighet Prop. skattmot
jordbr. fastighet 209 milj. kr.
Uppskrivning 35,9 % %47,8

P.5 Höjd hyra tas höjd 3 225 5 500skattut som
Prop. hyressumma 39 732 milj. kr.mot
Uppskrivning % %8,1 13,84

ÖkadP.6 reavinst bostadsrätt 667 667
Bostadsrätt likf beskatm. villor Q 0004
Summa 667 4 667
Proportionellt förmögenhet imot
bostadsrätt 6 931 milj. kr.
Uppskrivning 9,6 % %67,3

P.7 Skärpt beskattning uth. privatbostad 2 000 2 000
Prop. övriga kapitalink.mot
788 milj. kr.
Uppskrivning 253,8 % 253,8 %

P.8 Höjda taxeringsvärden villor
Gores via ökning marknadsvärde 1979-1988av

uppgårEget Förutsättninga hem köpeskillingskoefñcienten till 1,96att
i genomsnitt 1988 1,333 1979.mot
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proportiontaxeringsvärdet höjs iVi förutsätter att somsamma
marknadsvärdet.

för LänskoderKoefficient
taxvärdehöjn. av

0,75 012,51Stockholms län x-
0,75 032,21Uppsala län x-
0,75 042,12Södermanlands län x-

142,24 0,75Göteborgs Bohus läno x-
250,752,16Norrbottens län x-

Övriga 1,83 0,75län x—
0,751,96Summa x-

Fritidshusb

012,52 0,75Stockholms län x-
Övriga 2,06 0,75län x-

2,21 0,75Summa x-

9 Slopat avdrag kapitalextra
Enligt modell

beskattning pensionsfonderP.10 Likformig

Föravkastningen pensionsfonden beskattas.Enligt förslaget skall attav
1989 pensionsfondernas storlekavkastningen för harkunna beräkna grovt

enligt 2.1.uppskattats tabell
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påTabell 2.1 Storlek pensionsfonder 1989 mdr kr

Privata Privat- Arbetare Summa
fonder anställda

tjänstemän

SPP 132 132
AMF 40 40
Skandia 58,3x0,75 58,3x0,20 58,3x0,05 58,3
I1ygg-Hansa 39,5x0,75 39,5x0,20 39,5x0,05 39,5
Folksam 9,7x0,75 9,7x0,20 9,7x0,05 9,7
Stiftelser 19 19
lgontorsavsättningar 55 55
Ovrigt 50,5x0,75 50,Sx0,20 50,5x0,05 50,5

Summa mdr kr. 118,5 237,6 47,9 404
Procent 29,33 58,81 11,86 100

Avkastningen 10% eller 40,4 mdr,antages och den effektivavara
skatten avkastningen 20% eller 8 100 miljonerantages kr.vara

någorEtt lägre belopp 7 900 miljoner siktkort falla utantas som
hushållen.skattehöjning för På lång sikt kommer hela beloppet 8 100

milj. fallakr. Iöneminskning. Skattehöjningenatt ut löneminsk-som resp.
ningen förutsätts falla olika kategorier proportionellt fondernasmot

enligtstorlek tabell 2.1.
I undersökningen finns ingen uppgift storleken pensionsfonder-om

följandeoch utläggningsprinciper har använts:na
4002 milj. kr. har lagts proportionellt storleken avdragut mot

privata pensionsförsäkringar 1000 milj. kr. har lagts proportionelltut mot
lönen för arbetare.

4 800 milj. kr. har lagts förmånsvärdemed faktorut med 1ett propor-
tionellt lönedelar under 7,5mot basbelopp och med faktor 6,5 propor-
tionellt lönedelar 7,5 basbelopp.mot över

Denna dåmetod har ITP-planen pensionsförmånenanvänts, säger att
10% lönen 7,5år under basbelopp 65%och 7,5lönen bas-av överav

belopp.
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ochSamspelet mellan svensk

kapitalbeskattninginternationell

EnglundPeterav

dåtill historien decennium1980-talet kommer kanske att ettsom
många skattereformer började genomföras. 1986ovanligt beslutades och

ocksåårs omskrivna, viktiga reformer harreform i USA denär mest men
Zeeland, Australien, Canada, Japan ochi Storbritannien, Nyagenomförts

mångaför dessa reformer: sänktaDanmark. Flera drag är gemensamma av
särskilt i skalan, lägre företagsskattesatsmarginalskatter toppen menav

likformighet i beskattningenberäknad bredare bas, och större avenen
hushälls-både i företagssektorn. Seolika kapitalinkomstcr ochslag t.ex.av

1985 m.fl. 1987 för beskrivnin-Iänzi 1987, King Aaronoch närmare
analyser.ochgar

internationella kapitalmarknadernaUnder period har desamma
tidigare regleringar inter-och förfinats i snabb takt, ochutvecklats av
Även gårkapitalflöden börjat dennationella har om processenraseras.

för olika delar kapitalmarknaderna,olika i olika länder ochmed takt ärav
industriländernas kapitalmarknader blirentydig;den allmänna tendensen

De möjligheterintegrerade med varandra. problem ochallt närmare som
olika penningpolitiskautveckling medför diskuteras oftast idenna

långtgåendelikaImplikationerna emellertid minstsammanhang. är
skatteområdet.

bådaSyftet med denna vissa följder dessabelysaärrapport att av
utvecklingstendenser bakgrund principiell analys skattesys-mot av en av

oftaeffektevärld med integrerade kapitalmarknader. Det framställstemens
självklart denna integration medför iskattesystemetnärmast ettatt attsom

måstelitet land Sverige harmoniseras med omvärldens skattesystem.som
I skulle detta gälla för beskattning kapitalinkomster.synnerhet systemen av

såTanken kapital i högre utsträckning arbetskraft sig frittän rörär att - -
awikande menligtbeskattning skulle inverkaöver gränserna att en

Sverige. Ensparande och investeringar och därmed välfärden i allmänt
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låghög kapitalinkomstbeskattning isett omvärlden driversom upp-
ncd världsmarknadens avkastningskrav före skatt motsvarande effektutan

utländska placerares avkastning efter skatt skulle i sig utgöra ett-
lågför lika hög beskattning i Sverige. Dennaargument slutsats ären

såemellertid inte självklar den möjligen kan Den skulle t.ex.som synas.
få till följd olikheter i totalt skattetryck mellan länder enbartatt skulle
kunna avspegla sig i arbets- och konsumtionsbeskattningen, varigenom
skattestrukturen skulle bli lågskatteländer.radikalt skiljaktig i hög- och Ett
viktigt syfte bakgrund ekonomiskär teori, specielltatt mot teorin förav
optimal fråga.beskattning, söka ocksåbelysa denna Jag ska beröra vissa
frågor strukturen kapitalinkomstbeskattningen och exempelom ettge

de möjligheter till internationellt skattearbitrage kan finnas vidsom
integrerade kapitalmarknader.

Som bakgrund ska jag först i avsnitten 1-5 allmängöraen en genom-
ekonomiergång skatternas effekter i slutna och Avsnittöppna 1av

karakteriserar olika skatter inom mycketsorters enkel modell, ochen
avsnitt 2 preciserar skatternas snedvridande effekter. Avsnitt 3 handlar om
hur kan valet optimalt skattesystem awägning olikaman se av som en av
snedvridningar varandra. I avsnitt 4 vidgasmot modellramen till att

påinnefatta effekter räntenivålöne- och i sluten ekonomi. Först ien
5avsnitt den öppna ekonomins dåtas särdrag in. Det blir viktigt skiljaatt

påverkarmellan företagsskatten, investeringarna inte sparandet,som men
hushållsskatten,och hushållensskattär sparandesom utanen men

pådirekta effekter investeringarna. I avsnitt 6 diskuteras sedan i detaljmer
hur principerna för optimal beskattning modifieras hänsyn tillnär tas
ekonomins öppenhet. Slutsatsen små.modiñkationernaär Avsnitt 7att är
diskuterar de effekter bytesbalansen samspelet mellan olika länderssom
skattesystem kan upphov till, hur valutareglering under vissasamtge
förhållanden kan substitut för beskattning internationellaettses som om

svårakapitaltransaktioner kontrolleraär för skattemyndigheterna.att
Frågan arbitragemöjligheter til följd olika asymmetrier mellan olikaom av
kapitalskatter diskuteras i avsnitt 8. I någraavsnitt 9 belyses sedan kort i
sammanhanget viktiga drag hos den svenska kapitalinkomstbeskattningen.

En grundmodell1

Låt utgå från fiktionen tvådet finnsbara slag skatter: skattattoss av en
arbetsinkomster påoch bådaskatt kapitalinkomster, vilka direkten

hushållen. såledesbelastar Vi bryr tills vidare inte skiljaattoss om
företagsbeskattningen och den personliga inkomstskatten tänkerutan oss

hushållen direkt kapitalstocken i ekonominatt äger och disponerar över
den avkastning efter skatt den Distinktionen mellansom genererar.

hushållsbeskattningföreta såoch blir dock fortcentral kapitalrörel-som
beaktas; avsnitt 5 ocksåöver gränserna och följande. Vi frånbortserser se

långdet finns kapital mångarad slagatt avkastning i olikaav en som ger
former, och beskattas enligt starkt skilda principer.som

frånVi bortser vidare inkomstfördelningsaspekter låtaoch kan därför
ekonomin beskrivas representativ individ, välbefinnande berorav en vars
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hur mycket han konsumerar och hur mycket tid han har till andraöverav
aktiviteter avlönat arbete fritid. Konsumtionän kan ske i periodnuet

i framtiden1 eller period avstå från2. Genom och konsumtionatt spara
idag individenökar sina konsumtionsmöjligheter i framtiden. Detta innebär
samtidigt frigörs för investeringar ochatt uppbygganderesurser av en
kapitalstock i samhället.

Följande uttryck beskriver i starkt förenklad form de ekonomiska
vårrestriktionerna för frånvaronrepresentative individ i skatter;av

CzwL-Cl1+rW(1+r);

för konsumtion i frånperiod C, likautrymmet med den periodär 1
sparade förmögenheten, W wL -C1, plus dess avkastning den realaärsom

gånger deträntesatsen, sparade beloppet. Sparandet i period 1 likaär
med arbetsinkomsten, wL, minus konsumtionen i period Cl. Arbets-
inkomsten slutligen gångeruttryckt lönesatsen,är arbetsinsatsen,som w,
L. Det lättastär tolka variabeln L antaletatt arbetade timmar,som men

förståsegentligen ska den i den vidare bemärkelsen arbetsintensitet,av
karriärval etc.

Detta fångauttryck det allra väsentliga iatt sammanhan-mestavser upp
nämligen varje individ kan fritidget konsumtionatt awäga mot genom

valet och konsumtion idag konsumtion i framtiden valetmotav genom
sparande. Det skulle kunna realistiskt kompliceratgöras ochav mer mer

införa flera perioder tillåtalivet,att individen väljagenom att attav genom
arbeta under den delen livet,att medsamt att tasenare av genom

kopplingar till andra generationer Påi form det helastora tagetav arv.
sådanaskulle dock komplikationer några Tvåinte tillföra viktiga insikter.

substantiella antaganden ligger bakom detta uttryck ska docksom
För det förstapoängteras. förutsätter det arbetsmöjligheternaatt är större

i början i slutet livet;än här uttryckt det sättetextrema attav man
endast arbetar i period För det andra förutsätter det viss graden av
egoism i den bemärkelsen sparandebeslut inte uteslutande betingadeatt är

kommande åtminstonegenerationer delvisav omsorger utan styrsom av
omfördelasträvan konsumtionsmöjligheter till den ickeatt yrkes-en

verksamma delen det livet.av egna
Om lägger in skatter ovanståendekapital- och arbetsinkomster i

uttryck kan det skrivas

1-1iL Ci 1+1rf.

där påskattesatsen arbetsinkomstertLär och skattesatsen kapitalin-gar
komster. Eftersom definieradär realräntan trden reala skattesat-ärr som
sen.

någraVi kan beskriva vanliga skatteformeri detta uttryck.termernu av
Först vi trinnebär inkomstskattebehandling.konsekvent realattser en
Om vi avskaffar fårkapitalinkomstskatten, löneskattvi elleren ren

ocksåvad brukar konsumtionsbeskattningkallas intjänande.vidsom
En löneskatt i ocksådenna ekvivalentenkla värld, medär, ochen moms
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ligger väsentligen iutgiftsskatt. skillnaden mellan dessaDen praktiskaen
från kantill skillnadutgiftsskatten och löneskatten, görasatt momsen,

proportionellatillvi härprogressiva, i och med begränsaratt ossmen
konsumtionen,de skattendera uttryckasskatter kan tre som enav

restriktionen blirmotsvarigheten tilloch ovan

nga, wL 1+t,c, 1+r.-

båda vi deti med 1+gdividera leden detta uttryckGenom attatt ser
konsumtionsskatt medliktydigt med skattesystem utanär ett men en

1+t,.löneskatt med skattesatsen
kapitalinkomstskatt, där skattebasenvi ärVidare kan konstatera att en

förmögenhetsskattlikvärdig med därr1-t1wL-Cl rW, heltär en
W.skattebasen är

på arbetsutbud och sparandeeffekterSkattekilars2

olikaofta ibrister analyserasSkattesystems förtjänster och termer av
förstås enkeltneutralitet heltIbland medneutralitet.sorters en

arbetsinkomsterkapital- ochinkomstbeskattning, dvs.konsekvent att
priori ingenfinnsMen detskattesats,beskattas med IL: asamma

rättvist eller effektivt.sigskulleanledning hävda dettaatt att vara vare
två ekonomiskatvå beslut,olikaDe inkomster beror typertyperna avav

fördelning individernafrån olika överoch de kommer slag resurser varsav
följer olika mönster.

inte snedvriderockså beskattningenMed neutralitet kan attmenas
Deaktiviteter.mellan olikaawägningarindividernas eller företagens

utanförmed aktiviteterjämförtkonsumtionincitamenten förekonomiska
En skattarbetsmarknaden avsaknad lönesatsenuttrycks, i skatter, av w.av

minska lönen efterpå snedvrider detta valarbetsinkomster attgenom
å snedvrider sparandebeslu-sidanskatt. En kapitalinkomster andraskatt

Någotoch i framtiden.konsumtion i dagawägningeneller mellanten, mer
två relativpriser ändraspreciserat det finnsuttryckt kan säga att avsom

1-t,w ochfritid och konsumtionskatterna: relativpriset mellan ärsom
konsumtion konsumtion irelativpriset i dag och ärmellan morgon som

detvå meningenicke-neutrala i den1 1-t,r. De skatterna attär+
påverkar individernasrelativpriser därmedsnedvrider endera dessa ochav

således sig med avseendeinte neutralval. En inkomstskatt, är vare
denavseendekonsumtion och fritid eller medawägningen mellan

i framtiden. Enkonsumtion idag ochintertemporala awägningen mellan
å avseende.i intertemporaltutgiftsskatt andra sidan neutralär

Neutralitet beslutsnedvridande individernasi denna bemärkelse av-
före kansamhällsekonomisk effektivitet. Lönen skatttillhar kopplingen-

individen skulleför värdet detnämligen uttryckett av somsomses
Likaså före skattutanför hemmet. kanproducera han arbetade räntanom

på investeringar. Vidavkastningen produktivauttryck förettses som
uppoffring, väljer arbetaneutralitet därför individens hankommer när att

något produk-minskademindre, med deteller överensstämmaattspara
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tionsvärdet. Skatterna driver in kilar mellan de priser avspeglarsom
knapphetsförhållanden,samhälleliga och 1+r, deoch priserw som

konsumenterna på,baserar sina beslut l-tüw och 1+1-t,r. En skatt
löneinkomster fritiden billigare,gör och därförkan minskaväntas
arbetsutbudet. En skatt kapitalinkomster det billigaregör konsumeraatt
i jämförtdag med i framtiden och tenderar därför minska sparandet.att

Det hävdas ibland sambanden mellan skatter och arbetsutbud ochatt
sparande inte skulle på,entydiga. Anledningen skattär attvara t.ex.,en

Åtvåarbete har effekter. sidan blir konsumtion fritid relativtena settav
billigare, vilket otvetydigt ökar fritiden arbetstidens bekostnad, den s.k.

Åsubstitutionseffekten. andra sidan blir skattebetalaren fattigare, vilket
sannolikt tenderar öka hans arbetsutbud, den s.k. inkomsteffekten.att
Eftersom inkomst- och substitutionseffekterna åt hållnormalt drar olika
kan inte uttala sig generellt vilken Dettaöverväger.man om som

dockbygger orimligt antagande, nämligen skat-ettresonemang att
frånteintäkterna försvinnerbara medborgarna. Om i stället beaktarman

återgårde i form transfereringar fåroch offentligatt konsumtion viav en
motverkande inkomsteffekt, detoch kan finnas skäl inkomstef-att tro att
fekterna i varandra för den genomsnittligastort sett tar ut skattebetalaren.
Det därför framförär allt substitutionseffekten har betydelse försom

påskatternas effekter arbetsutbud och konsumtion.

Optimala3 skattesystem

Det förda leder till slutsatsen skattesystemresonemangetovan att ett som
någrainte driver in skattekilar, och därigenom neutralt i samtligaärsom

för individerna relevanta avseenden, skulle önskvärt samhälleligvara ur
effektivitetssynpunkt. Denna slutsats emellertid ointressant,är rätt
eftersom flestade praktiskt hanterbara skatterna snedvridande i ellerär ett
flera avseenden. För analys strukturskattesystemets det därförären av

utgåfruktbart från den offentligaatt behovsektorn harattmera attav
driva in visst givet belopp i måsteskatteintäkter,ett och detta ske medatt
snedvridande sådanskatter. Med utgångspunkt intekan generellten man

skattesystemsäga inteatt snedvridande i viss dimension t.ex.ett ärsom en
utgiftsskatt skulle föredra framför snedvrideratten ett annatvara som
viktigaalla relativpriser t.ex. inkomstskatt. Men kan heller inteen man

priori säga driver in lika kilar mellan allaatt ett system storaa som
relativpriser det effektivaär skattesystemet. Genom tittaenbartmest att

påverkashur relativpriserna någotkan inte specifikt effektensäga om
den samhällsekonomiska effektiviteten.
Med effektivitet i detta individernassammanhang arbetsutbudattmenas

påverkas såoch sparande förhållandeska lite möjligt i till vad desom
skulle i avsaknad skatter. Mer preciserat det den ytterligareärvara av
snedvridning den sist inbetalade skattekronan förorsakar skasom som
hållas Härav följer regeln iskatten första hand bör läggasattnere.
sådana aktiviteter lågdär priskänsligheten på Låtmarginalen.är oss
exempliñera med individerna i allmänhet sänktaatt anta att reagerar
löner med kraftigt minska sitt arbetsutbud, medanatt sparandet relativtär
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dåpå upphovräntevariationer. En skatt arbetsinkomsterokänsligt för ger
på kapitalinkomstertill effektivitetsförluster skattän attstörre genomen

därmedkraftigare minskning produktionen ochden leder till aven
såsådantSkattestrukturen bör i fallkonsumtionsutrymmet. awägas att

relativtrelativt lindrigt och kapitalinkomsterarbetsinkomster beskattas
hårt.

efterfrågan förhållandevissådana prisokänsligRegeln där äratt varor
till vissa sprit och tobaklämpliga skatteobjekt leder direkt slutsatser; ärär

hård detbeskattning. Tillämpningenlämpliga kandidater fört.ex.
inte rättfram. Anledningen skattaktuella problemet dock ärär att en

påverkaockså korseffekter, d.v.s. inteha starka s.k.kapitalinkomster kan
också möjligtarbetsutbudet. Det därförsparandetbara är attutan

låg arbetsutbudetbörskattesatsen för kapitalinkomster även omvara
förhållandevis King 1980för lönevariationer se ochkänsligtskulle vara

Vår storleksordningenrelativaLindgren 1986. kännedom denom
svårtockså sådan utomordentligt dradetdessa känsligheter är attär att
awägningennågra den lämpligaempiriskt välgrundade slutsatser om

såför enkelinomarbets- och kapitalinkomstskattermellan enramen
ekonomin den vi hittillsmodell använt.av som

påEffekter lön och4 ränta

hushållenssnedvridande effekter valNär diskuterat skattesystemets
opåverkadekapitalavkastningen givna ochhar betraktat lönen och som

särskilt i längreMen detta kan,skatternas storlek och struktur. ettav
ekonomiförutsättning. I slutenperspektiv, alldeles orealistisk envara en

medföra minskademinskat sparandekapitalimport skulle ettutan
kapitalstock och lägre kapitalinten-investeringar sikt mindreoch enen

påverkasHärigenom gränsproduk-arbetad timme.sitet kapitalstock per
båda fallavarigenom lönen kommertiviteten för produktionsfaktorerna, att

stiga.kapitalavkastningen före skattoch att
frånsådana återverkningarpå produktionssystemetMycket tyder att

sammansättningeffekter konsumtionensviktigare dekan än somvara
måsteFör hänsyn till demi förra avsnittet. kunnadiskuterade att ta

komplicerade samband i ekonomin. Iemellertid väsentligtbeakta mer
års simuleringsmodellerflera numeriskaforskning finns exempelsenare

tillverkningar med hänsynsyftar till analysera skatternas tagenattsom
ocksåiönenivå.på Dessa modeller i flerakapitalavkastning ocheffekter är

hittillsväsentligt rikare den mycket enkla model viandra avseenden än som
samtidigtomkring antal levandehar betraktat. De uppbyggdaär stortett

ålder, förutsätts under den förstaindivider olika och arbetaav som var en
pensionsårenkonsumtionsutrymme fördelen sitt liv för haoch attav spara

grundastill kommande generationer. Modellernaplus eventuellt till arv
åralltså Varje gammalden livscykelhypotesen för sparande. dörs.k. en

ekonominföds generation, och det totala sparandet i bestämsoch aven ny
frånsamtidiga mängd samtidigt verksammade sparbesluten storen

således dessa ochgenerationer. Dagens kapitalstock resultatetär av
På den totalatidigare generationers sparande. motsvarande ärsätt
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mängden produktivt arbete resultatet alla idag aktiva generationersav
samtidiga beslut.

påverkarIndividernas såledesbeslut frånhur kapitalstocken utvecklas
år årtill och hur mycket arbetskraft årvarje finns tillgänglig försom

tvåproduktionen. Dessa grundläggande produktionsfaktorer bestämmer
årligadet produktionsresultat ska fördelas mellan konsumtion ochsom

Härigenom ocksåsparande. bestäms kapitalavkastning och arbetslön;
kapitalintensitethögre kvoten mellan kapitalstock och arbetsutbud desto

lägre kapitalavkastning och desto påverkarhögre lön. Samtidigt dessa
faktorpriser i sin efter skatt och med hänsyn tilltur, netto utbudet av
offentlig service och transfereringar, individernas sparande och arbetsut-

Systemetbud. kommer ha allmän jämvikt där de priseratt liggeren som
till grund för individernas beslut överensstämmer med produktionsfaktorer-

gränsproduktivitet.nas
Med simuleringsmodell slag kan olika skattesystem jämförasantytten av

under årantagande de varje ska visstatt belopp iettom generera
Frånskatteintäkter. översikt Kotlikoff 1984 kan antal slutsatseretten av

ocksådras se Auerbach och Kotlikoff 1987 för vidare analyser med hjälp
slag modeller. Jämförelsenormen renodlad inkomst-ärav samma av en

därskatt arbets- och kapitalinkomster beskattas enligt skattesats.samma
övergångEn till utgifts- eller löneskatt, dvs avskaffandeetten av

beskattningen dåkapitalinkomster, leder till högre kapitalintensitet,av en
lönenivåhögre före skatt, lägre föreränta skatt och högreen en en
Dettasparkvot. allmängiltigt resultat inomett försynes vara ramen

empiriskt sannolika specifikationer hushållens arbetsutbuds- ochav
sparbeteende.

Härav följer emellertid inte självklart löneskatt skulleatt atten vara
föredra framför inkomstskatt effektivitetssynpunkt. För det första ären ur
det inte alldeles säkert någotkapitalstockstörreatt Juär önskvärt.en

kapitalstock åtgårdestostörre sparande bara för förslitetersättaattmer
bibehållakapital och till kapitalintensiteten för kommandeatt generationer.

När kapitalintensiteten så hög avkastningenär efter depreciering inteatt
folkökningstaktenär större än kommer varje ytterligare ökning av

kapitalintensiteten minska konsumtionsutrymmet capita iatt ekonominper
kapitalbiIdningens sågyllene regel. För måste,det andra även om
ytterligare sparande tillgångskulle varje individ till produktivastörrege

tack den högre kapitalintensiteten, hänsyn till deresurser tasvare
påsnedvridande effekter individernas diskuterades föregåendeval isom

avsnitt.
såledesMan någrakan inte kan dra helt entydiga påslutsatser basis av

dessa studier. ändåSammantagna tyder de frånrörelseatt en en
generell inkomstskatt i riktning löneskatt eller utgiftsskatt i allmänhetmot

välfärdshöjande.verkar

5. En ekonomiöppen

slutsatserna skattesystemets effekter i ekonomi beror framföröppenom en
i vilkenallt grad produktionsfaktorer rörliga Detår över gränserna.

l9-RlNK 4
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såväl realkapitalråda någon kapital,tvekantorde inte att somom
frånvaro sig lättare gränsernatillgångar, regleringar överi rörfinansiella av

löneskillnader mellanklarastDetta illustrerasarbetskraft. attän av
kapitalavkastning.iskillnaderallmänhet mycketländer i större änär

inter-med deekonomin idagintegrerad den svenskaHur ärnära
på företagen dettittarkapitalmarknaderna Om först ärnationella

inter-bolagsskattkapitalkostnader förederasuppfattarimligt somatt
tillåts aktierutlänningar köpaägarkapitalbestämda. Vad gällernationellt

utomlands,många noteradesvenska företagoch ärStockholmsbörsen
långfristigfritt fram förlånat principkapital det ioch vad gäller är

direkt ellerhushållssidan Varkenupplåning. På annorlundadet ut.ser
kanalen förviktigasteden kanskeförsäkringsbolagen,indirekt genom

hushållen utsträckninghushållssparande, ikanmarginellt större agera
väljaföretagen kankapitalmarknaden. Genom attinternationellade att

ändå medräknalandet kaninom ellerfinansiera sig attutom man
bestämmande för debliravkastningskrav i hög gradvärldsmarknadens

skattavkastning eftersvenska placerarnas
sigallt kapitalLåt ochdärför renodla rörresonemanget anta attoss

arbetskraf-medanmellan Sverige och omvärlden,fritthelt över gränserna
Låt ekonominvidare förutsätta den svenska ärhelt orörlig. attärten oss

pånågot internationellaså inflytande deninte kan haliten denatt
Även uppfyllda idag kanräntenivån. förutsättningar inte fulltdessa ärom

i framtiden,sig realistiskade kommer allträkna med att teatt merman
med varandra.blir allt integreradefinansiella marknadernade närmarenär

mindrerörlighet möjligenarbetskraftens bristandeFörutsättningen ärom
högutbildad arbetskraft.kapitalägare ochframför allt vad gällerrealistisk,

hålletmåste finansieras medinvesteringar helt ochekonomiI slutenen
förhållande nödvändigt-viss skattDetta innebärsparande.inhemskt att en
på investeringar denfår sparandeeffekt ävenvis precis omsomsamma

begårsådanpåverka I världendast endera.primärt skulle manensynas
våld hittills gjort,verkligheteningetdärför större att, somgenom

ekonominhushållen i ochkapitalstockendirekt helaförutsätta ägeratt
I slutenavkastning kapitaletför denbeskattas direkt genererar. en

företags-alltså skilja mellaningen anledningekonomi finns det att
realkapitalstockenavkastningdenbeskattningen, läggs somsom

ersättningläggs denpersonliga beskattningen,denoch somgenererar,
ocksåfår. rättframt,principielltfinansiärer Det änföretagens är omsom
båda denoch beräknaintegrera de skatternatekniskt komplicerat, att

King ochkapitalavkastningen;effektiva skattesatsentotala t.ex.se
sådana ochjämförelse skattesatserinternationellFullerton 1984 för aven

Sverige.motsvarande beräkningar förförLindberg 1983Södersten och
fundamental skillnad mellanekonomi det däremotI äröppen enen

varifrånmedborgareinhemskabelastarpersonliga skatter, oavsettsom
avkastningenbelastarföretagsskatter,ochinkomsterna härrör, som

det3. alltsåMan medkaninom landet ägerrealkapital oavsett envem som
inhemskaskattföretagsskattengeneralisering ärviss säga att en
inhemsktbeskattningen skattpersonligaoch den ärinvesteringar en

sparande.
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dettaAv följer analysen isynsätt avsnitt 2 väl beskriver effekternaatt
personligaden beskattningen sparande iäven ekonomi. Detöppenav av en

inhemska sparandet kommer minska, detta kommer inteatt attmen
påverka investerarnas avkastningskrav efter skatt förutsättssom vara

påverkasinternationellt givet. Därmed inte heller kapitalintensiteten inom
i Sverige verksamma företag, följer arbetsproduktivitet ochattvarav
lönenivå sådanblir oförändrade. En får alltsåskatt välfärdseffekter genom

påverkarden konsumenternas beslut vid givna fåratt priser, den ingamen
följdverkningar påvia effekter faktorpriserna. Eftersom det inhemska

påverkassparandet inte investeringarna får den personliga beskatt-men
ningen kapitalinkomster också påeffekter bytesbalansen, kanav som
uppfattas skillnaden mellan inhemskt sparande investeringar,och ochsom
därmed den andel det inhemska realkapitalet i utländskär ägo.av som

Låt i stället betrakta effekterna inhemsk företagsbe-skärptoss nu av en
skattning. Eftersom kapital, via nyinvesteringar, rörligtär över gränserna
måste, någonför viljaska inhemskt realkapital,att äga avkastningen
nyinvesteringar inom sålandet stiga efterden skatt alltjämtatt motsvarar

internationellt nivån.den givna Härigenom kommer skärpt företagsbe-en
skattning minska kapitalintensiteten i inhemsktatt näringsliv och därmed

lönenivån.den inhemska I detta liknaravseende dess såledeseffekter dem
diskuterades fåri avsnitt 4 Däremot ändrad företagsbeskatt-som ovan. en

påning inga effekter inhemskt sparande, varför skärpning inverkaren
positivt bytesbalansen medföroch det inhemska sparandet iatt högre
utsträckning kommer i tillgångar.placeras utländskaatt

En åskådliggörainfallsvinkel för skillnadenatt mellan invester-annan
ings- och sparandeskatter tittaär deras incidens,att dvs. hur de
övervältras ersättningen till produktionsfaktorerna kapital och arbete.

sådan ocksåEn analys kan under vissa speciella förutsättningar ses som en
påeffekternaanalys inkomstfördelningen i samhället, nämligen detav om

två åtskiljarafinns arbetarklass arbetar integrupper: en som men sparar
kapitalägarklassoch inte arbetar.en som sparar men
personliga beskattningenDen hushållens kapitalinkomster, ärav som

inhemsktskatt sparande, kommer i huvudsak drabba just demen att
betalar skatten nämligen de inhemska kapitalägarna. Eftersom densom
påverkarinte avkastningskravet för investeringar i näringslivet kommer
inteden via kapitalintensitetsänkt påövervältrasatt löntagarna. Deten

förenda kapitalägarnasättet minska bördan frånskatten,att bortsettav
emigrera, minska sitt fårsparande,är detta ingaatt att konsekvensermen
lönenivån. Om beskattningen påi företagensstället läggs vinster, dvs.
det inom landet verksamma kapitalet drabbasoavsett är ägare,vem som

kapitalägarna inte alls eftersom avkastningskravet efter skatt inter-är
nationellt givet. Därför kommer räntabilitetskravet före skatt nya
investeringar stiga varigenom kapitalintensiteten lönenivånatt och sjunker.

alltsåFöretagsskatten påövervältras löntagarna.
såledesVi under de renodladeatt antaganden karakteriserarser som

fårliten ekonomi företagsbeskattningenöppen och den personligaen
beskattningen kapitalinkomster helt olika effekter. Den förra bärs i sinav
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inhemska kapitalägarna.i sin helhet dedenhelhet löntagarna, senare avav

på ioch investeringarsparandeOptimal skatt öppen6 en
ekonomi

effektivitets-förefaller leda till slutsatsenVad attsagts man ursom ovan
står personliga beskattningenawägning mellan deninförsynpunkt aven

konsumtion, sparande ochsnedvridande effektersparande harsom
snedvriderinvesteringarföretagensbeskattningenarbetsutbud och somav

Denoch investeringsbeslut.produktions-faktorpriser och därigenom
båda därförskatter skulle haawägningen dessa göralämpliga mellan att

investeringar sparande: lägreochrelativa räntekänsligheten hosmed den
påskatträntekänsligare investeringarna och lägreär,företagsskatt

hushållens räntekänsligt dettasparande är.mer
sådanstår awägning mellan företags- ochinförSlutsatsen att enman

omständig-hushållsbaserade under speciellaemellertid endastskatter gäller
förstå till teorinlämpligtdetta detFör ärheter. närmare attatt om

teori,inom dennaEtt centralt resultatoptimal beskattning. t.ex.se
så snedvriderde inte1985, skaskatternaAuerbach sättas attär att

förhållande till den teknikproduktionsteknik iföretagens val somav
skatterfrånvaron De skaanvända sig iskulle ha valtföretaen att avav

uppstår konsumtionsledet, medanså isnedvridningarallai stället sättas att
arbetskraft ochanställninginvesteringar,företagens beslut avom

på ifaktorkostnader allaanskaffning insatsvaror ska baseras sammaav
företag.för allabranscher och typer av

kommer, förutsattlika för allafaktorkostnaderna efter skattOm är att
olikamellan desina vinster, kvotenefter maximeraföretagen strävar att

substitutionskvotenden marginellaproduktionsfaktorernas gränsprodukt
sådan likhetinseDet lättbli densamma i alla sektorer. är attattatt en

i övrigtmåste effektivitet skattesystemetvillkor förgälla ävenett omsom
nämligen produktionen iså fallet skullesnedvridande. Om inteär vore

frånproduktionsfaktorer fördesekonomin kunna ökas övertotalt om
sådanaförhållandevis låg där derasproduktivitet tillsektorer där de har

effektivitetsvillkorMotsvarande gällerproduktivitet relativt högre.är sett
marginellai olika sektorer; deninvesteringarför avkastningenäven

i olikadensamma sektorer.investerad skaavkastningen krona varaen
oundvikligenklumpsummeskatter harutom s.k.All beskattning

refereradeVad slutsatsensnedvridande verkningar. den säger är attovan
så snedvridnin uteslutandede direktautformasskattesystemet bör att garna

uppstår sparande, arbetsutbudbeteendekonsumenternasatt osv.genom -
Sådana snedvridningar kanpåverkas efter skatt.relativpriservia ändrade-

få följdeffekti avsnittdiskuterades ävennaturligtvis, att varu-somsom
ekonomi kanändras. Ifaktorpriserna före skatt öppenoch t.ex.manen

minskar arbetsut-löneinkomster,skattmed skärpträkna att somen
lönenivå sekundäraMen denföre skatt.till högrebudet, leder typen aven

någon det valet skaför valet skattesystem;betydelseeffekter inte haska av
hushållenspriskänsligheterna hosrelativadefortfarande bestämmas av
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beslut.
Denna analys har viktiga konsekvenser för ekonomi med utrikeshan-en

kapitalrörelserdel och fria Handel kan nämligen i detta sammanhang
betraktas ytterligare produktionsaktivitet. Därför ska skattesyste-som en

såutformas finansiellamet eller reala investeringar påatt, t.ex., världs-
marknaden avkastning marginalen realinvesteringar iger samma som
inhemska produktionsaktiviteter. Om Sverige kan uppfattas litensom en

ekonomi inflytandeöppen den lånarutan över realränta till vilken vi ut
vårteller upp ska skattesystem därför såutformas avkastningskravenatt

på alla slags inhemska investeringar medöverensstämmer världsmarknads-
räntan

Implikationer för valet företagsskattesystem i Sverige entydiga:ärav
slås någradet inteska in kilar mellan världsmarknadens avkastningskrav

placeringar i företag och svenska företags avkastningskrav realinveste-
ringar. Observera någondet inte spelar förhållandenroll vilkaatt som
drivit fram världsmarknadsräntan. måDen resultatet skatte-vara av en
struktur inoptimalär sedd globalt perspektiv ståreller i stridsom ur som
med de värderingar ligger till grund för det svenska skattesystemet,som

den erbjuder likafullt måsteavkastning bli normerande förmen en som
påavkastningen inhemska investeringar. Detta egentligen ingetär änannat

vanligt frihandelsargument; distortionerett i omvärlden i sig ingetutgör
skäl för inhemska distortioner.

Hur företagsbeskattningenska utformas för de svenska företagensatt
avkastningskrav fåsska sammanfalla medatt motsvarande avkastningskrav

världsmarknaden Svaret tvåfinns sådanadetär renodladeatt neutrala
Det konsekventsystem. är inkomstbeskattning där den beskat-ena en

tningsbara vinsten uträknad efterär avdrag för reala kapitalkostnader -
både lånatoch kapital efter avskrivningareget samt motsvararsom-
kapitalstockens värdeminskning. Det andra neutrala systemet är en
konsekvent utgiftsskattebehandling: avdragsrätt för investeringar vid

vinvesteringstillfället och beskattning det fulla förädlingsvärdetav utan
avdrag för och Bådaräntor utdelningar. dessa upnår neutralitetsystem
oberoende skattesats. De flesta praktiskt tillämpade innehållerav system

bådaelement med resultatetsystemen helheten blir icke-neutral.attav
Södersten Ysanderoch 1984 bådadiskuterar de alternativens för- och
nackdelar, och pläderar för utgiftsskattekonstruktionen.

Utgångspunkten för detta avsnitt förmodan avvägningenattvar en
hushållensmellan beskatta sparandeatt och företagens investeringar skulle

ha medgöra sparandets investeringarnasochatt räntekänslighet.relativa
Vi har emellertid kommit till någonslutsatsen sådan awägningatt inte
behöver investeringarnasgöras; räntekänslighetoavsett ska företagsskatten

neutral avkastningskravetatt överensstämmer medvara föreräntan
skatt. Den inledande förmodan dock inteär helt ogrundad. Slutsatsen om
effektivitet i produktionen gäller nämligen endast under den viktiga
förutsättningen det antingen någrainte finnsatt rena företagsvinster
dvs. vinster normal kapitalavkastningöver sådanaeller vinster kanatt
beskattas bort till fullo. Om ingetdera dessa villkor skulle uppfylltav vara
kan speciella faktorskatter indirekt beskattaett sätt vinster.attvara rena
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villkoretskatterna ska närför hur sättasreglernaDe allmänna om
Stiglitz ochkomplicerade seuppfylltinte ärefter skatt ärnollvinst

beskattaavvägningen mellanUppfattningen att1971.Dasgupta, att
investeringarnashushållens sparande berorochvinsterföretagens

riktig iemellertid visatsräntekänslighet harsparandetskontra ara
ekonomimodelli enkelnämligenåtminstone speciellt fall, somav enett en

och därkapitalmarknaden,internationelladenintegrerad medheltär
1987.Giovannini,seproduktionsfaktornendakapital denär

Såföretagssektorn.iinvesteringar skerallavi förutsattHittills har att
varaktigaochHushållens i heminvesteringarfallet.emellertid inte egnaär

investeringar. Av-de totalabetydande delkonsumtionsvaror är aven
driftskostnader ochnyttjandevärde minusdessakastningen utgörs av

på inominvesteringarAvkastningenvärdestegring.depreciering plus
försvårare och observerahushållssektorn i allmänhet mätaattär

företagssek-investeringar inomavkastningenskattemyndigheterna än
praktikenoch ischablonmässiga formeridärförDen beskattastorn. mer

neutralföretagsbeskattningenOmlåga effektiva skattesatser.med vore
mellankapitalstockenfördelningineffektivmedföraskulle detta aven

i HanssonkalkylerEnligthushållssektorerna i ekonomin.ochföretags-
ineffektivitetför dennakostnadensamhälsekonomiska1985 denkan
realistisktskäl intedet olika är attuppgå Ombetydande belopp.till av
skattsesystemreformerathushållens investeringar imed etträkna att

ut,7 förhållande eventuellt utgöradetta ettfullt kanbeskattaskommer att
företagssektorn.investeringar isubventioneringvissskäl till aven

nämligenDetpraktisk betydelse.förFrågan detta harvad alltär gernu
ska beskattas.företagsvinstermed vilken skattesatsfingervisningföga om

delsvinsterbetydelsefulla rena är,svårt sig huruttalaDels detär att om
räntekänslighetenrelativanågon uppfattning denklarvi knappasthar om

dennaingenting hurviFramför alltinvesteringar.sparande och vethos
skullefalletEndast dettaolikavarierar medrelation räntesatser. voreom

påverkasföretagsbeskattningenlåta inhemskadenfunnit skäl förha att
påverkarmån världsmarknads-dettai denomvärldens skattesystem somav

stöd förfinnafördaidärför inte lättDet är att resonemangräntan. ovan
efterbehöversvenska skattesystemetdetföreställningen anpassasatt

hållas uppfattatvi hari minnetDet böromvärlden. attiskattereformer
skalavkastning ochavtaganderesultatuteslutandevinster avsomrena

medi sambandfrån monopolfrån och temporäraosäkerhetbortsett
förhållandenmarknader,metoder ochprodukter,utvecklingen somnyaav

finns mycketintedär detspecielltanalyseraskäldet finns att men
sigteori lutaekonomisk mot.etablerad att

valutaregleringochBytesbalans7

Det finns dockförhållandevis entydiga slutsatser.såledesteoriRen ger
påverkasvårtEnligtdessarelevanta är.diskutera hurskäl resonemangatt
ekonomiiolika faktorerfundamentaltinvesteringarochsparande enav

tillgångenmedvarierarInvesteringarnakapitalrörelser.friamed
ekonomins konsum-medsparandetochinvesteringsobjekträntabla
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tionsbenägenhet. Om detta fallet skulle sigär relativtvänta storaman
variationer i bytesbalansen, vilken definitionsmässigt lika med skillnadenär
mellan sparande och investeringar. Det emellertid tämligenär väl belagt
Feldstein Horioka,och 1980, Feldstein, 1983, Obstfeld, 1986, Summers,
1987 sparande investeringaroch starkare korreleradeatt med varandraär

vad skulle sig iän ekonomiervänta med väl integreradeöppnaman
kapitalmarknader, dvs. det finns starka tendenser till jämvikt iatt

förhållandebytesbalansen. Detta har olika gårtolkningar. Engetts ut
kapitalmarknaderna helt enkelt inte skulle särskiltatt integreradenäravara

med varandra. Denna förklaring mångakan säkert ha giltighet förstor
länder under perioden före 1980-talet liksom för de länder fortfarandesom
har verkningsfull valutareglering. En förklaring tendensenären attannan
till bytesbalansjämvikt helt enkelt statistiskär artefakt förklarasen som av

underliggande faktorer, inhemska konjunktursvängningar,att t.ex.samma
påverka bådeskulle åtsparande investeringar håll.och En tredjesamma

hypotes, vårtsärskilt intressant i går påär sammanhang,som ut att
målvariabelbytesbalansen viktigär för den ekonomiska politiken. Etten

skäl till detta skulle kunna vill sårbarhetundvika alltföratt storvara man
för ekonomisk-politiska ingrepp i andra länder särskilda skatter mot-
utländsk egendom, exproprieringar beståendeskulle följam.m. som av-

obalanser. Uppfattningen målvariabelbytesbalansenexterna viktigatt är en
jävas förvisso inte sig den allmänna ekonomisk-politiska diskus-av vare
sionen officiella måleneller deklarationer för politiken i Sverige. Detav
kan finnas skältvärtom den i betydande grad har präglatatt tro att

decennierna.stabiliseringspolitikens utformning under de senaste
Om jämvikt i bytesbalansen mål,ekonomiskt-politisktär och.ett

från måletawikelser tenderar med stabiliseringspolitiska medel,att mötas
någotkommer den optimala skalteanalysen i annorlunda dager. Antagen

världsmarknadsräntan höjs, följd skärptatt utländsk kapitalin-t.ex. som av
komstskatt. Med oförändrad svensk kapitalinkomstbeskattning kan det
kort sikt förväntas medföra tendens till bytesbalansöverskott;en av-

påkastningskravet investeringar stiger samtidigt det blir lönsamtsom mer
spara målMed bytesbalansjämvikt föratt politiken kan detta väntassom

tillleda stabiliseringspolitisk expansion, ökade offentliga utgifter.t.ex.en
Om vårtinte harmoniserade skattsystem med omvärlden skulle därför

fåriskenlöpa olämplig stabiliseringspolitik.att en
Ett frånisolerasätt bytesbalansen utländska räntevariationeratt är

valutaregleringar: såvälOm internationella lån portföljplacerin-ochgenom
företagsförvärv direktinvesteringaroch förbjudna skullegar som vore

ekonomin.få någotutlandsräntan inte direkt genomslag den svenska
Valutaregleringar därförskulle eventuellt kunna uppfattas som en
näst-bästa politik syftande till förhindra stabiliseringspolitikenatt att
onödigtvis hänsyn till bytesbalansen.styrs av

Ibland brukar valutaregleringar också anföras lösning ettsom
kontroll- och informationsproblem. Antag det i praktiken skulleatt vara
alltför kostsamt för inhemska myndigheter övervaka kapitaltransak-att
tioner med omvärlden. Med helt fria såkapitalrörelser skulle i fall

frånnettointäkterna på hushållensskatten sparande riskera bliatt
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beskattningutgiftsräntor ochförutsatt avdragförsumbar att avav
På marginalen skullemarginalskatt.sker medintäktsräntor samma

världsmarknads-efterhushållssektorn sighelhet komma att anpassasom
valt skattesatsenliktydigt medföre dvs.skatt, är atträntan systemet man

lämpligt endastvalhushållens Som vi dettasparande. är ettnoll sett
därförvalutareglering skulleEnomständigheter.speciellaunder mycket

politik. Dettabästanästockså synvinkel kunnadenna ses som enur
samhällsekonomiskaoch deverksamden kanförutsätter dock göras attatt

små.kringgåendedesskostnaderna för är

räntebeskattningaktie-mellan ochSamspel8

alla slaggälleroch skattesatsHittills har vi förutsatt att avsammaen
ochuppsjö olika reglerfinns detkapitalinkomster. I själva verket en av

Edintillgångar. Agell ochstudier,olika Empiriskaförskattesatser t.ex.
tyder1984 för USA,King Leape1985, 1988 för Sverige och och att

hushåll med högdvs.till skatteklienteleffekter,detta upphov s.k. attger
tillgångar, medanlindrigt beskattadeföreträdesvis placerar imarginalskatt

lågahushålltillgångar marginalskat-medtillhögt beskattade koncentreras
klienteleffek-motsvarandeMed integrerade kapitalmarknader kommerter.

1987 föruppstå Gordonländer med olika skatteregler,mellanter att se
sådan portföljspecialisering.internationellgenerell analys aven

i skattenvi diskutera effekterna skillnaderI detta avsnitt ska av
obligationer.bankmedel elleraktier andra finansiella placeringaroch som

vissaSådana sparandet inämligen tillskillnader skulle kunna upphov attge
tillgångar, andramedankanaliserades till räntebärandeländer i huvudsak

på mån ägarkontrollspecialisera sig aktier. I den överländer kom att som
sådana asymmetrierintresse kanuppfattas nationelltnäringslivet ettsom

värda uppmärksamhet.närmarevara
tillgångartvå finansiella rörBetrakta värld där det finns sorters somen

banklån. Avkastnin-aktier och obligationer ellersig fritt gränserna:över
obligationsavkastningenmedanaktier i grunden osäker,ärgen

säker. fråga skattesys-Den vi ställerbankräntan ärantas oss omvara
hapåverka företagen i allmänhet kommerhuruvidakan atttemet

måsteställning till denFörutländska kunnainhemska eller ägare. taatt
iinvesteraren placeraraktievärdering. Ommodell förha enkelen

slutbehållningen efter skattobligationer han den säkrahar

r1-t,1 +

Om iobligationsräntan. hanobligationsinnehav ochdär skattenärt r
slutbehållningenaktierstället placerar i är

TD-V,D -
V

inklusive utdelning vidvärdeD dessaktien i dag, ochV priset ärdär är
skaaktier osäkeravkastningen ärEftersomplaceringshorisontens slut.
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Tmed avdrag för riskpremie.uppfattas det förväntade värdetD ensom
alltsåavkastningen D-V. Vibelastar den osäkraden skattesats görär som

åtskillnad utdelningar,beskattning värdestegring ochingen utanav
frånbåda Vidare bortserbeskattas med skattesats. attantar att samma

bådamåsteskattereglerna. I jämvikt deriskpremien kan tänkas bero av
värderingsformel förlika, vilket enkelavkastningarna envara ger oss

aktier;

z-B,V
P

där
l-t1 + rp —— 1:1,

således det diskonterade nuvärdet morgondagensAktievärdet är av
inklusive utdelningar, där diskonteringssatsen högre lägreaktievärde är
före aktieavkastning högre lägre beskattadskatt är änän räntan om

obligationsräntor.
finns aktiemarknad med placeraredet internationellAntag att ennu

värdering aktier betingad utländska Förutsattskattesatsenär attavvars av
Dinhemska riskpremie, dvs. harutländska och placerare kräver attsamma

bådavärde för kategorier, vi direkt attsamma ser
inhint—%—,t1.[fiar äVMVin‘ mindre mindre störreär större än

aktiepriserHuruvida utländska placerare beredda betala högre änär att
förhållandetsåledes inte med mellaninhemska placerare har göraatt

nivå med relativa skat-absoluta inom och landet denskatternas utom utan
aktie- obligationsplaceringar hemma jämförttediskrimineringen mellan och

förhållandetDet typiska aktier, där betydandei omvärlden.med är att en
värdestegring, lindrigare beskattade räntebära-avkastningendel är änärav

såOm denna diskrepans, den uttrycks kvoterna mellannde som avpapper.
efter utomlands hemma kommeravkastningarna skatt, är större än

betalningsvilja förlika, hautländska placerare, allt störreattannat en
så tendens till utlänningar iDet i fall finnasaktier. kommer att atten

i aktier, medan sitt sparande denplacerar svenska placerarhuvudsak
lånemarknaden. Så fallet Sverige infördeinternationella skulle blit.ex. om

medanlikformig beskattning aktieavkastning och ränteinkomster,helt aven
fortsatte skattefördelar till aktiesparande.omvärlden att ge

så långtgåendeKan effekter ägande bli mycketskatternas att
betydande delar näringsliv blev utlandsägt samtidigt svensktsvenskt somav

instrument Omplacerades internationellt i andra finansiella Dsparande
bådaalltid värde för kategorier placerarei uttrycken antarovan samma av

fallet. Detta inte sannolikt, eftersom den riskpremieskulle detta bli dockär
viktig D beroende portföljsam-del kommerutgör atten av vara avsom

både inhemska utländska eftersommansättningen hos och placerare man
Dennariskspridning diversifierad portföljvärde densätter som en ger.
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uppstårde ägareffekter till följd olikamekanism begränsar storasom av
ägarbeskattningen Ickeasymmetrier i och aktieinkomster. destoränte-av

finns det skäl räkna med dessa effekter kan bli betydandemindre att att
förhållandelitet i till världsekonomin.för land ärett som

svenska kapitalinkomstskatterna9 De

i för företags-En central slutsats denna starka skäl talarärrapport att att
företagssektornsbeskattningen ska neutral i den bemärkelsen realaattvara

påavkastningskrav investeringar ska med finansiärernasöverensstämma
hushållsskatter Hur företagsbeskatt-avkastningskrav före 1. den svenska

framgår tabelltill den 1A denningen lever presenterarupp normen av som
skattebelastningen investeringar, p-1rp. Tabellenmarginella ettger

splittring i effektiva beroende finan-intryck skattesatserstorav en
sieringsform och kapitaltyp. Det uppenbart den inte tillnärmelsevisär att

påuppfyller effektivitetsvillkoret avkastningskravet samtliga slagsatt
investeringar Samtidigt den genomsnittligaska detsamma. ärvara

där vikterna avspeglar det faktiska investerings- och ñnan-skattesatsen,
n0l1.2I alltsåsieringsmönstret, mycket genomsnitt tycks företagsbe-nära

skattningen effektivitet.kravenmotsvara

Tabell l
årsvidEffektiva Skattesatser 1985 regler

%Enbart InflationA
5bolagsskalt 0 10

5291M12
—11,5 —15,0Maskin -7,0

Byggnad 6,7 0,013,3
Lager 19,3 28,64,4

Lån -28,0 -37,7 -44,6
Nyemission 5,3 9,0 11,2
Behållen vinst 24,2 30,0 32,1

Totalt 2,6 2,0 0,5
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Ãgar-B och
bolagsskatt

Kapitaltyg
35,723,0 29,0Maskin
47,943,739,4Byggnad

54,0 71,132,2Lager

Finansiering
42,6Lån 19,8 29,8

61,6 79,742,9Nyemission
51,046,3Behållen 38,1vinst

Å are
90,959,6 76,2Hush
0,52,02,6institutionerSkattefria

49,026,010,4Försäkringsbolag

48,330,8 40,0Totalt

reformerad företags-utredningenförBeräkningar utförda Jan Södersten omav
deantagandettillverkningsindustrin byggerbeskattning. De gäller för attsamt

hushållensportföljsammansättning denägarkategoriemas ärolika samt attsamma
60%.marginalskatt är

så går skattekilen,tabell den totala när äventill 1B viOm vi över attser
någotgenomsnittiväsentligt högre,ägarbeskattningen medräknats, ligger

Genomsnit-arbetsinkomster.genomsnittliga marginalskattenunder den
sånågonting, eftersom skillnaden äremellertid knappast storsägertet

skattebefriadebeskattning ochhushållen 100-procentigmedmellan näraen
förhållandet direktägandevälkändaDetta illustrerar detinstitutioner. att

sparandeså med indirektdiskriminerat jämförtstarktbanksparandeoch är
pensionsförsäkringar.i t.ex.

Slutsatser10

dålångsiktigt perspektiv. Detmåste med ärutformasSkattereformer ett
lånatsåvälutgå från föreavkastningen skattnaturligt att somatt

i denVi torde igiven.internationelltägarkapital stort settär vara
såproducerande företag harsituationen redan i dag tack stortattvare

därförDet spelarmarknaderna.på finansiellainternationellaspelrum de
valutaregleringenrollingentroligen störredetta sammanhang atti

hushåll viktigaoch placerareeffektivt hindrarfortfarrande tämligen som
låna utomlands.placeraochförsäkringsbolagen att

dramatiskaframhållitsgånger integration ingahar dennaSom flera
allmänhetfrågan kapitalinkomstbeskattningens höjd iförkonsekvenser om

hushållsbeskattning kapital-företags- ochavvägningen mellanföreller av
någraalltså samhällsekono-grundläggandeDet finns knappastinkomster.
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miska skäl söka sig efter vad omvärldensatt tror vetaanpassa oss om
1990—talet.3skattesystem Detta stärks det finnssynsätt starkaattav

allmänna för stabilitet i beskattningen, särskilt kapitalinkoms-argument av
svårt någonoch det mycket ha särskiltär bestämd uppfattningter, att att

de framtida skattesystemen i världen. I själva verket deharuteom nog
svårtflesta i dag bedöma hur skattesystemet kommer i Sverigeatt att utse

efter 1990.
Vad gäller skattesystemets detaljerade struktur kan det finnasmer

starkare tillskäl anpassning till omvärldens skattestruktur grund av
förmågaÖkade möjligheter och till skattearbitrage över gränserna.

Effekterna förhållandetolika asymmetrier i hushållsbeskatt-mellanav
ningen aktier och sparande den nationella ägarkontrollenannat överav
företag någotexempel detta. Problemenär 90-taletsett att veta om
skattesystem naturligtvis minst lika iär detta avseende, skälenstora men
till harmonisering kan eventuellt starkare. I dag vissa tendenservara ser
till ökad likformighet i flera länder, realisationsvinster it.ex. attgenom
princip ska beskattas andra inkomster i USA. Den internationellasom

någonkopplingen därför knappast anledning till tvekan Sverigeger om
skulle vilja väg.samma
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lAvsnitten 1-5 följer nära min till företagsskattekommittén Principiellarapport
påaspekter beskattning kapital- och arbetsinkomster juni 1987. Förav enutförligare diskussion frågorflera de behandlas också Anderssonav av som se

1988.
zDenna ståuppfattning kan tyckas i frånstrid med resultaten ekonometriska

lågstudier tyder räntekänslighet för privata kapitalflöden; Hirdmansom en se
1987 och Vredin 1988. En rimlig arbetshypotes emellertidär dessaresultatatt
främst avspeglar ekonometriska identifikationsproblem, svårighetenframför allt

data efterfrågansärskilja allmänhetens tillgångaratt utländska frånur
riksbankens reaktioner valutaflöden.
3Denna beskrivning bygger föreställningen dubbelbeskattningsavtalenatt
approximativt kan beskrivas beskattningsrätten uteslutande utövas denattsom av
skattskyldiges hemland. Jag påundviker in fråganden teoretiskt intressantaatt
huruvida detta är lämplig konstruktion; Findlay 1986.t.ex.en se
Detta resultat härlettär under den viktiga förutsättningen någradet inte finnsatt
övervinster i ekonomin sådanabetydelse, eller vinster fullständigt kanattav
beskattas bort.
sFör översikt över optimal beskattning i öppna ekonomier Dixit 1985.en se
‘De kan realistiskt sigtänka utlandsräntan inteatt är konstantattvara utan att
den ränta till vilken lånasvenskt företag kan utomlands berorett den totalaavsåsvenska utlandsskulden. I fall detär marginalräntan dvs. ökningen denav-totala nyupplånadsvenska räntebördan krona ska bringas likaper attsom vara-investeringarnasmed gränsprodukt.
7Ett sådant skäl kan de betydande priseffekter villamarknaden skullevara somuppstå övergångvid snabb till beskatta den fulla småhus.avkastningenatten

PerssonSe 1988. Detta övergångsproblem.rör sig dock bara om

studie Englund och Vredin 1988 lyckades dock inte, s.k.en av man genomGranger-kausalitetstest svenska kvartalsdata för efterkrigstiden, finna stöd för
hypotesen störningar i bytesbalansenskulle åtstramning.leda till finanspolitiskatt
9På lång sikt kommer naturligtvis återbytesbalansen i jämvikt. I denna nyasituation har den andel inhemskaden kapitalstocken inhemsktärav somfinansierad ändrats.
Däremot skulle effektivitetsförluster uppstå till följd inhemskadetattav
sparandets kanaliserades till inhemska lågrealinvesteringar med avkastning i
stället för internationella placeringar. ocksåDetta upphov till incitament attgerkringgå regleringen.
Detta är bokstavligt korrekt endast för reala obligationer, löptidvars samman-
faller med investerarens placeringshorisont. måste ocksåAnnars hänsyn tilltas
osäkerhet framtida köpkraft och osäkerhet eventuella kursvinsterom om omobligationen ska lösas in i förtid.
Det finns rader med problem tolka dessa siffror. Ett är de byggeratt att
nuvärdeberäkningar skattekonsekvenser med olika tidsprofil, accelereradav t.ex.
avskrivning. De beror därför företagens diskonteringsränta, vilken kanav
uppfattas den lägsta avkastning efter bolagsskatt företaget kansom accepterasom

lånefinansieradinvestering. För investering låneräntanär den helt enkelten en
efter bolagsskatt. Vid finansiering med kapital blir den däremot oberoendeeget

bolagsskattesatsen. Istället kommer den bero ägarnasmarginalskattesat-av att av
Om skattesystemet behandlar utdelningar påoch värdestegring aktierser.

än ränteinkomster blir diskonteringsräntan i motsvarande gradgynnsammare
lägre. Se närmare Södersten och Lindberg 1983 1 sid. 37. Konsekvensennot av
detta är de siffror i hushållenstabell 1A delvis beroratt marginal-som anges av
skatter.
Däremot kan det finnas starka administrativa sådanskäl för harmoniseringen

i samband med svensktt.ex. närmande till denett europeiska gemensammamarknaden.
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Real kapitalinkomst-
beskattning

professor Gustaf Lindencronaav

1 Uppdraget

Undertecknad fåtthar i uppdrag inkomstskattekommitténav utarbetaatt
förslag till beskattningett fysiska kapitalinkomsterav ochpersoners

kapitalvinster med användande real metod. Uppdraget omfattarav en
således Äveninte företagsbeskattningen. detnär gäller företagsbeskatt-

pågårningen emellertid utredningsarbeteett och det är dettanär skrivs
okänt hur slutresultatet blir. Jag kommer emellertid utföra minatt
utredning under den förutsättningen företagsbeskattningenatt inte
utformas enligt real metod. Skälet för detta utgångspunktvalen ärav att

skillnad i skattemässig behandling hushållssektornen och företags-av
sektorn medför problem, inte varit behandladenya som realbeskatt-av
ningsutredningen. Skulle företagsbeskattningen utformas enligt realen
metod, bortfaller problemen.

Jag förutsätter också syftet medatt utredningen är kapitalbeskatt-att
ningen skall enhetlig. Det innebär däremotvara förutsättningarnaatt
förenklas förhållandei till realbeskattningsutredningens förslag, eftersom
det byggde förutsättningen inkomstbeskattningenatt inte skulle ändras

någrai andra avseenden deän nödvändiga försom var att göra systemet
realt. Jag förutsätter med enhetlig kapitalbeskattningatt endaattavses en
proportionell skattesats skall användas för alla kapitalinkomster och denatt
skattepliktiga inkomsten skall beräknas så likartat möjligt för allasom
kapitalinkomster. För den närmare innebörden begreppet enhetligav
inkomstbeskattning hänvisar jag till skriften Enhetlig inkomstskatt, utgiven

SACOSR tillsatt arbetsgrupp,av en av där jag ordförande.var
Realbeskattningsutredningen, jag såsomledde regeringensom tillsattav

särskild utredare, i sitt 1982 avgivna betänkandegav utförligt förslagett
med lagtext till hur den svenska inkomstbeskattningen skulle kunna ges

real utformning. Det finns någoninteen anledning för mig i dennaatt
utredning realbeskattningsutredningensupprepa förslag i detalj, jagutan
kommer nöja migatt med inledningsvisatt kort sammanfattningge en av

20—RINK4



SOU 1989:332 Bilaga 10

den del det berörbetänkande tillutredningensinslagen iväsentligastede
däremot kanVad detkapitalinkomstbeskattning.fysiska sompersoners

reala metodenutveckling denvidarebeskriva denanledningfinnas äratt av
Framför alltfärdig.realbeskattningsutredningen blevföljt efter det attsom
realbeskat-gjortsinvändningar,deanledning motfinns att ta somupp

några alternativafinnsdetförtningsutredningens förslag att se om
förutsättningarmåste skiljaktigheter ideSlutligenlösningsmöjligheter. som

Somutredning beaktas.dennaförelåg realbeskattningsutredningen ochför
kapitalinkomstbeskattningenviktigaste skillnadernadeär attnämnts

förutsättsföretagsbeskattningen inteenhetligbli ochförutsätts att vara
real.

fråga. traditionelltskiljerterminologisk I SkatterättTill sist manen
kapital-beskattningenochbeskattningen kapitalinkomstermellan avav
två in-någon beteckning för dessafinns intevinster. Det gemensam
dåinnebörd, denvidarekapitalbeskattning harTermenkomsttyper. en

gåvobeskatt-förmögenhetsbeskattning ochomfattardessutom samt arvs-
kapitalbeskattningbrukar däremotning. Inom ñnansvetenskapen termen

såväl kapitalinkomstbeskattningbeteckning församlandeanvändas som en
jagframställningenkommande kommerkapitalvinstbeskattning. I densom

inkomstbeskattning allautgå från led i enhetligatt ettatt som en
förvärvskälla.hänförs till ochkapitalinkomster och kapitalvinster sammaen

inkomster.då beteckning för dessanödvändigtDet blir med en gemensam
kapital-användadärför i framställningJag kommer denna termenatt

inkomster,beteckning för allainkomstbeskattning somgemensamsom en
då fråga kapitalvinsterDeti särskilda förvärvskälla.beskattas denna är om

schablontaxeradetillfällig förvärvsverksamhet,som f.n. beskattas som
kapitalinkomsterfastighet ochfastigheter som f.n. beskattas som annan

kapital.fnsom beskattas som

svenskaEtt2 realt system -
och förslagerfarenheter

Realbeskattningsutredningen2.1

betänkandet Real1982 isitt förslagRealbeskattningsutredningen framlade
inledningsvis,konstaterade1982:1-3. Utredningen attSOUbeskattning

inflation detochskatterinternationella debatten tre typeri den avvarom
nämligen:brukade diskuteras,problem, som
beskattningprogressivvidSkatteskalorna en

skatteunderlagetDefinitionen2. av
dentidsrymdunderuppbörd skatt sker än3. Effekten att en annanavav

beräknas.för vilken skatten

andratill denenligt direktiven begränsatuppdragUtredningens var
beräkningen denmedsammanhängdededvs.problem, avtypen somav

inkomstbeskatt-definierade realUtredningenbeskattningsbara inkomsten.
kostnader medochvilken alla intäkterinkomstbeskattning, vidning som en

förändringar,penningvärdetsofficiellt index,användandet mäterett somav
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hänförs till beskattningsårets penningvärde. Vid nominalistisk beskatt-en
ning beaktas däremot inte penningvärdets förändringar. månI den som
intäkter och kostnader redan är uttryckta i beskattningsårets penningvärde
föreligger således inte någon skillnad mellan nominalistisk och real
beskattning. Det gäller normalt för det viktigaste inkomstslaget, inkomst

tjänst.av
Utredningen konstaterade heltatt oplanerade förmögenhets-enorma,

omfördelningar från långivareskett sparare låntagare.till
Utredningen visade, denna förmögenhetsomfördelningatt i första hand

inte berodde låntagarna gjort långivarnasatt vinster bekostnad utan
på gällande principer för räntebeskattning. Genom höga rörliga räntor
kompenserar låntagarna långivarna för inflationen. Eftersom hela den
nominella räntan skattepliktigär avdragsgill långivarenbeskattas ochresp.

låntagarenmedges avdrag föräven den del räntan, endast ärav som en
kompensation för inflationen. Det innebär, merbeskattasatt ochspararna
låntagarna erhåller skattesubvention. Eftersom de avdragsgillaen räntorna
är destörre än skattepliktiga innebär låntagarnasdet vinsteratt är större

förluster,än dvs. de betalades tillspararnas delenstörre skattebetalarnaav
i allmänhet. Utredningen konstaterade också hushållens val mellan olikaatt

kombinationenplaceringsformer i grunden snedvreds nominalis-genom av
tisk beskattning och inflation.

Realbeskattningsutredningens förslag såvälomfattade hushållssektorn
företagssektorn. Med anledningsom mitt uppdrag vid dettaatt tillfälleav

endast hushållssektorn,gäller kommer redogörelsen för realbeskatt-
ningsutredningens förslag endast omfatta denna.att

Realbeskattningsutredningen konstaterade inledningsvis, ävenatt om
den svenska inkomstbeskattningen i princip nominalistisk, hade denvar

fåttmed tiden vissa reala inslag. Vid införandet den eviga realisations-av
vinstbeskattningen årfastigheter 1968 infördes real beräkningav denen av
skattepliktiga vinsten. årsEfter 1953 villabeskattningsreform beräknas
intäkten tvåfamiljsfastigheteroch schablonmässigtav en- visssom en

fastighetensprocentsats taxeringsvärde. Eftersom fastigheterav i princip
omtaxerades årfemte kom såledesintäktenvart beräknas efteratt reala
principer.

Räntebeskattningen emellertid nominalistisk. någonFörrent ivar att
mån förbättra situation hade emellertid särskildaspararnas sparstimulanser
införts. De hade emellertid inte systematiskt inplacerats i skattesystemet.

Realbeskattningsutredningens grundläggande förslag detnär gäller
räntebeskattningen innebär den nominellaatt räntan uppdelas tvåi delar.
Den delen kompensationutgör för penningvärdetsena fall, inflationskom-
pensationen. Den andra delen detutgör verkliga priset kredit, iräntan
egentlig mening eller realräntan. Endast realräntan skattepliktigutgör
inkomst avdragsgill kostnad. Inflationskompensationensresp. storlek
fastställs riksskatteverket grundval konsumentprisindex.av av

Utredningen skiljer län, penninglån,tre typer indexlån reallån.ochav
Ett penninglån lånär traditionellett lånebelopp,med fast reallåntypav ett

lån,är där skuldbeloppetett justeras för inflationen med hjälp av samma
index, används vid beskattningen och indexlånsom lån,ett är därett
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index.beroendegjorts annatskuldbeloppet ettav
behandlingenreallån skattemässigadenKonstruktionen gör att avav

och heltrealränta ärutbetaldaHela den räntan ärenkel.blir mycketdem
penninglån,Indexlån däremotbehandlasavdragsgill.skattepliktig somresp.
i skatte-uppdelassedantillindexjusteringen läggs räntan,dvs.. ensom

skattefri del.pliktig och en
också möjlig-praktiskadeundersökteRealbeskattningsutredningen

penninglånen inflationskom-ochi realräntauppdelaheterna räntanatt
låntagaren kreditinstitutdå långivaren ellerfall ettI depensation. var

då föreliggandenågra svårigheter redanmeddet inteskulle möta
servicensin kunder räntankreditinstitutetför attdatasystem att angeavge

självatvå dem besväretdärmed besparaoch attuppdelad de posterna
uppdelningen.göra

ansåg kapitalvinster bordei princip allaRealbeskattningsutredningen att
medförderäntebeskattningprinciper förUtredningens attheltbeskattas ut.

eftersomsynnerligen enkelfordringar blevkapitalvinstbeskattningen av
årliga skattefriasåväl fastställa denförinflationstal användes attsamma

vidanskaffningsvärdetstorlek räknainflationskompensationens att uppsom
någon realisationsvinstbe-innebärrealisationsvinstbeskattningen. Det att

reallån. Reallånets räknatstorlek i kronorförblev aktuellskattning aldrig
vidanskaffningsvärdet. Inte hellerindexuppräknademotsvarade alltid det

eftersomnågonpenninglån realisationsvinstbeskattningbehövde äga rum
lånebeloppet inflationskompen-allaursprungliga ochdetavsumman

anskaffningsvärdet.också indexuppräknadealltid motsvarade detsationer
i olika sammanhanganvända inflationstalkonsekventGenom att samma

ochsåledes löpandeåstadkoms konsekvent behandling räntorhelt aven
län.både långivare låntagare vid allaochkapitalvinster hos typer av

från denna konsekventaemellertid undantagUtredningen gjorde ett
föreslå inte skulle beaktas.negativa realräntormetod att attgenom

åretsavsågs nominella understegfallet denDärmed det räntanatt
låntagarenför skillnaden ochRätteligen borde avdraginflation. spararen

sådanansåg principUtredningen emellertidför den.beskattas att en var
förståsvår En nominellför de skattskyldiga. sak delaattatt var upp en
två skattefrii den heltdelar, sägaränta attatt var resp.en annan

medförde ytterligaredessutom skattekonsekvenser.avdragsgill men
därvid i Sverige särskilt mellan privatper-Utredningen beaktade detatt

låglån lånsynnerligen vanligt med räntefria eller till ränta.ärsoner
lågaansåg, den negativa realränta uppkom vidUtredningen att som

gåva, vilket enligtoch inflation kundenominella räntor ses som en
innebar föranledaskatterättsliga principer den inte bordeallmänna att

några inkomstskattekonsekvenser.
ansåg tvågällde aktier realbeskattningsutredningen det fannsNär det att

huvudalternativ till utformning beskattning.tänkbara realteoretiskt av en
antingen likställdAktieutdelningen kunde mednärmastses som en

nominalräntesynsättet jämställdeller mednominell närmastränta som en
önskemåletVid aktiebeskattningenrealräntesynsättet. detreal ränta var

neutralitet mellan olika placeringsformermöjliga skattemässigastörstaom
med förmögenhetsförskjutningarProblemeti förgrunden.träddesom
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långivare låntagaremellan och självfallet inte aktuellt.var
Nominalräntesynsättet innebar, den skattepliktiga aktieutdelningenatt

minskades åretsmed för månavdrag inflation. I den utdelningenett
årligaden inflationenöversteg beskattades den. Om den inte gjorde det

denblev obeskattad. ansågsVid aktievinstbeskattningen aktieägarna redan
kompenserats för inflationen utdelningen helt eller delvisattgenom

Någonlämnats obeskattad. indexuppräkning anskaffningsvärdetav var
därför inte motiverad.

Realräntesynsättet innebar aktieutdelningen i sin helhet beskattadesatt
hos Eftersom inflationen inte beaktades vid denmottagaren. löpande
beskattningen fick det ske vid realisationsvinstbeskattningen. Anskaff-
ningskostnaden måste då indexuppräknas.

ansågUtredningen fördelarna med realräntesynsättet övervägde.att
Realisationsvinstbeskattningen vid aktiens avyttring blev indexupp-p.g.a.
räkningen anskaffningsvärdet inlåsningseffekter-vilketlägre, minskadeav

ocksåDet blev lättare avskaffa dubbelbeskattningen aktieutdel-attna. av
ningar införa skatteavräkningssystem l’avoir fiscalsystem,att ettgenom

sådanteftersom förutsatte utdelningett skattepliktig hosatt mottagen var
fåmansföretagsägareaktieägaren. För någonskulle det inte spela roll vid

inkomstbeskattningen vinsten lön eller utdelning.togs utom som som
Eftersomrealbeskattningsutredningenävenutformatföretagsbeskattningen
enligt reala principer, kom utdelningen vinst, redanatt tas av en som
beskattats realt.

Realbeskattningsutredningens förslag till räntebeskattning innebar att
egnahemsbeskattningen kom års1953överensstämma medattmer
principer vadän blivit fallet. En realt beräknad intäktsom senare
schablonintäkten kom ställas realt beräknatatt avdrag real-mot ett
räntan. De tillägg till lagstiftningen åretsskett under i syftelopp attsom
förhindra särskilt villaägareatt med fastigheter skullestörre alltförgöra

vinster den nominalistiskastora räntebeskattningen vid inflationp.g.a.
utgå.kunde saklöst Det gäller exempelvis den progressiva skalan för

schablonintäktens beräknande och begränsningen uppräknarätten attav
anskaffningsvärdetvidrealisationsvinstbeskattningen.Videgnahemsbeskatt-

såledesningen enligt realbeskattningsutredningenstas förslag %2 ettav
rullande taxeringsvärde Frånintäkt. fårdenna intäkt avdragupp som

förgöras lån,tomtsrättsavgäld och realräntan upptagits försom
fastigheten. Vid realisationsvinstbeskattningen uppräknas anskaffnings-
värdet för inflationen.

Vad beträffar bostadsrätter utredningens grundläggande uppfatt-var
ning principer borde tillämpas föratt fastigheter, vilket under-samma som
lättades realbeskattningsutredningen ansågatt principerav att samma
borde tillämpas vid realisationsvinstbeskattningen fastigheter aktier.ochav

Realisationsvinstbeskattning ansåglösöre någonutredningen inte fyllaav
praktisk funktion och kunde därför tvåårigtavskaffas efter innehav.ett

När det gäller realisationsförluster ansåg realbeskattningsutredningen
de borde beräknas realtatt sätt realisationsvinster.samma som

ansågUtredningen dock själva realisationsprincipenatt medförde ett
problem, nämligen den skattskyldige kan skjutaatt beskattningenupp av
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ögonblickligen.realisationsförlusternahemrealisationsvinsterna tamen
föransåg för avdragdärför övervägande skäl taladeUtredningen attatt

borde skeförvärvsverksamhet endasttillfälligunderskott i mot
år framåt i tiden.realisationsvinster sex

också några internationellt-skatterättsligaUtredningen diskuterade om
beskattning infördes i Sverige medanrealskulle uppkommaproblem om

inte hade nominalistiskti världen men allade flesta länder ett system.
frågeställningarna emellertid till företagsbeskatt-hänförde sigDe flesta

utlandsupplåningen gjorde det dock angelägetDen svenskaningen. stora
utländskaskatterättsliga effekternasärskilt de internationellt-beaktaatt av

omständigheten avdrags-lån beskattning. Denvid införandet real attav
låntagarna innebar inteför begränsades till realräntani Sverigerätten utan

långivare begränsadesskatteplikten för utanför Sverige bosattvidare att en
således internationell dubbelbeskatt-Till denna del kundetill realräntan. en

hushåll låntagareutlandslån med privataning uppkomma. Antalet ärsom
allvarligt.inte framstodsynnerligen begränsat, varför problemetdock som

lånade tilldvs. i SverigeI fall bosatta utmotsatt pengarom personer
avdrag för helai sannolikt debosatta utlandet, erhöll senarepersoner

långivaren beskattades för realräntan.fastän den svenske endasträntan
särskiltalltför allvarligt,Inte heller detta problem framstod motsom

många elleri redan begränsatsbakgrund länder ränteavdragsrättenattav
lånalångivaren anledning tillavskaffats. Den svenske har knappast att

låntagare får och det oberoendeutländska han inte högre ränta avom en
låntagaren. vidverkliga problemet räntebetal-hur den beskattas hos Det

möjlighetennämligenningar ligger plan, attöver gränserna ett annat
fullgörande.kontrollera deklarationsskyldighetens

Vinstdelningsskatten2.2

där detGenom 1983 infördes i Sverige skatt,riksdagens beslut en ny
Vinstdelningsskat-skattepliktiga beräknades enligt real metod,beloppet en

nämligenSkattskyldiga proportionellt beskattade subjekt,blev endastten.
ochaktiebolag, föreningar, svenska sparbankersvenska svenska ekonomiska

träffarVinstdelningsskattensvenska ömsesidiga skadeförsäkringsanstalter.
således berörs i dennaskattskyldiga dem,änannan somen grupp

i detta sammanhangutredning. Den emellertid intresseär även p.g.a.av
sin konstruktion.

dikterats antal olikaVinstdelningsskattens utformning har ettav
önskemål, önskemålet vinstberäkningrealatt merenvarav genom en

utformning exempelvisrättvisande Skattensskattebas bara ärär ett.
önskemåletdikterat vinstdelningssyftet inga Annellavdrag och av omav

återförs. Ur synvinkelvidare lagerreserven realskattebas är sättet atten
behandla fordringar särskilt intresse.och skulder av

prisutvecklingen medEnligt vinstdelningslagen den allmännamäts en
på grund fastställskonsumentprisindex grundad indexserie. Med denna som

beskattningsåretsförhållandet prislägeinflationstal mellanuttrycketett som
föregående år. vinstenfaktiska nominella skallprisläget under Denoch

in-beräknasminskas inflationsavdrag,enligt lagen med ett somsom
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flationstalet multiplicerat med lagrets värde, inventariernas skattemässiga
restvärde och företagets tillgångar beskattningsåretsmonetära vid ingång.
Den faktiska nominella vinsten skall ökas med belopp motsvarandeett
inflationstalet multiplicerat med de skulderna vidmonetära beskatt-
ningsårets ingång. Det således någonsker inte uppdelning iräntorav
inflationskompensationsdel och realräntedel. Istället de nominellaupptas
räntorna helt intäkt, avdras kostnad. Inflationensom beaktasresp. som
istället korrigeringspost inflationsavdrag tillägggenom en beräknatresp.

inflationstalet multiplicerat med fordringarnassom skuldernasresp.
totalbelopp. Effekten såledesblir negativaäven realräntoratt beaktas. Har

företag räntelös erhållerfordranett avdrag för dessen minskning iman
värde inflationen.genom

SACO-gruppens2.3 förslag Enhetlig inkomstskatt

I SACO-gruppens förslag kapitalinkomstbeskattningen såvälär enhetlig
långtDenreal. drivna enhetligheten utnyttjassom medvetet förav gruppen

åstadkomma långt gåendeatt förenklingar i konsekventett system, ärsom
realt. Enhetligheten, bildar förutsättningen för förenklingarna bestårsom
i alla skattskyldigaatt behandlas lika. Det sker dels allaattgenom
kapitalinkomster även kapitalvinster beskattas med proportionellen
50 %-ig skattesats, vilket likaär mycket den högsta skattesatsen försom
fysiska arbetsinkomst. Alla fysiska juridiskaochpersoners görspersoner
skattskyldiga och alla kapitalinkomster helt skattepliktiga.

Räntebeskattningen i förslagetär helt real, dvs. alla räntor uppdelas i
inflationskompensationsdel och realräntedel. Endasten realräntanen är

skattepliktig avdragsgill.resp.
Det enhetliga Ävenmöjliggörsystemet följande förenklingar. undernu

förhållandenuvarande det möjligt föreskriva låntagarenattvore skulleatt
innehålla källskatt långivarensför del sätt arbetsgivaresamma som en
innehåller källskatt arbetstagarens lön. Det är emellertid vid en
progressiv beskattning omöjligt källskattenatt överensstämmaatt med
långivarens slutliga skatt, eftersom utbetalaren inte kan känna till dennes
inkomst- och därmed skatteförhållanden. Situationen ändras emellertid om
skattesatsen 50 % för dåär alla. Det möjligtär exakt bestämmaatt
källskattens storlek. Den blir i realt hälftenett bruttoräntansystem av

åretsminus inflation. Det såledesär möjligt vid proportionellatt en
skattesats källskatten definitivgöra eftersom preliminär och slutlig skatt
kommer överensstämma.att

Den proportionella skattesatsen möjliggör emellertid ytterligare
Låntagarenförenklingar. inteär bara skyldig dra källskatt föratt räntan

långivarens räkning enligt förslaget han ocksåhar tillrätt avdrag för
räntekostnaden. Eftersom skattesatsen 50 % innebärär det värdetatt av
avdraget blir exakt hälften bruttoräntan åretsminus inflation, dvs.av exakt
så mycket den källskatteinbetalning låntagarensom skall förgöra
långivarens Låntagarenräkning. såledeshar skatteskuld till statenen
källskatten och skattefordran värdetstaten avdragsrättenen av
exakt belopp. Det då omgångär onödigsamma betala in källskattenatten
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De kanränteavdraget.skatteminskning värdetoch ut avgenom senare
Någon aldrig Inte hellerske.skattebetalning behövervarandra.kvittas mot

skeDet enda behövernågot vid deklarationen.avdrag yrkasbehöver som
långivaren med detlåntagaren bruttoräntebetalning tillminskar sinär att

åretsminusinnehållna hälften bruttoräntanskattebeloppet, är avsom
inflation.

framgår utförakvittningen lika lättblirSom attresonemanget omav
principernominalistiskaenligträntebeskattningen utformats reala som

likaränteavdraget alltidvärdet ärden dragna källskatten ocheftersom av
således kompliceradinteräntebeskattning blir änEn realstort. enmer

långivarenförutsättningnödvändig ärnominalistisk. Däremot detär atten
låntagaren förtill avdragränteinkomsten harskattskyldig för och rättatt

den.
förenklingen ytterligareemellertidEnhetlig inkomstskatt drivsI förslaget

minskaLåntagaren han skallinte beräkna hur mycketbehöversteg.ett ens
långivaren.tillskall betalabruttoräntan, handen överenskomna som

denRäntenivån sig efterförutsättningarunder vissakommer att anpassa
med beskattningenbeskrivna skatteeffekten. Det sammanhänger avovan

lånar till iutlandsräntorna. Om i Sverige bosatt ut pengar enpersonen
någon avdragsrätt hosinte svenskutlandet finns detbosatt person

långivarens Den svenskelåntagaren skattskyldighetkvitta emot.att
lånet. Omlångivaren måste 50 %därför för realräntanbeskattas enav

någonintelånar finns detutomlandsi Sverige däremotbosatt person
långivaren kvitta värdetskattskyldighet i utlandet bosattehos den att av

således fåmåste Underränteavdragsrätten Ränteavdrag göras.mot.
räntenivåndärför ifria börförutsättning kapitalrörelserna blirattav

motsvarande halvainternationella med beloppSverige understiga den ett
räntenivån detligga högre lönarSkulle exempelvis denrealräntan. svenska

låna Sverige.sig utomlands och placera iatt pengarna
%räntenivå 4Vid internationell % inflation10 och svenskenen

således räntenivån då%. %, dvs.6 Den blir 7realräntan svenskaär
%.3 Skulleinflationskompensationen 4 % 50 % realräntan, dvs.samt av

räntenivån någon anledning bli 8 % i Sverige, lönar det sig uppenbar-av
låna Lånekostnaden%. i det falletligen utomlands till 10 reducerasatt

%. %-blir 7 En 8grund ränteavdragsrätten med halva realräntan ochav
räntenivå då upprätthållas.i Sverige kan inte

således i Enhetlig inkomstskatt alltid real.Räntebeskattningen är
förenklingsnivåer. förutsättningolika UnderDäremot finns det av

skattepliktiga,skattesubjekt skattskyldiga, allaenhetlighet alla räntor
uppnås förenkling avskaffar alla skat-proportionell skattesats en som

långivarna får myckettebetalningar, medför räkna huratt utmen som
långivarna innehållnatill minskasderas räntebetalningar skall denp.g.a.

fria inte denna beräkning utföras.skatten. Vid kapitalrörelser behöver ens
inkomstskatt avskaffa dubbelbeskatt-För Enhetlig det angeläget attvar

hushållensförstärka relativa positionningen aktiebolag för att somav
bådeEnhetlig inkomstskatt omfattade företagsbeskattningaktiesparare.

inkomstbeskattning. Eftersom proportionellaoch fysiska personers samma
såväl% bolagsbeskattningen50 användes vid vid kapital-skattesats som
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inkomstbeskattningen det möjligt lägga hela beskattningen hosattvar
någonföretagen aktieägarenbehov ytterligare beskattning vidutan av av

såledesutdelning. Här ytterligare förenkling.uppkom en
någonDäremot innebär förslaget inte förenkling kapitalvinstbeskatt-av

sådanEnningen. kunde visserligen motiveras den effektiva beskatt-av
också föreslås.företagsvinsterna,ningen Om företagen inte kanav som

fungera för försvinner motivsparbössa obeskattade vinster starktettsom
för aktievinstbeskattning, särskilt nuvarande möjligheter till obegränsa-som

ocksåde ränteavdrag föreslogs avskaffad. Aktievinstbeskattningen skulle
således kunna avskaffas. Förslagsställarnahelt fann det detta alltförtrots
riskabelt lämna lucka i förväntningarskattesystemet där framtidaatt en om
inkomster kan omvandlas till kapitalvinster inte 57.beskattas s.som
Därför föreslogs alla aktievinster skall avdrag skallbeskattas,att attmen

med det indexuppräknade anskaffningsvärdet. För förhindraattges
måste också kvarhållnadubbelbeskattning avdrag för iske bolagen

beskattade vinstmedel. Beräkningarna för skattskyldigade underlättas av
riksskatteverket i uppgifterskulle uppdrag regelbundet publiceraatt att
de medgivna avdragen.om

Den enhetliga utformningen inkomstbeskattningen möjliggörav en
förenklingkraftig effektivisering Eftersomoch villabeskattningen. denav

någonprogressiva inteschablonen fyller funktion i därett system,
avdragsrätten för begränsats till den avskaffas. Vidrealräntan, kanräntor

på %schablon 2 50 %och proportionell skattesats blir helaen en av
villabeskattningen förenklad %till bli fastigheternasskatt 1att en av
taxeringsvärde, uppgift lätt tillgänglig i fastighetsregistren.ären som

föreslåsRealisationsvinstbeskattningen däremot efterske nuvarande
principer, med avskaffande nuvarande begränsningar i rätten attmen av
uppräkna anskaffningsvärden.

förmågaLO:s förslag Skatt efter2.4

1987 framlagda förmågaI sin skrift Skatt efter LO:s skatte-presenterar
utredare förslag till såvälkapitalinkomstbeskattning enhetligtett ärsom

I målsättningen:realt. kapitlet En likformig beskattningrealsom anges
måsteVi finna ett system som

till inflationen,a hänsyntar
fungerar likformigt tidb inkomst- avdragssidan,ochöver

c varken för mycket eller för litet i skatt.tar ut

En konsekvent real beskattning med minsta möjliga schabloniseringar
förefaller det bäst kan kombinera stabilitet rättvisaochsystemvara som

21.
föreslårLO-utredarna hela kapitalinkomstbeskattningen utformasatt

efter reala principer. Som ställer sig utredarna kritiskanämnts till olika
schabloniseringar. När det gäller ränteavdragen förordar docktyper av man

viss schablonisering. Skälet i konsekvent real beskattningär atten man en
reallånutom det gäller inte kommer förutse sinanär kunna faktiskaatt

räntekostnader, eftersom inte i förväg hur inflationen kommervet storman
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bli och därmed hur del kommer avdragsgill.räntanatt stor attav som vara
föreslårUtredarna därför huvudprincip avdrag endast medges förattsom

får tvåreala varje för de förstaräntor, basbeloppenatt rätt attmen person
år48.000 1987kr i ränteutgifter schablonmässigt beräkna inflationskom-

låneräntapensationen till tredjedel ränteutgiften. Vid 12 %en av en
såledesblir den schablonmässigt beräknade inflationskompensationen %.4

Är såledesinflationen blirhögre förschablonen Utredarnagenerös. anser
därför den bor skärpas, inflationen varaktigt skulle stiga till 70-att om
talsnivå tvåigen. För den del överskjuter basbelopp medgesräntanav som
avdrag endast för realräntan.

Vad gäller ränteinkomster förordas inga schabloniseringar utan renen
beräkningsmetod. framhållerreal LO-utredarna bankerna bör lämnaatt

fårräntebesked dels idag fråntalar vad i banken,räntasom som om man
dels talar vilken lägre skall i deklarationen.ränta taom man upp

framhållerUtredarna de med komplicerade penningaffärer, däratt mer
svårttycker det räkna vilken haft, alltidär kanatt räntautman man man

på kapitalbehållningenberäkna inflationskompensationen den lägsta under
året.

framhållerNär det aktievinstergäller LO-utredarna finns faktiskadetatt
införaproblem med real aktiebeskattning, deatt atten men samman-

hänger med nuvarande beräkna aktievinstersätt med den realaänattmer
Det i hållametoden. praktiken omöjligtär reda de genomsnittligaatt

anskaffningsvärdena gamla aktier med hänsyn till teckningsrätter som
sålts,ibland ibland förespråkarutnyttjats Utredarna därförm.m. en

portföljmodell den utformats kapitalvinstkommittén SOUtypav som av
1986:37. Man den realistiska portföljmodellen den, däratt mest äranser

får gångbetala viss skatt varje försäljning, allt undergörman en man en
förutsättning gjort vinst hela sitt aktieinnehav.att man

Realisationsvinstbeskattningen föreslås ocksåbostadsrätter beräknas
småhus.liksom Förrealt obligationer och skuldebrev förordas en

nominell vinstberäkning. För kapitalvaror förordas nuvarande principer.
tillgångLO-utredarna den latenta skatteskulden börattanser, en

gång såbetalas den byter eller flyttar utomlands. Omägare när ägarenvar
förutsättningsker och under fullständig real beskattning införs,attav en

föreslås gåvo- förmögenhetsskattenoch avskaffas.att arvs-
Skattesatsen i förslaget enhetlig. En proportionell skattesatsgörs
%60 införs alla reala kapitalinkomster. kapitalinkomsterAlla sam-

fårmanförs till inkomstkälla. Grundavdrag inte utnyttjas motsamma
fårkapitalinkomster. Underskottsavdrag i förvärvskällan kapital inte

utnyttjas andra inkomster. Enda undantaget avdraget förutgör räntormot
tvåtill basbelopp. Det kan omvandlas till skattereduktionupp en en

får från sådantredjedel beloppet, utgår pådras skattävenav som som
arbetsinkomster.
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Ett realt utländska erfarenher3 system —
och förslag

realbeskattningsutredningensLäget vid tillkomst3.1

I betänkandet Real beskattning SOU 1982:1 lämnas i kapitel 4 en
tvåskattelagstiftningenredogörelse för i länder, infört fullständigsom en

bådebeskattning, nämligen Brasilien Island. P.g.a.real och den geografiska
Islandoch kulturella närheten till redogörelsen för den isländskaär

skattelagstiftningen särskilt utförlig. För utförlig förredogörelseen mer
skattelagstiftningen i Brasilien och Island och skälen för införandet denav

beskattningen hänvisar jag till SOU 1982:1. I dettareala sammanhang ger
kortfattad beskrivningjag endast särskilt intressereglerna, ären av som av

utredning, de fysiskaför denna dvs.. berör kapitalinkomster.som personers
bådeFör Brasilien Island finnsoch gäller det fullständig ochatt en

hushållsbeskattningenföretagsbeskattning.konsekvent real När det gäller
dock förenklathar systemet.man

I Brasilien indextillägg fordringar, nominella värdeutgör vars
Påmed index, inte fordringaruppräknas skattepliktig inkomst. del andraen

endast viss del skattepliktig intäkt. Fordringar och skulderutgör räntanav
i indexreglerade.dock allmänhet Fondaktier vidare skattefria till denär är

del de den ökning företags kapital,motsvarar ett motav egna som svarar
inflationen.

På Island har inflations-iräntornaansett att stort sett motsvaratman
dvs.. realräntantakten, har utgjort endast obetydlig del brutto-att en av
Intäktsräntor har därför gjorts skattefria. Vad beträffar kostnads-räntan.

lånhar avdragsrätten upptagits föravskaffats med undantag förräntor som
förvärv hem. Där Kr förhar avdrag medgivits med 36250 NIsleget ettav
ensamstående 72500 årsoch NlslKr för gifta vid 1981 taxering.
Avdragsrätten emellertid skattskyldigbegränsat värde, eftersomär utanav

uppgåendeavdrag beviljas %schablonavdrag till 10 löne-annat ett av7 Förintäkten. de flesta skattskyldiga lönande använda sigdetär attmer av
schablonavdraget ränteavdraget.än

ÄvenKapitalvinster finns förbeskattas realt. här emellertid undantag
årEget fem intehem. hem säljaren innehavt i minst beskattasegna som

säljaren vid avyttringen inte bostäder 600äger är större änsomom
kubikmeter 1.200 för äkta makar.

såledesDet föreligger vissa olikheter, det gäller beskattningennär av
hushållssektorn.företagssektorn och Problemet viss skuld skallvart en

dåhänföras tycks i praktiken ha löst situationen denatt taman genom
utgångspunkt årsbeskattningen infördesreala 1980 1981ochsom

då hushållssektorntaxeringar. Var skuld hänförlig till den haen anses
förblivit det. Vad beträffar fördelasskulder de efter de investeringarnya

året. beskattningsåretgjorts under Har rörelseidkare undersom en
någraförvärvat hem inte gjort investeringar inämnvärdaett eget men

året lån hushållsskuld.rörelsen under upptagnaanses som
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3.2 Treasury I

Den amerikanska skattereformen föregicks omfattande förarbete.ettav
Det första förslaget ofta kallat Treasury publiceradessom av
finansdepartementet i november 1984, och innehöll departementetssom
synpunkter skattereformen borde utformat efter realahur ut,se var
principer. Det gällde fysiska kapitalinkomstbeskattning. Ettäven personers

hushåll, dåundantag gjordes emellertid för hem presidentenett eget per
i valrörelsen uttryckligen lovat villaägarnas ränteavdrag skulle lämnasatt
helt orubbade.

Vad beträffar räntebeskattningen förverkligades kombinationen fullav
föravdragsrätt villaägarnas och real beskattning tekniskträntor attgenom

villalånränteavdrag fick ske först. Därefter beräknades nettot av
villalån.ränteintäkter och räntekostnader med undantag för räntorna

Om positivt den reala delen till beskattning. Varnettot upptogs nettotvar
tillgångsräntornadäremot negativt skuldräntorna medgavs fulltstörre än

$avdrag för de första 5000. För medgavs avdrag för denendastresten
delen. Denreala reala delen ränteintäkter räntekostnaderav reso.

utgångspunkt frånberäknades med %.6 Inflationenrealräntanatt var
fastställdes med konsumentprisindex grund. Den nominellaberäknadesom

utgjordes %-iga åretsden 6räntan realräntan inflation. Densamtav
skattepliktiga avdragsgilla reala delen beräknasräntanresp. av som
förhållandet å åmellan realräntan sidan och den nominella räntanena

såledesandra sidan. Om inflationen %4 blir den reala delenär räntanav
%60 6:4 6.+
Kapitalvinster beskattades enligt Treasury I realt. Hela vinsten upptogs

till beskattning. Anskaffningsvärdena inflationsuppräknades med indexett
gåvorbyggde konsumentprisindex. Vid förvärvarenövertogsom

givarens anskaffningsvärden. Fordringar realisationsvinstbeskattades
dånominellt, inflationen här beaktades vid den löpande räntebeskatt-

ningen.
ansågsDubbelbeskattningen aktiebolagsvinster medföra olägenheter.av

Av statsñnansiella föreslogsskäl den dock endast undanröjd till hälften,
avdrag hos det utbetalande bolaget.genom

Kapitalvinstbeskattningen3.3 i den australiska
skattereformen

Den omfattande och grundliga skattereformen i Australien har tilldragit
sig internationell uppmärksamhet. Den innebär bl.a. betydandestor en
sänkning för %skattesatserna fysiska till 24 lägst ochav personer; som
49 % Högstahögst. skattesatsen tidigare 60 %. Skattesatsen försom var
bolag höjts till 49 %har samtidigt dubbelbeskattningen ak-som av
tiebolagsvinster avskaffats. Skattebasen vidgatshar betydligt.

särskilt intresseAv i detta sammanhang kapitalvinstbe-realär att en
skattning införts. Kapitalvinster beskattas helt indexuppräkningmedmen

anskaffningsvärdena. De tillgångarreglerna tillämpas endastav nya som
förvärvats efter 20 1985 i syfteseptember undvika retroaktiva effekter.att
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De skattskyldiga beskattas till Beskattningde vanliga skattesatserna. sker
tvångsvis sådan såsom gåvavid avyttring, expropriation. Vid beskattasäven

givaren. Vid dödsfall däremot eller hartestamentstagarenanses arvs-
tillgångarövertagit avlidnesden anskaffningsvärde. omfattasAlla av

kapitalvinstbeskattningen med undantag den skattskyldiges huvudsakligaav
Ägerbostad, kan skattefritt. den skattskyldige hem,avyttras ettsom som

varit hans huvudsakliga bostad endast under viss del innehavstiden,en av
proportioneras försäljningsintäkten skattepliktig skattefri del.ochen en
Indexuppräkning sker med index publiceras varje kvartal medett som
konsumentprisindex grund.som

Några åtgärder i syfte förenkla användandet den reala metodenatt av
vid aktievinstbeskattningen har inte erforderliga.ansetts

Förslag till3.4 kapitalinkomstbeskattning i Finlandny

pågående skatteområdetSom led i det reformarbetet i Finland harett
förslag till reform fysiska inkomstbeskattning detett av personers

statsrådetsfinländska regeringens uppdrag utarbetats professorav
Edward Andersson. Före presentationen förslaget jagskallav som
bakgrund lämna kortfattad beskrivning gällande förregleren av nu
beskattningen fysiska kapitalinkomster i Finland.av personers

erhållerRäntor fysiska insättningar i s.k. depositions-som personer
Övrigakonton helt skattefria. fulltär skattepliktiga. Effektenräntor är

har naturligtvis blivit det skattefriade kontonaär används.att som
Avdragsrätten för begränsad. Det maximala avdraget 25.000räntor är är

ensamståendeFIM för Såeller för äkta makar avdraggemensamt: stora
lånetendastför varit erforderligt för förvärvagöras bostadsfas-attom en

dentighet skattskyldige. För andra medges avdragräntor med högst
10.000 FIM. Det fårsammanlagda avdraget dock överskrida 25.000
FIM. -

Realisationsvinstskattereglerna visar betydande likhet med de som en
gång rådde i Sverige. Oneröst tillgångarförvärvade beskattas deom

femårsperiod.inom år,För fastigheter istället 10avyttras är gränsenen
årefter fem sker nedtrappning skattepliktiga vinstenden medmen en av

år.femtedel varje Ingen realisationsvinstskatt viddock avyttringuttasen
fastighet den skattskyldige år.bott i minst Vidochägt ettav som

tillgångavyttring föremålinte skulle för beskattningav som annars vara
dock särskild skatt 20 %, överstiger miljon FIM.uttas en som en

fårAnskaffningsvärdet i detta fall schablonmässigt till %.beräknas 50
Fysiska erhållnabeskattas för aktieutdelningar. Det ut-personer

erhållerbetalande bolaget %dock avdrag 60 aktieutdelningen.ett av
Prof. Andersson konstaterar erhållitinledningsvis i sin utredning hanatt

direktiv vissa konton, sedvanligaräntor s.k. depositionskonton,att även
fortsättningeni skall skattefria. En särskild kommission arbetar attvara

definiera Frågandetta begrepp. därför hur övriga intäktsräntor skallvar
såvälbeskattas. Det gäller de tidigare skattefria desom var som som var

föreslårhelt skattepliktiga. Prof. Andersson här de beskattas realtatt
åtnjuter någoteftersom de inte inflationsskydd. Genom denna reform
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också uppnåi normalfallet efterskulle skatt de realträntanattman
deponenterna avkastning debeskattade kontona skulle bättre änge en

lågräntedispositionerna. låg.skattefria Räntan dessa tydligen mycketär
lånetObegränsade ränteavdrag medgivna i Finland upptagitsdockär om

för förvärva kapitalinkomster exempelvis aktieutdelningar. Prof.att som
föreslår fårså aldrigAndersson avdragsrätten begränsas avdrag skeatt att

med högre motsvarande kapitalinkomster.belopp än
förutsättningEn för utredningen har varit dubbelbeskattningenatt av

föreslårelimineras. Prof. Andersson detaktiebolagsvinster skall helt att
inom skatteavräkningssystem avoir fiscal.konsekvent sker för ettramen

dåDet förmögenhetsinkomstavdraget sparavdrags.k. ett skulle kunna
avskaffas.

föreslåsNär för i första handdet gäller avdragsrätten räntor att
15.000 FIM förmaximibeloppct det gäller bostadsräntor sänks tillnär

ensamstående. föreslås 25.000Beloppet oförändrat FIM.för makar vara
föreslås avskaffad,Avdragsrätten för däremot helt medandra räntor

studielåneräntor, föreslåsundantag för fortfarande avdragsbaravarasom
till FIM10.000upp per person.

Vad kapitalvinstbeskattningen prof. Andersson dendet gäller attanser
skatteförmåge-Ur synvinkelsammanhänger med förmögenhetsbeskattnin

finner han förmögenhetsbeskattningen med skärptstarka skäl ersättaatt en
då %-kapitalvinstbeskattningen. hand höja den 20Det gäller i första att

utgår sådanaiga f.n. kaitalvinster inte träffasskattesatsen som som av
realisationsvinstbeskattning.annan

4 Fördelarna med realt systemett en-
sammanfattning

Den grundläggande fullständigt realt det slagfördelen med ett system av
föreslogs realbeskattningsutredningen och Treasury I detär ärattsom av

förhållande till nominalistisktneutralt till inflationstakten. I ett system
låntagarnainnebär intedet inte inflationen ochförloraratt spararna

ocksåvinner inte förinflationen. Det innebär företag beskattasatt
uppkommit inflationistiskskenvinster, dvs. vinster enbart genom ensom

ocksåtillgångar. denprisökning innebärföretagets Ett realt attsystem
föreligga mellaneventuellt olika behandling skattemässigt kan tänkassom

inflation. Detolika placerings- investeringsalternativ inte förstoras vidoch
också inlåsningseffekter beskattnin-innebär realisationsvinst-minskade av

eftersom realisationsvinster innebärnominalistisk beskattning engen, aven
fårbeskattning säljaren efter skatt mindreskenvinster, innebär attav som

tillgångarkvar skaffa för.att nya
också hållbarareEtt i meningen, det inte vidrealt denär attsystem som

speciallagstift-nominalistiskt blir nödvändigt med allehandaett system att
ning, effekternaexempelvis skattefria sparkonton, dämpa de värstasom

åstadkommernominalistiskt vid inflation. Eftersomett systemsom
specialregler alltid medförupphov till möjligheter till skattearbitrageger

sådanafullständigt realt möjligheter inte uppkommer.ett system att
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Medges obegränsade ränteavdrag ligger det naturligtvis till hands förnära
lånade skattskyldiga och dra upplånadeoch sedan placera deatt räntanav

medlen skattefria sparkonton. Vid inflation det endastär realtett
medger konsekvent uppbyggnad inkomstskattelagstift-system som en av

ningen.
Det faktum företagen inte beskattas för skcnvinster medföratt

naturligtvis medel i företagen och det blir lättare föratt stannar attmer
dem sin produktionskapacitet.upprättaatt

Viktiga konsekvenser låntagarnainte missgynnas och inteattav spararna
det blir lönsamt låna,och mindreär lönsamtatt attgynnas attmer spara

i jämförelseallt med nominalistiskt vid inflation. Eftersom detett system
låntagarna vinner vid nuvarande inflationoch är avsevärt änsystem mer
vad förlorar totalt, innebär fullständigt realt kraftigett systemspararna en
ökning inkomsterna till såledesoch kommun. Ett realt vidgarstat systemav

Under någonskattebasen. förutsättning ytterligare ökning skatte-att av
intetrycket önskvärt innebär det införandetär realtatt ett systemav ger

möjlighet till sänkning skattesatserna.av
ocksåEtt realt medför fördelenden den avvägning olikasystem att av

intressen riksdagen gjort vid skattelagstiftningens tillkomst ochsom som
bygger förutsättningen oförändrat penningvärde inte förändrasettav

inflationen. Kombinationen inflation och nominalistisk beskattningav av
leder till utvecklingen skenar iväg okontrollerat De effekteratt sätt.ett

någonuppkommer har veterligen inte debattör i efterhand bedömtsom
önskvärda.som

En fördel realt kan beteckna politisk-ett system,av som man som
psykologisk, det förhindrarär och viktiga väljargrupperatt att stora gör

såvinster inflationen. Rimligen bör det viktiga väljargrupperattvara om
någotinte vinner inflationen det bör lättareavsevärt gehörattvara

åtgärder.för inflationsbekämpande ekonomisk- politiska
Om införandet beräkningsmetoder dessutomreala kombineras medav
kapitalinkomstbeskattningen enhetlig proportionell skattesats,att görs alla

inkomster alla likabehandlasoch skattskyldiga uppkommer ytterligare
fördelar. Möjligheterna till skattearbitrage minskar och skattesys-än mer

blir helt tillneutralt olika placeringar och investeringformer.temet
Betydande gårförenklingar genomföra.att

5 Problem med realtett systern

Den omfattande debatt följt realbeskattningsutredningens betänkandesom
i Sverige liksom den debatt förts utomlands real beskattning visarsom om
mycket tydligt det framför allt problem det realaäratt ett systemetsom

medföra, nämligen likviditetsproblem för villaägare och andra medanses
lånefinansieratstarkt bestårboende. Problemet i Villaägaren vidatt

inflation betala de stigandeär starkt inflationentvungen att räntor, som
medför. Vid beskattningreal minskar avdragsrätten, vilket ökar boende-
kostnaden. Villaägaren kompenseras visserligen normalt motsvarandeav en
prisstegring sin villa, fården nominella någonvinsten han intemen
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medför därförbeskattningenvillan Den realaglädje förrän avyttras. enav
likviditetspåfrestning.

huvudfråga för realbeskatt-för villaägarnaLikviditetsproblemen var en
Real beskattningbetänkandetningsutredningen, ägnade delstoren avsom

fråga. realbeskattningsutredningen förordadeåt Den lösning,denna som
reallån ifastighetsägare skulle erbjudasvillaägare och andra storattvar

lånesummanreallån lån, indexuppräknas medEtt därskala. är ett samma
I fastkonsumentprisindex.används vid beskattningen, dvs. pen-som

Reallånet ocksålånesumman således oförändrad. kanningvärde är
årligen fårså inflationskompensationenavdragsgillabeskrivas den icke-att

omedelbart betalas ochDen behöver icketill skuldbeloppet.läggas
lånetsåledes övrigt.ii taktamorteras samma som

reallånenefterföljande debatten visadedenRemissyttrandena och att
farhågor, beskattningen. Jagfler den realadelväckte avsevärt än avseren

frågan ej.de välgrundade ellerininte i detta sammanhang äratt om
Är det möjligtproblem.jag undersökaI stället kommer attannatatt ett

dra den nominellabostadsrättsinnehavare helavillaägare och rätt att avge
i övrigttillämpa realträntan ett systemmen

till fysiskautredningsuppdragetDen begränsning, skett personersavsom
Är möjligtproblem. detkapitalinkomstbeskattning, aktualiserar annatett

kapitalinkomstbeskattningför fysiskaanvända real metodatt personersen
nominalistisk företagsbeskattning Det berorkombination medi en

frånmöjligt företagssektorns inkomstertydligen det avgränsaär attom
hushållssektorn. det gällerDet alltid problem,har näransetts ettvara

fåmansföretag. Jag försöka belysa dettaföretagare ochenskilda attavser
problem.

frågeställning aktievinstbeskattningen skallEn närliggande hurär
komplice-utformas. Just denna punkt har realt ansettsett system vara

förmågapåpekar det inte den realaLO-utredarna i Skatt efterSom ärrat.
svårighetertill den realametoden i sig själv upphov dessa attutansom ger

orimligtaktievinster nuvarande vilkaberäkningen bygger regler, ärav
Beträffande förslaget i Enhetlig inkomstskatt kan dessutomkomplicerade.

aktiebolags-tilläggas, det bygger tanken dubbelbeskattningenatt att av
bolagsvinsteravskaffas hela beskattningenvinster skall attgenom av

till företagen. Det därför nödvändigt förhindra dubbelbe-förläggs attvar
komplika-vid aktievinstbeskattningen, vilket medförde vissaskattningen

förenklingsmöj-vid tillfälle diskutera radikaltioner. Jag dettaattavser en
princip avskaffa aktievinstbeskattningen. Det docklighet, nämligen i äratt

fåmansföretag,möjligt, eftersom medförainte det gäller det skullenär
till skattefriamöjligheter omvandla beskattade arbetsinkomsterattstora

Frågan då fåmans-aktievinster. det möjligt skilja aktier iär är attom
företag och aktier i andra företag. Jag kommer därför försöka belysaatt
frågan.

Realbeskattningsutredningens förslag beträffande räntebeskattningen
negativa Denna uppfattninginnebar realräntor inte skulle beaktas.att

ansågskritiserades, huvudsakligen för det till problem vidupphovatt ge
Fråganföretagsbeskattningen. därför i denna utredning.mindre aktuellär

Möjligheten med vilkenbeakta negativa realräntor sammanhängeratt
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modell väljer för utformningen den reala kapitalinkomstbeskattnin-man av
Jag kommer därför frågandiskuteragen. de negativaatt realräntornaom

i första avsnitt, därett olika modeller för real kapitalinkomstbeskattning
presenteras.

5.1 Behandlingen negativa realräntorav

5.1.1 Skäl för och beaktaemot att negativa realräntor
Realräntan blir negativ, Ärinflationen är större än 5 %räntan.om räntan
och inflationen %8 blir realräntan 3 %. Skälet för beakta negativaatt-
realräntor är vidsynsättet real beskattningatt bör hänsyn till denen tas
förlust vid inflationen.gör vårtFörlusten ispararen exempel onekligenär
8 % sparkapitalet. Ettav annat synsätt motiverar negativaattsom
realräntor inte beaktas denär nominella utgångspunktatt ta räntan som
och den två delar, prisetse sammansatt kreditsom och kompensa-av
tion för inflationen. Eftersom inte kan dela vad finnsänman upp mer som
tillgängligt, nämligen den betalade räntan, blir negativ realränta inteen
skattemässigt beaktad. Det beror tydligen den nominellaatt räntan var
låg. dåMan kan låg räntesats ingårdetse benefikten attsom ett moment
i transaktionen. Enligt gällande skatterättsliga principer sådantskall inteett
beaktas vid inkomstbeskattningen. Det dåär logiskt inte beaktaatt
negativa realräntor. Det gäller särskilt för alla lånde mindre mellan

Åprivatpersoner, heltär räntefria. andra sidansom behöver det inte
föreligga någon benefik avsikt. Lånet kanske låg,till bundenupptogs en

vid dåränta tillfälle denett verkade helt rimligt bakgrund dåmot av
befintliga intlationsförväntningar.

Det kan anföras praktiska bådeskäl för och beaktaemot negativaatt
Negativarealräntor. realräntor enklaär beakta utgår frånatt denom man

skattskyldiges i deklarationen Ärredovisade fordringar och skulder. detta
belopp positivt, dvs. fordringarna är större än skulderna erhållsom avdrag

åretsför inflation intlationstakten åretatt förgenom multipliceras med
nettofordringarnas belopp. Det kan emellertid också anföras starka
förenklingsskäl för inte Någonbeakta dem.att uppdelning i realränta och
inflationskompensation dåbehöver inte lâgräntelån.vidgöras Hela räntan

dåär inflationskompensation. lånRäntefria någramedför inte skatteeffek-
liksomter i nuvarande Framför allt möjliggörsystem. därett system,

negativa realräntor inte beaktas definitiv källskatt vidräntoren en
proportionell skattesats. Räntebetalaren dåbehöver inte tillgångha till
några uppgifter den skattskyldiges inkomst- eller förmögenhetsför-om
hållanden kan dela i intlationskompensationutan räntan och realräntaupp
och dra den definitiva källskatten realräntan.

Möjligheten beakta negativaatt realräntor sammanhänger tydligen med
vilken modell väljer för den reala kapitalinkomstbeskattningen.man

Zl-RINK 4
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kapitalinkomstbeskattningför realModeller5.l.2
varjebeskattning innebarmodellRealbeskattningsutredningens till real att

räntebeskattningensförinnebarför sig. Detbeaktadeskostnadochintäkt
inflationskom-ochi realräntauppdeladesvarje intäktsräntadel att

anskaffnings-reala ochheltbetraktades attutdelningarpensation, som
vidinflationföruppräknasfastigheter fickandelar ochaktier,värdena

sådant vidmöjliggörSom systemettavyttringstillfällena. nämnts en
intäkterlöpande räntaallakällskattdefinitivenhetlig skattesats somen

vilketfall,onödigt i dessablirDeklarationsförfarandetutdelningar.och
effek-ochskattebetalarenenskildeför denlättnaderavsevärdamedför

skatteuppbörden.tiviserar
denmetod görrealbeskattningsutredningens är attmedfördelEn stor

inflationskom-ochi realräntaUppdelningenöverflödiga.schabloniseringar
låntagarekreditinstitut ärfalli varjeexakt, när ettpensation kan göras

någonberederintedatoriseratilångivare, eftersom det systemetteller
underändratsräntefot kan hasåväl kapitalsvårighet beakta att somatt

alltid upphovdessaschablonerundvika äråret. med attFördelen geratt
inflationskom-Beräknasskatteflyktstransaktioner.tillmöjlighetertill vissa

någon vissvidfrån storlekfordransutgångspunktmedpensationen en
i görligasteskattskyldigaårsskifte, försöker de attexempelvistidpunkt, ett

tillfälle.vid dettamån fordringarsinaöka
allainnebärmetod,den attbetecknaNettometoden kan somman
deninflationens inverkanslås varefterskulderochfordringar samman,

Är fordringarna änberäknas. störreförmögenhetsställningskattskyldiges
Värdet hansinflationen.skattskyldige förloratdenskulderna, har av

inflationenFör dennainflationen.minskatharnettofordran avgenom
hansparkapital kompenseras etthansurholkningförorsakade genomav

uppgår positivatill deninflationsavdrag,betecknatlämpligenavdrag, som
årets inflationmultiplicerad medbeskattningsårets slutvidnettofordran

å sidanandrainflationstalet. Föreligger nettos-betecknat enlämpligen
betecknadlämpligeninflationen,vinst handen görkuld, beskattas genom

beskattningsårets slut,uppgår vidnettoskuldentillinflationsvinst. Densom
årets inflation.medmultiplicerad

denmetodenriktasinvändningen attmotkan denprincipielltRent
förtillgängliginteInflationsvinsten ärkontantprincipen.strider mot

vissmetodenVidare innebärdå beräknas.dentidpunkt envid denlyftning
vidnettofordranberäknasinflationstaleteftersomschablonisering,

årsskiftet.
såintemetodeninvändningarna ärmöjligt motemellertid attDet är

multiplikationenunderlättarminiräknarebilligaSpridningenallvarliga. av
Även får ökaintresseskattskyldigade attettskattskyldiga. avför de om

motverkasinflationsavdragsittårsskifte ökaförinför attfordringarsina ett
enhetligareskulder. Jusinaökardärigenomskattskyldigdet att annanen
Enmöjliga.skatteplaneringsvinster ärmindreblir, propor-beskattningen

hjälp.tillhärär stortionell skattesats
kapitalinkomsterskall allautredningdennaförförutsättningarnaEnligt

in-Inflationsavdragförvärvskälla.ochtill resp.hänföras sammaen
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flationsvinst skall dock beräknas den i förvärvskällan nedlagda
nettoförmögenheten påendast sådanautan tillgångar,nettot skallav som
bli föremål för inflationskorrigering. Det då frågaär nominelltom
beskattade lån. Aktieutdelningar skall exempelvis inte föremålbli någonför
löpande inflationskorrigering. Hela utdelningen betraktas real ochsom
inflationskorrigeringen sker i stället i princip vid avyttringen aktierav

uppräkning anskaffningsvärdet.genom Reala fordringarav lånoch reala
ocksåbör hållas utanför årligaden inflationskompensationen. På dem sker

inga inflationsförluster eller inflationsvinster. Metoden kan illustreras
med följande exempel.

Pensionären Andersson har 100.000 kr banken lånoch frånett en
på 40.000. Hansyster årethar under lyft 7.000 i utdelning. Bankräntan

%,8 lånetantas frånräntan 5 %vara och inflationensystern 6 %. I
inkomstkällan kapitalinkomst namnet valt för markera det fråganatt att är

den sammanslagna inkomstkällanom nya skall han följaktligen deklarera:

Intäkter
Ränta 8.000
Utdelning 7.000
Summa 15.000

Kostnader
Ränta 2.000
Inflationsavdrag
6 % 100.000-40.000av 3.600

Nettoinkomst 9.400

Kvotdelsmetoden innebär nettoinkomstenatt i förvärvskällan kapital-
inkomst multipliceras med bråktalvisstett eller fåför framprocentsats att
den skattepliktiga nettoinkomsten. Metoden skisserades ursprungligen i det
socialdemokratiska samrådsmaterialet Enklare skatter för rättvisa och

tillväxt idéskiss, där 50 % Ären försöksvisprocentsatsen framfördes.-
nettoinkomsten i förvärvskällan 40.000, såledesskall 20.000 tillupptas
beskattning.

Kvotdelsmetoden kan behöver inte real. Realmen denärvara om
kvoten såberäknas uppdelningenatt om schablonmässigtän sker i en
real del och inflationskompensationsdel. såOmen inte falletär är metoden
inte real, även den kan resultatett liggerom ge närmare vadsom som
åstadkommits med real metod ån nuvarandeen system.

En real kvotdelsmetod innebär alla intäkter föreatt beräkningen denav
skattepliktiga delen ojusterade förupptas inflationen. Realisationsvinster
på fast måsteegendom således beräknas nominellt, vilket inte medför
några problem. Däremot innebär det principer måsteatt införas förnya
beräkning schablonintäkt egnahem. Beräkningsmetodenav där f.n.är
real, eftersom utgångspunkten för intäktsberäkningen är taxeringsvårdet.
Den enklaste lösningen det problemet är emellertid att ersätta
inkomstbeskattningen egnahem med fastighetsskatt.av Den visserligenär
inte relaterad till den enskilde skattebetalarens skatteförmåga verkarutan



1989:33SOU20 Bilaga 10

medkombinationiproportionell skattesats ensätt ensomsamma
schablon.proportionell

Kvot-vissa problem.utdelningsbeskattningenerbjuderDäremot
realiuppdelasutdelningarnalöpandede eninnebärdelsmetoden ävenatt

avsnittnominalräntesynsättet,inflationskompensationsdel seochdel en
beskattningen.löpandedenvidinflationen beskattasinnebärDet3.l. att

dubbelinnebär detutdelningsbeskattningenvidbeaktatsinflationen enOm
aktievinstbeskattningen.också vidbeaktasinflationskompensation, denom

hållas utanförmåste såledesaktievinsternautdelningarna ellerAntingen
beskattasdvs.Hålls rentaktievinsterna utekvotdelsberäkningen.

måsteinlåsningseffekterbetydanderisk fördetinnebär somnominellt
åtgärder.speciellamedmotverkas

kvotdelsmetod starkrealinnebäromständigheterUnder alla enen
kapitalvinstbeskat-påfallande, gällerdetsärskilt närschablonisering. Det är

åretsfrån inflation och kanutgångspunktmedberäknasKvotentningen.
intäkterlöpandegällerdetrimligt resultat,approximativt närdärför ettge

uppkommit underemellertidkapitalvinstEn harexempelvis räntor.som
år.avyttring bestämtrealiserats vidår, den ettmånga även enom

beaktandemeddärför skeinflationen börtillHänsynstagandet av
beräkningeninnehavsåren. Så vidf.n.skerolikadeunder avinflationen

årets inflationKvotdelsmetoden innebärfastigheter. attrealisationsvinst
Det kanår innehavstiden.varje underförjustera resultatetföranvänds att

åretsskattskyldigaöverkompensation för debetydandemedföra omen
Är förhållandet detinflationen.den historiskainflation högre änär

underkompensation.metoden tillledermotsatta
den kanligger ikvotdelsmetodenmedproblem attbesvärandeEtt annat

Årvid normala räntor.rimligt resultatavpassad för att ettsägas gevara
skattefri%10% normala är4 och deninflationen räntan resp.en

Mennormala40.% just för denna ränta.rimligavdragsgill kvot om
skattefritt, fastän% blirDå 10metoden% innebär25 atträntan är

De andrainflationen.förkompenseratillräckligt för% varit4 att
in-korrigering skettsedan motsvararinnebärmetoderna att somen

Detskattepliktigt.fullthelt ochöverskjutande beloppblirflationen,
skattskyldigaför deincitamentstarktmedförkvotmetodeninnebär ettatt

kvotmetoden tillomfattassina inkomsteromvandlaförsöka avsomatt
till ellerexempelvis arbetsinkomster räntasådana, den,omfattas avsom

det gällerbesvärligt ägareblir särskilt närProblemetutdelning. av
5.4.avsnittfåmansföretag, närmarese

olikadiskuterasjustering kommerför realDe metoderna attolika ur
avslutningskapitlet kap.iUtvärderingen skerutredning.i dennaaspekter

8.

bostadsrättsinnehavareochVillaägare5.2

reglerNuvarande5.2.1
två enligtfamiljer beskattasfamilj ellerinrättadFastighet är ensom

skattepliktig intäktDet innebärenligt schablon. attKL§ 224 sommom.
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skall viss fastighetensupptas taxeringsvärde, nämligenprocentsatsen av
den del ligger i intervalletsom

0-450000 2%
450000-600000 4%
600 000 750 000 6 %-
750000- 8%.

Från påden det beräknadesättet schablonintäkten medges avdrag
endast för påtomträttsavgäld och kapital,ränta nedlagts i fastigheten.som
Det spelar ingen roll skulden intecknats i fastigheten Frågaeller ej. ärom
endast kapitalet ändamål.för dettaanväntsom

Schablonregeln används inte bara för fastigheter, används försom
Ävenpermanentboende. fritidshus beskattas enligt schablon. Vid uthyrning

gäller dock särskilda regler för fritidshus.
Villasehablonen infördes lagstiftning 1953 förenklingsskäl.genom av

Härigenom befriades taxeringsnämnderna från ställning tillatt ta ett
oändligt antal yrkanden reparationskostnadsavdrag.om

Ursprungligen schablonen %3 taxeringsvärdet, dåvilketvar av
inlåningsräntamotsvarade bank. Genom avdrag medgavs föratt

skuldräntor blev det i fastigheten investerade kapitalet beskattat.egna
Fastighetsinvesteringar blev därigenom i princip beskattade som av-
kastningsgivande investeringar. Det spelade skattemässigt ingen roll om
den skattskyldige hade sitt kapital placerat bankbok eller ien en
fastighet.

Den ursprungliga enkla och principiellt genomtänkta konstruktionen
har sedermera ändrats gånger.antal Schablonräntesatsenett sänktes, när
taxeringsvärdena ökades efter allmän fastighetstaxering. När sedanen
inflationstakten ökade och därmed mångaräntorna kom fastighetersteg,

visa underskott. Dessa dåatt möjliga dra allmänt avdrag.attvar av som
Då emellertid inte ville medge deägarna dyrasteman villorna fördelenav

fullt underskottsavdrag infördes den progressivaav skalan. Beloppsgränser-
har sedermera ändrats.na
Även bostadsrätter beskattas enligt schablon. Det emellertidär

föreningen inteoch delägarna beskattas. Bostadsrättsinnehavarnasom
beskattas endast vid längre uthyrning bostadsrätten. Eftersomen av
bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavarna olika skattesubjektär
kan delägarna inte utnyttja underskott hos föreningen.ett Det har därför
inte någotfinnas behovansetts schablonengöra progressiv.att Detav är
emellertid möjligt för delägarna hålla skuldsättningen lågatt i föreningen

själva ikläda sig betydandeatt skulder.genom Det har i praxis ansetts att
påräntorna dessa lånpersonliga fullt avdragsgilla.är

5.2.2 Real bostadsbeskattning

Ett realt innebär för bostadsbeskattningenssystem återgångdel tillen
de ursprungliga principerna. Som intäkt bestämdupptas procentsats,en

bör realräntan imotsvara längresom perspektiv.ett Avdrag medges för
realräntan. Härigenom blir det i fastigheten investerade kapitaletegna
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beskattat bankplacering, dvs. endast realräntansättsamma som en
uppnårEftersom någrabeskattas. fastighetsägarna inte fördelar genom

någoninflationen det inte motiverat med progressiv schablon.är
bådeOm beskattningen enhetlig och real kan skatten debiteras deär

skattskyldiga direkt deklaration. I Enhetlig inkomstskatt föreslogsutan en
proportionell skatteinsats 50 % kapitalinkomst. Vid schablon-en

tvåintäkt blir skatten alltid % taxeringsvärdet.1 Denna skattprocent av
utgångspunkt frånkan debiteras skattemyndigheterna med taxerings-av

värdena.
Skall bostadsrättsinnehavarna beskattas efter principer somsamma

villaägarna erfordras taxering de olika lägenheterna och atten av
bostadsrättsinnehavarna beskattas för detta taxeringsvärde. Föreningarna

då frånbefriaskan skatt.

5.2.3 Fördelning på bostadslån lånräntekostnader och andraav
Som inledningsvis angivits har konsekvent kapitalinkomst-realen

beskattning framför allt problem för villaägare. Liksomansetts ettvara
varje begränsning nuvarande medförränteavdragsrätt denannan av en
likviditetsbelastning för den skattskyldige. Denna för sighade i och kunnat

reallån.undvikas med Av olika anledningar det emellertid antagitshar att
låneformdenna inte låntagare.skulle uppskattas alla Jag skall därför härav

diskutera möjligheten medge villaägare bostadsrättsinnehavareochattav
föravdrag hela den nominella på bostadslån för iinomräntan ettramen

övrigt realt system.
sådanMotiveringen för bostadslån dåsärbehandling skulleen varaav

boendekostnaderna under såalla omständigheter i Sverigeatt är attstora
någondet inte kan begäras åreni varje fall under de första skallatt - -

kunna bära dem samhälleligt Understöd. alla omständigheter kan detutan
sådant förelegat långsägas, synsätt under relativt tid därför kanatt ett och

väl etablerat.sägas vara
I för sigoch andra former bostadsstöd diskuteras. Detav vore

exempelvis tänkbart avdragsrätten för nominellaersättaatt räntor
bostadslån sådanmed räntesubventioner. Fördelen med ordning skallen
inte underskattas. Den skulle innebära möjligheten införa konsek-att ett

hållbartuppbyggt, skattesystem. Den administrativa förenklingvent rent
sådan gårreform skulle innebära skattesidan dock till delstorsom en

uppstå lånesidan.förlorad den ökade komplexitet skullegenom som
sådantRäntesubventioner skulle i inte till ibegränsasett system att

lån måste dåhuvudsak omfatta statliga till nybyggda Subventionernahus.
utgå lån,till alla oberoende fastigheten Dengammal ellerav om var ny.

måste måsteprövning, ske, blir i princip vidslag, skesom av samma som
taxeringen väljer metoden fördelaktigare skattemässigmedom man en

bostadslån.behandling Administrativt blir effekten prövningen flyttasattav
från taxeringsnämnderna till länsbostadsnämnderna.

bostadslånFör särbehandling vid beskattningen talar dessutomen av
sådan håll.den omständigheten förekommer Jagandra har häratt en

tidigare refererat reglerna Island i Finland och de ursprungligenoch
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Ävenföreslagna reglerna i USA I}easury den slutligen genomförda
skattereformen i USA har kommit villalåninnebära permanentatt att
residence interest förmånligarebehandlas lån.andraän

lån,För nedlagda iräntor det hem den skattskyldige permanent
bebor first home och ytterligare hem second home medges fullett
avdragsrätt. För andra föreliggerräntor ingen avdragsrätt eller endasten
begränsad lånavdragsrätt. Räntor upptagits för förvärvaattsom

tillgångaravkastningsgivande aktier avdragsgillaär till brut-som upp
tointäktens får såledesstorlek. Underskott uppkomma. För övriga räntor
föreligger huvud ingenöver avdragsrätt. Det såledesmedförtaget att

lån, inte kvalificerar villalånräntan inteett alls avdragsgill.som ärsom
på lån,Räntan nedlagd i såledestredje hemett inteett är alls avdragsgill.

I USA Internalhar Revenue Service nyligen utgivit anvisningar för hur
påskall fördelas tillgångarna.räntorna de olika Reglerna mycketär

komplicerade. Man bör ihågdock komma dessa anvisningaratt avser
fördelningen lånetyperolika medan i Sverigetre fördelningen endast
skulle behöva lånske normala med avdragsrätt för realräntan och
villalån.

villalånNär det gäller grundprincipen lånetär i USA skallatt vara
intecknat i secured by fastigheten enligt lagstiftningen i den delstat, där
fastigheten ligger. såledesDet innebär avdragsrätt inte föreligger föratt

inte intecknade.räntor, Detär ilär utsträckning falletsom stor medvara
utlänningar, bosatta i USA. Dessa ilär utsträckning ha upptagitstor

lånpersonliga i sina hemländer. såledesDet kan konstateras, det inteatt
avgörande, upplånadeär vad de medlen faktiskt tillanvänts endastutan

intecknadede är i fastighet, kan betecknasom den skat-en som som
tskyldiges first eller second home. Uttrycket secured by vidareär avsevärt

intecknad. Det såledesän hemmetatt använts säkerhet föravser som
krediten förenligtsätt ifrågavarandeett är med lagstiftningen isom
delstat.

Redan i förarbetena lånenuttalades i det kvalificeradeatt hemmetom
ocksåökades det skulle möjligt öka ränteavdragsrätten underattvara

förutsättning fastigheten någottillförtsatt ellerav genom en om-
tillbyggnad. Däremot skulle inte värdeökning värdestegringen genom som
belånades kvalificera för avdrag.

Avgränsningsproblemet egnahemslånmellan lånoch andra desammaär
oberoende vilken real metod Frågananvänds. hurär egnahems-av som
lånen från lån.skall särskiljas andra

Problemet lånskilja frånräntor nedlagda i fastighet lånatt andra är
dock inte helt okända i svensk skattelagstiftning. Kommunalskattelagen
innehåller särskild paragraf fördelning kostnadsräntor.en om av

Är§44 skattskyldig berättigad âtill avdrag för upplånat kapitalränta och
kan utredning vinnas, huru del kapital hänför sig tillstor olikaav samma

den skattskyldige innehavda förvärvskällor, skall i förochav räntans
fördelning kapitalet hänföras till de olika förvärvskällorna förhållandei till
värdet ide varje förvärvskälla tillgångar.nedlagdaav
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i denfastighet beskattasgällande regler skulleEnligt tidigare en
således vidkunde inte denEtt underskottden belägen.kommun var

Det innebar,beskattningen överföras till kommun.kommunala attannan
hemortskom-fritidsfastighet i kommunbelägen änunderskottett annan

således intressestarktförlorat. Den skattskydlige hadegick ett avmunen
låneränta fritidsfastigheten till inkomstslagethänfördes tillinte utanatt en

ikapital medgavs avdrag hemorts-i inkomstslagetkapital. För underskott
kommunen.

Frågan i intressantfördelningen räntekostnaderna har prövats ettavom
rättsfall.

RÅ Luleå sinyrkade ihemortskommun1981 1:66. Sven H med som
låneränta 15.965 i inkomstslaget1985 krsjälvdeklaration avdrag för en

lånet i fastigheteninteckning lämnatsSom för hadekapital. säkerhet en
Länet inte ned ihade lagts1:8 i Säters kommun.Grängshammar

fastigheten.
fastighet. Avdrag förTN flyttade underskottet till inkomstslaget annan

taxeringen.medgavs endast vid den statligaunderskottet
Hzs bestridandeinteLSR biföll Hzs besvär fann detoch motatt var

lånetvisat nedlagts i fastigheten.att
ansåg nedlagts.medlenKR H inte visat i vilken förvärvskällaatt

Låneräntan HzsKL proportionerasdärför i enlighet med 44 §skulle
tillgångar. då 16.382 enl.12.417 i stället förUnderskottet i kapital krblev
deklarationen.

dåansåg omöjligtdetRR 44 § KL endast användas,skulle attatt var
hänföra till den eller denobjektivtavgöra ränta attrent enaom en var

intehaft intresseandra förvärvskällan. H har skattesynpunkt attavur
upplånade haft medelned de medlen i fastigheten. Han harlägga egna

ombyggnadreparation ochtill bestridande kostnaderna för inköp samtav
påstående upplånade för andrafastigheten. Hans medlende använtsattav

upplånatsändamål därför för detta medlenbör och oavsett atttagas gott
fastigheten.säkerhet imot

RÅ81 Det RR1:66 intressant flera kanär sätt. noteras att attanser
skattemässigtskattskyldig naturligen handlar det mest gynnsammaen

Huvudfrågan räntekostnaderna.i fallet emellertid fördelningenärsättet. av
Jagolika olika metoder.I fallet använder sig de domstolarna treav

proportioneringsmetodensäkerhetsmetoden, ochdessa metoderbetecknar
Så bedöma det de metoder,faktiska vitt jag kanden metoden. är tre som

såväl i Sverigefördelning räntekostnaderkommer till användning vid av
utomlands.som

Säkerhetsmetoden för räntekostnaderinnebär avdrag medgesatt om
lånet. Metoden tillämpades TN ifastigheten säkerhet föranvänts avsom

RÅ81 fråganockså vilka skulder1:66. Den enl. AGL,används ärnär som
får från dödsbo inskränktdras fastighet, för vilken utländskt ärav en

också USAgrundläggande principen iskattskyldigt i Sverige. Det denär
efter skattereformen.
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lånetnågon faktisktsåledes vadrolldet inte spelarMetoden innebär att
från bevissynpunkt.fördel den enkeltill. Metodens är äranvänts att

från harandrafullt avdragsgilla räntorSom metod räntoravgränsaatt
behandlanaturligtvis Önskvärtvissa brister. Det ävenemellertidden är att

Även bostawdsrättsinnehavare bör kunnaboendeformer lika.andra
Då egendom kanförmånen lösbostadsrättenfull avdragsrätt. ärav

bostadsrättenmöjligt användaDet emellertidmedges.inteckning inte är att
lån bostadsrättFrågan medemellertidsäkerhet sätt. ärannat omsom

lån inteck-för vilkenutsträckningmedges isäkerhet kan somsammasom
således olikarisk förföreliggerHärningssäkerhet i fastighet lämnats.

behandling.
förmånen fullainnebärsäkerhetsmetodenEn brist attär att avannan

lånetvederbörande behöveroberoenderänteavdrag alltid medges av om
villa med högfrån förvärvar kanskeEn familjbostadssynpunkt. enung

famil-belastningbelåning. Ränta amorteringaroch utgör storen
går Samtidigtåren amorteringar.minskar skuldenjeekonomin. När genom

kanske borFöräldrarnai löpande räknat.stiger villan i värde kronor
metodeninnebärflyttat I det falletkvar sedan barnen attut.ensamma

låneutrymmet fastighetenimobilisera växandeföräldrarna kan det genom
tilllån användaprivilegierad räntebeskattningmed och pengarnanya

avdrags-Så ändrasidag, situationenkonsumtion. det visserligenär ommen
lån.för övrigabegränsasrätten

fullabegränsningar,Om säkerhetsmetoden förses med olika attt.ex.
lånen användsnybelåningi interänteavdrag inte medges för fastigheten om

dess enkelheti fastigheten, blir komplicerad. Eftersomtill investeringar den
sådana metoden.förfrämsta merit, försvagar tilläggär argumenten

§ KLProportioneringsmetoden enl. 44den metod,är nämnts somsom
lånet verkligeninte möjligt utreda hurskall användas det är attom

RÅ8l innebärKL. MetodenI fallet 1:66 tillämpades den attanvänts. av
tillgångar, vadoberoendeproportioneras den skattskyldigesskulderna av

verkligen till.medlen använts
Ävenfrån bevissynpunkt.Metoden fördelen relativt enkelhar att vara

fastigheten,medför värdestegringmetod nackdelendenna att somen
tillgångar,värdestegringen skattskyldiges övriga ökardenänär större

variationerVidare medför metodenavdragsgilla räntekostnaderna.de fullt
år, år sig.bedömas förolika i varje fall varje skalli avdragsrätten om

konsumtionslån. Dedet gällerMetoden medför vissa problem, när rena
utsträckningockså till fulla avdrag, inte ikommer änrättatt sammage om

förskattskyldig villasäkerhetsmetoden. köptenligt Antag att enensom
ocksåbelånad 300.000400.000. Han aktier, värda kr.500.000 till harkr,

således tillgångar 400.000 kr.800.000 kr och skulderHan totalthar
således 400.000,58 skuldenEnligt proportioneringsmetoden faller av

lånar 80.000 och250.000 villan. Om den skattskyldigedvs. kr nu
480.000 Proportionerings-dem, ökar hans skulder till kr.konsumerar

fallainnebär 58 300.000 krmetoden denna skuld, dvs.att ansesav
fullvillan och upphov till ränteavdragsrätt.ger

fördelFaktisk metod Sverige. Dessden huvudmetod iär använtssom
vårt betyda, fullverkligheten. I fall denden skulleär attatt motsvarar
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avdragsrätt endast medgavs för boendelån lån.och inte för andra Dess
svårigheternackdel deär det medför i det enskilda fallet vadavgöraatt ett

lån verkligen till, spåraanvänts medlen eng.att tracing. måsteMetoden
för användbar kompletterasatt med vissa hjälpregler.vara

frågaEn central för hur lätthanterad metoden blir hurärpass
övergången till det skall ske. Somsystemet nämndes i redogörelsen förnya
Island, där boendelån också erhålliträntor förmånlig behandling,en

från lånensutgick klassificering vidatt den sista deklarationenman före
övergången riktig. Det finns någoni Sverige inte anledningvar att anta

de skattskyldiga skulleatt ha hänfört lånsina till fastighet iannan
otillbörlig utsträckning. I fall det gäller fritidshusvart när det sannoliktär

eftersomtvärtom, underskott vidett den kommunala taxeringen i
utbokommunen inte kunnat utnyttjas i hemortskommunen. Sedan detär

fråga också fritidslån bör skattemässigten annan Detom finnsgynnas.
således all anledning i Sverigeäven antingenatt föreskriva tidigareatt
klassificering låtavarit riktig eller det stark presumtion.vara en

Det är grundläggande svensk taxeringsprincip, varjeen beskatt-att
ningsår bedöms för sig. När den skattskyldige yrkar förlustavdragt.ex. ett

intehan förluståretsär bunden vid beräkning. Avgörande iär stället den
utredning han anför årför det han yrkar förlustavdrag. Det skulle dock

tvekan fördelutan vid taxeringsarbetet,vara deten när gällerom man
boendelån låta låneåretskunde lånetklassificering bindande förav vara
framtiden. Man dåskulle inte behöva frågan år. Ita ett system,upp senare
där avdragsrätten lånför begränsas till det riktiga,realt avdrag förutgör
hela den nominella räntan betydande skatteförmån för den skat-en
tskyldige. Det därför inteär orimligt också åvilarbevisbördanatt den
skattskyldige. Redan normalt tillämpade principer följer, denav att

måsteskattskyldige kunna sannoliktgöra förutsättningarna för yrkatatt ett
RÅ81avdrag uppfyllda. ansågär RR exempelvis i det refererade fallet 1:66

den påståendeskattskyldigesatt dåskulle godtas, det verkade sannolikt.
Det kan knappast någotstötande längre, detanses att gällersom när
den fördelaktiga avdragsrätten för boendelån och kräva den skat-att
tskyldige direkt visar lånet nedlagts i sådanfastigheten.att En bevisning
kan föreligga den skattskyldige med kvitton kan visa kostnadernaanses om
för fastigheten eller eventuell eller tillbyggnad. måsteKvittona dåen om-

uppgå lånademinst till det beloppet.
Det innebär naturligtvis komplikation deklarationsförfarandet ochen av

taxeringsarbetet prövning fråganskallatt behöva ske lån kanen ettav om
betraktas skatteprivilegierat villalån. Omett här diskuteratsom sättman

fråganundviker årligen,kan bliratt det frågatas emellertid inteupp om
så många år, då måsteprövning ske.

Det finns någonknappast anledning för mig i detta sammanhangatt ta
mångaställning till hur fastigheter bör medföra tillrätt gynnadesom

boendelån. I USA gäller skatteförmånen två hem, i Finland endast det
hem, där den skattskyldige frågaskriven. Dennaär utifrånbör avgöras
bostadspolitiska och fritidspolitiska värderingar. Ur teknisk synvinkelrent
kan dock detsägas, knappast någraföreliggeratt problem deavgränsaatt



27SOU 1989:33 Bilaga 10

lånen lån sådanprivilegierade till fastighet, där den skattskyldige är
skriven. Det faktum,är lätt kan styrkas.ett som

såledesDet åstadko-möjligt under vissa förutsättningarattsynes vara
boendelånensärbehandling enligt vilka avdrag för denhelamma en av ges

nominella dem kapitalinkomstbeskattningenräntan i Övrigtäven ärom
real. Av här diskuterade tekniska metoder den faktiska metodensynes vara
klart överlägsen. En särbehandling innebär dock visst merarbete för deett
skattskyldiga och skattemyndigheterna. Det verkar dock möjligt att
begränsa detta merarbete vissa kompletterande regler.genom

Till internationellt-skatterättsliga frågor åter-vissa i sammanhanget
kommer jag i kapitel.ett senare

5.3 Förenklad real aktievinstbeskattning

5.3.1 Aktievinstbeskattningens syften

Realisationsvinstbeskattningcn aktier idag mycket komplicerad.är
bestårKomplikationerna framför allt i skattskyldigeden och skattemyn-att

digheterna tvingaskan räkneoperationer förgöra antalett stort att
åstadkomma resultat i enlighet med lagstiftningen och denett att

hållaskattskyldige tvingas och reda gamla avräkningsnotor.allaspara
Lagregleringen kan inte någonheller föruttryck genomtänktsägas vara
konsekvent princip. Rättsläget f.n. avyttringar aktier innehavtsär av som

tvåi mindre än aktier, fulltär, beskattas medan vid avyttringaryngre av
aktier, innehavts två år,i äldre aktier 40 % realisations-änsom mer av
vinsten skattepliktig. Indexuppräkning anskaffnings-är värdena inteärav
tillåten. Inflationen kan möjligen ha varit för intesägas ett argument att
beskatta hela realisationsvinsten såäldre aktier. Det emellertid i fallär

utomordentligt approximation inflationen. Trots denatten grov av
grundläggande återspeglarbeskattningsprincipen inte verkligheten är
emellertid förreglerna beräkning den skattepliktiga realisationsvinstenav
mycket För äldre aktier tillämpas den genomsnittsmetoden,s.k.noggranna.

innebärvilken genomsnittligt anskaffningspris förskall beräknasatt ett
varje aktie slag vid varje transaktion. vidDet gäller ävenav samma

Ävenavyttringar sådan måsteteckningsrätter delbevis.och vidav en
beräknas hur del anskaffningsvärdet faller den avyttradestor av som
teckningsrätten delbeviset.eller I realiteten därförkommer alternativa
schablonregler för beräkning anskaffningsvärdet till del tillstorav
användning.

Det uppenbart denär reala beskattningsprincipen synnerligenverkaratt
komplicerad, den appliceras vinstberäkning,när redan ären som
krånglig. Det finns därför anledning diskutera vilka alternativ kanatt som
finnas.

5.3.2 Saldometoden

Den danska selskabsskattekommissionen Betaenkning beskatning afom
aktieavancer. Betaenkning gång8561978 utredde möjlighetennr aven
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aktiebeskattningen skulle ske enligt saldometod, förbl.a.att atten
därigenom möjliggöra aktievinstbeskattning. Metoden Sverigereal har ien
belysts kapitalvinstkommittén i betänkandet Reavinst Aktier Obliga-av
tioner SOU 1986:37. Metoden innebär varje aktieköp debiteras ochatt
varje aktieförsäljning Någonkrediteras särskilt realisationsvinst-konto.ett

så utgåendebeskattning inte länge den balansen UAäger kontotrum
positiv. Skulle den bli negativ den lika varvid antingenär medsätts ett

debetsaldo vinst eller kreditsaldoförlust uppkommer. Vinstenett upptas
då till beskattning. För förlusten medges avdrag. För närmareen
beskrivning metoden hänvisas till SOU 1986:37.av

Metoden har onekligen fördelar:antalett
någon såEftersom beskattning inte UA positivtsker länge ökasär

aktiemarknadens effektivitet. Den skattskyldige kan sälja och köpa aktier
några realisationsvinstskatteförorsakade avbränningar.utan

2. Eftersom beskattning först blivitsker saldot negativt innebärnär
hållametoden incitament för den skattskydldige sig kvarett att

aktiemarknaden. Det underlättar näringslivets försörjning med riskkapital.
års ingående föregående års utgående3. Varje balans balans.motsvarar

såledesSkattemyndigheterna ställning till riktighet vidbalansens dentar
årliga Någrataxeringen. gamla avräkningsnotor behöver inte vilketsparas,

såledesbetydande förenkling. Detär kan konstateras för dennaävenatten
metod det förutsättning vid taxeringen för detär aktuellaatten man
beskattningsåret föregående årsbunden resultat.är av

Det4. enkelt metoden Saldotär real. behöver endast uppräknasgöraatt
åretsför inflation. Se exempel hämtat betaenkning 8561978 iur nr

bilagan.
Metoden ocksåhar emellertid vissa nackdelar. De medsammanhänger

dess fördelar, nämligen möjligheten hela tiden skjuta den latentaatten av
skatteskulden framför sig.

Den medför förhållandefördel för aktieägare i till andra skattskyl-en
åsidosätterdiga, likhetsprincipen. Om i likhet LO-utredarnamedsom man

åstadkommavill någonomedelbar beskattning del vinsten, förloraren av av
i enkelhet.avsevärtman

Den sista aktieförsäljningen hårdkan drabbas skatt. En skattskyl-av en
kandig successivt sälja sitt såaktieinnehav skattekonsekvenser, längeutan

han har positivt saldo. När den sista delen aktierna säljs kan denett av
skattepliktiga inkomsten bli lika hela försäljningsintäkten.nästan stor som

Metoden måstemedför beskattning ske den skattskyldige lämnaratt om
landet. Annars blir den skattskyldige avlyft denhela latenta skatteskulden.
En avflyttning utflyttning åvid verkar andra sidan utflyttningsskatt.som en

sådanEn ståtraditionellt i strid med grundläggande västerländskaanses
rättsprinciper.

.Eventuellt skulle det möjligt undvika denna olägenhetattvara genom
utvidga den skattskyldighet, åvilar utflyttadeatt svenskar försom nu

realisationsvinster såsvenska aktier till gälla i obegränsad tid. I fallatt
kunde med beskattningen tillsvänta den blir aktuell enligt vanligaman

Detregler. blir emellertid relativt måstekomplicerat. För det första
föreskrivas inskränkt skattskyldighet omfattar aktieratt alla tidigaresom
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måste de flesta svenskasaldometoden. För det andraomfattats av
föreskrivs aktierdubbelbeskattningsavtal omförhandlas. I allmänhet attnu

För tredjeskattskyldige sin hemvist. detbeskattas i det land, där den har
skatteanspråketmåste faktiskt kandet finnas garantier för det svenskaatt

någon garantii framtiden, exempelvis form ställs.realiseras attgenom av
med saldometoden emellertid intet förorsakadeNackdelarna är sätt

metoden ej. Man kan därför saldometodenreal eller sägagörsav omom
finnsfördelar dess nackdelar, detdess övervägeratt attom man anser

inget hinder den real.göraatt
framhåller-Metoden däremot inte kapitalvinstkommitténkan som-

fåmansföretag.användas för aktier i I dessa fall sambandet mellanäven är
sårörelsebeskattning och aktievinstbeskattning inte kanstarkt att man

såtillämpa radikalt awikande principer för aktievinstbeskattningen.

5.3.3 skattefrihet för äldre aktier

många våraEn grannländer,valts i länder, bl.a. nordiskautväg, som ur
aktievinstbeskattningens aktievinsterproblem helt enkeltär göraatt

fråganskattefria. Om statsfinansiell synvinkel kan sågas,rent attses ur
såinkomstbortfallet kanske inte betydande med tanke störreär att

ofta realisationsvinsteraktieplacerare har möjlighet utjämna eventuellaatt
försäljningar förlustaktier. Om saldometod införs kommergenom av en ren

framåtmöjligheten skjuta skattebördan medföra det dröjer längeatt att
någrainnan aktievinstbeskattningen statsinkomster talaupphov till attger

påEn omsättningsskatt aktier, vi statsfinansiellthar, ärom. som nu mer
givande.

fråganSes däremot likhetsprincipens synvinkel den sigställerur
svårtDetannorlunda. varför gjortmotiveraär att en person som en

aktievinst 100.000 kr blirskall bli obeskattad medan löntagareen
frånbeskattad för inkomst. Dessutom medför varje avstegsamma

kringgåendeproblem.likhetsprincipen Om aktievinster blir skattefria kom-
de skattskyldiga försöka till aktievinster,omvandla andra inkomsterattmer

för dem obeskattade. Den, vill sälja sitt skjuter ihus, detatt ettsom
aktiebolag och säljer aktierna i stället för huset.

Det speciella med aktievinstbeskattningen ligger i dess samband med
ändå,bolagsbeskattningen. Om effektivtbolagsvinsterna blir beskattade

då,minskar skälen för aktievinstbeskattning. Förutsättningen är atten man
bolagsvinsterna dels effektivt,skall beskattas dels skall beskattasattanser

gång. Frågan aktievinster skall kunna skattefrialämnasen om sam-
två frågor:därför medmanhänger

föremålBlir bolagsvinsterna för effektiv beskattning ak-utanen
tievinstbeskattning

I vilka fall aktiebolagsformenkan användas för omvandling andraav
sådanainkomster till aktievinster. Eftersom skattefrihet inte medges ikan

fall, innebär det antal avgränsningsproblem uppkommer mellanatt ett
Fråganskattepliktiga skattefriaoch aktievinster. vilka fall detär är.

EnhetligI inkomstskatt föreslogs effektiv enkelbeskattningen av
bolagsvinsterna, förlagd till företagssektorn. Samma skattesats skulle
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användas i sådanbolagen för fysiska kapitalinkomster. Ensom personer
effektiv beskattning bolagsvinster minskar behovetavsevärtav av en

dåaktievinstbeskattning, eftersom bolagen inte längre fungerar som
skattefria Sparbössor för sina Behovet minskarägare. ytterligare, när man
begränsat ränteavdragsrätten till realräntan och därigenom tagit bort
möjligheten belånadetill inflationsvinster aktier. I Enhetlig inkomstskatt
ansågs detta övervägande skäl tala för real realisationsvinstbe-trots en
skattning, eftersom windfall gains kunde uppkomma marknadensgenom
värdering aktierna, oberoende deras substans.av av

För denna utredning det obekantär hur bolagsbeskattningen kommer
Detske. dock sannolikt bolagsbeskattningen kommeratt att attsynes

utformas den beskattningensätt, fysiskagör änett som gynnsammare av
antingen konsolideringsmöjligheter eller lägrepersoner, genom genom

bibehållenskattesatser. Eventuellt dessa fördelar dubbelbes-uppvägs av en
sådan svårtkattning aktieutdelningarna. I situation det inteär attav en

komplettera utdelningsbeskattningen motsvarande beskattninggenom en
aktievinsterna. Eventuellt kan dock utforma aktievinstbeskattningenav man

mycket schablonmässigt exempelvis omsättningsskattsätt,ett genom en
aktier.

återstår fråganEmellertid i vilka fall realisationsvinstbeskattningen
måsteunder alla omständigheter ske med tanke inkomstbeskattningens

utformning fåmansföretag.i övrigt. Det torde fallet med alla Omvara
fåmansföretagenpåaktievinster inte beskattas, effektentorde bli att

undgårbetydande arbetsinkomster beskattning. En betydande del värdetav
fåmansföretaget ofta resultat arbetsinsatser.är Dessa harägarensettav av

inte blivit fullt beskattade rörelseinkomst konsolideringsmöjlig-som p.g.a.
lågaheter ocheller Skattesatser. fåmansföretagOm vinster aktier i inte

beskattas, kommer aktiebolagsformen skatteskäl väljas för mycketatt ettav
antal verksamheter, extraknäckbolag o.d.stort

Fåmansföretagen måste vidare beskattas med realisationsvinstbes-tanke
kattningen fastigheter. Skall realisationsvinster fastigheter beskattas
måste också aktievinster sådanfastighetsbolag beskattas. En finnsregel
redan i KL. Annars det enkelt undvika realisationsvinstbeskat-attnu vore
tningen fastigheter skjuta in fastigheterna i aktiebolag ochatt ettgenom
sedan sälja aktierna.

dåDet fåmansföretags-enda fall, det inte finns behov beskattaattav
då beståraktier deras verksamhet i förvaltningär strängt egendomtaget av

realisationsskattefri för fysiskaär I det här tänkta exempletsom personer.
således fåmansbolag.i första aktierhand i änannat

Som realisationsvinster aktier skattefria efter viss tidsnämnts är
innhav årochi de andra nordiska länderna, i Danmark Norgeoch itre

år.Finland fem I Danmark avskaffades den tidigare beskattningen 1981.
Enligt afståelselov beskattning af fortjeneste ved aktier m.v.ASLom av

påverkasstk.1 den skattepliktiga inkomsten inte aktievinst,av en om
åravyttringen efter förvärvet. FIFO-äger än metoden tillämastrerum mer

för sålts.vilka aktier, Undantagavgöra dock för s.k.att görssom
treårsgränsen.vaernsaktier, beskattas efter Som vaernsaktieägareävensom

aktieägare, årenunder de fem före avyttringen ägtsenasteanses som mer
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25 % aktiekapitaletän eller 50 %utövat än ASL §rösträtten,av mer av
Ävenstk. aktier, närståendeinnehas eller bolag, där huvudak-som av

närståendetieägaren eller har dominerande inflytandeettpersoner
medräknas, ASL § stk. Den skattepliktiga vinsten beskattas som
saerlig inkomst. Vinsten minskas med 10 % påbörjat år,för varje som
den skattskyldige år.aktierna åtta årägt Efter såledesutöver beskattastre

Dåendast halva vinsten. upphör avtrappningen. fyraårsperiodUnder en
kan avdrag 65.000 kr medges, ASL 7 § 2-3.ett stk. Beskattning sker,

beskattningsårunder %ett 1 eller aktierän värda 65.000 krom mer
ASL § 4. stk.avyttrats,

I Norge realisationsvinsterär värdepapper, däribland aktier, i princip
Frånskattefria. denna princip finns dock hel del undantag. Viktigast ären

det fall aktiepoststörre Huvudfalletatt minst 45 %avyttras. ären att av
aktierna i bolaget Beskattning ocksåskeravyttras. emellertid vid en

%avyttring 30 förvärvaren härigenom kommer ellerägaav om att rösta
för hälften aktiernaän i Enligtbolaget. särskild lag, 991971lovmer av en

gevinstbeskatning ved salg aksjer, blir skattefri aktievinstom av en annars
skattepliktig avyttringen årsker inom efter förvärvet.treom

Avgränsningsreglerna mellan skattepliktiga och skattefria aktievinster
särskilt i Danmark ganska intrikata. Sannolikt ocksådetsynes ärvara

omöjligt dem alltför dåatt göra enkla, eftersom kringgå.de blir lätta att
De danska reglerna innebär, gång femårsperiodunderatt om man en en

fåmansföretagsägare,varit behåller denna Reglerna tillämpasstatus.man
inte bara vid samtidig försäljning hela aktieinnehavet också viden utanav

försäljning smårelativt En liknande reglering tordeen poster.av vara
nödvändig, vill undvika kringgâende.om man

Sammanfattningsvis kan aktievinstbeskattning i realtettom system
sägas:

Den nuvarande aktievinstbeskattningen komplicerad. Ettär realt system
dengör knappast komplicerad, innebär heller ingen förenkling.mer men

v 2. Saldometoden innebär betydande fördelar enkelhets- effek-ochur
tivitetssynvinklar, medför den skattskyldige kan skjutaatt skattebördanmen
framför sig långunder tid. En vinstberäkningreal lätt kombineraär att
med saldometod.en

skattefrihet för aktievinster efter viss period, årexempelvis 2-3 medför
betydande förenkling någonoch knappast förlusten statsintäkterav av

betydelse. Den medför emellertid likhetsgrundsatsen åt sidan.att sätts
Under alla omständigheter kan skattefriheten fåmansföretag,inte omfatta
eftersom det skulle medföra kringgåmöjlighet andra Skatteregler.atten
Det möjligt införa fåmansföretagsaktierregler,att avgränsarsynes som
från övriga aktier. De blir dock inte enkla.

5.4 Real kapitalinkomstbeskattning och nominalistisk
företagsbeskattning

Om företagsbeskattningen blir nominalistisk fysiskaoch personers
kapitalinkomstbeskattning real uppkommer naturligtvis antalett avgräns-
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emellertid inte annorlunda andrasin deningsproblem. Till karaktär änär
från beskattning.då fysiskaföretagsbeskattningen awikerfall, personers

påverkamöjlighetskattskyldiga, harräkna med deMan kan attatt som
hushållssektorntillgångar företagssektornsina mellan ochfördelningen av

tillgångar realisationsvinstbeskattas tillöverföraförsökakommer att som
fårhushållssektorn, fördelen indexuppräknaeftersom de där attav
princip fastigheter, bostadsrätterDet innebär ianskaffningsvärdena. att

hushållssektorn. också fördelaktiga-Detaktier förläggs tilloch eventuellt är
hushållssektorn, endast realräntanbeskattade i därränteinkomsterattrc

räntekostnader ifördelaktigare drabcskattad. Däremot detblir är att av
nominellaför hela den kandär full avdragsrättföretagssektorn, räntan

erhållas.
nödvändigt det klart vilkaomständigheter detUnder alla ärär att

hushållssektorntillgångar, vilkahänföras till och skallskall somsom
enskilda firmor innebär dettill När det gällerhänföras företagssektorn. att

tillgångar måsteoch skulder uppdelasfysiskaoch enpersonsen samma
sådanMetoder för uppdelningprivatdel.näringsverksamhetsdel och enen

först universitetslektortid i Sverige,grundligt underhar utretts avsenare
Real beskattning, sedan 1980Haglund i bilaga 2 till betänkandetErik av

års SOU 1984:70.företagsskattekommitté i betänkandet Staketmetoden
föreslås förvärvskälleindelning.Staketmetoden bl.a.I betänkandet en ny

fysisk bedriver förvärvskälla,näringsverksamhetAll utgörsom person en
jordbruksfas-Dit hänförs de nuvarande inkomstslagennäringsverksamhet.

Ifastighet konventionell metod och rörelse.tighet, ett nyttannan
sedan redovisaInkomst företag skall näringsidkareninkomstslag egetav

tillgångar, vid försäljningnäringsverksamheten. Alla skallsina uttag somur
utanförinkomst tillfällig förvärvsverksamhet, hamnarbeskattas som av

Staketmetod förexempelvis fastigheter. I betänkandetstaketet, som
föreslår företagsskatte-beskattning Handelsbolag SOU 1986:44av

kommittén handelsbolag blir skattesubjekt och alla bolagetsatt atteget
fastigheter beskattas enligt konventionell metod.

nominalistisk vidbeskattningSom realnämnts är än enen gynnsammare
realisationsvinstbeskattningen. Det därför önskvärt det finns enklaär att

fårför vilka fastigheter, beskattas enligt realoch entydiga regler som en
vid realisationsbeskattningen dessa inte blir beroendeprincip och regleratt

sådan schablonbeskattadföretagsform. En klar princip attsynes varaav
realisationsvinstbeskattas enligt metod. Omfastighet alltid real en

schablonbes-nominalistisk metod skall tillämpas inom företagssektorn bör
hushållssektornhänföras till i möjliga utsträck-kattade fastigheter största

uppnåsNär enskild firma effekten kunna detning. det gäller densynes
i SOU 1984:70, schablonbeskattadföreslagits dvs.sätt attgenomsom

föralltid utanför Samma princip borde tillämpasfastighet läggs staketet.
förVad beträffar aktiebolag regler skapashandelsbolag. borde gynnsamma

schablonbeskattad fastighetutköp bolaget.av ur
hänföras tillKonventionellt beskattade fastigheter bör däremot

både frågainnanför detnäringsverksamhet och hamna staketet ärom om
firma, aktiebolag, vilket medföraenskild handelsbolag eller skulle att

realisationsvinsterna blir enligt nominalistisk metod. Ibeskattade samman-
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fårhanget avgränsningen mellan schablonbeskattad fastighet och konven-
såtionellt fastighetbeskattad ändras fastigheter inrättadealla föratt en

tvåeller boende schablonbeskattas.personers
Vad räntebeskattningen beträffar det fördelaktigare intäkts-är att

behandlade enligt real metodräntor och kostnadsräntor enligt nominalis-
förhållandet dåtisk. Det kommer sannolikt leda till försök hänföraatt att

hushållssektorn.skuldräntor till företagssektorn bådaintäktsräntor tilloch I
såledesfallen innebär det tendens till försvagning soliditeten ien av

dåföretagssektorn. Det spelar dock roll endast det gäller aktiebolag,
eftersom företagaren personligen ansvarig för företagetsär ävenannars
skulder. De för aktiebolagen uppställda innebärreglerna krav soliditet

tillhos bolaget borgenärernas skydd. Dessa regler tillräckligasynes vara
skattesynvinkel. Det borde möjligtäven skatterättsligtattur m.a.o. vara

fåmansaktiebolagden fördelning mellan aktieägare,ochacceptera som
företagaren själv gör.

Vad enskild firma frågan,och handelsbolag beträffar vidär om man
beskattningen skall den fördelning näringsidkarna Denacceptera gör.som
omständigheten vid staketmetoden alla innanför staketet hänförsatt räntor
till näringsverksamhet och alla utanför staketet tillräntor kapitalinkomst

ingenting bestämt vilkasäger skall hamna inomräntor, ochom som
vilka skall hamna utanför staketet. Vad kostnadsräntor beträffar kansom

sådet medför betydande fördelar fåsägas, för de skattskyldigaatt att
dem tillhänföra näringsverksamhet och därmed dra hela den nominellaav

inte låtadet kanräntan oskäligt de skattskyldigaatt bevis-attanses
bördan för de verkligen nedlagts i näringsverksamheten.att Bevisningen

svår,bli alltförtorde inte eftersom det framgåbokföringen bordeav om
lånemedlen i näringsverksamhetenanvänts eller ej. Den metod som
föreslås såledeshär i principär densamma föreslogs beträffandesom
egnahemslån. Vad beträffar intäktsräntor framgåbör det bokföringenav

räntebärande fordringarnär uppkommit i näringsverksamhet. Uttag ur
följernäringsverksamhet bestämda regler enligt staketmetoden, som synes

förhindra fordringar eller likvida medel överförsatt skattekonsek-utan
Om staketmetoden införs samtidigt med real beskattning räntorvenser. av

hushållssektorn utgångspunktinom lämplig nuvarandesynes atten vara
räntefördelning riktig, såväldock med möjlighet förär den skattskyldige

påvisaskattemyndigheterna den inte de verkligaatt att motsvararsom
förhållandena.

aktieutdelningarVad beträffar förutsätts här de behandlas lika iatt
hushållssektorn företagsektorn.och Se vidare i kapitel.nästa

inkomst jordbruksfastighet,All fastighet konventionell metodav annan
förutsätts hänfördoch rörelse till företagssektorn föremåloch bli för

nominalistisk beskattning.
Sammanfattningsvis kan det möjligtsägas, kombineraatt attsynes en

nominalistisk företagsbeskattning och real hushållensbeskattningen av
kapitalinkomster. Det förutsätter dock staketmetoden införs föratt
enskilda firmor och handelsbolag.

22-RINK 4
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6 Utdelningsbeskattningen

tvåRealbeskattningsutredningen tänkbaraSom diskuteradenämnts
enligt reala principer, realräntesyn-för utdelningsbeskattningmodeller en

Realräntesynsättet innebar, helaoch nominalräntesynsättet.sättet att
inflationen tillKompensation förutdelningen betraktades real.som

då vid aktiens avyttring i form indexup-aktieägaren fick istället avges
innebar däremotanskaffningsvärdet. Nominalräntesynsättetpräkning attav

tvådelades i delar,nominellutdelningen sätt ränta ensamma som en
skattepliktig real del. Eftersominflationskompensationsdel ochskattefri en

då vid löpande beskattningenför inflationen denaktieägaren kompenserats
någon indexuppräkning aktiens anskaf-anledning tillfanns ingen av

realisationsvinstbeskattningen.fningsvärde vid
förespråkadeRealbeskattningsutredningen för sin del realräntesynsättet,

ståndpunktSkälen för dennautdelningen real.dvs. betrakta helaatt som
framför allt tre.var

vidvärdestegringen aktier beskattasOm hela den nominella en
inlåsningseffekter. Dessa blirmedför det betydandeavyttring avsevärt

värdestegringenmindre endast den reala beskattas.om
företagsbeskattning.Realbeskattningsutredningen hade föreslagit realen

således beskattad.Utdelningen vinst redan realttogs varav en som
undanröjasdubbelbeskattningen bolagsvinster skulleOm ettgenomav

lavoir fiscal-system, fordrades det utdelningenavräkningssystem, att var
skattepliktig för aktieägaren.

utgångspunktenutredning mindre eftersomSkäl 2 har för denna tyngd
varit nominalistisk företagsbeskattning. De övriga skälen docksynesen

i betydelsefortfarande starka. Vad beträffar skäl 3 tycks det ha vunnit
företagsbeskattningen sannolikt kommerden utformning, attsomgenom

få, användsdvs. beskattning med understiger denskattesats somen en som
för del de fysiskastor personerna.en av

dubbelbeskattningen skulleI Enhetlig inkomstskatt föreslogs att
förläggas tillbeskattningen bolagsvlnsterna helt bolags-avskaffas och av

företagsekonomiskt motiveradeDet möjligt därförledet. attvar
aktieägareför bolag ochavskrivningar avskaffats och skattesatsen var

ligger lägre beskattnin-densamma. I där bolagsskattesatsen änett system,
det nödvändigt ellerfysiska kapitalinkomster är att ettpersonersgen av

utdelningi aktieägarens hand för intebeskatta utdelningarnasätt attannat
möjligheter medel bolagssektorn.skall framför andra att ta ut urgynnas

förhållandensådana till inflationenUnder det inte möjligt hänsynär att av
låta bliaktieutdelningen obeskattad.viss delen av

korrigeringar nominelldeDet galler inte blandaatt av ensamman
få de korrigerin-nödvändiga för realt resultat, delsinkomst, är att ettsom

i aktieägarnas hand skall bli effektivtför bolagsvinsterbehövs attgar som
i motiveringarna förJag inte detta sammanhangenkelbeskattade. upprepar

önskemålet enkelbeskattning givet.enkelbeskattning utan tar somomen
framhålla, det nödvändigtanledningDäremot det finnaskan äratt att att

beskattade de utdelas deinte blirbolagsvinster än omgynnsammare om
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Detlön. skulle kunna innebärauttas antal företagareatt ettsom stort tog
bolagsvinsten utdelning. dåDeut skulle bli beskattadesom gynnsammare
löntagare, vilketän stred likabehandlingsprincipen. Det ocksåskullemot

medföra arbetsgivaravgifter inte betalades, vilketatt skulle kunna minska
företagarens sociala skydd.

Jag skall denna bakgrund diskutera de möjlighetermot till utformning
beskattningreal tidigare skisserats. dåDet kan konstaterasav en som att

låteralla metoder utdelningen bli fullt skattepliktig i handsom mottagarens
medger dubbelbeskattningen undanröjsatt avräkningssystem.ettgenom

Avräkningssystem finns i antal europeiska bl.a. Storbritannien,ett stater,
Frankrike Västtysklandoch ett fullständigt Densystem. finländska
företagsskattekommissionen nyligenhar föreslagit skall införasatt systemet
i Finland. såledesDet finns betydande erfarenheter Det harsystemet.av
i Sverige beskrivits bl.a. i expertutredning prof. Hugh Ault, utförden av

Översiktför kapitalvinstkommitténs räkning principiella och tekniskaav
frågor vid införandet integrerat bolagsbeskattningssystem.ettav
Publicerat i påSkatt vinst och skatt utdelning. Ds Fi 1984:13. Jag
hänvisar till prof. Aults utredning för presentationnärmare systemeten av
och nöjer mig i detta sammanhang endast med litet exempel.ett

Antag bolagsskattesatsen %30 och aktieägarensatt är marginalskatt 50 %

Bolagsvinst före skatt 100
Bolagsskatt 30
Utdelning 70
Aktieägarens skattepliktiga inkomst 70 30 100+
Aktieägarens skatt 50
Avräkningsbart belopp 30
Aktieägarens skatt efter avräkning 50 30 20-
Total skatt 30 20 50+

I avsnitt 5.1.2skisserades metoder för real kapitalinkomstbeskattning,tre
Realbeskattningsutredningens1 modell, 2 Nettometoden 3och

Kvotdelsmetoden. Det lätt konstateraär realbeskattningsutrednin-att att
påverkarmodell inte möjligheterna till skatteavräkning. Den innebärgens

uppdelning varje enskild i real delränta och inflationskom-en av en en
pensationsdel. Nettometoden innebär inflationens verkan beaktasatt

intlationsavdrag beräknas detatt ett positivagenom nettot av
fordringar skulder. Metoden påverkabehöver inteöver utdelningsbeskat-
tningen under förutsättning avräkning fårerlagd bolagsskattatt skeav av
från skatten vilken vårtinkomst helst. I exempel aktieägarensärsom

Ärskattepliktiga utdelning 100 70 30. inflationsavdraget så+ stort att
hela inkomsten i inkomstkällan måstekapital försvinner föreskrivas att

ändå fåraktieägaren avräkna den frånerlagda bolagsskatten från30 sin
skatt. Enklast dock vidär nettometoden utdclningsbeskattningen kanom
läggas utanför den förvärvskällan kapital.gemensamma

Samma sak gäller i högre grad vidän kvotdelsmetoden. Om inflationens
inverkan beräknas viss del den sammanslagnanettotsom en av av
inkomstkällan kapital innebär det sammanblandning den realaen av
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dubbelbeskattningensförskall skejusteringoch denjusteringen som
När det gällerreal.justeringenNär det gällerundvikande. räntor är

därvisserligenDen kan ävenflera syften.metodenutdelningar har ses som
då enligt nominalräntesyn-beskattningDet innebärjustering.real enen

terminologi. I konsekvensensRealbeskattningsutredningensmedsättet
aktier inte fickanskaffningsvärdetmedföraskulle det attnamn

så ingenfall skullerealisationsvinstbeskattningen. Iindexuppräknas vid
bliskulle heltdendubbelbeskattningenundvikaförjustering ske utanatt

kvar.
kvotdelsmetod föranvändainte attnaturligtvis uteslutetDet attär en

bolagsskattföutsattsI exemplet hardubbelbeskattnlngen.undanröja en
%. Om 47 den50för aktieägarenmarginalskatt%30 och aven

för aktieägarenskattepliktig inkomstutdelningenskattepliktiga upptas som
3020. Eftersom bolagsskatten% blirMed 50 skatt skattenblir den 40. var

varitskattaktieägarens50, dvs. likablir den totala skatten stor omsom
börden kvotMenhos honom.beskattats enbartbolagsvinsten som

behövs föroch den kvotriktigt resultatrealtappliceras för attatt ett som
slumpfall densammaendast i sällsyntadubbelbeskattningenundanröja är

%blivit 50skatt12 hade aktieägarenshade variti exempletOm kvoten
då 37,5 17,5 30. I detblivithade17,5. Den totala skatten35, dvs. +av

arbetandeförsåledes billigareutdelning blivit sättfallet hade ett en
anförda skäl högstvilket tidigaremedel lön, äraktieägare änutatt ta av

riskabelt.
påtalades idet problem,vid kvotdelsmetodenDärtill kommer som

utdelningsinkomster innebärtillämpaskvotdelsmetodenavsnitt 5.l.2. Om
utdelnin-utdelning blir skattefri,del ävenden mottagenstoratt omaven

förhållande innebärkapital. Metodentill bolagetsmycket iär storgen
fåmansbolagsåledes förfrestandedet blir mycket ta utägare attatt av

under förutsättningutdelning i för lönform ställetbolagets vinst i avav
utdelning efterlöneinkomsterskattebelastningen är större änatt

endastutdelning. Detta problem kanoch skattbolagsskatt mottagen
låg, så låg attbolagsskatt ochblirskattefria delen mycketdenlösas om

de högst beskattademinst lika skattenutdelningsskatt blir stor som
så fall diskrimineringDet medför iarbetsinkomsterna. aven

skattebetalare.för det antaletutdelningsinkomsterna stora
föreligger skäl inteSammanfattningsvis det starkakan sägas attatt

från Dennågon utdelning beskattning. realadelundanta mottagenav
får aktievinstbeskattningen. Om kvot-i vidkorrigeringen stället ske

nödvändigt den intedet heltanvänds kandelsmetoden sägas attvara
utdelning.omfattar mottagen

skatterättsligaInternationellt7 -
aspekter

Sverigeinternationella skatterätten isvenskaEnligt den interna är en
såledesskattskyldig i Sverige. Han skattskyldigoinskränkt ärbosatt person

fastighetsinkomster och realisationsvinster. En iutdelningar,för räntor,
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utlandet bosatt begränsat skattskyldig i Sverige, vilket innebärär attperson
fårhan frånbetala kupongskatt aktier inteutdelning svenska men

från får ocksåSverige betald Den inskränkt skattskyldige skattbetalaränta.
inkomst fastighet vid avyttringsvensk och realisationsvinstav av

tioårsperiod fårfastighet. Under i Sverige tidigare bosatten en person
betala realisationsvinstskatt vid avyttring aktier. Detsvenskaäven av

skatteanspråketsvenska dock inskränktskan ha dubbelbeskat-genom
tningsavtal. Dessa kan endast inskränka, aldrig utvidga, den rätt att
beskatta Sverige internakan ha enligt sin skatterätt.som

någraEtt realt medför knappast internationellt skatterättsligasystem
frågaproblem det fysiska kapitalinkomstbeskattning.när är om personers

iFör Sverige bosatteden innebär real räntebeskattning lägreen en
beskattning inkomsträntor. I vissa dubbelbeskattningsavtal föreskrivs attav
källstaten %har till viss, till 10rätt normalt begränsad källsatten

dåDenna skatt läggs nominellaräntor. den bruttoräntan. Sverige skall
då avräkna den utländska Om efterskatten. den svenska skatten real
justering så låguppdelning, inflationsavdrag eller kvotdel blir denatt

%-iga gårutländska 10 skatten inte den skattskyldige inteavräkna, haratt
fått full fördel den justeringen.reala Bästa lösningen detta eventuelltav
uppkommande problem Sverige vid sina avtalsförhandlingar sökerär att

%-ig0utverka källskatt Eftersom Sverige inte självträntor. uttaren
någon källskatt det motiverat helträntor oberoende realvore av om en
korrigering införs eller ej.

Den någonomständigheten Sverige inte källskatt utbetaladeatt uttar
medför någoträntor real korrigering inte kan medföra internationelltatt en

skatterättsligt problem, det gäller kostnadsräntor.när-
frånVad gäller utdelningar utlandet kan de blirsägas heltattom

skattepliktiga för aktieägaren kommer det inte uppstå några inter-att
nationellt såskatterättsliga Omproblem. inte fallet, exempelvisär genom

viss del utdelningen inte blir någonskattepliktigatt formav genom av
kvotdelsmetod kan det medföra gårutländsk kupongskatt inteatt atten
helt avräkna i Sverige.

En real beskattning realisationsvinster innebär lägre skatt änav en en
nominalistisk beskattning realisationsvinster. Det kan medföratänkas attav

i utlandet erlagd realisationsvinstskatt inte blir fullt avräkningsbar ien
Sverige. Problemet har tidigare inte varit mångasärskilt aktuellt, eftersom

någonländer inte haft realisationsvinstbeskattning. I och med allt fleratt
länder börjar beskatta realisationsvinster kan problemet tänkasnu

dåuppkomma, särskilt för svenskägda fritidsfastigheter i utlandet. Det
såtorde inte Dedock länder beräknar vinsterna efterstort.vara som

Årnominalistisk lågametod, exempelvis USA, har mycket skattesatser.
skattesatserna högre används ofta någonreal metod eller formen annan

begränsning.av
Vad beträffar utomlands bosatta kan konstateras redanattpersoner

den omständigheten Sverige någoninte frånkällskatt Sverigeatt uttar
utbetalade medför införandeträntor metod blir heltrealatt av en
problemfri. Vad beträffar realisationsvinstbeskattningen svenskaav
fastigheter används redan real metod om under förstade fyraänen
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åren. något svårareFör aktievinstbeskattningens del situationenär att
Sverigeöverblicka. beskattar realisationsvinster aktier förnämntssom

tioårsperiodutflyttade under enligt sin interna internationella skatterätt.en
De flesta svenska dubbelbeskattningsavtal emellertid Sverigehindrar att
utnyttja denna eftersom de beskattningsrätten till hemviststaten.rätt, ger

några fåttI fall har Sverige emellertid gehör för svensk beskattningsrätt,en
i det nordiska avtalet och det med Storbritannien. Omavtalett.ex. nya en

real beskattning, där hela den reala vinsten till beskattning ärtas upp mer
kännbar den nuvarande nominalistiska, %där 40 vinsten äldreän av

påaktier till beskattning, beror inflationstakten. I varje fall kantas upp
vållade problem, den svenska beskattningen försägas kanatt som

utflyttade exempelvis den inte fulltsvenska skatten kan avräknasatt-som
inte beror real metod används ej.ellerut om-

fråganDen internationellt skatterättsliga avräknings-stora är ettom-
införas förskall undanröja dubbelbeskattningen ej. Denellersystem att

frågan fråganintesammanhänger direkt med införande realom av
beskattning. Här har den behandlats speciell nämligenaspekt, hur ettur en

såutformasrealt skall inte i konfliktdet kommer medsystem att ett
eventuellt avräkningssystem. Det skall dock eftersomkonstateras, att ett

såvälantal tillämpar avräkningssystem derasproblemenstater ärett som
lösning Problemetväl kända. avräkning i princip endast medges inomär att

dålandet bosatta aktieägare. Utländska aktieägare blir diskriminerade
aktiemarknaden. Det emellertid möjligt undanröja denna dis-är att
kriminering Sådubbelbeskattningsavtal. har exempelvis Frankrikegenom
gjort det svensk franska dubbelbeskattningsavtalet. Lösningengenom -
består i Frankrike medger i Sverige bosatta aktieägare tillävenatt rätt
avräkning skatt vid utdelning aktier i franska bolag. Enligt avtaletav
står emellertid Frankrike inte för hela kostnaden den delas mellanutan
Frankrike och Sverige Frankrike medgivitsatt rätten att uttagenom en
15 %-ig framgåri Sverige avräkningsbar källskatt utdelningen. Tekniken

följande urexempel mitt Skatter kapitalflykt. Stockholmarbete ochav
1972 339s.

utdelning 100 F
lavoir fiscal 50 F

150 Fsumma
källskatt 22,5 F

såledesKostnad för Frankrike 50 F 22,5 F 27,5-
En kvotdelsmetod medför inga problem, det gäller utdelningarnär som

frånbetalas Sverige eftersom för andraden knappast kan tänkas än
oinskränkt skattskyldiga.

Slutsatser8

För min personliga del jag fortfarande det bäst realtär ettattanser om
genomgående förhållandenatillämpas och De verkligakonsekvent.system

till grund för beskattningen schabloniseringar undvikas.bör läggas och
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frånVarje konsekvent innebär avgränsningsproblemavsteg ett system att
uppkommer, tillupphov komplicerad lagstiftning.som ger en mer

Det dock bättre någraha real metod medär inte haatt änavsteg atten
någon real metod alls. I denna utredning har jag diskuterat möjligheterna

medge full avdragsrätt för bostadslånhela den nominellaatt räntanav
i i övrigt realt Undersökningen utvisar problemetett system. att att

bostadslån från övrigaavgränsa räntor uppkommit i fler och flerräntor
Någon hållbarländer. teoretiskt helt lösning verkar inte funnit.haman

Däremot det praktiskt möjligt tillfredsställandegöraattsynes vara en
dåavgränsning. Den bygger låne-den verkliga användningenatt av

låneräntornasmedlen läggs till grund för klassificering och denatt
åläggsskattskyldige lånetbevisbördan för skattemässigtanväntsatt ett

fördelaktigt dvs. för ocksåpermanentboende. Metodensätt, blir enklare
årsdet föreskrivs fårtidigare klassificering inte ändras.att ett räntanom av

När det gäller aktievinstbeskattningen har det anförts real metodatt en
blir komplicerad i kombination med nuvarande aktievinstregler. Det är sant

beror inte den reala metoden nuvarande aktievinstreglcr.utanmen
Den någonreala metoden medför knappast ytterligare komplikation. Med
tanke starka skäl talar för förenkling nuvarande regelsystematt en av

någrahar alternativ undersökts. Saldometoden innebär den skat-att
någon såtskyldige inte behöver betala skatt länge han positivthar saldoett

mellan aktieköp och aktleförsäljningar. Metoden enkel och lättär att
kombinera med real beräkningsmetod. Den medför dock denatten
skattskyldige kan skjuta beskattningen framför sig i all oändlighet, vilket

upphov till betänkligheter. Jag därförhar diskuterat det alternativger som
fullständig skattefrihet för realisationsvinster aktier skulle innebäraen

efter viss tids innehav. Skattefriheten kan dock omfatta aktier ien
fåmansföretag eftersom det skulle innebära möjlighet omvandlaatten
skattepliktiga arbetsinkomster till dåskattefria realisationsvinster. Det blir
nödvändigt fåmansföretag frånaktier iavgränsaatt övriga aktier.

frånErfarenheterna Danmark fåmansaktier,och Norge, beskattarsom men
inte andra aktier visar det tekniskt möjligtär dennaatt göraatt avgräns-

Såvälning. Saldometoden metoden med fullständig skattefrihet försom
såledesäldre aktier tekniskt möjliga använda. Problemet liggerattsynes

fråni de innebär principen likabehandlingatt allaett avsteg om av
skattskyldiga.

I utredningen jaghar diskuterat olika utformningar real metod,av en
betecknats realbeskattningskommitténs metod, nettometoden ochsom

kvotdelsmetoden. Alla de diskuterade metoderna visat sighar tekniskttre
möjliga tvåanvända. När det gäller de första metodernaatt detär
önskvärt, vid kvotdelsmetoden helt nödvändigt lägga utdelningsbeskatt-att
ningen utanför för real korrigering. Sammasystemet kvot kan inte
användas för undanröja dubbelbeskattningen aktiebolagsvinsteratt ochav
åstadkomma justering.real Vad beträffar ocksåkvotdelsmetoden kanen

den innebärsägas utomordentligtatt schablonisering, framför allten grov
därför kvot används för beaktaatt den historiska inflationenattsamma
realisationsvinster och den aktuella inflationen löpande räntor.
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för fysiskametodanvända realockså möjligtvisat sigDet har att en
företags-metod inomnominalistiskochkapitalinkomster enpersoners

sästaketmetodinförandet attdockförutsätterDetsektorn. av en
Även andrafrån hushâllssektorn. vissaklart avgränsasföretagssektorn

nödvändiga.sigvisarändringar vara
förhållandena medför inga problemskatterättsligainternationelltDe -

kapitalinkomstbe-fysiskaförrealtinförandetvid systemett personersav
skattning.
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I. INLEDNING

1. Nominalistisk kapitalbeskattningmetod för

in-direktiven reformeradtill utredningenI om
med utrednings-komstbeskattning huvudsyftetanges

åstadkomma rättvisare ochettarbetet attvara
fysiska ienklare skattesystem för sompersoner

förhållande innebärsystem lägretill dagens
skattesatser, breddad skattebas minskadegenomen
avdragsmöjligheter samt enhetlig kapital-en mer

stimulerar ökatbeskattning till sparande ochsom
skuldsättning.minskad

Mitt uppdrag att söka finna och tekniskt utveck-är
nominalistisk metod för enhetligla ochen en sym-

metrisk kapitalinkomstbeskattning för fysiska
Därvid skall jag beakta att metoden börpersoner.

åstadkommabidra till att ett enklare och rättvi-
att börskattesystem och den stimulera tillsare

ökat minskad skuldsättning.sparande och

1 metodenAtt skall nominalistisk innebär attvara
den rent tekniskt bör arbeta med enbart nominella
inkomster och utgifter. Indexering för inflation

ingå.uppräkning bör ej Därmed inteeller ärannan
sagt att inflationen inte skall beaktas vid kapi-
talbeskattningens utformning. Riktmärket bör vara

långsiktigaden inkomsten beskattas.att reala

såväl2 metoden bör medföraAtt enhetligen som
kapitalinkemstbeskattningsymmetrisk innebär för

det första typer kapitalinkomsteratt ochalla av
så långtkapitalvinster möjligt beskattasbör en-

enhetlig metod huvudsakligt och efter ien samma
och helst inom förvärvskälla. Medregler samma en

förståssymmetrisk kapitalinkomstbeskattning att
kapitalinkomster egentliga kapital-typeralla av
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fortsättnings-realisationsvinsterinkomster och -
används kapitalinkomster samlings-vis termen som

båda inte annat särskilt ochbegrepp för angesom
hörande kapitalkostnader, främstdärtillalla

så skatteeffektenskall behandlas lika atträntor,
på sätt avkastningoavsett vilketblir densamma en

behandlasräntekostnaderVidare skallrealiseras.
på sådant attinkomstsidan ett sättkongruent med

någon skattefördelmedför attbeskattningen inte
lånefinansierauppstå investering.kan att engenom

utformas enklare dagens3 systemet skall änAtt
dagens komplicerade kapi-innebär främst attsystem

fyra olika beskattningsme-talvinstbeskattning med
uppräknings- uppskovsför-komplicerade ochtoder och

utformas enhetligare ochfaranden bör förenklas och

enklare.

på4 ett rättvist system rätt-Kravet gällermer
fråga bådepå två Det större rätt-visa ärplan. om

kapitalbeskattningen och rättvisainom störrevisa
bådaarbete och kapital.beskattningen Ii mellan

uppnåsdetta kunna enhet-hänseendena bör genom en
kapitalinkomstbeskatt-och symmetriskligare mer

ning.

OECD-områdetshar för närvarande5 Sverige lägsta
hushållenshushållssparande. svenska sparkvotDe

realt finansiellt idagoch är t negativ,o m
skattesys-vilket samhällsekonomiskt olyckligt.är

hushållens lågatemet medverkar troligen till
sparkvot.

krav den framtidadärför ett naturligt attDet är
påutformaskapitalbeskattningen generellt ett mer

rådandedet därsparstimulerande sätt systemet,än
sparformerna utsätts för mycketde vanligaste en

utforma enhet-beskattning. uppdraget atthög I en
får också liggakapitalbeskattning därförlig anses



6 Bilaga 11 SIJ 1989:33

påden framtida skattebelastningenatt sparande
skall ligga den nuvarande beskattningenlägre än av
sparande i form räntor och utdelning. Speciellaav

påsparstimulanser har visat sig ha ringa effekt
harsparkvoten sparformerna i sig varitäven om

framgångsrika.

behandlat i inkomst-ofördelaktigtAtt sparande är
investeringar behö-attinnebär intebeskattningen

lån i stället förSker de medolönsamma.ver vara
medför avdragsrätten för räntorsparade medel

hävstångseffekterden begränsad oftaäräven om --
investeringens lönsamhet.ökarsom

6 kan dagens skattesystemSkuldsättning i ofta
två olika skäl:lönsam avvara

Avdragseffekten 50a begränsad till högst procent
underskott har inflationenför resulterat iap g

räntekostnaden efteratt den skattreala varit
låg t negativ.mycket Härigenom har deteller o m

också lånai allmänhet blivit lönsamt att tillmer
konsumtion och kapitalvaruanskaffning attän spara
till utgifterna i förväg.

b Till detta kommer att vid investeringar, som ger
värdetillväxt, avdragseffekten asymmetriernap g a
i kapitalbeskattningen oftast är större skattenän
på den framtida vinst investeringen kansom ge.

Kravet att skattesystemet bör stimulera till minsk-
skuldsättningad innebär att skuldsättningens ofta

förmånliga skattebehandling bör avskaffas. Detta
bör kunna ske inom för enhetlig kapitalbe-ramen en

låneräntorskattning att behandlasgenom symme-
såtriskt med kapitalinkomsterna, att avdragseffek-

terna och skatteeffekter blir lika. Ett gynnande av
ocksåsparandet bör det leda till minskad skuldsätt-

ning.
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7 Det systemet bör ej ett sämre statsfinan-nya ge
siellt utfall än nuvarande system. Eftersom kapi-
talbeskattningen inkl. egnahemsbeskattningen idag

betydandeett negativt netto för stat och kom-ger
förmodligen 6-7 miljarder, de storamun, pga

underskottsavdragen förorsakade räntekostnadernaav
torde i stort sett varje inomreform utredningsupp-
dragets komma att innebära ökade stats- ochram
kommunalskatteinkomster trots att reform samti-en
digt sparandet.gynnar

2. Olika nominalistiska metoder för enhetligen
kapitalinkomstbeskattning

När det gäller nominalistiska metoder för att
åstadkomma enhetlig kapitalbeskattning, dvsen en
likabehandling kapitalinkomster åalla och andraav
sidan kapitalkostnader,alla det tvåär framförallt

framstårmetoder intressanta den ksom som s-
kvotmetoden och proportionell kapitalinkomst-en
skatt.

Också andra såsommetoder tänkbaraär den SNSav
konjunkturråd lanserade tanken att ersätta hela
kapitalinkomstbeskattningen med förmögenhets-en
skatt liksom vissa utländska partiella system.
Tidsramen dock inte utrymme för att i studienger
inkludera tvåde viktigasteän alternativen.mer

2.1 Kvotmetoden

Kvotmetoden innebär i korthet att nominellaalla
kapitalinkomster, även nominella realisationsvins-
ter, läggs ihop i enda förvärvskälla. Från deen
samlade nominella kapitalinkomsterna dras därefter

nominellaalla kapitalkostnader inklusive personli-
räntekostnader och bostadsräntekostnader. detga Om

därefter uppstår ett överskott läggs kvotdelen
härav utgårvanligtvis från hälften tillman- -
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enligt denbeskattas förochövriga inkomstenden
skattesatsen.skattskyldige aktuelladen

uppstår påexempelvisunderskottistället ettOm
kapital-högre änräntekostnaderna ärgrund attav

endastpådå motsvarande sättinkomsterna, är samma
underskottethälftenexempelviskvotdel av--

inkomster.mot övrigaavdragsgill

påolika kravhuvudsak deiuppfyllerKvotmetoden
kapitalinkomstbeskattning,enhetlig nominell somen

skalldetta sker närmareuppställts Hurhar ovan.
undersökas nedan.

kapitalinkomstskatt2.2 Proportionell

undersökaintresse att ärmetodandra ärDen som av
kapitalinkomstbeskattning.proportionellenhetligen

kvotmetoden härvid läggs allaPå sätt somsamma
för-endakapitalinkomsternominella samman en

kapitalkostnader drasvarefter allavärvskälla,
uppståröverskott härefter beskattasifrån. ettOm

likafast skattesatsöverskott enligtdetta en -
oberoende vederbörandes övrigaför alla av-

påunderskott medför motsvarande sättEttinkomst.
fasta skattesats.enligtskatteminskning sammaen

också sådan kapitalbeskattningproportionell kanen
påflera de krav ställtsuppfylla somav ovan en

kapitalinkomstbeskattning.enhetlig

skillnader2.3 Viktiga

några föreliggerhänseenden betydelsefullaI
kvotmetoden ochskillnader den proportio-mellan

kapitalinkomstskatten. viktigasteDe ärnella
följande.



SOU 91989:33 Bilaga 11

1. kvotmetodenI ligger direkt hänsynstagandeett
långsiktigatill den inflationstakten. kvotdelDen

beskattas blir avdragsgill motsvararsom resp en
schablonmässigt beräknad inkomst kostnad.real resp

Vid proportionell inkomstbeskattning kan etten
hänsynstagande till inflationen ske endast indirekt

bestämmandet skattesatsens höjd. Dettagenom av
hänsynstagande dock inte likformigt.blir För
höginkomsttagare blir reduktionen skattesatsenav

láginkomsttagare.större förän

2. och med vid kvotmetodenI att den skattepliktiga
kvotdelen inkomstenunderskottet beskattasav resp
är avdragsgill i det marginalskatteläge gällersom
för varje enskild skattskyldig med hänsyn till hans
sammanlagda inkomster blir systemets incitaments-
effekter positiva för sparande och negativa för
upplåning láginkomsttagarelika starka för försom
höginkomsttagare.

proportionellEn kapitalinkomstbeskattning är helt
likformig i det hänseendet att kapitalinkoms-alla
ter blir beskattade efter skattesats liksomsamma
avdragseffekten blir densamma oavsett vem som
intjänar inkomsten har kostnaden. Däremot ärresp
incitamentseffekterna olika för olika inkomst-

beskattningen arbets-grupper, ochom man ser av
kapitalinkomster enhet.som en

Eftersom höginkomsttagare har högre marginalskatt
låginkomsttagareän innebär proportionell skatten

att höginkomsttagarna får större skattesänkningen
på sina kapitalinkomster låginkomsttagarna. Åän
andra sidan får höginkomsttagarna också kraftiga-en

avdragsbegränsning låginkomsttagarna.änre Härige-
blir incitamentseffekterna olika förnom olika

inkomstgrupper. höginkomsttagarnaFör blir incita-

23-RlNK 4
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mentseffekterna betydligt starkare lågin-förän
komsttagarna. de kanFör incitamentseffek-senare

fårterna t bli negativa, dvs att de betalao m mer
på påskatt kapitalinkomster övriga inkomsterän

fåroch att de större avdragseffekt sina under-av
påskottsavdrag de betalar skatt sinaän övriga

inkomster, inte den proportionella skattesatsenom
den skattesatsen, f 35sätts lägre lägstaän n ca

i beskattningenprocent, den progressiva övrigaav
inkomster.

emellertid uppfattar arbetsinkomsterOm ochman
såkapitalinkomster olika typer inkomstersom av

ocksåde bör behandlas olikaatt i progressionshän-
seende, uppfyller proportionell kapitalinkomst-en

påbeskattning kraven likformighet och med denger
utgångspunkten incitamentseffekt för allasamma
inkomsttagare.

3. Valet inkomstbeskattningmellan real och en
enhetlig kapitalinkomstbeskattningnominell

ett känt faktum attDet är inflationen medfört
frånbetydande inkomstomfördelningar tillsparare

lånare. Därför bör inflationsproblemet beaktas vid
kapitalinkomstbeskattningens utformning. natur-En

dåfråga inte verkligtlig inkomst-är realom en
föredrabeskattning att framför nominellvore en

metod. Ett skattesystem indexeringsmodellrealt av
emellertid andra betydande måstehar nackdelar som

beaktas vid valet skattesystem.av

Ekonomisk verksamhet bedrivs, värderas1. och
nominella termer. skattskyldigauttrycks i De

beskattningtänker nominellt. nominellEn ansluter
ändåoch för sig kan det finnas skäl förhärtill. I

grund förett realt resultat till beskatt-att lägga
måste naturli-emellertid skilja mellanningen. Man
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arbetar i nominella termersystem,reala mensomga
exempelvis utgifts-effekternadär är reala moms,

skatt skatt, och artificiella1 cash flowoch s
uppnåseffekten meddensystem där realareala

nominellindexjusteringarschabloniserade av en
Sådanainkomstbeskattning.skattebas, typ real

med betydandebehäftadesystem ärartificiella
långtgåendeinnebärindexeringnackdelar. En en

deteknikskattesystemetkomplicering varsav
förståsvårt ochatthaskulleskattskyldige vars

genomskåda.svårtha attde skulleeffekter

syste-förutsebarhetenproblem rör2. annatEtt av
inkomster ochskattskyldige har nominellamet. De

faktiskadär densystemkostnader. Ettnominella
lånekostnaden indexering beskatt-framtida avpga

medförinflationenvariera medkommer attningen
låneåtagandenlångsiktigaförutsebarhet vidminskad

osäkerhet kommer attmedför härigenomoch somen
påindexlån. inflationsindexeringframtvinga Krav

öka förutsebarhetensätt attettlönerna avsomav
betalningsförmågan blir därefter lättden egna

införandetinnebär realföljden. Härigenom av en
inflations-tilli sig börjaninkomstbeskattning en

påtag-samhällsekonomin, innebärindexering somav
ekonominstörre delarför att alltliga risker av

motstándskraftenminskarHärigenomindexregleras.
ett indexerat realtinflation. Därför innebärmot

för sundstor farainkomstskattesystem enen
samhällsekonomisk utveckling.

följdverkningarmed dess3. inkomstskattrealEn
komplicering inte baraallvarliginnebär aven

ekonomiska syste-hela detutanskattesystemet av
önskemålen förenk-motstrider klartDettamet. om

genomsynsmöj-ökaför attskattesystemetlingar av
ligheterna.
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kvotmetod innebär i och för sig ett schablo-En
långsiktiganiserat hänsynstagande till den infla-

mångationsutvecklingen haroch i avseenden samma
positiva egenskaper realinkomstbeskattning.som en

egenskaper i just berörda avseendenDess dockär
helt annorlunda.

1 och innebärKvotmetoden tekniskt enkel tär o m
lättförenkling skattesystemet. är attDenen av

nominalistisktförstå gåroch att med ettförena
synsätt och tänkande. effekter lättaär attDess
genomskåda för de skattskyldiga.

2 medoch att kvoten fast, vid kvotbe-I är är en
skattning förutsebarheten beträffande den framtida
betalningsförmågan lika god i ett rent nomina-som
listiskt system. förutsebarhetsproblemDe som en
indexerad inkomstbeskattning medför behöver inte
uppstå. Härmed bör kvotmetoden inte leda till behov

indexlån risker föreller omfattande infla-av en
tionsindexering samhällsekonomin.av

3 övergång frånVid direkt nominell till realen
beskattning övergángseffekterkan mycket besvärande
uppstå i form betydande likviditetspåfrestningarav

många låntagare.för Kvotmetoden kan valetgenom av
kvot utformas såsmidigare och utan kraftiga
övergångseffekter.

4 Vad just anförts beträffande kvotmetoden gäller
till ocksåstora delar proportionell kapitalin-en
komstbeskattning även dess effekter blir ojämna-om

mellan olika inkomstgrupper.re

Ovan nämnda faktorer talar tillsammans för att en
kvotmetod eller proportionell beskattning bör vara
att föredra framför indexerad inkomstbe-realen
skattning.
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fråganSer i ett större internationelltman perspek-
tiv bör bortsett från att indexeradman realen-
beskattning kan medföra betydande tekniska problem
vid den internationella beskattningen och vid
tillämpningen dubbelbeskattningsavtal ocksåav -
observera att inget land utan utomordentligt
allvarliga ekonomiska störningar har detansett
önskvärt att införa beskattning.real landInget
har mig veterligen infört inkomstbeskatt-realen
ning nåttinnan på åtminstoneinflationstaktman en
50 året.procent deI länder, sin högaom som pga
inflation har tvingats införa beskattning,real
planerar att avskaffa den snarast. Brasilienman
beslutade härom vid införandet den k Cruzado-av s
planen. När den havererade kunde beslutet ej
genomföras. Israel har överfört inflationsindexe-
ringen till speciallagstiftning ettårigmeden
varaktighet.

Att sådanaunder omständigheter införa realen
indexerad inkomstbeskattning i Sverige, i ett läge

inflationstaktennär förefaller bättre undervara
kontroll än under huvuddelen den l5-års-senasteav
perioden, skulle framståinte särskilt välbe-som
tänkt.
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KVOTMETODENI I .

Kvotmetodenl.

inklusivekapitalavkastningVid beskattningen av
raddetrealisationsvinster ärkapital- eller en

fåskallmåste för attbeaktas enfaktorer mansom
fungerandesamhällsekonomiskt välbåde rättvis och

börfaktorernaviktigastebeskattning. De som
beaktas är

Inflation1.
marknadspåverkan, socialaInlásningseffekter2.

effekter
enhetlighetoch3. symmetri

behoveffekterSamhällsekonomiska4. av
ochriskkapitalhushållssparande, behov avav

finansieringochinvesteringarvidneutralitet

lika stor vikt ärTvå faktorerytterligare av
Enkelhet5.

6. Robusthet

vårt nuvarande system,iFörsöker genomsomman,
kapitalavkastningvarje typsärbehandling avav

uppstår lätt storaproblemsärskiltvarjelösa
leder till orätt-skatteeffekteriojämnheter som

skattearbitrage ochmöjligheter tillvisa, öppnar
olikheter iincitamentssignaler.felaktigager

får allt större genomslagbehandlingen genom
Påkreativitet. mark-ökandefinansmarknadernas

finansiella instrumenterbjudasidagnaden kan -
lånesidanochbåde på kapitalplacerings- anpassa--

förmánligastebehovskattskyldigasolikade till av
utdelnings- ochKommanditbolag,skatteeffekt.

premie-avkastningsfonder,aktiefonder,vinstbolag,
några formeraktuellabaraobligationskonsortier är

betydandemycketförutnyttjatskortsiktigtsom
Rättskatten.syfte att minimerakapitalbelopp i

problemåtgärder störrekan utankombination av
gällandeförskattebördan. Att inomhalvera ramen
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system för kapitalinkomstbeskattning komma till
rätta med dessa problem speciallagstiftninggenom
är i praktiken ogörligt.

Kvotmetoden är mycket enkel, korrektelleren mera
ocksåförenklad, därmed nominalistiskmen grov

åstadkommametod för att enhetlig och symmetrisken
påbehandling inkomster och kostnader ett sättav

också söker beakta övriga viktiga nämndasom ovan
faktorer.

kvotmetodenEnligt förs nominell kapitalinkomstall
Fråni enda förvärvskälla. den samladesamman en

kapitalinkomsten dras nominellaalla kostnader
hänförliga till avkastningen och personliga ränte-
kostnader. det återstårnettoAv däreftersom
beskattas vid överskott kvotdel överskot-en av- -

utgåtttet. allmänhet frånI har att hälftenman
skall beskattas, Utgångspunktendvs kvoten 0,5.är
för valet kvoten 0,5 har varit att relationenav

realavkastningmellan och totalavkastning i ett
långsiktigt historiskt perspektiv ungefär har varit
1:2. då0,5Kvoten utgör ett schablonmässigt
hänsynstagande till inflationen, varigenom i
princip inflationsdelen avkastningen undantasav
från beskattning och realavkastningen blir full-
beskattad. skattepliktigaDen kvotdelen över-av
skottet ihopläggs med övrig inkomst och beskattas
därigenom med den marginalskatt gäller försom

Ärvarje enskild skattskyldig. nettot negativt, dvs
uppstått,underskott har är enligt principsamma

endast kvotdel underskottet avdragsgilltsamma av
andramot inkomster. Härigenom kan kvotmetoden vid

kvoten 0,5 i praktiken halverasägas den aktuella
påskattesatsen nominella kapitalinkomster och

kostnader jämfört med tillämplig marginal-annars
skattesats. såvälDetta gäller vid överskott som
vid underskott.
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utgångs-fortsatta undersökningen krävsdenFör som
skatteskalan.uppfattning den framtidapunkt omen

hands att använda de skattesat-Närmast till ligger
60%, den skiss33, 45 i denoch som angesser

skatteskissen vari kvotmetodensocialdemokratiska
ingår. vilka inkomst-explicit inominteDär anges

skallskattesatserna gälla.de olikaintervall som
inkomstintervallungefärligaföljandeantas attHär

tillämpas:skall

kom-inkomst- StatligStatligTaxerad inkomst o
inkomst-skatt munal

skatt
33%3%0 100.000-
45%15%250.000100.000 -
60%30%250.000 -

utgångspunkt förskatteskala har tagitsDenna som
Resultaten inte känsliga förundersökningen. är

häri.justeringarsmärre

får någotföljande undersökningen ej tasDen som
fråganställningstagande till skatteskala,om

ocksåvilket för övrigt ligger utanför mitt upp-
drag.
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Exempel:
45%margsk. margsk. 60%A B

Inkomst tjänst 150 t 350 tav
Ränteinkomster 5 Ot
Utdelning 8 t 4 t
Realisations-

på Ovinst aktier 10 t
Realisations-

påvinst O Ofastigh
..4 ..50Räntekostnader t t

9 ..36Kapitalavkast t t
12 skatte-varav
avdragsgillt §4§ ..18eller

Taxerad inkomst 154,5 332t t

Skatteeffekt kap.-av
avkastnunderskott 22,5% 30%

empirisksom grund för den fortsatta undersökningen
ligger framförallt urvalsundersökning fören
beskattningsåret 1983 utförd Riksrevisionsverketav
RRV. Undersökningen unik i det hänseendetär att
den särredovisar typer realisationsvinsteralla av

bådeexempelvis aktievinster för korttidsaktier och
tváársaktierk och dessutom omfattar bruttore-s en

dovisning de nominella realisationsvinsterna ochav
-förlusterna. påresultat uppdelade olikaAlla är
inkomstskikt. Dessutom omfattar undersökningen på

sätt inkomst och underskott schablontaxe-samma av
rade fastigheter och inkomst och underskott av

gångenkapital. Härigenom för första möjlighe-ges
ter till skattebördans fördelninganalys ien av
relation till de nominella inkomsternatotala och
vilka effekterna flera olika specialregler.är av
Även såväl fördelningspolitiska statsfinan-som

effektersiella större reformer kapitalin-av av
gårkomstbeskattningen att belysa.
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så årundersökningen tidigtettDessvärre avser som
mån får föråld-1983 varför materialet i viss anses

ändå bättre uppfattningDet torde derat. ge en om
förhållandena vad begrän-undersökta än senare mer

På destatistiskt material kan punktersat ge.
användas har redovis-material har kunnatsenare

Ocksåockså härmed. ettkompletterats iningen
1983 inte heltettavseendeannat varasynes

årsår. Från 19821983 trädderepresentativt
den avdragsbegräns-kraft medskattereform i s

påverkat de skattskyldigashaningen, vilket synes
beträffande inkomstSärskilt märks dettabeteende.

betydligttillfällig förvärvsverksamhet. Ettav
Arealisationsvinstbeskattade försälj-antalstörre

bådeaktier ägdeningar fastigheter och änrumav
år. Antalet skattskyldige medtidigare och senare

förvärvsverksamhet ökade medinkomst tillfälligav
från 1982.50 sammanlagda skatte-drygt procent De

ocksåökade medpliktiga realisationsvinsterna ca
kan det vansk-50 procent. denna anledningAv vara

slutsatseratt i vissa avseenden draligt generella
1983.undersökning avseendeRRVsav

idet följande skall undersökas hur kvotmeto-I man
bör behandla olika inkomster ochden typer iav

förmårkvotmetoden uppfyllavilken utsträckning de
påtillsammans kan ställas funge-krav välsom en

Någrakapitalbeskattning.rande observa-generella
företioner skall göras behandlingen de olikaav

inkomstslagen.

kvotmetoden kan1. Enkelhet. Om användas generellt
också realisationsvinstbeskattningenvid- -

långtgåendeinnebär den förenkling skattesys-en av
uppnå långtgåendeej lyckastemet. förenk-Om man

lingar och i huvudsak tillämpninggenerell ären
knappastkvotmetoden lämplig med hänsyn till dess

på precision.brist
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medfrämst att göraRobusthet har2. Robusthet.
Kvotmetoden, ärinflationskänslighet. en grovsom

0,5 absolut rätt realtvid kvoten ettschablon ger
uppgårdå SOtillrealavkastningenresultat endast

dådvs infla-avkastningen,den totalaprocent av
lika stora. Dettarealavkastning ärochtion

iochframhålls ett normallägeofta varasynessom
långsik-mycketmedöverensstämmelseungefärlig en

medellångPå ochkortutveckling.historisktig
Jämförtvarit stora.dockvariationernaharsikt

delar medförnominellanuvarande systemsmed
beskatt-robustochriktigarekvotmetoden meren

överstigerså inflationenfortningsprincip en
avkastningen.nominella Hurtotalafjärdedel denav

delvismed nuvarande realajämförtverkarden
i detbehandlasskallrealisationsvinstregler

följande.

kankvotmetodenenhetlighet.och Om3. symmetri
kapitalin-typervidanvändas generellt alla av

uppnås ochenhetligkostnaderochkomster en
Härmed skullekapitalbeskattning.symmetrisk

sektorninom dentill skattearbitragemöjligheterna
upphovkvotmetodenDäremot kanbegränsas.starkt ge

förvandlingarbitragemöjlighetertill vissa genom
sådankapitalavkastningarbetsinkomster till omav

särskildaförhindrasinte kanomvandling genom
spärregler.

områdennedanstående belysas:skallföljandedetI

kapitalinkomster ochlöpandeBeskattningen1. av
främstv-kostnader,

bostadsräntorvadräntebeskattningen utom avser

effekternasärskilt2. Bostadsbeskattningen av-
villaunderskott
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3. Realisationsvinstbeskattningen
a Villor
b Bostadsrätter
c Aktier

Övrigd egendom

Fåmansbolagsproblemet4.

5. Hyreshusbeskattningen

6. Gränsdragning mot näringsverksamhet

7. Generella slutsatser
a Enkelhet och robusthet
b symmetri och enhetlighet

påc upplåningEffekter sparande och
d Avgränsningsproblem

2. Beskattning inkomst kapitalav av

beskattningDagens inkomst kapital rentärav av
nominell och innebär tillsammans med inflationen
att efter skattränta 1 allmänhet ärspararnas
negativ. särskilda skattegynnade sparformer som-

stimulansåt-allemanssparandet har införts som-
pågärd. Effekterna härav den sparnivánallmänna
små. mångaemellertid mycket fallI är detsynes

lånade medel insatts i de gynnade sparformerna.som
Detta har i allmänhet detgett gynnsammaste utfal-
let för insättarna frågaoavsett är insätt-om om

påning allemanskonto i allemansfond.eller Dessa
speciella såledessparformer möjligheter tillger
ett lönsamt skattearbitrage i det lillaänom- -

någonutan att positiv samhällsekonomisk effekt
uppnås. Erfarenheterna visar att speciella sparsti-

påhar mycketmulanser liten effekt det samlade
sparandet trots att mycket insattsbetydande belopp
både på allemanskonton allemansfonderoch i1
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januari 1988 tillhopa 54 miljarder kr. För när-
hushállssparandetvarande är negativt med en

påsparkvot 2,8 procent disponibel inkomst.av-

inlåningsräntaRelationen mellan och inflation
framgårredovisas i tabell 2:1. harsom realräntan

långföre lågskatt under tid mycketvarit eller
till och med negativ. Efter skatt har realräntan
genomgående varit negativ för den redovisade
perioden.

Införandet kvotmetoden skulle halvera skattebör-av
pádan konventionellt bank- och obligationssparan-
Ändåde. detär endast undantagsvis under mätperio-

den härigenom kommer till positivsom man upp
efterrealränta skatt. Kvotmetoden kan sägas

förbättra bank- och obligationsspararnas situation
torde vid den historiska ändåutvecklingen intemen

Ävenfull inflationskompensation. kvotmetodenge om
innebär avsevärd förbättring påtyder detta atten
kvoten bordesnarast sättas lägre 0,5,tillän om

till den historiska utvecklingen. Andraman ser
överväganden kan dock dettagöra mindre lämpligt.

Låneräntan är i allmänhet högre inlånings-än och
slårobligationsräntan. Därför kvotmetoden bättre

historiskt detnär skuldräntorgäller inlánings-än
Ändåräntor. minskas historiskt sett inte avdrags-

effekten lika mycket vid helt beskatt-realsom en
ning.

totalaDen inkomst kapital 1985 liksomsumman av av
fördelningen kapitalinkomsterna framgårav av

2:2.tabell Fördelningen mellan olika inkomstgrupper
jämnare än den inkomstfördelningen.allmännavar

De sammanlagda underskottsavdragen under inkomst av
kapital uppgick 1985 till 10 miljarder kr.ca
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2:3år tabell1983 uppgick enligtFör summan
knappt 17 miljarder krkapital tillnettoinkomst av

underskotten 7 miljarder kr, dvstilloch nära
inkomstsumman. Underskottsav-40drygt procent av

1983således betydligt mellan ochökatdragen har
både relation tilloch i1985 absolut summan

från inkomsttagarebortsettkapitalinkomst av
dock beloppenurvalstekniken ärmiljon;1över pga

tillförlitliga.ejdennaför grupp

olika inkomst-1983 mellanfördelningentillSer man
inkomstskikt harhögreattklasser enmanser

kapitalinkomsterna änandelmindrebetydligt avav
har de betyd-Däremotinkomsten.sammanräknadeden

vad den allmännakapitalunderskott änstörreligt
Inkomsttagare överindikerar.inkomstfördelningen

kapital-negativgenomsnitthar i200 inkomsttkr
inkomstlägenai de högasärskiltmedinkomst

Inkomstskiktengenomsnittliga underskott.betydande
positivagenomsnitti200 tkr har allaunder

på låg nivå.dockkapitalinkomster enom

höginkomst-oväntat attinteindikerarResultaten
villalånenlån förutombetydandehartagarna --

de investeratsutsträckningi denavkastningvars
kapitalin-i fullbeskattadeuttryckej tagit sig

inkomst-beskattningennuvarandekomster. Den av
förmånligsåledes höginkomst-förslaget kapital är

övergång förtill kvotmetoden skulletagarna. En
få fördelningseffektstarkinkomstslagdetta en -

kapitalinkomstnettolåginkomsttagarnas positiva
höginkomsttagarnas netto-ochbeskattatblir lägre

på skattereduktion.606,8 mkr mindreunderskott ger
inkomstförhållanden1983 års motsvarar dettavid en

180 kr för inkomsttaga-med miljskatteskärpning ca
200 000 sammanräknad inkomst.kröverre

Några renodladförtekniska problemspeciella en
uppstår varken beträff-behandling enligt kvotmetod
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ande inkomsträntor utgiftsräntor.eller Kvotmetoden
såledeskan användas fullt ut.

Om ränteinkomster beskattas kvotmetodenenligt
det naturligt detsamma utdelnings-att gällersynes

uppnåinkomster för att symmetrisk behandling aven
Fråganlöpande kapitalinkomster. behandlingenom av

ocksåutdelning sammanhänger med bolagsbeskattning-
och beskattningen aktievinster.en av

Ser till behandlingen utdelning i marknads-man av
betrbolag icke-marknadsbolag avsnitt 5 nedanse

rådatorde enighetallmän att den diskrimineran-om
uppstår påde dubbelbeskattning påavkastningensom

aktiekapital full dubbelbeskattning upprätthållsom
är negativ rad synvinklar. Flertalet länderur en

långtgåendehar idag lättnader i dubbelbeskattning-
de viktigare jämförelseländerna förekommerI ien.

allmänhet ett högsta skatteuttagsammanlagt bolags-
påskatt utdelningsskatt hos mottagaren 50+

procent den svenska bolagsskatte-eller lägre. Om
25-30satsen sänks till procent skulle tillämp-en

ning kvotmetoden just sammanlagd skatte-av ge en
påbelastning 50 i högstaprocent marginalskat-ca

dåteläget. skulle utan specialarrangemangMan -
uppnåannellavdraget kan avskaffas den skattebe--

måstelastning ett samhällsekonomisktsom anses som
acceptabelt högsta tak för den sammanlagda beskatt-
ningen utdelad åberopasvinst. Skäl kan snarastav
för skatt.lägre Vid internationell jämförel-en en

nivånden angivnaAr dock fortfarande mycket högse
delvis lättnaderna i dubbelbeskattningen i depga
flesta länder ännu de betydandemen mera pga
marginalskattesänkningar genomförts ochsom genom-

våraförs i flertalet konkurrensländer.av

beskattningEtt 50annat skäl attär procent denav
vinsten skulle kräva påreala skattlägre denen
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Behovet att50 procent.vinstennominella än
och minska iriskkapitalsatsningen gapetstimulera

upplåningochegenkapitalanskaffningkostnad mellan
skatt.också sammanlagd Detför lägretalar en

några bärkraftiga skälknappastfallfinns i vart
dåKvotmetoden välhögre.skattenatt sätta passar

påbeskattningensammanlagdadenatt intein för
hög.förskall bliutdelad vinst

detaktieutdelning blirföranvändskvotmetodenOm
också aktievins-förkvotmetodenanvändalättare att

likvärdigerhålla huvudsakidärmedochter en
realisationsvinst,ochutdelningbehandling av

inteskattehänsyn iför attviktigtvilket är
vinst-bolagensanvändningenstyraskallonödan av

realisationsvinstbe-skattefördelmedel. Den som
beskatt-meduppskovetinnebärskattningen genom

kvarstår dock,realisationstidpunktentillningen
få betydel-mindreskattesatsertorde vid lägremen

kvotmetodenanvändaNågra problem atttekniskase.
på finns inte.utdelning

Bostadsbeskattningen3.

Villabeskattningen3.1

utform-bostadsbeskattningensnuvarandedenGenom
uppstårbeskattningsprincipasymmetriskmedning en

ränteutgifter mycketpå bostadsägarnasgrund av
hem.framföralltunderskott Destora egnaav

uppgick 1985hemunderskottensammanlagda egnaav
Överskotten uppgår25 miljarder kronor.till ca

underskottoch2 miljarder kr. Inkomstendast till
1,35framgår 3:1. Ungefärtabelltali totala av

2,5totaltfritidshusägareochvilla-miljoner av
Medelavdraget ärunderskott.redovisarmiljoner ca

15.800 Fördelningenmedianvärde kr.18.000 kr av
inkomstklasserunderskottsavdragen olikamellan

framgår 3:2.tabellav
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Underskottens fördelning inom olika inkomstklasser
framgår tabell 3:3. Som är spridningenav synes
betydande.

Anmärkningsvärt är även med beaktandet sprid-av-
ningen såvälatt medel- medianunderskottensom-

påstannar 35.000 kr deäven i högsta inkomst-ca
lägena. Det finns skäl att förmoda att detta
snarast är ett utslag hur lätt det iär dagensav
system att välja inkomstslag för sina ränteavdrag.
Det har sedan 1982 inte varit lönsamt att ha
större villaunderskott 30.000än kr begräns-pga
ningen den fulla kvittningsrättenav mot kapital-
inkomster. Från 1988 är denna fulla kvittningsrätt
helt avskaffad. storaDe underskott under inkomst

kapital redovisats för deav högre in-som ovan
komstskikten torde inrymma del underskotten som
egentligen bort hänförliga till villor.vara De
stora underskotten visar ocksåemellertid på att

uppbyggd.bostadsbeskattningen fundamentaltär fel
I stort sett borde någrainte större nettounder-
skott uppstå utifrån de påprinciper vilka villa-
beskattningen på 1950-talet byggdes schablon-upp.

avseddprocenten, idag 2 frånprocent, börjanvar
att motsvara marknadsräntan på långa fastighetslån.

om bortser från de förändringarövrigaman av
villabeskattningen kan ske i sambandsom med en
stor inkomstskattereform skulle full tillämpningen

kvotmetoden på vvillaunderskottenav halvera de
effektiva totala underskotten från 25 miljarder
till 12,5 miljarder under förutsättning att de ej
kan kvittas mot andra inominkomster den nya
förvärvskällan kapital. Detta innebär,av även om

beaktar den existerandeman avdragsbegränsningen
med skatteeffekt 50 procent, betydande kost-en
nadsfördyring boendet även villabeskatt-av om-
ningen fortfarande skulle få förmånliganses

24-RINK 4
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påbeskattning. Serjämfört med fullt real manen
framstårperspektivfrågan internationellettur

underskott i Sverigebehandlingennuvarandeden av
Även kvotmetoden skulleextremt generös. omsom

ändåsvenska avdragsreglernadeinföras skulle
i debetydligt generösare änförblifortfarande

full avdragsrättmedgerEndastländer. USAflesta
två hus.tillhänförligabostadsräntorför

införandetutsträckningi vilkenViktigt är av
betydande likvidi-innebäraattkvotmetoden kommer

Detta kan intetetspåfrestningar för villaägarna.
de andra föränd-sammanvägning medutanavgöras en
innebära, främstskattereform kanringar som en

med marginal-lägreskatteskalornaförändringen av
skatter.

effekter och dekvotmetodenssammanvägningEn av
på 6033, 45 och procentmarginalskatter somnya

presenterasförutsättningaringår undersökningensi
grund-vissa förändringar3:4 smärretabelli av

ingår också främstvilketschablonavdragoch
100.000 kr.inkomstskikt underpåverkar utfallet i

endast redovisaratt tabellenobserverasDet skall
med underskott ochskattskyldigeföreffekterna

skattskyldignågra kapitalinkomster. Harutan en
räntekostna-vilka delkapitalinkomster mot en av

annorlunda.bildenkvittas blirderna kan

uppstår negativaframgår 3:4 ingatabellSom av
200.000några krinkomsttagare överföreffekter

vilket motsvarar50.000 underskottvidinte ens
på effekternanära60.000 kr närränteutgifter av

10.000med krinkluderas. demFörschablonintäkten
uppstår för demnegativa effekteringai underskott

20.000 kr underskott100.000 Vidkr inkomst.över
stiga150.000 att sedanförvid krligger gränsen

från mindrelångsamt. bortseberedd attOm ärman



SOU 1989:33 27Bilaga 11

negativa effekter ca 1.000 kr låginkomsttagareför
och 2.000 kr för inkomsttagare 150.000över kr
medför kvotmetoden påtagliga negativa effekter vid
följande kombination inkomst och underskott.av

Undersk. -85 vid
Negativa effekter övre ink.gräns
för inkomsttagare under Faktiskt

medianvärde

100.000 kr vid påundersk. 10.000 kr 14.000el mera
120.000 kr 20.000 kr 17.000
150.000 kr 30.000 kr 22.000
170.000 kr 40.000 kr 27.000
190.000 kr 50.000 kr 30.000

Tar endast hänsyn till den typiska villaägarenman
1 de olika inkomstklasserna skulle endast effekter-

för villaägare med inkomst under 100.000na kr
behöva inge detNär gäller förekomstenoro. av
större underskott hos inkomsttagare lågamed
inkomster sådanatorde underskott i allmänhet
endast förekomma i familjer tvåmed inkomster eller
med inkomster utanför skattesystemet. Emellertid
kan förhållandendet trots dessa finnas skäl att

,söka hitta metoder för att undanröja eller mildra
dessa effekter för inkomsttagare i lägre inkomst-
skikt även det knappast kan komma ifrågaom att-

sådanabeakta fall där underskotten och därmed
bostadskostnaderna måste oproportionerligtanses
stora Äveni relation till inkomsten. i mellanin-
komstlägena blir likviditetspåfrestningarna stora
för de inkomsttagare-som relativt nyligen förvärvat
sin bostad och ådragitdärför sig betydande ränte-
kostnader; också detta skäl kan det bli nödvän-av
digt att införa förregler att i vart fall över-
gángsvis mildra de negativa likviditetseffekterna
för dessa Det faller dock utanförgrupper. uppdra-
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den politiskaatt görautredningför dennaget
inkomstskikten finnsde högrebedömningen. I

några likviditetsförsämringarknappast genom
höga under-mycketvidinteskattereformen, ens

skottsavdrag.

föreffekternanegativadeskäl tillbidragandeEtt
attförutominkomstklassernade enlägre -

få starkakanintemarginalskattesänkning samma
nuvarandedenatthär äreffekt -

någon effekt förharinteavdragsbegränsningen
blirHärigenomskikt.i dessaunderskottsavdragen

kvotmetodeninförandetövergångseffekten avav
kanskikt. Dettadessaikraftigarebetydligt vara

mildratillfälligtfallvartatt iskälett
äveninkomstlägen,i dessaeffekterna om man

från denavstegettskulle görahärigenom rena
nödvändigtdet attatt ärkvotmetoden. Om anserman

mildrapermanentövergángsvis eller --
iför villaägare lägrelikviditetseffekterna

underskott finns det fleramed storainkomstskikt
söka problemetatt lösamöjlighet ärmetoder. En

ränte-bostadsfinansieringens ellerinom ram
bostadsbidragssyste-viaamorteringsuppskov eller

också sig system inom förtänkakanmet. Man ramen
kvotmetoden. Det faller utanförochbeskattningen

skedei detta närmareattutredningsuppdraget
påfrågor. hur inombehandla dessa Exempel man

likviditets-lindraskulle kunnakvotmetodens ram
3.i bilagadockeffekterna ges

med ungefär dekvotmetodenattSlutsatsen är
förutsättning-i studiensliggerskatteskalor, som

ocksåpå vidsättangivetkunna användastordear,
likviditetseffek-negativavillabeskattningen. De

många vadmindreför villaägare är änterna som en
medföra.tordebeskattning normalt Omfullt real

inkomst-önskvärt för lägredet skulle attanses
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tagare mildra likviditetseffekterna torde möjlig-
heter härtill föreligga. Villabeskattningen kan
därvid också ingå i den förvärvskällangemensamma
för inkomst kapital.av

Det har ansetts undersöka vilkaangeläget att
effekterna någotkvotmetoden kombinerad medav
lägre marginalskatter skulle bli för villaägare med
underskott och utan kapitalinkomster. 3:5tabellI
redovisas därför sådanresultatet kombination.av en
Följande skatteskala har tillämpats.

Taxerad inkomst statsskatt Inkl kommunalskatt
30%

10000-100000 3% 33%
100000-250000 8% 38%
250000- 20% 50%

framgårsom får sådantabellen kombinationav en en
påobetydlig effekt den likviditetsförsämring som

kvotmetoden låginkomsttagarekan medföra för med
underskott. förFörst inkomster 120.000över kr
innebär den sammanvägda effekten viss lindring.en

höginkomstskiktenI innebär den skatteskalanlägre
betydande lättnader. skatteskalaEn lägre dennaav

såledesatyp löser inte de likviditetsproblem som
kvotmetoden medför låginkomsttagareför med större
underskott. Härför skulle krävas betydligt större
skattesatssänkningar i de lägsta inkomstskikten.
Behovet den typ justeringsmekanismerav av som
diskuteras och i bilaga 3 kvarstår oförändrat.ovan

3.2 Bostadsrättsbeskattningen

För beskattningen bostadsrätter situationenärav i
princip likartad den för villabeskattningen.
Gällande bostadsrättsbeskattning får dock anses
något förmånligare än den för villor. Dessutom



30 Bmqull SOU 1989:33

äldre bostadsrättsinnehavtorde särskilt vad gäller
belåning betydligtoch räntekostnader lägre änvara

årfrämst underför villainnehav. Det är senare som
storstadsområdenapå ibostadsrätterprisläget

tillgänglig statistiksaknasskjutit i höjden. Det
storlek ochränteavdragensbedömningför aven

bostads-förkvotmetodenInförandetfördelning. av
på problemmindrestötatorde snarasträttsinnehav

många bostads-villabeskattningenvid ävenän om
höga räntekost-ådragit mycketsigrättsinnehavare

underskottåterspeglas i formnader avavsom
önskvärt torde detpolitisktdetkapital. Om anses

också införabostadsrätterförmöjligt attvara
beskrivitskvotmetodenmotsvarande justering somav

sådan ordning medförunderskott villa.för Enav
på villasidan.kontrollproblem ändock större

ocksåsådan åtgärd mindre.tordeBehovet varaenav

villabeskattningen3.3 Sammantagna effekter av
kapitaloch beskattningen inkomst avav

bli3:6 1983 vad skulletabell redovisas förI som
underskottföljden ihop inkomstslog avrespom man

förvärvskälla.endaoch kapital tillvilla enav
i inkomst-Betydande nettounderskott uppkommer alla

3:7, därtabellskikt i de lägsta.utom allra I
med dagensjämförelseninkomstskikten för att göra

års1988också omräknats tillsystem lättare
deninkomsttagarna,penningvärde, hur samman-anges

fördelar sig ioch underskottenräknade inkomsten
då attinkomstskikt.olika Manprocent mellan ser

två inkomstslagenså defördelningarna 1olikade
ut sig.jämnathuvudsak harunderskotten inuav

penningvärdei80-160000 kr dagensInkomstskikten
106-213000 underskottsandelkr klart störrehar en

Dettainkomsterna. ärde sammanräknadeandelän av
återfinnsförvånande. skiktknappast dessaI

villaboende inkomsttag-delennämligen större deav
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villabestånden.särskilt i de dyrarearna nyare-
Också flertalet högre inkomstskikt är överrepresen-
terade vad härunderskotten, bildengäller ärmen
mycket ojämnare. beror underskotten storHär till

pådel påunderskotten kapital. inkomst-serav man
200000tagare kr 1 vimellan och milj kr bortser

från inkomster dål milj kr,över vi har anledning
anta att det för den föreligger allvarligagruppen
mätfel har 8,5de procent sammanräknade inkoms-av

12ten och procent underskotten, dvs relationenav
pål:l,4. övergångDet tyder att till kvotmeto-en

den i huvudsak skulle ha positiv fördelnings-en
Ocksåeffekt. inkomstskikten 80-160000 fårkr

vidkännas skatteökningstörre än flera andraen
inkomstgrupper. Just för dessa skullegrupper en

påjustering kvotmetoden sätt i bilagaav som anges
3 kunna innebära betydande lättnad.en

4. Realisationsvinstbeskattning

4.1 Allmänt

Beskattningen realisationsvinster medför sär-av
skilda problem i inkomstbeskattningen, främst
förbundna med det faktum att .realisationsvinster
inte i praktiken utan stora problem kan beskattas
förrän vinsten realiseras. Detta medför t attex
inflationsproblemet accentueras årsatt fleragenom
inflationseffekter ackumuleras vid försäljnings-
tillfället. Därför är realisationsvinstbeskattning-

områdedet första där beskattningreal brukaren en
vinna inträde.

Om betydande del gårrealiserad vinst ien av en
skatt kan detta medföra ovilja att realiseraen
vinsten, inlåsningseffektdvs uppstår varigenomen
rörligheten minskar, fåvilket kan allvarliga

påmarknadseffekter t fastighets- och aktiemark-ex
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många avståttländernaderna. Därför har iman -
från beskatta realisations-atthelt delviseller -

svenska realisationsvinstbe-vinster. nuvarandeDen
ihögsta världen,skattningen bland de absolutär

inte den högsta.om

realisationsvinstbeskattningenVid utformningen av
inlåsnings-måste såväl ochinflationseffekten som

den nuvarandemarknadseffekterna beaktas Inoga.
realisationsvinstbeskattningen har dettasvenska

realisationsvins-beskattninglett till lägre aven
och tillkapital olikater inkomstän av av
möjligheterbetydande tillspecialregler öppnatsom
inte bara iskattearbitrage särskilt men --

belåning.kombination med

realisationsvinsternas fördelningskattepliktigaDe
framgårår inkomstskikt tabell1983 olikamellan av

framgår överraskande att4:1. tabellen inteAv en
i högre inkomstskiktandel inkomsttagarnastörre av

inkomstskikt ochihar realisationsvinster än lägre
störreutgör betydligtrealisationsvinsternaatt en

de högre inkomstskikten.inkomsterna iandel av
l milj kr bör ejvärdena för inkomsttagare över

riktighet.materialetsbeaktas osäkerhet ompga
4:1 endast fördelningen deTabell redovisar av

realisationsvinsterna.skattepliktiga Emellertid
också möjligheter att belysaundersökningRRVSger

realisationsvinsternas storleknominella ochde
dessa.fördelningen av

4:2 jämförelse skatte-tabell redovisas mellanI en
realisationsvinster. Härvidpliktiga och nominella

Sålunda den skatte-förändras bilden avsevärt. är
pliktiga-delen nominella realisationsvinster-deav

låg mindre i demycket och betydligt lägrena
inkomstskikt.inkomstskikten i högre Män a 0

påskattbetalar i de inkomstskiktenlägre enman
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betydligt mindre andel realisationsvinsterna. Omav
200jämför inkomsttagare under och 000 kröverman

årsinkomst 1983 den skattepliktiga delenär av
gångerrealisationsvinsterna 2,5 större hosnära

höginkomsttagarna inkomstskikten under 200 000iän
kr.

realisationsvinsternaOrsaken härtill blandär att
i de inkomstskikten dominerar försäljningenlägsta

långinnehafts under mycket tidvillorav som
härvid skall observeras att för dessa villaför-
säljningar hade de skärpningar realisations-av

1981vinstbeskattningen infördes mycket litensom
betydelse 1983 varvid beskattningen blev mycket
låg vid betydande nominella vinster.även I mellan-
inkomstskikten innehaven kortare och vinsternavar
mindre. högre inkomstskikt dominerar aktieför-I

härpå 40säljningar. vinsterna i allmänhetAv är
förhållandenprocent skattepliktiga. lederDessa

också till höginkomstskiktensatt andel deav
nominella realisationsvinsterna betydligtär lägre

andelen skattepliktigaän de vinsterna. Medanav
inkomsttagarna 200 000 kr inkomst hadeöver nära

uppgårhälften de skattepliktiga vinsterna derasav
tillandel de nominella vinsterna endast drygtav

14, medan inkomsttagarna under 200 000 kr har 34.

siffrorDessa dock ingentingsäger hur mycketom
påverkligen betalats i skatt dessa vinster.som

mångaDet finns sätt att minska den faktiska
beskattningen realisationsvinster. Riksskatte-av
verket har i sin rapport, Aktievinster och skatter
RSV 1987:7,Rapport studerat 70 större företags-
försäljningar. de totala påAv nominella vinsterna
905 krmilj 298 milj kr skattepliktiga. Häravvar
kom dock endast 15 milj kr verkligen fram till

undveksåterstodenbeskattning. För uppsköts eller
skatten ett komplicerat skatteplane-nätgenom av
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ringsåtgärder möjliga de asymmetrier detgenom
innehåller.nuvarande skattesystemet Rapportens

4.sammanfattning biläggs bilaga särskiltEnsom
förfaranden utgör den fullaviktig del i dessa

kortaför realisationsförluster.avdragsrätten ks
korttidsinnehavvia inköpvanlig metod är attEn av

upplåningaktiefonder,andelar iaktier ellerav
premieobligationskonsortier1inköp andelaroch av

kapitalin-realisationsvinsten tillomvandlaförst
sedanränteutgifter, ochkvittas motkomst, som

påavkastning premieobligationer.skattefritill
påskatten realisa-kan den effektivaHärigenom

enhetligi allmänhet halveras. Entionsvinsten
sådanaskulle omöjliggörakapitalinkomstbeskattning

skattevinster.

fastigheter4.2 Realisationsvinstbeskattningen av

nuvarande realisationsvinstbeskattning-svenskaDen
halvreal.fastighetsvinster kan sägas Ivaraen av

frågadet ett indexerat system därprincip är om
Dåförindexeras inflationen.anskaffningskostnaden

på avdragsrätten förindexering grundfull aven
framståräntekostnader skulle alltförnominella som

förmånlig undanta förstavalt att de fyrahar man
fråninnehavsåren indexeringen. Detta ger en

hårdare Följdenbeskattning kortare innehav. harav
utomordentligt komplicerat systemblivit ett som

också skattearbitragemöjligheterbetydandeöppnat
hävstángseffekter högdesärskilt som engenom

belåning och förstärks skattesyste-kan som avge
met.

skatteplikt-4:3 redovisas fördelningentabellI av
på villaför-realisationsvinsteriga och nominella

1983. bekräftar vad sagtssäljningar Tabellen ovan
storlek.ochvillavinsternas fördelning Derörande

står betydande andelinkomstskikten förlägsta en
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de nominella realisationsvinsterna. Denav genom-
snittliga nominella realisationsvinsten i lägsta
skiktet är t högre genomsnittet.än Förklaring-o m

förmodligenär dels pensionärers försäljningaren
långamycket innehav försäljningaroch barnsav av

erhållit gåvafastigheter, närstående.de isom av
iMen även övriga inkomstskikt redovisaslägre

betydande nominella realisationsvinster. Den
skattepliktiga delen dock inkomst-lägst i dessaär

långaocksåFörklaringen innehav därlägen. är här
påverkatsvinstberäkningen huvudsaki de föreav

1981 gällande realisationsvinstskatte-generösamer
skattepliktiga andelen den nomi-reglerna. Den av

vinsten högst i inkomstskikten 200-500nella är
tkr. Genomsnittligt för inkomsttagare blevalla

10endast procent de nominella realisationsvins-av
terna beskattade.

Frågan dåär kvotmetoden med sin schablonom grova
ocksåkan beträffandeanvändas realisationsvinster

på såfastigheter. Om skulle visa sig falletvara
skulle mycket betydelsefull förenkling uppnås,en
samtidigt full symmetrisk behandling skullesom
erhållas realisationsvinstermellan och inkomst av

lånekostnader.kapital framföralltoch Härmed
skulle skattearbitrageeffekterna inom kapitalsek-
torn i stort sett upphävas och betydligt rätt-en

uppnås.visare beskattning

teknisktRent medför kvotmetoden svårainga problem
påatt tillämpa fastighetsvinster. Från den nominel-

köpeskillingen dela dras nominella anskaffnings-
kostnaderna och liknande avdragsgilla kostnader.

återstårDärefter .den nominella vinsten varav
sedan, vid kvoten 0,5, påhälften beskattas samma
sätt kapitalavkastning.som annan

Skatteeffekten kvotmetoden jämfört dagensmedav
halvreala system vid ett inflations-antal olika
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och värdestegringstakter redovisas tabelli 4:4 och
4:5. Därvid skall observeras att jämförelsen gäller

års 4-årsregeln1988med där harsystem full
3000 kr-tilläggetgenomslagskraft och heltär

någotavskaffat. Därför blir resultatet annorlunda
1983 årsredovisningenvad den gjordaän avovan

indikera.realisationsvinster skulle

beskattningseffekterna vid margi-4:4Tabell avser
4:5och tabell effek-mellaninkomstlägenalskatt i

bådamarginalskatt i de systemenvid högstaterna
några valda kombinationer inflation ochvid av

Normalt borde kvotmetodenprisökningstakt. sammage
indexerad realisations-resultat äneller lägre en

den nominella värdesteg-vinstbeskattning först när
såi dubbelt hög inflationenringen procent är som

framgårtabellerna emellertid atteller Avmera.
obetydligtkvotmetoden skatt högrelägre ellerger

års1988skatt än regler
års10a vidvid nästan försäljningaralla eller

ocksåkortare den nominella värde-innehav när-
inflationen, dvsstegringen lägre närär än real

förlust föreligger,
ocksåb vid försäljningar vidnästan längrealla -

såinnehav fort värdestegringen följer inflatio--
högre.eller ärnen

avsevärd merbeskattning uppkommer endastMer vid
långa innehav och negativ prisutveckling.real

någotGenomsnittligt kvotmetoden skatte-lägreger
belastning än nuvarande regler.

förvånandeHuvudförklaringen till dessa kanske
innehavsårenresultat att de första fyraär utan

inflationsindexering så tungt i gällandeväger nu
rea1isationsvinstbeskattning, därigenom blirsom

nominell än vad i allmänhet torde hamer som
insetts. har effekterDenna mycket slumpvisaregel
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avdragsrättenbalanseringillaoch avsompassar
drabbar denförstadetFörräntor.nominellaför

medaninnehavhårdare längreäninnehavkorta
innehavs-oberoenderänteförmånens storlek är av

infla-beroendeeffekterdess avVidaretiden. är
hårtoskäligtår drabbarochdessajusttionstakten

innehavsåren.förstadeinflationstaktvid hög
innebärkr-tillägget3000kdetBorttagandet sav

tidigare regler.medjämförtockså skärpningen

någotinte längrebehövskvotmetodenInföres
ränteavdragsrätten.tillkorrektivytterligare

blirräntekostnaderoch sym-Realisationsvinster
skattearbitragemöj-ingabehandlade ochmetriskt

förbätt-betydandedenuppstår. Därför ärligheter
kvotmetodeninnehaven,kortadeför somring

dockKvotmetoden tarordning.i sinheltmedför,
beskattninghalvrealanuvarandelitelika som

hakanfastighetenförslitningdentillhänsyn som
sådan togshänsyninnehavet. Omundergått under

reduce-villaanskaffningskostnaden för enskulle
vinstenskattepliktigadenskulleHärigenomras.

bli högre.

uppstår betydande merbe-innehavlängreVad gäller
realavkastning.negativvidendastskattning

väntas stigafastighetsprisernakansettNormalt
påbl grundnågotinflationen ellermed a avmera,

fastighetsbestånd måstetillkommandelägesfaktorer
och byggkostnads-lägentill allt sämreförläggas

4:7 redovisas4:6 ochtabellutvecklingen. I
21de senasteundervillorförprisutvecklingen

ochårliga utvecklingendenåren. 4:6Tabell visar
iutvecklingensammanfattning4:7tabell aven

tabeller-perioden. Avfemársperioder helaoch över
stigitgenerelltframgår fastighetsprisernaattna

delarsamtliganågot inflationen underän avmer
då1981-84årenperioden med undantag för en
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kraftig prissänkning inträffade samtidigt medreal
1982.införandet avdragsbegränsningen Därefterav

återupptagits.har den prisökningenreala

kvotmetoden,Tabellerna torde visa att trots sin
med nuvarande system tordeschablon, jämförtgrova

tillfredsställande beskattningsre-klartettge mer
närmastvilka idag ärvid korta innehav,sultat

föremål överbeskattning.för Den ellerger sammaen
något idag vidbeskattning än normallägre en

också vid variationer istoraprisutveckling
med fullt indexe-Jämförtinflationstakten. realen

kvotmetoden dock givit vissrad metod skulle en
den genomsnittliga vins-överbeskattning realaav

ten.

nedjustering beskattningen önskvärdOm av ansesen
återinförande 3.000det k kr-avdragetkan ett av s

innehavsår någon liknande metodövervägas ellerper
uppnåsDärvid störst effekt just vid deanvändas.

fårlåga kvotmetoden högrevinster genomsom en
beskattning.

likviditetsmässiga effekterna jämfört medDe
någotinte utgöragällande system allvarligtsynes

kvotmetodens införandehinder mot även kvotmeto-om
långa innehav kanmycket innebäraden vid högreen

nuvarande Mycketbeskattning än regler. stora
uppnås i förenklingshänseendevinster skulle

uppnåsfullt symmetrisk behandlingsamtidigt som
kapitalinkomster och med räntekostnader.med andra
avskaffas deHärigenom viktigaste arbitrage-en av

vårtmöjligheterna i skattesystem, troligensom
med inflationen medförttillsammans störreen

någotförmögenhetsomfördelning i Sverige än annat
vår börinslag i ekonomi. Avslutningsvis kanske än

gång schablonunderstrykas att kvotmetodens ejen
fulltbeskattningprecisa reala som enger samma

metod.real
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Hittills har endast realisationsvinstbeskattningen
villor behandlats. övriga fastigheterIav gruppen

ingår flerfamiljshus, jordbruksfastigheter, rörel-
sefastigheter lilla antalet observationerDetm m.
kombinerat heterogenitetmed gör attgruppens

pårealisationsvinster försäljning-statistiken för
tillåter någonknappastövriga fastigheterar av

framgår4:8 dock detabell attnärmare Avanalys.
realisationsvinster förekommer, kannominella som,

också inkomstskikt.ibetydande lägre Denvara
härandelen vinsten är mycketskattepliktiga av

låg. deninkomstskikten skatteplikt-de högre ärI
högre. inkomsttagareiga andelen betydligt För med

realisationsvinster tordehöga skattepliktiga
många huvudskälet till attvinsten i fall devara

ingår inkomstskiktet.det högrei

kvotmetoden kunna komma inne-Införandet synesav
skärpning beskattningen i de fallbära en av -

inkomstlägen där endast litenfrämst i lägre en-
realisationsvinsten är skattepliktig.del av

4.2.1 Realisationsförluster

Två återstår att behandlaproblem vad reali-avser
,sationsvinstbeskattningen fastigheter. Denav ena

frågan till inteförsäljning bara utangäller real
även nominell förlust.

Tabell 4:9 nominella realisationsför-redovisar de
fördelning, dels ilusterna, dels procent deav

detnominella vinsterna. ringa antalet obser-Pga
vationer materialet dock osäkert. nominellaär De

uppgårrealisationsförlusterna till 110 deav
nominella vinsterna. Fördelningen relativt jämnär

inkomstskikten. Avviker markant främstmellan gör
uppgårinkomstskiktet 300-400 förlusternatkr, där

25till procent vinsterna. hadeDennaav grupp
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också den högsta andelen skattepliktiga realisa-
tionsvinster i relation till Bådanominell vinst.
dessa värden indikerar 1983att det den justpga
införda avdragsbegränsningen förekommit betydande

högbelånadeförsäljningar förmodligen relativtav
nyanskaffade villor i gruppen.

Kvotmetoden har sina huvuduppgifter attsom en av
schablonmässigt beakta inflationen vid beskattning-

Vid vinstförsäljningen den vinstenär vidrealaen.
inflation mindre den nominella. Därför beskattasän
endast kvotdel denna. Vid förluster är denen av

förlusten emellertid tvärtomreala större denän
nominella. Det saknas därför inflationssynpunktur
anledning i förlustfallenatt inte medge avdrag för
hela den nominella förlusten. hänsynOm endast

inflationen bordeskulle tas till tvärtom den
förlusten ökas. ocksåavdragsgilla Emellertid finns

andra beakta.skäl att

kvotmetodendet första för stor inflations-För ger
kompensation den vinstennär reala storär i
relation till inflationen. Andra sidan sådanav en

dåschablon blir att för lite kompensation vidges
ocksåförluster. Detta innebärreala slagsen

symmetri. Dessutom skulle ett system med kompensa-
tion förluster ledaför till att dereala skattskyl-
diga skulle till att i vart fall formelltse
realisera sina förluster undvika att realiseramen
sina vinster.

Om inom kvotmetoden medger att vinsteralla ochman
förluster sammanhållnainom den förvärvskällan för
kvotmetoden kan kvittas fritt mot varandra bör ej

gåendelängre avdragsrätt för förluster införasen
vadän motsvaras vinstbeskattningen, dvssom av

endast kvotdel förlusten till den del denen av
förorsakar underskott kapitalförvärvskällan börav
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vinstenendast kvotdelmedföra avdrag liksom en av
föremål Attför beskattning.överskott blirvid

realisationsförluster motmedge förlustavdrag för
innehåller speciellinkomstandra typer enav

de skattskyldiga ofta kankomplikation. Eftersom
realisationstidpunkten och därmeddisponera över

sådantfinns i varjebeskattningstidpunktenöver
att de söker realiseratendens sinasystem en

så erhållamöjligt för attfortförluster som
söker uppskjuta att realiseraavdrag medan de sina

beskattningen.för att uppskjuta Därförvinster
praktiska effekten avdragsrättenblir den sällanav

symmetrisk.

4.2.2 Uppskovsregler

påRörligheten bostadsmarknaden viktig attanses
befrämja. hög beskattning utlösesOm vid byteen av

påbostad vinst den bostaden kan dettagamlapga
påallvarligt försämra rörligheten bostadsmarkna-

den. köpeskillingen för den bostadenHela gamla
inkl vinsten behövs oftast för att skaffahela ny

skattebetalningen blir förbostad. stor blirOm
alltför dyrbart.egnahemsbyte

sådanaundvika effekteratt realisations-För av
vinstbeskattningen har infört ett system medman

beskattningen viduppskov bostadsbyte. Systemetav
krångligtextremt förorsakat fåär problemen attav

indexeringen anskaffningskostnaden anpassad tillav
uppskovssystemet.

ett uppskovssystem ocksåOm skulle önskvärtanses
vid kvotmetoden kan detta ske med enkla medel.
Följande metod kan användas. vid bostadsbyte
framräknas först den nominella vinsten. denI
utsträckning köpeskillingen för den bosta-som nya
den överstiger anskaffningskostnaden för den gamla

25—RlNK4
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påundantas ansökan den skattskyldigebostaden av
från beskattning.den nominella försäljningsvinsten

någon,Endast överskjutande del, vinsten försom av
till beskattning enligt kvotmetoden. Uppskovet

skattemyndigheten.registreras hos

återförsförsäljs detbostadendenNär senarenya
ochtill beskattninguppskovsbeloppetnominella

på fastighe-vinst denmedutgör tillsammans nyaev
beskattasrealisationsvinstskattepliktigten som

upphovssystemet skallattkvotmetoden. Förenligt
på det viktigttillförlitligt sätt ärettfungera

så effektivt ingenutformas attregistreringenatt
undgå uppskovsbeloppet vidbeskattningkan enav

Någon komplicerad uppräkningförsäljning.framtida
ej ske.behöver

denBeskattningseffekten blir densamma som om
enda bostad hela tiden. Häri-skattskyldige ägt en

effekten beskattningenkan den negativa avgenom
ocksåundvikas, i de fall kvotmeto-vid flyttning

schablon skulle medföra oskäligt högdens engrova
frånkan ske vid flyttningbeskattning, vilket

på låg.efterfråganlandet där bostäderdelar ärav
inte skall innebäraatt skatteuppskovetvill man

uppskov bör löpande räntejuste-just ettän enmer
uppskovsbeloppet, härigenomring göras somav

På detta sätt skulle den skatt-kommer att stiga.
på välja uppskov framförskyldiges räntevinster att
elimineras. självdeklara-omedelbar beskattning I

tionen har den skattskyldige att vid varje bostads-
erhål-huruvidauttryckligen hanförsäljning uppge

erhållit uppskov vid tidigareintelit eller
bostadsförsäljning.

uppskovsmetod kvotmetodendet enklaEn slagav som
påkunna öka rörligheten bostads-möjliggör skulle

marknaden, denna skulle bli förom annars anses
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låg. detOm inte skulle önskvärt med uppskovanses
med påbeskattning hela kanvinsten det uppskovsbe-
rättigade beloppet begränsas till valfri andel av
vinsten.

4.3 Realisationsvinstbeskattning bostadsrätterav

Realisationsvinstbeskattningen vid försäljning av
bostadsrätter påhar gällande system utformats
ett enklare och schablonartat sätt föränmer
villor. Trots önskan samordning med realisa-om
tionsvinstbeskattningen villavinster har dettaav

svårigheternainte lyckats konstrueraatt ettpga
rätt verkande system för inflationsuppräkning av
anskaffningskostnaden för bostadsrätter. Denna
varierar nämligen, trots påvärdereellasamma
bostadsrätten, påberoende i vilken utsträckning
upplåning skett innanför eller utanför bostads-
rättsföreningen.

svårigheterna påberor följande omständigheter.

Antag att lägenhet i bostadsrättsfastigheten en
kostat 500 tkr att uppföra. Uppförandekostnaden
finansieras 90 lån.till procent med Finansieringen
kan ske antingen inom föreningen att förening-genom—

låntar ett utanföreller föreningenen upp genom
att den första bostadsrättshavaren tar ett person-

lån påligt 450 tkr och inbetalar lånethela plus
50 tkr till föreningen.

återstårdet förstaI fallet endast 10 procent
50eller tkr för bostadsrättshavaren att finansiera

och betala i insats. 50 tkrDessa blir därmed hans
anskaffningskostnad för bostadsrätten. det andraI
fallet finansierar bostadsrättshavaren hela produk-
tionskostnaden och hans formella insats blir 500

ocksåtkr, blir hans påanskaffningsvärdesom
bostadsrätten.
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endast harbåda bostadsrättshavarnaattTrots
får de heltficka50med tkrbidragit egenvar ur

på andelar.sinaanskaffningsvärdenolika

200med tkr kanvärdeistigerbostadsrättenOm nu
stått förföreningendärfallet,det förstaden i
det andra250 tkr. Iförsäljasfinansieringen,

varvid köparen700 tkr,försäljasdenfallet kan
bådapå 450 tkr.lånet Ipersonligadetövertar

emellertid200 tkr. Omuppgår tillvinstenfallen
utifrån uppindexeradskeskallvinstberäkningen en

vid 10 procentsdettaskulleanskaffningskostnad
bostadsrättshavaren i detattinnebärainflation

påfå S tkr ochuppräkningskullefalletförsta en
på 195 det andratkr. Iskattepliktig vinsten

få 50ske med tkruppräkningenfallet skulle
500 tkr.anskaffningskostnaden Deneftersom var

då 150bara bli tkrskulleskattepliktiga vinsten
lika stor i deverkliga vinsten ärdentrots att

båda fallen.

omöjliggör rättvisproblemDet dessaär ensom
bostadsrätteranskaffningsvärdet förindexering av

nuvarande realisations-tillämpning deoch aven
på bostadsrätter. Häri-för villorvinstreglerna

också skatterättsligaomöjliggörs sammagenom
bostadsrätter.villor ochföruppskovsregler

uppstår inte dessakvotmetodenVid tillämpningen av
utgår frånkvotmetoden inteattOrsakenproblem. är

från den nominellaanskaffningskostnaden utan
schablonmässigavid sitt hänsyns-vinstens storlek

båda falleninflationen. detagande till I ovan var
densammavinstens storlek oavsettden nominella

kvotmetodenDärför kan tilläm-finansieringsformen.
påbåda komplikationer sätti fallen utan sammapas

vid villavinster.som
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Realisationsvinstbeskattningen bostadsrätter ärav
idag 25nominell. Endast vinsten beskat-procent av

årstas vid innehav.försäljning efter fyra Det
påinnebär skatteuttagi praktiken ett högsta

knappt 19 den nominella vinsten vidprocent av
Avtrappningen ocksåinnehav. innebär vissalängre

inlásningseffekter.

realisationsvinstbeskattningenAtt inordna av
efter systembostadsrätter kvotmetodeni somsamma

utvecklats ingagäller för villor medför som ovan
den skattepliktigasärskilda Storlekenproblem. av

på bostadsrättsförsäljningen,nominella vinsten som
påver-utgör grunden kvotmetodens beskattning,för

belåningsförhállandenakas ej hur ordnade.ärav
Införandet kvotmetoden kommer dock att vidav

årbostadsrätter fyraförsäljning innehavda ochav
skärpt beskattning jämfört medinnebäralängre en

nuvarande beskattning. kan emellertid inteDet
pånågra bärkraftiga skäl vinsteranföras varför

bostadsrätter beskattas lindrigare vinsterskall än
på villor.

Samordningen beskattningen villa- och bostads-av av
rättsvinster automatisktblir total. Därför kan, om
så uppskovsreglerönskvärt, vidsammaanses som
byte villa införas för byte bostadsrätt.av av
Avsaknaden officiellt registreringssystem förav
innehav och påägarbyten ställer dock kravstörre
skattekontrollen. bör utan särskildaRegeln problem
också på frånkunna tillämpas byte villa till
bostadsrätt och tvärtom. Härigenom skulle rörlighe-

påten bostadsmarknaden förmodligen öka väsentligt
särskilt i storstäderna.-
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4.4 Aktievinstbeskattningen

4.4.1 Marknadsaktier

måstedet aktievinstbeskattningenNär gäller bland
4.1de under angivna omständigheterna särskilt

fungerande aktie-beaktas behovet effektivtav en
kapitalförsörjning.marknad för näringslivets Detta

viddet extra att just aktievinstbe-gör angeläget
inlås-skattningen söka undvika marknadsstörande

ningseffekter. torde det med hänsyn tillDessutom
nyemis-näringslivets behov riskvilligt kapitalav

sionsbehovet för börs- och OTC-noterade bolag
1987uppgick till 9 miljarder kr önskvärtca vara

ocksåbeakta behovetatt riskpremie efterav en
skatt. Att aktieköp kan innebära risker har vi

påminnelser förhållandenfärska har 1Dessaom.
lågflertalet länder lett till mycket aktie-en

vinstbeskattning hel delvis skattefri-eller eller
framgårhet för aktievinster vilket sammanställ-av

ningen i bilaga l. vid internationell jämförelseen
framstår den gällande svenska aktievinstbeskatt-

hård.ningen osedvanligtsom

svenska aktievinstbeskattningenDen uppdelad 1är
två pådelar. Vinsten aktier innehavda kortare tid

två årän beskattas i sin helhet. Enligt samma
påprincip förlusterär k korttidsaktier helts

på två åravdragsgilla. vinster aktier innehavdaAv
40%.och beskattas endast förlusterlängre Av är

också 40%endast avdragsgilla.

deolikhet i behandling förenad med skatt-Denna
skyldigas möjlighet- att välja tidpunkt för sina
försäljningar har medfört betydande delatt till
sådana aktier förorsakat förlust säljs inomsom
tvåårsperioden medan vinstaktier i allmänhet
behålls två år.minst medför den högreHärigenom

småbeskattningen vid praktikenkorta 1innehav
skatteintäkter.
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4:10tabell 4:11 redovisasoch reavinster ochI
påreaförluster aktier och premieobligationer och

1983.deras fördelning för tabellen redovisas deI
aktievinsterna och förlusterna iställetnominella

förför endast den skattepliktiga delen att under-
lätta analysen.

200 tkr förinkomstskikten översom väntat svarar
aktievinsterna och förhälften de samladeänmer av
på påaktiervinsterna äldrestörre andel änen av

aktieförlusterna denaktier. till ärseryngre man
påförlusternaintressantaste observationen att

aktier, dvs aktier innehavda kortare tid änyngre
två år, gånger på13 större förlusterna äldreär än
aktier, medan det beträffande vinsterna närmast
råder förhållandet. pådet motsatta vinsterna äldre

gånger påaktier 7 större vinsternaär än yngre
iaktier. Detta indikerar att mycket storman

2-årsperio-utsträckning realiserar förluster inom
kunna tillgodogöra sig fullt förden för att avdrag

förlusterna medan väntar att realisera vinster-man
2-årsperioden åtnjutaförlöpt för att kunnatillna

den lindrigare aktievinstbeskattningen. skatte-Det
den nuvarande lagstiftningenarbitrage här ger

såledestillmöjlighet utnyttjas allmänt.

det försäljningNär gäller aktier deärav yngre
sårealiserade vinsterna dock dubbeltnära stora

de realiserade förlusterna. fullaDen realisa-som
påtionsvinstbeskattningen försäljning av yngre

således någonaktier medför inte nettoförlust för
mångastaten, har trott i vart fall intesom -

1983. delförklaringEn kanske inkomsttagareär att
i inkomstskiktlägre med lägre marginalskatt, som

såstår för mycket 50 vinster-nära procentsom av
inte likaär känsliga för skattebelastningen.na,

ocksådet är möjligt årsMen 1983 försäljningaratt
är orepresentativa, därigenom ett ovanligtatt
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årförsäljningarstort antal dettaägt rum som ovan
beskrivits i avsnitt II:1. Möjligt är att detta

på många belånadeberor att aktieägare med högt och
så falli förmodligen relativt nyanskaffade aktie-

förportföljer avdragsbegränsningen räntekost-pga
föranlåtna säljanaderna sett sig att delav en av

tvåårsgränsen för innehavetportföljen trots att
på så sätt minskaej passerats för att sinännu

höjda räntebelastning efter skatt.

premieobligationerförsäljningentill ärSer man av
deklarerade förlusterna betydligt störrede än

Förklaringen härtillförsäljningsvinsterna. torde
många förmån-att det i situationer kan varavara

skattskyldige realiseraligare för de att vinsten i
redovisaform skattefria premievinster ochav en

försäljningsförlust.

Förutom vad framkommit aktievinst-öppnarsom ovan
ocksåbeskattningen möjligheter till ett omfattande

påskattearbitrage Ett att vändaandra sätt. är
aktieinnehav. aktieportföljinnehavareEn av en som

l987 kändeexempelvis under halvansenare av
osäkerhet den fortsatta kursutvecklingen kundeom
då tillköpa till den redan innehavda i storten

finansieringsett identisk aktieportfölj kunde
belåninglätt ske det och detgamlagenom av nya

innehavet. Efter mycket kort tid säljs hälftenen
lånet återbetalas.aktierna och Försäljningen ärav

såvälidentisk med den den portföl-gamla som nya
jen. skattskyldige kan välja vilkenDen portföljnu

såld och valet behöver inte förrängörassom anses
årsvid 1988 deklaration. Med det inträffade

kursfallet efter försäljningen bör den skattskyl-
såltdige välja haatt sin portfölj och blirgamla

därvid beskattad 40för vinsten.procent hanOmav
två år,inom årsskiftet,föreexempelvis redan

återståendesäljer den aktieportföljen, som nu
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fårnyanskaffad, han fullt avdrag för helaanses
aktienedgången. fårförlustavdragetGenom staten

75%vid 34marginalskatt bära förlusten. Hanav
återanskaffakan därefter identisk aktieport-en

följ. Trots att den skattskyldige egentligen har
lángtidsaktierkvar aktieportfölj medsamma som

före börsfallet, han efter skattekost-har netto
nader för försäljningen undvikitden första att
drabbas 50 kursfallet attprocentav ca av genom

Ännulåta ståskattesystemet för förlusten. större
del förlusten hade kunnat överföras operatio-av om

kombinerats med köp säljoptioner. olikaDennen av
långabehandling vi idag har korta och aktie-av

innehav avskaffas.bör därför beskatt-Den lägre
på ocksåningen aktieinnehavaktievinsterav ger

möjligheter skattearbitragetill bl med hjälpa av
belåning hävstångseffekt förstärks skatte-vars av
effekterna.

40När procent vinsten beskattas innebär det iav
gårprincip 30att procent vinsten i vidskattav

75 60procent marginalskatt. Vid procent marginal-
skatt blir 24skatten procent och vid 50 procent
marginalskatt mellaninkomstlägenai blir skatten 20
procent den nominella vinsten.av

Kvotmetoden för beskattning alla nominellaav
någotaktievinster enklareär än nuvarande system

eftersom innehavstiden inte skulle behöva spela
någon roll, utöver de fall schabloniseraden
beräkning anskaffningskostnaden skulleav anses
böra kräva påviss längd innehavet fåför att
användas. skulleDen i kombination med de lägre
skattesatser, förutsätts, ungefärsom ge samma
resultat dagens försystem äldre aktiersom som
framgår följande jämförelse:av
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aktievinstSkatt i procent nominellav
KvotmetodensystemNuv.

30%30%Höginkomsttagare
22,5%24-20%Mellaninkomsttagare

16% 16,5%Låginkomsttagare

med det nuvarandejämförtbelastningiLikheten
övergång kvotmetodentillattinnebärsystemet en

några likviditets-andra generellamedförinte
nuvarande systemetinlåsningseffekter detäneller

skattebelast-ökar dockRelativt settmedför.redan
påpå att beskattningenaktievinsterningen genom

också arbetsinkomster ochinkomsterandra --
på Aktieinveste-ränteinkomster sjunker.särskilt

sparform försämraspositionringarnas relativa som
bedömningenbör beaktas vidhärigenom. Detta av

höjd.skattebelastningens

inlåsningseffekterna ochavseende förändrasettI
kvotmetodenattarbitrageeffekterna radikalt. Genom

oavsett innehavstidinnebär att aktievinsteralla
på fullasätt upphävs denbeskattadeblir samma

försäljningavdragsrätten vidbeskattningen avresp
beskattning torde ifullakorttidsaktier. Denna

någon faktisk beskatt-allmänhet inte ha inneburit
del ha utnyttjats tillning utan till storsynes

såfåför attatt realisera korta förluster stort
2-års-tordeövrigtförlustavdrag möjligt. Isom

påinlåsningar mark-främst bidragit tillregeln
naden.

framhållits schablon.juKvotmetoden är som en grov
både aktie-Resultatet nominellt och realt av--

vid de flestatorde varieraplaceringar änmer
ifrågasättaplaceringsformer. kan det skäletMan av

på aktievins-kvotmetoden är lämplig att tillämpaom
ter.
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årligaDen genomsnittliga utvecklingen för börsno-
terade aktier jämfört med inflationen sedan 1969
presenteras i tabell 4:12. Aktieindex överstiger
inflationen inte med att kvotmetodenänmen mera
för innehav hela perioden 70-taletöver och över

något hårdaremedför beskattning vadänen en
korrekt beskattning skulle gjort. periodenreal För
efter 1980 har den värdestegringen bekantreala som
varit betydande. kvotmetodenHär skulle lägrege en
beskattning 14korrekt metod. Ca denän realen av

undgåvinsten skulle indivi-reala beskattning. De
duella variationerna naturligtvis kraftig-är ännu

ocksåbör dock beakta att de flestaManare.
aktieplacerare har portfölj där de kraftigasteen
svängningarna tenderar att neutraliseras.

Frågan ändåkvotmetoden kan tillräckligtom anses
avvägd med hänsyn tillväl andraalla faktorer som

också måste tas med i bedömningen besvaras enklast
hur bedömer erfarenheterna dengenom man av nuvar-

ande metoden för aktievinstbeskattning långaav
innehav.

kvotmetodenFör talar dess enkelhet, liksom att man
uppnårdess tillämpning enhetlig ochgenom en

symmetrisk beskattning typeralla skatteplik-av av
tig kapitalavkastning. identiska behandlingenDen

utdelning och aktievinster är viktig fördel.av en
dennaGenom likabehandling försvinner de stora

arbitragemöjligheter dagens system öppnar. Visssom
kvarstårräntevinst dock bolagsvinsten tas utom

år.aktievinst ett viktigt i detsom senare per-
bådespektivet att kvotmetodenär för aktievinster

och aktieutdelning ungefär skattebelast-ger samma
som-denning någrabolagsskatten, varför skälnya

sådanaatt skillnader, bl tillskapadepga a av
nuvarande frikostiga reserveringsregler, operera
med aktiebolag uppsamlingsplats för kapitalav-som
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borde finnas. Härigenomkastning inte längre
arbitragemöjlighet.ytterligarebortopereras en

medföra betydligtdetta torde sammantagetAllt en
effektfördelningspolitisk än gällandebättre nu

beskattning.

beskattningeninte skärpaför attYtterligare skäl
inlåsnings-på de skärptaaktievinsterna ärde reala

då attuppkomma ochkunnaeffekter skullesom
obligationer ochmedjämfört taktieplaceringar ex

ocksåbankinlåning måste riskpremietillerkännas en
efter skatt.

skattelättnaden justi attkan ligga poängDet en
Härmed underlättas närings-träffar riskpremien.

kapital. Behovriskvilligtförsörjninglivets av
på att riskkapitaletsföreligga med tankehärav kan
med annat riskfrittställning jämförtrelativa

kvotmetoden förbättrarattsparande försämras genom
detställning. Skulleriskfria sparandetsdet

ocksåskatteställningsparandetsriskvilliga
få följder fördet allvarligaabsolut kanförsämras

Ävensparande. kvotmeto-riskvilligtvolymen omav
sparandetsriskfriadetförbättrarden främst

innebäradock samtidigt sägaskan denställning en
sparande i riskkapital. Förpremieringviss av

sparande kan kvotmetodensriskfritträntebärande
innebära att den del räntanschablon sägas av som

skattefri medaninflationsersättning ärutgör
risksparande ifull ut. Förbeskattasrealräntan

följande.innebära Denkvotmetoden sägaskanaktier
påinflationsersättning ärutgörvinstendel somav

skattefri liksombanksparandevidsätt somsamma
normalavkastningen övervinstfullbeskattad. Denär

däremot endastbliruppstå, riskpremien,kansom
dentillerkännsHärigenomhälften.beskattad till

På såskattelättnad. sättvissriskpremienreala en
risk-förstimulanskvotmetoden innebärakan en
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villigt sparande kan nödvändig för attsom vara
näringslivets kapitalförsörjningsbehov skall kunna
täckas. således låtaDet finns goda skäl att hela
aktievinsten till den del denäven överstiger-
normalräntan omfattas kvotmetoden.av-

också ifrågasättasDet kan andra skäl det ärav om
samhällsekonomiskt beskattaoptimalt att den reala
avkastningen sparande fullt Seut. Andersson-av

CapitalNorman, Taxation and Neutrality 265ffsid
där beskattning enligt SACOSR-modellen viden en
simulering tidenöver skulle bl kapital-lägrege a
bildning och tillväxtlägre och bilagalöner. Se
2. i allmänhetDen betydligt nivån pålägre
aktievinstbeskattningen i utlandet ocksåär en
faktor kan vägas in i bedömningen. Det kansom
också värt att notera att den nivånnuvarandevara
på aktievinstbeskattningen tydligen har varit för

bibehållahög för hushållensatt direktägda andel
de börsnoterade aktierna. Hushållens andel harav

sjunkit markant trots den betydande börsuppgången.
Om det viktigt behållaatt hushållenman anser som

betydande aktieägargrupp talar erfarenheternaen
snarast för att aktievinstbeskattningen borde
sänkas.

Trots att kvotmetoden är schablonen grov synes
övervägande skäl tala för ocksåatt den bör omfatta

Någraaktievinster. tekniska problem behöver ej
uppkomma vad aktievinstergäller i marknadsbolag.

4.5 Realisationsvinstbeskattning övrig egendomav

detNär gäller realisationsvinster i gällandesom
beskattassystem 35§enligt 4 dvsKL, vinstermom

vid avyttring egendom och efter femav annan som
års innehav ej beskattas, bör kvotmetoden själv-

ocksåklart omfatta de värdepappersförsäljningar
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såsom skuldebrev ochräntebärandeförsäljning av
35§ 4underfallerpremieobligationer mom.som nu

tillgångar införDetta medför att för dessa enman
Några princi-realisationsvinstbeskattning.evig

knappast.finnspiella invändningar häremot

på är detfrämst lösöre,övrig egendom,vinsterFör
såvidabör införas,kvotmetodenosäkert manmera om

realisations-också eviginförainte här vill en
Några problem bör ejtekniskavinstbeskattning.

uppstå.

från fåmansbolaginkomster5. Behandlingen av

kvotmetoden upphov tillTillämpningen gerav
behandlingendet gällersärskilda problem när av

från aktiva och hardär ärbolag ägarnainkomster
ut inkomstenatt taväljamöjligheter att mellan

kapitalvinst.utdelning ellerarbetsinkomst,som
lågmed skattesatsbolagsskattbredbasigMed en

arbetsgivaravgifti form ellerblir belastningen av
likvärdig. Problemensetti stortbolagsskatt

beskattningen.personligaden Enuppkommer vid
varför det natur-alltid ärarbetsinkomst är real
beskattning,utsätts för full ävendenligt att om

föremål föraktievinsterutdelning och är en
får därför räknabeskattning. medlindrigare Man

många egentligenut vad äratt försöker ta som
utdelning realisa-arbetsinkomster i form ellerav

därigenomaktieförsäljning för atttionsvinst genom
det inkoms-skattebörda. Särskiltminska sin gäller

nivå förmåner i socialför-ter ovanför den som ger
arbetsgivaravgiften i sinsäkringssystemet, där

nödvändigtdet blihelhet utgör skatt. Därför torde
förhindraatt spärrmekanismer för attsätta in

arbetsinkomstskattevinster omvandlinggenom av
Särskiltrealisationsvinst.till utdelning eller

sådan konsult- ochstor risken för omvandling iär
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andra tjänstebolag där bolagets intäkter till
huvudsaklig del delägares arbete.genereras genom

fråganDen första för sådanagäller vilka bolag
spärregler skall aktualiseras. existerandeDe
fåmansbolags- fåmansföretagsdefinitionernaoch är
förmodligen Såför fallersnäva. större konsult-
byråer exempelvis arkitektkontor, revisions- och
advokatbyråer ägs de anställda utanförsom av
dessa definitioner. lämpligareEn avgränsning torde

låta-gränsen gåatt bolagmellan aktiervara vars
till huvudsaklig del innehas antingen anställdaav
i bolaget eller liten krets människor jämteen
närstående där valet arbetsinkomstmellan och
utdelningaktievinst någoninte innebär egentligen
ändrad fördelning inkomsterna delägarnamellanav

sådanaoch utomståendebolag där äger aktier i en
sådan omfattning att omvandling tilllön utdel-av
ning innebär att anställda delägare i betydande
omfattning måstedärigenom dela med sig inkoms-av

utomståendeten till delägare. Det enklaste sättet
torde att dra skiljelinjen vid k marknadsbo-vara s
lag. Med förstås dåmarknadsbolag bolag ärsom
börsnoterade pånoteradeeller är OTC-listan, den

k C-listan och den inofficiella listan. Frågas kan
också bli att kanske dit hänföra aktiersenare
noterade på lokala börser ägarspridningenom är
tillräckligt stor.

Utdelning påoch vinster aktier i marknadsbolag
skulle då helt kunna behandlas enligt kvotmetoden.

måsteFör icke-marknadsbolag däremot restriktioner
uppställas.

dåOm först till frånutdelning icke-mark-man ser
nadsbolag bör inte komma ifråga att helt utesluta
kvotmetodsbehandling från sådanautdelningav
bolag. Det skulle diskriminera investeringar i



1989:33SOU56 Bilaga 11

inves-företagarensicke-marknadsbolag även egna-
dessaomöjliggöra försettoch i stortteringar -

iutomstående aktiekapitalfå att satsaattbolag
dock inskränkasbörKvotmetodsbehandlingenbolaget.

den utdelningendast gällahos aktieägarentill att
på aktie-bolagetsavkastningutgörakan ansessom

det finnastordegränsdragningdennakapital. För
lättnadsregel förgällandetillanknytaattskäl

Enligtbolag.från börsnoteradeickeutdelning
15tillutdelningkvalificerardenna regel upp

deldennaendastaktiekapitaletprocent avav
sammanhang till för-i dettarelevantärregeln

Även 15procentsatsen kanmånsbehandling. om
på den aktuellaöverförtskullediskuteras nu

så attutformaskunnasituationen spärregeln
motsvarande högstfrån icke-marknadsbolagutdelning
andel aktieka-skattskyldigesden15 procent avav

kvotmetoden. Utdelningenligtbeskattaspitalet
däremot hosbeskattasbeloppöverstigande detta

arbetsin-skattesatsmedaktieägaren somsamma
garanti skapas för att vadHärmed tordekomst. en

någonarbetsinkomster inte iegentligen ärsom
utdel-förvandling tillomfattningnämnvärd genom

förmånligare skattebehandling än övrigafårning en
arbetsinkomster.

höganaturligtvis förekomma attFörsök kan genom
lånpå exempelvis i formtill bolageträntor av

förvandla arbetsinkomstskuldebrev tillkonvertibla
behandlar beloppRedan nuvarande praxisränta. över
utdelning.marknadsräntan förtäckt Härigenomsom

också dessa fall täckasskulle spärregeln.av

ocksåemellertid ske arbetsin-omvandling kan av
Ägarentill heltaktievinst. fonderar enkeltkomst

egentligenbolagsbeskattade inkomster, ärsom
arbetsinkomster för att sedan säljahans egna

realisationsvinst-bolaget och härigenom endast bli
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Ävenbeskattad för vinsten. denna omvandlingom av
arbetsinkomst någotär omständligare och mer
likviditetskrävande ocksåbör här spärregler
införas, sådanamedför att aktievinster blirsom
fullt beskattade. sådanEn spärregel skulle kunna
utformas efter följande linjer.

Om vid försäljning aktier i ickeett marknads-av
aktiebolag bolagets kapital, utöver tillskjutet
kapital, till betydande del direkt indirekteller
består vinstmedel genererade aktieägaresav genom

närståendeseller denne personliga arbete skall
aktievinsten beskattas efter skattesatssamma som
arbetsinkomst hos aktieägaren.

observeras bör att det för denna tillämpningregels
är likgiltigt hur bolagets medel har placerats. Det
avgörande gånghurär de uppstått. Likaså täcksen
försäljning moderbolagsaktier inkomstennärav
intjänats i dotterbolag.

Försäljning k skalbolag och vinstbolag är ettav s
sätt att idag till lägre skattekostnad tillgodo-en
göra sig del medlen bolageti tillen lägre,av
skattekostnad än utdelning. ochI med att degenom

,skattefria reserveringsmöjligheterna i huvudsak
torde försvinna i det bolagsskattesystemet ochnya
bolagsskatt påoch skatt utdelning och aktievinster
enligt kvotmetoden i stort sett skulle bli lika
hög, kommer skattefördelarna med skal- och vinstbo-
lagsförsäljningar i huvudsak att försvinna. Skatte-
kostnaden blir ungefär densamma vanlig utdel-genom
ning. Det är emellertid möjligt någonatt situation
kan uppstå där skalbolagsförsäljning ändå kan med-
föra skattefördel. Om spärregel skulleen en anses
nödvändig torde det tillräckligt medvara regelen

följande typ.av

26-RlNK 4
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och bola-avyttrasett icke marknadsaktiebolagOm
huvudsakfortsätter igets tidigare verksamhet

oförändrad annatinriktning i ettomfattning och
innehasbolag aktier huvudsakligen sammaavvars

närstående aktieägare,aktieägare tilleller samma
beskattas efter reglerskall aktievinsten somsamma

hosarbetsinkomst aktieägaren.

Även så småningomfåmansbolag kan attett kommaom
härför krävsett marknadsbolagomvandlas till -

betydande aktieförsäljning nyemis-dock elleren
dentorde risken för skatteflykt annatsion vägen-

Ävenfåi mycket undantagsfall utesluten.än vara
då upphör att varvid detgälla,spärreglernaom
få beskattning utdel-blir möjligt att lägreen av

fonderade arbetsinkomster,kanvadning varasomav
fåså och speciellafall atttorde dessa vara

får överflödiga.härförsärskilda regler anses

torde kvotmetodeninskränkningarnaMed de angivna
bolagssektorn utan attgenerellt föranvändaskunna

uppnåsförmåner kan omvandlingbetydande genommer
utdelning, räntorarbetsinkomst till ellerav

aktievinster.

Hyreshusbeskattningen6.

delari dess olika pri-skattebehandlingen alla av
förhyreshusinnehav har öppnat vägen detvata

vårtlångtgående skattearbitraget ikanske mest
hävstångseffekterstarkanuvarande system. De som

belåninguppnås hög vidhär har kunnat genom en
kunnat medföra mycketfallande penningvärde. har

lågbeskattade reformförmögenhetsökningar. Enstora
åstadkomma rättvisare be-syftar till att ensom

till skattear-möjligheternaskattning och minimera
utanför. Dethyreshusenbitrage intekan lämna

kvotsystemettitorde inte möjligt attdärför vara
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påbeskatta vinsterna försäljning dessa fastig-av
förmånligareheter enligt den kvotmetoden medan den

löpande inkomsten underskotten,och kansom vara
stora, skulle beskattas enligt princip.en annan

Nettoinkomsten innehållerhyresfastighetav en
någotsällan förädlingsvärde i allmänhetutan är en

förvaltningsinkomst och tiden i alltutgör över
påväsentligt avkastning det i fastigheten nedlag-

framgårförhållandeda kapitalet. Detta med all
vårtydlighet studerar bakgrunden tillom vman

schablonbeskattning.

låtaMot den bakgrunden det naturligt att densynes
löpande nettoinkomsten och underskotten liksom
realisationsvinsten vid försäljning omfattas av

Någrakvotmetoden. tekniska problem innebär inte en
sådan behandling. metod förSamma beräkning denav
löpande nettoinkomsten kan användas. Vidsom nu
realisationsvinstbeskattningen kan helt nominellen

erhållnametod användas. Tidigare värdeminsknings-
återläggasavdrag kan med bara sitt nominella be-

eftersom vinstberäkningen10PP, i sin helhet är
nominell. Att fastighetsvinsten sedan endast blir
föremål kvotbeskattning balanserasför att deav
årliga ocksåvärdeminskningsavdragen enbart givits

kvotmetoden.inom förramen

huvudregel börSom därför gälla att personliga
fastighetsinnehav beskattas i sin helhet enligt
kvotmetoden.

fastighetsförvaltning uppstårI ofta underskott,en
ibland under längre perioder, till följd störreav

belåning.reparationer högeller Att dessa under-
ocksåskott behandlas enligt kvotmetoden med den

begränsning avdragseffekten detta kan innebäraav
logisktär och torde i längden jämna ut sig.
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frånbortse att dennaEmellertid kan inteman
perioder underskottskattebehandling vid längre av

likviditetspåfrestningarmedföra förkan betydande

ägaren.

på deproblem att skatt-lösning detta ärEn ge
få fastighetsinnehav be-sittskyldiga rätt att

Följden häravnäringsverksamhet.passivtraktat som
underskotten samt ävenochatt inkomstenskulle bli

beskattasskulleförsäljningvidrealisationsvinst
begränsning kvotme-denfullt ut utannominellt som

på idag försätt gällerinnebärtoden somsamma
fastighetsinnehav betraktas somvarspersoner

omsättningstillgång. skulle innebäraDetta en
nettoinkomster ochbeskattningskärpt allaav

också större skatteeffektförsäljningsvinster men
långfastighet underunderskott. Omuppkomna enav

underskott kan metoden attuppvisartid vara
skattskyldige. för dennaför denföredra Reglerna

väsentligt desammaverksamhet bör i allt vara som
för medframtiden kommer att bolagde i gällasom

möjligt dettafastighetsförvaltning. Det är att
något dåför hög beskattning,tilldock leder en

på ocksåeget kapital kommer attinflationsvinsten
ingå någonbör därföri skattebasen. Troligen form

införas balans.konsolideringsmöjlighet somav

övergång till full nominell beskatt-Val ellerav
måstening i princip omfatta den skattskyldiges

övergåtthela fastighetsinnehav. till fullDen som
nominell beskattning bör därefter normalt inte

återgå påRealisationsvinstkunna till kvotmetoden.
gång full nominellfastighet för vilken be-en en

måste beskattas fulltskattning tillämpats nomi-
uppnåssådan metod full symmetrinellt. Genom en

intäkter och kostnaderbeträffande 1 sambandalla
fastigheten. Härigenom förhindras skattearbi-med

trage.
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En förutsättning för att metoden skulle fungera är
dock att bevisreglerna för räntekostnadervart är
hänförliga stramas jämfört med vad gällerupp som
idag. uppstår lánearbitrageAnnars möjligheter till

lånatt egentligen förupptagits anskaff-genom som
ning föremålegendom, avkastning är förav vars
kvotbeskattning, den skattskyldige hänförs tillav
hyresfastigheten varvid räntan där full avdrags-ger
effekt.

En lämplig uppstramning räntereglernaav synes vara
att införa presumtion att räntekostnader normalten
endast är avdragsgilla enligt frånkvotmetoden, dvs
kapitalavkastning. skattskyldig vill hänförasom
räntekostnaden till fullbeskattad fårförvärvskälla
bevisa att kostnaden hänförligär dit.

7. Gränsdragning mot näringsverksamhet

Näringsverksamhet mångabör skäl inte behandlasav
enligt kvotmetoden, utan beskattas enligt samma
grundprincip arbetsinkomst. Härigenom kan detsom
uppstå gränsdragningsproblem. sådantEtt problem,
vart räntekostnader skall föras, har redan berörts.
Ett annat problem hur fastigheterär aktieroch
nedlagda 1 näringsverksamhet än fastighets-annan-
förvaltning och fastighetshandel skall behandlas.-
vilka uppstårproblem beroendeär hur be-som av
skattningen näringsverksamhet utformas. Behand-av
lingen frågordessa måste anstådärför tillsav
större klarhet vunnits utformningen den fram-om av
tida beskattningen näringsverksamhet.av

8. Rörlig kvot

Det kan nackdel med kvotmetoden attanses som en
den såbeaktar inflationen schablonmässigt inte-

på såbara sätt att den förutsätter att alla
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kostnader harkapitalinkomster respektive samma
ocksåinflationsinnehåll därigenomutanrelativa

utgår ifrånmodellenden i den presenteradeatt en
inslagetschablonmässigafast inflationstakt. Det

kvoten kundeden skattepliktigaskulle minska om
växlingar.med inflationensjusteras i takt

förstskallfråga behandlasdenna närmareInnan
fördelarharfast kvotkonstateras att även en

detförutsebarhetsin enkelhet och senaregenom -
låntagare kunnaför attviktigt förinte minst en

skatt.kostnader efterframtidabedöma sina

frånutgått 0,5.kvoten Omdiskussionhar allOvan
långsiktigt felaktig kanskulle visa sigdenna vara

deväljas utan attnaturligtvis kvotannanen
Likaså börnämnvärt ändras.principiella effekterna

efter ikraftträ-ändra kvotendet möjligt attvara
långsiktigavisa sig att dendandet det skulleom

och räntainflationstakt nominellrelationen mellan
sådan ändring skulleändrasskulle även om en-

övergångsregler.kunna medföra behov av

årligenfråga kvoten kan ändrashelt ärEn annan om
ochinflationstaktentill den aktuellamed hänsyn

sådant system skulle bli.ettvilka effekterna av

och kostnaderkapitalinkomstertill löpandeSer man
fastighetsinkomster ochutdelning,räntor,som

framstår kvotendärett systemunderskott anpassas
naturlig ochinflationstaktenaktuellatill den som

tekniskastorasärskiltinte förorsakaskulle
svårigheterna realisations-främstproblem. gäller

flerasig tillhänförvinsterna vilka i allmänhet
inkomstår. skulle beskatta allEtt,system somsom

år bestäm-kvotett visst enligtrealiseras somen
realisationsåret torde ejdes inflationen justav

radtillledaacceptabel och torde kunna envara
märkliga effekter.
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möjligt att förtekniskt torde detRent vara
konstruera ett därrealisationsvinster system en

innehavsårutgörande medelkvoten för samtligakvot
försåldaanskaffningen densedan tidpunkten för av

tillgångtillgången säljs medanvänds. Om en en
års100 exempelvisefter trenominell vinst av

innehavsåren 0,5,kvoten de treinnehav och för var
600,6 och den0,6, 0,7, blir medelkvoten av

på följaktligen100 skall tasnominella vinsten upp
sådan metod kräver dock atttill beskattning. En

påhållamåste anskaffnings-redaden skattskyldige
förbättringar detför närtidpunkt och tidpunkt

vadfastighetsförsäljningar och värre ärgäller
såldaför deanskaffningstidpunkt justutreda

har visat sig ett mycketDetaktierna. varasenare
aktievinstbeskattningen och denproblem vidstort

medelvärdemetoden, där dettatillämpade ärnu
betydande lättnad. Därförobehövligt, utgör ären

svår påatt tillämpamedelkvotmetod aktievins-en
ter.

också såFrågan emellertid mycketär är vunnetom
årlig kvoten eftermed justering inflations-aven

Det schablonmässiga inslaget i kvot-takten. mest
utgångspunkten attmetoden nämligen viss kvotär en

den nominella vinsten är vinst.real Kvotmeto-av
utifrånheltdens inflationsjustering sker det

vinstbeloppet, oavsett vadnominella relationen
anskaffningskostnad och vinst är.mellan Det är
möjligt att vinsten uttryckt imycket procent av

anskaffningskostnaden i ett enskilt fall enbart
inflationskompensation huvudsakligenutgör eller

förhållanderealvinst. Detta kan kvotmetoden ej
fånga den bakgrunden ifrågasättasMot kanupp. om
så årligmycket vunnet medär finjusteringen av

utgångspunktenkvoten självanär för beräkningen är
schablonmässigt fastställd. sådan årligMot en

står ocksåjustering de tekniska komplikationer som
uppståskulle främst vid realisationsvinstbeskatt-

ningen.
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III PROPORTIONELL KAPITALINKOMSTSKATT

Vid enhetlig proportionell kapitalinkomstskatten
påförs sätt vid kvotmetod alla nominellasamma som

kapitalinkomster, inkl realisationsvinster, ihop i
Frånenda förvärvskälla. de samlade kapitalin-en

fårkomsterna avdrag förgöras privata räntekost-
nader inkl exempelvis villaräntor och andra kapi-
talkostnader liksom för realisationsför-nominella

uppstårluster. det ett positivtOm netto beskattas
detta efter fast skattesats oavsett denen -
skattskyldiges Uppstårövriga inkomster. ett

framräknasunderskott ett skatteavräkningsbelopp
enligt skattesats för ett överskott.samma som

frånDetta avräkningsbelopp avräknas sedan den
påskattskyldiges inkomstskatt övriga inkomster.

Också uppnåsi detta den heltsystem symmet-genom
riska och lika behandlingen inkomster ochallaav
kostnader, inkl förluster, enhetlig beskattningen
på sätt vid kvotmetoden, intesamma som som ger
möjligheter till skattearbitrage inom kapitalin-

uppnåskomstsektorn. detta skallFör att krävs även
vid proportionell beskattning att alla nominellaen
inkomster behandlas lika.

behandlingsådanattFör enhetlig skallen vara
praktiskt möjlig och lämplig krävs inflationenpga

inlåsningseffekteroch risken för att betydligtm m
lägre skattesats används de skattesatserän som

påidag tillämpliga marginalen. vid kvotmetodenär
sker detta att endast kvotdel nettotgenom en av
positivt negativt beskattaseller enligt den
vanliga skatteskalan. Kvotmetoden innebär samtidigt
att inflationen schablonmässigt beaktas.

Båda måstedessa funktioner vid proportionellen
kapitalinkomstbeskattning klaras valetgenom av
skattesats.
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mångaFör detär naturligt beskattningenatt se av
arbetsinkomster och kapitalinkomster enhet.som en
Sedan den nominella inkomsten justerats för de

förhållandenspeciella bör beaktas vid beskatt-som
ningen de olika inkomsterna och likvärdigaav
skattebaser på så erhållits, ocksåsätt bör dessa

föremålbli för progressiva beskattning. Medsamma
sådantett uppstårsynsätt vissa problem med en

proportionell skatt. Eftersom skattesatsen fastär
blir påemellertid effekterna olika beroende den
skattskyldiges inkomstläge och skattesats.normala

ingårI uppdraget undersökaatt effekterna av en
enhetlig påproportionell kapitalbeskattning 40

25 procent. Sätter dessa skattesatser iresp man
relation till de kan aktuella i ettsom vara
framtida skattesystem kan följande sägas.

Om den fasta skattesatsen sätts till 40 procent
innebär utgångspunktdenna låginkomsttag-att alla

fåskulle högre skattebelastning på kapitalin-are
komster, pådvs sitt sparande, än andra inkomster

fåoch påhögre avdragseffekt sina räntekostnader
derasän normala marginalskattesats vilket skulle

förbilliga upplåningderas än dagens system.mer
Härigenom låginkomsttagarnaskulle få ett negativt
sparincitament och låneincitament.ett positivt
Medelinkomsttagarna fåskulle i stort sett samma
skattebelastning på sina nominella kapitalinkomster
inkl nominella realisationsvinster på sinasom
övriga inkomster och lika stor avdragseffekt.
systemet skulle iäven ett inflationsfritt ejläge

någotmedföra sparincitament. Höginkomsttagarna
skulle vid skattesatsen 40 fåprocent ett visst
sparincitament och avdragsbegränsning står ien som

relation till högsta marginalskattesatsensamma
23 högsta marginalskattesatsen iav som nuva-
rande system.
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kapitalinkomstbeskattningenenhetligaDen avser
dåkan vid denInflationeninkomster.nominella

beaktasendast valetproportionella metoden genom
emellertid tillleder ojämn-skattesats. Dettaav

med att relationenochi beskattningen. Iheter
och inkomsttagarnasfasta skattesatsendenmellan

inkomstlägetmedmarginalskatt varierarnormala
inflationen attockså hänsynstagandet tillkommer

40 procentVidinkomstläget.medvariera propor-
schab-höginkomsttagaren sägaskanskatttionell

13motsvarandefå beaktadinflationlonmässigt en
medelinkomsttagarenavkastningen. Förnominellaav

kapitalinkomstbe-ireduktionobetydligsker en
får bäralåginkomsttagaren tvärtomochskattningen

pá kapitalinkomstersina änskattebördastörreen
skattesyste-önskar attpå andra inkomster. Om man

kapitalinkomsternågon beakta attform skallmet i
förefaller kombinatio-innehåller inflationsdelen
och proportionellskattebasnominell ennen av

på lämplig. till40 procent mindre Serskatt man
40underskottsavdragen innebärochbostadsräntorna

beroendemedelinkomsttagarenskattesats attprocent
fårför övriga inkomsterpå skatteskalavalet av

avdragsbegränsning.obetydligendastingen eller en
får avdragseffekt för sinaLåginkomsttagaren större

Höginkomsttagarensystem.i dagensunderskott än
någotsystem skärptfår dagensjämfört meden

oförändradoch relativtavdragsbegränsningabsolut
avdragsbegränsning.lindradeller

olika inkomstskikthänseende ii dettaEffekterna
på underskottsavdragenstorlekvid olikaoch

medskatteskalaIII:1 vidi tabellredovisas enen
på i tabelloch60 procentmarginalskatthögsta

50 högstaprocentskatteskala medIII:2 vid somen
avdragsbegräns-med att ingenmarginalskatt. ochI

därinkomstlägenipraktiken inträder förränning i
sådantettgivitmarginalskattesänkningen redan
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likviditetstillskott det täckeratt väl den skärpta
avdragsbegränsningen, resultatetär att alla
skattskyldiga inkomstlägeoavsett och underskotts-
avdragets åtminstonestorlek upp till 50 OOO kr
erhåller skatteminskning bara beaktaren om man
fullbeskattade inkomster och löner. Statsfinan-
siellt 40-procentigproportionell kapital-ger en
inkomstskatt ungefär resultat kvotmetodensamma som

med helt fördelningsprofil med högremen en annan-
påskatt kapitalinkomsterna och större

avdragseffekt vidareunderskotten. Se avsnittav
IV.

ocksåinnebärEmellertid reformen att beskattningen
på de samlade kapitalinkomsterna stiger relativt

sådankraftigt. Därför skulle reform ej kunnaen
måletuppfyllasägas att stimulera till sparande

upplåning.och minskad

övergångEffekterna till 40 procents beskatt-av en
ning nominella realisationsvinster på försälj-av

småhusning för inkomsttagare 60idag harav en som
procent marginalskatt redovisas i tabell III:3.

från på 5-årsinnehav,Bortsett vinster där skatten
genomgående 10 påreduceras med procent grundca av

någon idag inte tillåtsatt indexuppräkning för de
åren,fyra första skärps beskattningen i alla

situationerövriga fall i vissa med betydande-
lågvidbelopp inflationstakt.även Resultaten

indikerar 40närmast att procent är för högen
skattesats vid proportionell nominell realisa-en
tionsvinstbeskattning.

Om för att lösa problemet med merbeskattningenman
realisationsvinsterna inför indexering ellerav

reducerad beskattning för dessa blir beskattningen
inte enhetliglängre och likformig. Möjligheter
till skattearbitrage då åter.öppnar sig nämntsSom
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påkapitalinkomstskattproportionelltordeovan en
40 generellt sparbefrämj-inte hellerprocent vara
ande. den villaägarnas likvidi-Däremot skulle lösa
tetsproblem.

25den proportionella skattesatsen sätts tillOm
det principiella problemetprocent förändras inte

effekterna blirpraktiskamed beskattningen. De
fårskattskyldige lägredock annorlunda. Alla nu en

övrigakapitalinkomster änbeskattning avav
láginkomst-ochmesthöginkomsttagarnainkomster -

fårPå motsvarande sättendast obetydligt.tagarna
kraftig avdragsbegräns-myckethöginkomsttagarna en

låginkomsttagarna liten begräns-mycketning och en
beaktandet inflationenning. detNär gäller av ger

åtkompensation höginkomst-systemet betydandeen
láginkomsttagarna.och obetydlig till Vidtagarna

25 skattesats sparbefrämj-procents är systemet mer
högreande vid skattesats.än

framgårEffekterna med underskottför villägare av
60tabell III:4 högsta marginalskatt procent och

SO procent.III:5 högsta marginalskatt problemDe
låg-likviditetsförsämringarmed betydande för och

vissa med underskottmedelinkomsttagare större som
3diskuterats under kvotmetodeni avsnitt ovan

återkommer medelinkomsttagarna försäm-här. ärFör
60ringen störst alternativet med procent högstai

marginalskatt.

båda alternativen vid 25Oavsett vilket deav
genomförsprocent kapitalinkomstskatt tordesom

typer justeringsmekanismer beträffandesamma av
behandlasavdragsrätten för underskott, isom

3bilaga för kvotmetoden, bli aktuella att disku-
vid kapitalinkomstskatttera proportionelläven en

på nivå.denna sätts skattesatsen högre minskar
problemen med villaägarnas Redan vidränteavdrag.
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30 procent skattesats har de negativa effekterna
såminskat mycket att de flestaallra villaägare

med underskottsavdrag undgåtorde likviditetsprob-
någravarförlem specialregler ej skulle vara

behövliga. se Tabell III:5a.

påEffekterna skattebördan vid realisationsvinster
på småhus redovisas i tabell III:6. Skatteeffekter-

vid 25 procent proportionell skatt förna en
medelinkomsttagare påminner här mycket deom som
kvotmetoden upphov till. Skattebelastningenger
blir dock lite högre. För höginkomsttagare bliren

någotbelastningen vid kvotmetoden.lägre än En
låginkomsttagare får betydligt ökad skattebördaen
på sina kapitalinkomster jämfört med kvotmetoden.

De statsfinansiella effekterna 25-procentigav en
proportionell kapitalinkomstskatt är ungefär
desamma för kvotmetoden och för 40 procentsom
proportionell skatt med tredje fördelninge-men en
profil svagt främst höginkomsttagarna.som gynnar

häromSe i avsnitt IV.mera

sammanfattningsvis den proportionella kapital-ger
inkomstbeskattningen mångai avseenden med kvotme-
toden likartade resultat. vissa hänseendenI är
dess effekter inte lika bra kvotmetoden. såsom
torde proportionell kapitalinkomstskatten oavsett

skattesatsen sätts 40till 25ellerom procent
inte i lika hög utsträckning uppfylla de i inled-
ningen påuppställda kraven enhetlig nominellen
kapitalinkomstbeskattning. sparincitamentet är
lägre, inflationsbehandlingen otillfredsställande
och de fördelningspolitiska effekterna sämre.
Metoden dock enklareär kvotmetoden.än

På två punkter kan‘ proportionell skatt sägasen
överlägsen kvotmetoden även med det härvara
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fårskattskyldigesynsättet. Alla sammatillämpade
ochkapitalinkomsterpå sina sammaskattesats

symmetriunderskottsavdrag. Dennaföravdragseffekt
kapital-överflyttningatttillexempelvisleder av

marginal-med lägrebarnexempelvistillinkomster
Med fastmeningslöst.skattemässigt enblirskatt

vinst- ellerförfår tidpunktenskattesats en
övrigaskattskyldigesdenförlustrealisation eller

skattensförbetydelseingeninkomstsituation
påinlåsningstendensernaminskakanDettastorlek.

marknader.olika

kapitalinkoms-ocharbetsinkomsterattOm anserman
särbe-de börattnatursinså tillskildater är

slutsatsenblirbeskattningenvid en annan.handlas
kapitalinkomstbeskattningen ochenbarttillSer man

kapital-symmetriskochså likformigdärvid söker en
framstår proportionellmöjligtbeskattning ensom

naturlig Medväg.kapitalinkomstbeskattning ensom
beskattningproportionellutgångspunkt ärdenna en

attkvotmetoden. Förexempelvisframförföredraatt
marknads-negativaförorsakaejuppnå ochenkelhet
ej sättasskattesatseninlåsningseffekter böroch

III:5a. Omse Tabell30 procenthögre än ca
inflationseffekternatordeblir högreskattesatsen

nominalistiskattbesvärande föralltförbli en
Även inlåsningseffek-bibehållas.kunnametod skall

attVillbesvärande.då bli manskulleterna
någon sparstimulansockså medföraskallsystemet

hållasskattesatsenskäletdet nere.bör även av
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IV GENERELLA SLUTSATSER

Kvotmetoden är mycket enkel beskattningsprincipen
påbyggd schablon beträffande vaden grov som

normalt kan utgöra realavkastning. Metodenanses
kan till och med kallas primitiv. Emellertid medför

ocksåmetoden sin inbyggda symmetri i sinallpga
påenkelhet lösningar flera de huvudproblemav som

dagens skattesystem brottas med.

Att metoden enkel klarär är fördel. tordeDenen
också trots vissa ojämnheter i effekterna kunna
användas helaöver kapitalavkastningsfältet. Därmed

det inteär bara metod enkelär i enskildhe-en som
terna. Genom att enkla metod används översamma
hela fältet för beskattning typerallaav av

fårkapitalavkastning enkelheten speciellen
dimension måste värdefull.som anses

kvotmetodenI finns inbyggd generell symmetrien
är väl anpassad för beskattning kapitalav-som av

kastning. och medI att denna symmetriska metod kan
användas över i princip hela kapitalavkastningsom-
rådet inklusive kostnadsräntor och kapitalvinster
uppnås enhetlighet i beskattningen elimine-en som

det allra mesta de skattearbitragemöjlighe-rar av
områdetter inom för kapitalbeskattning vårtsom

uppnåsnuvarande system Härmed betydligtger. en
rättvis beskattning idag medän förstärktmer en

fördelningsprofil.

sådessa egenskaperAlla viktiga att detär för-
hållandet att metodens schablon iblandgrova ger
upphov till ojämnheter i beskattningen i relation
till fördelarna kan ett mindre problem.vara
Fördelarna med att söka justera kvoten efter den
kortsiktiga små.inflationsutvecklingen synes
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ändåschabloniserade kvotendenojämnheterDe som
det slaget att de syste-medför intesynes vara av

går skatteplaneringssyftei imatiskt att utnyttja
någon omfattning.betydande

sparandets villkor ochbetydligtförbättrarMetoden
dyrare.upplåning, konsumtion,särskilt för Igör

dessasparstimulanser ärtill speciellamotsats
hushållssparandetvarförnatureffekter generellav

hushållsupplåningen minska.ochbör förbättras

utgöra viktig restrik-höjdBeskattningens ensynes
skattesatsernametodens användbarhet. Omtion för

förutsattshögre de i studiensätts avsevärt än som
påkapitalbeskattningen fleraojämnheterna iblir

områden så tillämplig-att metodensstora generella
den inte kan tillämpasi fara. Om generellthet är

förblirdess fördelar tillräck-det tveksamtär om
att metoden bör införas.ligt stora för alls

1983 innehål-Riksrevisionsverkets undersökning för
såväluppgifter skattepliktiga inkoms-allaler om

aktuella avdrag,ter, flertalet nominellaallasom
bruttorealisationsvinster och förluster. Härige-

möjligt att beräkna vad denblir det verkliganom
på kapitalinkomstområdetskattebelastningen hela

också på1983 vad skattebelastningen demenvar
kapitalinkomsterna skulle bli och hur densamlade

sådanfördelas i kvotmetoden.skulle typEn av
beräkning har bristande statistiskt underlagpga
inte tidigare varit möjlig att företa i Sverige.

IV;2tabell IV:1 och redovisas totalsamman-I en
ställning nominella kapitalinkomster-kostnaderav
inkl realisationsvinster-förluster och skatt

århärpå 1983. Vid skatteberäkningen dockför har
års på1988 skatteskala inflationsuppräknade

fåsammanräknade inkomsten för att skattebelast-en



SOU 1989:33 Bilaga 7311

ning överensstämmer bättre årsmed 1988som system
använts för att underlätta jämförelse mellan deten
nuvarande systemet och beskattning enligt kvot-en
metoden. Det skall observeras att schablonav-alla
drag är eliminerade vid beräkningen. Vidare är
positiva inkomster villa ej medtagna i denav sam-
manräknade nominella inkomsten.

inkomstskiktenAv hade 0-80 tkr de största positiva
kapitalinkomsterna följt skiktet 500-1000 tkr.av
De största underskotten och därmed skatteminskning-

hade inkomstskiktet 80-120 tkrarna motsvarar 1988
106-160 tkr. Från 300 tkr uppåtca och hade alla

skikt positiv nominell nettoinkomst.

totaltDe stora underskottsavdragen är särskilt i
de lägre inkomstskikten fördelade på ett mycket
stort antal så är i inkomstskiktetpersoner.
80-120 tkr medelunderskottsavdraget villa för deav

har underskottsavdrag,som 15 tkr. skiktetIca
120-160 tkr är medelavdraget drygt 21 tkr.

Totalt innebar kapitalinkomstbeskattningen för stat
och kommun 1983 förlust på 4,4 miljarderen kr. För
1986 uppgår förlusten till 6-7 miljarder kr.

Intressantast dock tabell IV:2,synes rad 15 vara
visar vilket totalresultatsom för beskattningen
blandningen olika beskattningsprincipersom av för

olika typer kapitalinkomsterav och åter-ger som
lágbeskattadespeglas när inkomster främst reali-

sationsvinster och stora räntekostnader med större
avdragseffekt förs ihop.

Det lägsta inkomstskiktet 0-40 tkr skulle 1 1988
års skatteskala betala 18 procent skatt på sin
nominella nettokapitalinkomst trots formellen
marginalskatt på 33 procent. Det skall observeras

27-RINK 4
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lägstai deinkomsternalågbeskattadetotaladeatt
stortpå mycketettutspriddaärinkomstskikten

lågbe-genomsnittligaDeninkomsttagare.antal
skikt.låg i dessasåledesinkomsten ärskattade

nollskatt,nästaninkomstskikt harnästaRedan
Inkomstskiktennettoinkomst.på sinprocent,3

sinaavdragseffektereffektiva avhar80-200 tkr
238tillprocentfrån 69 pro-totalunderskott upp

motsvarande160-200 tkr caskiktet1 förcent
atttrotspenningvärdeårs1988i213-266 tkr

avdrags-störrebordeinteavdragsbegränsningen ge
160-200 tkrInkomstskiktetprocent.50effekt än

skatteminsk-så stordubbeltänsåledeshar meren
skattebi-får ettdedvsnettounderskott,ning som

Detta ärnettokostnaden.överstigerdrag som
endastinkomsterblandning sommöjligt avengenom

ochbeskattningtilltasdellitentill uppen
dvsavdragseffekt,störremedräntekostnaderstora

änharinkomstgrupp mer caskattearbitrage. Ingen
på sitt nettoskattebelastning somdenhälften av

marginalskatteläge. Deformelladerasmotsvarar
betydligt lägre.harflesta

på destorleksordningenvälillustrerar15Rad
kapital-nuvarandedeniinbyggdaärojämnheter som

inkomstbeskattningen.

tillämpningvidskattebelastningen av16 visarRad
kapi-blirkvotmetodenihellerIntekvotmetoden.

föraffärnågon lysandetalinkomstbeskattningen
uppstår. Dettanettolitetettkommunochstat -

inkomstkollekti-helaförattavspeglarnettolilla
nettokapitalinkomst somnominelllitenfinnsvet en

isymmetrinbeskattadeffektivt genomockså blir

kvotmetoden.

inkomst-varjeförskatteeffektenredovisar17Rad
tillämpa-denföljerheltskatteeffekterAttskikt.
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de skatteskalan självklartär eftersom basen för
denna beräkning skattebelastningen densammaärav

skattebasen för tillämpningen kvotmetoden.som av
En viktig observation kan dock göras. Kvotmetoden

inga möjligheter att sänka sin skattebördager
skattearbitrage att blanda lågbeskatta-genom genom

de inkomster med kostnader med högre avdragseffekt.
Genom att inkomsteralla och kostnader behandlas på

sätt, dvs helt symmetriskt, ocksåblirsamma
skattebelastningen den lagstiftningen avsedda.av

ocksåKvotmetoden härigenom betydande stats-ger en
finansiell förstärkning. betyder ocksåDen att de

har de största avdragseffekternagrupper som av
sina underskott i det nuvarande fårsystemet ökade
underskottskostnader efter skatt. Särskilt gäller
det inkomstskiktet 160-200 tkr även skiktenmen
80-160 innehållertkr stora underskott.

tabell IV:1—2I har de möjligheter till justeringar
kvotmetoden diskuteras i bilaga 3av ej beak-som

sådantats. Om justering införs blir symmetrinen
inte längre fullständig beträffande villaräntor upp
till ett visst tak. Detta ett begränsat utrymmeger
till mindre skattearbitrage låg-för och mellanin-
komsttagare. Därtill kommer viss statsfinansiellen
kostnad inte har kunnat beräknas med tillgäng-som
ligt statistiskt underlag.

När bedömer kvotmetodens likviditetsförsämrandeman
effekter för skattskyldige, främst i inkomst-lägre
skikt, med underskottsavdrag bör ha i minnetman
att kvotmetoden såatt stor del 12genom som av
räntan ändåreal normalt tordeanses vara vara
förmånligare låntagarnaför deän beskatt-reala
ningssystem presenterats. Dessutom torde densom
svenska avdragsrätten påför underskott bl grunda

villaräntor efteräven ett eventuellt införandeav
kvotmetoden någotliberalare iän jämför-av vara
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avdragsrättfullfrån därUSA,bortsettland,bart
tvåhänförliga tillbostadsräntorförföreligger

Möjligheterräntor.privatasmåhus för andraejmen
3 införa över-bilagaockså ivisatsattfinns som

initialeffekterna.gångsregler minskarsom

praktikendet iattunderstrykassammanhanget börI
på inkomstsi-lättnaderinföramöjligt attinte är

inte avdrags-effektsparbefrämjandemeddan om
symmetriskt.begränsasprincipräntor iförrätten
bättre it änsigattdet lönakommer o mAnnars

investera ilåna attförattsystem endagens
för kapi-Då huvudmotivetkansparform.gynnad en

uppnås. Detta gällertalinkomstskattereform inte
vill införa.systemnytttypvilkenoavsett manav

skatte-nuvarandeförutomIV:3 redovisastabellI
kvotmetodenvidskattefördelningenochfördelning

vid proportionellskattefördelningenockså en
på 40 25 procent. somkapitalinkomstskatt ovanresp

båda statsfinansiellafallen deninämnts är
kvotmetoden.vid Närdensammaungefäreffekten som

olika in-fördelning mellanskattensdet gäller
små kvotmetodenskillnaderna mellankomstgrupper är

frånbortsettkapitalinkomstskattprocent25och -
på kapitalinkomsternapositivademerbelastningden

proportionelladeninkomstskiktenlägstai de som
skatt40 proportionellprocentskatten gerger.

på kapitalinkomsterpositivaskatthögrebetydligt
underskottsavdrag änavdragseffektoch större av

kvotmetoden.

jämförelse görasföljandesammanfattningsvis kan
proportionella kapital-denochkvotmetodenmellan

betyd-Båda systemeninkomstbeskattningen. ger en
från sparandeinkomsterbehandlingbättreligt av

Bådasparandet.bör stimulerasystem ochdagensän
nivån på aktievinstbeskatt-attleder tillsystemen
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hållsningen oförändrad.ungefär modellernaI
tváårsregelnligger att avskaffas. Trots avsaknaden

indexering båda någotmetoderna oftastav ger en
lägre realisationsvinstbeskattning fastighets-av

något påvinster påoch högre skatt vinsteren
bostadsrätter enligt nuvarandeän Avdrags-regler.
effekten räntekostnader blir oftast lägre iänav
dagens system. Detta kompenseras i de flestaallra
fall sänkningen skattesatserna. Följandeav av
principiella bådaskillnader föreligger demellan
metoderna.

Skillnaden kvotmetodmellan och särskilden en
reducerad påproportionell skattesats kapitalav-
kastning och kapitalunderskott att kvotmetodenär
minskar skattebelastningen underskottseffektenresp
likformigt för inkomsttagarealla i relation till
vederbörandes marginalskatteläge. behållsHärigenom
progressionen i beskattningen och incitamentseffek-
terna blir i stort desamma oavsett inkomstläge.
Kvotmetoden beaktar schablonmässigtän inflatio-om

likformigt för inkomsttagare.allanen

proportionellEn beskattning innebär absolutasamma
effekt för kapitalinkomsteralla. Alla blir be-
skattade efter skattesats erhållsoch avdragsamma
också i skattesats. Emellertid varierar densamma
relativa effekten i relation till påskatteuttaget

påandra inkomster beroende den skattskyldiges
inkomstläge. höginkomsttagareFör innebären en
proportionell kapitalinkomstbeskattninglägre en

låginkomsttagarenskattelättnad medan den för kan
innebära skattehöjning ett ökat värdeelleren av
ett underskottsavdrag jämfört med vederbörandes
beskattning i övrigt. Härigenom blir incitaments-
och progressionseffekterna påolika beroende den
skattskyldiges inkomstläge. proportionellEn
nominell kapitalinkomstskatt kan med denna
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på likfor-utgångspunkt inflationen ettej beakta
sätt.migt

kapitalbeskattningenprincipiellt frikopplarOm man
uppnåsfrån beskattningen arbetsinkomster med enav

kapitalinkomstbeskattningproportionell av ovan
både enkelt och likformigtettbeskrivet slag

skattearbitragemöjlighet tillintesystem som ger
och inte är käns-kapitalinkomstsektorn,inom som

Problemet medinkomst realiseras.ligt för när en
ränteavdrag torde lättare kunnavillaägarnas

några specialregler vidutan änbemästras även-
kvotmetoden.
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ÖVERSIKT AV AKTIEVINSTBESKATTNINGINTERNATIONELL

yrkesmässiga aktievinster förBeskattning ickeav
bosatta i:fysiska personer

16.5%skattefrihet. DockallmänhetBelgien: I
på avyttring aktier vidskatt av

25% innehavinnehavbetydande
avyttringbelgiskt bolag, näri ett

juridiskutländsksker till person.

skattefrihet.a allmänhetFrankrike: I
påb 16% vinst avyttringenskatt om

uppgår 272.000-arna till änmer
FFRår. Mindre försäljningar skatte-
fria.

på16%c skatt avyttring aktierav
25%.vid betydande innehav

utgåra Inkomstskatt aktiernaTyskland: om
mån6kortare tid ochinnehafts än

uppgår 1.000tillköpeskillingen DM
vid försäljning längreeller avmer.

mindre försäljningarinnehav eller
skattefrihet.föreligger

b omfattar 1%Avyttringar änsom mer
aktierna vid betydande innehavav

25% innehav beskattas. dettaI
50%fall skatten till denreduceras av

inkomstskatten.normala

på30% vinst överstig-flat skattStorbri- rate
på6.600 Anskaffningsprisande GBP.tannien:

får konsumentpris-indexerasaktierna
1982fr aprilindex för tiden o m

Skattefrihet.Italien:
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Nederlän- allmänhet skattefrihet. 20%I påskatt
derna: avyttringar hel delellerav av

betydande 33%innehav innehav om
DFLår.vinsten överstiger 1.000

Schweiz: federal inkomstskatt.Ingen Ungefär
hälften kantonerna har viss beskatt-av
ning med talrika undantag och begräns-
ningar.

åra Vid 3 40%Norge: innehav uttas skatt
på vinst överstigande 4.000 förNKR
skattskyldiga med barn fribeloppetär
8.000 NKR längre innehav skattefria.-
b vinst 10.000 påöverstigande NKR
aktier vid betydande innehav

45% aktiekapitalet beskattasav
30%med skatt.

Danmark: a skattefrihet vid försäljning av
aktier innehafts år.minst 3som
b vanligFull inkomstskatt vid
försäljning innehav kortareärav som

år.3än
avpåc Vinst försäljning innehavav

huvudaktieägare fåmansbolagtill m m
beskattas efter fallande skala. viden

årinnehav 8 eller beskattas 12mera
vinsten.av

Finland: årInnehavstid 5 normal ink.skatt.
år5 skattefritt.- -

På vinst överstigande lOO0.000 FMKår
20%uttas skatt gäller endast aktier

år.innehavda 5

USA: vanligFull påinkomstskatt aktie-
vinster. 18%,Normal marginalskatt
högsta 28%.marginalskatt
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VARIABLESLIST OF

in 1capital stockKl sector
2incapital stockK2 sector

supplytotal laborL
in llaborLl sector
in 2laborL2 sector

in linvestment sectorrate
2ininvestment sectorrate

in ldepreciation sec:orrate
2depreciation in sectorrate

function, lproductionin sec:orconstant
function, 2productionin sectorconstant

functionintra-period consumptioninconstant
lproduction,insharelabor sector

production,sector 2inlabor share

adjustment cost parameter
intra-periodinelasticity consump.,parameter
functionArmingtoninelasticity parameter

functionin Armingtondistribution share
ofelasticity substitutionintertemporallteta the

of lprivate share sec:or

time preference
of interestate

of interest‘c rate
t

good 1
good 2

price of investmentshadowlvariable in sectorcostate -
of investmentshadow pricein 2variable sectorcostate - consumptionshadow ofconsumption pricevariable incostate -

in 1tfl sectorratetaxcorporate
including subsidiesownership of housestE2 tax rate on

incomeratetaxtw wageon
from lincomecapital sectortrl tax rate on

consumptionaddedvalue taxVAT on

calculations, lfordepr.on taxof assets s.rate
creditinvestment taxITC

capitalhistoricaldepreciation allowancesforbase onKDEP

capitalhistoricalallowancesdepreciationofvalue onZ
ll

capitaldepreciation allowancesofvalue on newZ
12

lfrom sectorTCORPl corporate tax revenue
subsidyTCORP2 sectorto

taxationpersonalfromTP revenue
goodstaxationconsumption offromTVAT tax revenue

householdstransfers tofromTR government
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Bilaga 3

ApåExempel metod för lindring kvotmetodensav
likviditetseffekt vid villaunderskott

Om inom för kvotmetodenman vill mildraramen
likviditetseffekterna för de villaägare i lägre
inkomstskikt för vilka omläggningen skulle kunna
innebära tung belastning kan detta exempelvisen
ske att underskott bostadslån i begränsadgenom pga
omfattning större avdragseffektges än vaden
kvotmetoden normalt skulle leda till. En metod
kunde att medge att exempelvis till 20.000vara upp
kr underskott förorsakat på lånräntor tillav

påvilla, vilken är mantalsskriven, regeln börman
ej gälla sommarhus fåalltid skall dras enligtav
lägsta marginalskattesats fullteller är avdrags-
gill vid den kommunala beskattningen och ej alls
avdragsgill vid den statliga beskattningen. Effek-
ten härav jämfört med konsekvent kvotmetod bliren

låginkomsttagareför såmed minst stort underskott
skatteminskning på 2.700 kr, fören mellaninkomst-

tagaren 1.500 kr och för höginkomsttagaren med 60%
marginalskatt ingen skatteminskning alls. denI
utsträckning kommunalskatten understiger 30% blir
lättnaderna mindre och för höginkomsttagarna t o m

liten skattehöjning. Skatteminskningensen fördel-
framgårning tabell 3:1.Bav

totalaDen likviditetseffekten på så sättav en
justerad kvotmetod och marginalskattesänkningarna
presenteras i tabell 3:2.B

framgårSom tabell 3:2 deB är negativa likvidi-av
tetseffekterna kvotmetoden betydligt dämpade.av
Underskott till 20.000 kr kan någotinte iupp
inkomstläge någramedföra avgörande negativaanses
effekter. Underskott på 30.000 kr kan endast anses
förorsaka större kostnadsfördyring påvid inkomster
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fall med120.000 sig härkr och Det rörlägre. om
på 50-60.000 kr,bruttobostadsutgiftertotala

stå i rimlig proportionkanvilket knappast anses
inkomst finns fördennaendasttill inkomsten, om

Finns fler inkomsterbostadskostnader.bestridaatt
kostnadsfördyring-å andra sidanbetyderi familjen

mindre.en

naturligtvisdetså politiskt önskvärt ärOm är
långtgående justeringaratt vidtamöjligt avmer

blirkostnadenstatsfinansiellakvotmetoden. Den
ytterligare urholk-innebärdärmed Dessutomhögre.

till skattear-möjligheterattkvotmetodenning av
föreslagna justeringensig igen. Denbitrage öppnar

några faror i dettastörreinnebäratorde inte
kan ha möjlig-villaägarehänseendet. flestaDe som

villalånäktaharskattearbitragetillheter som
20.000 underskott. Höginkomst-åtminstone kr iger

någonfår fördelheller den valdaejtagare genom
konstruktionen.

på skäl ytterligaregrund politiska justering-Om av
förnödvändiga att i vart fallskullear anses

låg-övergångsvis likviditetseffekternaminska för
villalånmedmedelinkomsttagare stora detoch är

möjligt att höja den diskuteradenaturligtvis ovan
på 20000 villaräntorför underskottgränsen pga som

avdrag ytterligare.rätt till fulltskulle Ige
sådan3:3 redovisas effekternatabell B av en

åtgärd 30000 kr.avdragsbeloppet höjts tilldär En
sådan höjning innebär fortfarande att justeringens

inkomst för attvid stigandeeffekt trappas varaav
60 margi-vid för procentsförsvunnen gränsenhelt

nalskatt.

låginkomst- medelinkomsttagareochförEffekterna
Med reservationlån har mildrats ytterligare.med

80000få krmed undermycket inkomsttagareför de
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inkomst har betydande negativa likviditetsef-mer
fekter eliminerats för samtliga inkomsttagare med

30000 påtill kr i underskott. Vid underskottupp
40000 kr blir likviditetseffekterna mildradeänom
fortfarande inte obetydliga förhöjd bostadskost--

månadnad 250 150000med kr till krper ca upp ca-
inkomst.

Vid 40000 krävs förhögre underskott kr attännu än
påtagligt likviditetseffek-minska de negativamer

låg- såmellaninkomsttagareterna för och med höga
så åtgärderunderskott ingripande att de knappast
ifråga övergångsvis. ocksåkan komma Det ärens

tveksamt det kan skattesystemets uppgiftom vara
sådana fall däratt subventionera bostadskostnaden

står i orimlig proportion till inkomsten.

Det viktigt att observera att de diskutera-är ovan
de kvotmetodenjusteringarna antingen kanav

övergångslösning där detanvändas särbehand-som en
lade underskottsbeloppet successivt trappas ner

övergångsperiod. ocksåunder Justeringen kanen
Justeringenspermanent. värde tordereala dockvara

sjunka inflationen,automatiskt nota bene attpga
ändåbeloppet inte höjs, varigenom justeringen i

får övergångslösning.praktiken karaktär av

Justeringar kvotmetoden exempelvis skulleav som
innebära att villaräntor, utanalla begräns-annan

lånetning att verkligen skall hänförligtän vara
fråntill villan, undantas kvotmetoden ägnar sig

övergångslösning. dåilla Dessutom skulle storasom
uppstå. Sådanamöjligheter till skaxtearbitrage

ocksåmöjligheter finns visserligen med de ovan
diskuterade beloppsbegränsade justeringsmetoderna.

hållerde sig inomEftersom nämnda beloppsgränserna
villaränte-för vad kan normalramen som anses som

nivå förekommablir de fall där arbitrage kan
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mindre.betydligt färre och beloppen betydligt
långtgåendeDessutom skulle justeringarmer vara

statsfinansiellt utomordentligt dyra.

helt möjlighet mildra likviditets-attEn annan
effekterna för helt enkeltvillaägarna är att
avskaffa intäktsschablonen för villor, Sverigesom

samlade schablonin-ha.är nästan ensamt att Deom
uppgårvillainnehavtäkterna för fysiska personers

6,3 där fastig-till miljarder kr inkl de fallca -
tillämpningunderskott. Vid kvotme-heten visar av

skatteskalor skulle detoch användatoden ovan
på 1,5innebära ett skattebortfall miljarder. Enca

sådan lättnad skulle komma att gälla villaäga-alla
inkomstläge och likviditetssituation.oavsettre

fördelningspolitiskdärför synvinkelDen ger ur
andra effekter och heller inte lika effektivtlöser

för deproblemen just skatte-grupper som genom en
få likviditetsproblem.reform kan Borttagandet av

schablonintäkten skulle dock innebära betydandeen
förenkling vid beskattningen.
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1987:7RapportRSVSAMMANFATTNING ur

uppkomnadelhur storberäknavarit att avharutredningmed dennaSyftet
kundeaktieförsäljningarsådanavid sombeskattadeblivitaktievinster som

artenstuderadärvidattochrealisationsvinsterbetydandetillledaväntas
skatteplaneringsåtgärder.eventuellaomfattningenoch av

OTC-fondbörsen,paintroducerasbolagettiaktiernaattmedsambandI
betydandeoftahuvudägarebolagetsgörsätt,annatpanoterasellernoteras

planeradevälregelär i genomförsäljningarDessaaktier.avförsäljningar
skatte-revisorer,fondkommissionärer,finansbolag,banker,medverkan av

iutgivnaemissionsprospektblfrånutgångspunktHedfl. akonsulter m
aktienoteringarinofficiellaellerbörsintroduktionerplanerademedsamband

deIhuvudaktieägare.bolagensuppgifterframtagits1985 har1981 om-
förinkomstdeklarationerderasharfysiskavaritfall dessa urpersoner

underförsäljningslikvidenfalldeiuppgifterinhämtatsinkomståraktuella
omfattatharUndersökningenkr.000500till minstuppgåttinkomstáret

bör-bolag,antalettotaladethälften somungefärihuvudaktieägare av
1985aren 1981undernoteradeinofficielltblivitellersintroducerats -

huvudägare.variteller harärfysiskaoch där svenska personer

sammanlagda försälj-och detundersöktsharförsäljningarSammanlagt 70
verkliga netto-Denkronor.miljoner069till 1uppgåttningspriset har

kronor.905 miljonertillberäknatsharförsäljningardessavinsten på
och denmiljoner kronor756ärnettovinstenberäknadeDen skattemässigt

kronor.miljoner298ärskattepliktiga vinsten

med 283deklareratsharrealisationsförlusterattUtredningen visar bl a,
till aktier,hänförligakrmiljoner126ärmiljoner kr. Av förlusterna

räntefonder,ochobligations-avkastnings-,andelar ikr till73 miljoner
optionslån, till räntelösakrmiljoner14tillkr reverser,65 miljoner

fastigheter.kr till2 miljonerochpremieobligationertill3 miljoner kr
under mindrehänförliga till innehavärförlusterallatagetPraktiskt

premieobligationeroptionslan, ochfondandelar,än Förtva ar. reverser
sällan överstigit tva månader.myckethar innehavstiden
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förvärvs-inkomstslaget tillfälligtotalaDen inkomsterna islutsumman av
ärmiljoner kr. Häravverksamhet till 120uppgår i de 70 deklarationerna

de 70 aktie-änmiljoner realisationsvinster33 kr hänförligt till andra
fanns realisa-outnyttjadeförsäljningarna. 1985Vidare vid årutgången av

tionsförluster på 72 miljoner kr.

och vidinnehavefter 2 årssäljavid aktierkonsekvent vinstGenom att
optionslån,avkastningsfonder,andelar iförlust sälja aktier, reverser

2 skattepliktiga vinster på aktierpremieobligationer år harinomsamt
utväxlingbort. Dennaförlusterna kvittatsär 2,5 gånger större änsom

mil-på 756beräknade nettovinsternahar möjliggjort att de skattemässigt

miljoner kr, kunnatskattepliktiga vinster på 298joner kr, medförtsom
miljoner kr endastkvittats bort med realisationsförluster på 283 så att

beskattningsunderlag kvarstår.298 283 15 miljoner kr i-

aktieförsäljningarna blir70hänförligt till deBeskattningsunderlaget

beräknade verkliga vinster-1,7 % deförsäljningssumman,endast 1,4 % avav
Vid beräkningssättdetta harde skattepliktiga vinsterna.5,0 %ochna av

aktieförsäljningarna.avräknats de 70realisationsförluster motalla

betraktas konstruerade,realisationsförlusterna kanEn delstor somav
marknadsmässig beräkning anskaff-ickeeftersom uppkommitde en avgenom

överflyttningar från inkomst kapital till realisa-ningskostnad, avgenom
med aktiertionsförluster bytesaffärer och andra tillgångar tilloch genom

icke marknadsmässiga priser.

att 21 aktieförsäljningar påFör 1985 har undersökningen visat 333 mil-år

inkomst tillfällig förvärvsverk-kr och övriga transaktioner inomjoner av
145samhet nettovinst på miljoner kr. Det beskattnings-gett verkligen

är dockmässiga resultatet transaktioner förlust 62 mil-påsamma enav
joner kr.

vinsterna aktieförsäljningarnapå de 70 1981-verkligaFör jämföra deatt
beskattningsunderlag totalt redovisats i inkomst till-1985 med det som av

nedanstående diagramförvärvsverksamhet har upprättats.fällig
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Diagram

Verklig vinst vid 70 aktieförsäljningar åren 1981 1985 pá totalt 1 069-
miljoner kr jämförd med beskattningsunderlaget från inkomst tillfälligav
förvärvsverksamhat i de 70 deklarationerna där försäljningarna redovisats.
Beskattningsunderlaget är beräknat inkomst tillfällig förvärvsverk-som av
samhet .. outnyttjade realisationsförluster.
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3: 2Tabell

tvéfami1jsias-underskotts ellerGenomsnittliga en-av
dvlika underskottmedår 1985 för inkomsttaoaretichet

Underskotts- Underskotts-inkomst-Sammanräknad Antal
med avdragets avdragetsinkomst, tkr tagare

medelvärde,viilaunder- medianvärde,
krskott kr

3.1405.4490.1 9.9 2.425- 6.8825.122 5.95710.0 19.9- 6.803 4.03810.45320.0 29.9- 5.54827.315 2.37430.0 39.9- 4.61730.448 7.74449.940.0 -

9.183 6.18835.402.950.0 5- 9.924 7.15350.94669.960.0 - 11.096 8.57079.9 76.33470.0 - 13.294 11.49589.9 112.82980.0 - 14.15615.45999.9 157.29490.0 -

17.946 .7551119.9 313.739100.0 — 20.579 .235L203.059120.0 139.9— 22.785 22.440115.323140.0 159.9- 25.273 27.08568.312150.0 179.9- 27.485 30.94742.727180.0 199.9-

30.133 35.17854.664200.0 249.9— 33.446 32.091250.0 21.986299.9-
35.882 37.92015.867300.0 399.9-
38.543 42.848400.0 499.9 4.185-
37.293 34.697500.0 999.9 2.599-

35.719 32.0831000.0 345-

18.222 15.8331.354.398Summa

årligaCentralbyråns totalräknadetatistiskaKälla:
8701. Tabell 7.20inkomststatistik SMBe
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Tabell 3:7

Sammanräknad Andelinkomst 1983 Andel Andel Andel
ink.- under- under-samman-

års1 1988 räknadtkr tagare skott skott
penningvärde inkomst i rel.

t andel
ink.

53200 30% 5%0 0.- 3% 0,640-
36% 26% 16% 0,6240 53200 10640080- -
26% 34% 44%80 120 106400 159700 1,29- -

5% 13% 16%120 160 159700 212900 1,23- -
2% 8%212900 266000 11% 0,73160 200- -
1% 4% 7%399100 1,75200 300 266000- -

0.2% 3% 2% 0,67400 399100 532200300 - -
1% 1%665300 0.05% 1,0400 500 532200- -

0.06% 0.5% 2%500 665300 1330500 4,01000- -
0.02% 1% 2% 2,01000 1330500

O 200 0 266000 98.7% 91.2% 85.6% 0,94- -

200 266000 1.3% 9.8% 14.4% 1,47
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Tabell 4:4

1 %Mermindre skatt nominell realisationsvinst vid kvotmetodav
med nuvarandejämfört reaskatt vid försäljning småhus anskaff-av

ningskostnad 100

8a 60%, 22,5%Reavinstskatt kvotskatt nominella vinsten be-av
skattas vid skattesats 45%

år år årInnehavstid 5 10 15 år20 skatt kö-av
Inf1ationpris- peskilling
ökning 20 årsvid

innehav

32 20% 17% 22,5% 22,5% 7%+ + +-
54 24% 4% 16% 22,5% 12%+ +-

108 25% 2% 14% 22,5% 18%+ +—
109 27% 9%+-

33 27% 3% 4% 8%+ +- -
55 27% 2%6% 5%+ +- -

1010 28% 9% 3% 0%1- - -
34 29% 13% 9% 7%-- - -
56 29% 13% 7% 6%- - - -
S7 30% 17% 14% 13%- - - -

1011 29% 13% 9% 8%- - - -
1012 30% 16% 14% 14%- - --

27%Genomsnitt 3%+-

Standard-
avvikelse 29% 9,9% 12,1% 13,7%-
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Tabell 4:5

Mermindre Skatt i % nominell realisationsvinstav vid kvotmetod
jämfört med nuvarande reaskatt vid försäljning småhus anskaff-avningskostnad 100

875%, 30% vinstennominella be-kvotskattReavinstskattb av
60%skattas vid skattesats

år år skattår år 20 kö-10 15SInnehavstid av
peskillingInf1ationpris-

års20vidökning
innehav

30% 10%23% 30%24%32 ++ +-
30% 16%23%7%28%54 ++ +-

24%20% 30%5%30%108 +++-
14%8%32% 3%109 + +- -
12%6%2%32%33 ++- —

9%4%5%32%55 ++--
1%2%9%33%1010 +---

4 7%9%14%35%34 -- -
5%7%14%34%56 --- -

15%15%36% 20%57 --- -
8%9%14%35%1011 --- -

15%15%36% 19%1012 --- -

6%3%32% 5%Genomsnitt ++- -

Standard-
17,1%36% 12,5% 15,1%avvikelse

ökningminskning skattebelastning vid kvotmetod:Genomsnittlig av

7,23%22,5%60%,a vid reavinstskatt kvotskatt -
7,13%75%, 30%vidb -- ---

7,18%genomsnittc totalt -
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Tabell 4:7

intletionsutvecklingochFastighetspris-
19871966 -

Fastighetsprisutveckl.Fastighetsprisutveckl.Inflation
samtligaför perma-samtligaför perma-

ncntbostädernentbosttder
storstadslänenmedeltalvagt

medeltalvagt

21%22%17%1966-70
52%55%47%1970-75
77%70%65%1975-80
36%24%67%1980-87

6%4%43%1980-84
29%20%17%1984-87
84%91%71%1966-75

225%224%182%1966-80
342%303%371%1966-87
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Tabell 4:12

1988-01-25

Skattepl.
Genomsnittl. vinst

Inflation Aktieindex roal vårdestegr. kvotmetod
i I I i

1969-86 8,41 11,83 3,42 5,92

1970—79 8,75 12,51 3,76 6,26

1980-86 8,98 27,73 18,75 13,87
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III:3Tabell

vid% realisationsvinstskatt i nominellMermindre propor-av
vidreaskattmed nuvarandejämförtkapitalinkomstskatttionell

småhus 100anskaffningskostnadförsäljning av

%4060%, prop.kap.1nk.skatta Reavinstskatt

år årår 20år 10 155Innehavstid
Inf1ationpr1s-
ökning

40% 40%3% 35%32 +++-
33% 40%6% 22%54 +++-

40%20% 32%8%108 ++ +-
27%22%14%9,5%109 +++—
25%21%14%9%33 +++-
23%20%9% 12%55 +++—
17%15%9%11%1010 ++ +-
11%5% 9%12%34 +++—
12%10%5%11%56 + ++-

4%4%13% 0%57 ++1-
10%9%12% 4%1011 +++-

4%1% 4%13%1012 ++ +-
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III:6Tabell

% realisationsvinst vidi nominellMermindre skatt propor-av
reaskatt vidmed nuvarandetionell kapitalinkomstskatt jämfört

småhus 100anskaffningskostnadförsäljning av

%2560 %, prop.kap.1nk.skattReavinstskatta

årår år 20år 15105Innehavstid
Inflationpris-
ökning

25%25%18% 20%32 +++-
25%7% 18%21%54 + ++-

17% 25%23% 5%108 +++—
7% 12%1%24%109 ++--

10%1% 6%24%33 ++- -
8%3% 5%24%55 ++- -

0% 2%6%26%1010 3 +- -
6% 5%27% 11%34 —-- -
5% 3%26% 10%56 - -- -

11% 11%15%28%57 - - --
11% 6% 5%27%1011 -- ——
14% 11% 11%28%1012 -- --
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Tabell IV:2 a

Tillämgade skattesatser

vid beräkning inkomstskatt enligtav nuvarande systemi tabell Iv:2
Sammanräknad inkomst enligtSkattesatser

år årstkr 1983 1988 kvotmetodenregler

40 3535 33-
40 80 4045 33-
80 120 5050 45-

120 160 5550 45-
160 200 6550 45-

200 300 7550 60-
60300 400 7550-
60400 500 7550-
60500 1000 7550-

1000 7550 60-
AJ_ 4‘Vf__

uppräknade tillInkomsterna
års tillämpats1988 värde har

JO-RINK4
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KVOTMETODJU STERAD

VILLAUNDERSKOTTFÖR30%VID AVDRAGSEFFEKT
20.000TILLUPP KR

med~nuvaran-Jami-ofti i kr.,Skillnad skatt,um påunderskottsavdragdea; 1933,
tkr.

50 tkr.tkr.40tkr.30Ucr. 20 th.10kr.0

ZEOJKD30D$0 H501%w
4650 5550950 2800450-5060
4450 6300750 2600250-25070
4250 610050 550 2400-45080
4050 5900350 2200-150-170090

57003850150 2000-1400-3400100
3650 5500-1900 100 2400-3900110
4650 5900-2400 -400 2350-4400120

69001850 4600-2900 -900-4900130
6850-1400 1350 4100-3400-5400140

63503600-3900 -1900 850-5900150
48702120-5380 -3380 -630-7380160
2970-7280 -5280 -2530 220-9280170
1070-1680-9180 -7180 -4430-11180180

-3580 -830-11080 -9080 -6330-13080190

-2730-5480-14980 -12980 -10980 -3230200
-8150 -5400-17550 -15650 -13650 -10900210

-11150-20650 -18650 -8400-16650 -13900220
-14150-23650 -21650 -11400-19650 -16900230
-17150-24650 ~144C0-26650 -22650 -19900240

-20150 -17400-27650 -25650-29650 -22900250
-23150 -20400-29150 -27150 -25150260 -31150

-24150-26150280 -32150 -30150 -23150-34150
-27150300 -29150-35150 -33150 -31150-37150

350 -36450 -34650-42650 -40650 -38650-44650
400 -42150-50150 -48150 -44150-46150-52150
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Förord

Utredningen reformerad inkomstbeskattning har givit departements-om
sekreteraren Ingvar Linse vid finansdepartementet i uppdrag belysaatt
skattereformens påinverkan bostadsmarknaden.

Föreliggande kompletterar omfattanderapport material tidigareett som
tagits fram utredningen. innehållerDen alltså inte heltäckandeav en
diskussion skattereformens effekter för bostadsmarknaden.av

Arbetet med har bedrivits tvåunderrapporten veckor i april och i maj
Utgångspunkten1989. de förslagär reformerad inkomstbeskattningom

då förelåg.som
Torsten Landgren, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, professor

Peter Englund, Uppsala universitet departementssekreteraren Stefansamt
Ackerby departementsrådetoch Lars Heikensten, finansdepartementet, har
givit värdefulla påsynpunkter Författaren självrapporten. föransvarar

deoch bedömningar innehåller.denrapporten som

Stockholm i maj 1989

ÖbergSvante
Finansråd
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på bostadsmarknadeninverkanSkattereformens

LinseIngvarav

sammanfattning.ochInledning
vårt nuvarandeikapitalinkomsterbeskattningenförtypiskt dragEtt av

åtminstone delvis realaeftervissa fall beräknasde iskattesystem är att —-
beskattningsbarkapitalavkastning räknasrealendastprinciper d.v.s. som

förbetydelseharnominella. Dettaefterfall stori andraochinkomst
bostadsmarknaden.situationen

ocksålån. finansierasmed Det kanoftafinansierasbostadInnehavet enav
bådafrån I fallen kan sägabanken. manutägaren taratt pengargenom

sin skattdärmedochinkomst ävenbeskattningsbarasinminskarägarenatt ~
medI falletkapitalet.insattadetnominellamed den räntan-
1983sedanreduceratssuccesivtskatteavdragetdocklånefinansiering har

emellertid%. Samtidigt beskattastill 47år maximerat1989ioch är
såboende ochi formtillfallerbostad, ägarenavkastningen avsomen

efter principerockså realisationsvinst,i formsmåningom kanske somav
idetasymmetri gjortDenna harreala. attbetraktaskannärmast som

innehavetspecielltsin bostad,mycket lönsamt ägaallmänhet är att om
utvecklingen bo-långalån. perioder harUnderfinansieras med

sådanomgivningar, varitmed attsärskilt i storstädernastadsmarknaden,
lån botti princip harmedbostadsrättsinnehavarevillaägare och stora

i allmänhetskulderderas realaminskninginflationensgratis. Dels har av
derasdels harbostaden,utgifter förderasiblandvarit större änt.o.m.stor,

inflationen.stigit i värde fortareibland ändärutöverhus
kombinationibostadsägare,utformning förSkattesystemets gynnsamma

hushållen incitamentnyproduktion, harsubventioner tillfrikostiga gettmed
omfattandestimulerat tilldärmedägda bostäder ochsig ettskaffa storaatt

attraktivatomtpriserochstigande bostads-dessutombostadsbyggande och
mångaså förbetydelsefullai dagskattereglernaasymetriska ärDelägen.

utsträckning valti växandeboende atthushålls finansiering sitt att manav
låneräntor bostadssubvention.nominelladrabetrakta rätten att som enav

också varithaförefallerägda bostäderförskattereglernaDe gynnsamma
subventioner tillnuvarandeutformningenmotiv bakomflera avett av

hyreshus.
reformeradUtredningentill skattesystemförslagMed det omnytt som

iasymmetriernakommerRINKinkomstbeskattning presenterar
skattesatsernakommerDessutomminska.kapitalinkomstbeskattningen att

kvarvarandeeffektensnedvridandedenminskarvilketreduceras, avatt
renodlatförskjutningkraftiginnebär ettFörslaget motasymmetrier. meren

den nominellaföreslår utredningenSamtidigt attnominellt system.
%, bedömts30med skattesats,skall beskattasavkastningen ge ensomen

% inflation.4vidkapitalavkastning efter skattrimlig real
utformade kompensa-delvistill hyresbostäder ärSubventionerna ensom

Eftersomför bostadsägare.gällerskattereglernation för de somgynnsamma
villaägareförblir mindreskattereglernainnebärreformen gynnsammaatt
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har det naturligt subventionerna tillansetts hyresmarknaden reducerasatt
i samband med skattereformen, också föreslår.vilket RINK

Ett inslag betydelse för bostadsmarknaden, iannat utredningensav
betänkande, de föreslårskattesänkningar RINKär delvis bliatt som avses
finansierade skattebasen för breddas. Ett förslag tillatt hurgenom moms
detta skall till har utarbetats Kommitten för indirekta skatter, KIS.av
I KIS ingårbetänkande bl.a. förslag påfull byggandetett att ta utom moms
och vissa tjänster brukar köpas fastighetsägare. Detta kommersom attav
ytterligare höja boendekostnaderna och kostnaderna för nyproduktion,att
underhåll förvaltningoch fastigheter.av

I denna bilaga diskuteras skattereformen,hur enligt det förslag som
förelåg den 22 maj 1989, påverkakan komma bostadsmarknaden.att
Framställningen koncentreras reformens inverkan boendekostnader
och fastighetspriser. Däremot diskuteras inte hur förändringar i boen-
dekostnader tillsammans med de skattesänkningar och bidra gsförändringar

föreslås påverka hushållskan komma olika ekonomi.attsom
I korthet följandedras slutsatser:
skatteförslaget innebär asymmetrierna i dagens skattesystem minskar.att

fårDärför effektdet boendekostnaderna i villor ochstor bostadsrätter.
Detta kommer sannolikt skapa tendens till fallandeatt reala marknads-en
värden bostäder. Enligt de överslagsmässiga beräkningar presente-som

det dock osannoliktär de reala marknadsvärdenaattras en genom-
snittsvilla minskar med 26%. Den sänkningän skatten arbets-mer av

ingårinkomster i reformen kan mycket väl medföra minskningensom att
blir betydligt mindre.

Det troligtär eventuellt realt prisfallatt ett kommer ske underatt
några år.loppet Det kan därför mycket väl sig uttryck i detaav att

nominella priserna ligger några år.stilla under
De minskade bostadssubventionerna i kombination med övriga-

föreslåsförändringar kommer medföra betydligt ökade kostnaderattsom -
för ägare hyresbostadshus. De kostnadshöjningarnastörsta drabbarav
ägare subventionerade d.v.s.hus, nyligen ombyggda eller ochav yngre

hyresnivånnyproducerade Effektenhus. beror, till följd bruksvärde-av
hur de allmännyttiga bostadsföretagen kommer finansierasystemet, att

sina ökade utgifter.
råderI dag betydande spridning hyrorna bostäder ungefären av av
standard. Denna kommer hyrorna följerattsamma accentueras om

kostnadsutvecklingen i de enskilda husen. Det troliga dock den äldreär att
osubventionerade beståndet,delen det allmännyttiga ivilken hyrorna ärav
lägst, kommer bära del de och ombyggda husensatt en av nyare
kostnadsökning. Därmed kanske ökad hyrcsspridning undviks, samtidigten
kan konsekvens denna hyressättningspolitik bli den totalaen attav

beståndethyreshöjningen i det privata blir de ökade kostnadernastörre än
drabbar fastighetsägarna. Utfallet kommer dock sannolikt varierasom att

betydligt mellan olika privata hyresvärdar.
På längre sikt det troligt reformenär medför vi kommer väljaatt att att

påkostadebo i mindre hus vi skulle gjortatt än dagens skattesystemom
bibehållits.
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effekterframställningen först skatteförslagetsI fortsatta diskuterasden
påverkaspåvillamarknaden,därefterdiskuterashurhyresbostadsmarknaden

kortfattat effekterna bostadsrättsmarknaden.och sist berörs

på villamarknaden.2. Effekter

påDetta medför prisernai det oreglerad.Villamarknaden är närmaste att
så standardskillna-utsträckning prisskillnader avspeglarvillor i sätts attstor

så Det finnsköparna värderar dem. dockder, i vid bemärkelse, ävensom
påverkar villapriserna. Större delenboendestandardandra faktorer än som

lån.villorna byggs med statligt subventioneradenyproduceradede t.ex.av
kapitaliseras i priset nyproducerade hus.värdaDessa är sompengar

prisskillnad villor medmellan och gamlaDärmed uppkommer nyaen
standard.samma

marknadsvärdet bör det diskonteradeGenerellt gäller motsvaraatt
finner deframtida boendekostnad acceptabel, plusnuvärdet den ägarenav

tillfaller fastighetens reducerat med hans kostnadersubventioner ägare,som
underhålla fastigheten m.a.o. kostnaderandraför och änägaatt

med riskpremie garderin för felslagnafmansieringskostnader och en som g
sannoliktoförutsedda händelser. Riskpremienoch andraförväntningar är

hushållför villaägare. För de flesta villaägandebetydande storlek ärenav
hushållhushållets tillgångar måstebland och oftadominerandevillan helt ett

hushålletsförhållande villa.lån, till för köpai attär storata resurser, ensom
fådärför drastiskafastighetspriser kanFörändringar marknadsräntor ochav

hushålls ekonomi. Detta sannoliktvillaägande harförkonsekvenser ett en
återhållande villaprisutvecklingen.effekt

förslag.Utredningens

arbetsinkomster,sänkta skatterRINK, förslagetDe förslag i utöver om
på villamarknadenutvecklingenbetydelse för är:är störresom av

beskattas med skattesatseninkomstslaget kapitalInförandet somav
frånhushållens reduceras dagensränteavdrag%. medför30 Detta att

hushåll, %.nivå flesta till 30% för de47 bruttoräntan,av
fastighetsskattenhöjningschablonintäktsbeskattning ochSlopad2. en av

efterVillor byggs% taxeringsvärdet för äldre villor.1,5till somav
år byggåret.från 5fastighetsbeskattning i efter1990 undantagnaär
nästkommande 5underfastighetsskattbelastas de med halvDärefter

Förändringarna i sigår därefter med full fastighetsskatt.förstoch
jämfört med dagenshöjningblygsam skatteuttagetinnebär bara aven

dockdetändrade skattereglerna kommer ägaUtöver deregler. att
villabeståndet medföraDenna beräknasomtaxering 1990.avrum en

50 %. Denmedgenomsnitt ökar knappttaxeringsvärdena iatt
betydande. Förblir därförskattebetalningarnaeffektensammantagna

föreslås tvåövergången till det skatteuttagetmildra högreatt
skattereglerna. Dels begränsasövergångsregler devid införandet av nya
% taxeringsvärdet för alla1992 till 1,21991 ochfastighetsskatten av
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utgår,hus, dels för villor byggda 1986-1990, bara halv fastighetsskatt
åri fem efter färdigställandet.

3. Begränsning ränteavdragen, vid beräkning beskattningsbarav av
inkomst, till 100.000 kr per person.

4. Slopad reduktion byggmomsen. Enligt nuvarande regler reducerasav
markarbeten och vissa konsulttjänstermomsen med 20%. Momsen

på byggmästeriarbeten reduceras med 60%. Enligt det förslag KISsom
läggaämnar skall reduceringsreglerna bort utgåoch fulltas moms

samtliga nämda utgifterovan
Moms kostnader för avlopp, sophämtning,vatten, olja, el och

Samtidigt nuvarande påpunktskattergas. energi sänks %.som med 30

Sammantaget medför förslagen kostnaderna för bo iatt villa ökar vidatt
dagens vlllapriser. Detta kan medföra villapriserna åtminstonefaller,att i
reala Den minskadetermer. beskattningen arbetsinkomster fåkan dockav

påmotverkande effekt villapriserna. I de följandeen avsnitten görs en mer
ingående analys de olika delförslagens effekterav villapriser och
bostadsbyggande.

Ändrad inkomstbeskattning med bl.a. ändrade ränteavdrag och högre
fastighetsskatt på äldre hus.

sänkningen skatten arbetsinkomster kommer hushållensav ökaatt
köpkraft prisnivå.vid dagens Dessutom kommer den sannolikt stimuleraatt
hushållen till ökat arbetskraftsutbud,ett kommer få expansivattsom en
effekt hela ekonomin. Vilken effekt fårdetta bostadsefterfrågan och
därmed villapriserna, svårtäven är kvantifiera. Detatt förefaller dock

efterfråganklart med dagensatt boendekostnader skulle öka.
Reduktionen den skattesats vilkenmot räntor avdragsgillaav är och

övergången till högre fastighetsskatt, kommer dock höjaen kapitalkost-att
naderna för villaägare och därmed boendekostnaderna,även dagensom
villapriser består. Därför kan skattereformen, detrots nämndaovan
effekterna, medföra fallande reala Villapriser övergångsskede.under Omett
det prisfalletreala sprids under någraloppet årut det dock inteärav
otroligt det kan ske de nominellaatt prisernautan att faller.

Skattereformens effekt kapitalutgiften efter skatt, för villaägareen
låneñnansierar sitt villainnehav, utgångspunktkansom förtas som en

analys reformens påinverkan de reala villapriserna.av
Med nuvarande låneräntaregler %12 före skattger en räntaen

efter skatt 6,36 %. Enligt gällande uppgårregler schablonintäktennu
för normalvilla till 2 % taxeringsvärdet. Schablonintäktenen beskattasav
med högst %47 villaägaren redovisar underskott sin villa iom och

fall villaägarensmed marginalskatt.annat Fastighetsskatten uppgår i dag
till knappt 0,47 % taxeringsvärdet. Fastighetsskatt och skattav
schablonintäkt uppgår därmed i dag till %1,41 villas taxeringsvärdeav en
for hushåll.de flesta Dagens taxeringsvärden beräknas i genomsnitt bara
uppgå till drygt hälften villas marknadsvärde. Med marginalskattav en en

47% vilket denär relevanta marginalskattesatsen för de flesta som,



1989:33SOU6 Bilaga 12

och skattfastighetsskattvillor, kommersinaunderskottredovisar
marknadsvärde.uppgå 0,7% villastillgenomsnittschablonintäkt i att av en

lånefmansierad villa i dagförkapitalkostnadentotalablir denDärmed en
marknadsvärdel.%7 husetsgenomsnitt drygti av

% efter8,4% marknadsränta ränta12Efter reformen motsvarar
marknadsvärde% villas75taxeringsvärdeMedskatt. enantaget avett

10äldretaxeringsvärdet, hus än%1,5fastighetsskattkommer aven
förKapitalkostnadenmarknadsvärdet.%uppgå 1,1år, till drygt enatt av

%,12marknadsräntavidså reformen,fall efterivillaägare kommer en
marknadsvärdez.% villansuppgå 9,5till drygtatt av

efter skatt,kapitalkostnadenmedförakan attSkattereformen m.a.o.
%.35stiger med knapptsin villa,lånefinansierarvillaägareför somen

11,35 för% 100126 attprisfall knapptrealtDärmed krävs ett -
återgå tillskattereformen skall motsva-villa efterförkapitalkostnaden en

prisfallmaximala realadetdärförDetta börnivå reformen.förerande vara
medföra.kunnaskullereformensom

prisfall blireventuelltförtalarrad faktorer att ettDet finns somen
sannoliktdetochberäknaskanprisfall attmaximalamindre detän som

några år.under loppetäger avrum
delar redantillframskall läggas ärInnehållet storadet förslagi som

Det harbeteende.folksinverkanredan i dag hadärförDet börkänt. en
våra Skattereglerförändringaroch skerredan skett somdessutom av--

iförstaföreslås RINK. Som stegettderiktningiför dem mot avsom
marginalskattenhögstasänkningdenriktning kandenna avman se
år. hari Regeringengenomförts%från % 4750 tillgrundbeloppet som

år 1990föreslå sänkningfortsattkommerdenaviserat attdessutom att en
skattesänkningdenutformningochinriktningungefärmed somsamma

innebär högstaexempelvisår. Om detta attgenomförts iharsom
år skulle detta% 1990till 44sänksgrundbeloppetmarginalskatten

stiga% kommermarknadsränta,vid 12 attefter skatt,medföra räntanatt
kapital-höja dagens%. skulle% 6,72 Dettanivå 6,36 tillfrån dagens

medföra% vilket skulle kunna ett5med drygtskattefterkostnader
det%. Därmed skulle5storleksordning d.v.s.prisfall imaximalt samma

medföra,skattereformen kanvillor,prisfalletrealamaximala som
prisfallrealadettainflation uppkommer%20%. Vid 6till drygtreduceras

år.stilla i drygtliggerprisernanominella tredeautomatiskt om
nämndaredanprisfall, denmotverka ärkanEn faktor ettsom

viktig faktorEn ärarbetsinkomster. attskattenminskningen annanav
Varjenyproduktionskostnaden.bestämdalång siktvillapriserna är av

nyproduk-jämviktsnivå, relaterad tilllångsiktig ärunderprisfall somen
förväntningardärför skapakommerför villor, atttionskostnaden om en

kapitalvinster förförväntningarprisuppgång därmedochframtida om
villaägaren.

l 0,07060,00230,470,010,470,121 +Beräknat +som: -
2 0,095250,75-0,0150,3-0,121Beräknat +som: -
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Det kan i detta sammanhang intresse villapriser-att notera attvara av
under åretde stigit den justeringsenaste skatteskalornana trots av som

år.skett i Detta visar de här beskrivna effekterna villorsatt prisutveck-
ling partiellaär och mycket förtasväl kan andra händelser i ekonomin,av

rådandeexempelvis den påverkarhögkonjunkturen, bostadsmark-nu som
naden.

Begränsning ränteavdragen till kr100.000av per person.

I de flesta villaägande hushåll finns tvåde inkomsttagare. Den effektiva
begränsningen ränteavdragen blir därför i allmänhet 200.000 krav per
villaägande eller villaköpande hushåll. Begränsningen medför drastisken
höjning den marginella hushållränteutgiften för påmed skulderav över
1,6 miljoner vid räntenivå.dagens 1,67 miljoner vid %12 ränta.

Avdragsbegränsningen får inledningsvis småsannolikt bara effekter
bostadsmarknaden. Den kan medföra prisfall, mindrestörreett antalett
hus med höga marknadsvärden, det maximalaän prisfall som ovan
beräknats. I dag beräknas dock bara % hushållen1 bli berörda. Tillca av
detta kommer hushållde flesta i dagatt köper villor i den prisklasssom

berörs inte finansierar lån.hela köpet medsom
Om avdragstaket förblir nominellt oförändrat kommer det, längre

sikt, långsiktigaväxande betydelse.att Den effekten hushållenbliren att
stimuleras ñnansieraatt växande del sina reala investeringar meden av

sparande i lån.eget stället för med Därmed kommer avdragstaket att
stimulera till hushållssparande.växandeett En följdeffekt blir efterfrå-att

villor dämpas. Utvecklingen kommer dockgan ske gradvis och därföratt
sannolikt ha liten påeffekt villapriserna. Däremot så småningomkan den
medföra minskad nyproduktion villor.störreav

Moms på energi och taxebaserade tjänsten

Momsbreddningen beräknas medföra genomsnittlig boendekostnadsök-en
m2ning 14 kr åstadkommavilla. För att motsvarande minskningca per en

m2kapitalkostnaden villa, marknadsräntannär 12 %,av är krävsper ett
pårealt prisfall frånknappt 2 % nivå.dagens Inverkan breddningenav av

moms-basen villaprisena kan förväntas bli relativt begränsad im.a.o.
jämförelse med övriga förslag.

Effekter på nyproduktionen villor.av

Som tidigare bör villapriserna långnämnts sikt bestämdavara av
nyproduktionskostnaderna. Detta samband uppkommer därför det äratt
osannolikt någradet byggs villoratt marknadspriserna nybyggdaom
villor lägreär byggkostnaderna.än Realt fallande villapriser kan därför
medföra nyproduktionen minskaratt eller upphör.temporärt

I växande ekonomi kan vi förvänta inkomsternaen att växer öveross
tiden. Därmed efterfråganväxer sannolikt även bostäder. Med ett
konstant eller endast ökande utbud efterfrågeökningleder dennasvagt bl.a.
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både villor. När betal-marknadsvärden äldre ochstigandetill nyare
kommit ikapp byggkostnaderna kommernyproducerade villorningsviljan för

gång prisuppgångenåter eller i styrka.i upphörochvillabyggandet avtar
medföra minskadskattereformen kanvisarResonemanget att en

reformenblir precisvillor. Minskningennyproduktion störst närav
medföra bostadsbyg-sikt bör reformenlängregenomförs. Men attäven

m2kapitalkostnaden vidvillor eftersommindre dyragandet inriktas per
bli i dag.långsiktigt jämviktspris villor kommer högre änattett

fastighetsskattkombination med reduceradbyggmoms ilopad reduceringavS
villor.på nyproducerade

för skall slopasreduceringsregler byggmomsenKIS förslag gällandeatt nu
9 %. Förslagetbyggkostnaderna drygtökningmedföraberäknas en av

medföra minskat byggande.isoleratdärförbör ettsett --
år villai 10 efterreduktion fastighetsskatten ärDen att enav

färdigställd, också föreslås delvis motverkaRINK, dockkommer attavsom
Den reducerade fastighetsskattenbyggande. är,minskattendensen till

därmed medföraoch kommerräntebidragen, värdprecis attpengarsom
inte för deberedda betala baravilla-köparepotentiella är att extraatt

ocksåutgår påidag nyproducerade husredanräntesubventioner utansom
fastighetsskatten.den reduceradeför

prispåslag reducerade fastighetsskatten kandenHur stort gesom
på värderar denpotentiella köparesjälvfallet hurupphov till beror

tyderEn överslagsmässig kalkylfastighetsskatten. attreducerade
%3till 8,5värderas mellanskulle kunnafastighettskkattenreduktionen av

% nyproduktionskostnaden.6och av
byggmomsreduceringenden slopade äreffekt attEn avannan

%. Genomslagetmed 9jämviktsprisnivån nyproducerade villor lyfts ca
reducerade fas-dock denjämviktspris motverkasäldre villors av

% villans produk-värderas till 6reduktionenOmtighetsskatten. av
kombination med reduceradiden slopade byggmomsenskulletionskostnad

årvillor äldre 10jämviktsprisernasin höjd lyfta änfastighetsskatt
%.med 3ca

Ändrad realisationsvinstbeskattning.

realisationsvinster skall beskattasföreslår nominellaRINK att som
föreslås vidbegränsning%. Samtidigtmed 30kapitalinkomster, d.v.s. en

den beskatt-villor innebärrealisationsvinsterbeskattningen attsomav
uppgå försälj-får % villanstill 30realisationsvinsten högstningsbara av

uppgåpå villaförsäljningrealisationsvinstskattenningspris. Därmed kan en
maximalaBegränsningen denmarknadsvärde.9 % villanstill högst avav

3 0,75-5-1,s 5-0,75Beräknat +som:

4 3 medi fotnotbetalningsströmmendiskonlerat nuvärdeBeräknat ett avsom
%.0,712diskonteringsråntan
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realisationsvinsten beskattas frånärsom ett avsteg ganskaen annars
konsekvent princip i RINK:s förslag beskatta nominellaatt kapitalinkoms-

Konsekvensenter. är beskattningenatt avkastningen villainnehavav
fortfarande blir gynnad jämfört med banksparande.t.ex. Samtidigt blir
dock den realisationsvinstbeskattningennya omfattande denänmer

Dess inlåsningseffekternuvarande. kommer därför öka jämförtatt med de
uppkommer med dagens regler.som

3. Effekter på marknaden för hyresbostäder

Hyrorna bostäder regleras ett kallassystem bruksvärdesyste-genom som
Enmet. grundbultarna iav sytemet är ägarnaatt hyresfastigheter kanav

tvådelas in i allmännyttiga bostadsföretaggrupper, och privata värdar. De
allmännyttiga bostadsföretagen, i allmänhet ägs olika kommuner,som av
innehar knappt S6 % hyresbostadsbeståndet. De allmännyttigtav ägda
husen i allmänhetär uppförda efter 1950. De allmännyttiga företagen får

vinstdrivande.vara
Bostadshyrorna i förhandlingarsätts mellan hyresvärdar och hyresgäst-

föreningen. I dessa utgårförhandlingar från de principerman som
bruksvärdesystemet på.bygger Bruksvärdesystemct olika regler förger
hyressättningen i det allmännyttiga och privata hyresbostadbeståndet.

De allmännyttiga bostadsföretagen kan i princip hyror ita sittut
bestånd så de täckeratt sina kostnader. Detta behöver dock inte gälla för
enskilda fastigheter i det allmännyttiga beståndet. Tvärtom förekommer det
i allmänhet utjämning hyrorna mellan olikaen fastigheter. mångaIav
bolag finns kapital,ett stort bl.a.eget uppkommitsom generösagenom
bostadssubventioner. I och med de allmännyttigaatt företagen får vara
vinstdrivande används detta kapital till hålla hyresnivånatt i detnere
allmännyttiga bostadsbeståndet. fårDetta också dämpande effekten
hyrorna i det privata beståndet.

Hyran lägenhet i det privata beståndet fåren överstiga hyran
lägenhet motsvarande typ i deten allmännyttigaav beståndet. Hyressätt-

ningen därför hurort styrs hyrorna ien allmännyttiga beståndortensav
Principernasätts. för hyressättning i det allmänna beståndet kommer

därmed också skattereformensatt styra inverkan boendekostnaderna i
hyreshus. Detta motiverar utvikning principerna för hyressättningen om
i det allmännyttiga beståndet innan reformens effekter på hyresbo-
stadsmarknaden diskuteras.

Hyressättning i det allmännyttiga bostadsbestândet.

mz-hyranI figur 1 visas hur den genomsnittliga i hela hyresbostadsbestån-
det samvarierar med fastigheternas ålder.
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Figur kr.m2 färdlgslâllandeår.med olikalägenheterhyresnivå iGenomsnittlig
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detta ha göradel kanTill attfastigheternaäldre är.Hyran faller en
förklaring dockviktigare är attEnhus.i gamlastandarden lägremed äratt

kapitalutgifterpå debasisdelvisallmännyttiga hus sätts somihyrorna av
husen.belastar

räntesubventionerminusdefinieras räntorKapitalutgiften kan som
fastigheten.lån belastardeamorteringarplus som

fastigheterkapitalutgiften förgenomsnittligahur denfigur 2 visasI
årålder 1989. Avvariera med husensberäknasallmännyttiga bolagägda av

producerade hus.i nyligenhögstframgår kapitalutgiften ärfiguren att
nyproducerade hus, ärframför allt iframgår kapitalutgiften,Dessutom att

ombyggdagällerDetsammavia räntebidragssystemet.subventioneradkraftigt
hus.
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Figur 2.
Kapltalutglfter och rânlesubventloner i allmännyttigt ägda fastigheter med olika
fârdlgslâllandeån
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Räntebidragssystemet innebär fastighetsägaren iställetatt för betalaatt
hela sin nominella kapitalutgift endast behöver betala garanterad räntaen
plus amorteringar. Skillnaden mellan den garanterade räntan och den
nominella betalasräntan staten räntebidrag. Räntebidragetav ettgenom
minskas successivt- och så småningomupphör denattgenom garantera--
de årräntan höjs för varje går efter det de bidragsberättigade lånensom att
betalats De bidragsberättigade lånenut. i huvudsak till nyproduceradeges
och ombyggda hus. Tidigare räntebidrag till ombyggnadgavs vilkorsamma

till nyproduktion. Från 1988som dock bidragenär till ombyggnad betydligt
g mindre generösa tillän nyproduktion.

För utgårnärvarande båderäntebidrag till hyresfastigheter och egna
hem. Den garanterade förräntan nyproducerad hyresfastighet uppgåren

åretförsta efter det bidragen beviljas,att till 2,7% för allmännyttiga
bostadsföretag och 2,45% för privata hyreshus. De ökar därefter med 0,25

år.procentenheter Motsvarande förtalper hem 4,9%är och 0,5egna
procentenheter. Skillnaden mellan reglerna för hem och hyreshuseget
motiveras med egnahemsägarenatt förutom räntebidraget också har en
skattesubvention på 47% den garanteradeca av räntan.

Kapitalutgifternas fördelning fastighetsbeståndenöver i de allmännyt-
påverkartiga företagen starkt företagens hyressättning. Det förekommer

dock skillnader landet.stora över En extrempunkt kan allmännyttan i
Göteborg sägas utgöra, kanen allmännyttanannan representeras iav

övervägandeStockholm. delen hyrorna i övriga allmännyttiga företagav
eftersätts principer kan ligga någonstanssägas mittsom emellan dessa två

extrempunkter.

3l—RINK4



SOU 1989:3312 Bilaga 12

såi nyproducerade husefter hyrornaGöteborgI sättasträvar attman
StockholmIbelastar husen. sättskapitalutgifterdede täckeratt som

så vad krävsbetydligt lägrede ännyproducerade husi ärhyrorna att som
Stockholmigengäld tvingas allmännyttankapitalutgifterna. Iför täckaatt

bestånd finansiera sinföri sitt gamlahyreshöjningartill attstörre -
kostnadshöjning denDeni Göteborg.allmännyttannyproduktion än som-

jämntfördelasräntebidragen medför överårliga upptrappningen utav
både Göteborg.bostadsbestånden ochi Stockholm

alltså sambandetmedförhyressättningsprincipernavarierande attDe
i Stockholm.ålder i Göteborgstarkare änoch hyrafastighets ärmellan en

blir.fastigheternaäldreemellertidSambandet minskar
slårbestånden igenomallmännyttigaåldersberoende i de ävenHyrornas

ålderbeståndet, komponent tashusets äri det privata att somengenom
beståndet med hyrornadet privatajämför ihyrornai beaktande när man

och husmellan gamlautjämning hyrornaallmännyttiga. Atti det nyaaven
motstånd frånsannoliktomfattning berorbegränsad ettibara skett

hålla äldrei allmännyttanshyrornaGenomhyresgästföreningarna. att nere
privatahålla hyreshöjningar i dettillbakahyresgästföreningarnahus kan

allmännyttiga.detgenomsnitt äldrebeståndet, i äneftersom detta är
fått svarttill viåldersberoende bidragitharHyrornas att en

olikatvå standard harmedlägenheterhyresbostadsmarknad. Om samma
två får värde.debilligareonaturligt den svartdet inte etthyror är avom

relativtfastigheterna medäldreytterligare deProblemet attaccentueras av
dessa lägenhetervilket änbelägna,låga centralt göri allmänhethyror är

attraktiva.mer

förslag.Utredningens

förbetydelseharskattereformen störstföreslagnai denDe inslag som
hyresbostadsmarknaden är:

subventions-motsvarar denräntebidragenreduktionEn somav
villaägareför utgöra.ränteavdragende minskademinskning ansessom

tidigaredenfastighetsskattenhetlig och högre ersätterEn ny
kategorierolikadifferentierad mellanfastighetsskatten avvarsom

år färdigställandet husutgår 5 efterdockSkattenhyreshusägare.
årendärpå dessa5 skattenföljandeDe är1990.efterbyggda

Underfastighetsskatt.% normal50reducerad tillfastigheter enav
före 1990,byggdareducerad för husövergångstid dessutomskattenär

nedan.tabell 1se
underhåll.på förvaltning ochMoms3.

olja ochsophämtning,för avloppkostnaderMoms gas.vatten,
%.30energi medpunktskatternuvarandesänksSamtidigt

byggmomsen.reduktion den s.k.Slopad av
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Minskade räntesubventioner.

I RINK:s föreslåsbetänkande den garanterade föratt räntan hyresfas-
såtigheter justeras rättvisan mellan hyresfastigheteratt och hemegna

bibehålles. Mer konkret innebär detta den garanteradeatt förräntan
genomgåendehyreshus så uppgårhöjs den 70%till denatt garanteradeav

årgångförräntan motsvarande villor. Den garanterade förräntan
nyproducerade hyreshus blir därmed 3,5% för alla ägarkategorier. Den
årliga upptrappningen %till 70 0,5sätts procentenheter, d.v.s 0,35av
procentenheter. Förslaget innebär subventionsminskning i genomsnitten

m226 kr. bostadsyta i de allmännyttigt ägda husen. Minskningen blirper
dock betydligt för subventionerstörre till nyproducerade hus, tabell 2se
nedan. Minskningen ocksåblir i de bidragsberättigadestörre privatägda
fastigheterna eftersom den garanterade årgångi givenräntan, hus, ären
lägre i privatägda allmännyttigt ägdaän hus. Andelen bidragsberättigade
fastigheter å andra sidan mindre beståndetär i det privata varför den
genomsnittliga reduktionen ungefär densammaär i det allmännyttigasom
beståndet. Den kraftigare subventionsminskningen i bidragsberättigade
privatägda fastigheter balanseras till viss del förändringar i fastighets-av
skatten privata fastighetsägare relativt de allmännyttiga.som gynnar

påMoms förvaltnings- underhdllskostnader.och

Som redan i avsnittet ingårvillamarknaden,nämnts, det i skattepaketetom
förslag från KIS det skall införasett köpta förvaltnings-attom moms

tjänster fastighetsskötsel, trappstädning och ekonomiadministrationsom
kostnader för avlopp,samt sophämtning, olja, elvatten, och gas.

Samtidigt skall nuvarande punktskatter energi sänkas med 30 %. Den
slårslopade byggmomsen förutom nyproduktionen ocksåsjälvfallet

underhåll och reparationer. Totalt beräknas KIS förslag medföra ökningen
krmzförvaltnings- underhållskostnadernaoch med i genomsnitt 20av

Ökningen någotbostadsyta. lägre i den beståndetär delen iännyare av
den äldre, tabell 2 nedan.se

Ett problem med KIS förslag fådet skulleär kunna till effektatt att
det lönar sig för fastighetsägaren producera tjänster i regiatt ävenegen om
detta mindre effektivtär köpa dem. Förän att motverka denna utvecklingatt
förslår KIS schablonmässigatt s.k. uttagsbeskattning, läggsen moms,

till- och ombyggnad reparationer underhålloch utförssamtny-, som av
fastighetsägare i regi. Förslaget skapar därmed inga incitament föregen

låtafastighetsägare utföra dessa tjänster i regi. föreslåsatt Däremotegen
ingen uttagsbeskattning förvaltningstjänster därför egenproduktiongynnas

dessa tjänster.av

Slopad reducering den s.k. byggmomsen.av

S0mredan beräknas förslagetnämnts full byggnadsarbetenom moms
medföra bådebyggkostnaderna småhusföratt och flerbostadshusm.m.

ökar med drygt %.9 Under förutsättning de ökade fårbyggkostnadernaatt
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lånräntebidragsberättigade vilketförunderlagetfullt genomslag
ocksåkapitalutgifternaförslagetnaturliga medfördetförefaller attvara

i kraft.förslagetefter det% byggs trätt9 för husmed drygt attökar som

fastighetsskatt.Ny

följandenärvarande enligthyresbostadshus för utFastighetsskatt tas
huvudregler:

%taxeringsvärde1988 0,55 1,4hyresrätt: NyttAllmännyttig °
0,55 2,5 %.taxeringsvärde1988NyttPrivat hyresrätt.-

så det skallprincipfastighet iIaxeringsvärdet är satta atten
taxeringen. Dennamarknadsvärde vid själva75% fastighetensmotsvara av

hyreshus.mindre strikt vid taxeringdocktillämpasregel av
marknadsvärdenMånga betydligt högrehyresfastigheter har änäldre

hyresintäkter de drarefter deenbart skulle dömmaborde hade om man
ofta centralt belägnagamla fastigheterstädernain. I de ärstörre

förhållandevishushåll litesliteroftaHyresgästernaattraktiva lägen. är som
underhållet många billigt.äldre fastigheterpå iDärmedfastigheterna. är

värdefull hyresgäs-plötsligt bli mycketfastighetenDessutom kan t.ex.om
går bostadsrättshus. Enförsöker denoch köpaterna annansomsamman

ifrån fria.går sikt släppshyrornamöjlighet bortse är attattsom
beståndet.i det äldresannolikt innebära väsentligt högre hyrorDetta skulle

slåtillåtshyresbostadsfastigheter dock baraäldreHöga priser
omfattning. Vid taxeringeni begränsadtaxeringsvärdenaigenom tar

hyresnivånockså Detta medförtill i fastigheten.hänsyn attstorman
m2 ifastighetsskatten allmänhetoch därmed ärtaxeringsvärdena även per

i hus.lägre i gamla än nya
föreslås fastighetsskatt skallhuvudregeln bliRINK:s betänkandeI att

Eftersom i dagutgå % fastighets taxeringsvärde. skatten1,5med tasenav
allmännyttigt ägda hus förförbetydligt lägre skattesats änmedut en

väsentligtenhetlig fastighetsskattesatsinnebär störreprivatägda enen
privatvärdarna.allmännyttiga värdarna förkostnadshöjning för de än

slår hårt kostnaderna för husräntebidragenRedaktionen nyareav
Även den slopade reduktionennyproduktionen.framtidaoch den av

hårtslår Om hus dessutomnyproduktionen.byggmomsen ägarna av nyare
blisamlade kostnadshöjningarnafastighetsskatt skulle defullskulle betala

årgångar. För undvikai äldreprocentenheter10 20 än attstörre att en-
uppstår föreslår efter 1990 befriassådan utredningen hus byggdaskillnad att

därpå årenår följande 5från färdigställandet. Dei 5 efterfastighetsskatt
föreslåsutgå % Dessutomföreslås 50 normalbeloppet.medbaraskatten av

reduceras detövergångsbestämmelser fastighetsskatteninnebär attsom
framgår nedan.tabell 1sätt som av
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övergångsreglerTabell 1. för införande fastighetsskatt.av ny

År Ingen fastighetskatt 50 % fas-normalav
för hus färdigställda tighetsskatt för hus
år: för färdig-hus

år:ställda

1991 1977-1990 1973-1976
1992 1979-1990 1975-1978
1993 1981-1990 1977-1980
1994 1983-1990 1979-1982
1995 1985-1990 1981-1984
1996 1987-1990 1983-1986
1997 1989-1990 1985-1988
1998 1987-1990
1999 1989-1990

Förslaget innebär fastighetsskatten jämförtatt med dagsläget minskar
för hus i det beståndet.allmännyttiga såMinskningennyare denär stor att

m2.genomsnittliga höjningen i allmännyttan 1 krstannar per

Samlade effekter förslagen.av

Den samlade effekten de olika förslagen hyresnivån beror,av som
tidigare pånämnts, hur hyrorna i de allmännyttiga pâverkas.husen
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allmännyttigapå ikostnadernainverkanSkattefiirslagetsTabell 2.
m2 året efter reformensbostadsyta forstautgiftsökningbostadsiöretag, per

genomförande.

Nuvarande Procen-Breddad SummaMinska-HöjdBygg-
tuellutgiftnadsår defastig- rän- moms

ändr.tebidr.hets-
skatt

12,950 38621221940 7
365 11,843221941-60 7 14

11,53704215 2071961-74
14,565 45063 191975-84 -18
12,74836177 181985-88 -33

13,65307269 16+23-36Nyprod

Genom-
12,23884726 20 lsnitt 1 +

initialtframgår tabellde olika förslagen, attTillsammans kommer avsom
genomsnittmed ibostadsföretagenallmännyttigaför dekostnadernahöja

kostnadernahöjningen ärgenomsnittliga procentuella%. Den12drygt av
årgångarnaårgångar. de äldreSpridningen inomför allaungefär densamma

till de huskoncentrerasKostnadshöjningarna i dessadockkan stor.vara
blirlån, huseni de övrigasubventionerademednyligen byggts omsom

små.kostnadshöjningarna
uppgång iockså fortsattkommerdet byggs husAllteftersom ennya

m2 bostadsföretagenallmännyttigaför de attkapitalutgiftgenomsnittlig per
reduce-dekapitalkostnader borttagnaföljd de högretilläga somavrum

medför.för byggmomsenringsreglerna
ihyreshöjningdentvå för hurytterlighetsalternativtänka sigMan kan

ökadefinansiera debeståndet förkrävsallmännyttiga attdet som
varje enskildhyreshöjningar iDet ärkostnaderna kommer att ut. ense ena

just dendrabbarkostnadenökadedenfastighet motsvarar somsom
har lägsti de hushöjning hyrornaDet andrafastigheten. är somaven

måste tolkasstandardförhållande standard, där begreppetsintillihyror
bostädernas läge.faktorerinkluderabemärkelse ochi vid som

totaladenminimerasalternativetförstaenligt dethöjningen skerOm
beståndet i förstaprivatai detDå hyrornahyreshöjningen. kommer även

skulleSamtidigtkostnadshöjningar.drabbashushand ske i deatt avsom
svartasikt dendärmed ävenförstärkas ochhyresspridningendock

betydelse.bostadsmarknadens
beståndetallmännyttigai detde lägsta hyrornai stället somOm det är
bli änsannolikt störrehyreshöjningentotala attdenhöjs, kommer
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skattehöjningarna och subventionsminskningen, eftersom de totala
hyreshöjningarna i beståndetdet privata i detta fall kan bli destörre än
ökade kostnader drabbar privatvärdarna betraktade kollektiv.som som

påMed denna profil allmännyttans ocksåhyreshöjningar finns risk atten
del hyreshöjningen hamnar hos andra privatvärdarstor deänen av som

Ådrabbas ökade kostnader. andra sidan skulle den marknaden,av svarta
i detta fall, minska i betydelse.

I dag såhyrorna i hus höga de knappast kan höjasattanses nya vara
på mycket attraktiva lägen. Detta, iutom kombination med allmän-mer,

slåtidigare policy kostnadshöjningar,nyttans till följdatt minskadeut t.ex. av
på bestånd,räntebidrag hela sitt talar för väljer mellanstrategiatt man en

där de äldre fastigheterna beståndeti det allmännyttiga kommer bäraatt
del de kostnader beståndet.drabbar de husen i Därmeden av som nyare
det sannolikt deär totala hyreshöjningarna beståndeti det privataatt blir

de privata värdarnasstörre än ökade kostnader. Spridningen i utfallet mellan
olika värdar kommer dock sannolikt bliatt stor.

på4. Effekter bostadsrättsmarknaden.

Bostadsrätter kan räknas till kategorin ägda bostäder. I bostadspolitiken
mångahar dock bostadsrättsföreningar jämställts med allmännyttigasätt

fårbostadsföretag. Exempelvis bostadsrättsföreningar i allmänhet räntebidrag
villkor allmännyttiga företag. De ocksåbetalar fastighetsskattsamma som

enligt regler de allmännyttiga företagen.samma som
Ett skäl till likheten i regler för allmännyttiga bostadsföretag och

bostadsrättsföreningar sannoliktär bostadrättsägaren sin bostadägeratt
indirekt. Egentligen bostadrättsinnehavareäger andel i bo-en en en
stadsrättsförening självständig juridiskär och i sinsom en turperson som

den fastighet i vilken medlemmarnaäger bor. Föreningen finansierar sitt
lån frånfastighetsinnehav med kreditmarknaden frånoch kapitalinsatser

frånmedlemmarna. Avgifter medlemmarna för finansieratas ut att
föreningens lånutgifter, däribland och fastighetsskatt.räntor Avgiften

inte avdragsgill för medlemmarna vidär beskattning. Ibland sigägnar
också åtföreningen uthyrning lokaler vissaoch lägenheter i föreningensav

fastighet.
föreslårRINK bostadsrättsinnehavare sikt skallatt samma

skattevilkor villaägare. Detta innebärabör bl.a. bostadsrättsföre-attsom
får påningar räntebidrag vilkor villaägare. En storsamma som annan

fårförändring bostadsrätterär och betydligt högre taxeringsvärdenatt nya
tidigare.än
I dag beräknas i princip taxeringsvärde själva bostadsrättsföre-ett

ningen. Detta taxeringsvärde delas därefter föreningens medlemmarupp
och ligger till grund för schablonintäkts- och förmögenhetsbeskattning hos
dessa.

Föreningens uppgårtaxeringsvärde till taxeringsvärdet den fastighet
bostadsrättsföreningen tillgångarplus föreningensäger övriga reducerat
med föreningens skulder. Beräkningsmetoden låga taxeringsvärden, iger
jämförelse med taxeringsvärdet tvåvilla, Förskäl. det första sättsen av
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gälltde principerfastighet efterföreningenstaxeringsvärdet omsom
i äldre husspeciellthyrornaEftersomhyresbostadshus.fastigheten ettvar -

förhållandelågt tillinivå marknadsvärdepå låg blir dettaregleradeär en-
består Ompå husetbostadsrättermarknadsvärdet de av.somsumman av
taxeringsvärdebelånad föreningensreducerasdessutomfastigheten är

överstigerföreningens skulderomöjligtinte allsDetytterligare. attär t.ex.
taxeringsvärde noll.Då bostadsrätternasblirtaxeringsvärde.fastighetens

förslag.Utredningens

%till 75taxeringsvärdenföreslår sättsbostadrätternasRINK avatt nya
föreningensden andeltaxeringsvärde ochbostadsrättens avsumman av
föreslåsVidarepå bostadsrätten.taxerade attdenskuld belöpersom

i medlemmar-avdragsgillaränteutgifter skallbostadsrättsföreningens vara
medlemmernas ränteutgifter.övrigadeklarationer sätt somsammanas

100.000 krin i deskall räknasavdragnaden räntaninnebär bl.a.Detta att
Ytterligareenskildförränteavdragetmaximalablir det person.ensom

fastighets- ochbetalablir de skallbostadsrättsägareförändringar för att
villaägare.reglerenligtreallsationsvinstskatt somsamma

förtaxeringsvärdenframmöjligtsannolikt inteDet attär nya
intedärförår Förändringarna kommer1993-1994.förrän attbostadsrätter

någotpreciserat konkretbakgrund dettadå. RINK harförränske mot av
nöjt sigdetalj skallbostadsrätter iregler för ut utanförslag till hur senya

riktlinjerna.beskrivna allmännamed de ovan

på bostadsrättspriserna.effekterFörslaget.:

bostadsrättsfö-olikasig kraftigt mellansituationen skiljerekonomiskaDen
utgifterolika bostadsrättsägareseffektFörändringarnasreningar.

taxeringsvärdenockså Nya ochspridning. högahadärförkommer att stor
fastighetsskatten ochkraftig höjningmånga medföraförkommer att aven
boendekostnaden förDärmed ökarförmögenhetsskatten.ivissa fall även

Även drivaräntebidragsregler kommerändrade attbostadsrättsägare. upp
föreningens ränteutgifter kommerdraRättenboendekostnaderna. att av

någothåll fall kanske sänkaåt iochå dra t.o.m.andra sidan motsattatt
kostnadsbil-den ändradevillor kommerPrecis förboendekostnaden. som

marknadspris.bostadsrätternaskapitaliseras isannoliktden att
finns i dagensfördelartillvarata delyckatsDe föreningar bäst somsom

kommer därmedökakostnadersannolikt de mest,blir attskattesystem vars
påtaglig Omvänt kommerför dessa.också prisfallför realtriskenblir mestett

osubventione-medi föreningför medlemmarna storaboendekostnaderna en
skattereformen.till följdsannolikt minskarade skulder att av
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Utredningen reformerad inkomstbeskattningom
Neutral beskattning arbetsinkomsterav

professor Nils Mattssonav

Syftet med denna undersökning1

fråganI denna undersökning jag utveckla synpunkter hurattavser en
ocksåneutral beskattning arbetsinkomster utformad. Jag villbörav vara

beskriva de metoder, enligt min mening utnyttja i skatte-börsom man
nå sådanlagstiftningen för neutralitet.att en

Skälen till brister i neutralitet inseskattereglerna väsentliga föratt är att
förståelsen skattereglerna politiska instrument Jagskall öka.att av som

åtdärförkommer de liggauppmärksamhet skäl kan bakomägnaatt som
önskan skattereglerna inte skall neutrala.atten vara
Sedan jag angivit hur neutralitet i beskattningen arbetsinkomster ärav

uppnå,möjlig därefterdet min avsikt undersöka denär svenskaatt att
skattelagstiftningen, främst kommunalskattelagen KL statligoch lagen om
inkomstskatt SIL, för i vilken utsträckning i vilkaoch avseendenatt se
skattereglerna brister i neutralitet.

också,Jag skall jagsedan konstaterat bristerna i neutralitet, i vissa fall
mångahur reglerna ändras förbör öka neutraliteten. I deattange av

punkter, jag till behandling,nedan det dock klart detärtar attsom upp
uppnåenda beskattningneutral slopa regeln. I självklarasättet att är att

fall ocksåutvecklar jag inte detta Jag kommer i redovisningennärmare. att
åt frånnedan uppmärksamhet de regler,ägna statsfinansiellstörre som

synpunkt väsentliga.är
Rättsläget i 1988 varit grunden förhar denna undersökning.mars

2 Neutralitet i inkomstbeskattningen

Skattereglerna ändamål.uppfyller flera olika Dessa kan indelas i fiskala
mål.ickefiskalaoch

målEtt fiskalt helt tillföraenkelt den offentliga tillräckligtär sektornatt
med inkomster för täcka de offentliga utgifterna. Oavsett inställning tillatt
den offentliga sektorns storlek och inställning till avgiftsñnansieringoavsett

det nödvändigtär ha skatter för därigenom medel bekostaatt att att
områdenväsentliga samhällslivet. Skatter behövs medelettav attsom

finansiera den offentliga sektorn.
Icke-fiskala ändamål sådanamed skattereglerna främst syftar tillär som

täcka den offentliga långän sektorns inkomstbehov. Underannat att tid
ståtthar det mångaklart, skattereglerna i avgörandeavseenden föratt är
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någotmedborgarnas beteende. Vill genomföra har skattereglernaman
därför ofta nåmetodutmärkt resultat.ansetts attvara en

Några områden,exempel uppnådär Skatteregler för icke-använts att
fiskala syften, kan det finnas anledning för läsaren bättrenämnaatt att

förståskall vad det för Skatteregler jag har i jagär tankarna,typ närav
ändamåltalar ickefiskala i beskattningen. För de uppenbaraatt ta mestom
några från områdenväljer jagexemplen andra inkomstbeskattningän av

arbetsinkomster.
I det i olikasvensk har sammanhang funnitsrätt regler, haft tillsom

syfte investeringsverksamhet. Det finns investeringsfonderatt gynna av
olika investeringsreserver.slag Vid skilda tillfällen har det funnitssamt
investeringsavdrag, utformade olika Andra särskildasätt. exempel
undantag finns i mervärdeskattelagen. Skälen till skattefriheten varierar.

frånDagstidningar fritagna skatteplikt, främst därförär tidningarnat.ex. att
väsentliga för fungerande samhällsdebatt och i slutändananses vara en

för demokratiskt ocksåsamhälle. Det finns anledning pekaett denatt
särskilda enligt vilkenlag, socialavgifter och allmän löneavgift nedsätts vid

Norrbottensverksamhet i län. Här arbetar skattereglerna ettsom
regionalpolitiskt instrument. ocksåSkatteregler har i vissa fall ett
cnergipolitiskt inslag.

spörsmålDessa föremålhar tidigare varit för undersökningar. Flera av
publiceratsocksåresultaten har

svårtDet kan ibland fastställa vad ickefiskaltatt ärvara ettsom
ändamål med frågaskattereglerna. Till återkommadenna jag attavser

fram.längre
Man kan fler ickefiskala ändamålsäga, det finns iatt skattelagstift-

ningen desto smalare blir skattebasen, dvs. skatteunderlaget. Antalet
undantag i skattebestämmelserna ökar. Neutralitet i skattelagstiftningen
förutsätter emellertid bred Härigenomskattebas. uppkommer vaden man

horisontellbenämner neutralitet. Undantag däremot förhindrar en
horisontell neutralitet.

Men i inkomstskatten skall ocksåskattereglerna i allmänhet tjäna ett
ändamål.fördelningspolitiskt Detta uppnåsöker främstman genom en

progressiv skatteskala. Hur uttalat det fördelningspolitiska resultatet till
råderblirslut det delade meningar Genom progressiv skatteskalaom. en

skall medborgarna betala skatt efter bärkraft. Den progressiva skatteskalan
uppnåsyftar till vertikal skatteförmåganneutralitet, eftersomatt en anses

lågahos dem med höga inkomsterstörre hos dem med inkomster.än

1 Se bl.a. Mattsson-Bergkvist, uppnåSkattesubventioner medelett att-mål,offentliga Svensk Skattetidning 1983 383 Konflikten mellan beskatt-s.
ändamål.ningens fiskala icke-fiskalaoch Rapporter vid Nordiska skatteveten-

forskningsrådetsskapliga seminarium i Saltsjöbaden i oktober 1983. Nordiska
forskningsrådetsskattevetenskapliga skriftserie 13. Liber i distribution.nr

Stockholm 1984; Paul R. McDaniel Stanley S. Surrey eds, International—Aspects of Tax Expenditures: Comparative Study. SeriesA Internationalon
Taxation No Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Nether-
lands. 1985; Skatteutgifter. Tax Expenditure. Rapport lämnad till Nordiska
Ministerrådet finansministrarna den Nordiska Skatteutgiftsgruppen ijuniav
1986. NORD 1987:11.
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frågaDenna skatteskalans utformning inte del dennaärom en av
undersökning. Endast kommentar vill jag Bestämningengöra.en av

utformningskattebasens och skatteskalans utseende hänger ihop mednära
ändamålJu fler lagstiftaren tillgodosevarandra. söker vid utform-som

svårareningen de Skatteregler bestämmer destoskattebasen detärav som
tillgodose efterkravet skatt bärkraft. Den slutliga skattebördanatt

bestäms den beskattningsbara inkomsten multiplicerad medsummanav av
skattesatserna.

När jag i fortsättningen talar inkomstskattneutral syftar jagom en
de inteSkatteregler bestämmer skattebasen och demsom som anger
skattesatserna.

skall finna3 Hur neutral inkomstskattman en

Om skall finna neutral inkomstskatt naturligtvisgäller det förstman en
vad neutralitet.bestämma medatt som menas

En inkomstskatt skall för neutral träffa de belopp, denatt vara som
skattskyldige kan konsumera Eneller neutral skatt bör träffa dessaspara.

sådantpå någonbelopp det inte förvärvats.spelar roll, hur de Detsätt att
någonskall inte heller ha betydelse, vad det för form inkomst.är av

uppnåDenna metod neutralitet beskrivas följandekan Somatt sätt:
inkomst räknas under given tidsperiod all konsumtionsumman en av

frånräknatjämte nettoökningen förmögenhet alternativt nettominsk-av
ningen. All konsumtion skall ske med beskattade medel. Därför skall
sådana belopp för konsumtion inkomst. För inteanvänts attsom anses vara
inkomstskatt skall detsamma utgiftsskatt, det emellertidärvara som

ocksånödvändigt hänsyn till förändringar i förmögenheten. Om detatt ta
föreligger nettoökning förmögenheten vad konsumeratsutöveren av som

ocksåunder den givna tidsperioden, skall detta belopp skattepliktigvara
inkomst, eftersom den kan konsumeras isparats,summa, som nu
framtiden. Om det föreligger nettominskning förmögenheten skallen av
däremot detta belopp, frånminskningen, avräknas detmotsvararsom
skattepliktiga Eftersom lånadebeloppet. konsumtion skett med medel, har
nämligen konsumtionen överstigit den förvärvade inkomsten. Den

utgångskattskyldige har vid tidsperiodens förmögenhetlägre atten
till framtidaanvända konsumtion.

Skillnaden i skattebas mellan utgiftsskatt och inkomstskatt ären en
alltså den inkomstskatten beskattar konsumtion ochatt summan av
sparande, medan utgiftsskatten beskattar konsumtionen.

I uttrycket neutral inkomstskatt ligger implicit förutsättningen det äratt
fråga fastställa skatteunderlaget för skatt nettointäkten. Enattom en
inkomstskatt träffar bruttointäkten inte neutral redan detär skäletsom av

på såstorleken förkostnaderna förvärva intäkten olika.att att är
När skattebasen för neutral inkomstskatt skall bestämmas detären

därför nödvändigt bestämma vad konsumtion och vadäratt ärsom som
kostnad för förvärva intäkterna. Konsumtion skall ske med beskattadeatt
medel, medan kostnaden för förvärva intäkterna bör avdragsgilla.att vara

svårDenna svårigheternagränsdragning är beror bl detgöra.att atta
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ibland vanskligt bestämmaär kostnad levnadskostnadatt är ellerom en en
svårtförvärvskostnad. dåSärskilt det och kostnad faktisktären en samma

till del levnadskostnad och tillär del förvärvskostnad.ären en annan
Det visar sig, skattebas fastställd detta nettointäktenatt sätten

såsom underlag, skall konsumtion och sparande,motsvarasom summan av
sedan förändringar i förmögenheten under beskattningsperioden beaktats,
blir bred.mycket

4 Nödvändiga undantag vid bestämningen skattebasenav

Det visar sig vissa undantag nödvändiga, denatt är angivnasnart om ovan
definitionen för bestämning skattepliktig inkomst skall kunna användas.av
Dessa undantag kan förklaras praktiska grunder. Att undantagen är

ocksånödvändiga vi jämför inkomstskatterna i olika länder. Viser om
då frågorfinner varit till bedömning. Problemenatt harsamma uppe

visserligen olikalösts i skilda frågeställningarnaländer,sätt harmen
varit desamma.

måstePengar och värde. Det finnas rimlig möjlighetpengars atten
värdera inkomsten, eftersom skatten skall bestämmas till ibeloppett

ÄvenSkattepliktig inkomst behöver inte uppbäras ipengar. pengar.
naturaförmåner skattepliktig inkomst. Menär det finns dågräns,en

sådantinkomsten slag, det inteär längre möjligtatt är beskatta den.av att
Eget arbete form direktkonsumtion,är den intekan värderasen av men
och beskattas.

Udda inkomster. gåvaArv och form inkomst,är eftersom de ökaren av
möjligheterna till konsumtion och sparande. En del länder ocksåbeskattar

gåvaoch inom för inkomstskatt. I de flesta länderarv ramen en anser man
gåvadock och kräver särskilda hänsyn. Därföratt finner ocksåarv man

gâvoskatter.särskilda ocharvs-
Realiserade inkomster. måsteMedborgarna ha chans betalaatten

skatten inkomsterna. Detta skälet tillär inkomst fört attex atten vara
skattepliktig enligt den k kontantmetoden skall tillgänglig förs vara
lyftning. Inkomsten skall kunna användas för betala skatten. Dettaatt är
också tillskälet finner kravet kapitalvinsteratt förattman att vara
skattepliktiga skall ha realiserats. Förluster kapitaltillgångar ocksåskall

realiserade för avdragsgilla. Visserligenatt ökar och minskarvara vara
förmögenheten kontinuerligt, allteftersom kapitalet stiger och sjunker i
värde, det först efter realisationär kapitalvinsten kan användasmen som
för betala skatt.att

5 Behovet neutral skattebasav en

Frågor aktualiseras i detta sammanhang dessa: Varförär skall detsom nu
nödvändigt försöka finna neutralitet iatt behandlingen olikavara av

inkomster Varför skall olika förvärvskostnader behandlas sättsamma
och varför det nödvändigt skiljaär konsumtionsutgifteratt och
förvärvskostnader

De målenicke-fiskala kan iangelägna politisktytterst perspek-ettvara



SOU 1989:33 5Bilaga 13

Ärtiv. dådet låtainte bättre dem bli tillgodoseddaatt särregler igenom
skatteförfattningarna, detäven skulle medföra skattebestämmel-attom

tillkrångladeblev och ledde till skevheter i vissa avseendenserna mer
Eftersom måldet gäller ickeñskala fråga mål,det oftaär kanom som

tillgodoses Någraskattereglerna.sätt änannat de exempelgenom av
jag tankegång.kan illustreranämnt min Dagstidningarsom ärovan

frikallade från skatteplikt för mervärdeskatt. Detta stöd förär ett
tidningsproduktionen måletoch är samhällsdebatten. Men dettaatt gagna
syfte främjas det direktaäven tidningsstödet. Regionalpolitiskt syfteav
har de särskilda bestämmelserna beräkning socialavgifter iom av
Norrlandskommuner. Men detta syfte tillgodoses medäven andra
regionalpolitiska åtgärder.

Det finns dånaturligtvis fall, åtgärderskattepolitiska kan denvara
lämpligaste uppnå mål.icke-ñskalavägen Eftersomatt det alltid finns
nackdelar låtamed skattesystemet tjäna instrument uppnåatt attsom

mål,samhälleliga krävs det dock andra starka fördelar uppvägersom
nackdelarna. Det finns här kanske skäl svårigheter,kort redovisa deatt

uppkommer önskar använda skattesystemet försom icke-fiskalaom man
mål.

Skattereglerna kompliceras. I och med särskildaatt skall hagrupper
särskilda åtgärderregler, särskilda skall bedömas skattesrättsligt särskilt

vissa kostnadersätt, skall ha skatterättslig reglering, andra kostnaderen en
blir naturligtvis tillkrånglat.motsatt, skattesystemet Dessa regler är skälett

till regelsystemet svårhanterligtblir bådeatt för de skattskyldiga och för
skatteadministrationen.

Men dessutom sådetär skattesystem, innehålleratt ett särregle-som
ringar alla de slag, blir lättare använda obehörigt. Deatt skälav liggersom
bakom de olika skattereglerna kan inte uttryckas exakt i lagtext. Dessutom

det inte möjligtär i tanken exakt fastställa åtgärderatt vilkaens börsom
inrymmas i undantagsregel åtgärdervilkaoch bör fallaen utanför.som
Den driftige eller den hittar metodersmarte detsnart möjligtgör försom
honom förmånerutnyttja deatt särregeln Den situationensom ger.
uppkommer lätt sinsemellan åtgärderlikartadeatt blir mycket olika
bedömda i skatterättsligt avseende. Försöken skatteflyktsregleratt genom
komma till spörsmålmed dessarätta inte till Sådanaefterföljd.manar
åtgärder blir i allmänhet relativt ineffektiva.

Det också viktigtär hågkomma iatt de skäl liggeratt bakomsom
särreglerna i skattelagstiftningen i allmänhet inte kända förär medborgar-

Det sådärför oftaär de finner skattelagstiftningenna. att orättvis, just
grund de regler, medför vissa fårskattskyldiga förmånligareav attsom en
behandling andra. Derasän omedelbara reaktion blir ocksåofta de villatt
ha fördelar. Kampen efter fördelar i skattelagstiftningen blir allt inten-
sivare. Risken för skattefusk också.ökar

Dessutom slår reglerna ofta Låtmärkligtett sätt. exempel.ta ettoss
Många de traktamentsersättningar utbetalas överstigerav välänsom mer
de ökade levnadskostnader, egentligen skall täckas traktamenten.som av
Anta emellertid denna extraersättningatt deutöver ökade levnadskost-
naderna nödvändig uppnåför viktiga syftenanses vara att i samhälls-
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Målet uppnåsekonomin. skulle emellertid lika direktakunnagärna genom
drar skattefriheten. Varjesubventioner till de nyttapersoner, som nu av

gång frågainför särreglering i skattelagarna borde därför sig,man man
syftet i för sig hade varit villigoch angeläget,äräven attom om man gagna

subventioner offentligsyfte direkta budget.över ensamma genom
skatteförfattningarnaDessutom för reglering via med sig konsek-en

måste på. Den fördel denuppmärksamvenser som man vara som
erhållerskattskyldige intäkt förklaras skattefri ellerattgenom en en

kostnad förklaras avdragsgill, den enligt skattesystemets huvud-trots att
varit skattepliktig avdragsgill, medförprinciper borde ha denattresp

skattskyldige fördel högre inkomst Dendrar regeln hansstörre är.av
för 5 000 skattefritt för övrigtkan plocka kr. och har högsvampsom

den förinkomst, tjänar bestämmelsen plockaränmer som samma
låg gånginkomst. Det därför rimligt varje undan-belopp, har ärmen en

frågar sigtagsbestämmelse införs i skattelagarna, inte baraatt man om
införavillig denna bestämmelse subvention viaatt som enman vore ren

låtatransfereringssystemet villig subventionensävenutan attom man vore
påstorlek beroende övriga inkomster de berättigadestorleken hosvara av

principen: inkomst, desto bidrag.och använda större större
frågaYtterligare viktig i denna beskrivninguppmärksammaär atten av

effekter särregleringar i Dessa särregleringar tillskattesystemet. lederav
ändamålen så måttode ickefiskala kostar i de leder tillatt attpengar

minskade skatteintäkter. Detta jämförsblir resultatet särregel medom en
den tänkbara situationen, undantagsbestämmelsen inte hade funnits.att
Återigen kan de tidigare använda användas. Dagstidningarnasexempeln
direkta stöd via statsbudgeten i beaktande vid varjemätbar ochär tas
bedömning det stöd dagspressen har i Sverige. Det finns emellertidav

fâranledning via momsbefrielsen, intebeakta det stöd dagspressenävenatt
därför stödet onödigt därför det sammanlagda stödet tilläratt utan att
dagspressen bör beaktas vid jämförelsen med andra beaktansvärda
ändamål. Ett stöd kan lämnas skattebefrielse eller trans-genomgenom
fereringar.

Mätningen de minskade skatteintäkter, blir resultatet subven-av som av
förmånertioner, dessutom väsentlig, samtidigt beaktar dessaär attom man

tillleder ökad beskattning andra inkomster eller andra skatteobjektav
i vilket falleller helst till ojämnheter i den skatterättsliga behandlin-som

gen.

Avgränsningen arbetsinkomster6 begreppetav

I mitt ligger arbetsinkomsteruppdrag beskriva beskattningen ochatt av
frågorde därvid uppkommer avseende neutralitet. Det finns anledningsom
något inför definitionen uttrycket arbetsinkomster. Vad böratt stanna av

jag med och vad bör jag lämna utanförta
Inkomst tjänst flera inkomstslag i KL. Detta inkomstslagär ettav av

frågaomfattar bl.a. inkomst anställningar när inteoch uppdrag det ärav
jordbruksinkomster. Inkomstslaget omfattarrörelse- eller emellertidom

någraandra inkomster. Hit pensioner, vissa livräntor,även räknas t.ex.
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andra försäkrin gsersättnin gsförmåner,undanta skattepliktiga periodiskagar,
understöd engångsbeloppvissa utgår till följdsamt personskada.som av

Jag kommer här naturligtvis främst behandla inkomster grundatt av
anställning och uppdrag och de till dessa inkomsttyper knutna reglerna om
kostnadsavdrag. Jag ocksåhar emellertid det viktigtansett attvara
behandla pensionsreglerna i KL, eftersomt.ex. pensioner i allmänhet är
vad skulle kunna kalla fördröjd löneinkomst.man en

Jag också jag bör ställning till beskattningenatt vissa försäk-taanser av
ringsersättningar. Ofta försäkringsersättningarersätter löneinkomster och
därför det viktigtär hur dessaäven substitut tillatt löneinkomsterse
skatterättsligt behandlas. ocksåAv skäl finns det anledning att tasamma
ställning till beskattning skadestånd dåi de fall, dessa arbet-ersätterav
sinkomster.

Beskattningen försäkringsersättningar skadeståndoch blir dockav av
inte fullständigt behandlad mig. Jag riktar endast dåintresset dem,av mot
de jämställaär med löneinkomster.att

Men det enligt min mening inteär möjligt behandla endast de regleratt
direkt gäller löne- och uppdragsinkomster de bestämmelser,som samt som

reglerar tillrätten avdrag för kostnader sådanamed anknytning till
Äveninkomster. måsteandra bestämmelser diskuteras för behandlingenatt

skall bli fullständig.
I KL finns bestämmelser allmänna avdrag. Avdrag kan här görasom

inte bara frånnettointäkter inkomst tjänstmot intäkterävenutan motav
från andra inkomstslag. Jag dessa regler skall behandlasatt i dennaanser
översikt. Avdragen sker ofta löneinkomster.mot

I KL finns vidare Äventill avdrag förrätten nedsatt skatteförmåga. en
redogörelse för dessa bestämmelser hör hemma i detta sammanhang,
eftersom här avdragäven ofta löneinkomster.görs mot

Den skattskyldige under vissa omständigheterär berättigad till
Ävenskattereduktion. dessa regler skatteredeuktion vill jagom upp-

märksamma, eftersom de viktig delär regelsystemet och betyderen av
mycket för beskattningen löneinkomster.av

skattepliktiga inkomster inte endast deär den erhållerskattskyldigesom
i kontanter naturaförmånerävenutan olika slag skattepliktiga. Dessaärav
förmåner måste värderas sådanoch såvärdering bör ske det för denatt
skattskyldige inte någonspelar fårroll, ifall han sin ersättning i kontanter
eller naturaförmån. Dessa värderingsregler kommer jag därförsom att
uppmärksamma.

I 53 och 54 §§ KL finns de bestämmelser ärsom anger vem som
skattskyldig för inkomster i och för sig skattepliktiga.är Dessasom
bestämmelser områden,rör jag i allmänhet falla utanför detsom anser
område inom beskattningsrätten, jag här skall kommentera. Det finnssom

någondock sådessa regler, markerat inriktad löneinkomster,ärav som
jag undersökningatt bestämmelsenatt hör hemma i dettaanser en av

sammanhang.
I 19 § KL och i till denna paragraf finns uppräkning olikaanv en av

Äveninkomster skattepliktiga.är de där uppräknade, harsom som
anknytning till områdedet jag löneinkomster,nämnt uppdrag-som ovan
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några skadestånd-pensioner, vissa försäkringsersättningar ochsinkomster,
jag nedan. Jag har i min studieersättningar kommer kommentera ävenatt

vinster vid dragning premieobligationer,redovisat lotterivinster och även
fråga i beskrivningdiskuteras denna hör hemmadet kan en avom om

arbetsinkomster.beskattning av
uppehålla vidsist jag erinra jag inte bara kommer migTill vill att attom

innehållerDet finns vissa särskilda direktaKL SIL. lagar,och som
från förtjänarbestämmelserna i KL och SIL. Dessa naturligtvisundantag

kommentar.en

arbetsinkomsterAllmänt reglerna beskattning7 avom om

skattepliktigI KL den överordnade regeln den skall all den ersättningär att
utgår för tjänsten. KLI 32 § 1 1 till intäktsägsst. attvara som mom. av

förmånhänförs avlöning, arvode, sportler itjänst traktamente, och annan
utgått Enligtbostad eller för tjänsten. 33 § 1 KLannatpengar, som mom.

må från utgifter,avdrag intäkt tjänst för samtliga vilkagöras är attav anse
för fullgörande tjänsten.kostnader avsom

tjänst stadigvarande uppdrag, fast eller tillfälligTill räknas arbet-
måsanställning det allmän eller enskild tjänst tillfälligtsamtvara

bedriven vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller därmed jämförlig
ocksåHit tillfälliga uppdrag varvidverksamhet. räknas vissa exempel

jämförlig inkomstgivandei lagtexten ochlämnas verksamhetannan av
tillfällig natur.

tjänst hänförs pensioner, livräntorTill inkomst skildaäven slagav av
skattefria, del beskattas enligt 1 andra enligt 2vissa mom.,är en mom.,

från sjuk-ersättning i form livränta eller olycksfallsförsäkring,änannan
i samband med tjänst, andra nämndabelopp grundäntagen nu av

pensionsförsäkringar eller sjuk- och olycksfallsförsäkrin i tjänsten,tagnagar,
undantagsförmåner, engångsbelopp i vissa fall till följd personskada samtav

jämförligperiodiskt understöd eller därmed periodisk intäkt, ifall
frågaskatteplikt föreligger och det inte vederlag för egendom.är om

Dessa allmänna regler har emellertid i lagtexten förtydligatsnärmare
inskränkts. Det finns anledningoch här beröra dessa undantag,att

sådanaeftersom reglerna kan de skall viduppmärksammasantas attvara
såbeskrivning skattebasen vitt beskattning arbetsinkomster.en av avser av

Jag i min sådanahar dock undersökning i uteslutitallmänhet undantag
från neutral skattebas, enligt min mening grundadeären som
skatteförenklingsskäl. När administrativa skäl ligger bakom undantag,ett

finnsnyligen införts, det inte enligt min mening anledning prövaattsom
Ävengångundantaget till. rimlighetshänsynnär legat bakomen rena

bedömningen jag intehar här tagit undantaget.upp
Ytterligare kommentar jag angelägen Vissaär degöra.atten av

skattefria intäkter, jag nedan det slaget denämner, är ersätterattsom av
ändåi för sig avdragsgilla Näroch kostnader. jag skattefrihetenattmenar

brott neutral jagskattebas, den del den skattefriaär ett mot en avser av
Påintäkten, inte avdragsgilla kostnader. kan detmotsvarar sättsom samma

så fåtti vissa fall skattefriheten för den anställde till följdatt attvara
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arbetsgivaren fåttdelvis inte drarätt kostnaden. sådanaUnderatt av
omständigheter det endastär mellanskillnaden skall uppmärksammas.som

8 Undantag från neutral beskattningen av
arbetsinkomster

Här nedan följer kortfattad beskrivning frånundantagen vad jagav anser
såvittneutral inkomstskattvara beskattningen arbetsinkomster.avser av

Jag behandlar i och ordning intäkter,tur kostnader, värdcringsregler,
allmänna avdrag, avdrag för nedsatt skattcförmåga, skattereduktioner och
särskilda regler frånfrikallelse skattskyldighet. Dennaom redogörelse blir
kortfattad. Efter det den allmänna genomgångenatt slutförts kommer jag
emellertid uppehållanärmareatt mig vid vissa de beskrivna reglerna.av
Jag har nämligen valt särskilt redovisaatt bestämmelser, särskiltärsom av

ekonomiskstor betydelse.

8.1 Intäkter

I 32 § 3 1 KL finnsst. uppräkning intäkter,mom. inteen ärav som
skattepliktiga. Enligt stadgandet såsomskall intäkt inte vadupptas som av

anvisats tillstaten bestridande särskilda, med vissa tjänster eller uppdragav
förenade kostnader. Hit räknas enligt lagrummet bl.a.:

utlandstillägg och därmed likställda förmåner för riketutom
stationerad personal vid utrikesförvaltningen eller i biståndsverksam-svensk
het,

förvaltningskostnadsbidrag och anslag till andra expenser,
å3. uppförd båtlega,häst-stat och

4. till beställningshavare vid utgåendearmén hästgottgörelse för egna
tjänstehästar,

resekostnads- och traktamentsersättning samt
6. kostnadsersättning vårdför i enskilt familjehem.av person

Som skattefria intäkter räknas enligt 2 lagrummetst. motsvarandeav
kostnadsersättningar, anvisats kommun ellersom bekostatsav som av
Nordiska ministerrådet i samband med arbete inom för det nordiskaramen
tjänstemannautbytet. Riksskatteverket får också förklara skattefrihetatt
skall föreligga för motsvarande ersättning anvisats offentligsom av annan
institution.

Vissa undantagen i 32 § 3 1 KLav ärst. närmaremom. utvecklade i
7 till 32 § KL. Ersättning för flyttningskostnadanv är skattefri.

Detsamma gäller den ersättning utgåkan för den ökadesom utgift som
kan ha uppkommit därför den anställde haftatt bådebostad den gamla
och den tjänstgöringsorten. Dennanya regel gäller för offentliganställda.
För privatanställda likasåfinns undantag frånett skatteplikt. I 32 § 4 mom.
2 KL sålundastadgasst. ersättning tillatt bestridande flyttningskostnadav

antingen arbetsgivaren eller allmännaav medel skattefri,av är- om-
skattskyldig på grund byte verksamhetsort flyttatav tillav bostadsort.en ny
Ersättningen skattepliktigär endast i månden utgåttden med väsentligt

32—RlNK4
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anställda.statligtvad gällerbelopphögre än som
statligatill vissaanslagetrepresentationskostnader, ärBidrag till som

KL skattefri intäkt.också till 32 §7 2enligttjänstemän, är st. anv.
förmåner riketförSåsom utlandstillägg likställdamed utomanses

uppvärmningfri bostad medutrikesförvaltningenvidstationerad personal
förmån,svarandedäremotbostadskostnadsersättning ellerbelysning,och

utbildningsbidrag,barntillägg,till Sverige förbidrag för semester,resa
hållande förflyttningsbidrag.bil ochersättning förbarnresebidrag, av

biståndsverk-föranställtsför personal,Motsvarande gäller statenavsom
samhet.

inteKLenligt 32 § 3Förmånen grupplivförsäkringfri upptas a mom.av
förmånen åtnjutits statlig ellergrundsåsom intäkt, oavsett avom

förmån åtnjutensådan iFörenskild tjänst.ellergrund kommunalav
förmånen.på skattefriadendock takenskild tjänst finns ett

KL inte32 § 3enligtFörmån gruppsjukförsäkringfri upptas a mom.av
utgår i kollektivavtalfastställtssåsom efter grunderdenintäkt, somom

huvudorganisationer.arbetsmarknadensmellan
anställdsskattepliktig intäktinteKL räknasEnligt 32 § 3 b sommom.

företagshälsovård,sjukvård, fria läkemedel ellerförmån fri hälso- ochav
arbetsgivare haft förErsättningläkemedelskostnader.ersättning för som

tandvård intäkt.i allmänhetdockutgifter föranställds tas upp som
personalvårdsförmåninteSåsom i vissa fallskattepliktig intäkt räknas

32 § KL. Här kan bl.a.3 tillKL jfrd med benligt 32 § 3 anv.e mom.
frisksportmotion ochmöjlighet till enklare slaganställdasnämnas annanav

Personalvårdsförmåner i allmänhetbekostnad. ärarbetsgivarens
administrativa förenklingsskäl.skattefria grund av

förmån mindreKL inteSåsom 32 § 3 fenligtintäkt upptas avmom.
förmånen inteutgått ifall kanpenningar,ivärde, antasänannat varasom

Förutsättningenutfört arbete.vederlag för ärdirektavsedd utgöraatt
från arbetsgivareförmånernas ochsammanlagda värdevidare sammaatt en

år anställd högstförpersonalstiftelse äranknutenoch till denne enper
600 kr.

arbetsgivaresuttryckligen stadgatKL dettill 32 §I 3 1 attärst. anv.
avsättning ellerpensionför tryggande arbetstagareskostnader genomav

anställde.skattepliktig intäkt för denpensionsförsäkring inte utgör
skattefrihet vissa iföreligger under32 KLtill §Enligt 3 a anv.

anställdför förvärvförutsättningar görangivna ettlagrummet avsom
Ävenanställd. han förvärvarförvärvareni vilket äraktier i det bolag om

marknadsvärdet skillnadsbeloppetskallunderstigerprisaktierna till ett som
inte förvärvataktieägare änanställda ochintäkt,inte mertas omupp som

registre-aktierna vid förvärvet inteaktierna och20 % de utbjudna varav
föremål den s.k.för handelellerfondbörsrade vid Stockholms

får inteanställde bl.a.för denAnskaffningskostnadenOTC-marknaden.
000överstiga 30 kr.

naturaförmåner, dagpenning tilläggochstadgartill 32 § KL6 attanv.
avgångsvederlag, utbildnings-befattningspenning,sådan ersättning,till

skattepliktig intäkt,intefälttraktamenteutryckningsbidrag ärpremie, samt
familjebidrag dockutgår Detsamma gällerförmånerna värnpliktig.tillnär
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näringsbidrag. Dessa undantagsbestämmelser för värnpliktiga iär
tillämpliga delar gällande föräven inompersonal försvarsmakten,annan

avlönas enligt de för värnpliktigasom gällande grunderna, vapenfri
tjänstepliktig, hemvärnspersonal samt personal frivilligt fullgörannan som
utbildning för nå bibehållaelleratt kompetens för placering inom
totalförsvaret, civilförsvarspliktig inkallats till tjänstgöring enligtsom 12 §
civilförsvarslagen 1960:74 och avlönas enligt förannan värnpliktigasom
eller civilförsvarspliktiga gällande grunderna.

Understöd, vid arbetskonflikt utgått tillsom i konflikten indragen
arbetare från organisation, han tillhört, inteärsom hänföra tillatt
skattepliktig intäkt enligt 8 1 till 32 § KL.st. anv.

Sedan 1982 finns bestämmelse, skattskyldigen som rätt underger att
vissa förutsättningar få reduktion från skatten för erlagd fackförenings-
avgift. Bestämmelserna härom finns i lagen 1982:1193 skattereduk-om
tion för fackföreningsavgift.

Skattefria vidareär enligt 8 2 till 32 § KL förmånerst. anv. som
skattskyldig grund anställning eller särskilt erhållituppdragav formi av
fria dock inte frågadetnär är förmånresor, i stället för kontantom lön.
Skattefriheten frågagäller i har företagitsom skattskyldigresa som ochav
dennes make eller sambo och barn år.under 18

Särskilda regler gäller enligt 32 § 1 3 KLst. 11mom. tillsamt anv.
32 § KL för vissa ersättningar utfallet grund kollektiv avgångsbi-som av
dragsförsäkring meddelad Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolagav och
under vissa förutsättningar försäkringsbolag.annatav

Pâ frånsätt ersättning kollektiva avgånsamma som gsbidragsförsäkrin gar
behandlas skatterättsligt sådan statenavgångsersättning utbetalar tillsom
arbetstagare utgåroch enligt motsvarandesom grunder frånersättningsom
kollektiva avgångsbidragsersättningar enligt ovan.

Även avgångsersättningviss utbetalas till arbetstagaresom omfattassom
s.k. trygghetsavtal skall endast delvisav intäkt tjänst.anses Dessavara avA bestämmelser finns i 32 § 1 3 KL ochst. 11 4mom. till 32st. § KL.p. anv.
skattefri är även enligt 19 § KL till viss sådandel ersättning utgårsom

grund ansvarighetsförsäkring enligtav grunder fastställts isom
kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer.

Skattefriheten enligt 19 § KL för lotterivinster står inte i överensstäm-
melse påmed kraven neutral skattebas.en

Enligt 19 § KL vissaär stipendier Ävenoch priser skattefria. denna
stårregel i strid med kravet neutral skattebas.en

I detta sammanhang finns ocksådet anledning detnämnaatt undantag
finns i KL avseende ersättningsom skall beskattas enligtsom lagen om

sjömansskatt. Sådan lön eller gottgörelse skall enligt 19annan § KL inte
beskattas enligt KL. I stället skall denna ersättning beskattas enligt lagen
1958:295 sjömansskatt.om

Intäkter försäljning vilt växande bärav ochav den skatt-svampar som
skyldige själv plockat likasåär enligt 19 § KL skattefri intäkt, till den del
intäkterna under beskattningsår inteett överstiger 5 000 kr. Skattefriheten
gäller endast intäkten inte kan hänföras tillom inkomst rörelse denav som
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liknande.ellerlönbedriver eller utgörskattskyldige själv

Kostnader8.2
anledning härdetfinns attreglerats,frågor, särskiltvilkaNågra deav

beröra.
avdragskattskyldige görarättKL den att233 § 1 ägerEnligt st.mom.

ellerförtjänstenmedsambandierlagthan egenavgifterför som
försäkring.annorledespensionering änefterlevandes genom

levnadskost-för ökadeavdragKL finns reglerna33 §tillI 3 omanv.
medgivet,många fall avdragI äri tjänsten.grundnader resaav

skatteplik-Om traktamentetskattepliktigt. äräreftersom traktamentet
till avdragbevisningsärskild rättenligt 2anställdeden st. utantigt, äger
de beloppintedock högre äntraktamentet,beloppmed motsvararett som

normalbelopp.fastställerriksskatteverket
avseendesärskilda reglerKL finns33 § äventill2I 3 st. anv.

ochbyggnads-inomför arbeteskattskyldig mottartraktamenten som
anläggningsbranschen.

vissa1985:506ifinns lagenundantagsbestämmelsesärskildEn om
särskiltvid deninskrivnatill arbetstagare ärflyttningsersättningar som

i Uddevalla kommun.arbetsförmedlingeninrättade
Dettatill 33 § KL. lagrumi 4reglernabestämmelseEn viktig är anv.

från arbetsplat-till ochkostnad förinnehåller avdrag förreglerna resorom
frånavstånd bostad, hansådant hans attvarit belägendennadärsen,

vissafortskaffningsmedel. Undersärskiltanlitatanlita ochbehövt även
bil.för medmedgivetavdragomständigheter är resa

Värderingsregler8.3
förmåner olika slaghurreglerarbestämmelser§ KL finns deI 42 avsom

innehåll.följandei korthetharDessa bestämmelserskall värderas.
ledning ibostadsförmåner medberäknasskall ortenVärdet avav

sådan efterjämförelse saknas,tilltillfällehyrespris eller,gällande annanom
lämplig grund.

ingårnaturaförmåner, i lönandraprodukter, ellerVärdet somvarorav
pris.efterberäknasinkomst,eller ortensannan

kostförmån enligt särskilda grunder.värderasBilförmån skalloch

skatteformåganedsattavdrag föravdrag ochAllmänna8.4

för arbetsinkomster finns detbeskattningsreglernaredovisningenVid av
tillbestämmelser, reglerarför de rättenockså redogöraanledning att som

50 § KL avdrag föravdragallmänna46 § KLenligt samtavdrag
skatteförmåga.nedsattväsentligt

omständig-skattskyldig under vissaKL4 kan146 § 2Enligt st.mom.
underhållår till icke000 förtill 3 kr.beloppavdraheter ett perupp

år. Avdraget18 i vissa fall 21fyllt ärinte etthemmavarande barn, som
avdrag.allmänt

skattskyldigtill 46 § KL6 rättKL och äger46 § 2Enligt anv.mom.
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till avdrag enligt utformade förregler premier avseendenoggrant pen-
sionsförsäkringar. Förutsättningen härvid den skattskyldigeär ägeratt
försäkringen.

50 § 2 2 KL stadgar till skatteförmåga.avdrag förrätt nedsattst.mom.
Finnes skattskyldigs skatteförmåga beskattningsåretunder ha varit

långvarigväsentligen nedsatt till följd sjukdom eller i lagrummetav annan
angiven fåromständighet, taxeringsmyndigheterna nedsätta den beskatt-
ningsbara inkomsten.

Avdrag för skatteförmåganedsatt frågakan komma i iäven andra fall
deän nämnda. I 50 § 2 3 KL och i 1 till 50 § KL finnsst.nu mom. anv.

regler dåför de fall den skattskyldiges inkomst understigit existens-
minimum.

50 § 2 innehåller4 KL regler avdrag först. nedsatt skat-mom. om
teförmåga för skattskyldiga, vilkas inkomst till inte obetydlig del utgjorts av
folkpension.

8.5 skattereduktion i uppbördslagen

I uppbördslagen finns regler till skattereduktion. Mångarätt demom av
berättigade tillär skattereduktion har arbetsinkomster. Därförsom kan det

finnas anledning här särskilt redovisa dennaatt regel, awikesleärsom en
från påkravet en neutral skattebas.

skattereduktion åtnjuts ogift skattskyldig, har hemmavarandeav som
år,barn under 18 och gift skattskyldig, make antingen saknar ellerav vars

låghar taxerad inkomst enligt SIL.

8.6 skattefrihet för utländska medborgare i vissa fall
Särskilda undantagsbestämmelse finns för utländska forskare tillfälligtsom
har anställning i Sverige. Dessa bestämmelser finns i 1984:947lagen om
beskattning utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige. Undantagetav
från skatteplikt begränsat tillär anställning eller uppdrag som avser
kvalificerat forsknings- eller utvecklingsarbete sådanmed inriktning eller

sådan kompetensnivå svårigheterbetydande föreliggeratt för rekryte-
ring inom landet.

Från skatteplikt undantas 30 % lönen för anställningen ellerav
uppdraget för vilken han skattskyldigär i Sverige. Som skattepliktigannars
intäkt inte heller ersättning för kostnader forskarenanses grundsom av
vistelsen i Sverige har haft för bostad ihär landet, för flyttning till eller
från Sverige, för och familjemedlemmarsegna mellan Sverige ochresor
hemlandet eller i form avgifter för skolgångbarns här i Förmånlandet.av

fri bostad eller delvis fri bostad inteär skattepliktigav intäkt.
Fritagna från skatteplikt också enligt 32är § 3 2 KL kostnads-st.mom.

ersättningar anvisats styrelsen för Stockholms internationellasom av
fredsforskningsinstitut sådanSIPRI påtill bestämd tid kontraktsanställd
forskare, utländskär medborgare ochsom vid tidpunkten försom
anställningen inte bosatt i Sverige. Sådana kostnadsersättningarvar är
enligt 7 3 till 32 § KL tilläggst. för ökade levnadskostnader, förmånanv.
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ersättning förbostadskostnadsersättning skolav-fri bostad eller samtav
ersättning för flyttningskostnader.gifter för barn och

från,fall skattskyldighet.8.7 Frikallelse i visst

från skattskyldighet,54 KL finns vissa avseende frikallelseI § regler som
ettårsregeln,sexmånaders- enligtintresse. Det gäller den khär är resp.av s

frånförutsättningar blir frikalladevilken fysiska under vissapersoner
för tjänsteinkomster intjänade utomlands.skattskyldighet

från neutral beskattningViktiga undantag9 en av
arbetsinkomster

Jag i och ordning beskriva förkommer här reglernatur att
pensionspremier, AGS-, AGB- TGY- tjänstegrupp-traktamenten, och samt

livförsäkringar, skattereduktion för fackföreningsavgift, lotterivinster,
bilförmån, underhållkostförmän, frånsjömansskatt, till och arbetet,resa

skatteförmåga,till icke hemmavarande barn, nedsatt skattereduktion i
sexmânaders- ettårsregeln.uppbördslagen och och

alltsåDe regler, jag här skall beskriva, undantag jag räknarärsom som
ekonomiskt betydelsefulla övriga. De beskrivna kortfattatän ärvara mer

får ingående Bl.a.här beskrivning. försöker jag fastställaovan, men en mer
skälen till undantagen finns.att

9.1 Ikaktamenten

Såsom intäkt tjänst räknas enligt 32 § 3 KL inte vad1 st.av mom. som av
anvisats till bestridande särskilda, med vissa tjänster uppdragellerstaten av

Hitförenade kostnader. räknas bl.a. traktamentsersättning.
sådanSamma regel för kostnadsersättning anvisatsgäller bl.a.som av

kommun. kyrkligHit räknas borgerlig kommun, landstingskommun och
frånskattefrihet gäller vissa andra kostnadsersättningarkommun. även

förklaringinstitutioner, antingen direkt föreskrift i eller efterlagengenom
riksskatteverket.av

inte skattskyldigeOm kostnadsersättning skattefri, den rättär äger att
skattefriaavdra de kostnader, avsedda täckas den ersätt-är att avsom

ningen.
tjänstenvarit direkt föranleddDet klart, ersättningär att som aven

också vid beräkningen den beskattningsbarabör avdragsgill avvara
principerna förmedinkomsten. Samtidigt det inte överensstämmandeär

ersättningen denbeskattning arbetsinkomster,neutral är aven av om
skattskyldige för de ökadeden denstorleken överkompenseraratt

frågaåsamkats tjänsten. Detkostnader, den skattskyldige i är omsom
tjänsteförhållande därförochersättning grundar sig ärett enen som

erhållerskattskyldigedenersättning för utfört arbete till den del som
merkostnaden.ersättning högre vad kanän motsvarasom anses

och kommunVarför traktamentsbelopp utbetalas statär som av
Statlig kostnads-huvudsakligen historisk.skattefria Förklaringen är
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ersättning har varit skattefri år.i 100 Vid skildaöver tillfällen har krav
skatteplikt borde införas,rests att de gånghar varje awisats.men

Grunden för skattefriheten långunder tid den ersättningarnasattvar
storlek ensidigt bestämdes arbetsgivaren, dvs. och därför intestaten,av av
kunde överstiga vad skäligt. Ett ytterligare skäl föranses som var
skattefrihet har varit statliga föremålreseräkningaratt för offentligvar

Enkontroll. särskild taxeringskontroll påkallad.därför inte Skatte-var
friheten ocksåskall den ekonomiska betydelsenmot bestämmelsenses av

fråga.i De statliga traktamentena gjordes årsskattefria i 1928 KL.
Resandet emellertid 1920-talet mycket begränsat det jämförsvar om
med dagens. Dessutom påskattesatserna den tiden också sådanavar att
det spelade mindre roll de skattskyldiga fick skattepliktig lön ellerom
skattefri traktamentsersättning.

Senare krav statligrestes och kommunalatt traktamentsersättning
påskulle behandlas skatterättsligt. Isätt stället för statligagörasamma att

traktamenten skattepliktiga blev kommunala traktamenten Pâskattefria.
så nåddesätt önskad likformighet mellan deman en stora grupperna av
traktamentsersättningar från de offentliga arbetsgivarna.

Traktamenten lämnade privata arbetsgivare i principär skatteplik-av
tiga. Det finns emellertid viktigt undantag. Det dåfallett deär trak-
tamentsersättningen för beskattningsåret inte överstiger sammanlagt 500
kr. och, den överstiger 500 intekr., 24 dagar, 500om än kr.24-avser mer
dagarregeln. Under dessa omständigheter skall arbetsgivaren påendast
kontrolluppgift anmärka utgått.traktamente har Ytterligareatt regelen
kan Länsskattemyndighetennämnas. kan medge arbetsgivare i vissaatt

underlåtafall traktamentsersättningarnaatt kontrolluppgift,ange
förutsatt sådandet anmärks utgått.att ersättningatt

Om traktamentsersättning skattepliktig intäktär äger den skattskyldige
avdra det lämnaderätt traktamentsbeloppetatt kostnad, dock intesom om

beloppet överstiger det riksskatteverket fastställda normalbeloppet.av
Särskilda regler gäller för skattskyldig vid arbete inom byggnads- och
anläggningsbranschen sådanaoch för skattskyldiga inskrivna vidär densom
särskilt inrättade arbetsförmedlingen i Uddevalla.

Skulle kostnaderna överstiga vad kan avdrag medges försagts, dennu
året,verkliga kostnadsökningen under måstedenna dåökning styrkas.men

Iraktamentsersättningarna ispelar dag betydligt roll destörre änen
tidigare gjort. Resandet i tjänsten har ökat. Den ekonomiska fördelen av
skattefria traktamentsersättningar har blivit allt tydligare markerad.
Dessutom finns det framhållaanledning kostnadsersättningarnaatt att
från offentliga arbetsgivare inte ursprungligen skedde ensidigtnu som
fastställs arbetsgivaren. Statliga och kommunala traktamenten fastställsav
i efterstället förhandlingar och de reglerade iär kollektivavtal. Det är
uppenbart, avtalsbestämda traktamentenatt lätt kan utgåkomma efteratt

grundergenerösare efterän dem utgåttskulle ha ökningensom om av
levnadskostnaderna strikt skulle avgörande för bedömningen.vara

Om traktamentsreglerna innebär överkompensation för de skattskyl-en
diga, innebär detta naturligtvis, de hellre ersättning föratt utförttar arbete
i form traktamente i förstället vanlig penningersättning.av skattesystemet
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förutsattesmeningdå i denneutraltinte längre varaär som ovan
tillfredsställande.skall kunna fungerainkomstskattenförnödvändigt att

tillkommitockså nuvarande reglerna bl.a.deemellertid klartDet är att
förstpraktiska skälinte möjligttaxeringen. Det attför underlätta äratt av

tillåtasedan endastskattepliktiga ochtraktamentsersättningarnagöra
i tjänsten.grundlevnadskostnadernaökningvisadavdrag för resaavav

förutsattebeskattningemellertid neutralframhöll jag attOvan att en
får sinnågon skattskyldige hur hanför denroll utinte spelardet

medlevnadskostnader skall betalasskattskyldigesersättning. Den
i neutralt skattesystem.beskattade medel ett

nå neutralitet i beskattning-då någon önskadmöjlighetFinns det att en
Dettaanvändaändå få så möjligaregler de ärenkla äroch attatten

möjligt.troligen
skattskyldige kontanta medelundvika denVad bör är att somgeman

merkostnadtill den hanjustanvända till ersättakan ändenne attannat
frånersättningallskeDetta skulle kunna görahaft i tjänsten. attgenom

någratillåta skattskyldige avdrag,inte denskattepliktig ocharbetsgivaren
låta ide kostnader uppkommerarbetsgivaren betalasamtidigt sommen

i tjänsten.samband med resor
idet logi i samband medi dag gällerredanDetta sker när resor

också kostnader.användas avseende andrakunnaDetta bordetjänsten.
nattlogi matkostnader,levnadskostnader detärSer vi ökade utöver

ökningen.huvuddelenutgör avsom
utbetalningarsådan allaregel, läggerEn ansvaret ar-som

fördelen den lättare kan kontrollerasdenbetsgivaren, har änatt en
såsom skattskyldig skall redovisa devarje arbetstagaredärbestämmelse,

från de kostnader, haft ochmottagit arbetsgivaren och hanbelopp han som
avdragsgilla.han anser varasom

måste något.ha kostat Detskall täckas med traktamenteDet ärsom
principDet därför i utgiftkostnad, skallökad ersättas. är ensomen

arbetsgivaren efter redovisning. Iblandoch betalasverifieraskan avsom
kostnader bliomöjligt kunna räkna med alla kanemellertiddet att attär

dåförsorg. Det emellertidarbetsgivarenstäckta detta ärsätt genom
Åsmåbelopp. ökadesidan detfråga andrakostnader ärom

ersättning förDet innebär allalevnadskostnader skall ersättas. att ensom
överkompensation. Om därförmåltider dentjänsteresa innebär en

småbeloppkompenserad förbli alla kan dennaskattskyldige inte skulle
kvittad.underkompensation varaanses

Pensionspremier9.2

skattskyldige självarbetsgivaren eller denPensionskostnader innebär att
utfaller i framtiden och utbetalas till denpremier. Pensionenerlägger

alltså fråganärstående.till Detskattskyldige eller honom är om en
levnadsloppet.inkomster underutjämning av

olika för den skattskyldige avseendeerlägga beloppArbetsgivaren kan
ATP-avgiften.pensionering. Den vanligaste premienkommande ärdennes

försäkringenligt lageninte den anställdes allmänVisserligen rättär om
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föreskrivetarbetsgivaren socialavgifterberoende erlägger sätt,av om
tilläggspensions-arbetsgivaravgifterna till delden denär motsvararmen

avgiften försäkringar. Avgiftentill viss del premie för de anställdasen
någon utgårtill den del avgiftendock inte pensionsrätt,motsvaras av

utgårdet första till avgiften den lönesummabasbeloppet och den del
gånger7,5 Socialavgifter för arbetsgivarenöverstiger basbeloppet. ärsom

egenföretagare i formavdragsgill kostnad. Socialavgifter erläggsen avsom
också avdragsgill kostnad. Reglernaegenavgifter är attav anse som en

härom finns i 9 till 29 § KL.bl.a. a anv.
Men kommande pensione-arbetsgivaren sörja för anställdaskan även

på iring Det avsättning för pensionsskuldkan skesätt.annat genom
till pensioner, avsättningbalansräkningen under rubriken Avsatt genom

till pensionsförsäkringpensionsstiftelse eller teckning med denavgenom
såsomskattskyldige försäkrad med därefter följande premieinbetalninoch g-

Här finns för avsättning utbetalningregler hur ellerstorar. noggranna
avdragsgill för arbetsgivaren.skall kunna kostnadaccepterassom som

Reglerna finns bl.a. i 2 till 29 § KL.a-e anv.
Men den skattskyldige kan avdragsgilla premieinbetalningaräven göra

dåför pensionsförsäkringar. Det allmänt avdrag. Dessasker be-som
återfinnsstämmelser i 6 till 46 § KL. Huvudregeln för privatanv. en

fårpensionsförsäkring premien medan utfallandeden, avdras, beloppär att
åtnjutas frånfårbeskattas. Regeln i följande.huvudsak Avdrag endastär

förvärvsinkomster, s.k. A-inkomster. Avdragsrätt för premierna högstär
35 % inkomst %jordbruksfastighet eller 10 övrigrörelse ochav av av
A-inkomst tillåtnainkomst avdragsgillatjänst. Regler högstaav om
premiebelopp finns. Dessa regler olika för olika inkomstslag. Avdragsrättär
föreligger dock alltid till minst basbelopp. Som underlag förettupp

beskattningsåret åretberäkningen liggakan inkomsten under eller närmast
beskattningsåret.före

Det påpekasfinns ytterligare bestämmelse, bör i dettaen som samman-
Försäkringsbolagenhang. ingen avkastnin-erlägger skatt den delen av

frånhärrör de inbetalda premierna för pensionsförsäkringar.gen, som
Avkastningen därför skattemässigt fördelaktigt behandladär änmer om

fråga.den skattskyldige försäkringstagaren själv iskulle ha beloppetsparat
Faktiskt innebär därför reglerna i inkomstskatten privataavseende

den fârpensionsförsäkringar, skattskyldige avdra belopp.att sparat
Avkastningen under sparperioden skattefritt. Beskattning skerär när
beloppet ställs till den skattskyldiges förfogande.

En inkomstskatt skall beskatta konsumtionen ochnämntssom ovan
sparandet under given tidsperiod. Genom pensionssparandetatten

från frågadetta undantas beskattning det särregleringsätt är om en av
denna form Skattereglernasparande. för pensionssparandet innebärav
sannolikt i allmänhet utjämning inkomsttopparna under livscykelnen av

framåtalltidoch förskjutning i tiden beskattningen. Pensions-en av
sparandet och skattereglerna beträffande dem därför udda inslag iär ett

inkomstskatt. Bestämmelsen till visshar del likhet med utgiftsskatt,en en
eftersom beskattning sparandet reglerna uppskjuts tillav genom en senare
tidpunkt dock inte till konsumtionstillfället till tiden för förfogan-utan
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derätten inkomsten. Dennaöver regel uppskjuta beskattningenrätt attom
sparade medel och avkastningen dessa inte lika nödvändigär medav

lägre marginalskatter. Särregler för sparandet samhällsekonomisktär mer
angelägna, banksparandet blivit olönsamtnär grund skattetrycket ochav
hushållssparandet lågt.därför I neutral inkomstskattär skall sparandeen

Måstekonsumtionoch beskattas lika. frågaskydda sparandet detärman
dåsärreglering. Det angeläget olikaär former sparandeattom en av

beskattas sparande skall framförsätt, även konsum-samma om gynnas
tion.

Finner avdragsrätten för pensionspremierna bör kvar finnsattman vara
ändå anledningdet reglernaöver beskattning försäkrings-att se om av

bolagens inkomster.
När det gäller tjänstepensionerna beskrivna följandekan tilläggas.ovan

Även fråga förmånhär det erhåller frånär den anställdeom en som
arbetsgivaren. Ekonomiskt fråga förmåndetär bordeom en som vara
skattepliktig inkomst hos den erhålleranställde samtidigt arbetsgivarensom

föravdrag motsvarande kostnad för erhållerlönekostnad. Avdragetsom
arbetsgivaren i dag, beloppet inte skattepliktigtär hos den anställde.men

Till sist finns det dåanledning beröra de fall, pensionsskyddetatt är en
offentlig angelägenhet. ATP-systemet obligatoriskt och uppbyggnadenär

tjänstepensionerna vilar reglerna i lagen allmän försäkring ochav om
bestämmelserna i lagen socialavgifter. Hade detta försäkringsskyddom

på såvarit utformat försäkringsskyddet varitsätt uppbyggtatt genom
privatförsäkringar det kunde likaväl ha varit obligatoriskt skulle
socialavgifterna ha varit premier i stället för avgifter, till den del de
motsvarade den nödvändiga uppbyggnaden pensionsreserven. Denav
omständigheten så förmånerutformats fåttavgifterochatt systemet att

offentligrättslig karaktär borde egentligen inte leda till skiftandeen
bedömningar i skatterättsligt avseende.

framhållas, frånDet därförskall ekonomisk synpunkt finns det ingenatt
anledning skilja mellan privata och offentliga pensioneratt mellansamt

pensioner tjänstepensioner.ochegna

9.3 Andra premiebetalningar för pensionsförsäkringarän

Inte bara reglerna rörande avdragsrätt för pensionsförsäkringspremier skall
ocksåuppmärksammas. Det finns andra försäkringsområdet,regler

vilka i strid med de angivna villorenär neutral beskattningovan en av
Förmåneninkomster. fri grupplivförsäkring inte skattepliktig intäktärav

enligt 32 § 3 KL. Denna skattefrihet gäller oberoendea mom. av om
tjänsten statlig, kommunal privat,är eller i det sistnämnda fallet dock

förmånenunder förutsättningen förmånligareinte varit väsentligt föratt än
statligt anställda. Arbetsgivaren till avdrag för premiebetalning-äger rätt

stårinte självrisk.hannärarna,
neutralpå upprätthållas,Om kraven beskattning skall det riktigasteär

fårarbetsgivaren i detta fall avdrag för kostnaden, inte föratt detattmen
försäkringspremie frågadärförär det lönekostnad.ärutan atten om en

Hos den anställde den inbetalning arbetsgivaren gjort premieär fören en
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kapitalförsäkring och därför inte avdragsgill. Detta skulle överensstämma
med de skatterättsliga reglerna för kapitalförsäkringar. Utfallande belopp

inte skattepliktiga.är
När specialreglerna för tjänstegrupplivförsäkringar detta slag tillkomav

prop 1963:24 motiverade departementschefen detta undantag kortfattat.
Han menade beskattningen premie för tjänstegrupplivförsäkringatt av
torde ofta bli formell. Flertalet löntagare kunderent nämligen enligt hans
mening förmodligen utnyttja premien svarande avdrag inomett mot ramen
för dådet s.k. försäkringsavdraget fanns 250 500 kr.. Enligtsom resp.
hans mening frågadet därför förenklingnärmast beskatt-var om en av
ningsreglerna förmånen frånundanta beskattning.att

Det bara konstateraär den motiveringatt ursprungligenatt som angavs
i dag inte existerar, sedan försäkringsavdraget slopats.

Förmån fri gruppsjukförsäkring inte heller enligt 32 § 3upptasav a
KL skattepliktig intäkt, ifall försäkringen sådan denmom. som är att

utformats enligt grunder fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmark-som
nadens huvudorganisationer AGS-försäkring.

Det från sådanautbetalade beloppet utgårförsäkringar grund av
anställning. Enligt villkoren för inkomstskattneutral bör därfören
beloppen skattepliktiga. I motiven till bestämmelsen menadevara
departementschefen kunde frångodtaatt kravenett avstegman en
neutral beskattning. Han pekade ersättning sjukpenningatt komsom

utgå småmed relativt beloppatt och ersättning förtidspensionsom var
begränsad till 95 % inkomsten till 7,5 basbelopp. Denna begräns-av upp
ning jämte kompletteringsförmånens speciella motiverade skatte-natur
friheten för utfallande belopp. Se härom 1974:90 1975:58.ocht.ex. prop.

Särskilda regler gäller enligt 32 § 1 3 KL 11 tillst. samtmom. anv.
32 § KL för vissa ersättningar utfallet avgångs-grund kollektivsom av
bidragsförsäkring meddelad Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolagav

TvåAGB-försäkringar. basbelopp frånhär skattefriaär det s.k. B-be-
Motsvarandeloppet. ocksåregler frågagäller i frånersättningom annan

avgångsbidragsförsäkringkollektiv i försäkringsanstalt, ersätt-annan om
ningens storlek och övriga villkor den hos Arbetsmarknadensmotsvarar
försäkringsaktiebolag.

På frånersättning avgångsbidragsför-sätt kollektivasamma som
säkringar sådanbehandlas skatterättsligt avgångsersättning statensom
utbetalar till utgårarbetstagare och enligt motsvarande grundersom som

frånersättning avgångsbidragsersättningarkollektiva enligt ovan.
Även avgângsersättningviss utbetalas till arbetstagaresom som

omfattas s.k. trygghetsavtal skall endast delvis intäktav anses vara av
tjänst. Dessa bestämmelser finns i 32 § 1 3 KL och 11 4st.mom. st.

till 32 § KL. sådanHärmed utgårersättning enligtanv. avses som
trygghetsavtal Privattjänstemannakartellenmellan och arbetsgivarorganisa-
tion och fastställs under trygghetsråd.ledning k Ersättningsom ettav s
utbetalas bl.a. arbetstagarennär varit månader.arbetslös i minst Avsex
detta belopp tvåär basbelopp skattefri.motsvararen summa som

Skälen till denna skattefrihet har i motiven till lagen. Se t.ex. prop.
Avgångsvederlaget1967:39. i principär skattepliktigatt anse som en



20 Bilaga 13 SOU 1989:33

Det arbetsgivaren eller särskiltinkomst tjänst. utbetalasav av av organ.
också fullständig skattefrihetDepartementschefen menade inteatt en

fråga.i Han ville dock inte sig speciellkunde komma motsätta en
omständigheter kunde föreligga.skattelindring, ömmandenär anses
skatteförmågaReglerna avdrag för nedsatt och reglerna beräkningomom

utgångspunkttillräckliga.ackumulerad inkomst inte Med dennaav var
tvåomfattandeinfördes skattefrihet belopp tillregeln ettom upp

basbelopp.
sådan utgårtill viss ersättningSkattefri del grundävenär som av

fastställts iansvarighetsförsäkring enligt grunder kollektivavtal mellansom
TGY-försäkringar.huvudorganisationer Ersättningenarbetsmarknadens

utgårskattefri till del den under de första trettio dagarnaden den tidär av
så uppgården skadade arbetsoförmögen och beräknas ersättningenär att

till 30 för övrigaför insjuknandedagen högst kr. och dagar till högst 6 kr.
för dag.

Även föremålbeskattningsreglerna för denna försäkringstyp har varit
infördesför diskussion i samband med reglerna prop. 1974:187. Manatt

då till AGS-försäkringen till tjänstegrupplivförsäkringenhänvisade bl.a. och
påbyggnadTGY-försäkringenframhöll angelägenoch ävenatt var en av

frånEftersom tvådet sociala trygghetssystemet. ersättning demottagen
tidigare försäkringstyperna helt till vissaeller delar skattefri, borde denvar

förmånlig.behandlingenskatterättsliga här Vissa inskränkningaräven vara
framgårskedde dock som ovan.

Det finns här anledning erinra vissa de fonder i vilkaatt attom av
frånmedel förräntas frikallade skattskyldighetdessa för allär annnan

inkomst inkomst fastighet enligt 7 § 4 SIL.än av mom.
framfördesDe skäl visar vid tillkomsten gällandeattsom man av nu

regler medveten reglerna inte förenliga in-med neutralattvar om var en
komstskatt.

9.4 skattereduktion för fackfdreningsavgifter
Understöd, utgåttvid arbetskonflikt till i konflikten indragen arbetaresom
från organisation, han tillhört, inte hänföra till skattepliktigär attsom

enligt KL.intäkt 8 1 till 32 §st. anv.
Detta stadgande skall jämföras med de förregler gäller anställdassom

fackföreningsavgifter. Sedan 1982 finns bestämmelse,en som ger
skattskyldig vissa förutsättningar frånunder reduktion skattenrätt att
för erlagd fackföreningsavgift. Bestämmelserna härom finns i lagen
1982:1193 skattereduktion för fackföreningsavgift. Reduktionenom

underlag,beräknas den avgift tillerlagts arbetstagar-utgörett som som
organisationen, dock högst 1 200 Reduktionen 40 %kr. underlaget,är av
dvs. högst 480 kr.

såledesReglerna medger den skattskyldige till skattereduktionrätt
samtidigt konfliktersättning inte skattepliktig intäkt. Detärmottagensom

också påpekaskan här arbetstagarorganisationerna inte skattskyldigaäratt
för de avgifter de mottagit.som

framgårMotiven till dessa regler tydligast i skatteutskottets betänkande
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198283:15. Utskottet menade den skattemässiga behandlingenatt rent av
förmånligaremedlemsavgifter konfliktersättningar för arbetsgivar-resp var

organisationer deras fackföreningaroch medlemmar för och derasän
medlemmar. Arbetsgivarorganisationerna kunde använda obeskattade
medel till hela sin verksamhet. Om konfliktersättningarna fortfarande
skulle skattefria kunde tak beloppet för skattereduktion.sättasettvara

såledesMotiven till reglerna fackföreningarna skall behandlasär att
arbetsgivarorganisationerna. Som jagsätt byggernämntsamma som en

neutral beskattning arbetsinkomster endast förvärvskostnaderattav
inteoch konsumtionskostnader avdragsgilla. Fackföreningsavgiften kanär

inte förvärvskostnad. Reduktionen för fackföreningsavgiftenanses vara en
kan därför inte del inkomstskatt.neutralanses som en av en

9.5 Lotterivinster

Enligt 19 § KL vinster i lotterisvenskt och vinstär svenska premie-
obligationer inte räkna skattepliktig intäkt.att som

Lagen 1928:376 skatt lotterivinster samtida med KL.ärom
Ursprungligen det endast praktiska gjordeskäl Iotterivinsternaattvar som

frånundantogs beskattning i inkomstskatt. Det lättare att ta uten ren var
såkällskatt. Skattesatsens höjd skatten motsvarade densattes sätt atten

utgått,skatt normalt hade ifall reglerna kommunal och statligsom om
inkomstskatt hade blivit tillämpliga. Sedan dess har skattesatserna kommit

åt.skilja sigatt
Undantaget påför skatteplikt lotterivinster och vinster premieobliga-

fråntioner undantagär neutral skattebas. Seett härom Nilsnärmareen
NågraMattsson, synpunkter inkomstbegreppet i kommunalskattelagen.

RevisorerI och näringsrätt. Studentlitteratur. Lund 1982.

9.6 Sjömansskatt

Ersättning skall beskattas enligt lagen sjömansskatt enligt 19 §ärsom om
frånKL undantagen skatteplikt. Ersättningen beskattas i stället enligt lagen

1958:295 sjömansskatt. Denna skatt erläggs sjöman för inkomstom av
ombord svenskt handelsfartyg med bruttodräktighet minst 100en av

vilket huvudsakligen nyttjas i enligt lagen definierad formton, närfartav
eller fjärrfart. Detaljerade bestämmelser i olika finnsavseenden i lagen.
Sjömansmansskattens storlek bestäms enligt fastställda tabeller.

ÖvrigBeskattningen utformad definitivär källskatt. inkomstsom en
beskattas vanligt enligt KL och SIL. Närsätt övriga inkomster beskattas

dock ingen hänsyn till de inkomster, beskattatstar enligt lagenman som
sjömansskatt.om
Motiven till den nuvarande ordningen det gäller beskattningnär av

sjömäns inkomster anställning flera. I propositionenär 1958:92 pekarav
fördelarna med enklare administration. mångaTidigare hademan en

svårighetersjömän haft fullgöra sina skyldigheteratt deklarera fleraochatt
ocksåhade skönstaxerats. ocksåMen det klart,är syftena medatt ett av

sjömansskatten varit yrket attraktivt. Sjömansskattengöraatt skullemer
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tjäna syftet svenskar anställning svenska fartyg.att att ta
För källskatt detta slag skall kunna delatt en av anses som en av en

inkomstskattneutral fordras enligt min mening administrativaendastatt
får dåhänsyn avgörande. Detta skulle innebära skattesatserna ochattvara

såvärderingsreglerna vid möjligt bordenärauttaget överensstämmasom
med de skattesatser för arbete. Dessutom borde viduttas annatsom
beskattning övriga inkomster hänsyn till skattskyldigade hafttas attav

fråninkomster fartygsanställning. på sådantDetta skulle kunna ske sätt
i dag frånsker skattskyldig inkomsterhar utlandet, vilkanär endastsom en

dåskall beskattas utomlands. I allmänhet hänsyn till de utländskatar man
inkomsterna skattesatsen för de inkomsternanär svenska bestäms.

Förmån9.7 fri bilav
bilförmånReglerna för värdering i huvudsak följande.ärav numera

Förmån helt fri bil skall enligt 2 KL %till 42 § värderas till 22av anv.
året beskattningsåretnybilspriset i årsmodellenslutet före för senasteav av

Ärförmånsbilen. årsmodellen år förmånsvärdetäldre skallän treav
årsmodellennedsättas %. år förmånsvärdettill 18 Om äldre fem kanär än

på den skattskyldiges begäran nedsättas %till 18 RSV fastställtettav av
påvärde %baserat 85 det genomsnittliga nybilsprisetär hos desom av

vanligaste bilmodellerna.
Avdragsrätten för förkostnader med bil mellan bostaden ochresor

förmånshavaren.arbetsplatsen har slopats för
Dessa värderingsregler har tillkommit se 198686:46 för attprop.

underlätta det administrativa förfarandet. En schabloniserad beräkning har
därför visat sig nödvändig. Vid denna schablonberäkning har denvara
skattskyldige genomsnittligt antagits använda bilen för privat bruk 1 OOO

dåmil. Denna inkluderar frånkörsträcka till och arbetet.även resa
ofrånkomligtDet torde schablonberäkning används admini-attvara av

strativa skäl. Detta hindrar emellertid inte beräkningen skall görasatt
så månvärdet i görligastesätt, det belopp värdet fri bilatt motsvarar av
har hos den skattskyldige. Med den schablonberäkning gäller blirsom nu
resultatet flerallt kommer ersättning begära tjänstebil iställetatt att som
för kontant ersättning. Ju bilen privatanvänds desto lönsammare ärmer
det ha tjänstebil.att

Hur Någonkan reglerna ändras form schablonberäkning ärav
nödvändig adminstrativa skäl. Det finns emellertid anledning attav
regelbundet grunderna för värderingen. Den genomsnittligaompröva
privata körsträckan för med tjänstebil viktig fastställaär närattpersoner
förmånens värde skall bestämmas. De genomsnittliga kostnaderna för egen

likasåbil viktig faktorär skall avgörande vid beräkningenen som vara av
förmånens Detvärde. finns därför regelbundet fram underlagskäl att ta

fåför fastställt storleken dessa kostnader.att av
Detta nödvändigt ifall beskattningen skall neutral.är anses vara



SOU 1989:33 23Bilaga 13

Kostförmån9.8

3 till innehåller42 § KL reglerna värdering kostförmån.anv. om av
Huvudregeln förmånsvärdet målsäger dagenatt lunch ellerettav om
middag lika %med 60är genomsnittspriset lunchmåltidförav en av

Förmånsvärdetbeskaffenhet.normal frihelt kost lika %med 150ärav av
nämnda genomsnittspris. Genomsnittspriset bygger prisinsamlingen

åretunder före beskattningsåret.
Regeln såmedvetetär värdet lägre den faktiskasatt är änatt

måltiden.kostnaden för I 198788:52 är regeln motiverad medprop.
personalsociala skäl.

Naturaförmåner skall möjligt bygga marknadspriset förom
förmånen. någonDet skall inte spela roll för slutresultatet huruvida den

erhållaanställde väljer sin ersättning i naturaförmåner.kontanter ielleratt
Denna neutralitet föreligger påinte förmånenvärdetnär undersätts
genomsnittspriset.

från9.9 Resa till och arbetet

Kostnader frånför till och arbetet i princip avdragsgillaär enligt 4resa
till 33 § KL. Under vissa i lagrummet angivna villkor kan denanv

skattskyldige avdra kostnaderna för med bil.resa
Det framhållas,skall sådanahär avdrag för kostnader i deatt flesta

länder inte avdragsgilla. Deär betraktas levnadskostnader. Kostnadensom
frånför till och arbetet utgift,är ligger itypresa gränszonenen av som

mellan förvärvskostnader och levnadskostnader och den juridiska
karaktären kostnaderna svårdärför mycketär fastställa. Följandeattav
bedömningar kan dock göras.

Det inte vanligt den erhållerär skattskyldige avdragatt för de ökade
kostnader det medför, han område,bor och iarbetaratt där lev-ett
nadskostnaderna Mångahöga. privataär kostnader indirekthar ett
samband med anställningen det möjligt för denutan är skattskyldigeatt att

avdrag för kostnaden. I detta fall kan naturligtvis hävda, vilketman
också mångaisker länder, inte företas till arbetet tillatt utanresan
hemmet.

De flesta skaffar bil inte bara därför den skall föranvändas tillatt resa
frånoch arbetsplatsen. Bilen ändå.hade de skaffat Om avdrag för

bilkostnader skall medges vid taxeringen, därför det riktigaär endastatt
den rörliga kostnaden skall avdragsgill, dvs den extrakostnadvara som
själva till arbetet medför.resan

Reglerna i dag formär kompromiss. Med tvekan kan kanske deen av
nuvarande reglerna förenliga med kraven i neutraltettanses vara
skattesystem.

Underhåll9.10 till icke hemmavarande barn

Enligt 46 § får2 4 KL1 skattskyldig, varit bosatt i riketst. härmom. som
beskattningsåret,under hela avdrag bl.a. förgöra belopp, densom

skattskyldige beskattningsåretunder har förbetalat eller tillgodoräknats
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årunderhåll intillicke hemmavarande barn dess barnet fyllt 18 ellersom av
år genomgår21 det grundskola, gymnasieskola ellerintill dess det fyllt om

grundutbildning. tilldärmed jämförlig Avdraget dock begränsat högstär
3 000 för varje barn.kr.

tidigareavdrag har sin bakgrund i den möjlighet,Reglerna somom
underhållsskyldig erhålla förhöjt ortsavdrag.fanns för ogift att

1960-talet fann föreliggaVid ändringar i skattereglerna under skälman
till förhöjt ortsavdrag, bl.a. därför detta avdrag kundebortta rätten attatt

underhållsskyldig-skattskyldige inte uppfyllt sinautnyttjas denäven om
KL.I avdraget i 46 §heter. stället kom

för det skäligtAvdraget har tillkommit den nedsattaatt ansetts attvara
sådanskatteförmågan se 1960:76. En omständighetbeaktas kanprop.

frångrund till awikelsc allmänna regler, ifalldock inte vara enanses
upprätthållas. Underhållskostnadernaskattebas skallkraven neutralen

inte förvärvskostnad konsumtionsutgift.ärär utanatt enanse som en
skatteförmågan,Underhållsskyldighet naturligtvis sänka det finnskan men

många Inödvändiga utgifter det. detta fallet har särskiljtgörsom man en
avdrag försärskilt medgett denna.speciell kostnad och

underhållskostnadernapåpekas till hemmavarande inteDet kan barnatt
avdragsgilla.är

skatteförmåga9.11 Nedsatt

skatteförmåga.till avdrag för50 2 KL stadgar nedsatt§ 2 rättst.mom.
skatteförmåga beskattningsåretunderFinnes skattskyldigs ha varit

långvarigtill följd sjukdom,nedsatt olyckshändelse,väsentligen av
närståendeunderhållålderdom, andra barn, för vilka den skatt-änav

tillgodonjuta allmänt barnbidrag, eller därmed jämförligskyldige ägt annan
får taxeringsmyndigheterna nedsätta den beskattningsbaraomständighet,

fåromständigheternamed efter belopp. Avdragetinkomsten ett anpassat
10 000 kr.inte högre änvara

skatteförmåga frågaiför nedsatt kan komma i andra fallAvdrag även
50 3 KL i 50nämnda. I § 2 och 1 till § KL finnsdeän st.mom. anv.nu
då skattskyldiges inkomstför fall den understigit existens-regler de

däråskattskyldigs inkomst, efter avdragminimum. Om belöpande skatt,av
angivna understigiti grunder vad han kan hagrund lagrummet ansesav

underhåll för själv förtill sig och make och oförsörjda barn hanbehövt är
sådantberättigad till avdrag.

innehåller50 § 2 4 KL och 2 till lagrum reglerst. sammamom. anv.
för skattskyldiga, vilkas inkomst till inte obetydlig del utgjortsavdragom

Sådana ocksåskattskyldiga berättigade till avdrag förfolkpension. ärav
såvidaskatteförmåga, särskilda omständigheter föranledernedsatt inte

annat.
frågornaJag anledning i detalj in avdrag förhar inte här att om

skatteförmåga, ändå förbigående minnedsatt vill i ha nämntmen
inkomstskatttveksamhet inför dessa regler, kraven neutral skallom en

upprätthållas.
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9.12 skattereduktion i uppbördslagen

skattereduktion åtnjuts enligt 2 § 4 uppbördslagen ogift skattskyl-mom. av
dig, har hemmavarande år,barn under 18 och gift skattskyldig,som av vars
make antingen saknar taxerad inkomst enligt SIL. Skattereduktionen
uppgår till 1 800 kr. skattereduktion gift skattskyldigär även berättigad till
när maken har taxerad inkomst enligt nämnda lag denna dockmen .
understiger 6 000 kr. I det sistnämnda fallet sjunker beloppet skat-
tereduktionen med 30 % den taxerade inkomsten.av

I samband med särbeskattningen kom infördesatt tillrätt grund-en
avdrag för skattskyldiga med taxerad inkomst. Om endast den makenena
hade taxerad inkomst kunde åtnjutadenne endast det grundavdraget.egna
I detta avseende skilde åtsig reglerna jämfört med tidigare gällande

där dubbelt ortsavdragsystem, kunde utnyttjasett den make hadeav som
förvärvsarbete. Skattereduktionen passade inte in i det systemetnya men
i propositionen 1970:70 framhölls det inte fåöverallt möjligtatt attvar

förvärvsarbete. förelågBehov därförett modifiering principenav en av
individuell beskattning, just kunde effektenmötaom som attav grun-

davdraget inte fick utnyttjas andra maken.av
skattereduktion ocksåskulle ensamståendekunna utnyttjas medav

hemmavarande år.barn under 18
skattereduktion detta slag intehör hemma i skattesystemettav som

bygger individuell beskattning där inte skatteförmågaoch nedsatt skall
särregleras. Bestämmelsen hade övergängsregel.karaktärnärmast Denav
uppfyller inte villkoren för neutral skattebas.en

9.13 Sexmånaders- ettårsregelnoch

Till sist finns det anledning undersöka de regler, finns i 54att § KLsom
och i motsvarande stadgande i SIL frånavseende frikallelse skattskyldighet.
Den viktigaste sexmånaders-regeln här den ettårsregeln.är s.k. Dessaresp
bestämmelser, finns i 54 § 1 KL 3och till 54 § KL,st. omfattarsom anv.
i Sverige fysiska under vistelse åtnjutitutomlands avlöningpersoner, som
eller förmåndärmed jämförlig grund anställning därannan änav annan
anställning ombord svenskt fartyg eller svenskt, danskt eller norskt
luftfartyg. De olika inkomster undantas i lagenär angivna.noggrantsom

Motivet till fråndenna frikallelse skattskyldighet inte längreär att
undvika dubbelbeskattning. Sverige har i dag dubbelbeskattningsavtal med

allanästan viktiga industriländer och dessutom interna avräkningsregler
avseende utländsk skatt. Skälen till bestämmelserna i stället andraär och
har uttryckligen beskrivits i propositionen 198485:175. Förmån i form av
skattebefrielse i Sverige kommer inte endast den anställde till godo utan

svenska företagäven verksamma i utlandet, eftersom lönekraven bör bli
lägre. Detta i sin stärker företagens internationellatur konkurrensförmåga.
Regeln skall medeläven locka svenskarett tjänstatt utomlands.vara att ta
Regeln skattefrihet underlättar dessutom den adminstrativa behandlin-om

taxeringen för skattskyldiga med anställning utomlands.gen av
De angivna skälen sexmånaders-talar för ettårsregelnatt och stårinte

i överensstämmelse med kraven neutral skattebas.en
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Beskattningen kapitalinkomsterav
och kapitalvinster:
de internationella aspekterna

Leif Muténav

Den svenska regeringen har inlett genomgripande skattereform, i det atten
tillsatt speciella utredningar, för inkomstbeskattningentreman en av

fysiska för företagsbeskattningen, och tredje utredning förpersoner, en en
konsumtionsbeskattningen. De utredningarnatre väntas sinaavge

utgångenföre år 1988.rapporter av
Ordföranden tvåi de förstnämnda utredningarna, statssekreteraren Erik

Åsbrink, biståndhar begärt Internationella valutafonden i formav av en
promemoria för inkomstskatteutredningen, behandlande de internationella

påaspekterna beskattningen inkomst kapital, inkluderande beskatt-av av
ningen kapitalvinster. För uppfylla denna önskan,att har följandeav
promemoria utarbetats underlag för diskussioner med utredningenssom
medlemmar och stab. En preliminär version diskuterades med utredningen
i Stockholm 1988-02-25. I överensstämmelse med vad kom fram vidsom
den diskussionen har den slutliga versionen utvidgats vissa punkter.

Skattereformen1 i USA

Utredningsdirektiven starkt influeradeär den skattereformlagstiftning,av
årvidtogs i USA 1986. Detta inteärsom oväntat, beaktar detom man

betydande inflytande denna reform skattetänkandeutövat och
världenskattelagstiftning helaöver Erfarenheterna från det symposium

skattereform, OECD arrangerade i samarbeteom med det franskasom
ñnansministeriet i januari 1987, Brookings-konferensenoch skat-om
tereform i främmande länder i november 1987, för tvåbara deatt ta av
viktigaste exemplen, illustrerar det starka inflytande den radikala USA-

skattepolitikreformen haft andra länders Detta inflytande kan tänkas
tvåha haft olika orsaker. En kan ha varit den övertygande kraften i de

för reformen, anförtsargument i den amerikanska diskussionen. Ensom
kanske viktigare orsak, är andra länder kännerannan, att sig tvungna att

åtgärdersina skattepolitiska till utvecklingen håll,anpassa medannat
syfte bevara sin konkurrenskraftatt och förhindra internationell skatteflykt.

Skattereformen i USA bestod mängd ändringar alla slagsav en av
Skatteregler och skatteskalor. För den här framställningen följande dragär
i reformen speciell betydelse:av
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Lägre Skattesatsera

nedskärningdrastiskviktigaste elementet i reformenDet avvar en
för inkomst, redan tidigareDen marginalskattesatsenhögstaskattesatserna.
%, till%, % 33 hänsyn50 till 28 ellerreducerad till skars tarom manner

förfamiljgrundavdragen för den skattskyldige och hans trappas attatt ner
inkomsterskattskyldiga med högremed inkomst, ochförsvinna högre att

måste % till den punkt där deneffektiv marginalskatt 33betala uppen av
%.till 28 I det sammanhangetgenomsnittliga skatten kommit upp

från 15 28 %,15 till 2skatteskalan radikalt skattesatser,förenklades resp.
ökning deskattskyldiga reducerades betydligtantaletoch storgenom en av

standardavdraget. Bolagsskattesatsenfribeloppenpersonliga och
från % fortfarande för46 till 34 % skattesatsen lägrereducerades är

USD.3bolagsinkomst till 100.000upp

skatteunderlagb Bredare

skattesatssänkningen medförde, kompenseradesDet intäktsbortfall, som
breddning skatteunderlaget. I det sammanhanget drabbadesgenom en av

något hårdare fysiska skatterabatten förbolagen deän personerna.
vinstberäkningsregler, särskiltinvesteringar liksom rad fördelaktigaen

kryphålaccelererade avskrivningar, avskaffades, delavseende täpptesen
till, För principen bredda densamma. Härfysiska basenär attosv. personer

begränsning den viktigastedet ränteavdragsrätten, spelarär en av som
återkomma någotVi skall till det utförligare i fortsättningen.rollen. ämnet

Det beräknades reformen skulle de totala skatteintäkternalämnaatt
femårsperioden, 1987-1991,oförändrade, under den första bolagenattmen

få fysiskaskulle betala ungefär 120 miljarder USD och de personernamer,
måni motsvarande mindre. Om jämför med bruttonationalproduktenman

någonBNP, 4,4 biljoner USD 1987, detta inte särskilt drastiskärsom var
förändring, %.mindre 1 Det intresse fleraän är att notera, attav man av

såvälskäl rättviseprinciper fruktan för inkräkta delstaternasattsom-
beskattningsrätt inte valt medel kompensera deatten moms som-

påförlorade statsintäkterna, hellre dennalagt börda företagen.utan extra
En principiell nyhet likabehandlingen kapitalvinster ochärannan av

långalöpande inkomster. Före reformen den allmänna regeln attvar
års långkapitalvinster och redan efter innehav räknades vinstenett som

skattepliktiga till %endast 40 vinsten. Medhela högstavar av en
alltsåmarginalskatt 50 % behövde ingen %betala 20 skattänav mer

långasina kapitalvinster. Med den lagen kommer kapitalvinstskattennya
%,till 2833 betydande ökning. För blir %.bolag skatten 34att upp en

åtgärderBland andra med syfte bredda skatteunderlaget kanattsamma
avskaffandet avdraget förnämnas delstatliga och kommunalaav

omsättningsskatter delstatliga lokalaoch skatter inkomst förmögen-och
het förblir avdragsgilla, liksom skattefriheten för priser och belöningarav

fördet intresse Sverige sedan 1987 amerikanska nobelpristagareär attav
beskattats för sina priser, vissa restriktioner för representationskostnad-

viss breddning för naturaförmånersavdarag, beskattningutrymmeten av av
osv.
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c Restriktiva internationella skatteregler

gottI det framståläget kan det och väl hända, USA kommeratt attnya
Ändåland, där det fördelaktigt fram vinster. innebärärett att tasom

reformen i flera hänseenden skärpning förreglerna skattebehandlin-en av
internationella transaktioner.gen av

En ändring, bara skall helt kort, dennämnas lagenär attsom nya ger
välbehövliga, klara för omräkningen transaktionerregler i utländsk valutaav
till USD. I innebär reglerna intäkter utgifteroch omräknasstort sett att
efter året,genomsnittskursen under medan skattebetalningar omräknas
efter kursen den dag skatten betalades. Qualified business units
kvalificerade rörelseenheter kan välja i stället användaatt en annan
valuta sin huvudvaluta för rörelsen och sedan nettoresultatetöversättasom

utgångenvid räkenskapsåret. Problemet bör bli enklare med denav
skattesatsen för kapitalvinst och löpande inkomst, detgemensamma men

fortfarande område.är mycket kompliceratett
Vinstfördelningen mellan besläktade företag i USA och i utlandet har

berörts reformen, särskilt den super-royalty,s.k. förregelav genom en
royalties betalade mellan företag måstemed intressegemenskap. Dessa nu
justeras för rättvist föruttryck löpande vinstatt utnyttjandetettge av av

och det det ursprungliga någotpatentet, även kontraktet sägerom annat.
Den regeln kan orsaka del internationellaväntas motsättningar,en
eftersom fådet länder,är där användes, kommerpatent attsom vara
entusiastiska inför tanken beståenderevidera kontrakt till denatt

förmån.5amerikanska partens
USA ledningen i kampen internationelltog skatteflykt, den s.k.mot när

Subchapter F-lagstiftningen infördes. Den gjorde amerikanska aktieägare
skattskyldiga för vinster vissa slag, USA-kontrollerade utländskaav som
bolag gjort i utlandet. De inkomstslag det gällde i huvudsak finansiellavar
inkomster, inkomst försäkring USA-risker, försäljning amerikanskaav av av

utnyttjande amerikanska och liknandepatenträtter intäkter.varor, av
Denna någotlagstiftning, utvidgade vad Sverige redan länge hade haftsom
i form de Luxemburg-bolagen,s.k. och vad USA haft underav namn av
Foreign Personal Holding frånCorporations, kritiserades början i länder
med mindre benägenhet tillämpa Mångavad kallaratt man genomsyn.
kritiker årsfann 1962 lagstiftning upphov till extraterritoriellatt gav
beskattning i strid med de suveränitet, i vilka de berörda, icke-staters
amerikanska bolagen hade hemvist. Sedan 1962 har emellertid de
amerikanska Subchapterreglerna i F efterliknats i betydande antalett

vila.6andra OECD-länder, och de gamla fåtthar iargumenten stort sett
årsI 1986 skattereformlag har kapitel skrivits historia.ett nytt av samma

gångenDen här talar PFIC, förkortning står för Passiveman om en som
Foreign Investment Company. Det någotkrävs inte längre minsta
amerikanskt aktieinnehav. Grundrekvisitet minst %75är brut-att av
tointäkten passiv investeringsinkomstutgör eller minst 50 %att av
tillgångsvärdet i bolag sådanavkastarett inkomst. En amerikansk

sådantaktieägare i stårbolag tvåinförett alternativ. Om bolaget inte
väljer qualified electing fund status, innebär innehållendetta i bolagetatt
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inkomst passiva investeringar, gångden utdelas, blirnär beskattadav en
hos den amerikanske aktieägaren den sedvanliga begränsningen,utan att

måsteden för skattepliktig del bolagets earnings andatt utgöravara en av
påprofits visst definierad vinst, medsätt för förkompenseraränta att

med denskatteuppskovet, högsta skattesats tillämpats för de berördasom
åren, ingângsvärdereduktion för kapitalvinst, vid dödsfall,utan utan nytt

avräkningoch utländsk skatt. Om bolaget i stället väljer qualifiedutan av
electing fund status, blir den amerikanske aktieägaren skattskyldig för den

år,passiva investeringsinkomsten varje den utdelas inte.elleroavsett om
Det bådehar anmärkts, denna lagstiftning verkar märkligt oberördatt av
sänkningen den amerikanska inkomstskatteskalan och slopandet deav av
speciella reglerna för kapitalvinster. Klart emellertid, den inte ituär att tar

uppskovsfråganmed tax deferral, med andra ord privilegiet för
aktieägare inte behöva förskatta bolagets outdelade vinst i dessatt helhet

sådantjfr sid. 25 nedan för rigoröst förslag, det nyazeeländskaett mera
förslaget december 1987.av

En viktig nyhet avräkningreglerna för utländsk skattär harattannan av
skärpts helt regler för uppdelning den avräknings-ett systemgenom av av
bara utländska skatten olika transaktioner utnyttjarättutan att
överskott avräkningsbar skatt i kategori amerikansk iskattmotav en en

Grundfrågan återinförakänd sedan länge: skulle den gamlaannan. var man
begränsningen avräkningsrätten behållaland, skulleeller denav per man

år.totalgräns använts Kompromissen behöllattsom senare var man
korgar.7totalräkningen, införde Dessaantal s.k.ett sätter separatamen

för den avräkningsbaragränser utländska skatten respektive kategori av
inkomst.utländsk

Vidare har reglerna avräkning underliggande skatt, dvs. denom av
åtnjuteravräkning aktieägare för utländsk betald vinst,skatt den ur

vilken utdelning skett, i hög grad komplicerats föreskriftergenom om
inte frågabara hittills i 50 %bolag med minstgenomsyn, som om

frånamerikanskt ägande och passiv ränteinkomst källor,utländska utan
också åtnjuten sådanaför inkomst någonhänförligbolag och till deav av

korgarna. Detta inte platsen förär detaljerad beskrivning denya en av
sådanskatteavräkningsreglerna. En skulle alla rimligaspränganya ramar

måför denna Det tillåtetemellertid citerarapport. attvara en grupp av
framstående området, vilka efter utförlig diskussionexperter allaen av
de invecklade reglerna sinuttryckte uppfattning regelsystematt ettnya
med denna komplikationsgrad allvarligt skulle skattebetalarnasäventyra
villighet sigställa den lagen till efterrättelse.att nya

Avräkningen kan bara 90 % minimiskatten,göras den vilketemot av nya
lämnar effektiv frånamerikansk inkomstskatt ikällor utlandeten av

%2,1 för fysiska %2 för bolag, alldeles denhur högoavsettpersoner,
avräkningsbara utländska skatten är.

En viktig innovation förregler effektiv tillämp-är säkraattannan nya
ning för amerikansk räkning dubbelbeskattningens andra led. Metodenav

filialskatt branch profits Traditionelltär tax. använd-har setten man
sådanningen skatt diskriminerande, de reglernaav en som men nya

uttrycker ett annat synsätt.
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Alla dessa flera andra tagitsoch har konsekvent hänsyns-steg utan
tagande till gällande dubbelbeskattningsavtal. Detta medöverensstämmer
den amerikanska regeln lag existerande avtal, den s.k.överatt tar treatyny
override. hållerDet särskilt intressant principenär att notera, att att
befästas ytterligare ändringsförslag till den lag tekniskaettgenom om

årstill 1986korrektioner skattereformlag, bli 1988.väntas antagensom
åsidosättandetDen traditionella inställningen till avtal har varit attav ny

Ändrings-lag bara detta uttryckligen varit kongressens avsikt.övertar om
förslaget åsidosattaetablerar presumtion för avtal bli inteatt avsettsen om

uttryckligen uttalats; oförutsedda konflikter skulle kommamotsatsen om
fram skall konflikten under komplett övervägande den lagstiftandetas av
makten. Det hel del internationellakänt reaktioner försportsär haratt en

åsidosättaprincipen avtal, det inteverkar detta skullemot att men som om
få inflytandemycket lagen tekniska korrektioner.över om

d Ingen indexregering

Den lagstiftningen innefattar inte de indexreglering,reglernya om som
ursprungligen ingick i finansdepartementets förslag. Det lätt dettaär att se

tecken den optimism, den sittande regeringen hyser iettsom som nu
frågan hållamöjligheterna kvar inflationen nuvarande ganskaattom
låga nivå. påDe från ansågspunkter vilka indexreglering början lämpligen

kapitalvinster, avskrivningar i rörelse och Indexregleringenräntor.var av
personliga avdrag och trösklarna i skatteskalorna har emellertidav
bibehållits.

Regler minimiskatte om
Liksom i Sverige Bådenollskattebetalarnaär uppmärksammade i USA.
för fysiska skatteåtgärdernaoch bolag innefattar de reglerpersoner nya om
minimiskatt, avsedda förhindra nolltaxering skattebetalareatt medav

Ävenbetydande ekonomiska inkomster i princip ärresurser. som
frånundantagna beskattning, kommunala obligationer,räntat.ex.som

inkluderas i minimiskatteunderlaget. Det beskrivitsharsystemetnya som
framåt; frånett gigantiskt blott tvetydighet till schizofreni. I ställetsteg ren

för återspeglandeha bara inkomstskattesystem, syftenaettatt att vara
såg årsexakt fel, 1986och till tvåmäta lag det finnasskallatt att nu

minimiskattnormal skatt och betydande alternativsystem: en en
Enligt måsteminimiskattreglerna de skattskyldiga antingenbetalaom

den normala skatten eller minimiskatten, beroende vilket beloppenav
Den %högre. skatten 21 förär fysiska 20 %är ochsom senare personer

för bolag, beräknad underlag den alternativa skattepliktiga mini-av
miinkomsten alternative minimum incometaxable AMTI, reducerad-

fribelopp. Dettamed 40.000 USD förär bolagett och sambeskattade
ensamståendemakar 30.000 USD föroch skattskyldiga. Avdraget trappas

%25 detmed belopp varmed AMTI överstiger 150.000 USD förner av
bolag 112.500 ensamstående.och makar, USD för På de följande 160.000

uppgår120.000 USD AMTI den marginella minimiskatten följaktligen till
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26,25 % för fysiska 25 % för bolag.personer,
frånAMTI skiljer sig den normala skattepliktiga inkomsten i flera

hänseenden:

tillåts år1 Avskrivningar bara efter lineär metod 40 för fastigheter,över
degressivt 150 % tillgångar-med vad linear avskrivning skulle varit medav

livslängd ligga mittemellan de i gällandegränser,antagen attnas som anges
anvisningar ADR DepreciationAsset Range System. Vid beräkningen

år kvarståendeminimiskatt under följande förutsätts oavskrivna beloppav
liksom vinster förluster tillgångaroch vid avyttring avskrivningsbaraav
beräknas med hänsyn till avskrivningar medgivna enligt reglerna om

Tillgångarminimiskatt. tagits i före 1987bruk behandlas enligtsom
tidigare gällande bestämmelser.

2 Skattefri private activity bonds kommunala delstatligaränta och
obligationer emitterade för finansiering företag räknas in,av om
obligationerna emitterats efter 1986-08-07.

tillgång,3 Om ändamål,stigit i värde, skänkts till välgörandeen som
gåvanberäknas avdraget för bara till belopp motsvarande dessett

skattemässiga restvärde. Det livligt diskuterad regel,är atten en
tillgång,skattskyldig kan ökat i värde, till välgörenhet och tage en som

avdrag för dess fulla dagsvärde, intehan skulle ha säljakunnatatttrots
tillgången realisera skattepliktig kapitalvinst.utan att en

långfristiga4 För måstekontrakt bokföringsmetod användas,en som
innefattar vinsten fram till procentuella del, arbetetatt tas samma som
färdigställts, och för tillåtetavbetalningsförsäljning idet inteär regel att
uppskjuta vinstredovisningen.

5 Vissa begränsningsregler gäller för omedelbarträtten avdragatt göra
för oljeborrningskostnader.

6 Kostnader för undersökning och öppnande mineralfyndigheter,av som
kan dras vid den normala taxeringen, drasgenast kan bara med vissaav av

begränsningar vid beräkning minimiskatt.av

7 Förlustavdrag måsteför förluster efter 1986 räknas i överens-om
stämmelse med minimiskattereglerna, sådanaoch förlustavdrag kan inte
reducera AMTI %.med 90änmer

8 Tidigare gällande regler minimiskatt, i vad de avskriv-extraom avser
ningar anläggningar till förhindrande föroreningar, substansminsk-av
ningsavdrag överstigande oavskriven del ursprunglig kostnad, ochav
omedelbara avdrag för undersökning och öppnande mineralfyndigheter,av
fortsätter gälla.att

9 För fysiska inte för bolag, förbjuder minimiskat-personer men
tereglerna avdrag för jordbruksunderskott, inte självnär ägaren arbetat i
jordbruket passive farm losses, och alla begränsningar i avdragsrätten för
passiva underskott tillämpas övergångsregler,de gäller vidgenast, utan som
den vanliga fårtaxeringen. Förlusterna föras vidare år,till kommande men
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måsteberäkningen följa minimiskattereglerna. Det gäller regler församma
begränsning ränteavdragsrätten vid den normala beskattningen.av som
Äldre angårfortfarandegällerrätt vad utgifter för forskning och utveckling
liksom beträffande incentive förmånligtstock options anställdas rätt att
köpa aktier i det företag, där de arbetar.

10 För bolag tillämpas minimiskattereglerna vissa fartygsinvesterings-
fonder, liksom för sparbankers mindreoch affärsbankers förreserver
osäkra fordringar dessa de enda institutionerär har rätt göraattnu som
skattefria sådanaavsättningar till gårmed belopp utöverreserver som
nedskrivningar pågrundade redan inträffade betalningssvårigheter.
Slutligen finns det regel visst intresse specielltär bakgrun-moten som av
den den hållasvenska traditionen samband mellanatt näraettav
bokföringsmässig och skattemässig redovisning. måsteEnligt den regeln
AMTI ökas med sådanhalva det belopp, varmed vinsten, den ianges
bolagets finansiella redovisning, överstiger dess minimiinkomst enligt de
regler vi just redogjort för.

Om skattskyldig betalat minimiskatt, överstigande den normala skatten
han skulle betalat, kan det överskjutande beloppet föras vidare till

år dåkommande och användas till avräkning eventuellt förekommandemot
belopp varmed normal skatt överstiger skatt beräknad enligt minimiskat-
tereglerna.

Man räknar med minimiskattereglerna kommer medföraatt att
ytterligare skatteintäkter 30 miljarder USD under perioden 1987-om ca
91, denna beräkning inte oomtvistlig.ärmen

Det kan krångligabetvivlas de reglerna minimiskatt verkligenatt ärom
bättre alternativ till skärpta förmånerett regler för speciella inom ramen

för den normala skatteberäkningen. I föroch sig kan det sägas, att
minimiskatten tack fribeloppet ganska progressiv,är och dessvare att
effekt allmänt bör bli minska användningensett speciellaatt skat-av
teförmåner och därigenom benägenheten till skatteplanering. Man kan
också ha haft uppfattningen, existensen minimiskatteregleratt skulleav

fåkunna allmänheten uppleva skattelagstiftningenatt rättvis änsom mer
skattesystem kryphålfullt förett skatteplanerare. Men det prisav man

förbetalat dessa fördelar högt, särskilt iär betraktande de skattskyldigasav
kostnader för ställa sig lagen till efterrättelse.att

f Begränsning passiva underskottav
Tax shelters eg. skatteskyddsrum, den svenska vältermen ärmen

skatteflyktsföretag har länge varit frågabrännandesnarare i ameri-en
kansk skattedebatt. Reformen etablerar detaljerade regler för underskot-

fårtsavdrag. I princip skattebetalare avdrag för löpande frånunderskotten
inkomst, Ävenunderskotten frånhärrör aktivt företagande.annan om

investering i fastighet kan i viss utsträckning bedömas aktiv, förutsattsom
den skattskyldige själv aktivtatt deltar i förvaltningen. såI fall kan tillupp

25.000 USD inkomst användas täcka underskott.att Andraannan ev.
skattetlyktsinvesteringar bedöms passiva, fåroch underskott demvara
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aktiviteter.9från passiva Det kaninkomstendastavdras avannan
passiv aktivitetfinansiell investering inteanmärkas är utanatt en en
portföljinvesteringar inteunderskottför Det betyderkategori sig. att

hänför sigfrån passiva aktiviteter. Skuldräntainkomstdraskan somavav
från blirdras inkomst dessa, detportföljinvesteringar kantill ettav men

från någon Deninkomst. ickedetta inte drasunderskott, kan av annan
år tidsgräns,föras till kommandeskuldräntan kanavdragsgilla över utan

ocksånågot kostnader för passiva aktiviteter,övrigt gällerför mensom
från portföljinvesteringar.intäktenbartavdraget kan göras av

Ränteavdragg

viktigast för den härreformen, kanskeDen del är rapportenssomav
ändamål, begränsningen ränteavdragsrätten. Vi hargenerelladenär av

kategoriseringen ränteavdrag hänförliga till passivaredan berört av
portföljinvesteringar. De viktigaste andra kategoriernaaktiviteter och är

inteckningslån sådana inte hänförliga tilloch skuldräntor, ärräntor som
någon kreditkortsräntor och andrainkomstkälla, räntort.ex.som

fårför dessa gäldränta inte drasprivatskulder. Den allmänna regeln är, att
av. inteckningslån,undantaget här harDet ävenär räntastora men

införts.begränsningarbetydande
i inkomstbegreppet iDet sammanhanget,kan värt nämna attattvara

innehållerInternal Revenue Code, IRC inteamerikanska skattelagenden
någon inkomst skattskyldiges bostad. Denna luckauppskattad denav egen

de fastighetsskatterna. skattesatserna förbakgrunden lokalakan mot avses
relationen taxeringsvärde marknadsvärde.varierar, liksom mellan ochdessa

1985den genomsnittliga effektiva fastighetsskatten visarEn beräkning av
från% %genomsnitt 1,21 värdet med variationer 2,47 ochett av av

New York till 0,22 % i Loui-% respektive New Jersey och2,38 i ner
siana. Även från inkomsten federalade avdragsgilla vid denärom

ändå ispela viktigare roll detbeskattningen, kan dessa skatter en
beskattningen beräknad inkomstamerikanska skattesystemet än egnaav av

i Sverige.hem gör
tillåts skattskyldigesför deninteckningsränta baraAvdrag för ränta

lån existerade vid denytterligare bostad, och barahem och som nyaen
årslån får enligt 1986 lag baraFör avdragtillkomst. göraslagens omnya

fastigheten,håller vad investerats isig inom förgälden gränsen som
lånesumman finansieringförharförbättringar, eller använtsinkluderande

sjukvård.förutbildning eller kostnaderhögreav
bestämmelser-efter antagandet debilden,Det hör till att genast av nya

för förse skattebetalarnabland bankernafebril aktivitet utbröt attna, en
lån inteckningssäkerhet i praktikenLoans,Home Equitymed mot men

sådanMed säkerhet, och tillkredit i checkräkning.funktionenmed uppav
sjukvårds-plus college- ochmotsvarande vad egendomen kostatbeloppett

lån års avdragsgillt alternativenligt 1986 lagerbjuder dessautgifter, ett
lånencheckkrediterna, livförsäkring ochavdragsgilla vanligatill de icke mot

kreditkortslånen.
avdragsgilla inteck-för deDet kan inte överraska beloppsgränsatt en
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ningslånen 1 miljon USD för förgäld anskaffning egendom, 100.000av
USD för home equity-gäld infördes i den lag utfärdades 1987-nya som
12-22. De reglerna avskaffar specialbestämmelsen för studie- ochnya

Åsjukvårdskostnader, vilket bör förenkling. andra sidan kommervara en
den allmänna integränsen kunna tillämpas för refmansiering;att gränsen
reduceras amortering och ökas bara investeringar igörsgenom om
fastigheten. Det bör betonas den regeln främst komatt nya som en
reaktion skattebetalarnas huröver komplicerade 1986protester extremt
års Huruvidaregler den skattebetalande allmänheten kommer finnavar. att

års1987 regler återstårmycket enklare foga sig efter,att att se.
inteckningslånFör villkoret lånetför avdragsrättär säkrats medatt

sådaninteckning. Gäld lån frånsäkerhet, arbetsgivarenutan ellert.ex. ett
släkting, medför ingen lånetavdragsrätt, gjordes föroavsetten attom

finansiera köpet den skattskyldiges bostad. Enligt de anvisningarav som
gäller följer emellertid alla andra räntebetalningar regeln, denatt

måste lånesummanskattskyldige visa hur faktiskt Den traditionellaanvänts.
fördelningsmetoden, utgår från fungibla, har övergivitsärattsom pengar
i det här sammanhanget.

h Inkomstfdrdelningseffekter

uppstårDet självfallet problem, skattereformnär reducerar de högstaen
skattesatserna. I absoluta tal blir skattenedsättningen normalt mycket

för inkomsttagarehögrestörre för lägre,än och denäven relativaom
lättnaden för dem,är större kan utnyttja det högre grundavdragetsom upp
till den punkt där de blir frånhelt befriade skatt, den vinst deär gör
begränsad, Går frånräknar i dollar. starkt progressivtom ettman man

till med mindre överväldigandesystem ett marginalskattesatser toppen,
ocksåkan resultatet överraskande iräknat skattelättnadutse procent av

inkomsten efter tidigare skatt. Presentationsteknikennetto naturligtvisär
betydelsefull det gäller säljanär skattereformprogram.att ett

slårDet betraktaren den amerikanska skattereformen är,som attav
fördelningseffekten har beskrivits i sofistikerade enkeläntermermera en
jämförelse skatten given inkomst före och efter reformen.av en
Försäljningsargumentet har varit, till den mycketatt störreom man ser
andelen kapitalvinster i de högre inkomsttagarnas inkomster, avskaffandet

skattesatsdifferentieringen mellan kapitalvinst och inkomstlöpande förav
många dessa skattebetalare fårhar betytt de högre totalattav en
skattebörda förut. Ett försäljningsargumentän varit,harannat att

gårbolagsskatten resultat reformen. Ca 120 miljarder USDettupp som av
fråni ytterligare femårsperiodskatt bolagssektorn gårunder tillen en

påsänkning skatten fysiska Eftersom sedvanliga antagandenav personer.
går åskatternas övervältring väsentlig andel bolagsskattenut attom en av

belastar aktieägarna, och eftersom aktieägandetytterst mycketär mera
företrätt i de högre inkomsttagarskikten i de lägre, kommer reformenän
inte helt uppvisa de regressiva fördelningseffekter påstår.att dess kritiker

låtSlutligen hör med betydligt mindre ljudstyrka i börjanänman, vara
den nuvarande USA-regeringens tid, fördelningssyn-av argumentet, att



10 1989:33SOUBilaga 14

stimulansef-sekundära, har skäl hoppaspunkter bör när att attvara man
fekterna skattereformen kommer hela den skallkaka,göraatt somav
delas, mycket den skulle blivit med det gamla skattesystemet.större än

Så mångaså faktorerBlir kakan mycket större andra skattenännu
Det nedsättningenspelar in, bara kan gissa. kan tänkas,att attman av

påverkarfysiska arbetsviljan, särskilt för medförtjänareskatten personer
emellertidhushåll. Den effekten reduceras deti kommer attsamma av

faktum, den speciella lättnaden för förvärvsarbetande andra make gickatt
många andra speciella lättnader och offrades denvägsamma som

fåallmänna skattesatsreduktionens Därför detaltare. är experter, som
räknar med radikal ökning arbetsintensiteten resultatsom aven av
reformen.

kryphål liksomMer sannolik verkar möjligheten tilltäppandetatt, av
fåminimiskatten investerare andra skattebetalarekommer och attatt

återvända till konventionella Det föreliggermetoder göraattmera pengar.
tydlig tendens till föredra plain vanilla bonds vanliga vaniljglas-atten

mångasobligationer framför obligations-de märkliga produkternanya
marknaden. relativaMinskningen minskat detskattesatsen harav

Dettaintresset för skattebefriade delstatliga obligationer.och kommunala
dåi 1987,kombination med den den 19 oktoberskrämmande upplevelsen

börsen affärsverksamhet,rasade, det helt möjligt vanliggör att som
producerar tjänster finansiella vinster, kommeroch än attvaror snarare
vinna bekostnad de fantasifulla klippen, denterräng ävenav mera om

tidens utveckling profeter troddekommit de skam, attsenaste som
för take-overs skulle heltsäsongen över.vara

På någotsig, reformen leder tillkansätt vänta attsamma man mera
neutralitet mellan kostnaderna för kapital i olika användning och med olika

ocksåfinansiering. Detta främja tillväxten.bör

i Administrativa förenklingar

så fråganSverige inte USA i deklarationernashar mycket läraatt av om
frågaDots betydande framstegavskaffande. i insamlandet uppgifter,om av

fått ståndtillinte centraliserad datoriseringhar med komplettaman en
uppgifter insamlade och ordnade för varje enskild skattebetalare. Närmast

sådantberor detta hämningar avseende den integritetskränkning ett
reformåtgärderna,Vissainnebära. särskilt begränsningarnakansystem av

ränteavdragsrätten, har medfört komplikationer i deochsystemet,av nya
preliminärskattedeklarationer, löntagarna skulle till arbetsgivarnasom avge
i början 1987 för bättre källskatteavdragen till slutskatten,attav anpassa

så komplicerade, efter formulärupplaga enklareatt protestervar en ny av
ut.gavs

någraKanske förenklingsidéer frånkan hämtas för beskattningsystemet
inkomst tjänst. Speciellt gäller det i USA liksom i Storbritannien,av attav

frånaldrig medigivt föravdrag till Principenoch arbetet. ärman resor
stårenkel: det arbetsplatsen, iär och skattebetalarecentrum,som om en

någonväljer långtbo det hans ensak hur bort han boratt ärannanstans,
måsteoch hur han Om emellertid arbetet flera platser,uträttasreser.
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kan mellan arbetsplatserna avdragsgill.resan vara
Om fåinte kan avdrag för kostnad, kanske arbetsgivarenman en

subventionerar den. I princip borde dessa bidrag beskattas, och det sker i
många fall, särskilt de bara till vissanär anställda i högre ställning ochges
inte till majoriteten de anställda i det fallet s.k. cafeteria-ges ärav senare

tillåtna,planer där anställda kan sitt förmånervalgöra inom vissaav
Det finnsgränser. emellertid frånviktiga undantag regeln naturaför-att

måner beskattas. En arbetsgivare kan finna det i hans intresse attvara
bereda den anställde fri kost och husrum inom företagets lokaler. Om
detta i arbetsgivarensär intresse och villkor för anställningen,ett är
förmånen skattefri. Ansträngningar naturaförmånerbeskattaatt andraav
kategorier, fria flygresor för flygbolagsanställda,t.ex. har varitsom
halvhjärtade. Huvudproblemet just förmånenverkar huruvidanu vara, av

sjukförsäkringsvillkorgenerösa bör beskattas. En fråga,annan som nu
verkar inaktuell,närmast sedan maximigräns förmånenstadgats, gälldeen

fria kursavgifter för barn till universitetslärare. Båda frågornaav verkar
ringa intresse i svenskt sammanhang.vara av

En viktig skillnad mellan USA inteär,systemen efteratt strävar lösaatt
frågan,den delikata beträffande icke förytterlig naturaförmån, huruvidaen

den vad den skattskyldigemotsvarar själv skulle kunna förmodas ha utgivit
för skaffa förmånen.sig I principatt gäller bara marknadsvärdet.

En alternativ skulle kunnaansats tänkas, i överensstämmelse med den
modell, nyligen med den australiska skattereformen.antogssom Vad man

därgör är lägger skattatt arbetsgivaren beräknad enligtman denen
för bolagsinkomst gällande skattesatsen naturaförmånens värde.
Eftersom denna skatt inte avdragsgill, innebärär detsammasystemet som
vägrad avdragsrätt för arbetsgivaren för den kostnad han har för beredaatt
den förmånanställde den vill beskatta. Problemet hurärman man
behandlar skattefria arbetsgivare. Vägrad avdragsrätt ingenär sanktion mot

ändåden inte skattebetalare,är och det kan bli kinkigtsom riktaatt ett
skattekrav skattefria juridiskamot för förmånervärdet deraspersoner av

åtnjutit.anställda Kanske första närmande till denett australiska idén kan
skönjas i reduktionen till 80 % den avdragsgilla delen representation-av av
sutgifter i USA, och den radikala begränsningen dessa avdrag i fleramer av
andra länder.

Några2 verkningar reformenav

a Allmänna anmärkningar

Det fortfarandeär för tidigt slutliggöra bedömningatt vad 1986en av
års reform har betytt för USA:s ekonomi, påverkatoch hur den dess
skattebetalare. Liksom i andra ekonomiska svårtsammanhang detär eller
omöjligt isolera effekterna åtgärderatt från verkningarnaav en grupp av

andra omständigheter, växlat underav period. Bara försom samma att ta
exempel, kunde haett antagit den lägre skattesatsenattman kunde ha

gjort bolagsinvesteringar i USA attraktiva någotförut,än skullemera som
efterfråganha ökat amerikanska aktier och direktinvestering i USA. Det



12 Bilaga SOU 1989:3314

något,fastställablir emellertid besvärligt vilket belopp,att om ens som
följd dessa regeländringar, samtidigt förinvesterats till reglernanärav

årskattepliktiga vinstenberäkningen den skärptes och underav samma
föll,växelkursen dollarn aktiemarknaden rasade, och budgetunderskot-

betalningsbalansunderskottet ñnansexperterna bedömdesochtet av vara
de aktuella problemen.största

På punkt bedömarna i eniga: ökningen skattesatsenär stort sett aven
måste fått åtskilligaför skaffa sigkapitalvinster ha placerare ochatt nya

ingångsvärdenhögre fram ackumulerade vinster sinaatt tagenom
års åtskilligtinvesteringar. Före 1986 reform diskuterades mellan

i oenighet, huruvida kapitalvinstsakkunniga, och det lägre skattstor
allmänna.skatteintäkter förledde till högre eller lägre det

förstnämnda teorin, fannDe, företrädde den placerarna bordeattsom
inläsnings-vinster, andrakänna sig fria realisera sina med ordatt attmer

effekten bli mildare, och förskatten borde skatten lägre, attom voreav
åren föreden skull reduktionerna kapitalvinstskattesatsen under 1986av

års hade sig i form skatteintäkter.reform i själva verket betalat högreav
följden sänkningarDessa nedsättningar generella skattesatsernavar av av

långaskattepliktigaliksom minskning den delenäven av avav en
från 50 % till %. De motsidan flestakapitalvinster 40 hävdade, deatt

realisationer skattekonsekvenserna, därförskulle ha ochägt attoavsettrum
nedsättningen betydde intäktsbortfall för Sammaskatten ett staten.av

pågår förstås,fortfarande, förväntandiskussion med den hosmen nu,
förfäktarna lägre skattesatser, de högre skattesatserna kommeratt nya,av

handeln.hämmaatt
budgetbyråEn utredning kongressens congressional Budget Officeav

problemet.publicerad i 1988 mycket för sprida ljusgör överattmars
två DetUtredningen begärdes republikanska kongressmän. är avav

såväl vicepresidentenintresse i sammanhanget, presidenten ochatt som
centralbankchefen Chairman of Federal Reserve Boardthe har uttalat

förmånsig nedsättning 15 %,till för kapitalvinstskattesatsen till ochen av
detta med det skulle stimulera investeringarnaargumentet, att utan att

någotkosta i uteblivna skatteintäkter, möjligen tvärtom.
båda UppenbarligenResultaten utredningen sidor argument.av ger

Åminskar högre marginalskattesatser benägenheten realisera vinster.att
sidan det sannolika utfallet negativt, siffrorna inteandra oaktatär mest

möjligheten positivahelt utesluter det sänktatt gensvaretav en
kapitalvinstskattesats skulle kunna medföra höjdastort attvara nog
skatteintäkter. Till visso författarna viktigapekar andra,yttermera

såsombeteendeändringar, lägre utdelnings- räntebetalningaroch som
innehållnaresultat ökning bolagsvinster, värdeminsk-och högreen avav

ningsavdrag resultat flera fastighetsförsäljningar. Dessa verkningarsom av
intäktsförlusternaskulle kunna öka den sänkta kapitalvinstskattesatsenav

vad utredningen beräknat. Vad författarna till denna striktutöver
årsopolitiska utredning inte uppfattningen, 1986 reformnämner, är att var

politisk kompromiss, där sänkningen den högsta marginalskattesatsenen av
inkomst accepterades del paket, i vilket avskaffandetettsom en av av

förmånsbehandlingen kapitalvinster ingick mycket viktigtettav som
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element.
Den enda punkt, där alla verkar eniga, övergångsfenomenär att ettsom

de ökade intäkterna påskatt kapitalvinst budgetåretunder 1986-87av var
tydligt resultat reformen. Denett dramatiska utvecklingen börsernaav

kommer emellertid minst allt underlätta framtidaatt analysav en av
effekterna skattehöjningen kapitalvinstsksatteuppbörden underav
innevarande budgetår.

Det bör dock betonas, börskraschen den 19 oktoberatt 1987 tydligenav
någoninte stod i tidsmässig relation till utfärdandet års1986 skat-av

tereformlagstiftning. månI den skattefaktorer alls har i diskus-nämnts
sionen börskraschen, har skulden inte lagts denom generella kapital-
vinstskattehöjningen 1986. Vad i stället talat vissa speciellaärav man om

lagstiftning.förslag under diskussion i årssamband med 1987 Dessa
syftade till take-overgöra bidsatt mindre populära tak förettgenom
avdragsgilla på lånräntor för finansieringen sådanatagna anbud, ochav en
speciell, SO-procentig skatt vinsterna vad kallas greenmail tillav som
skillnad från blackmail utpressning, dvs. någonvinster gjorda av som
misslyckas i sitt försök till företagsövertagande soulageras för hanattmen

med högre pris för deett aktierger han köptupp vad han förvärvatän
dem för. Det förstnämnda förslaget förkastades, det antogs.senare

Vad effekten ränteavdragsbegränsningarna,avser detav är värt att
USA:snotera, riksräkenskapsverkatt General Accounting Office i mars

1986 Tax Policy:utgav Nonbusinessrapport, Interest Deductions,en som
belyste fördelningen sådana ränteavdrag mellan skattskyldiga i olika in-av
komstskikt. Resultatet %36,6att alla skattskyldiga gjordevar, av
specificerade avdrag i stället för schablonavdrag ett villkor för allsatt
något ränteavdrag och 72,7 % dessa gjordeatt avdrag för räntaav
inteckningslån. Genomsnittsvärdet den avdragsgilla inteckningsräntanav

typisktsteg med inkomsten,sett inte helt i proportion till denna; förmen
skattskyldiga med taxerad inkomst adjusted income frånAGIgross
25.000 till 100.000 USD tenderade avdraget för inteckningsränta liggaatt
omkring 10 % AGI. I jämförelse med dessa siffror kreditkorts-av var

obetydliga,räntorna typiskt nivån 3-400 året,USDsett för deutomom
högsta inkomstskikten, där det genomsnittliga avdragsbeloppet 1.300var
USD. Rapporten kom till den såslutsatsen, länge villaägarna kundeatt
använda sitt kapital i fastigheterna,eget med andra ord marginalen mellan
det verkliga fastighetsvärdet och existerande inteckningslån, säkerhetsom
för avdragsgilla inteckningslån, skulle någondet intenya, bli nämnvärd
effekt avskaffa de andraatt ränteavdragen,av eftersom värdet av
villaägarnas kapital i fastigheterna helt ställde beloppetegna andraav
krediter i skuggan. påverkadeIydligtvis dessa idéer 1986 års1987och
lagstiftning, det rimligtär huvudeffektenatt demen anta, att av nya
restriktionerna fortfarande varit omstrukturering verkligänsnarare en en
begränsning avdragsbeloppen.av
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påb Slutet skattearbitraget

Inflation,Taxes, Loans, andI den tidigare citerade studien Steuerle,av
allokeringseffekterna skattearde missriktadedet centralaär temat av

måsteårs försök1986 reformbitrage. Det klartär ett attatt ses som
så möjligt. I skattearbitragedenna effekt mycket korthet kanbegränsa som

påverkasarbitrageverksamhet, den skiljaktigadefinieras som en som av
olikaskattebehandlingen avkastningen eller betalningen förav av

skulder.17tillgångar eller
skattearbitrage,Steuerle skiljer mellan normalt äger närsom rum en

lånar tillgång,för fastighet inventarier,skattskyldig köpa elleratt t.ex.en en
föremål för skattemässig avskrivning, och rent skattear-är generössom

skattskyldigebitrage, i princip sak, bara i detta fall denär attsom samma
upplåningtillgång; föregentligen köper och säljer exempel ärettsamma

finansiera insättning individuellt pensionskonto Individualatt ett
Retirement IRA.Account

såSkattearbitraget minska möjligt,kan tänkas mycket som om man
skatteförmåner, låteravskaffar speciella inkomst kapital,alla all räntaav

såväl kapitalvinst, bli debeskattad, den upplöper, och begränsarnärsom
skattemässiga avskrivningarna strikt till vad ekonomiskmotsvararsom

går någraavskrivning. Lagen 1986 i den riktningen, den utgörstegav men
så radikal skattearbitrageingalunda reform, den skulle alltgöraatten

ointressant.
Några exempel Skatten kapitalvinst förtskan harnämnas: upp

nivå påmed den löpande inkomst, fortfarande gäller realisations-ettmen
kriterium, liksom förut finns ingen realisationoch det regel skallattom

iha och med dödsfall, eller regel arvingarnaägt attanses rum ens omen
ingångsvärdet.det för den avlidne gällande Värdet vid dödsfalletövertar

ingångsvärde för arvinge. Den uppskattade inkomstenutgör nytt en av en
skattskyldigs bostad förblir skattefri. De individuella pensionskontonaegna

också,fortfarande tillgängliga, pensionssparandeoch andra slagsär även
förmånenmindrereglerna förut, och tillär generösa än trappasom ner

sådananoll med högre inkomst för skattskyldiga, vilkas pensionering redan
försorg.ordnad arbetsgivarens Avskrivningsreglerna gjortsär hargenom

mindre och skatterabatten för investeringar avskaffats,hargenerösa, men
det finns fortfarande för arbitrage i den Livförsäkringarsektorn.rum

åtgärdermöjliggör fortfarande skattefri ackumulation och medanränta,av
för begränsa deras användning skattetlyktsarrangemang,övervägs att som

uppskov.inte meningen ruckadet den grundläggandeär regelnatt om
Och medan reglerna missbruk kontrollerade utländska bolag harmot av

någotfortfarandeskärpts, finns det inte lagförslag under övervägande,ens
konsekvent skulle avskaffa det taxsätt s.k. skatteuppskovetettsom

skatteområdetdeferral, amerikanskaden vetenskapsmänterm
för beskrivaanvänder det faktum i överensstämmelse med överatt att

avstår frånvärldenhela accepterade regler USA vinsterbeskattaatt
fråninvunna utanförkällor USA icke-amerikanska aktiebolag medav

Någraamerikanska aktieägare, till dess de hunnit utdelas till aktieägarna.
från regeln skatteuppskov har 1 c.nämntsavsteg om ovan
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Om skattearbitraget inte har enhetlig behandling allastoppats genom av
inkomster, har påattacken varit kraftfullare den sidan, medmotsatta stopp
för avdragen. Begränsningarna avdragsrätten för redogjorda förräntor,av

viktiga, tillgångenoch medanär till avdragsgilla equity-lånhomeovan,
till 100.000 USD fortfarande för skattearbitrage i liten skala,upp ger rum

deär transaktionerna säkert betydligt mindre intressantastora deännu var
tidigare.

Fortfarande finns det skattearbitrage, intetyp destoppasen av som av
vimetoder just berört: skattskyldig, tillgångar,har betydandeen som egna

finansierakan köpet tillgångarskattefördelaktiga reduceraav attgenom
sina beskattade placeringar. Detta naturligtvis viktigtär skäl varförett
avskaffandet avdragsrätten för inteckningsräntor inte löser rättviseprob-av
lemet med bostadsägande. I avsaknad full beskattning den beräknadeav av
inkomsten finns skatteförmåndet kvar för villaägare måni den de haren

kapital i huset, inteckningsräntaneget även inte Påavdragsgillär alls.om
motsvarande tillgångarkan andra skattegynnadesätt förvärvas med
utnyttjande den skattskyldiges medel.av egna

Botemedlet ligger i minimiskatten, närmare beskrivits undersom ovan
1 e. Likväl den ingrodda aversionenär skatt villaägares beräknademot

såinkomst stark, de ganska rigorösa reglernaatt minimiskattannars om
inte inkluderar den inkomst. Inte heller kantypen allsav man, om man nu

realisationskriteriet för kapitalvinster privilegium,ser dettaett attsom se
skulle ha reducerats minimiskatten.genom

Slutsumman allt detta mycketär, vad rekommenderatsattav av som
bot skattearbitraget har genomförts åtgärdermot i formsom förav

breddning skatteunderlaget, återstodenoch del täcksav att en av av
restriktioner för avdragen, med pricken i-et med minimiskatten.över satt
Vad åstadkommits dock inteär vad teoretikerna skullesom kalla ett
allomfattande inkomstskattesystem, inte heller frånhelt frittett system
skattearbitrage.

Vidare kan det mångasägas, de lagrenatt Skatteregler och denav
detaljerade precisionen i deras utformning upphov till kompliceratettger

dåligi ganskasystem, samklang med det förenklingssyfte, säkerligensom
besjälade dem, ursprungligen planlade reformen.som

Ökatc utnyttjande handelsbolagav
Det förutsades redan före reformen, sänkningatt den högstaen av
individuella marginalskattesatsen under bolagsskattesatsen väl skulle kunna
leda till tendens bland de skattskyldiga aktiebolagsformenen övergeatt för

i stället använda handelsbolagsformen.att Till början bör det erinrasen om
USA:s skattesystem, iatt ungefärlig överensstämmelse med de svenska

reglerna, underkastar aktiebolagen ekonomisk dubbelbeskattning
aktieägarna betalar skatt utdelning någon avräkningutan denav
underliggande bolagsskatten, och det utdelande aktiebolaget fårutan att
någon skattelättnad Småhärför. fårbolag viss lättnad den lägreen genom
bolagsskatt de betalar 15 % de första 50.000 USD, 25 % de
följande 25.000 USD, med nedtrappning, marginalskatten %39en som ger

34--RINK4
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småområdet 100.000 335.000 USD. En hjälp föri mellan och annan
aktiebolagSubchapter S-regeln, möjligheten förbolag är öppnarsom

välja handelsbolagsbehandlingmed begränsat antal aktieägareett att
behåller sin juridiska aktiebolagsform.medan de

årsVad i efter 1986 reformhänt ganska skala är, attstorsom
långtofta för Subchapter S-bolagaktiebolag storlek gränsernaöverenav

sig i handelsbolagsform. Dessa s.k. PTP:s publiclyhar omorganiserat
i handel, vilka under-traded partnerships handelsbolag allmän enav

med aktiebolagMLP:s master limited partnershipsär ett somgrupp
jämför den formen GmbH und Co., KG, ikomplementär, tyska kan stort

två ändamål.olika Ett bedriva vad normalttjäna ärsett antas att som
varit bolagsverksamhet, i form försäkrarskulle ägarna attommen en som

föremålfrågan blir fördet inte blir dubbelbeskattning, vinsternaoch attom
Det andra motivetden lägre skattesats, gäller för fysiskasom personer.

inkomstkate-hänför sig till den tidigare nämnda differentieringen mellan
gorier allokering räntekostnader, och förför kostnader, specielltav

från inkomst.ränteorsakade avdraguteslutande underskottav som annan
års inkomstSom nämndes tidigare skilde 1986 passiv ochlag mellan

tillgångarfrån portföljinvesteringar. iinkomst Genom placera ettatt
portföljinkomst till passivhandelsbolag kunde skattskyldiga förvandla

något de hade fördel passiva underskott,inkomst, de hade t.ex. avav, om
fastighet.

hårda1987 detLagstiftningen dessa handelsbolag, ochtar tag motav
på två För första PTP:s,det etablerar den allmän regelsätt. attomen

föremåldefinierade handelsbolag handel etableradförsom en
sekundärvärdepappersmarknad eller möjliga handla medatt en

dess aktiebolag.marknad eller motsvarighet, skall behandlas som
från tillåtertvå, övergångsregel,Undantagen regeln är ett somen

10-årsperiod PTP:s existeradehandelsbolagsbehandling under för somen
17 december 1987, vilkas inkomstden det andra regel för handelsbolag,en

typ.består%till 90 inkomst passiveller mer av av
För de PTP-inkomstgäller emellertid regel, säger attsenare en ny som

fårinte användas passiva underskott i andra förvärvskällor,täckaatt men
skall behandlas portföljinkomst. Vidare gäller det enligt densnarare som

PTP sig, vilketvarje skall behandlas för innebär,regeln, attattnya
fråni PTP inte dras portföljinkomst ellerunderskott kanett av annan

På såpassiv inkomst. det PTP mindrekan kommersätt sägas, att ett att
bådeförmånlig behandling passiv aktivitet portföljinveste-ochän en en

resultat.ekonomiskaring med motsvarande
lagstiftningen tillbörliga försäkringarDen har utfärdats utan attnya om

PTP:s 1987, skall de möjligheter deplacerare, utnyttjat undersom
Det visarväntade sig inkomster underskott. hela vadkunna avsätta motatt

årsgenomgående reformi 1986 och dessverkar temaettsom vara
radikal reformgrundläggande gick ochefterspel: Medan den ansatsen ut
mångaverkställigheten intrycket alltför komplika-förenkling, lämnar att

gång årsNär svagheterna i 1986tioner ingick i det lagkomplexet.nya en
områdenupprensningsaktionen, den vissaoaktatuppdagats, harlag

årskomplikationer i 1986 andraöverdrivna lag, punkterriktats mot
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inneburit mycket betydande komplikation Det finnslagen. verkligen inteav
mycket i de citerade reglerna, lockar till efterföljd i andra länder.nyss som

Kapitalvinstbeskattning3

föregåendeI avsnitt hänvisades till verkningarna den lagenav nya
skatteintäkterna, och bestämt tendensen fram kapitalvinsternärmare att ta

såtill beskattning långalänge den tidigare nedsättningen 60 %med av
vinster I avsnittgällde. detta skall vi översiktallmänännu göra en mera av

kapitalvinstbeskattningsområdet.de internationella tendenserna

Reformena i USA

Som ivisats har reformen USA infört det radikala greppet attovan, ge
kapitalvinster inkomstoch löpande skattemässiga behandling.samma

påstående.Emellertid finns det plats för del reservationer dettamoten
Till början medför reformen inte beskattning orealiserade vinster.en av

En teoretiskt konsekvent tillämpning enhetlig beskattning inkomstallav av
kapital i allmänhet innebära antingen utgiftsskatteprincip, enligtav anses en

vilken all sparad inkomst lämnas obeskattad och beskattning förstäger rum
ocksåinkomsten konsumeras, allomfattandeeller inkomstskatteprin-när en

cip, enligt vilken alla vinster beskattas oberoende de realiserats. Denav om
traditionella metoden för kapitalvinstbeskattning, inte minst i USA, har
kritiserats kompromiss mellan dessa principer. I stället försom en
beskattning grundregelnupplupna vinster beskattning, vinstär närav
realiserats.

tvåDetta lämnar för kritik i hänseenden. Ett är,system attrum
avstående från förmån.skatt vinst tills den realiserats kan ses som en

låsningseffekt.Det andra realisationsprincipen medför Det finnsär, att en
frånundantag vid försäljningenregeln, den skattskyldigest.ex. av

stadigvarande bostad, vid vilken uppskovsregel av det slagen som senare
också bådeinfördes i Sverige länge har gällt, täckande villor och bos-

sådan återinvesteringtadsrätter. En generell regel skatteuppskov vidom
har diskuterats aldrig införts. Undantagen, vid vilka skatteuppskov ärmen
medgivet, kan närmande till utgiftsskatteprincipen.ett systemetses som av

gångFör det andra gäller en i livet-fribelopp för kapitalvinst vidett
försäljning den skattskyldiges bostad. Om den skattskyldige eller vidav

år,sambeskattning andra maken fyllt 55 kan detta fribelopp, ärsom
125.000 USD, utnyttjas. Detta betyder, med den skatteuppskovsregel,att

just citerats, skattskyldig kontinuerligt sin bostad, i deägersom en som
någonflesta fall aldrig behöver vidkännas kapitalvinstskatt vid försäljning

den.av
frånFör det tredje gäller viktigt undantag den allomfattande beskat-ett

tningsprincipen, i det tidigare ingen kapitalvinstnämnts, beräknasatt, som
ingångsvärdetvid dödsfall, och för arvingarnas del beräknas till värdet vid

gåvordödsfallet. För fårgäller dock regel, och mottagarenen annan
ingångsvärde.givarensanvända

kryphål,Ett fjärde sådantskall tala i det härettom man nu om
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frånvaron utflyttning. Amerikan-kapitalvinstskatt vidsammanhanget, är av
eftersom förblir fulltska medborgare emellertid oberörda härav, deär

de sig utomlands. I själva verket finns detskattskyldiga, bosätteräven om
år avstått fråndem skattskyldiga 10 efter de sittregel, gör ännu atten som

För i USA utlänningar det emellertid viktigt,medborgarskap. bosatta är att
kapitalvinster sig,de orealiserade de samlat dessa inte hängerom

med fastigheter företag i USA, blir skattefria där,eller belägnasamman
realiseras efter det uppgivit sin amerikanska bosättning.de ägarnaattom

Ur synvinkel kan den amerikanska kapitalvinstbeskattningenen annan
kritiseras för den inte till inflationsfaktorn. Merhänsyn kommeratt tar att

detta nedan under 4 a.sägas om

b Andra internationella nyheter

Först främst härskaroch klar tendens bland länder, inte harännuen som
någon Fåkapitalvinstskatter, införa idem form. länder detta igöratt

förväntan skatteintäkter. Den tidigare citerade OECD-rapportenstoraom
1979 förbetonar, kapitalvinstskatter intäktsresultatet tenderarattav nya

medan för administrationskralt, kostnaderna och för skattebetalar-att vara
åtlydnad,ställa sig reglerna till Snarareganska höga. vidtarärattna man

åtgärden för skattesystemet till gällande föreställningar vadatt anpassa om
Irättvist. växande antal länder visar inkomstfördelningsstudier,är ettsom

relativt del de inkomster formenbesuttnasstörreatt taren av mer av
kapitalvinster. Följaktligen förfuskas de avsedda effekterna progressivaav

frånvaron kapitalvinstskattskattesatser eller nedsättninggenom av av
nivå,kapitalvinstskattesatserna under den gäller för löpande inkomst.som

De kapitalvinstskatterna kan emellertid ofta mindre ännya vara
Förallomfattande. det australiska blir effektenexemplet denatt ta av nya

kapitalvinstskatten där mycket liten till början, inte bara därför, denatten
ocksåskatten indexreglerad, därför, denär bara läggs vinstattnya men

tillgångar anskaffade efter lagens ikraftträdande, intetoch i fall den
skattskyldiges bostad

Detta belyser tendens, visserligen inte exemplifierad i USA,en annan
klar i länder Kanada, Storbritannien Frankrike.och Poängenmen nog som

lagstiftningenär, verkar anpassad till införaönskan kapital-att att en
vinstskatt i princip, såbegränsa dess tillämpning till skattebetalaremen

möjligt. Medlet tillgångar.härför kan undanta vissa Den skat-attsom vara
sådantskyldiges bostad typiskär kategori, undantagen kanen men

innefatta vissa värdepapper, eller lösegendom möbler,typer typenav av
smycken Enoch konstverk. metod, nyligen använd i Kanada, ärannan
undantagandet visst belopp hela denöver skattskyldiges livstid.ettav

sådantSedan 1985 har kumulativt fribelopp inte mindre 500.000ett än
sexårsperiodCND gradvis införts årsöver avsedd sluta 1990. I 1987atten

reformprogram har detta ändrats, fortfarande skall livstidsbeloppettmen
tillgångar,100.000 CND gälla för de flesta och 500.000 CND för vinsterav

småaktier i jordbruksegendomar.bolag och
Kapitalvinstbeskattningen Storbritannien,i ganska radikal, närsom var

1965,den infördes har modifierats betydligt. Undantagslistan täcker den
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skattskyldiges tillgångarbostad, statsobligationer, i företag innehavarennär
går i pension också årligtfinnsoch det fribelopp 136.500.I 1988ettm.m.
års budget har detta belopp reducerats till £5.000, och skattesatsen har

frånändrats 30 % till antingen 25 %,eller 40 beroende vilken dessaav
den skattskyldiges marginalskattutgör inkomst. Den viktigastesom

årsändringen i 1988 utgångsdagbudget emellertid införandetär av en ny
för vinstberäkningen. Vinster, uppkommit före 1982-03-31, kommersom
inte åtgärdlängre bli beskattade. Denna har beskrivits elimineran-att som

pådet skatten inflationsorsakade vinster. Medan det bör detav noteras, att
finns indexeringsregler för tiden ändåefter 1982, kan frisläppandetman se

vinster hänförliga till tiden före 1982 exempel tendensenav ett attsom
lagstiftningen för så småinflationens skadliga effektergöraattanpassa som

möjligt i de fall, där indexeringsregler befunnits opraktiska.vara
Den franska ocksåkapitalvinstskatten har mängd undantag, t.ex.en som

för den skattskyldiges bostad, för skattskyldiga med begränsad net-
toförmögenhet i fastighet långa400.000 FRF, årför mycket vinster 32
för år år22 för andra fastigheter, 21 småtomter, för lösegendom för
avyttringar föroch aktiebörsvinster till 272.000 FRF.upp

Att analysera kapitalvinstbeskattning i internationell jämförelse är en
krävande ocksåuppgift grund definitionsproblemet. Förbundsre-av
publiken Tyskland någonhar aldrig infört komplett kapitalvinstbeskat-t.ex.
tning. Icke desto mindre det, med det vida företagsvinstbegreppär harman
i tysk skatterätt, företagstillgångaralla vinstergör till löpandesom
inkomst, och med speciell inkomstkategori innefattande vinsteren
försäljning betydande aktiepaket i bolag, i själva inteverket lättav att

huruvida kapitalvinsteravgöra beskattas i i Tysklandutsträckningstörre än
Storbritannien.it.ex.

För det andra, medan denna inte in indexreglerings-rapport avses
problemet, det likväl iär samband med kapitalvinstskatten uppenbart, att
indexregleringen spelar mycket betydande Iroll. allmänna kantermeren

dra den slutsatsen, behov indexreglering, deatt staternaman ettser av om
långavill beskatta vinster, medan de redoär denatt trappamera ner

skattepliktiga delen kapitalvinst, beräknas indexreglering.utanav en som
Det brittiska exemplet har just berörts. förståsDet undantaget ärstora
USA. långaNedtrappningen kapitalvinster -förär och positivaav en grov
reala vinster motsägande metod behandla mångaproblemet,att men-
länder har metoden praktiskt alternativ till indexreglering.sett ettsom
Mycket färre länder funnithar sig kunna utsträcka indexregleringen till
skuldsidan.

För det tredje någonkan inte skönja tendens realisa-attman ge upp
tionskriteriet. Ett intressant vetenskapligt symposium i Australien 1984 gav

överblick sådantför upphävande och kanargumenten ett deten av ses som
någonnärmaste kommit till realistisk metod för beskattningen av

vinster.orealiserade Med överväldigande, ochargumenten äremot även
i den australiska reformen de hem spelet. De i huvudsak tekniska,tog är
med särskilt svårighetenhänsyn till korrekt det potentiella värdetatt taxera

osåld tillgång, detoch faktum, felmarginalen iav uppskattningenen att av
detta värde förstoras, återspeglasvärdetnär i beräkning potentiellen av
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nettovinst.
också Ett effekten de enskildaMotargumenten ekonomiska. berörär

dåskattskyldiga, de tvingas betala skatt orealiserade vinster ochom
tillgångar fåmåste för Ettsälja medel till skatten. gälleratt annat

uppgång tvingar fram massivamarknadseffekten, marknadenom en
utförsäljningar, driver Det finns vidare visskurserna. presum-som ner en

ocksåför beskattningen orealiserade vinster innebärtion att attav man
måste inteerbjuda avdrag för orealiserade förluster, regelen som

faller ñnanspolitikerna i särskiltnödvändigtvis smaken, betraktarnär man
budgetplaneringen. Närvilka vanskligheter den skulle innebära för det

förluster tendensen avdrags-gäller realiserade verkar begränsaattvara
någonfrån inkomst erbjuda föramöjlighet demrätten attannan men

frånvidare avdrag framtida kapitalvinster.som
Det intressant fotnot till denna utveckling, den nyazeeländskaär atten

1987, fortsättningskattereformen lär komma slutligen innefattaattav vars
kapitalvinstbeskattning,komplett planeras innebära helt metod atten en ny

skatteflykt till Ett i självalösa problemet utlandet. element denna ärom av
vinst.form kapitalvinstskatt orealiserad Dennaverket metoden av

innebär beskattning orealiserad avkastning utländska investeringar iav
ord avskaffandebolag, med andra skatteuppskovet för outdelad vinst.av

Metoden förutser alternativ. I första hand försöker taxeringtre man en
alltsåmed den filial,ekvivalent taxering hos aktieägaren hansav en av

vinst indirektaandel bolagets liksom den andelenävenav egna av av
dotterdotterbolag,vinsten i dotterbolag, Om detta praktisktärosv.

omöjligt, skall skatten läggas aktiernas värdestegring, och detta inteom
heller fungerar, beräknad avkastning motsvarande räntanen
femåriga statsobligationer 5 %,plus räknad aktieägarens investering och

preliminärt. Ombeskattad den slutliga vinsten vid realisation överstiger
vinsten beräknad enligt dessa %regler med 30 förutsesänmer en
straffränta för kompensera skatteuppskovet.att

Slutligen bör anmärkning kapitalvinstbes-samspelet mellangörasen om
gåva.kattning och skatt och Det tidigare det i USAhar nämnts, attarv

någon kontinuitetinte finns i kapitalvinstbeskattningen vid dödsfall, och
kollisionsfallföljaktligen inga den ofta diskuterats i Sverige,typ,av som

dåi samband med det fall, efter förmögenkända dödsboetsenast en
måsteaktieägare begära bli försatt i konkurs, eftersom realisationsvinst-att

aktierna tillsammans värdetskatten och arvsskatten översteg av
tillgångar. Detdödsboets bör emellertid fribeloppet ärnoteras, att

från kvarlåtenskapsskattenbetydande. Det formen avdrag medtar ettav
kvarlåtenskapsskatten192.800 USD, vilket för elimineraräcker att

frångår %.600.000 USD. Däröver 37 % till 53marginalskattesatserna
tillåter något kapital-I Kanada, där inte kontinuitetsavbrott vidman

kvarlåten-vinstbeskattningen, i gengäld avskaffat den federalahar man
I Storbritannien vilket ingenskapsskatten. ökas tröskelvärdet, under skatt

utgår, från 590.000 till £110.000, och skatten däröveri den budgetennya
40 %. intryckblir proportionell med Det kan allmäntsägas, att ettnog av
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frågordiskussionen dessa kapitalvinstbeskattningkonsekventär, attom en
gåva.ofta realistiskt alternativ till skatter ochettses som arv

Beskattning4 räntaav

Det naturligtvis avgörande element i det allmänna problemetär ett om
Utgångspunktenkapitalbeskattning, hur behandlar kan detränta.man vara

allmänna antagandet inkomst och bör allränta utgöratt taxeras som annan
inkomst. Men behöver inte sig för ñnna,mycket dettaatt attman se om

fråganenkla antagande behöver modifieras i flera avseenden. Vi hurmöter
hand inflationen,skall vi har definitionsproblem i vad gäller vadtaman om

vi bådeskall och vi har internationella komplikationer,ränta,anse vara
med till växelkursändringarhänsyn och vad vilket landgäller harsom
beskattningsrätten.

a Ränta inflationoch

Eftersom inflationsproblemet skall behandlas i skall detrapport,en annan
bara antydas I utgår påhär. korthet den nominellagäller, ränta,att som

lån, helt delviseller kan kompensation för skuldens realaett representera
värdefall. Om den nominella beskattas helt, förvandlakan skattenräntan

före skatt förränta, räckte täcka inflationsförlusten lämnaochatten som
någon realränta därutöver, till nettonominalränta, otillräcklig för atten

intlationsförlusten.täcka Ju högre inllationstakten och högre skattesat-
desto risken förstörre är det nominella skatteunderlaget resulterarattsen,
sådani omsvängning.en

Likaså kan räntebetalningar, definierade i nominella kom-termer,
fall i reala skuldens värde. Om de helt kanett termerpenseras genom av

dras vid beskattningen, kan iresultatet reala bli gäldenärentermer attav
får skattelättnad inte bara med hänsyn till sin realräntebetalning utanen
för vad i reala amortering skulden.termer utgörsom en av

förutsåg,I USA de förberedande departementsprome-nämnts,som
moriorna skattereformen förskulle justeringatt göraom man en

årsinflationen, 1986 någonreform vidtogs detta inslag, och utanmen uan
justering frånvaronskatteunderlaget för kompenseraattannan av av

gåttindexreglering. Andra länder har andra för handskas medvägar att
frågan, somliga indexreglering,med andra skattesatsnedsättninggenom
eller skattebefrielse. I vissa fall har intlationsfaktorn användsöppet ettsom

förmån sådanatill för skattelättnader och sällanargument mera- -
begränsningar avdragsrätten för I andra fall har lättnadernaräntor.av

skatteåtgärder,erbjudits under sparfrämjande skattelättnaderellernamn av
avsedda främja vissa sparande.att typer av

Det helt klart, indexreglering inteär används konsekvent,att om
förhållandekommer möjligheterna till skattearbitrage i tillöka vad deatt

På måsteskulle vid komplett indexreglering. motsvarande sättvara
selektiva skattelättnader för vissa investeringar innebära snedvrid-typer av

svårtningar, stimulerar skattearbitrage. Särskilt det mycketär attsom se
låntill, med avdragsgill inte i praktiken för finansieraanvändsatt ränta att
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investeringar skattebefriadei eller skattegynnade former.
ocksåBilden kompliceras ytterligare skattelättnader används förattav

ändamålandra hänsyn till inflationen. I USA finns verkligtän att ta ett
påståtteller konstitutionellt hinder för federal beskattning räntorav

sådandelstatliga Undantageteller kommunala obligationer. för ränta
återspeglas i lägre marknadsräntesats, differens tenderar bliatten en som

går återspeglatmindre, skattesatserna och aldrig klart dennär somner,
småhögsta marginalskattesatsen. Flera länder undantar sparkon-ränta

och somliga finner, det i analogi med skattebefrielsen förton, att
hållakommunala obligationer kan kostnaden förvärt att statensvara

upplåning låg skattefri. Med inkomstskattebefrielsengöra räntanattgenom
måste förståsför premieobligationer Sverige i kategori.räknas denna

långtgåendeEtt intressantspeciellt exempel Japan,undantag ettger
hushållens såland, där sparkvot hög kan undra denär äratt man om

riktigt hälsosam, tittar de alltför betalningsbalans-när man gynnsamma
siffrorna. I samband med generell inkomstskatt marginalskattcsat-meden

%till 70 Japanhar regler alternativ %slutlig skatt 35ser upp om en
för fysiska ränteintäkter, %-igaoch för bankräntor 20denärpersoners

Änslutlig. småkällskatten viktigare det, bankkonton,är att postspar-
bankskonton, statliga och kommunala obligationer liksom löntagarspar-
fonder alla skattefria. Beloppsgränsen för kapitalet i sistnämnda fallär är
5 miljoner JPY ca 240.000 SEK och för de andra 3 miljonerkontona
JPY ca 25.000 SEK. mångaMedan det finns restriktioner för hur konton

får åtskilligtskattskyldig ha, det förekomma kringgåendesägs denen av
regeln. Följaktligen beräknades det skattefria sparandet i 1986mars

%ungefär 70 de fysiskamotsvara totala sparande. Andraav personernas
årbelysande siffror 1979 denär, totala skattefria ränteintäkternaatt

den inkomstentotalaöversteg rörelse för fysiska med änav personer mer
hälften, och den motsvarade ungefär halva den totala aktiebolag-att
sinkomsten. I gengäld ståravdragsgillär bara den iränta samband medom
skattepliktig intäkt rörelse fastighet.eller Bostadssparandet främjas inteav

några bostadslån,skatteavdrag för i ställetränta utangenom genom en
skatterabatt vid tidpunkten för anskaffandet bostaden och de följandeav
två åren. Den reform, trädde i kraft 1988-04-01, innefattar inya som
princip proportionell skatt 20 % alla ränteintäkter.en av

låterDet någonsig intedet finns urskiljbarsägas, trend världenatt över
konsekvent lösning indexregleringsproblemet, ellermot en motens en

enhetlig behandling inländskall ränteinkomst. En studie effektivaav av
skattesatser ränteinkomstreal skulle inte visabara skillnaderenorma
mellan länder olikamellan placeringar i land liksomutan typer av samma

år. gårmellan olika Om det finns trend, den höjdsin störremoten
förståelse för problemet. Indexreglering i frågastigande gradses som en

både tillgångs-berörande och skuldsidan. Skattearbitrage inteär ännuom
åtminstoneuttryck folkets läpparett begrepp diskuterasett som

Därifrånskattepolitiker någotemellan. till slags universell konsekvens i
långtregelsystemet det emellertidär ett steg.
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b Vad är ränta

Ränta bådekan definieras i juridiska och ekonomiska I ländertermer.
med kapitalvinstbeskattning nivå jämförbar med beskattningenen av
löpande inkomst, borde det mindre frånproblem skiljaett räntaattvara
kapital i länderän kapitalvinstskatt. slåendeVadutan emellertid,är ärsom

ekonomisk till definitionenatt hålleravkastningansats snabbten attav
vinna och det inte iterräng, bara USA. Begreppet time value of money,
med andra tidsfaktornord vid värderingen står i centrum.av pengar,

Vad det gäller här huvudsakligenär in ekonomiskaatt änsnarare
juridiska definitioner vad avkastningenutgör investering.av som av en
Redan två år årsföre 1986 reform hade USA infört förstora regler att
beskatta kapitalrabatt vid emission liksom kapitalrabattäven vid förvärv av

marknaden.obligationer Grundtanken förstås elimineraär detatt
slags skattearbitrage, möjligt medär traditionell metod försom en
bestämningen Låntagarenvad är ränta. skulle, han tillämpadeav som om
bokföringsmässiga principer för beräkningen sin kapitalkostnad, kunnaav
dra skillnaden mellan emissionskursen inlösningskursenochav under
obligationens Iångivarenlöptid, medan skulle kunna redovisa samma
kursskillnad kapitalvinst. Nu gällande amerikansk lag dennasom gör
kursskillnad till Liknanderänta. regler har nyligen införts bl.a. i Frankrike

Japan.och
Fortfarande kan det finnas skillnad i tiden för skattebetalningen,en

vilken i sin kan upphov tilltur skattearbitrage någoni omfattning,ge även
frestelsen inte likaär kursskillnadenom stor skattefrisom om vore en

kapitalvinst. Den ambitiösa förmest lösa dettaansats problem,att som
någonstans, återfinnsnoterats i Nya Zeelands Income Tax Amendment No.

66, 1987. Vad denna sålagstiftninggör märklig avsikten visarär,som att
sig införa konsekventatt bokföringsmässig princip förvara beskattnin-en

lån,alla samtidigt inte tillämpargen ännuav konsekventsom man en
beskattning kapitalvinster. Därför bevarar den nyazeeländska lagenav en
distinktion mellan obligationskursdifferenser delutgör detsom en av

lånekontraktet,ursprungliga och lyckovinster förlusteroch hänförliga till
räntenivånskillnader i låntagarenseller i kreditvärdighet.

Det långtskulle föra för alla detaljer dennaatt verkligen häpnads-ge av
lag.väckande, 31 sidor tjocka fårDet räcka med dennämnaatt att

bokföringsmässiga behandlingen intäkter och utgifter i samband medav
finansiella arrangemang inte skall användas för skattskyldigen vars
inkomst sådana inte överstiger 50.000 NZD,av ellerarrangemang vars

sådanainnehav inte överstiger 400.000 NZD i värde,av eller skillnadennär
mellan inkomsthans beräknad enligt bokföringsmässiga grunder och hans
inkomst enligt kontantprincipen inte överstiger 15.000 NZD. Med kursen

Nya Zeeland-dollarn ungefär 4 SEK kan påräknasdessa gränserav
utesluta småsparareäven andra frånän tillämpning regeln.rena av

Räntebeskattningc och valutakurser

Den frågan,kinkigaste det gällernär definitionen skattepliktigav
ränteavkastning, säkertär den, hur reglerna till valutakurs-man anpassar
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i internationellförändringar. Som varje läsare elementära kursböckerav
länderna och deekonomi förmodas ränteskillnaderna mellanvet,
såvalutakursförändringarna jämna varandra, placerareförväntade attut en

å riskindifferent i sidan hög medi princip valet mellankan räntavara ena
å lågvalutakursförlust placeringen, andra sidanför räntesats menenen

låntagaren inför.utsikt till valutakursvinst. Motsvarande val ställsmed en
bild, den inte totaltProblemet emellertid, denna enkla oaktat ärär att

från medverkliga världen, modifieras, blandfjärran den behöver annat
skattefaktorn.

med skattFör exempel, placerare räknar betalaattatt ta ett enom
skattefriutlandsplacering, medan valutakursvinst ochsin ärräntan en

förlust inte avdragsgill, kommer den punkt, där utlandsplacer-motsvarande
liggasig jämbördig med placering i hemlandet, annorlunda, oching attter

ränteanspråk i det land, valuta utvecklashögrehans väntasatt vara vars
i detoch lägre land, valuta utvecklasväntas änogynnsamt, gynnsamt,vars

föremålvalutakursvinst eller -förlust förvad fallet skulle vara, om vore
regler ränta.samma som

Även framgångsriktland skulle försökplacerarens göraeget attettom
neutralisera dessa faktorer, enligt riktlinjerna i den nyazeeländskat.ex.

kompletterad full kapitalvinstbeskattning, detlagstiftningen, med skulle
månfortfarande finnas risk för snedvridningar, i den ursprungslandet skulle

räntebetalningarna. Den principen, varje landbeskatta allmänna att
använder sin valuta värdestandard, innebär, land,att ett somegen som

långivare,källskatt räntebetalningar till utländska kommerlägger att
långivarensdetta, skuldens i valutavärde hemstatsävengöra termerom av

gjortsjunkit och nettoresultatet investeringen negativt. Det skullehar av
långsökt långivarensganska skulle redohemstatatt anta, attattvara vara

sådaneliminera skatt inom för i vilket valutakurs-skattesystem,ettramen
tillåts så,reducera blirförluster löpande ränteintäkter skatteunderlagetatt

långivarensnegativt. Normalt eliminerasnoll eller den utländska skatten i
frånhemland, inte friställning den utländska inkomsten skatt,om genom av

så till hemlandsskatt,skatteavräkning, vilken i princip begränsas dengenom
belöper den utländska inkomsten.som

Även skillnaden mellanbosättningslandet skulle neutraliseraom
så-vinster,räntebetalningar och valutakursförluster att manresp.

åstadkommer investeringsalternativ identiskaskatteneutralitet medmellan
Om beaktar,ekonomiska utfall, detta inte tillräckligt.är ännu attman

för sittolika till ledningvärlden full placerare med Skattereglerär av
troligt, skattemotiverade imperfektioner mark-handlande, detär att

svåruppnåeligt ideal.tillämnade neutraliteten till ganskanaden dengör ett
tvåviktigt tendenser i de inter-I detdet sammanhanget är att notera

utveckling. Den den avtagande betydelsennationella skattereglernas ärena
från länder. En traditionell konflikträntebetalningar andrakällskattav

rått marknadsprinciper, bestämt iskatteprinciper och närmarehar mellan
i ursprungsländernaIälesmän för källbeskattning harföljande hänseende.

sådant fiskala intressetinte skulle tillgodose detbarasystemansett, att ett
något tänkerett tvivelaktigt antagande,hos dessa länder när attman

så efter den inhemskeofta i skatt ochkontrakten är nettotermernog
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låntagaren får bära den verkliga kostnaden ocksåför skatten, skulleutan
betyda högst behövligt hinder internationell skatteflyktett mot attgenom
förmå räntebetalningar krypa frammottagarna bakom anonymitets-attav

undgåskyddet, de vill betala skatt. Mot denna argumentationslinjeattom
stått,har de källskatt i vissa bara betyderattsom statermenar, att

kapitalet söker sig andra via skatteoaservägar, eller andra intestater, som
lägger internationella lån.skatt ränta

Med den märkliga dåomsvängningen i USA 1984, den 30-proccntiga
källskatten obligationsränta frågaavskaffades, förefaller denna ha lösts
i marknadsprincipens favor. De tyska myndigheterna har visserligen inom

årsför 1987 skattereformförslag föreslagit %10 källskatt,ramen en men
åtgärdenhuvudmotivet för den liggaverkar den inhemska sidan, och det

inte säkert effekten såär kommer bliatt beaktar deatt stor, om man
många dubbelbeskattningsavtal, binder Förbundsrepubliken.som

d Enhetlig beskattning kapital produktionsfaktorav som
Under årende 20 områdethar det forskatssenaste mycket för
företagens kapitalkostnader. Det problem ekonomerna sökt lösa iär
princip den vida kostnadsskillnaden mellan kapital tillgängligt genom
självñnansiering, upplånat kapital kapitaloch mobiliserat nyemissiongenom

Fråganaktier. angår företagsskatteutredningen,är detav mer en som men
bör den internationella ståndpunkt,diskussionensnoteras att nuvarande

inte kan haännu sägas kommit längre till faktaredovisningsstadiet.än
mångaDe studierna i Sverige och i utlandet lämnar det tydliga intrycket

hos läsarna, skatteskillnaderna tenderaratt alltför ochatt storavara
bådeirrationella, nationellt internationellt.och Medan det finns klaren

opinion, förordar fortsatt arbete utjämna dessa differenser ochsom att
rationalisera sådanaoch det kan reformersystemen, den iantas, att som

vägenUSA har bidragit till harmonisering, lång.dit verkligen Detären
förefaller någonheller inte finnas internationell enighetatt hurom
länderna bör till för hjälpa någonväga varandra finna önskvärdatt att

påneutralitet det internationella planet.
Detta kan verka defaitistiskt. Det inte avsikten. Man inteär bör ge upp

våghoppet, den forskning område bådekommer framatt dettaav som
internationellt och, med anmärkningsvärt hög kvalitet, i Sverige, kommer

leda fram till bättre Påi framtidaatt lagstiftning.ett nuvarandesystem
stadium det emellertid alltför optimistiskt skatteneutralitetvore att se som

lösning kort sikt.en

Några5 preliminära slutsatser

Den enhetliga beskattningen svåruppnåeligtall inkomst kapital är ettav av
mål. låterDet sig emellertid de internationellasägas, tendenser,att som
behandlats här, verkar antyda, allvarliga ansträngningaratt görs att
åtminstone någotsig slagsnärma enhetlighet. Det möjligt detta blirär att

mindre överväldigande uppgift inom för med lägreen ett systemramen
skattesatser likabehandlingen kapitalvinster och löpande inkomstav-
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låg deninnebär exempelvis mindre problem skattesatsen är änett omom
tekniskt inte eliminera,hög. Det möjligt begränsa, änär är att om

skattearbitraget.
går via skattebefrielse.Det osannolikt till enhetlighet totalär vägenatt

inkomst kapital och avdragsgillaRelationen mellan skattepliktig av
måför kapital, väl negativ och följaktligen innebärakostnader envara

inom förnettominskning skatteintäkterna, den analyserasnär ramenav
håll.i Sverige Den emellertidnuvarande lagstiftning och andra skulle

något inkomst kapitalsnabbt förbytas till helt överskottannat, ett avav
sådanfå från förkostnader, de skattskyldiga skulle befrielse skattöver om

nettoinkomst. åBegränsningar avdragsrätten för andra sidanränta ärav
svåra administrera innebär mindre komplikationeroch önskvärdaatt av
systemet.

Internationella bindningar relativa Detabsoluta. dockär än ärsnarare
klart, världen inte i övernationellthelt generellt inär vägatt sett ett

garantierskattesystem, för effektiv beskattning överallt, ochsom ger som
kräver samarbete de enskilda Tvärtom det ganskaverkarstaterna.av
tydligt, och värdepapperskurser de internationellaräntesatseratt

imarknaderna utsträckning grundval netto-efter-skatt-sättsstor av
frånförutsättningar, med betydande friaaktörer marknaden antingen

frånskatt eller redo bortse skattefaktorn irrelevant för dem.att som
Några reformåtgärderna,För Sverige budskapet dubbelt. särskiltär av

den amerikanska reform utförligt mindreberörts här, kansom synas
på ocksålockande grund sin komplicerade karaktär, eller kan deav vara

svåra till det högskattesystem, kännetecknar dagensatt anpassa som
ÅSverige. andra sidan fältet fritt aktivitet.för hel del oberoendeär en

långsiktsmål,Internationell skatteharmonisering kan viktigtettvara men
någonden innebär inte Prokrustes-bädd för nationella skatterefor-ännu

matorer.

förstås ihåg, mångaMan kommabör de skattereformer,att av som
gåttnyligen genomförts, inleddes innan USA-lagstiftningen igenom.

åtgärder,Särskilt de vidtogs i Storbritannien 1984, föregrep i viktigasom
hänseenden vad skulle komma ske i USA.attsom senare

För överblick, Vito Panzi, The of Other Industrialen se response
ÅrgångCountries the U.S. TAx Reform Act, National Pax Journal,to

1987, 339-356,XL sid. Vitooch Tänzi, Tax Reform of 1986,Act
Bulletin for International Fiscal Documentation 21988, sid. 51-64.

personliga3. Det fribeloppet grundavdraget för den skattskyldige, hans
frånbarn och andra beror för sin försörjninghonom ökadessom av

går1.080 USD 1986 till 2.000 USD 1989, och standardavdraget upp
från 3.760 USD 1987 till 5.000 USD 1988 för samtaxerade 3.000makar

ensamstående.USD för Den %lägre skattesatsen 15 används
beskattningsbar inkomst 29.750till USD för samtaxerade makar,upp

ensamstående,17.850 USD för och den effektiva 33 %skattesatsen om
vid 71.900 USDbörjar för samtaxerade 43.150 USD förmakar, en-
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samstående. Brytpunkten under vilken ingen inkomstskatt 1988tas ärut
4.950 USD för ensamstående någonskattskyldig han försörjer,en utan
8.900 USD för gift och 12.800 tvåUSDett för tvåmakar med barn.par
Man räknar med 6 miljoner familjer ensamståendeatt och kommer att
försvinna längderna.ur

Man bör lägga märke till de flesta delstaterna ocksåatt 43 50av
pålägger viss inkomstskatt fysiska De flestaen använderpersoner.

underlag den federala skatten, tillåtersamma somligasom avdragmen
för federal inkomstskatt. Tre definierar sitt skatteanspråkstater som en

22,21 % eller 26,5 %procentsats den federala skatten. Inkomst-av
skatterna fysiska vanligenär progressiva, med början vidpersoner 1-

%4 och sällan med högsta marginalskattesats överstigande %,10en allt
årsenligt 1986 statistik publicerad i Significant Features of Fiscal

Federalism, 1987 edition, Advisory Commission Intergovernmentalon
Relations, Washington D.C. 1987. Ett litet antal städer och counties
ungefär jämföra med kommuner påläggeratt också inkomstskatter,
den högsta i New York City, gårdär frånskalan 0,9 till 4,3 %. Delstat-
liga bolagsskatter oftaär progressiva. Den högsta skattesatsen överstiger
sällan %.10

Den bredare skattebasen innebär vinst för delstaterna, vissaen som av
dem utnyttjade för sänka skattesatsen ochatt andra för öka skatte-att
intäkterna.

4. En regel, i fåtthuvudsak stå kvar oförändrad, densom är avdragom
för underhållsbidrag till f.d. make och motsvarande skatt mottagaren.
Liksom förut dennaär ordning begränsad till äktenskapsrättsliga betal-
ningar, och tillämpas således inte underhållsbidrag till barn. För att
förebygga missbruk regeln i samband med uppgörelserav makarsom
egendom finns det återföringregler för underhållsbidragom stora vidav
följande års taxeringar. Dessa regler har ytterligare komplicerats i 1986
års lag Sec. 1843c, ändrar Sec. 71f I.R.C..som

Beträffande super-royalty, jämför Bertil Wiman, Prissättning inom
multinationella koncerner, Uppsala 1987, sid. 45 271-95.och

6. Jfr International Pax Avoidance Evasion,and Issues International
Taxation, No. OECD, Paris, 1987.

Det finns sådana korgar, för passiv inkomst,sex för ränteinkomst med
hög källskatt, inkomst finansiella tjänster, shipping-inkomst,av inkomst
från icke-kontrollerade bolag varje bolag för sig och inkomst.annan
Komplicerade regler anvisningarna har inteännu utfärdats bestämmer
vilken prioritet skall varje kategori.som ges

D. Shaviro, Perception, Reality and Strateg The New Alternative:
Minimum Tax, TAXES The Tax Magazine, 66, No. Februarirg.-
1988, sid. 91-113. Citatet i min översättning.
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språkligactivities, i sin självmotsägelse,passive horrör9. Uttrycket en
språkbruket.juridiskadel detär nu en av

övergångsperiodfyraårig avdrag.gäller för dessaEn10. att trappa ner
Åren får %65, 40 20 10 dras1987-1990 räntan av.resp. av

1987 edition, AdvisoryFiscal Federalism,Features ofsignificant11.
Washington D.C., 1987,Intergovernmental Relations,Commission on

sid. 99.

O. Evans L.publikationer i och12. I översikt ämnet,av nyareen
Reform in UnitedMacroeconomic Effects of Tax theKenward, The

1987, drar författarnaPaper 8764, Sept. slutsat-States, IMF Working
långa sig ökning arbetsutbudetkani det loppet väntaatt en avsen, man

produktionsökningseffekt %. En11,5 % motsvarandemed och aven
återfinns Economic Report ofdessa ävrden i theskattninghögre av

Januagy 1987, sid. 92, detTransmitted the CongressPresident, to men
råder underliggande antagandena.tvivel dedel omen

överväldigande smakvariationerUttrycket glassbarernas13. är myntat
vanliga obligationer med fastställd till skillnadsyftar kupongräntaoch

från bonds formellt räntelösa i ställetzero-coupont.ex. papper, som
kursvinst vid inlösen, konvertiblermotsvarandelovar etc.en

Jfr C.E., Taxes, Loans, and Inflation, Washington D.C.14. Steuerle,
151-154.Brookings 1985, sid. Steuerle citerar studierantal och ärett

sig till teorin, kapitalvinstskattberedd ansluta lägre i synnerhetatt att en
inkomst kapital i allmänhet ibland inteoch lägre skatt kanskeen av

kostar obetydliga belopp i skatteintäkter may times onlyän at costmer
påpeka,of revenues. Han docksmall angelägenäramounts tax att att

med faktorer typiska för inkomst kapital, nämligendetta har göraatt av
obetydliga inkomst kapital för närvarande visas för1 den av som upp

toppskikten, 2 avtagande skattearbitragebeskattning i det värdet av
fram inkomst vidoch 3 den ökade benägenheten lägre skat-att ta

förtredje faktorn speciellt tillämplig kapitalvinster,Den ärtesats.
Steuerlevilka realisationen ofta ligger i den skattskyldiges skön. betonar,

Enför inkomst tjänst.ingen de faktorerna relevantärtreatt avav
inkomst tjänst kan därför kosta det allmännaskattesänkning merav

kapital. Det intressant, haninkomst ärän att ettyttrar var-aven
nivåmarginalskatten inkomst tillningens sänkningord mot av en

sådanHan relationbetonar, medunder bolagsskattesatsen. att en
kommabolagsverksamhet och väl kanmellan skattesatserna gott att

i handelsbolagsform.drivas
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15. Eric Toder och Larry Ozanne, How Capital Gains Tax Rates Affect
Revenues: The Historical Evidence, Congress of the United States,
Congressional Budget Office, March 1988.

16. Se Grundfest, J.A., Five Reasons Reject the Corporate Controlto
Provisions of the House Budget Reconciliation Bill, Tax Notes, Vol. 37,
1987-12-21, sid. 1271-5.

17. Steuerle, sid. 57 min översättning.a.a.,

18. En utredning kongressens budgetbyrå, Larry Ozanne och Davidav
Lindeman, Pax policy for Pensions and Other Retirement Saving,
Congressional Budget Office, Washington D.C. 1987, intressantager
inblickar i det för beskattningen pensionssparande.systemetnya av

påvisar,Författarna den totala skatteutgiften alltsåatt tax expenditure,
intäktsbortfallet grund medgivna skatteförmåner, i samband medav
de olika för pensionssparandesystem beräknats i storleksordningenvara
60 miljarder år,USD vilket till dengör dyrbaraste allaper systemet av
skatteförmåner. påpekarDe likväl med denna beräkningrätta, liggeratt
i överkant, eftersom den gjorts under antagande pensionssparan-attav
det skulle ske i former uppgåoch till belopp,samma oavsettsamma om
skatteförmånen avskaffades. Mest förmånliga de arbetsgivarfinan-är
sierade pensionsplanerna liksom de individuella pensionskonton IRA,

tillåter uppskov med både påskatten densom sparade inkomstdelen
kapitalet9 och den ackumulerade Det finnsräntan. andra planer, som
begränsar uppskovet till Skatteförmånernaräntedelen. tillfaller speciellt
högre inkomsttagare. I gengäld har det grundläggande folkpensionssys-

Social Securitytemet starkt inkomstomfördelandeett element. Det ges
någotinte avdrag för den hålftendel folkpensionsavgiften, betalasav som

de åanställda, andra sidan utgår ingenav skattmen pen-
sionsförmånerna de utfaller.när

I samband årsmed 1986 reform fullföljde inte idén avskaffaattman
avdragen alla pensionspremier och införa löpande beskattning av
ackumulerad i detränta nyazeeländska reformpaketet sådanförutses en

åtgärd.drastisk åtgärder,De vidtogs, inbegrep hårdare villkor försom
pensionsplaner beträffande oantastbarhet, användningen fonderna,av
och maximibelopp för premier pensionsförmåner,och liksom även
avskaffandet tillrätten avdrag för IRA-insättningar för deras del,av
vilka redan har sin pensionering ordnad och vilkas inkomst överstiger
vissa gränsbelopp de kan fortfarande IRA-konton,öppna men upp-
skovet med skatt kommer begränsas enbart till Manatt räntan. förvän-

åtgärderdessa någottar, att kommer begränsa de med pensionsspa-att
randet förbundna skattefördelarna, den viktigaste effektenmen av
reformen i det ståravseendet de reducerade inkomstskattesatserna för.

19. Uttalande Dennis E. Ross, Deputy Assistant Secretary Taxav
Policy, Department of Treasury,the inför representanthusets skat-
teutskotts underutskott för vissa intäktsärenden, 1988-03-15.
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års Reconciliation Act.1987Section 1021120. av

469 IRCårs ändrar Sex.1987 Reconciliation Act,Sec. 1021221. somav
M., SectionJfr Lipton, Richardsection 469k.tilläggaatt nygenom en

of 1987, EReconciliation ActOmnibusPTPs: Impact of the469 and
sid. 183-6.Vol. 38, 1988-01-11,Notes

OECD-rapporten :hgframställningför dennaEtt underlag är22.
ofCapital GainsTransfers, andWealth, CapitalTaxation of New

sedan dess.har hänt1979, sid. 93-119, mycketIndividuals men

för kortfattat,avsnittfinna dettatill skulle23. Den läsare, äventyrssom
1959,kapitalvinst, StockholmInkomstavhandling ellerhänvisas till min

KapitalvinstbeskattningensMelz avhandlingiPeter ämne,och samma
1986.problem, Stockholm

påpekas, i januari 1988regeringenden tyska24. Det förtjänar att
nuvarande regeln baraavsikt avskaffa densinkungjorde attatt om

sådana skattepliktigaktiepaketvid försäljningvinsten utgörhalva av
marginalskat-nedsättning den högstai samband medintäkt, detta aven

från % %.56 till 53inkomstten

speciellt bidragenForum, Vol. Nr. Juni 1984,25. Australian Tax av
Head och Carl S. Shoup.John G.

breddningenhistoria,livets regel i beskattningens26. Det attär aven
i det skat-kapitalvinsterspeciellt inbegripandetskatteunderlaget, av

idé det finnsattraktivterättsliga inkomstbegreppet, närär storaen mer
lagstiftarnaförluster föranledermedan betydandevinster beskatta,att

Dep-avdrag för dessa.försiktigare, mindre de tvingasmedatt gevara
avskaffa sin omfattande kapital-fick Norgeressionen 1921 t.ex. att

inflytande avgränsningen dethaft visstvinstskatt och verkar ha av
också.i Sverigeskatterättsliga inkomstbegreppet

Reform, DecemberInternational TaxDocument27. Consultative on
sin tvekanNya Zeelands regering uttryckt1987. Det bör attnoteras,

revolutionerandeviktigaste delen deninför genomföra denatt av
Därför den härinkomstskatten. skallden proportionellaskattereformen,

vad slutligen kommerreferensen inte attrapporttas om somsom en
vad typlösningexempel slagsgenomföras, ettutan snarare som

Ihar införts i diskussionen. själva verket harproblemet mansom
TaxInternationalviktiga redan slagit till dömapunkter reträtt, att av

Report of Consultative Committee, March 1988.Reform Part the

1271-1288, Internal Revenue Code.28. Sex.
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29. Den källa Reportanvänts ofär the Consultativesom Committee on
Accrual Tax Treatment of Income and Expenditure, Wellington, N.Z.,
April 1987.

30. For utförlig behandling frågor,dessa Tanzi,en Vito, andav se
International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department, Taxation
Inflation, and Interest Rates, Washington D.C., International Monetary
Fund, 1984.

31. Man kan föreställa sig vadt.ex. skulle hända med direktörslö-som
fåmansbolag.inerna

35——RINK4
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påEffekter bostadsmarknaden av
ändring kapitalinkomst-en av

beskattningen

docent Mats Perssonav

Allmän1 bakgrund

En speciell egenskap hos bostäder, skiljer från mångadem andrasom
de i långär regel har mycketatt livslängd;varor, nybyggt hus kanen ett

förväntas stå år.kvar i 50-100 Detta innebär årligaden nyproduktionenatt
bara utgör det beståndet,totalaett procent vilket skapar speciellapar av
förutsättningar för bostadsmarknadens funktionssätt. Eftersom efterfrågan
riktar beståndet,sig kommer relativt lindrigamot förändringar efterfrå-i

eller ett kraftigaprocentgan en att motsvara svängningar ipar nypro-
påduktionen många tiotals eller kanske hundratals På den delprocent.-

bostadsmarknaden där prlsreglerlngar inte förekommer,av dvs. markna-
derna för villor och bostadsrätter, kommer detta sig uttryck i kraftigaatt ta
prisförändringar. Kapitaliseringseffekter förändringar efterfrågani ellerav
i skatte- och subventionssystemett.ex. såledesblir betydande, och kanman

del utvecklingenstor bostadsmarknaden dese en av decennier-senaste
resultat dennaett egenskap hos bostäderna.na som av

I Figur 1 visas nyproduktionen bostäder i Sverige under periodenav
1950-1987. Vi svängningarnaatt varit såvälbetydande, vad gäller denser
totala volymen dess fördelning lägenheter i flerfamiljshussom och i
småhus. Produktionen flerfamiljshus nådde år 1968 78 000av toppen
lägenheter färdigställda under det s.k. miljonprogrammet, medan produk-
tionen småhus år 1975störst 47 000av enheter, vilketvar som sam-
manfaller med det reala priset villoratt under denna period hade stigit
kraftigt såför småningom nåatt sitt maximum under 1970-talets senare
hälft.
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Figur BostadsbyggandetI: 1969-1987

bostadsbyggnadsstatiatikKälla: SCB,

uppvisar intressantvillaprisernas utveckling. DessaFigur 2 visasI ett
så oavbrutetde stigit i nominellaVi gottmönster. att termer somser

åren. Undantaget 1981 den underbara30 utgörsunder de senaste av
då prisernaträffades i april 1981, nominellaskatteuppgorelse denattens

så kontinuerligtDe reala prisernaföll med 1 steg gottprocent. somca
1980; därefter de1970-talen. Trenden bröts dock harunder 1960- och

uppgångfallit fram till 1986, varefter viss kanpriserna oavbrutetreala en
observerasl. prisfallet betydande; den reala pris-Det totala blev ganska

låg toppåretbottenåret prisnivånnivån 1979.1986 36 underprocent

1 den nominella eller den reala prisut-Man huruvida det ärkan argumentera
l vissa avseenden det de reala prisernaintressant. ärvecklingen är mestsom

fördelningspolitikeni ekonomi. Vad gällerresursallokeringenbestämmersom
nominelltvanligen finansierat sina hus medvillaägaredockbör notera, attman

uppstårlån för vinsternaavdragsgill nominalränta; dessafixerade till personer
gårdå nominella prisernade upp.
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Figur 2: Fastighetspriuindex småhusför
hela riket 19S71987
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Ett genomsnittligt prisindex för hela riket döljer emellertid del viktigaen
Däraspekter. sammanförs villor i avfolkningsbygder villormed i expan-

derande måhändastorstadsregioner. Vidare förs villor i expanderande
områden där lätt kan oka utbudet omfattande nyproduk-man genom en
tion med villor unikamed och attraktiva lagen där utbudgetsamman är
begränsat. En regional uppdelning prisindex norrlandslänen ocht.ex.av
Stockholmsregionen och uppdelning den Stockholmsen av senare-
kranskommuner, där utbudet ökade kraftigt under 1970-talet, och de
gamla villafororterna därnärmast utbudetcentrum, konstant,ar nära nog

prisnivånoberoende skulle därför bild utvecklingenav änge en annan av-
den i Figur

Uppdelningen i flerfamiljshus småhusoch sammanfaller till del,stor
inte helt, med upplåtelseformer;uppdelningen i skilda flestademen lägen-

heter i flerfamiljshus småhushyrs, medan flestade Sambandetägs. dockar
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kategorintillhörhundraprocentigt, eftersom bostadsrätter sominte
från inte strikt juridisk, synvinkelbostäder ekonomisk,ägda änomen

olikaDessutom nytillskottet till dei flerfamiljshus.oftast ligger är upp-
låtelseformerna nyproduktionen, eftersom del redaninte identiskt med en

Iomvandlas till bostadsrätter. denhyreslägenheterexisterande senaste
framgår bostadsbeståndets1985bostadsräkningen det totalaFolk- och

andelslägenheter ochbostadsrätter inkl.hyreslägenheter,fördelning
likasmåhus. hyreslägenheter ungefärDet visar sig andelenägda är storatt

småhus 42 medan bostadsrättslägenheternaägda procent,andelensom
något andelkategori ökat sintill 16 Denna haruppgick procent. senare

andelvilket beror dels bostadsrätternassedan 1970-talet, att av ny-
fortgåendekraftigt, dels den omvandling hyres-produktionen ökat av

storstäderna.främst itill bostadsrättslägenheterlägenheter ägersom rum
får från bos-olika slag subventioner samhället,Bostadssektorn t.ex.av

räntebidrag skattesubventioner i form egnahemsägarnastadsbidrag, och av
1988enligt Finansplanenför skuldräntor. Dessa beräknasavdragsrätt

uppgå fördelar sig 7 miljarder39 miljarder kr., vilket belopp medtill
16 miljarder räntebidragen 16 miljarder skatte-bostadsbidragen, och

subventionernaz. såvältiden, iSubventionerna ökat kraftigthar över
två DelsFigur 3. Detta främst orsaker.nominella reala hartermersom

bostadsbeståndet efter miljon-det gäller i synnerhetdet totala ökat;har
iFigur Dels ökni-puckel 1965-1975 visas I harprogrammets som ovan.

höjningensammanhängandeinflationstakten, och den därmed avngen av
räntebidragtill subventionerna i formnominalräntan, lett ökningen av av

skattesubventioner. Det egenskap hosoch pekar ävensenare en annan
Eftersomnämligen deras kraftiga svängningar tiden.subventionerna, över

komplicerat mellan nominalräntansubventionerna beror samspelett
intlationstakten3 årkraftigakommer subventionsvolymenoch svängaatt

påpeka,från år. betingadeviktigt svängningar inteDet dessa ärär att att
medförändringar i de boendes behov eller kostnader, har göraattav som

i realräntans höjd, bostaspolitiskavariationer eller samhälletsattt.ex. av

2 bruksvärdes-räknas hyresregleringen i formTill subventionerna bör även av
svår Hyresregleringenkvantifiera i kr. ochden ören.även är attsystemet, om

sådan, innebärbostadssektornvisserligen inte subvention tillutgör utansomen
från fastighetsägare, skattebetalareomfördelning till hyresgästernasnarast en

åtnjutande knapphets-kommit i deskulle haeller vilka ytterst avgrupper som
ändå konsumentledetsubvention iaktuella, denhär är ärräntor ensom men

efterfrågan hyreslägenheter sti-för vissa konsumenter i den meningen att
oreglerad mark-förhållande varit fallettill vad skulle hamuleras i ensom

12 nedan.nad. Se fotnotäven

3 1977, i TurnerHansson och TurnerDetta diskuteras hosnärmare t.ex.
års Långtidsutredning.19871986 i bilaga 8 tilloch nr
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ambitioner varierar, de främst bestäms intlationstaktenutan att attav
år år.frånvarierar

I975-1988Figur Bostadssubventionernn3:
-----priser ochi löpande

ån prisadi I975
198788:100. Bil. I3Killa: Prop.

Hiljarder kronor
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Skattesystemets på2 effekter bostadsmarknaden

I detta avsnitt diskuterasskall dels skattesystemets effekter boende-
hushåll,former olikahos slag dels dess effekter bostads-den totalaav

efterfrågan. Slutligen diskuteras de troliga följderna de förändringarav av
åren.skattesystemet inträffat under de 10-15senastesom

Ett skattesystem i vilket effektivaden skattebelastningen varierar for
kapitaltillgångar efterfrågan sådanaolika tenderar stimulera till-att

gångar lågt sådanabeskattade bekostnad högt beskat-är årsom av som
tade. Exempel de förra premieobligationer, fastigheter,ochär spar-
konst pensions- kapitalforsäkringar. Exempeloch och de ärsenare

både dåbanksparande, vilket positivtkan har tillvara man en summa
då banklångodo sitt bankkonto och negativt har tagit kanskeman -

någon lågbeskattadefor tillgångarna.finansiera nämnda,deatt av ovan
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fastigheter blirLönsamheten investera i premieobligationer elleratt t.ex.
skatteforskningen funnithögre marginalskatten Inom harstörre, är. man

skatteklientelhypotesen, medbelägg för den s.k. säger attsom personer
lågbeskattadei första hand investera imarginalskatt tenderarhög att

tillgångar negativa innehav högbeskattade till-kanske haoch t.o.m. av
gångar placeringsmonstret förbanktillgodohavanden, medant.ex. per-

låg Figurmarginalskatt det omvända. Detta illustreras imed ärsoner
hushållstypeH.någraför olika Somvisar portföljsammansättningensom

höginkomsttagare oftare tenderar bovälkända faktumkan det att attsynes
låginkomsttagare tenderar hyra sin bostad, enkelti medanhem, attegna

skatteklientelhypotesen: Skillnader vad gäller boen-förklaras med hjälp av
hushåll inte resultat skill-deform olika behöver enbartmellan ettvara av

ocksåskillnader i inkomst, kannader i smak eller ettutan varaens av
anpassningar till denrationella placeringsmönstretresultat helt avav

skattesituationemsaktuella

4 hushålls-olikaFör analys ponföljsammansâttningen hosytterligare aven
1985 Agell Edin 1988.Englund och Persson och ochtyper, se

5 nivå visserligen inkomsten, i den ekono-Marginalskattens beror men
efterfrågan enbartskilja del berorkan denmiska analysen ut av somman

enbartdel beror marginalskatteninkomsteffekten och deninkomsten som
priseffekten.
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lågtdå 0rd:beskattad Eller med andrabostadssektornmeningI vilken är
uppgår till 16skattesubvention enligt Avsnitt lbestårvari den ovansom

år 1988miljarder kr.
avkastningenlikformig beskattningdefinitionenSjälva säger attav en

påAvkastningentillgångar med skattesats.skall belastasolika ettsamma
bostadenbestår boendetjänsterdendelshem strömeget som gene-avav

värdestegring. Mot denna avkastningfastighetensdels svarar enrerar, av
lånatfinansierats medränteutgifter, bostadeni formkapitalkostnad omav

finansierats medränteinkomster, bostadenuteblivnakapital, eller omav
ligger i det faktuminom bostadssektornIcke-neutraliteten attkapital.eget

medan kapitalkostnadenobeskattad,delen äravkastningen till ärstörsta
avkastningenden delenvisserligenavdragsgill. Det är sant att somav

effektivareavinstskatten, denbestår grin beskattasvärdeste meng genomav
ingångsvärdelåg. villastämligen Detta berorreavinstskatten är att en

åren, endastefter de första fyrafår med inflationenräknas attresp.upp
skattepliktig inkomst.reavinsten bostadsrätt utgörviss procent enaven
blandning realtreavinstbeskattningenMan därför ärkan säga ettatt en av

skattesystems, för skuldräntor-nominalistiskt medan avdragsrättenoch ett
nominalistisk skatteprincip.renodlatinnebär enna

består boendetjänster gälleravkastningendelVad dengäller av som av
obeskattad. möjligt kommaEtt teoretisktprincip helt sättdenna i attäratt

tvåfick uppträda idetta skulle egnahemsägarenmedtill atträtta vara
till fastighets-betalar hyra för bostadenhyresgäst,delsroller; somsom

erhållna hyresintäkternafastighetsägare, dedels tarägaren, som uppsom
skattepliktig inkomst.som

någotmodifiera icke-neutralitetenvaltpraktiken harI ettattman
avkastningen beskattadFör det första delannorlunda ärsätt. genomaven

schablonmässigt harDenna innebärschablonintäktsprocenten. att man
i principhyresintäkt skallåsatt ägarenhyresvärden skattepliktig somen

olika skäl har dock schablon-boendetjänsterna. Avvärdetmot avsvara
uppnås;låg neutraliteten skall föralltför förblivitintäktsprocenten att

kombinationnominalistiskt ii övrigt skattesystemineutralitet krävs, ett
fastighetensreavinster, denskattefria utgörmed procentsatsatt aven

nominalräntan.7 Om nominalräntanmed ärmarknadsvärde likaärsom
50-75 marknads-taxeringsvärdet10-12 och utgör procentprocent, avom

låg 14-24således schablonintäktsprocentenerfordrasvärdet, skulle att
värdestegringen beskat-Eftersom deltaxeringsvärdet. nuprocent avenav
korrekta schablonintäkts-reavinstbeskattningen, kanske dentas genom

verkligen liggernågot 10-20 Iligga lägreborde säg procent.procenten -

6 reavinstbeskattning bostadsrättendiskussion1984 förSe Persson avaven
och villor.

7 intäktschablonendäremot, kan sägavårt realt, attOm skattesystem manvore
endast desådant skulle dock krävasIungefär lagom hög. attsystemär ett

avdragsgilla.reala räntorna vore
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fastighetenspåden 2-4 taxeringsvärdet för de flestaprocent av
För på årdet andra har belastat bostadssektorn med ettman senare par

någonspeciella månskatter i mildrar, ingalunda upphäver, icke-som men
Frånneutraliteten i skattesystemet. såledessubventionerna Figuri 3 bör

pådras hyreshusavgiften 0,7 miljard kr. för 1984 och 1,0 miljard för 1985.
Vidare dra fastighetsskatten påbör bort 3,5 miljarder kr. för 1985,man
4,6 miljarder för 1986, 5,6 miljarder för 1987 5,7och miljarder förkr.
1988.9 Även med uppgårdessa korrigeringar subventionerna till 30över

årmiljarder åren.kr. under de Om dessutom i beakt-senaste tarper man
ande siffrona Figuri 3 endast deklarerade underskott i försvärvs-att avser
källan fastighet, mångamedan i verkligheten bostäder främst bostads-

småhusägdarätter, finansieratsäven via förvärvs-även underskott imen
källan kapital, finansierats med kapital, blir det verkliga subven-egetresp.
tionsbeloppet mycket högre.

För det tredje årenhar avdragsrätten såbegränsats under 1983-1985 att
underskott fåri förvärvskälla dras överskott i andra förvärvs-moten av
källor högst 50 marginalskatt. För demot saknarprocents personer som

kapital innebär detta minskningeget skattesubventionen. Fören av per-
kan finansiera sin påverkasbostad med kapital intedocksoner egetsom

skattesubventionen avdragsbegränsningen; kapitalkostnaden här denärav
uppoffrade något underskott inettoräntan, förvärvskällan kapital eller

ändåfastighet skulle aldrig uppstått,ha och fastighetsägarens marginella
avdragsbegränsningenmpåverkaspris för bostaden därför inte av

Resonemanget endast ägda bostäder. Egnahemsägarnasovan avser av-
dragsrätt skapar emellertid inte bara subvention bostadskapitalet ien av
förhållande till kapitaltillgångar,andra ocksåden skapar icke-en
neutralitet ägdamellan och hyrda bostäder. mån åter-För i möjligasteatt
ställa kostnadspariteten upplåtelseformernamellan de olika har den andra
subventionstypen i Figur dvs. såräntebidragen, utformats idenatt
huvudsak tillfaller finansieringen dåhyreshus, och i första hand allmän-av

Huruvidahus. fullständig paritet upplåtelseformernanyttans mellan här-
fråga.uppnåttsvidlag har omdiskuteradär Resultaten har emellertiden

blivit hela boendesektorn har blivit kraftigt subventionerad,att även om
åren nåpotsubventionen under de har blivit naggad i kantensenaste

hyreshusavgiften fastighetsskatten.ochgenom

8 De siffror över skattesubvention i form ränteavdrag Figurredovisas iav som
3 nettosubventionen, dvs. med hänsyn till schablonintäkten.tagenovan avser

9 Källa.- Prop. 198788:100 bil. 13 s.

1° Se Lodin 1982.Lex.

u Jfr Bostadskommitténs delbetänkande 1 1984, kap. 3-4. Enligt Turner och
någotBerger 1988 egnahemssektom gynnadär än hyressektorn.mer
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marknad till säljarna kansubventionsgrad leder friEn hög att taen
sikteljest. Detta kortpris köparna skaparhögre änut ett upp-enav

såprisnivå på det överstigerOm priset blir högtdriven hem. attegna
vinsterna för producenternanyproduktionen kommerkostnaden för att

produktion leder tillså stimuleras. En ökadnyproduktionenöka, ettatt
jämviktsnivåså småningom därpriset tilldriver denutbud, vilketökat ner

längdanpassningsprocessproduktionskostnaden,det lika medär varsen
år. subventionen harfem till tio Resultatettill kanskekan uppskattas av

prisnivå, lång siktsåledes uppdrivenblivit sikt högt ochkorthär en
prisnivå produktion vadiställetnormal änstörre sommen enen mer
varit fallet.skulle haannars

något annorlunda,hyresmarknaden blir mekanismernaVad gäller men
produktionblir förmodligen i detsamma:slutresultatet störrestort sett en

Eftersomvarit fallet subventioner.bostäder vad skulle haän utanav som
får fastig-bruksvärdesprincipen inte överstigaenligtden reglerade hyran

kostnader subventionerna i producentledet,kommerhetsägarens som
räntebidrag. hyresnivå vadleda till lägreformenhär änatttar somav en

efterfrågadhyresnivåfallet. En leder tillskulle lägre störreenvaraannars
efter-I det enskilda fallet innebär dettakvanitet bostäder. t.ex. att man

två-frågar trerumslägenhetfyrarumslägenhet istället för den eller manen
nivå.på Ettmarknadsmässignöjt sig med hyran legatskulle ha om en

låga hyresnivåndenexempel de grundärannat anserpersoner som av
råd innerstad desig övernattningslägenhet i Stockholmsha haatt somen

gånger månaden. Subventionernautnyttjar ikanske bara eller etten par
precis i fallet medi konsumentledet, dvs. bostadsbidragen, leder som egna

efterfråga ocheller fleratill stimulerashem konsumenterna störreatt att
ocksåvissa avsikten.bostäder vilket kanske i fall var-

således efter-subventionerna hyresmarknaden blirResultatet ettav
frågeöverskott, hyresregleringenbostadsbrist, vilken grunddvs. en av

Då i praktikenprishöjningar. fastighetsägarnainte kan hävas genom -
till denallmännyttiga bostadsföretagen inte höja hyrornafrämst de kan-

efterfrågan,nivå de direktajämvikt utbud saknardär det blir mellan och
I praktiken kommerekonomiska incitament öka nyproduktionen. emel-att

förmånpolitiskt tryck tillbostadsbristen skapalertid den uppkomna att ett
så småningomdärför i principnyproduktion. Resultatet blirför ökad

för ökad subventionsgrad lederde hemmen:detsamma egna ensom
några års Vad beträffar priset blir dettatill ökad volym bostäder.sikt en

såvidasubventioner,ha varitdock förmodligen lägre det skulleän utan
såkostnaderna kraftigtnyproduktionen driverinte den ökade attupp

anpassningomintetgörs. Huruvida dennasubventionsökningen härigenom

12 bruksvärdesprincipen, Turner 1988.För översikt över seen

13 Figur 3subventionsform, inte finns med i och värdeYtterligare varsen som
svårt bostadsfinansieringsinstitutensutgjorts rättmycket beräkna, harär att av

lån, låna understigerprioriterade dvs. till räntaatt ta att somupp pengar en
frånsubventionsform, skillnad demmarknadsräntan. Denna till somsyns

Figur i likväl i princip medräknas.i inte statsbudgeten börnämns men



SOU 1989:33 11Bilaga 15

gårutbudet försnabbare de hemmen, där utbudet direkt be-av egna
producenternas vinstintresse, förstäms hyreshusen, där utbudetav en

på fråga.bestäms komplicerat FigurAv Isätt, är öppenett attmer en
döma har svängningarna i nyproduktionen varit ungefär lika förstora
småhusen för lägenheterna i flerfamiljshus, varför kanske kansom man
dra långslutsatsen, anpassningsmekanismerna ungefär lika tid.att tar

3 Förändringar i skattesystemet under 1970- och
1980-talen

Ovanstående hållnaallmänt och kan knapptär utgöra änresonemang mer
utgångspunkter för detaljerade studier bostadsmarknadens funk-mer av

sådanationssätt. En del studier gjortshar effekterna de förändringarav av
inom åren.skattesystemet under 10-15deägt senastesom rum

långsiktigaDen kanske viktigaste förändring inkomstskattesystemetav
ägde under 1970-talet den kontinuerliga höjning skattesat-som rum var av

progressiviteten.ägde parallellt med skärpningserna som rum en av
Denna förändring delvis avsiktlig och anpassning till offentligadenvar en
sektorns tillväxt, delvis oavsiktlig och följd inflationens inverkanen av
de nominella Figur årskatteskalorna. 5 visar skatteskalorna för 1971 och

årför 1979, dels i formuttryckta disponibel inkomst inkl. bostads-av
tillägg funktion bruttoinkomsten, dels i form de effektivasom en av av
marginalskattesatserna funktion bruttoinkomsten.som en av

u mångaProgressivitet kan måttmätas olika flestasätt, de dessamen av
pekar entydigt skärpning ägde 1970-talet.underatt en rum
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sådan får tvåEn förändring bostadsmarknaden. För förstaeffekter det
får inkomst for given bruttoin-varje inkomsttagare lägre disponibelen
komstnivä. effekt inkomsteffekten leder till dämpningDenna en av- -
bostadsefterfrågan. bostadskostnadenFör det andra blir den del av som

skattesubven-den boende själv betalar lägre högre marginalskatten är;
tionen med Denna effekt priseffekten leder tillokar, andra ord. en- -
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stimulans efterfrågan på får således tvåVihem. motverkandeav egna
tendenser. Vilken tendens och medöverväger, hur mycket, berorsom

komplicerat samspel mellan skatteskalornas utseendeett och de boendes
preferenser.

Ett försök numeriskt beräkna detta samspel har gjorts i studieatt en av
Englund och Persson 1982. Resultatet denna studie den för-är, attav
ändring de inkomstskatteskalornasvenska 1971skett mellan ochav som

efterfrågan1979 i första Påhand stimulerade hem. sikt lederegna
detta till ökad nyproduktion villor och bostadsrätter och ökaden av en
tendens till omvandling Påhyreslägenheter till bostadsrättslägenheter.av

sådankort sikt, innan förändring utbudet har blir resultatetägten av rum,
prishöjning hem och den prishöjningen vilkakan, beroendeen egna

antaganden liggauppskattas i intervallet 20-40 igör, realaprocentman
Under perioden 1971-1979 verkligen villapriserna med 32termer. steg
i reala den Englundoch och Persson konstrueradeprocent termer, av

simuleringsmodellen visar hela denna prisstegring skulle kunna för-att
perioden.klaras med hänvisning till förändringar i skatteskalorna under

Effekterna tvåmarknaden kan vidare delas i Delskomponenter.upp
efterfrågankan studera hur hem ökar bland deman egna personer som

redan således efterfrågabor i hem dessa stimuleras till störreattegna -
villor tidigare delsoch kan hur tidigare hadeän man se nya grupper, som-
föredragit förmånligtsinhyra bostad, finner det istället sinägaatt attnu
bostad. Detta exempel den nämnda skatteklientelhypotesen,är ett ovan
dvs. låginkomst-det faktum höginkomsttagare tenderar medanäga,att att

tenderar hyra, sin bostad. Till följd skatteförändringarnatagare att av
1971-1979 den balanspunktkommer i inkomstfördelningen, där man
finner förmånligtdet ungefär lika ekonomiskt sinhyraägaatt attsom

nedåtbostad, förskjutas i inkomstklasserna. Modellsimuleringarna visaratt
således andelen villaägare inkl. bostadsrättslägenheterägareatt av av
befolkningen tenderar 2-3 tillöka med procentenheter följdatt av
1970-talets skatteskärpningar.

Man iblandhar i debatten hävdat villapriserna 1970-taletunderatt
såökade grund spekulation, de kraftigtoch vanligaatt steg attav

råd föregåendeinkomsttagare inte hade i villor. Dettabo enligtäratt
såfelsyn. I själva detverket skatteskalornas föränd-attresonemang en var

ring under 1970-talet, i kombination med den accelererande inflationen,
ledde till vanliga inkomsttagare fann det ekonomisktatt stora grupper
förmånligt Dåbo i hem. dessa strömmade in villa-att egna grupper
marknaden, där utbudet sikt givet,kort pressades prisernavar upp av

således efterfrågeökningen.den uppkomna
Den andra viktiga förändring skattereglerna inträffat de senasteav som

årsdecennierna 1983-1985 begränsning avdragsrätten i kombinationär av
med sänkningallmän marginalskattesatserna. Effekterna dennaen av av
reform kan, precis fallet med l970-talets skatteskärpningar, delasärsom

15 I påverkatverkligheten tillkom givetvis andra faktorer,även har priser-som
både uppåt nedåt.ochna
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två själva avdragsbegränsningen i kom-i delar. För det första harupp
marginalskattesatserna,sänkningen detbination med gör attav som

således skattereformensmarginalen blir dyrare sitt hus. Dettaäga äratt
sänkningen depriseffekt. För det andra har vi den allmänna genom-av

fårceteris paribussnittliga folkskattesatserna övergör att mer pengarsom
på bostadskonsumtionen. Dettalägga den visserligen dyrare äratt ut nu

skattereformens inkomsteffekt.
årsvid 1983-1985 skattereform dock denEtt problem analysen är attav

avdragsbegränsningen innebär höjning detasymmetrisk, dvs.är att en av
på finansierar sittmarginella boende endast för depriset sompersoner

lånat inte för dem finansierar det medmed kapital ochhusköp egetsom
simuleringsmodell användes vid analysenkapital. Detta dengör att avsom

skatteskärpningar inte användas, eftersom den konstrue-1970-talets kan är
Istället detaljerad empiriskför symmetriskt skattesystem. krävsrad ett en

hushållvilka slags har underskotts-kartläggning över-resp.somav
komplicerad mikrosimuleringsmodelli kombination medskottsräntor, en

till asymmetrin i skattereglerna.kan hänsyntasom
modell årssådan 1983-1985med har vid handenKörningar gett atten

efterfrågan medtill minskning hemskattereform ledde egnaen av
sådan minskning sikt leda till14-15 En kommer kort ettattprocent.

någonbeståndet; medger inteexisterande modellenprisfall det upp-
pris-detta prisfall, min uppfattningskattning storleken är attmenav

efterfrågadstorleksordning fallet i kvanitet, dvs.blirfallet somav samma
Det förtjänar det realai realaomkring 10 procent termer. att noteras, att

då1981-1985,ägde under perioden dvs. skat-prisfall verkligen rumsom
Figur20 jfrbeslutad och genomförd, uppgick tilltereformen blev procent

ovan.172
Exempelvis före-effekter har dock fler dimensioner.Skattereformens

faller hushålli sig. vidden stimulerat egnahemsägandet Antaletha som
efterfrågatrådde före reformen hempriser skulle hade ett egetsom

till följd reformen med 5-6 Man kan skatte-ökade säga attprocent.av
nedåtsåledesbrytpunkt i inkomstfördelningen.klientelhypotesen flyttades

hushåll efterfrågatidigare villor, eftersom denFler kommerän att men
efterfrågan 14-15 innebär dettaaggregerade minskade med attprocent

16 1985, detaljeradSe Brownstone, Englund och Persson 19883, b för en
redogörelse.

17 toppåretfrån 1979 till bot-I avsnitt 1 nämndes det reala prisfalletattovan
nedgångtenåret Huruvida berodde skatte-1986 blev 36 hela dennaprocent.

tvåsåledes ellerreformen, skulle ha anteciperats marknaden redan ettavsom
år natten, spekulativ bubblaföre den underbara eller resultatet attavvar en

fråga.slut brast, omdiskuterad l verklighetenfastighetsmarknaden till är en
fråga tvånaturligtvis kombination de förklaringarna:kan det omvara en av

sådan, oroadeskattereformen, eller tidiga diskussioner behovett.0.m. om av en
till bringa eventuella bubblan brista. Slut-marknaden och hjälpte denatt att

ocksåmåste minnetvid bedömningen orsakerna till prisfallet ha iligen man av
dåligaårs1979-1980 oljeprishöjningar och den realinkomstutvecklingen under

perioden.
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efterfrågarfolk mindre billigare hus.ocheller
Detta bostadsefterfrågansleder uppmärksamheten storleksfördel-mot

efterfrågatning. I Figur 6 visas modellsimuleringar antal bostäder vidav
de priser gällde före reformen för olika förestorleksklasser och eftersom

efterfråganreformen. Vi fallet i för de dyraär ochatt störst storaser
efterfrågan småhusen, medan för och billiga faktiskthus stimuleras.

såledesPriseffekterna kommer variera; villor faller kraftigt i prisatt stora
småmedan kommer stiga.att

Antal
hushåll

värde,v Husets tkrY0 um Inn imm dn un Im

hushåll efterfrågarFigur 6: Antal egnasom
i olika prisklasser, förehem

respektivekurva efterheldragen
årskurva l983-85streckad

skatlereforrt.

Priseffekterna Pådock kortsiktig karaktär.är längre sikt vilket iav mer
årdetta fall betyder kanske tio kommer nyproduktionen tillatt anpassas

lönsamhetsförhållandena.de ändrade Utbudet och dyra hus kom-storaav
då småminska, medan utbudet och billigare hus ökar. Närattmer av ett

uppnåtts dåjåmviktsläge har kommer den totala husvolymennytt haatt
frågafallit med 14-15 vilket detnär minskning sigärprocent tarom en

underhålliuttryck minskat förslitna byggnader, vilket fördelarett sigav
småökat antal hus och kraftigare minskning iett volymen hus.storaen

årenUnder de har ytterligare flertal olika förändringarsenaste ett av
skatte- och bidragssystemen diskuterats. I studie Ingemar Hanssonen av
1985, 1987 påverkaanalyseras hur reformer skulle villapriserna. Detre

reformerna avskaffande räntebidragen,är införandetre ett ettav av en
fastighetsskatt och minskning inflationstakten vilket detsammaåren av

skattesystemetvid given inflationstakt, förändring i realsom en, av mer
riktning. Kalkylerna bygger nuvärdesberåkning och innebär atten man

påsöker det pris villan krävs för det diskonterade nuvärdetattsom av
utgifterköparens inkl. amorteringar skall bli detsamma efter reformen

36-RINK 4
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räntebidragensrepresentationdetaljeradföre. Genom avtrapp-avensom
erhålla detaljeradlikaledesblir äldre kanallteftersom husetning man en

årgångarför olika hus.priseffekternabild avav
tredjedet väl denanalyserade reformerna är störstde ärAv tre som av

inflationstak-sänkningKalkylensammanhang.intresse i detta avser en av
ligger konstantfrån den realasamtidigt10 till 4 räntanprocent,ten som

procent. sådan i villaköparensförändringpå Kalkylen visar2 att en
beståndetbefintligaprisfall detkostnadssituation skulle kräva ett av

diskonterade nuvärdetdet8 14 förmellan ochvillor procent att av
någon skillnadhärvidlag inteDetbli oförändrat. störreutgifterna skulle är

årgångar.olikamellan hus av
för underskot-skattelättnaden1983-1985 innebärSkattereformen ettatt

Beräkning harunderskottsavdraget.till 50maximerastsavdrag procent av
begränsning skat-ytterligarevillaprisernaeffekternagjorts avenavav

1985 finner,HanssonIngemartill högst 40telättnaden procent. genom
studierna,tidigare anfördanuvärdesberäkningar i de attslags somsamma

Inteomkring 6sådan medföra prisfallförändring skulle procent.etten
årgångar.pånågon olikaskillnad husblir detheller här större av

bostäder1986, 1987 analyserasstudie Jonas Agell ettI uren av
bostad kommerhyra sini mellan ochportföljvalsperspektiv; valet ägaatt
förhållande tilliskattebehandling,riskkarakteristiska ochfastigheternas

efterfrågan.obligationer,aktier bestämmaplaceringar i ochalternativa att
inkomstbeskatt-effekterna realför simuleraanvändsModellen att av en

övergångvisarkalkylernaenhetlig förmögenhetsskatt;ning och att enav en
medi fastighetsprisernamedföra fallinkomstbeskattning skulletill real ett

omkring 38 procent.

avdragsbegränsningEffekter4 enav

iblandtagit de ideerutgångspunkt diskussionen har jagförSom som
kapitalbeskattningen iförändringschablonmässigframförts meravom en

riktning. viss andelendasttänkts formenDenna harreal ta att avenav
den realaschablonmässigt motsvaranderänteutgifterna,de nominella

symmetrins skullavdragsgill. Förräntekostnaden, mot-antages attgörs
skatteplik-ränteintäkternaandel de nominella görssvarande sätt samma av

tig.
margi-dyraresådan åtgärd hemomedelbartEn skulle göra egna

idiskuterats anslut-egnahemsboendetskattesubvention tillDennalen. som
sinsåledes iminska. Detta innebärFigur 3 skulle turning till enovan

sådan budgetförstärkningEnför den offentliga sektorn.budgetförstärkning
återbetalningtilloffentliga utgifter,till ökadeolikaanvändaskan sätt:

skatteskalornasänkningstatsskulden, till allmändel m.m.avenavav en

18 från 12 till 6inflationenparallellt medfaller procent.nominalräntanDvs.

19 Sverige 1986.rättvisareideskiss EttSocialdemokraternasSe t.ex.
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nedanståendeI kalkyler har jag räknat med alternativet med balanse-en
rad budget, dvs. den offentliga sektorns budgetförstärkning till följdatt av

återbetalasavdragsbegränsningen sini helhet till skattebetalarna i form av
sänkta skatteskalor.

Förändringen skatteskalorna kan mångaemellertid olikautav se
någon exakt bild hur skattesänkningensätt; kommerutan förattav utse

olika slags inkomsttagare någradet omöjligtär göra detaljeradeatt mer
påberäkningar skattereformens effekter bostadsmarknaden. Jag kom-av

tvåi det följande laborera med olika antagandenatt hur skat-mer om
tesänkningen komma sig,kan och de resulterande beräkningarnaatt te
skall endast betraktas mycket överslagskalkyler.som grova

Kalkylmodell 1

utgår frånFör första kalkyl vi den modell beskrivs i artiklarnaen som av
Brownstonc, PerssonEnglund och 1985, 1988a,b. En fullständig körning

denna varitmodell har inte möjlig inom för den tid varitav ramen som
någratillgänglig för denna utredningsbilaga, ändåresultat kanmen grova

någorlunda tillförlitlig uppfattning effekterna.ge en om
Kostnaderna bestårför prisethem efterett skatt,eget räntaav

beskattning schablonintäkten, fastighetsskatt underhållskostnadersamtav
Från detta inflationenskall sedan dras för den reala kostnaden skallatt
erhållas. Med marginalskatt påendast 50 utgiftssidan och 60procenten

inkomstsidan, pånominalränta 11 schablon-procent procent,en en
intäkt i praktiken 1,5 och fastighetsskattsäg 0,3procent procenten

underhållskostnaderhusets påvärde, 5 och inflationstaktprocentav en
6 kan beräkna den reala nettokostanden för husköparen tillprocent man

värde.5,7 husetsprocent av
Skulle såkapitalbeskattningen ändras 50 under-säg,att, procentnu av

skottsräntorna blir avdragsgilla och 50 överskottsräntorna blirprocent av
skattepliktiga Låtkommer den reala kostnaden ändras.att anta attoss
skattesystemet sådan såi samband med reform ändras denatten nuvaran-
de asymmetrin Frånmed grundbelopp tilläggsbeloppoch avskaffas. att
tidigare kunnat avdrag 50ha endastgöra marginalskatt blirmot procents

Åmöjligtdet avdrag 60 marginalskatt.göra säg,att mot, procentsnu
fårsidan endast hälftenandra räntekostnaderna dras Sammantagetav av.

innebär detta den reala kapitalkostnaden, inkl. schablonintäkt, fastig-att

20 lånatFör helt finansierar sitt hus med kapital blir den rele-personer som
marginalskattesatsen 50 för helt finansierar husetvanta procent; personer som

med kapital blir den 60-70avsvärt högre kanske Förprocent.eget personer
delvis finansierar sitt hus med lånatoch delvis med kapital blir denegetsom

relevanta marginalsatsen komplicerat funktionsätt bägge dessaett en av
siffror.

21 Alla siffror kan naturligtvisdessa diskuteras, och i de anförda artiklarna
mångakänslighetskalkylergörs med alternativa värden.
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procent.underhâllskostnader, Genom simule-7,9 deblirhetsskatt och
Englund PerssonBrownstone, ochredogörs för iringsexperiment som

0,5kostnadsökning634-635 kan1985, Tabell att pro-ense,s.
efterfrågan 10,68 En kostnadsök-medreduceraskullecentenhet procent.

då villaeft-reducera den totalafrån till 7,9 skulle5,7ning procentprocent
procent.erfrågan ungefär 47med

sådan till budgetför-skattereform upphovVidare kommer att engeen
Låt budgetförstärk-dennaoffentliga sektorn. sägastärkning för den attoss

Till detta bör läggasuppgår 10 miljarder kr.till räknat ävenning grovt
möjliggörasräntebidragen skulleminskningeventuelladen genomsomav

Eftersomtillskattesubventionen egnahemsägarna. ränte-reduktionen av
åstadkomma kostnadsparitetförsökkanbidragen delvis attettses som

bevarad paritetoch hyresgäster kommermellan egnahcmsägare atten
förra minskar bör sub-subventionen till den ävenkräva, näratt gruppen

komplicerasminska i motsvarande grad. Sakenventionen till den senare
minskning räntebidragen skulle drabbaemellertid ävenatt en avav

går till denna Fördel dessa bidragvillaägarna, eftersom även grupp.en av
från vad gällerbortser vi eventuella konsekvenserenkelhets skull ränte-

ändå hålla i minnet antagandet offentligbörbidragen, att om enmen
på begränsningbudgetförstärkning 10 miljarder kr. till följd av en av

budgetför-förmodligen underskattning den totalaavdragsrätten är aven
stärkningen.

mångaåterföras påmiljarderna kan till skattebetalarna olikaDe tio nu
återförs klumpsumma.Låt i formhärsätt. antaga att pengarna av enoss

för den genomsnittsindividden disponibla inkomstenDetta innebär att
i kalkylerna med viss samtidigtbehandlas ökar procentsats, somensom

oförändrad. åter-förblir Om 10 miljarder kr.marginalskattesatshans
så allatill medborgarna skatteskalorna sänksbetalas attatt per-genom

inkomst-disponibla inkomst ökar med 3 kan dennaävenprocentsoners
med hjälp i den anförda Av dennaeffekt beräknas tabellen uppsatsen.av

framgår ökning denanta disponibla inkomsten med 10 procentatt aven
efterfrågan ökning den disponiblamed 22,61 Enstimulerar procent. av

villaefterfråganfår således3 med 7inkomsten med ökaprocent att ca
procent.

såledespriseffekten inkomsteffekten blir reduk-Summan och enav

22 någotFör nyproducerade hus med räntebidrag kalkylen annorlunda ut;ser
så hårteftersom räntekostnaderna lägre drabbas dessa inte avdragsbe-är av en

gränsning.

23 Detta naturligtvis linjär extrapolation modellens siffror, ochär en av som
sådan allvar. Linjära extrapolationer till-bör den inte alltför mycket ärtas

små i medan reduktionförlitliga vid förändringar skattesystemet,endast en av
måste förändring.avdragsrätten till 50 storprocent anses ensom

24 återföresvi iställetI Kalkylmodell 2 nedan attantar genompengarna en
marginalskattema.sänkning av
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tion villaefterfrågan med omkring 40av procent.
Dessa siffror bör givetvis kompletteras med alternativa Ovankalkyler.

vi avdragsrätten begränsades 50 Låsantog tillatt procent. antagaoss nu
istället 75 underskottsräntorna bliratt avdragsgilla samtidigtprocent av

75 överskottsräntorna blir skattepliktiga.procentsom av
Med antaganden vikan beräkna detta innebärsamma attsom ovan en

real påkostnad för fastighetsköpet 6,25 Detta kan i sin beräk-procent. tur
leda villaefterfrågantill fall i omkring 12 Till dettaettnas procent.

såkommer inkomsteffekten. 75-procentigAntag begränsningatt en av
avdragsrätten leder till offentlig budgetförstärkning 5 miljarderen ca
kr. Om återförshela budgetförstärkningen hushållentill klump-som en

1,5motsvarande deras disponibla inkomst leder dettaprocentsumma av
till villaefterfråganstimulans får3 Sammanlagt vien procent.av ca
således villaefterfråganreduktion omkring 9 procent.en av

såledesVi kan konstatera begränsning avdragsrätten ochatt en av
skattskyldigheten till 50 de nominella leder tillprocent räntornaav en

villaefterfråganminskning på omkring 40 medan be-procent,av en
gränsning avdragsrätten till 75 leder till minskning efter-procentav en av

procent.frågan omkring 9 Eftersom utbudet bostäder kort siktav
sådantkonstant kommer efterfråganär fall i formen pris-ett att ta ettav

fall. Storleken detta prisfall kan inte beräknas med hjälptyvärr denav
använda kalkylmodellen. Det dock min uppfattningär det kan bliatt av

storleksordning efterfrågadfallet i någrakvantitet, dvs. tiotalsamma som
för begränsning avdragsrätten till 50procent och kanskeprocenten av

omkring 5-10 för begränsning avdragsrätten 75tillprocent en av pro-
cent. frånErfarenheterna års1983-1985 ocksåskattereform vidger
handen detta prisfall troligen inte kommer plötsligtatt och med fullt
genomslag; istället det troligtär det sker successivt, deatt attgenom
nominella priserna ligger år såledesstilla i flera inflationenoch ombesörjer
det reala fallet.

Det också påbörjastroligt prisfalletär innan avdragsbegränsningenatt
formellt Påbeslutas. välfungerande marknad kommer diskus-blottaen
sionen möjligheten till framtida avdragsbegränsningar verkaattav av-

måstekylande placeringsviljan; folk någonstansvisserligen ha bo,att
deras beredvillighet omedelbart såmycket belopp iatt satsamen stora en

långsiktig investering hem kan förväntas troligareett egetsom avtaga en

25 Även frånhär bortser vi detta i sin leder till minskat behovatt tur ett av
räntebidrag upprätthållaför kostnadspariteten mellan olikaatt boendeformer.

26 Inkl. bostadsrätter.

27 Beräkningarna är givetvis behäftade med osäkerhetsmarginaler ochstora
påbör indikatorer storleksordningar än exaktasessom snarare som prognoser.

28 För exakta beräkningar priseffekterna, Kalkylmodell 2 nedan.mer av se
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avdragsbegränsning sig. Detta leda till lugnare,framtida kommerter att en
nedåtprisutvecklingstagnerande och den gradvisa anpassningeneller av-

kommer bli tydligare allteftersom möjligheternadet reala priset att av
för avdragsbegränsning sig tydligare ochriskerna avtecknareller en

utredningsar-allteftersom utredningsdirektiv offentliggörs,tydligare, dvs.
publi-fortskrider, betänkande med förslag avdragsbegränsningarbete om

såledesPrisanpassningen skeproposition skrivs kommer attceras, osv.
påbörjas långt innanmjukt utdraget tiden; den kommeroch över ettatt

kraft innan formellt fattatsträder i och beslut harbeslut även ett ens av
riksdagen.

Kalkylmodell 2

frånOvanstående modell bostads-kalkyler bygger resultat den av
Englundredovisas i de artiklarna Brownstone, ochmarknaden tresom av

mycket1985, 1988a,b. Fördelen med dessa modellenPersson ärär att
någonrealitisk. Nackdelen emellertid fullständigdetaljerad och år att

ståttmöjlig tid till förfogande.modellkörning inte har varit den som
prisnivån,inte för effektermodellen avpassad simuleraDessutom är att

långsiktigasimulera den förändringen iendast för effekterattutan
någon månefterfrågad alternativakvanitet. För i avhjälpa detta haratt

pågjorts basis modell bostadsmarknaden,kalkyler näm-av en annan av
redovisas i Englund Persson 1982. Denna betydligtligen den och ärsom

struktur, och fullständiga modellkörningar har därförenklare till sin
göras. sådanPriset för modellenklare och hanterbarkunnat ären mer

inte lika realistisk bild verklig-emellertid den detaljerad ochatt ger en av
aggregerademodellen. Det visar sig emellertid dedenheten större attsom

tvåfrån modellerna varförde ganska väl,resultaten överensstämmer man
våga dem visstillmäta trovärdighet.kannog

Även tillkalkyler kommer avdragsbegränsning upphovi dessa atten ge
frågaoffentliga Eftersombudgetförstärkning för den sektorn. det här ären

påmodellkörning denna budget-fullständig bestäms dock storlekenenom
återförs automatisktendogent inom modellen, och beloppetförstärkning

disponiblaproportionell höjning dentill konsumenterna genom en av
förmedför i sig sänkning marginalskatten allaDettainkomsten. en av

hushåll. modellenblir olika för olika inkomstklaser, ochsänkningen som
hushåll iför dekonstruerad blir marginalskattesänkningen störstär som

utgångsläget för höginkomsttagar-den marginalskatten, dvs.har högsta
na.

skatteplikten be-visar, avdragsrätten ochSimuleringsresultaten att om
på kort siktså priset villortill 50 kommergrånsas räntorna,procent av

29 för finns i Appendix nedan.En redogörelse modellen

3° fördelningsprofilvilken slagsDet princip möjligt lösa modellen förär i att
offentliga budgetför-föreligger hur denhelst. Eftersom inget förslag omsom

defördelningsprofilanvändas, har jag här valt denstårkningen skall som ger
enklaste modellkörningama.
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falla med omkring 35 Samtidigt kommer faktisktatt antaletprocent. per-
efterfrågar något;villor öka avdragsbegränsningenatt trotssoner som

låga prisnivå, hushållvidkommer, denna allt längre in inkomstfördel-ner
villor.förmånligt efterfråganingen finna det såledesMan kanatt att

efterfrågas någotdet fler sådanvillor till följdsäga avdragsbe-att av en
efterfrågangränsning, främst småriktar sig de Förenheterna.att motmen

efterfråganoch dyra hus faller kraftigt, och blirresultatetstora ett genom-
på beståndet påsnittligt prisfall sikt förkort hela 35 procent.ca

någotOm såavdragsbegränsningen istället blir lindrigare, 75att procent
fårräntekostnaderna dras begränsa det kortsiktiga prisfallet tillav av,

Ävenomkring 20 hår urskiljakan viss till flertendensprocent. attman en
förmånligtkommer finna det ibo hem, varför efter-att att egetpersoner

frågan på något,de minsta enheterna kommer öka medan hela fallet iatt
efterfrågan och därmed i pris de och medelstora villorna.störreavser
Även här dock denna tendens mycket ochär osäker.svag

dåKommer såverkligen priserna falla med mycket kalkylernaatt som
på frågaSvaretvid handen denna nej, och förklaringen följande.är ärger

genomgåendeJag har kallat de med Kalkylmodell 2 framråknade pris-
förändringarna för kortsiktiga. Skälet till denna benämning är att om
villapriserna, till följd såskattereform, kraftigt,skulle ändrast.ex. av en

påverkasskulle utbudet villor sikt detta, vilket sini skulleturav av
motverka den ursprungliga prisförändringen. Antag skatterefor-t.ex. att

dåskulle villapriserna stiga. Producenter skulle finna det lön-attmen
öka utbudet, och det ökade utbudet skulle tenderasamt att att pressa ner

fortgå såvillapriserna. Denna småningomskulle till priset pressatsprocess
till produktionskostnaden.ner

På skulle skattereform bringar priserna fallasätt attsamma en som -
den vi har analyserat leda sikttill utbudet villorattsom ovan av-

lågaminskade. efterfrågenivånMan skulle vid den pris- och finna detatt
sådaninte siglönade och de existerande ihusenatt rustarenovera upp en

beståndetutsträckning förbleve oförändrat. Istället skulle, grundatt av
beståndetden naturliga förslitningen, minska tiden till dess det blivitöver

så efterfrågan återlitet priset grund lagen utbud och stigit tillatt av om
produktionskostnaden.jämviktsnivåden där det lika medär

såledesOm villapriserna falla 35skulle med som enligtprocent
ovanstående kortsiktskalkyler bleve fallet vid 50-procentig avdragsbe-en

såledesgränsning skulle det bli affärgod köpa villa. Köparenatt veten en
då lågt på lång återgåpriset idag, skulle det till jäm-siktäven äratt om
viktsnivån likadär det med produktionskostnaden. Man kan bokstav-är

31 Detta resultat dock mycket osäkert, iär och beräkningarna med Kalkylmo-
uppstår sådandell 1 ingen effekt.

32 I fallet med prisfall, där kvantitetsanpassningen förslitning,skerett genom
återgången jâmviktsprisnivåntill naturligt längre tid i fallet medäntar nog en

prisuppgång, där kvantitetsanpassningen formen ökad nyproduk-tar av en
tion.
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då Säg priset35 rabatt.medfolk kan köpa husligen attsäga, procentsatt
till 65.avdragsbegränsningen fallerutgångsläget 100 och det efteri är att

prisuppgången kapitalvinst totaltlångsiktiga till 100 igenDen ger en
procent,33 årligtjugoårsperiod53,8 vilket utsträckt motsvararöver enen

på 2,2 i realakapitalvinst omkring procent termer.
villor omedel-folk köpadärför lockaDenna kapitalvinst kommer attatt

prisfalletHärav dämpasefter reformen. avsevärt.bart
långsiktigadessastuderat effekterna1984 harJames Porteba av

detungefär hälftenvisaranpassningsmekanismer. Hans resultat att av
fås statiska förvänt-medkalkylmodeller s.k.kortsiktiga prisfall ursom

beräkningar, eliminerasi minaningar, det slag använts om mansomav
dynamiska förloppet.explicit till dethänsyntar

Om avdrags-således sammanfatta följanderesultaten sätt.Vi kan
falla medpriserna sikttill 50 kortkommerbegränsas atträtten procent

påPå priserna,längre sikt kommeromkring 17-18 i realaprocent termer.
nivån.åter ursprungligautbudet. stiga till dendet minskade Attgrund av

år. iOm avdragsrättenförmodas tio och tjugoDetta dock mellankan ta
falla med75 priserna sikttill kommer kortstället begränsas attprocent

någranågot decenniersi för elleromkring 10 realaprocent termer att
nivån.återgå den ursprungligasikt till

utbudet minskar,Eftersom anpassningen tiden förutsätteröver att
utbudsminskning blir. Idet intressant hur dennaskulle att veta storvara

beståndetKalkylmodell vi minskningdiskussionen 1 fickovan en avav
minskning50-procentig avdragsbegränsning40 vid ochmed procent enen

Även75-procentig. Kalkylmodell 2 kan användas9 vidmed procent en
kvantitetsberäkningf långsiktiga beståndetsådan får dåvi dettill atten

avdragsbegränsning.omkring 35 50 procentigminskar med vidprocent en
förvånansvärt siffra 40med denDenna siffra väl överensstämmer

Kalkylmodell l för studeravi fick användenär attprocent oss av
fråga, vågar Förtillmäta viss trovärdighet.varför kanske denmansamma

två kalkylmetoderna75-procentig avdragsbegränsning, däremot, degeren
Med Kalkylmodell 1 fick det resultatet,avvikande resultat. att enovan

minskning efter-avdragsbegränsning leda till75-procentig skulle aven
beståndet lång Med Kal-frågan sikt 9därmedoch procent.caav

sådanfår avdragsbegränsning skulle ledaemellertid2 vikylmodell att en
beståndetlångsiktig 17 23 seminskning mellan ochtill procentaven

tvåde kalkylresultatennedan. Awikelsen mellanA4 l Appendix ärtabell
någonstansvåga sanningen liggersåledes vi gissaskulleganska attstor;

troliga minskningen be-denkunde vi kanskemitt emellan, säga att av
ståndet 10-15storleksordningenblir i procent.

slårprisfalletviktig aspekt hurSlutligen bör rörnämna somman en
villor i de äldre villa-För vissa bostäder, främsthem.olika typer av egna

bostadsrättslägenheterbelägnastadskärnorna centraltförorterna nära samt

33 0,538.3565

34 nedan.Se Appendix
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i jämviktspriset produktionskostnadenstorstäderna, ligger högt ochöver är
Vadfrämst betingat knapphetsräntor beroende det unika läget.av

sådana kortsiktigagäller bostäder kan därför inte det prisfailet dämpasatt
kvantitetsanpassningar just diskuterats. Härdet slag hargenom av som

in full kraft, 30-kommer därför prisfailet med dvs. med kanskesättaatt
35 15-20 WS-procents-i SO-procentsfallet med iprocent procentresp.

då beståndetfallet. iHela kvantitetsanpassningen sker det iutenyare
någotförorterna, varför prisfailet för dessa blir lindrigarekanske änt.o.m.

ovan.de 17-18 10 angivitsprocentresp. som
Vilken grad trovärdighet kan vi fästa vid de kalkyler redo-av nu som

två någorlundavisats ovan Vi helt olika kalkylmetoder likaattser ger
studier prisbildningen bostadsmarknaden,resultat. Andra t.ex.av som

frågeställ-Hansson 1987 1986, 1987, delvis andraoch Agell analyserar
ningar reduktionoch till nöds kan den in-även översättaman avom-

övergångflationen studeras Hansson den till real beskattningresp.som av
till ekvivalenta reduktioner avdragsrätten föranalyseras Agellsom av av

nominella blir den bristande jämförbarheten p.g.a. skiljaktligaskuldräntor,
såantaganden inflationstakter, nominalräntor detm.m. ärattstorom

svårt från vårahuruvida resultaten dessa studier stöder beräk-sägaatt
ningar.

I den i Avsnitt 3 relaterade studien Hansson 1985,ovan av som ana-
lyserar begränsningen skattelättnaden till maximalt 40 procentom av

sådan begränsning skulle leda till prisfallräntorna, sägs att etten unge-
vårafär 6 Omräknat till siffror dettaskulle kunna tolkasprocent. attsom

vid 50 marginalskatt, 80endast skuldräntornaprocents procentom, av
såavdragsgilla, skulle villapriserna falla med 6 Detta resultatprocent.vore

vårt 75väl med resultat skuld-överensstämma att procentsynes om av
procent.såavdragsgilla, villaprisernaskulle falla med 10räntorna vore

påSlutligen bör viktig aspekt kalkylerna. De förutsätternämnas atten
opåverkad Fråganden nominella förblir skattereformen.räntan av om

räntenivån såeffekter viktig den diskuteras i avsnittär separatatt ett
nedan.

på räntenivånEffekter5

fråga OmDetta central i sammanhanget. skattcreform leder tillär enen
såfaller denden nominella mycket, reala boendekostnadenräntanatt att

förblir villapriserna inte fallaoförändrad, behöver alls.
räntenivånFör skatterreformens effekterkunna analysera skulleatt

behöva fullständig makromodell den ekonomin. Jagsvenska kanöveren
några reflektioner,här bara komma med allmänna och anledningen till att

35 I detta sammanhang bör räntebidragen beaktas. Relativt nyproducera-även
räntebidrag, lindrigarede hus, med drabbas relativt avdragsbe-stora av en

gränsning räntebidrag.än äldre hus utan

36 någonMan bör dock observera varken Hanssons eller Agells kalkyleratt tar
dynamiska anpassningsförloppen utbudssidan.hänsyn till de
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påinte jagdessa under rubrik berorjag har valt attpresenteraatt en egen
frågansjag vill betonamycketspeciellt säga,har attatt utan snarare

i sammanhanget.betydelse
skattesystemet,anledning det svenskaDet finns attatt tro att genom

hushållens skuldsättning missgynnat derasochdet har uppmuntrat spar-
uppåt på En skattereform detvisst tryckorsakat räntan.ande, har ett av
därför innebära detta tryck minskar.tordediskuteratsslag attovansom

räntefall till följdanledning eventuelltdet allSamtidigt finns att ettatt tro
Detta beror räntebild-inte blir särskiltskattereformen attstort.av

så många olikamarknaderna bestämsfinansiellaningen de agenter.av
hushållen, medan företagens, försäk-avdragsbegränsning endastberörEn

portföljbeslutochde utländska placerarnas ärochringsbolagens spar-
svårt dessaopåverkade Det hur betydelsedärav. sägaär storatt senare

hushållenförhållande till i synnerhet delplacerarkategorier ihar som en-
hushållenstill följd tidigareförsäkringsbolagendem t.ex. agerar avav

anledning dendet finns ingenportföljbeslutoch att tro attmenspar- -
ringa.skulle vara

studie skattereformens effekter den allmännaI avsaknad överav en
räntenivån personliga gissningSverige vi bara gissa. Mini kan är räntanatt

ocksåstöds erfarenheternahelt obetydligt. Dennafallakommer att syn av
års villaprisernas fallfrån avdragsbegränsning. De kalkyler1983-1985 över
föregående måhända effek-avsnitt därför överskattai kanredovisassom

ändå storleksordning.något, jag de rätttror attterna angermen

effekternalindrakanHur6 man

gåribland kommentarer i dagspressenMan läser ut attsom om av-
så några människor alls ochbegränsas, skulle knapptskulledragsrätten -

få råd villa i framtiden.vanliga inkomsttagare köpaframför allt inte att-
detfallet. En fungerande marknad innebär,Så emellertid inteblir att om

t.ex. förändringnågon förändring i det ekonomiskasker systemet aven
så priserna sigprismekanismen i kraft;träderskattereglerna anpassar

ungefärså, för nytillkommande köpare blirnettokostnadensiktkort att en
den hade varit med det gamla.skattesystemetmed detdensamma somnya

beståndet villor bostadsrätterochexisterande äreftersom detOch av
sikt,37 månganågra års precis likaåtminstone kommer män-konstant,

skattereformen före.råd efterbo i villa omedelbartniskor ha attatt som
några människor skulleNågra effekter i form knappastkortsiktiga attav

få.således Däremot självainte kanråd vivilla kommeri attha boatt
framgåri Avsnitt 4kalkylernabli Avprisanpassningen smärtsam ovannog.

50-bli17-18 kan resultatetprisfallreala procentuppemotatt av en
till 75medan begränsningbegränsning avdragsrätten,procentig enav
Dettaomkring 10prisfallleda tillbara skulle procent.ettprocent

föreredanför dekapitalförlustgivetvis realinnebär personer somen
för somliga demochvillor bostadsrätterskattereformen ägde och somav-

37 Se detta nedan.mer om
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köpte sina bostäder omedelbart före reformen kan prisfallet, det skerom
konkurs.snabbt och blir till med innebäraoch risk för personligstort, en

Det därför viktigt eventuell avdragsbegränsningär att en annonseras
långt såi förväg, presumtiva köpare hinner sig,att och denattanpassa
sedan införs successivt längre tidspreiod. Omöver bestämmert.ex.en man

försig femtioprocentig åretavdragsrätt bör det första begräns-t.ex.en
ningen kraftträder i 90 räntorna avdragsgilla, det andraprocent av vara
året 80 åretdet tredje 70 åretdet fjärde 60procent, procent, procent -

från åretförstoch det femte gäller avdragsbegränsningen i full utsträck-
sådantGenomning. kommer visserligen inteett risken förarrangemang

personliga elimineraskonkurser helt, den blir i alla fallatt kraftigtmen
reducerad.

Beträffande nödvändigheten reformen i god tid innanatt denannonsera
sådantträder krafti kan påannonserandenotera visatt ett ochsättman

sker reformen förstredan börjar diskuteras,när utredningsdirektivnär
skrivs, såutredning tillsätts och vidare. påpekatsnär Som redan i Av-en

sådanasnitt 4 kommer signaler diskonteras marknaden;attovan av san-
nolikheten utredningsarbetet verkligen resulterar i avdragsbegräns-att en

uppåtning kommer revideras nedåteller allteftersom utrednings-att
remissförfarandetarbetet, denoch politiska fortskrider ochprocessen -

reslutatet blir tidsanpassningen påäger mjuktatt och utdragetettrum
så risken för de tillkomna råkasätt, köparna föratt obehag-senast att ut

reduceras.liga överraskningar
Om detta skattereformens fördelningsmässiga konsekvenser, i formtrots
kapitalförluster eller uteblivna kapitalvinster för de tidigare villaägar-av
skulle oacceptabla, finns det flera lindra dem. Detsätt enk-attna, anses

laste kanske avdragsbegränsningen motsvarandeattvore parera genom en
räntebidragen.utvidgning såledesMan skulle minskningenmötaav av

subventionstyp med ökning såsusbventionstyp, deten atten av en annan
totala subventionsbeloppet förbleve oförändrat. sådan åtgärd dåEn skulle

fråganaktualisera vad hela syftet med skattereformen egentligen Omär.
syftet åstadkomma likformig beskattningär olikaatt slagen mer av av
kapitaltillgångar minskning subventionerna för viss typgenom en av en av
kapitaltillgång, åstadkommaskan detta defmtionsmässigt inte om man
samtidigt ökar kapitaltillgång.slag subventioner till dennaett annat av

33 villabeståndetVi ungefär 5 år. Omomsätts varje detattvet procent av
år3-5krävs ungefär inflation och realinkomstökningar för nyblivenattav en

fått någorlundavillaägare ska ha likviditetsmässigagoda marginaler, innebär
15-25 sådetta villaägarna har köpt sina hus nyligen deatt procent attav pass

skulle befinna sig i farozonen vid plötslig avdragsbegränsning.en

39 Man bör här observera, eftersom avdragsbegränsning visser-att etten
ligen schablonmässigt skasätt göra skattesystemet likt realtett system,mer
kommer den villaprisema mindre förgöra känsliga svängningar i inflations-att
takten. Därigenom skulle skattereformen faktiskt innebära risken för obe-att
hagliga eller behagliga överraskningar faktiskt reduceras i framtiden.

40 sådan åtgärdEn skulle dock bara förbättra läget för relativt nyproducerade
hus, varför motsvarande även skulle krävas för finansieringenett arrangemang

äldre hus.av
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på sikt, vilketOvanstående prisanpassning gäller kortresonemang om
såPå långår. sig utbudetsikt10-20till attkan tolkas anpassarsom upp

Om skattereform skullenyproduktionskostnaden.priset blir lika med en
i motsvarande grad lönsamhetenkraftigt, minskarfallapriset villor att

då inybyggandet ochminskarProducenterna extrem-i nyproduktionen.
så små-beståndetexisterande förslitsnyproduktionen noll, detfallet blir

så marginella betalnings-litet konsumenternastill detningom dess är att
marknaden befinnernyproduktionskostnaden, dvs.åter medvilja blir lika

långsiktigi jämvikt.sig
prisernaalltså få minskning utbudet medanPå lång sikt skulle aven

produktionenfjämviktsnivå kostnaderna iåtergåskulle till ges avsomen
beståndet 35långsiktiga blivåra minskningendenEnligt skullekalkyler av

75-procentsfallet. Det10-15 iSO-procentsfallet ochi procsentprocent
hushållfärresvårt formenhuruvida kommerdetta attsäga att taär att av
hushållså mångalång bli likaskulle kunnasikt; detbor i hem attegna

hushåll, ii inkomstklasserna borlängretill med fler allteller och ner --
sig i denvolymminskningen enbart uttryckvilla, och atttaratt genom-

För-särskilt troligt.Detta dock intebostadsstorleken minskar.snittliga är
bådelångsiktiga viss minskning antaleteffektenmodligen blir den aven

genomsnittliga hus-hushåll minskning denvissi hem och avenegna
storleken.

bostadsbeståndetsådan långsiktigminskningFrågan ärär avom en
subventioner tillolikainte. statsmakterna harönskvärd eller genom

utbudetboendestandarden ochefterbostadssektorn ökasträvat att av
nivåhålla suvbentioner vilkasisär deviktigtbostäder. Det dockär att

bostadsbidragen, och depolitiska beslut,direkt kontrolleras t.ex.genom
nivå slumpmässigt, ochmindreellersubventioner vilkas bestäms mer

målen, inflationstaktensbostadspolitiskaoberoende de t.ex.genomav
räntebi-skattesubventionen ochdesvängningar. Exempel ärsenare

dessa sub-enbart reduceraEn avdragsbegränsning skulledragen. senare
subventionsvolymenden totalavilket skulle innebäraventionstyper, att

faktorerovidkommandebostadspolitisktbli mindre oberoendeskulle av
utveckling.inflationstaktenssom

41 med unika lägen,bostadsrättervillor ochDetta gäller dock inte för gamla
tillprisetFör dessautgörsi storstäderna.i eller stadskärnorna stornärat.ex.

eventuella produk-oberoendeunika läget,del knapphetsräntor det avav långi pris sikt.Sådana därför sjunka ävenskulletionskostnader. bostäder

42 bostads-dennaallokeringsmässiga effekternaSom exempel de typ avav
genomsnittbostadsytavärldens störstaIsland harsubventioner kan nämnas att

någon bostadspolitiskmedveten strävanresultatetcapita. Detta inteär avper
kombina-oplanderade resultatetdetregeringen, ärhos den isländska utan av

skuldräntor.för nominellafull avdragsrättinflation ochtionen mycket hög
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Simuleringsnodell användAppendix: för beräkningarna Avsnitti 4

Modellen är densamma i Englund och 1982 anpassadPerssonsom men

för hänsyn till begränsningar i avdragsrätten.att ta ärDen en

tvåvarunodell. där efterfrågar bostäder ettoch av‘agenterna aggregat

övriga Konsumenten aaxinera nyttofunktion uh, z.antagen där hvaror. en

betecknar boatadakonsuntionen fysiskai enheter t antal kvadratmeterex

bostadsyta och betecknar övriga bostaden hyres. ärOnz varor.

budgetrestriktlonen

vB. x Rh 1z -

där påpriset övriga har noraallserats och därtill betecknarRettvaror

hyran. Funktionen y5, x skattesystemet; den betecknarrepresenterar

disponibel inkomst för given bruttoinkomst stårBParametern fören x. en

i skattesystemetparameter så småningom ska för bibehållavarieras attsom

budgetbalans efter skattereformen se nedan.

bostadenOm ägs utan några begränsningar i avdragsrätten blir i

stället budgetrestriktionon

vB. rnh 2z x -

räntan43där betecknar och där betecknar priset påenhetr hem.p per egna

endast bråkdelOm k räntekostnaderna är avdragsgilla blir i ställeten av

villaägarens budgetrestriktion

vB. krph 1 krph 2z x - - -

43 Modellen löses i nomlnella varför betecknarteruer. r
nominalräntan. betyderDet de prisförändringaratt beräknassom avser
förändringar i noninella priser. Vid given inflationstakt blir då de reala
prlsförändringarna till följd skattereformen procentuellt lika storaav

de nominella.som
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identisk 2ned för k hyresgäst2 blir En1.vi attvarvid ser

bivillkorz under 1: upphovuh, detta tillmaximera nyttantänkes ger

efterfrågan hRiB. zRB. R medR och den motsvarande indirektax,x.

nyttan

uhR. za.VRB. R Ex.

z bivillkor 2. betecknaruh. under VimaxinerarvillaägareEn

optimeringsproblem nod ho5till detta och zopklösningen x px p,

indirektaden nyttanmedk

k uho, zo.Vop, Ep.x.

bostad detväljer äga sinindivid att kan visaVR att; ManEn om

sådanRx‘B. k. VOpunik inkomst att kexisterar x. p.en x p

R för allak VRB.x‘ v°$,alla ochR förVR5, xx.p.x.xx.
x‘ bo iäninkomst högre attindivider medkommer allaSåledesx‘ en

bostad.hyra sinx kommerlägre änmed inkomst attnedan allavilla, en

medefterfrågan likaaggregeradeska dennarknadsjämviktI vara

utbudet:

S 3kfxdx{.hoB, x. p,

xt
4nmxmxI hkia. x.

0

detäroch därhendär exogena utbudetdetär egnaav
hyreslägenheter.44 beskriverfxFunktionenutbudetexogena av

44 åtminstone mycketelleromöjligtPå detkort sikt antas vara behandlasutbudenvarförupplåtelseforn. sonändra lägenhetssvårt att en detinomupplåtolsefornersåväl ändraPå längre sikt kanexogena. nan nyproduktion.beståndettotalabeståndet öka detexisterande genomsom
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lnkomstfördelningen. Jämviktsvillkoren 3 och 4. tillsammans med

balanspunktsrelationen

VRB. X‘. R V°3. X‘. k 5D.

bestämmer siaultant de endogena variablerna x‘och för givnaR värdenp.

på B och k.

Låt utgångslägeti vi haranta full avdragsrätt,att dvs koss att

således erhållna1. Den lösningen modellen betecknas pl, xi,R1av

Associerad med denna lösning är de efterfrågade kvantiteterna

how. 1 och 20m. 1x. pl. x. pl.

respektive

hRB. R1 och zR$. R1.x, x.

viOm sätter k erhålles0.5 lösning för och x‘.nu R Viden annan p.

denna lösning kommer emellertid inte budgetsaldostatens förbliatt

oförändrat. varför skatteparametern B måste ändras så budgetbalansatt

uppnås. HairasGenom lag är budgetbalans ekvivalent med denatt

aggregerade konsumtionen är oförändrad. måsteVi således lägga tillav z

Jämviktsrelationen

x‘ o
I zRB. Rfxdx f B. k konstant.x. 8+ z x. p. -°0 x‘

fullständigaDet jäaviktssystemet består således ekvationerna 3-6av

vilket de endogena variablerna x‘R. och B. Vi harger här främstp.

intresserat för hur villapriset påverkas förändringaross i k. dvs vip av

har velat Jämföra .ed ochpo75 p°5,

Hed Cobb-Douglas nyttofunktionen
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h bIn Enzuh, + za

funktion inkomstför disponibelmedoch en

Tyx B 0 1x 7-

enkelmodellen relativt matematisk struktur. harfår Den lösts numeriskt

b45påvärden för skattefunktionens parametervärden Bolika och ochför a

och enkel minsta-kvadrat-0,8936.22,3895 Dessa motr svararsenare en--

års någontill skatteskaia hänsyn till1988approximation utan tagen

HåH:bostadstiilägzen. Vad gäller utbuden visar det sig endastatt
H:H: har betydelse simuleringarför lösningen. varför harkvoten

på Någotolika värden kvot. explicit antagandedenna räntanförgjorts om

dyker medinte göra. eftersom den bara i kombinationvibehöver uppr

och eftersom kvotenpriset rp]rp05 är densamma kvoten pip°.5.p som

parametervärden sammanfattas ISlmuleringsresultaten för olika

tabellerna nedan.

påprisfallProcentueilt kortsiktigt hemTabell Ai: egna
tillvid begränsning avdragsrätten 50 Xaven

ab
0.50.1 0,2 0.3 0.4SS

0R

30,236,3 34.5 32,9 31.50.4

0.6 37.1 32.3 31.035.2 33.7

0.8 37,5 34.3 31.935.8 33,0

1.0 38.] 32.736,5 35,1 33.9

1,2 38.0 33,236,7 35.3 34.4

någonlösningen roll.I spelarär det kvoten abbara som
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Tabell A2: Pro entueilt kortsikti risfali åt hene na
vid begränsning avdragsrätten till 75 Xen av

ab
0.1 0.2 0,3 0.4 0,5risns

R 0

0,4 22,1 20,4 19.0 17.9 16.8

0,0 22.3 20,9 19.7 10,5 11,4

0,0 22,7 21,3 20.2 10.9 10,1

1,0 23.5 21,9 20,7 19,6 10.0

i1.2 22.0 22,1 21.0 20.0 19,0

Dessa priseffekter är enbart hypntetiska, då de är härledda ur en
nästekortsiktig modell med statiska förväntningar. i verkligheten vi

därför hänsyn tillta du dynamiska anpassningseffekter diskuterats ison

slutet Avsnitt 4 För illustrera långsiktigaatt deav ovan.

kvantitetseffekterna. där och är givnaR produktionskostnaderna.p av

beräknar först.vi jänviktslösningen pl,son ovan, xR1, för givna

Värden På B- Qoch Låt kalla de respektiveoss senare
å för understrykaatt deatt är givna. Därefter läggerexogent vi på

PGSQPIKCIOHEN ochP R betraktarsamt variahlerna och

endogena. För 50-procentizson avdragsbegränsning sätter ken vi 0.5 och

löser Iodellen för x‘ Låtoch B. beteckna lösningen föross

och ned respektive Det prncentuella fallet 1

endogenakvantiteten hen får såvi jämföraegna att detgenom med

det exogena

Resultaten sammanfattas i nedanstående tabeller.

37-RiNK 4
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långsiktigt fall l kvantltetenProcnnluolllTabell A3: egna
begränsning avdragsrätten tillhen vid 50 Xaven

ab
0.50.3 0,40.1 0.2HSns

R 0

30.131.434.5 32,936.30.4 |

31.]35.2 33,7 32.336.90,6

31.835.7 34.3 33.0| 37.30,8
l

35.1 32.836.5 33.91.0 38.1i
l

36.8 34.2 33,138.3 35,51.2

långsiktigtProcentuellt fall 1 kvantitetenTabell A4: egna
tillbegränsning avdragsrätten 75 tvidhem en av

ab
0.50.2 0,3 0.40.1g gH.H. 0R

20,5 16.819,1 17.922.00.4

17,521,0 19.6 18.522.50.6

18.021.4 20. 19.022,80.8

18.6121.8 20.6 19.523.81.0

18.919.922.2 21.023.51,2
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Bilaga

Ett reformerat skattesystem i
internationellt perspektiv

kanslirådet Göran Schubertav

Inledning1

Den svenska ekonomins internationella beroende och kommerär stort,
sannolikt ytterligare i framtiden. Skillnaderöka mellan det svenska skat-att

fåroch skattesystemen i andra länder därmedtesystemet allt störreen
betydelse.

En förutsättninggrundläggande för utformningen skattesystemet ärav
det totala skatteuttaget. Skatteuttaget i Sverige högre i andraär än
jämförbara länder vilket det oundvikligt med skillnadergör mellan den
svenska och utländska beskattningen. En uppgift vid reformeringen av
skattesystemet sådanasöka minimera de negativaär effekternaatt av
skillnader.

I denna bilaga försök jämföra RINK:s förslag tillgörs skatte-ett att
reform med beskattningen i andra länder. Vissa jämförelser inom
företagsbeskattningens och den indirekta områdenbeskattningens görs
också. fåSyftet försöka bild konsekvenserna olikheterär att en av av
mellan det föreslagna skattesystemet och skattesystemen i andra länder.

Konsekvenserna något sådanahar, godtyckligt, delats in i direktsom
påverkar allokeringen och utnyttjandet sådanareala ochav resurser som
så uteslutande innebär finansiella överföringar. Exempelgott densom
förstnämnda påverkarkonsekvenser skattesystemet interna-typen är attav
tionellt verksamma företags beslut skall förlägga sin verksam-om var man

medan flesta skatteplaneringstransaktionerhet, de exempelutgör
renodlat finansiella överföringar. I tidsperspektivlängre kommerett
emellertid påverkade finansiella överföringarna den reala ekono-ävenatt

Gränsdragningenmin. såledesmellan de olika effekterna inte självklar.är
Klassificeringen kan emellertid motiveras hjälpmedel förett attsom
strukturera analysen.

Effekterna den reala resursfördelningen tvåhar delats iupp grupper:

Effekter på resursallokeringen inom landet-
Effekter fördelningen mellan Sverige utlandetochav resurser-

Även påeffekterna finansiella överföringar tvåkan delas in i undergrup-
per:

Skillnader i Skatteregler mellan olika länder utnyttjas för skatteplanering-

Hög beskattning i Sverige i lågakombination med kostnader för transak--
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utförseltill skattefusk,länder motivtioner mellan genom avex.ger
länder.förmögenheter till andraobeskattade inkomster och

Denpåverkar resursfördelningen fleraden realaBeskattningen sätt.
beskattningens effekterhar riktatsuppmärksamheten motstörsta

investeringsnivå,arbetskraftsutbud andra resursal-sparande, och ävenmen
lokeringsfrågor betydelse.är av

frånutgår Sverige litenbeskattningens effekter ärAnalysen att enav
sigfinansiellt realt kapital kanekonomi. Vidare och röraantas attöppen

realismytterligare iantagande ökarrelativt fritt över gränserna, ett som
valutaregleringen avskaffats.kvarvarande delarnär av

den svenska kanantagandenaEn konsekvens är räntan antasatt varaav
något mellaninte finns direkt sambandbestämd och detinternationellt att

Peter Englundsinvesteringar. Se Krister Anderssons ochsparande och
underantaganden Investeringarna kanför diskussion dessabilagor en av

då tillsparandet, det ledaförutsättningar överstiga kommerdessa attmen
frånkapitalinflöden utlandet.bytesbalansen och motsvarandeunderskott i

beskattningen kapitalkonsekvensEn ägtär att av personeravannan
påverkar in-skattskyldiga i Sverige sparandet och inteendastärsom

Investeringsnivån påverkasvesteringsnivån. i beskattningenstället av av
Sverige, företagsbeskattningen.investerat i dvs. exempelviskapital av

ovanstående nivån personliga kapitalbeskatt-denSlutsatsen är attav
påverkar Detta gäller oberoende hurhuvudsakligen sparandet.ningen av

utformad, behandlas därför inte här.i andra länder ochbeskattningen är
nivån på kapitalbeskattningen betydelse förpersonliga haDäremot denkan

nedan.skattefusk, vilket redovisasskatteplanering ochförekomsten av
tillbehandlas i bilagaBeskattningens inverkan sparandet en annan

Hushållssparandet Jörgeni reformerat skattesystemRINK: ett av
Appelgren.

investeringsnivån Sverige bl.a.för iFöretagsbeskattningen har betydelse
påverkar i Sverige eller i andrainvesteringar förläggsdenatt omgenom

då företagsbeskatt-för investeringarna förläggsAvgörandeländer. ärvar
Äri utlandet. denrelativt motsvarande beskattningi Sverigeningen

avkastnings-företagsbeskattningen relativt lindrig innebär dettasvenska att
investeringarinvesteringar i Sverigeblirföre skatt, lägre änkraven,

då ii Sverige istället förinvesteringar förläggsVissai andra lander.
utlandet.

likauppnå investeringarnai skallFör jämvikt bytesbalansenatt vara
investeringarsparandet. Om beskattningen attutanstora gynnagynnarsom

månI den detbytesbalansunderskott.sparande det uppkomma ärkan ett
företags-mål bör därförundvika i bytesbalansenpolitiskt underskottatt

så sparandetkapitalbeskattningenbeskattningen och awägas att
understiger investeringarna.

Även påverkar resursallokeringen,delar skattesystemetandra ex.av
brister imedförOm skattesystemetfritid och arbete.valen mellan

så näringslivetsdet svenskaSverige försämrasresursallokeringen inom
konkurrensförmåga. effekter arbets-Beskattningensinternationella

perspektiv förinternationelltikraftsutbudet därför betydelsehar även ett
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liten ekonomi Sveriges.öppen Beskattningens effekteren som
arbetsutbudet andraoch delar resursfördelningen inom landet kommerav
emellertid inte vidare behandlas i denna bilaga. frågorDessaatt har
analyserats i betänkandet i flera de övriga bilagorna.samt av

påBeskattningens effekter resursallokeringen mellan Sverige och
påutlandet skatteplanering och skattefusksamt över skallgränserna

belysas i avsnitten 2-4 nedan. Storleken effekterna beror därvid
åtminstone faktorer. Den första hur skillnadernatre är kommerstora att

mellan skattesystemen i Sverige ioch andra länder. Den andra hurärvara
känsligheten för skillnader i beskattning generellt hos olikastor produk-är

tionsfaktorer och andra skatteobjekt. Den tredje hur starka hinder detär
finns, och kommer finnas, förflyttning produktionsresurseratt mot ochav
finansiellt kapital över gränserna.

utgår frånAnalysen allokeringen finansiellt kapital mycketatt ärav
känslig för skillnader i beskattning mellan länder. Allokeringen realtav

åtminstonekapital någotkort sikt, mindreantas, känslig medanvara
allokeringen arbetskraft, för vissa bedömts relativtutomav grupper, vara
okänslig för skillnader i beskattning.

Vad gäller hinder förflyttningar produktionsresurser, finansielltmot av
kapital torde nationsgränser generellt mindreallt hinder förutgöram. m.
ekonomisk integration. Den tekniska utvecklingen med förbättrade
transaktionssystem, språk-minskande betydelse och andra kulturellaav
skillnader förbättrade kunskaper andra länders ekonomiskasamt om

viktiga drivkrafterär bakom integrationensystem olikamellan länders
ekonomier. Detta innebär Sveriges internationella beroende kanatt
förväntas öka politiskaäven beslut syftar till öka integrationenutan attsom
med omvärlden.

Därutöver har det emellertid fattats eller aviserats, politiska beslut med
syfte öka integrationen ytterligare. Hit hör riksdagens iatt beslut alltatt
väsentligt avskaffa valutaregleringen. Vidare har riksdagen uttalat att
Sverige skall medverka EFI‘A:si EG:soch arbete med skapa ökadatt
rörlighet för tjänster, människor och kapital i Västeuropa.varor,

En fullständig analys beskattningen i internationellt perspektivettav
skulle med fördel kunna innefatta kartläggning internationellthuren av

områden,integrerad den svenska ekonomin inom olikaär och hurav
integrationsprocessen kan utvecklas. Detta kan dock inte inomantas göras

Vårför denna studie. bedömning emellertid, nämndesärramen som
inledningsvis, Sveriges internationella beroende och kommeratt är stort att
öka ytterligare i framtiden.
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påbeskattningens effekterföreslagnaDen2
utlandetmellan Sverige ochfördelningen av resurser

kapitalbeskattningenEffekter2.1 av
kapitalbeskattningenbehandlas effekter ägsavsnittI detta avsomav av

syftar till uppskattaskattskyldiga i Sverige. Analysen attärpersoner som
påverka fördel-kapitalbeskattningen förutseskanutsträckningi vilken

Sverige och utlandet.mellanningen av resurser
beskattningeneffekter behandlaskapitalbeskattningensI avsnittet om

sparandetillgångar, dvs.indirekt sparande,aktier ochräntebärande avav
investmentbolag.fonder, ochförsäkringsbolag,i bl. a.

tillgångarräntebärande och aktierBeskattning2.1.1 av
skattenivånEffekter den föreslagna2.1.1.1 av

påverkar,tillgångarNivån aktierräntebärande ochbeskattningen av
därvid leda tillEn beskattningfrämst sparandet. hög attantasnämnts,som

i Jörgen AppelgrensDenna effekt analyserassparandet minskar. närmare
tillgångar iaktierräntebärande ochtill RINK. Hög beskattningbilaga av

Dessa effekterskatteplanering skattetlykt.Sverige vidare medföra ochkan
redovisas i avsnitten 3 och 4 nedan.

emellertidutlandet beskattning kapital kanEn relativt hög även geav
förmögnadirekta allokeringseffekter. Dessa effekter uppkommervissa om

kapitalbeskattning.reducera sinflyttar utomlands i syfte attpersoner
kan bedömasSannolikt det endast mindre antalär ett personer som

förmögenhetsöver-den samladeemigrera detta skäl,komma att av men
sådan utflyttning skulle kunna bli betydande.föringen vid en

kapitalbeskattningen för fysiska kommerDen sammanlagda personer
andra länder.RINK:s förslag bli högre i vissaenligt änatt

inte alls, eller mycketkapitalvinster i praktikenExempelvis beskattas
Västtyskland, Schweiz Belgien.Frankrike, Storbritannien, ochlindrigt, i

medandessutom förmögenhetsskatt,Storbritannien och Belgien saknar
återinfört förförmögenhetsskatten, denFrankrike tagit borttidigare men

förmögenheter.mycket stora
enligt huvud-aktier ägda utlänningar beskattasAktieutdelningar av

på % %, Aktieutdel-15 32 appendix.med källskatt mellan ochregeln se
huvudsakligeninhemskt skattskyldiga beskattasningar aktier ägda av

skattelättnadåtnjuter% %, ofta10 30med källskatt mellan och men
emellertid dennaI dubbelbeskattningsavtalen brukari form avoir fiscal.av

medborgare itill aktier ägdaavoir fiscal ofta utsträckas gälla ävenatt av
också vanligenI dessa fall blir källskattendet land avtalet avser.som

utlandet%. aktieutdelningar tillreducerad till 15 Beskattningen ärav
appendix.vad indikeras tabellen idärför ofta lägre än som av

beskattasinhemskt skattskyldigaRänteinkomster uppbärssom av
I vissa fall finnsarbetsinkomster.formellt ofta med skattesatssamma som

mångapraktiken förefaller emellertidschablonavdrag. Imöjligheter till
låtafrånvaro redovisa sinakontrollmöjligheter, bliskattskyldiga, i attav

många länderRelativt har,kapitalavkastningsinkomster.andraochränte-
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måttlig på ränteinkomster ofta idelvis skäl, infört källskattdettaav
tillinkomstskatt. Ränteinkomster betalas utlän-kombination med som

mångalågt i europeiska länder. Särskiltskattefria eller beskattadeningar är
på obligationer lindrigt.beskattasräntor

tillRINK:s till kapitalbeskattning kan leda högreförslag antas ett
mångapå Dettakapitalinkomster i andra europeiska länder.skatteuttag än

tillräckligt starkt incitamentskulle för förmögna kunna utgöra ettpersoner
något lågskatteland. i vissa fall blitill Detta incitament kanför utflyttning

enhetlignuvarande införandetstarkare vid skatteregler att av engenom
nettoförmögen-kapitalbeskattning medföra ökad beskattningkan aven

Sammanfattningsvis den föreslagnaavkastning. kanoch dessasheter
många fall innebära kvarvarande starkakapitalbeskattningen därför i

kapitalbeskatt-flytta utomlandsincitamentet för förmögna attpersoner av
arbetsinkomstbeskattningen kan däremotsänkningenningsskäl. av

faktor.relativt kraftigt motverkandebedömas innebära en

tillgångarräntebärande relativtEffekter beskattningen2.1.1.2 avav
aktierbeskattningen av

beskattningenKraftiga allokeringseffekter kan uppkomma harattgenom
tillgångar.valet finansiella Peter Englund visar i sin bilagabetydelse för av

till RINK Sverige likformighet i beskattningen aktier ochharatt om av
tillgångar medan i utlandet skattemässigt aktierräntebärande man gynnar

så vid fria kapitalrörelser, leda till svenskar i huvudsakkan detta, att
tillgångarplacerar i räntebärande utlänningar köper svenska aktier.och

Genomgån föregåendei avsnitt, material i appendix och i betänkandetsgen
kapitel 15 20 tyder fysiska avkastningoch sammantagna att personers

iinvesteringar i aktier de flesta länder beskattas lindrigare fysiskaän
ränteinkomster. Det torde gälla hänsyn till detäven tas attpersoners om

erhållafinns lindrig ränteinkomster ivissa möjligheter beskattningatt av
utlandet grund bl.a. bristande kontrollmöjligheter.av

RINK:s till kapitalbeskattning innebär aktier och räntebäran-förslag att
de tillgångar i likformigt. Ovankommer beskattas konstatera-att stort sett

tillgångarskattemässigt relativt räntebärande i detaktierdes att gynnas
Det effek-europeiska länder. har inte varit möjligt beräkna denflesta att

från aktieplaceringar för ränteinkomsterför inkomster ochskattesatsentiva
ändå placeringarslutsatsen dessaandra länder, äri att typer avmen av

ställning i i Sverige.aktier ha gynnad andra länder änkommer att en mer
åtminstonerisk tillsvenskar, del,Därmed uppkommer trängsatt utenen

aktieägare. En motverkande faktor emellertidutlänningar är attsomav
minskar benägenheten placeringar beroendevalutarisker ärgöraatt som

förkursutvecklingen andra länders valutor.av
förebygga fysiskaEtt svenska trängssätt att utatt personer som

vissa lättnader i denaktieägare skulle kunna medge svenskaattvara
sådanEn lättnad utformasaktiebeskattningen. skulle kunna som en

någonaktieutdelningar,dubbelbeskattningenlindring ex. genomav av
i Sverige. Kravfiscal endast skattskyldigaavoirform som avserav

dubbelbeskattningsavtalen emellertid framtvingai kanreciprocitet att



6 Bilaga 16 1989:33SOU

sådana lättnader till utländska aktieägare. Avoiräven fiscal skulleges
sådanaunder omständigheter inte effektiv metod svensktattvara en gynna

aktieägande relativt utländskt.
Sammanfattningsvis kan RINK:s förslag till enhetlig kapitalbeskattning

teoretiskt medföra viss risk för svenskar kommer trängasatt att uten av
Vårutländska placerare aktieägare. bedömning emellertidär attsom

skillnaderna mellan den föreslagna svenska och den utländska beskatt-
så få någotningen inte det kommer avgörande inflytandeär stora att att

ägarfördelningen i aktiebolag.svenska Mer omfattande uppköp av
åtminstonesvenska aktier kan dessutom, tillfälligt, komma hejdasatt av

utlänningsförbehåll i företagens bolagsordningar, vilka förbjuder att
uteståendeutlänningar viss del de aktierna.än Vad gälleräger mer en av

ocksåexempelvis finns lagstadgade förbudbanker för utlänningar ägaatt
aktier.

valutakursdiflerenserBeskattning2.1.2 av

Beskattningen valutakursdifferenser betydelse förär hur denstorav av
ekonominsvenska integreras med andra länders ekonomier. Ett exempel

påverkarbeskattningen räntenivånvilket den internationellaär sättatt
slår igenom i Sverige.räntan

Beskattningen valutakursdifferenser utanför inkomstslaget rörelse ärav
närvarande inte uttryckligen ocksåför lagreglerad. Praxis har länge varit

1988Under meddeladeoklar. emellertid regeringsrätten domen som
förändring praxis.tolkats Valutakursförändringar skulle därmedsom en av

skattepliktig reavinst enligtkunna gällande lagstiftning, kapitel 23utgöra se
i betänkandet.

RINK:s förslag till enhetlig kapitalbeskattning innebär valuta-att
kursförändringar skall beskattas likformigt med andra kapitalinkomster.
Valutakursförändringar fordringar föreslåsioch skulder utländsk valuta

enligt portföljmetod. ingårbli beskattade Valutakursförändringaren som
från försäljningar föreslås,i resultatet aktier och övrig lös egendomav

den integrationsprincipen,enligt s.k. i huvudsak bli beskattade med samma
föreslås tillgångsslag.generellt för dessaregler som

Förslaget innebär likformig beskattning valutaförändringen och andraav
kapitalinkomster. Därigenom ekonomiska integrationenkommer den

påverkasSverige utlandet intemellan och reglerna för beskattningatt av
Valutakursförändringar.av

Effekter beskattning indirekt2.1.3 sparandeav av
påRINK:s förslag avkastningen pensionsförsäkringssparandeär skallatt
föreslås %beskattas. För pensionsförsäkringar 20skattesats och fören

föreslåskapitalförsäkringar %,30 kapitel 25skattesats ien se
sådanbetänkandet. En beskattning kan leda till svenskar kommeratt att

förlägga sitt indirekta sparande till andra I flera europeiskaländer. länder
någonfinns intenämligen löpande beskattning avkastningenav

pensions- och försäkringssparande.
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För denna effekt förslaget till beskattning skulle detmotverkaatt av
åtgärder utflyttning pensions- försäkrings-behövas särskilda ochmot av

För pensionsförsäkringar innebär de nuvarande reglernasparande. att
premiebetalningar tillavdragsrätt i princip inte medges för utländska bolag.

viss, huvudsakligen psykologisk,Detta kan innebära spärr moten
emellertidutflyttning försäkringssparande. Avdragsförbudet inteärav

något effektivt hinder utflyttning sparande. Avdragsrättensärskilt mot av
nämligenavsättningar till pensionssparande balanseras exaktför av

vid marginalskattesatsen densamma vidbeskattningen äruttag, om
vid avsnitt 25.4.1 i betänkandet. Det endastinsättningar och äruttag, se

marginalskattesatsför insättningar sker högreavdraget ännär mot en
avdragsrätten innebär ekonomisk fördel ibeskattningen vid uttag som en

sådantett system.
införa skyldighet för denEn metod skulle kunna attvaraannan

årvarje redovisa avkastningen utländskt indirektskattskyldige att
dessa uppgifterMöjligheterna kontrollera torde emellertidsparande. att

många erhållasmå. i fall inteDet skulle heller möjligt attvaravara
uppgifter avkastningen beräknad det skulle krävas enligtsättom som

skattelagstiftning.svensk
införa insättningar iEn tredje möjlighet schablonbeskattningär att av

dåförsäkringssparande. Denna skulleutländskt pensions- och skatt
frånskattebetalningar framtidanuvärdet uteblivna denmotsvara av

schablonmässig metod, emellertid för-avkastningen. Detta harär en som
kontrollsynpunkt.delar enkelhets- ochur

RINK:s förslag för skapa skattemässig neutralitet försäkrings-mellanatt
Sverige i utlandet införa schablonmässigsparande i och skattär att en av

på betalningar premier till försäkringssparande inämnda slagovan av
föreslås utgå %med 20 premiebetalningen. I de fallutlandet. Skatten av

avkastningen försäkringssparandet beskattas i utlandet kan skatten
sådåNedsättningenförsäkringspremien ned. skall detsättas awägas att

skattemässig neutralitet mellan försäkringssparande i Sverigeuppkommer
och i utlandet.

beskattning mellan Sverige och utlandet mindreSkillnader i är av
skattskyldigas placeringar i investment-det gäller svenskabetydelse när

aktiefonder. Anledningen värdestegring andelar ochoch ärbolag att
kapitalinkomst enligt svenska regleravkastninglöpande beskattas ävensom

aktiefonder. Vidutländska investmentbolag ochandelarna avserom
investmentbolagi utländska ochskattefrihet för inkomster som sparas

sådana emellertidplaceringar i aktier eller andelaraktiefonder blir
motsvarande placeringar i svenskaskattemässigt gynnade jämfört med

aktiefonder.investmentbolag och
aktiefonderbeskattning investmentbolag och kanURF:s förslag till av

procentenheter0,5motsvarandeberäknas medföra beskattning aven ca
årliga Detfonden.avkastningen i bolaget ellerden del den som sparasav

investmentbolag ochplaceringar i utländskaskattemässiga gynnandet av
uppgår, således 0,5till maximaltaktiefonder vid skattefrihet i utlandet, ca

årliga iskatteskillnad tordeavkastningen. Dennaprocentenheter denav
något investeringar i svenskaavgörande missgynnanormalfallet inte sätt
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investmentbolag Skulleoch aktiefonder. däremot svenska investmentbolag
och aktiefonder identisk verksamhet i utlandet finns detetablera en

småemellertid risk skatteskillnader tillviss för kan upphovävenatt ge
emellertid föreslagnaöverföringar placeringar. Sammantaget torde denav

frånnågramedföra överflyttningar tillbeskattningen inte svenskastörre
utländska investmentbolag aktiefonder.och

bolagsskattesats länder.2.2 Effekter olika i olikaav
frågaDenna inom URF, översiktligt här.har behandlats äventasmen upp

Awikelser utländsk företagsbeskattning har betydelsemellan svensk och
såväl för i vilket land företagen väljer etableringar ochgöraattsom
investeringar vilket företagen redovisa intäkterför i land väljer attsom
och kostnader.

tvåBeskattningen företagens investeringar i led, i företagsledetskerav
kapitalbeskattning. Ovan visatsmed bolagssltatt och i ägarledet med har att

RINK:s förslag sannolikt leda till kapitalbeskattningen, ochkommer att att
särskilt i Sverige i andraaktieägarbeskattningen, kommer högre änatt vara
länder. Däremot URF:s sannolikt till företagsbe-kommer förslag leda att

mångaskattningen Den effektivablir lägre i Sverige i andra länder.än
tagits till reserverings- avdragsmöjligheter,skattesatsen, hänsyn ochnär

förhållandevis SURV:en URF-torde med till den ihänsyn generösa
såledesmodellen komma ligga under den i omvärlden.att

Sammanfattningsvis torde företagsbeskattningen därför deettvara av
områden detdär svenska skattesystemet kan komma ha störstatt

konkurrensförmågainternationell efter skattereform. Detta skulle,en
medförastimulans till investeringar i Sverige, dessutom kunnautöver en

det för multinationella företag redovisa sina vinster iblev lönsamtatt att
Sverige.

2.3 Effekter skillnader i indirekt beskattningav
Den indirekta beskattningen främst mervärdesskatt ochutgörs av
punktskatter. För näringslivet skillnader i mervärdesskattesats intespelar
någon ingåendeeftersom företagen avdragsrätt för mervärdesskatt.roll har

skattebasDäremot skillnader i medföra problem. Ikan mellan länder
fårländer för fler företaghar bredare bas mervärdesskattensom en

ingåendeavdragsrätt för mervärdesskatt, och de kan därmed vid export
hålla från sådanpriserlägre företag länder avdragsrätt.än utan

För privatpersoner Omsituationen annorlunda. mervärdeskatten iär
förSverige högre i Danmark det bli lönsamtskulle kunna svenskarär än

inköp i Danmark. Undersökningar skatteskillnader mellan olikagöraatt av
uppgådelstater i Förenta visar skillnaderna till 5kanstaterna att ca

procentenheter allvarliga effekter gränshandeln. Detta gäller vidutan
frånvaro gränskontroll.av

tillåtetDet endast föra kvantiteterin mindre tull- ochär att varor
skattefritt till Sverige. Varor meddärutöver beläggs skatt och eventuell tull
vid Detta medför rimliga skillnader i indirekt beskatt-gränspassagen. att
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någraning Sverige intemellan och andra länder kommer betydandeatt ge
effekter Vidhandeln. skillnader ökar emellertid risken förstora

från Frånsmuggling, vilket exempelvis bilaccis.kan länder med högnoteras
ocksåturistnäringen har det KIShävdats den föreslagna höjningenatt av

påmervärdesskatten hotell, medförakommerrestauranger attav m. m.
både utlänningar och i ökad grad väljer tillbringasvenskaratt att semestern

i andra länder Sverige.än
För punktskatter, innebär kostnad för näringslivet, skillnaderkansom en

mellan länder medföra konkurrenssnedvridningar. Ett exempel detta är
de nuvarande energiskatterna.

Sammanfattningsvis torde skillnader i indirekta skatter inte utgörsom
förkostnader näringslivet, främst mervärdeskatten, mellan olika länder

småmedföra relativt effekter tjänstehandeln,och möjligen medvaru-
undantag för effekterna turistnäringen. Skillnader i totalt skatteuttag
mellan Sverige och andra länder torde därför till del kunna kanaliserasstor
till den indirekta beskattningen.

2.4 Effekter skillnader i beskattning arbetsinkomsterav av
Skillnader i beskattning arbetsinkomster mellan olika länder torde iav

påverkaförsta hand i yrken där det finns internationellpersoner en
arbetsmarknad. Hit kan främst räknas högutbildade specialister olikaav
slag. Dessa sannolikthar relativt höga löner vilket medförpersoner att
det skattesatserna för höginkomsttagareär relevanta. RINK:särsom
förslag den högsta marginalskattesatsenär för arbetsinkomsteratt sänks till
50%. Inkluderas sociala avgifter bliräven det skatte- ochsammantagna
avgiftsuttaget 64%.högst Skatteuttaget för höginkomsttagare skulle
därmed inte längre tillhöra de högsta ivärlden, fortfarande ligga övermen
genomsnittet för de viktigaste industriländerna, betänkandets kapitel 4.se

En sänkning den högsta marginalskattesatsen 50 %till skulleav
marginalen medföra avsevärd höjning inkomsten efter skatt fören av
höginkomsttagare. påEn extrainkomst 100 000 kr. inkomst eftergav en

år25 000 1988,skatt kr. medan inkomsten efter skatt skulle bli 50 000
såledesRINK:s förslag genomförs. Det skulle innebärakr. om en

fördubbling inkomsten efter skatt.av
Sammanfattningsvis torde den föreslagna sänkningen skattenav

medföraarbetsinkomster kunna de skattemässiga motiven föratt
försvagasutflyttning skulle märkbart för med höga arbets-personer

skulleDettainkomster. i sin innebära det blev lättare för Sverigetur att att
behålla och attrahera internationellt rörlig arbetskraft. Beträffande motiven

utflyttningför för med kapitalinkomster, avsnitt 2.1.1.1.storapersoner se

Skatteplanering3 utnyttjande skillnader mellangenom av
skattesystemen i Sverige ioch andra länder

någotFör finns intenärvarande underlag för genomgripandeatt ett
bedöma möjligheterna till internationell skatteplanering vidsätt ett genom-

förande föreslagna alltiddet skattesystemet. Generellt finns problemetav
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förmånligtdet existerar antal Skatteparadis till vilka det föraatt ett är att
svårigheterinkomster. Detta bereder för skattemyndigheterna i deöver

flesta länder inte särskiltoch relaterat till reformeringen det svenskaär av
skattesystemet. Till del kan kanske hjälpskatteplanering meden av

lågöverflyttning inkomster eller förmögenhet till länder med mycketav
inombeskattning motverkas för skattereform, huvuddelenramen en men

måste sannoliktdetta arbete ske med hjälp handräckningsavtal,av av
åtgärder.förbättraddubbelbeskattningsavtal, kontroll och andra

En preliminär bedömning risken internationellaför skatteplane-är att
ringstransaktioner fortsättningsvis relativt inomkommeräven att storvara

område,kapitalbeskattningens särskilt valutaregleringens restriktionernär
tagits RINK:s förslag till kapitalbeskattning lederlättats eller bort.

visserligen till beskattningen vissa kapitalinkomster sänks. Dettaatt av
reavinstergäller särskilt ränteinkomster och liknande. Beskattningen av

något.flesta oförändrad, Det kanaktier blir däremot i de fall eller öka
vidare förutses kapitalinkomster fortsättningsvis kommeräven attatt

flertal länder. Samman-beskattas mycket lindrigt, eller inte alls, i andraett
någondärför inte medföra avgörande minskningtorde förslagentaget av

område Sverige och andrarisken för skatteskillnader inom detta mellanatt
länder utnyttjas för skatteplanering.

område skatteplanerings-Inom företagsbeskattningens motiven förkan
företagsbeskatt-transaktioner sannolikt bli förslagen till ändradsvagare om

ning Enligt URF:s nämligen, dengenomförs. förslag kommer nämnts,som
låg. tordebli internationellt Därigenomsvenska bolagsskatten att sett

Överföringarföretagens motiv för internationell skatteplanering minska.att
bliinkomster till skatteparadisen emellertid fortfarandekommer attav

lönsamma.

Möjligheter och motiv till skattefusk överföring4 genom
inkomster och förmögenheter till länderandraav

skattskyldiga i Sverige avkastningenFör skall utländskaärpersoner som
tillgångar i princip avkastningenbeskattas sätt motsva-samma som

tillgångar. Undantag fastigheterrande finns emellertid beträffandesvenska
tillgångar undgåindirekt Utförsel föroch sparande. skatt byggerattav

således frånavkastningeni fall förutsättningen utländskade flesta att
tillgångar bristande kontroll.undandras svensk skatt grundkan

iutbredning beskattningens höjdAvgörande för skattefuskets delsär
dvs.Sverige, potentiella vinsten, dels risken för upptäckt,dvs. den myn-

digheternas kontrollmöjligheter.
beskattningenVad den potentiella vinsten torde den svenskagäller även

så till försök till skattefusk.efter ledaskattereform hög det kanatten var
kontrollen valuta-Kontrollmöjligheterna delvis beroendeär av om av

beskattningsändamål. upprätthållabibehållas Förtransaktioner förkan att
sådan transaktioner svenskahar det beslutats alla mellankontroll atten

måste valutabank,utländsk tills vidare svenskkronor och valuta genom
valutainlänningars innehav utländska värdepapper skallallasamt att av

ålagtsValutabankerna vidare vissdeponeras hos valutabank. har upp-
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giftskyldighet. Det emellertid för tidigt bedöma i vilkenär ännu att
kontrollmöjligheterutsträckning dessa kan förhindra skattefusk genom

överföring inkomster och förmögenheter till andra länder.av
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1. INTRODUKTION

olika fördel-analysdetta typerPM presenterasI aven av
vårenunderningseffekter skattereform den typ somav en av

Inkomstskatteutredningen RINK. Syftetskisserats1989 av
mikrosimuleringsmodellanvändningvarit medhar att, av en

på hushållens inkomstfördelning ochinverkanbelysaBEST,
inkomstförhållanden alternativa förutsätt-under antalett
ningar.

utvecklingenär beroendeskattereformerKonsekvenserna avav
hushållenssamhällsområden, för-anpassning tillolikainom

internationellaprisrelationer, denskatteregler ochändrade
skäldock flerautvecklingen Analysen harekonomiska etc. av

ofullständigheter i dataunderlag ochprognososäkerheter,-
år beskrivnaför 1991modellförenklingar begränsats. De-

års prisläge ochreformförslagen omräknats till 1989har
förhållanden.års Modellsimule-gjortsjämförelsen för 1989

således förväntad framtidaingenringarna ut-avger prognos
mikrosimule-Erfarenhetmässigt användningenveckling. har av

konkretiserafrämst förringsmodeller betydelse att stor-
för belysaleksordningen olika effekter samt atttyperav av

identifiera eventuel-mellan olika alternativ ochskillnaden
la problem.

simuleringsmodelll avbildningutgör i principnämndOvan en
konstruktion. Modellen harbidragsreglernasochskatte-av

inkomster, bostads-uppgifteranvänts med databas med omen
modellhushåll. harför uppsättning Dessakostnader mm en

hushållsdatabearbetningstatistiskkonstruerats avgenom en
verkligarepresentativt urval hus-och fungerar ett avsom

hushålls-hushållsvariabler,ingåendehåll i vad t exavser

Ekonomiska Forsk-vidSimuleringsmodellen har utvecklats1.
finansi-vid Handelshögskolan i Stockholm medningsinstitutet

från beskrivning modellennärmareochering HSFR BFR. En av
Hederstierna Schwarz1989 och ii Schwarzfinns Nyman

1987.
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sammansättning, inkomster, bostadskostnader, Framskriv-etc.
årsning till förhållanden1989 har gjorts med ledning av

riksstatistik för årende åroch försenaste 1989.prognoser
modellen beräknasI skatter, bidrag, disponibel inkomst etc

hushållför iett taget varefter statistisk bearbetningen
resultaten görs.av

de reformförslagI studerats slopas den statliga inkomst-som
skatten för inkomster årsunder 200 000 kr 1991 prisläge

utgåroch med 20 % för inkomster därutöver. Skattebortfallet
krl.har uppgå någotberäknatsRINK till över 60 Md Fi-av

uppgårnansieringen till ungefär motsvarande belopp i SOPM
någotoch 100 högrePM och kombineras med fördelningspoli-

åtgärdertiska höjda barnbidrag. det huvudalternativI som
behandlas i avsnitt 3 förutsätts del finansieringenen av

erhållas5 Md frånkr skatteintäkter som genereras av en
pårealinkomstökning l % bliroch med detta antagande total-

finansierat.

50I PM flera syften med skatteomläggningen.anges skallDen
ge

välståndhögre reducerade snedvridningar ökadochgenom-
flexibilitet på arbets- kapitalmarknadenoch

reducerat mindreutrymme och lönsamhet för skatteplanering-
och skattefusk

internationell harmonisering avseende marginalskatter-

Såväl det första det tredje syftet sammanhänger med densom
allmänna samhällsekonomiska effektiviteten. analysfallDet

behandlas i avsnitt förutsätter3 emellertid endastsom en

1. skattebortfallet är enligt 62,6RINK Md kr. Modellsimule—
ringarna relativt överensstämmelsegod 60,2 Md.ger en
Skillnaden kan, utöver beräkningmetodiken, påbero prognos-

årosäkerheter för 1989.
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samhällsekonomiska effektivite-obetydlig förbättring denav
förutsät-inte begränsa analysen till fallFörten. att som

nås istuderaseffektiviseringssyftena knappastattter av-
också är belysa kon-alternativ avseddasnitt 4 och 5 attsom

hushållen för-arbetsutbud ochför ökatsekvenserna ett enav
På osäker-samhällsekonomisk effektivitet. grundbättrad av

påmarginaleffekternas inverkan arbetsutbudet harheterna om
några antagitsalternativ dyna-olika behandlats. harDessa

från ökningentotalfinansierade, skatteintäkternamiskt dvs
hushållen.påarbetsinkomsterna fördelatsharav

påbeskrivasolika slag ochFördelningseffekter kan vara av
fång-fördelningseffekter kan inteolika sätt. Alla typer av

modellsimuleringar. problematik behandlas när-i Dennaas upp
ocksådär metodiken för beskrivningi följande avsnittmare

inkomstförändringar introduceras.fördelningseffekter ochav

FÖRDELNINGSBESKRIVNINGARFÖRDELNINGSEFFEKTER,2. OCH MODELL-
AVGRÄNSNINGSTUDIENS

hushållinkomster individer kanskillnaden i mellan eller
hushåll denbeskrivas det antal elleratt angergenom man

hushåll i olika inter-samtliga inkomsterandel harav som
vanligaSpridningen kring medelvärdet medvall. kan anges

spridningsmått medelavvikelse, i in-statistiska t ex men
speciella spridnings-komstfördelningsstudier används oftast

fördelningsmått,mått, Gini-koefficienten.betecknade t ex

vanligt sätt beskriva inkomstfördelningen äratt attEtt
hushållen stigande inkomster ochefter hur storsortera ange

hushållens inkomst uppbärsandel totala de 10, 20av som av
hushållen har lägst inkomst. Resultaten,procentetc av som

då illustreras i iLorentzkurvan, kan kurvform Lorentz-ett
jfr avsnittdiagram 3.

målsättningfördelningspolitisk rättviseföre-vanlig ochEn
jämnare inkomstfördelning. iställning är betydelseAven
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detta sammanhang är inkomstmåttemellertid bl vilketa som
Hushåll med barn kan behövaavses. störret ekono-ex anses

miska hushållän barn. Sk vertikal inkomstför-resurser utan
delning brukar fördelningen såinkomsten mättavse attav
den beaktar behovet, den disponiblat inkomstenattex genom
divideras med antalet konsumtionsenheter hushållet.i
Rättviseföreställningar ocksåkan direkt inkomsten,mer avse

likat skatt vid lika inkomst horisontell rättvisa.ex

sättet mäta elleratt beskriva inkomstfördelningen rymmer
implicita värderingsantaganden inkomstmåtteftersom olika

fördelningsmåttoch kan skillda resultat. simule-Denge
ringsmodell använts möjlighet använda olikasom attger
inkomstmått fördelningsbeskrivningar.och

Rättviseföreställningar avseende förändringar skatte- ochav
bidragsregler kan det avsedda slutresultatet ocksåavse men
förändringen sådan. regelrättvisaBegreppetsom avser om

sådanareglerna eller förändringen reglernasom uppfat-av
rättvisa.tas som

För klargöra modellstudiensatt avgränsning kan det i detta
sammanhang lämpligt skilja mellanatt horisontellvara och
vertikal någoträttvisa och vad skulle kunnavagt, kal-som,
las förändringsrättvisa.

framgårsom Inkomstskatteutredningens PM 50,PMav 100PM
mångaetc syftar förändringarna till ökad horisontellav

rättvisa, denna rättviseaspekttyp kan i flertaletmen av
fall inte studeras med modellsimuleringar och har lämnats
utanför studien. ocksåVidare reformen ökaratt denanges
vertikala inkomstspridningen. Modellsimuleringarna belyser

påverkashur denna inkomstspridning under olika förutsätt-
ningar avsn också3.2 liksom utfallet hushålls-för olika
kategorier avsn 3.3, 4 och 5.

skatteförslaget medför förändrat prislägeett förändradeoch
prisrelationer. har såDetta beaktats i modellen beräk-att
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disponibla inkomster jäm-i det skallnade systemetnya vara
hushållårs förhållanden. beräk-förbara med 1989 Om t ettex

påfå innebärinkomst 1000 kr dettaökad disponibelnas en
års prisläge.köpkraften motsvarande 1989ökningen av

FÖRUTSÄTTNINGARNÄRA3. STATISKATOTALFINANSIERING VID

Finansieringsalternativ modellförutsättningaroch3.1
budgetförstärk-finansieras enligtskattereformen RINK genom

på belopp skattebortfallet,ningar 62,6 Md kr samma som
erhålls basbreddningarbreddad avseendevilka genom moms,

höjd fastighetsskatt,kapitalinkomster,ocharbets- etc.
från dynamiskaökade skatteintäkter effek-Härtill kommer

på används till höjdarealinkomst % barn-höjd 1ter som
mjölksubventioner.i kombination med slopadebidrag Genom-

alternativför redovisas imodellsimuleringar dettaförda
ingår också, jämförel-avsnitt 3.2avsnitt 3.2-3.3. I som en

ingen realinkomstök-statiskt alternativrenodlatettse,
höjningen barnbidragen införts.ning i vilket ej heller av

då såFinansieringen dataunderlag medgett,har, modell och
regelförändingarangivna di-simulerats i modellen attgenom

förändringarin i gäller ilagts modellen.rekt tDetta ex
ränteavdragstak, fas-avdrag, skattereduktioner,vad avser

tighetsskatt mm.

för-studien Perlbo,1988 indirekta skatternasEnligt deav
pi hushåll inkomstlägen indelningdelning i olika efter

utgör in-inkomst utgift konsumtionsenhet de nuvarandeper
hushållensnågot inkoms-större andeldirekta skatterna aven
hushållhushåll låga högreinkomster än för medför medter

föreslagnaminskar med deskillnad dockinkomster. Denna
förenklingen gjortsdenmomsbreddningarna. modellen harI

procentuella andelförändringen förutsatts utgöraatt samma
hushåll.inkomsten för samtligadisponibla Deden moms-av

energi, drift,bostadskostnadernabreddningar berörsom
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underhåll, renhållning, byggmoms har dock direkt inräknats
i bostadskostnaden med ledning hushållensuppgifternaav om
boendeform.

jämförelsevisFlera, finansieringsposterstora, har avbil-
dats i modellen de schablonmässigtatt fördelatsgenom mer
på hushållen med ledning finansieringens konstruktion.av
Härvid har dock så långteftersträvats möjligtatt ge en
rättvisande bild finansieringens påfördelning olika in-av

hushållsgrupper.komstkategorier och Posternas storlek har
justerats med hänsyn till skillnaden mellan kostnaden enligt

Md1.62,6 Md respektiveRINK modellsimuleringarna 60,2

påexempelsom gjorda antaganden kan nämnas effekterna av
basbreddningarna arbetsinkomster, skärpt beskattningtav ex

förmåner.traktamenten och andra Förekomstenav olika ty-av
förmånerf skattefria har antagitsper vanligareav n vara

vid höga inkomster och ihar modellen lagts in motsom en ar-
betsinkomsten procentuell ökning den taxerade inkomsten.av
Beskattningen pensionsfonderna påhar behandlatsav samma
sätt. Vidare har skärpt kapitalbeskattning ej berör fas-som
tighetsinnehav aktier påfördelats hushållen imen mm propor-
tion till deras deklarerade förmögenhet minskad förmö-med
genhetsvärdet hem.egetav

För flerbostadshusen boende med hyresrätt och bostadsrätt
har effekten finansieringen i modellen uttrycktsav som en
procentuell ökning hyreskostnaderna. För egnahemsägareav
beräknas bostadskostnaden i modellen i huvudsak enligt de
regler gäller för bostadsbidragen räntekostnader-ränte-som
bidrag skatteeffekten underskottsavdrag uppvärmnings-+av-

Kostnaden 60,2 Md erhölls1. kr vid påinflationantagenen
då1989-199112 % och sänkta skattesatser infördes endasom

förändring, dvs vid indexuppräknat grundavdrag och schablon-
påavdrag 1989-1991. Genom skatten schablonintäktenatt sam-

tidigt minskar innebär detta kostnaden vid oförändradatt
fastighetsskatt blir lägre 58,9 Md kr.
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kostnader fastighetsskatt övriga kostnader. vid beräk-+ +
fastighetsskatten förutsättsningen har samtligaattav

taxeringsvärden höjts med 47 %.

Inkomstfördelningen i reformalternativet3.2 1989 och
hushållensfördelningen disponiblaDiagram belyser in-1 av

beräknade faktorinkomster positivakomster, transfere-+som
negativa transfereringar.ringar Fördelningen 1989avser-

inkomstförhållandenårs bidragsregler.och skatte- och deI
ingår, ocksånegativa transfereringarna utöver skatter, dag-

hushåll hushållsföreståndarehemsavgifter. Endast med Hf,
hushållet åriden med högst inkomst mellan 20 och 65avser

ingår.

hushållensFör bättre fördelningenbelysa ekonomiskaatt av
standard inkomststandarden i diagramhar 2 en annan av
BEST-modellens resultatvariabler använts disponibel in--

påkomst dividerad med referensstandard beror hus-en som
hållets sammansättning. jfr schwarz, 1989 2.4Nyman avsn

bilagaoch 4. Referensstandarden har konstruerats som en
låg jämförelsestandard och ungefär normalbeloppetmotsvarar
i skattelagstiftningens existensminimum plus bostadskostna-
der enligt 2 1 12 barn vidytnorm +rum per vuxen rum per
för riket genomsnittlig hyra.

spridningsmåttGini-koefficienten är är lägre juett som
såmindre spridningen är och det kan vari-normerats attsom

framgårmellan diagrammen spridningen0 och 1. iAv attera
ekonomisk Gini-koefficientstandard 0,189 är lägre än

Ävenspridningen i disponibel inkomst 0.28. sprid-andra
ningsmått entropimåtten,de sk jfr 1980Cowell, ger samma
bild.

således inkomstmåttspridningen är vilketberoende av som
påverkas också hushålletväljs. Spridningsvärdet ellerav om

individen väljs välja individenanalysenhet. Attsom som ana-
lysenhet rättvisande individerskan eftersom ekono-vara mer
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System:1989
Mode11hushål1:Al1a ÅrH£65

variabel: Disponibel18 inkomst skatteeffektDI red. med
2-2 -1 0 1uEntropi: 0.307 0.124 0.1250.187 0.140

Gini: 0.280

Antal

årsDiagram Fördelning1. disponibel inkomst i 1989 system.av
Hushåll år.med Hf 20-64

system:1989
Model1hushåll:Al1a årHf65

variabel: 21 Ekonomisk standard 3 DIREF
-2 -1 0 1 2aEntropi: 0.107 0.079 0.065 0.062 0.063Glnl: 0.189

Antal

årsFördelning ekonomisk iDiagram 2. standard 1989 system.av
Hushåll år.med Hf 20-64
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miska standard knappast är mindre betydelse för de in-attav
går hushålli större Nicholson DanzigerButton, 1976;

hushåll tvåTaussig,l979. Om med utant ett barnex vuxna
har standard under existensminimum bör detta ekviva-en anses

två hushåll ensamståendelent med och inteatt ett med en
lågautan barn har motsvarande standard.

hushålletdiagram utgörl och 2I analysenhet. Diagram 3 av-
också års hushållen1989 härhar viktatssystem, medser men

hushållet,hänsyn till individerantalet i vilket gett ett
något lägre spridningsvärde 0.l79. Diagram 4 och 5 visar

årsstandardfördelningmotsvarande i 1991 förstasystem. Det
förutsätter oförändrade reallöner ingenoch förändring av
barnbidragen medan det andra alternativet medmotsvarar en

påreallöneökning % ökade barnbidrag,1 och dvs det alterna-
framgårtiv närmare ibelyses avsnitt 3.3. sprid-Det attsom

ningsmåtten är större i diagram än i diagram4 och 5 3, men
påfallandeskillnaderna inte äratt stora.

System:1989
Modellhushåll:Al1a årHf65

variabel: 21 Ekonomiskstandard 3 DIREF
-2 -1 0a 2EntropiI: 0.076 0.062 0.055 0.055 0.057Gin1I: 0.179

Antal

årsDiagram 3. Fördelning ekonomisk istandard 1989 system.av
Hushåll årmed Hf 20-64 individviktning.
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barnbidragtotalfinanslerad dagensreformsystem:1991 -ÅrModellhushå11:A11a Hf6S

3DIREFEkonomisk standardvariabel: 21
2-2 -1u 0.0610.095 0.075 0.067 0.059Entroplll:

G1niI: 0.194

Antal

års exkl. real-istandard 1991 systemEkonomiskDiagram 4.
barnbidrag.höjdalöneökning och
årHushåll individviktning.med Hf 20-64

system:1991 totalfinansierad reform infl 12 procMode11hushA11:Al1a ÅrHf65

variabel: 21 Ekonomiskstandard 3 DIREF
-2 -1 0aEntropilI: 0.085 0.067 0.058 0.059 0.061GiniI: 0.183

Antal

årsi 1991standard system.Ekonomisk5.Diagram
år individviktning.Hushåll 20-64med Hf
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Diagram 1-5 är på erhållsexempel utskrifter direkt vidsom
modellsimuleringarna påskärmbilder persondator. model-I

ocksålen hushållenkan efter stigande ekonomisksorteras
standard eller andra inkomstdefinitioner och Lorentzkurvan
beräknas jfr avsnitt 2. Diagram visar6 Lorentzkurvan för
fördelningen årsi 1989 dvs den illustrerarsystem, samma
fördelning framgårdiagram 3. Det t de 50som %attex som
har lägst inkomsstandard sammanlagt har 38 % av summan av
standardmåtten. Ginikoefficienten har geometrisk tolk-en
ning; den motsvarar mellan diagonalenytan och Lorentzkurvan
kvoten mellan denna och helayta under diagonalen.ytan

GinikoefficientenAtt i diagram från5 obetydligt avviker
års1989 såledesmedförsystem föratt Lorentzkurvan reform-

alternativet nära ansluter till den i diagram 6.

Andel totalav
ekonomisk standard %
100

80-

G0-

40-

20

Hushållen sorteradea
ehersugande
ekonomisk standard

0 20 40 60 80 100 %

Diagram 6 Fördelning ekonomisk standard i års1989 system.av
Hushåll med Ht år.20-64
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Av betydelse för fråntolkningen modellsimule-resultatenav
ringarna är modellhushålleninkomstuppgifternaatt för byg-

på årsdata. hushållFör del varierar inkomsternager en
påtagligt år.mellan olika Används i stället medelvärden för
inkomsterna åröver flera blir fördelningen jämnare jfr
t Benus Morgan, 1975. studier livstidsinkomsternaex av
indikerar dessa är års-väsentligt jämnareatt fördelade än
inkomsterna Blomqvist, 1981.

Fördelningsstudier på årsdatagrundade kan bl missvisan-a ge
de resultat för lågaungdomar de kan ha inkomsterattgenom
på grund studier vilket uppvägs högre inkomsterav av sena-

de också fårbor kvar hos föräldrarnaOm kanske de eko-re.
nomiskt stöd framgårdessa vilket inte det i modellenav av
använda dataunderlaget. För reducera inverkan dennaatt av

åldernfelkälla århar ungdomar i 18-19 inte tagits imed
modellsimuleringarna.

Vissa ocksåkontrollsimuleringar någothar genomförts för en
åldersgrupp, hushållbegränsad med Hf mellan 30 ochmer

år. Någon60 märkbar skillnad i vad skattereformens in-avser
på spridningenverkan i den ekonomiska stardarden uttryckt

i Gini-koefficienten, på nivådvs aggregerad erhölls dock
åldersgrupp.inte för denna För närmare tolkning resul-en av

för olika delgruppertaten kan dock tillfälliga inkomstvaria-
tioner ha betydelse jfr 3.3 och tabell 3.4.avsn
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Hushållsekonomiska3.3 effekter för olika grupper
hushållskategorierModellsimuleringar för olika har genom-

årsförts avseende dels 1989 och dels reformalter-system
nativet 1 % reallöneökning. tabellerna 3.1-3.3I anges

årgenomsnittlig ekonomisk standard genomsnittlig1989 och
förändring standard disponibel inkomst, häroch varmedav

disponibel inkomst efter bostadskostnad. Hänsynbetaldavses
såledeshar tagits till ökningden bostadskostnadenav som

följer finansieringsförslagen. ökning denna dispo-Enav av
hushålletnibla inkomst innebär därför vid oförändratatt

fårboende ökade ekonomiska för konsumtion.resurser annan

påverkarSkattesänkningarna och finansieringsförslagen olika
hushållskategorier något ocksåolika varierar givetvismen

hushållenmellan inom respektive kategori. indikatorsom en
på hushållvariationen i tabellerna andelen dis-anges vars

årsponibla inkomst minskar änmed 2000 kr 1989 pris-mer
läge.

tidigare nämnts har den ekonomiska standarden DIREFsom
hushålletsberäknats disponibla inkomst dividerad medsom en

låg referensstandard. ekonomisk standard innebärEn under 1
således hushållet har mycket knappa ekonomiskaatt resurser.
Två antagitshar konsumtionsenheter1,74motsvaravuxna

kel.åröverke, barn 7 0,6 ke mindreoch barn 0,5 Kost-
frånförnader barnomsorg har subtraherats disponibladen

inkomsten.

framgårtabell 3.1 genomsnittligabl den ekonomiskaAv atta
hushållskategorierstandarden ökar förmed 1 2 % flertalet-

något hushållföroch vilketmed 3 eller fler barn, börmer
ökadeeffekt de barnbidragen och flerbarnstilläg-vara en av

Barnbidragen har förutsatts öka till i10 000 kr 1991gen.
år prisläge och flerbarntilläggen har ökats enligt tidigare
principer, dvs med halva ökningen för tredje barnet och hela

frånökningen och med fjärde barnet.

1. Nuvarande regler för existensminimum 1,74 kemotsvarar
tvåför och 0,64 förke barn.vuxna
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år genomsnittligTabell 3.1 Ekonomisk DIREF 1989 ochstandard
förändring disponibel inkomstoch DIstandardav
minus bostadskostnad.

år.hushållSamtliga med Hf 20-64

hushållAndel
DIREF FörändringFörändring DI-Bokost.vars

minskar än1989 DIREF DI-Bokost. mer
krår krår2000 %%

Giftagsamboende
17med barn 1.66 2 4000

barn 3100 211 1.82 2
2 barn 1.61 2 3400 20
3 barn 1.42 7100 104

barn 1.26 6 11700 74+

barn 2.25 2 3000 22utan

Ensamstående
med barn 1.46 2 2700 12

1 barn 1.51 2 1900 13
34002 barn 1.40 3 13

3+ barn 1.32 4 6500 5

barn 1.69 700 221utan

hushållSamtliga 1,51.8 2200 17
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Tabell 3.2 och 3.3 resultaten för boende i lä-separatanger
genhet respektive hem exklusive jordbruksfastighet.eget
Bland boende i lägenhet såvälhar inräknats boende med hyres-
rätt och bostadsrätt hushålloch dessa ihar modellen för-

fåutsatts procentuella ökning bostadskostnaden.samma av
spridningen i utfallet kan därför nå-här ha underskattats
got.

För boende ingåri hemeget den minskade skatteeffekten av
underskottsavdragen i boendekostnadsökningen. hushållenAtt

fårsamtidigt lägre skatt beaktas i beräkningen disponi-av
bel inkomst minus bostadskostnad således belyser densom
reella ekonomiska förändringen hushållen.för

För barnfamiljerna gäller giftasamboende iatt stor ut-
sträckning i ensamståendebor hem medaneget i regel bor i
lägenhet. ensamståendeberäknadeDe värdena för med barn i

påhem bygger därföreget mycket begränsatett antal modell-
hushåll. allmännaDen tendensen i resultatet i vad avser
skillnaden mellan giftasamboende ensamståendeoch synes
dock överensstämma med vad förväntakan sig med hänsynman
till finansieringens konstruktion.

påTabell 3.2 3.3 bygger den konstruktion utformningenav-
finansieringen skattereformen förelåg i inkomst-av av som

månadsskiftetskatteutredningen vid aprilmaj 1989. sedan
dess vissahar preciseringar eller modifieringar gjorts

berör momsbreddningarna och fastighetsskattensom och som
innebär skillnaden iatt utfallet för boende i hyreslägenhet
respektive hem blir mindre.eget behandlasDetta närmare i
kapitel 5.

Variationerna i utfallet är enligt modellsimuleringarna
större för boende i änhem föreget boende i lägenhet. Med
undantag vad nederst i tabell 3.3 betecknasav som stor-
stadsexempel har dock samtliga taxeringsvärden förutsatts
öka lika mycket procentuellt 47 %.



17Bilaga 17SOU 1989:33

Ekonomisk genomsnittlig förändringTabell 3.2 ochstandard 1989
disponibel inkomstDIstandard, bostadskostnad ochav

minus bostadskostnad.
år.Hushåll i lägenhet. Hf 20-64

hushållAndel
ö ä i DI-Bokost.dF varsr n r n g

DIREF minskar änDIREF Bokost. DI-Bokost. mer
krår krår krår2000 %1989 %

Gifta samboende
3med barn 1.62 3150 73004

3000 6600 41 barn 1.74 4
3200 7300 22 barn 1.55 4

3+ barn 1.36 6 3700 11100 1

2600 5300 8barn 2.18 3utan

Ensamstående
3500med barn 1.43 3 3100
27001 barn 1.46 3 3000
43001.36 4 3300 22+ barn

1300 191.68 2 2200barnutan

hushåll 2500samtliga 1.75 2 3000 10

39—RlNK4
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Tabell 3.3 Ekonomisk standard 1989 och genomsnittlig förändring
standard, bostadskostnad disponibeloch inkomstDIav

minus bostadskostnad.
Hushåll år.i hem. Hf 20-64eget

hushållAndel
ö ä d iF DI-Bokost.r n r n g vars

DIREF DIREF Bokost. DI-Bokost. minskar änmer
krår krår krår1989 % 2000 %.

Giftasamboende
med barn 1.71 1 11300 2500 23

barn1 1.91 1 10400 1200 32
2 barn 1.65 1 11800 1900 26

3+ barn 1.43 3 12000 6300 13

barn 2.39 1 8700 1000utan 33

Ensamstående
med barn 1.65 -1 8800 -1100 49

1 barn 1.76 -2 8700 -2000 55
2+ barn 1.48 O 9000 300 44

barnutan 2.30 -4 7800 -3900 56

hushållsamtliga 1.98 0 10000 1100 30

storstadsexempel 2.37 -2 16000 -2300 48
barnfam. 1.93 -1 17300 -1500 49varav

För belysa effekten taxeringsvärdena,att därmedatt ochav
fastighetsskatten, storstadsområdenVäntas öka i harmer

också modellhushållsimuleringar genomförts för i ett stor-
stadsområde dåoch med höjning taxeringsvär-antagenen av

på hushållendena jfr100 %, tabell 3.3. detta exempel harI
högre någotförvärvsfrekvens och högre inkomster än i landet
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fåri övrigt minskadedärför i högre del denoch grad av
blir dock i detinkomstskatten. sammanlagda effektenDen

oförmånlig.studerade exemplet

också olikaför hus-Effekten skattereformen studeratsharav
hållsdeciler, härvid gjortsjfr Indelning hartabell 3.4.

års Decil 1efter ekonomisk i 1989standard motsva-system.
således ekonomiska standar-lägstade 10 % har denrar som

inkoms-disponiblaförändringen denden. procentuellaDen av
hushåll för sig varefteri för varjebestäms modellenten

hushållen respektive decil bildas.inommedelvärdet för I
också arbetstid i hus-genomsnittligtabellen vuxenperanges

hållet heltid.andel av

framgår är procentuella förändringentabell den3.4Som av
olika deciler. förrelativt likartad för resultatetAtt

på det blivit missvi-inom berordecil 1 parentes attsatts
på i begräns-brister dataunderlaget ochgrund blsande av a

årsdata. negativa sammanhängerningen till resultatetDet
förhållanden:med följandebl a

ensamståendenegativt för barnUtfallet blir utan som ar--
deltid hög bostadskostnad. dataunder-betar kort och har I

månadskostnaduppgift i modellenfinnslaget endast somom
året. verkligheten röraförutsatts gälla hela kan detI

bostadskostnad under delsig endast haftpersoner somom
pååret, varit utomlands ellergrund deattt avav ex

bott hos föräldrar.

låghushåll företagare med mycket ellerantal medEtt-
åreningår. mellannegativ förvärvsinkomst medPersoner

missgynnas i det nuvarandeinkomsterstarkt fluktuerande
påinkomsterjämfört har stabilaremed demsystemet som

nivå. blirreformalternativet degenomsnittligt Isamma
på modellsimule-likvärdigt beskattade grundmen avmer

årsdata missvisande,begränsning till kan de,ringarnas
får disponibelregistreras sänktkomma bland dematt som

inkomst.
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de lägsta decilerna utgör skattefriaI transfereringar en-
hushållensstörre andel disponibla inkomst än i hög-deav

decilerna. transfereringar har i modellen inteDessare
såindexuppräknats hänsyn till de kostnadsökningaratt tas

sammanhänger finansieringenmed reformen eftersomsom av
års sådandetta normalt sker med fördröjning.ett En upp-

räkning 4-5 större ökning transfererings-procentsger av
disponibladelen den inkomsten.av

Socialbidrag ej inräknats ihar den disponibla inkomsten.-
vägledandeNuvarande faktiskabeaktar den bostads-normer

således årkostnaden och uppräkning redan vil-1991ger en
ket ej beaktats 1 modellen.

hushållensTabell 3.4 Procentuell förändring disponiblaav
hushållinkomst DI. Medelvärde för inom respek-

tive decil. Decilindelning ekonomiskefter stan-
års Hushålli år.dard 1989 med Hf 20-64system.

Medelvärde Medelvärde %Andel Arbets-vars
förändringEk.standard minskar tidDI mer per

krårDecil 1989 % än 2000DIav vuxen

1 0.86 -4.0 24 0,51
2 1.24 1.7 14 0,62
3 1.39 1.2 15 0,73
4 1.51 1.5 12 0,76
5 1.62 1.2 20 0,79
6 1.74 1.4 15 0,85
7 1.88 1.7 16 0,82
8 2.07 1.7 18 0,86
9 2.31 2.5 12 0,90

10 3.05 2.2 20 0,92
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ovanståendedel problemEn med modell och dataunderlagav
simuleringarna hushållreduceras begränsas till i vilkaom

någon arbetar heltid, jfr tabell 3.5. procentuella ök-Den
någotningen blir Ävenhär jämnare för de olika decilerna. i

erhållsdetta fall dock lägre värde för decil vilket1ett
på kvarstår,torde bero del ovannämndaatt problemen av

det i denna decil finnst att med negativ arbets-ex personer
inkomst. förhållandetövrigt kanI det den högreatt procen-

ökningentuella taxeringsvärdena i storstadsregionernaav
här inte beaktats ha medfört disponibladen inkomsten iatt

något.högsta decilernade överskattats Egnahemsägare i stor-
stadsregionerna har högre genomsnittlig arbetstid per vuxen

någotän i övriga regioner tillhör därföroch de oftare de
decilerna.högre

hushållensTabell 3.5 Procentuell förändring disponiblaav
hushållinkomst DI. Medelvärde för inom respek-

tive decil. Decilindelning efter ekonomisk stan-
års Hushåll någonidard 1989 med heltids-system.

år.arbetande och med Hf 20-64

Medelvärde Medelvärde Andel % vars
Ek.standard förändring minskarDI mer

krårDecil 1989 % än 2000DIav

1 0.98 0.9 19
2 1.32 1.7 14
3 1.46 1.7 13
4 1.58 1.6 18
5 1.70 1.6 15
6 1.82 1.4 17
7 1.97 1.6 15
8 2.16 1.9 19

2.399 2.4 13
10 3.14 2.1 20
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SAMHÄLLSEKONOMI4 SKA EFFEKTIVITETSVINSTER..

skattereformen syftar bl till reducera skattesystemetsatta
snedvridande påeffekter och ökad flexibilitet arbets-ge

kapitalmarknaden.och hushållenKonsekvenserna för deav
samhällsekonomiska vinster uppstådärigenom kan skallsom

någrahär belysas med räkneexempel.

råderosäkerhet påinverkan arbetsutbudet och storlekenom
de samhällsekonomiska bådevinsterna. 50 ochI PM 100av PM

kortfattatpresenteras olika studier genomförtssom av mar-
ginalskattesänkningars på hushållenseffekter arbetsutbud.
samtliga dessa visar sänkta marginalskatteratt lederav
till ökat arbetsutbud.ett skillnader föreliggerstora dock
mellan de olika studierna när det gäller förutsägaatt sam-
bandets storlek. Omräknat till den sänkning marginal-av
skatterna diskuterats inom innebär studiernaRINKsom att
arbetsutbudet frånkan tänkas öka allt emellan 1 till 15ca

med vissprocent koncentration resultaten till 5-9men en av
procent.

studiernaDen den lägsta arbetsutbudsökningenav byg-som ger
på frånHINK-data 1981 Ström innehål-fl. datager Dessam

ler uppgifter anställningstid i veckorårform antalom av
och timmarvecka. Uppgifter ingårövertid emellertid inteom
alls och i anställningstiden ocksåinräknas ofta tid med
tjänstledighet. sambandI med utvecklingen BEST-modellenav
och konstruktionen modellhushållsdatabasen Hederstiernaav

Schwarz, 1987 gjordes årsnärmare analys 1984 HINK-en av
data med anledning så mångavisadedet sigatt lönta-attav

högstamed sysselsättningsgrad förvånans-heltid hadegare
lågavärt arbetsinkomster, mindreofta än 30000 40000 kr.-

dåvisade sig många ocksåDet ideatt fall mottagarevar av
transfereringar, föräldrapenning, ersättningt i sambandex

värnpliktstjänstgöringmed grundutbildning, studiestöd,
och arbetsmarknadsstöd även KAS, dvs transfereringar som
indikerade frågadetatt inte arbetadevar om personer som
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heltid. Den aktuella såledesundersökningen inteavser sam-
bandet mellan marginalskatter och faktiskt arbetad tid utan
mellan marginalskatter och kontrakterad arbetstid ävensom
den innehållatorde del datafel.en

variationer föreligger ocksåemellertid mellan resultaten
från de övriga i 50PM och 100 refereradePM studierna av
marginalskattesänkningars påinverkan arbetsutbudet. Detta
sammanhänger bl med skilda metodansatser och meda att stu-
dierna mindre förändringar marginalskattesatsernaavser av
än de i detta sammanhang är aktuella.som

Utöver ökningar inkomster påoch skatter grund ökadav av
arbetstid bör skattereformen leda till samhällsekonomiska
effektivitetsvinster svår-storlek och karaktär dock ärvars
bedömbara. Vi har därför här begränsat någottill attoss

hushållsekonomiskabelysa effekter ökat arbetsutbud ochav
samhällsekonomiska effektivitetsvinster simuleraattgenom

tvåföljande alternativ:

1 En procentuell reallöneökning med 5 % vilket beräknats
total samhällsekonomisk påeffektge en 44 Md kr.

tabellSe 4.1 och 4.4.

2 En procentuell reallöneökning med vilket9 % beräknats
total samhällsekonomisk påeffektge en 79,5 Md kr.

se tabell 4.2 och 4.5.

Eftersom procentuell ökning reallönernaen vid modell-av
simuleringar resultat motsvarande ökningger samma som av
arbetstiden är resultaten simuleringarna giltiga för dy-av
namiska effekter såväli form ökat arbetsutbudav som sam-
hällsekonomiska effektivitetsvinster kan ökade real-som ge
löner. Resultaten ipresenterats tabellerna därige-kansom

även tolkas utfalletnom reformen vid ökningsom av en av
arbetstiden med 5 respektive 9 procent.
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För påbelysa möjligatt inverkan hushållensförändringen av
ekonomi har den ökning skatteintäkterna blir följdenav som

de ökade hushålleninkomsterna här antagits komma till-av
i direktgodo hushållensproportion till de individuella

disponibla inkomst. Resultaten bör i första hand ses som en
storleksordningl.illustration utfalletsav

de genomfördaI modellsimuleringarna har 23 procentenheter
arbetsgivaravgifterna betraktats skatt se sid 118av som

50 uppgåoch de indirekta skatternaPM har antagits till 20
hushållens disponibla inkomster jfrprocent Perbo,av

hushållen1988. Eftersom varje utbetalning till till följd
ökade skatteintäkter resulterar i indirekta skatterav nya

kan utbetalningen göras större än intäktsökningen i första
omgången långsiktigadenutan budgetbalansen förändras.att
Vid antagande de indirektaett skatternas andel denom av

pådisponibla inkomsten innebär20 det utbetal-procent att
ningarna kan göras 25 större än intäkterna.procent Den

hushållenssammanlagda ökningen disponibla inkomster ut-av
gör därför i räkneexemplen 154 100 1,23 1,25procent X X

beräknadeden arbetsinkomstökningen.av

tabellernaI 4.1 och 4.2 visas de genomsnittliga förändring-
hushållens ekonomiska standard disponibla inkoms-ocharna av

minus framgårbostadsutgiften.ter tabellerna in-som kanav
uppgåkomstökningen till betydande belopp.

hushållskategorierUtfallets fördelning1. mellan olika är
påberoende det sätt vilket ökadede skatteintäkternaav

hushållenkommer påtillgodo. Inverkan resultatet olikaav
fördelningsprinciper illustreras närmare i avsnitt 5.
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Genomsnittlig ekonomiskTabell 4.1 förändring standardav
minus viddisponibel inkomst bostadskostnadoch

år.påreallöneökning Hf 20-64§3.en

DIREF ö ä d iF r gr n n
Hushållskategori DIREF DI-Bokost.1989

Ensamstående +6200barn 1.69 +8%utan
Ensamstående +9600med barn 1.46 +9%
Giftasambo. barn 2.25 +13900+8%utan
Giftasambo. med barn 1.66 +9% +16000

hushållSamtliga 1.8 +8% +10600

Genomsnittlig förändringTabell 4.2 ekonomisk standardav
och disponibel inkomst minus bostadskostnad vid

år.påreallöneökning 20-649 %. Hfen

DIREF ö ä d iF n r n gr
Hushållskategori DIREF1989 DI-Bokost.

Ensamstående barn 1.69 +l5% +11900utan
Ensamstående med barn 1.46 +15% +16800
Giftasambo. barn 2.25 +15% +25200utan
Giftasambo. med barn 1.66 +28600+16%

hushållSamtliga 1.8 +15% +19400

hushållskategoriernaSpridningen i utfallet för olikade
enligt modellsimuleringarna iillustreras tabell 4.3 4.5.-

hushållTabellerna visar ökningackumulerad andel med av
disponibel inkomst minus överstigande olikabostadskostnad
nivåer.

40—RINK4
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förstaDen tabellerna 4.3 visar utfallet förav det huvud-
alternativ med 1 reallöneökningprocents ipresenteratssom

tvåavsnitt 3. därefterDe följande tabellerna fallenavser
med 5 respektive 9 reallöneökning.procents

framgår uppgårsom tabell hushåll4.3 andelen dispo-av vars
nibla inkomst minus bostadskostnad ökar än 2000 krmer per
år till 46 i% l-procentsalternativet. Denna procentandel
ökar till 83 respektive 93 % i 5 och 9 procentsalternativet.

hushållAndelen samtliga disponibla inkomstav minusvars
bostadskostnad minskar år uppgårän 2000 kr i l-pro-mer per
centsalternativet till 17 % 100 83. andel minskarDenna-
till 2 respektive 1 % i övrigade alternativen. detAtt en-
ligt modellsimuleringarna finns hushållkvarvarande i denna
kategori i de högre påalternativen beror bl det blandatta
modellhushållen hushållfinns saknar positiv disponibelsom
inkomst och har negativ förvärvsinkomst. Även ränteavdrags-
taket härhar betydelse.

Tabell 4.3 spridningen hushållskategorierinom olika av
disponibel inkomst minus bostadskostnad vid en

påreallöneökning 1 %. Ackumulerad andel i %.

ökning Ensamstående Giftasambo samtligaav
DI-Bokost. medutan medutan
överstigande barn barn barn barn

20000 O 0 2 3 1
10000 2 3 14 16 8

6000 9 17 30 35 20
2000 37 59 56 59 46

2000 78 88 78 83 83—
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hushållskategorierspridningen olikaTabell 4.4 inom av
viddisponibel inkomst minus bostadskostnad en

på ireallöneökning Ackumulerad andel %.5 %.

ökning Ensamstående Giftasambo samtligaav
medDI-Bokost. med utanutan

överstigande barn barn barn barn

27 1220000 1 2 23
4667 7510000 27 47
6752 77 81 886000
8392 952000 72 94

9897 982000 97 99-
100 10099 100 9910000-

hushållskategorierSpridningen inom olikaTabell 4.5 av
bostadskostnad viddisponibel inkomst minus en

på andel i %.reallöneökning %. Ackumulerad9

ökning Ensamstående SamtligaGiftasamboav
medmedDI-Bokost. utanutan

överstigande barn barnbarn barn

78 4216 33 6620000
7685 89 9610000 58

97 8694 946000 74
9397 982000 90 99

99 9999 98100
100100 100 100100



28 Bilaga 17 SOU 1989:33

5. KOMPLETTERANDE SAMHÄLLSEKONOMISKANALYSER AVSEENDE EN
PÅEFFEKTIVITETSVINST 5 %.

dettaI avsnitt redovisas detaljerade resultat avseendemer
hushållsekonomiskade effekterna vid antagandeett om en

samhällsekonomisk effektivitetsvinst motsvarande reallöne-en
påökning 5 %. Modellsimuleringar har genomförts med en upp-

hushållendelning efter antaletav och ocksåbarn, ochvuxna
för lägenhets-separat respektive Ävenegnahemsboende.

decilindelade resultat redovisas.

Jämfört med tidigare avsnitt gäller följande:

Finansieringsförutsättningarna skiljer frånsig avsnitt- 3
och 4 påde byggeratt detaljeradgenom informationmer
från inkomstskatteutredningen från mitten maj 1989 iav
vad fastighetsskatt och momsbreddningaravser berörsom
boendekostnaderna.

hushållskategorierIndelningen i i avsnitt 5.1 är- mer
detaljerad än i avsnitt på4, bygger princip förmen samma
återföring hushållentill ökade skatteintäkter.av

Även andra principer återföringför ökade skatteintäk-- av
hushållentillter belyses, jfr avsnitt 5.2.

5.1 Indelning hushållssammansättningefter och i deciler
ekonomiskaDet utfallet vid S-procentig reallöneökningen

ipresenteras tabell 5.1 hushållsindelningmed isamma som
tabell 3.1 för 1-procentsfallet. Återföringen hushållentill

reallöneökningen över 1 påav % har skett sätt isamma som
avsnitt 4, dvs i hushållensproportion till disponibla in-
komster.
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hushållframgår förskillnaderna i utfalltabell 5.1Av att
i falleti densammaolika barn blirmed antal stort sett som

jfr tabell 3.1.1-procentiga reallöneökningarmed

år genomsnittligDIREF 1989 ochEkonomiskTabell 5.1 standard
disponibel inkomst DI minusökning standard ochav

Reallöneökning 5 %.bostadskostnad.
år.Hushåll med Hf 20-64

hushållAndel
Förändring DI-Bokost.FörändringDIREF vars

minskar änDIREF DI-Bokost.1989 mer
krår krår2000 %%

Giftasamboende
216600med barn 1.66 9

15200 21.82 9l barn
16400 12 barn 1.61 9
20100 23 barn 1.42 11

0barn 13 241004+ 1.26

314000barn 2.25 8utan

Ensamstående
9400 1med barn 1.46 8

21.51 8 78001 barn
02 barn 1.40 8 10100

barn 13400 03+ 1.32 9

barn 5900 31.69 7utan

hushållsamtliga 31.8 8 10700

lägenhet respektiveTabell 5.2 5.3 boende ioch egetavser
i lägenhet harhem exkl. jordbruksfastighet. Boende samt-

påfå Förliga förutsatts bostadskostnadsökning 12,4 %.en
frånutgåri modellsimuleringarna denboende hem atteget
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löpande årfastighetsskatten uppgår1991 till taxerings-ett
årsvärde nominellt är 75 % 1988 marknadsvärde ochsom av

högre än47 % nuvarande taxeringsvärden. vidSkatten försälj-
ning har antagits 0,38 % marknadsvärdet. skattDennavara av
har i modellsimuleringarna behandlats fördröjd fas-som en
tighetsskatt på hushållen påfördelats sättsom samma som

löpandeden fastighetsskatten.

påverkarMomsökningar bostadskostnaden har liksom isom av-
snitt 3 inräknats i bostadskostnaden, vissa justeringarmen

påbeloppen har skett grundval det underlagetav senasteav
från inkomstskatteutredningen mitten maj 1989.av

Tabell 5.2 Ekonomisk standard 1989 och genomsnittlig föränd-
ring standard disponibeloch inkomst DI minusav
bostadskostnad. HushållReallöneökning 5 %. i

år.lägenhet. Hf 20-64
hushållAndel

Ö ä idF DI-Bokost,r n r n g vars
REF REFDI DI-Bokost minskarDI änmer

krår1989 % krår2000 %

Giftasamboende
med barn 1.62 10 17300 0,5

1 barn 1.74 10 16100 1
2 barn 1.55 11 18100 0

3+ barn 1.36 12 21200 0

barnutan 2.18 9 14700 1

Ensamstående
med barn 1.43 9 9600 0,5

1 barn 1.46 8 8000 1
2+ barn 1.36 9 11200 0

barn 1.68utan 8 6200 3

hushållSamtliga 1.75 8 9500 2
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modellsimuleringarna blir genomsnittliga bostads-Enligt den
årHf 20-64 17 %kostnadsökningen för egnahemsboende med ca

ingår dåpensionärshushållen. vidHäri skattenlägre förmen
reavinstskatten.försäljning

framgår denökningen eko-tabell 5.2 och 5.3 blAv att ava
samtligagenomsnitt för hus-standarden, räknadnomiska som

håll, iför i lägenhet än för boendeär högre boende eget
där-disponibla inkomsten ärökningMotsvarande denhem. av

på högreför i vilket beror denhögre boende hemegetemot
hushåll.störrefrekvensen av

genomsnittlig föränd-Ekonomisk standard 1989 ochTabell 5.3
minusdisponibel inkomst DIring standard ochav

HushållReallöneökning iS %.bostadskostnad.
år.hem. Hf 20-64eget

hushållAndel
ö ä i DI-Bokost.dF n g varsr n r

änDIREF DIREF minskarDI-Bokost. mer
krårkrår %.1989 % 2000

Giftagsamboende
215700med barn 1.71 8
28 140001 barn 1.91

14700 1barn 1.65 82
20100 2barn 1.43 103+

12700 42.39 7barnutan

Ensamstående
69001.65 5med barn
53001.76 4barn1
84002+ 1.48 6barn

2800 14barn 2.30 3utan

hushåll 4Samtliga 1.98 7 12800

1011500Storstadsexempel 2.37 5
812600barnfam. 1.93 5varav
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Liksom för fallet med 1-procentig reallöneökningen har för-
ändringen inom hushållsdecilerolika också studerats varvid
indelningen gjorts efter ekonomisk årsstandard i 1989 sys-
tem. tabellI 5.4 redovisas den procentuella förändringen av
den disponibla inkomsten räknad medelvärdeett för hus-som
hållen inom respektive decil.

likhetI med tabell 3.4 i avsnitt 3 har resultatet för den
första decilen inom påsatts parentes grund de brister iav
dataunderlaget och de metodproblem gäller denna decil.som

framgårtabellenAv denatt procentuella förändringen denav
disponibla inkomsten är i huvudsak för de olika deci-samma
lerna.

Tabell 5.4 Procentuell förändring hushållens disponiblaav
inkomst DI vid påreallöneökning 5 % ochen

mot DI proportionell fördelningen de ökadeav
skatteintäkterna. år.Hf 20-64

Medelvärde Medelvärde Andel % vars
Ek. standard förändring minskarDI mer

Decil DIREF 1989 %DI än krår2000av

1 0.86 1,2 8
2 1.24 7,9 2
3 1.39 7,7 1
4 1.51 7,9 1
S 1.62 7,4 1
6 1.74 7,7 1
7 1.88 7,7 1
8 2.07 7,7 1
9 2.31 8,2 1

10 3.05 7,5 2
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5.2 Alternativ fördelning ökade skatteintäkternadeav
påhushållolika är naturligtvis beroendeUtfallet för av

hushål-vilket sätt ökade skatteintäkterna kommade antages
något pålen till För inverkan resultatetdel. belysaatt av

återföringsprincipen simuleringar även genomförts delshar
förutan effekten ökade skatteintäkternade och dels medav

fördelas hälftenmetod. det falletIen annan senare som
hushållenstidigare i proportion till disponibla inkomst.

Huvuddelen hälften fördelas i ställetden resterande medav
vilketkonstant belopp konsumtionsenhet motverkarett per

det orealistiska implicita i tidigareantagandet den metoden
hushåll årtillfälligt negativa förvärvsin-haratt ettsom

fåkomster negativ disponibel inkomst inteoch alls skulle
del samhällsekonomiska effektivitetsvinsterna.de somav
nämndes i avsnitt transfereringarna inte3 har uppräknats

hänsynmed till de kostnadsökningar följer reformenssom av
underhållsbidragbidragsförskottfinansiering. Här har till

ensamstående ökatsbarn med belopp motsvarandeutan ett
års4,9 % bidragsförskott motsvarande ökning1989av av

underhållsbidragutbetalda ej gjorts.har

fråndet fall ökade skatteintäkternaI bortser deatt man
således återför hushålleni tilloch modellen ej dem ökar

hushållens genomsnittliga ekonomiska standard med 4 %ca
år.Hf 20-64 Disponibel inkomst minus bostadskostnad ökar

krår. hushålli fårgenomsnitt med 5700 Andelen som en
krår uppgårminskning är större än 2000 till 10 %.som

Resultaten simuleringarde genomförts enligt denav som
återföringsprincipenalternativa i tabell 5.5-presenteras

5.7.
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årTabell 5.5 Ekonomisk standard DIREF 1989 och genomsnitt-
lig förändring disponibelstandard och inkomstav
DI minus bostadskostnad. Reallöneökning 5 %.

återföringsprincip.Blandad
Hushåll år.med Hf 20-64

hushållAndel
DIREF ö ä idF DI-Bokost.r n r n g vars

1989 DIREF DI-Bokost. minskar änmer
krår krår% 2000 %

Giftasamboende
med barn 1.66 9 16800 1

barn 2.25 8 13100 3utan

Ensamstående
med barn 1.46 10500

barn 1.69 7 5800utan 3

hushållsamtliga 1.8 8 10600 2

jämförelse tabell 5.5 5.1 visarEn och den alterna-attav
återföringsprincipentiva någrainte tillupphov störreger

hushålls-förändringar genomsnittligt för olikautfallav
kategorier. Disponibel inkomst minus bostadskostnad ökar
något mindre för giftasamboende barn medan ökningenutan

något ensamståendeblir större för med barn. Andelen vars
disponibla inkomst minus bostadskostnad minskar med änmer

från2000 kr reduceras till3 2 %.

redovisas för olika deciler.tabell 5.6 resultatet TillI
frånskillnad ökningentabell 5.4 blir den procentuella här

större i de lägre decilerna. värdet för decil 1 ökatAtt
från till1,2 % 6.3 % sammanhänger bl med det i dennaatta

hushåll lågdecil finns i vissa ävenmed och fall negativ
disponibel inkomst. Tabell 5.7 visar motsvarade resultat för
hushåll minst heltidsarbetande.med en
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hushållens disponiblaTabell 5.6 Procentuell förändring av
påreallöneökninginkomst DI vid 5 %.en

återföringsprincip. år.20-64Blandad Hf

Medelvärde Medelvärde Andel % vars
minskarEk. standard förändring DI mer

krårDIREF änDecil 20001989 %DIav

41 0.86 6,3
1.24 8,7 12

11.39 8,23
11.51 8,24
21.62 7,55 .
11.74 7,66

7,5 17 1.88
7,3 18 2.07

12.31 7,79
210 3.05 6,8

hushållens disponiblaförändringTabell 5.7 Procentuell av
återföringsprincip.inkomst DI. Blandad

Hushåll någon år.Hfheltidsarbetande. 20-64med

Medelvärde Medelvärde Andel % vars
minskarförändringEk.standard DI mer

krår.DIREF änDecil % 20001989 DIav

8,8 31 0.98
12 1.32 9,0

8,9 03 1.46
14 1.58 8,2

5 1.70 7,8 1
O6 1.82 7,6

7 11.97 7,3
28 2.16 7,3

9 12.39 7,4
10 3.14 26,6
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26.Kustbevakningensroll i denframtidasjööver-

vakningen.Fi.
27.Forskningvid demindreochmedelstorahögskolor-

U.na.
28.Utbildningar för framtidenstandvård.U.
29.Samarbetekring klinisk utbildningoch forskning

inför 90-talet.U.
30.Professorstillsätming.Enöversyn procedurenvidav

tillsättning profcssorstjänster.U.av
31. Statens ochprovstyrelse.mät-
32.Miljöprojekt Göteborg för Hisingen.ME.ett renare-
33. Reformeradinkomstbcskatming

Skatterefonnenshuvudlinjer.Del-
Inkomst kapital. Delav-

tjänst,Inkomst lagtextochkommentarer.Delav-
Bilagor, Del 4. Fi.expertrapporter.-

företagsbeskattning34.Reformerad
Motiv lagförslag.och Del-
Expertrapportcr.D012.Fi.-



Statens offentliga utredningar 1989

Systematisk förteckning

Utrikesdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet
Den regionalaproblembiiden.[12]presstjänst.UD:s [8] -
Mångfald enfald.Del [13]mot
Mångfald enfald.Del Lagstiftning ochmotFörsvarsdepartementet
rättsfrágor.[14]

Riskerochskyddför befolkningen.[17] Regionalpolitikensförutsättningar.[19]

IndustridepartementetKommunikationsdepartementet
Statligt finansiellt [24]Öresundsförbindelser. stöd.Fasta [4]
Rapportertill ñnansieringsutredningen.[25]Storstadstrañk2 Bakgrundsmaterial.[15]- Statens ochprovstyrelse.[31]milt-

Finansdepartementet Civildepartementet
Beskattning fåmansföretag.[2]av särskilde förRapport den utredaren granskningav avSärskildinkomstskatt för utländskaartisterm.fl. [9] hotbilden säkerhetsskyddetIcingoch statsministermotHushallsparandet Huvudrapportfrån Spardelega-- Olof Palme.[1]tionenssparundersökning.[11] statistikproduktion.integritetenvid [3]Kostnadsutvecklingochkonkurrensi banksektorn.[16] Samordnadlänsförvalming.Del Förslag.[5]Tullregisterlag [20]m.m. Samordnadlansförvaltning. Bilagor.Del [6]Kustbevakningensroll i denframtidasjöövervakningen. SÄPO Säkerhetspolisensarbetsmetoder.[18]-[26]
Reformeradinkomstbeskattning BostadsdepartementetSkattereforrnenshuvudlinjer. Del [33]- Parkeringsköp.[23]Inkomst kapital.Del [33]av-

Inkomst tjänst.lagtextochkommentarer.Delav- Miljö- energidepartementetoch[33]
Bilagor, [33]Delexpertrapporter. Sättvärdepå miljön miljöavgifter påsvavelochklor.- -Reformeradföretagsbeskattning [21]
Motiv och lagförslag.Del [34] Miljöprojekt Göteborg för Hisingen.[32]- ett renare-Expertrapporter.Del [34]-

Reformeradmervardeskattm.m.
Motiv. Del [35]-
Lagtextochbilagor. Del [35]-

Inflationskorrigeradinkomstbeskattning.[36]

Utbildningsdepartementet
Vidgadetableringsfrihetför medier. [7]nya
Två treårigalinjer. [10]nya
Censurlagen modernisering biografförordning-en av-

[22]en.
Forskningvid demindreochmedelstorahögskolorna.
[27]
Utbildningarför framtidenstandvård.[28]
Samarbetekring klinisk utbildningoch forskninginför
90-talet.[29]
Professorstillsättning.En procedurenvidöversynav
tillsättning professorstjänst.[30]av
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fram förslag tillutredningar arbetat den skatte-De som
reform planeras i kraft redovisarträda 1991som V.

islag nedanstående SOU:er

SOU 1989:33

Reformer
De r

9:355
rmerad mervärdeskatt KISi m.m.-

-0 1 Motiv
och bilagorDel 2 Lagtext

1989SOU :36
Inflatiorzskorrigerad inkomstbeskattning IBU

SOU 1989:38
skatteutredningarnas betänkandenSammanfattning av
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