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Sammanfattning

skattereform genomfördes unik till sinDen 1990-1991som var
omfattning. Den förändrade de ekonomiska villkoren för hushåll
och företag på i flera avseenden genomgripande Densätt.ett
utvärdering föreligger visar refoimens målsättningar påattsom nu
flertalet punkter blivit Skattesystemetväl uppfyllda. har blivit mera
robust och mindre manipulerbart skatteplanering. Skattesys-genom

hushållens och företagens handlande på mindretemet styr ett
godtyckligt och samhälllsekonomiskt riktigt refor-Detsätt.mera
merade kan fungera med den ökade internationaliseringsystemet

skett i ekonomin. Skatteadministrationen har blivit enklare.som
Däremot har de villkor uppställdes för reformen den skulleattsom

statsñnansiellt och fördelningspolitiskt neutral inte uppfylltsvara
fullt på kort sikt. Reformens bidrag till ökad spridning iut
ekonomisk standard dock begränsad. På längre sikt bedömsär
underfinansieringen minska.

Trots det har -gått fem år sedan reformen genomfördes detatt är
inte möjligt definitiv och slutlig bedömningännu är göraatt en av

reformens effekter. Den ekonomiska depressionen under början av
1990-ta1et det inte blev så kortsiktiga effektergör att stora som

dröjer ocksåDet innan vissa effekterna fullväntat. av ger av-
kastning. Det gäller långsiktiga beslut investeringskaraktärt.ex. av
såsom valet utbilda sig, och effektivitetsvinster på siktatt av en
bättre kapitalallokering. De allmänna förväntningarna då reformen
genomfördes effektema reformen skulle få snabbareatt ettvar av
genomslag vad faktiskt blivit fallet. Lågkonjunkturen ochän som

vikande efterfrågan huvudorsakema till förloppet blivitär atten
utdraget.mer

reformenOm inte kommit till stånd skulle svaghetema med det
gamla skattesystemet förstärkts ökad internationell rörlighetgenom
och friare kredit- och valutam arknader. Det skattesystemet börnya
därför inte jämföras med det gamla såsom det verkadesystemet
i slutet 1980-talet hur det skulle ha fungerat underutanav snarare
l990-talet det hade varit kvar. Refonnen nödvändig. Detom var

bra reformen genomförd och vi harär övergångspro-äratt att
blemen bakom oss.
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kommitresultatkaraktäristik desammanfattandeEn kort somav
nedan.utvärderingenfram i ges

katteplaneringenS

till skatte-möjligheternaskatterefonnenförväntat minskadeSom
minskade. Dettapå skatteplaneringenomfattningenplanering och

skatteplaneringen inomoch förprivatpersonerbåde förgäller
deockså ha dämpatbedömsSkattereformenföretagssektorn.

efteruppståttskatteplaneringinternationelltillincitament som
finna enklaSvårigheternavalutamarknaden.avregleringen attav

skattepla-dock intemationellkontrollmetoderoch effektiva gör att
med det skattesystemetskattefuskoch ärnering ettäven nya

framtiden.orosmoln inför
underskattefuskpå ökatvisar inget tyderUtvärderingen ettatt

haft någoni sigmån skatterefonnendenperioden 1980-1992. I
sänkande.effektdennaeffekt på fusket bedöms vara

och konsumtionSparande

minskningbetydelse för denhaft ganska litenSkattereformen har
hushållssparandetökningkonsumtion och denhushållens avav

andral990-talet. främstbörjan Detinträffat under äravsom
helt klart lett tillhar reformenspelat in.faktorer Däremot attsom

ökat sitthar kraftigtHushållenändrat inriktning.sparandet
har minskat.reala sparandet Detfinansiella sparande medan det är

påförändringarna berormycketdock svårt huratt somavange
skulle hasparandeförändringenreformen. delEn ägtstor rumav

väsentligt högreföljd bl.a.också reformen ettutan avsom en
haRefonnen beräknasminskad inflationstakt,ränteläge och en

på vilketvillapriserna 15orsakat fall i motsvararprocentett ca
på småhus under årenreala fallet i prisernaungefär hälften detav

politiskapå andrahälften prisfallet berorAndra1990-1993. av
detlågkonjunkturen ochföljdernabeslut de allmännasamt av

ändrade in-På lång sikt bör denstabiliseringspolitiska läget.
kanaliseras iinnebära kapitaletriktningen sparandet att merav

dockallokeringsvinstema harfonner. långsiktigaproduktiva De
kom fördjupa konjunktumed-till priset reformenköpts att attav

på fastighetsmarkna-och förstärkte omställningsproblemengången
den.
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Företagen

De första åren efter skattereforrnen har från konjunktursynpunkt
varit och företagens anpassning till den bolagsbe-extrema nya
skattningen inte avslutad. Allt tyder dock på detär att nya

bättre och förutsättningslös prövning olikasystemet ger en mer av
investeringsprojekt.

Ojämnhetema i skatteeffektema olika handlingsalternativ harav
minskat, liksom inlåsningseffekter. Skatteövervägandensystemets

Överensstämmelsenfåtthar betydligt mindre mellanutrymme.
verklig och skattepliktig vinst har blivit bättre. Systemet bedöms
också ha blivit internationellt konkurrenskraftigt bl.a. attgenom
dess genomskinlighet har ökat. Det kan också verkasystemetnya
jämnare mellan företag olika storlek och karaktär.av

Effekter arbetsutbudetpå

Förväntningarna då skattereformen beslutades reformenattvar
skulle påverka arbetsutbudet positivt. Bedömningen grundades bl.a.
på resultat från rad utländska undersökningar viden som gav
handen skatterna spelade viktig för hushållensroll arbetsut-att en
bud. Senare studier på svenska data föreligger och indikerar attnu

kan förvänta sig effekt på arbetsutbudet på ett procentman en par
följd skatterefonnen. Detta något mindre vad deär änsom en av

internationella studierna pekade på, ganska väl överensstäm-men
mande med de försiktiga bedömningar gjordes i ut-mera som

Ävenredningen föregick reformen RINK. effekterna intesom om
så de ändå viktiga, visar utvärderingen,är är med hänsyn tillstora

skattekilama mycket höga före skatterefonnen och fort-att var
Ävenfarande höga för vissa små förändringarär igrupper.

arbetsutbudet kan betydande effektivitetsvinster. Denge svaga
efterfrågan i ekonomin åren efter skatterefonnen dockgör att man
inte kan räkna med effekter på faktiskt arbetad tid i det kortastörre
perspektivet. Inget emellertid reformen långsiktigtmotsäger att
kommer få den förväntade effekten.att

En dimension på arbetsutbudet antalet arbetade timmaränannan
kvalitétsaspekten i form arbetskraftensär utbildning. Avkast-av

ningen på utbildning har fått bättre skattebehandling. Skattere-en
formen har medfört utbildning och karriärval lönar sig bättre.att
Detta kan bidra till fler avstår från låg lön tidigt i livet föratt att
istället utbilda sig och få högre lön längre fram. in-Menen
citamenten till resultatgivande utbildning eller andra karriärsats-
ningar ökar för redanäven etablerade i yrkeslivetärpersoner som
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emellertidsaknasUnderlagrelativt hög lön.yrken medinklusive i
effekter.kvantifiera dessaför att

lågkonjunkturenochSkatterefonnen

medsammanfallaskattereformen komGenomförandet att enav
pålågkonjunkturekonomin. Dennakraftig nedgång imycket var

bådesådan hadeReformenskattereformen.oberoendeväg somav
verkadeUnderñnansieringeninslag.kontraktivaexpansiva och
påinverkan detmedan reformensekonominstimulerande på

indikerareffekt. Sammantagetnegativfinansiella sparandet gav en
bidragit tillsannolikt harskattereformenutvärderingen attatt

dock inteReformenlågkonjunkturen.fördjupa vara ensynes
Skatterefonnenkrisförloppet.ekonomiskafaktor i detprimär

produktionsbortfallskapatkortsiktigt hauppskattas ett som
BNP.bruttonationalproduktenknappt procentmotsvarar aven

finansieringReform ens

1992 kan1991 ochpå kort siktreformenUtvärderingen visar att
miljardergenomsnittmed i 25underñnansieradha varitberäknas
uppskatt-effekt påosäkerDärtill kommerår.kronor en merper

hatordereformenpå grundmiljarder kronorningsvis 10 attav
Även reformenlågkonjunkturen.till fördjupa ärbidragit att om

påslå fast denviktigtpå kort sikt detunderfinansierad attär att
i statsñnans-underskottenhuvudorsak till deintet är storasätt en

påindikationervidarel990-talet. finnsbörjan Detunder avema
Finansieringenefterunderfmansieringen minskar 1992.att genom

grundpåkapitalbeskattning blir alltändrad större meraav en
ökadeorsakaktiekurserna. Enpositiv utveckling ärannanav

företag medoch ii exportföretagenskattepliktiga vinster ex-
minskadbero påtill viss del kanverksamhet somportrelaterad

hushållenanpassningarskatteplanering. De gör avnusom
hushållensliksomskuldsättningbostadsefterfrågan och sinav

ökar.skatteintäktemamedför på siktskatteplaneringminskade att
arbetsutbudökatkankonjunkturlägeMed förbättrat även ettett

minska underfmans-tilleffektivitetsvinster bidraandraoch att
frågapå siktunderñnansieradieringen. Om reformen även ärär en

sig denhelstidag. Hursäkert besvaragårinte röratt somsom
bestående väsentligt mindresannoliktomunderñnansieringenmera

år.skatterefonnens förstaförvad gällerbelopp än som
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fördelningseffekterReformens

Skatterefonnen och tekniskt genomgripandestor settvar en
fåomläggning. Ett reformens huvudsyfte att ett systernav var som

samhällsekonomiska effektiviteten. Reformens för-ökar den
och utifrån denna övergripandedelningseffekter bör bedömasses

målsättning.
beräkningar reformens fördelningseffekter gjordes iDe av som

på framskrivningar och be-samband med refonnbeslutet byggde
sådömningar olika slag bl.a. rad basbreddningar. Vidav en enav

omläggning kommer kalkylerna alltid innehålla visstatt ettstor
på denmått osäkerhet. Utvärderingen har kunnat baserasav

faktiska utvecklingen skattebasema och därmed säkrareenav ger
bild refonnutfallet. det finns fortfarande osäkerheter kvar.Menav
Utvärderingen visar den bild reformens fördelningseffekteratt av

inför genomförandet reformen håller för de allra flestasom gavs av
Resultatet de beräkningarna ligger mycket denäragrupper. av nya

reformpropositionen. på viktigkalkyler gjordes i Mensom en
underskattade beräkningarna reformutfallet.punkt de gamla

harHushållen med de högsta inkomsterna och högre tjänstemän
fått på.högre utfall vad de tidigare kalkylema visadeänett
Utfallet för de hushållen med högst ekonomisk10 procent av
standard ligger i de beräkningarna genomsnittet förnäranya

hushåll, innebärsamtliga vilket ökning den disponiblaen av
inkomsten regelför-med 3 följd reformensprocentca som en av
ändringar enligt kalkylerna i propositionen.0,2mot procent

finns rad andra aspekter på refonnen också finnasDet bören som
med i bilden vid värderingen fördelningseffektema. Sverige harav
fått tåligt och robust på kaninte sättett systemmera som samma
utnyttjas för skatteplanering. Skattereformen minskade skatteplane-
ringen, och detta har i sin ökat träffsäkerheten i fördelnings-tur
politiken. Utvärderingen visar spridningen i faktiskt betald skattatt
vid arbetsinkomst minskat väsentligt för i högresamma personer
inkomstlägen i samband med skattereformen. Den s.k. horisontella
rättvisan har således ökat. Beskattningen förmåner och bas-av
breddningar i kapitalinkomstbeskattningen har gjort särskilt högin-
komsttagarnas inkomster synliga. Skattesystemet enklareärmera
och lättare förstå för den enskilde.att

Många förändringar har gjorts skatte- och transfereringssyste-av
efter reformen. blir allt svårareDet och skiljaavgränsaatt utmen

reformens roll i sammanhanget och det blir tidenmed mindre
intressant. Av reformutfallet går inte dra några bestämdaatt mer
slutsatser inkomstfördelningen såsom sig idag.den terom
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skattesystemHanteringen etav

skattskyl-Skatterefonnen medförde den tid och de kostnader deatt
minskat totaltdiga lägger ned på redovisa och betala skatteratt

den bemärkelsen har skattesystemet blivit enklare. DetI ärsett.
främst fysiska fick det enklare. Skatteredovisningenpersoner som

betungande för minsta företagen. Strävanrelativt deär sett mest
förenkla reglerna.bör attvara

effektivitetSamhällsekonomisk

effektivitetsvinsterskattesystemet bör på sikt radDet ge ennya
svåra kvantifiera. Effektivitetsvinsterdessa kanäven attom vara

minskade skattekilar och ökat arbetsutbud. Andra vinsterföljer av
för effektivare kapitalalloke-reformen skapat incitamentär att en

också förutsättningar förring. Minskad skatteplanering skapar en
ökad samhällsekonomisk effektivitet.

Reglemas stabilitet

fanns uttaladeSkattesystemet ñck inte den stabilitet detsom
efterförhoppningar mängd regelförändringar har gjortsEnom.

så kommitténs bedömningreformen. alla ändringarMen är atttrots
hållsfundamenten kvar. Det viktigt regelsystemetär är att mer

stabilt och huvudprinciperna framöver reformen skallvärnasatt om
åsyftade och förväntade effekterna.dege
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Summary

The refonn that took place in its1990-1991 unique intax was
changed the economic circumstances of private in-scope.

dividuals and business enterprises that fundamentalways were
in several The evaluation available shows that therespects. now
reform in achievedhas its objectives well. Themost taxareas very

has become robust and less exposed manipulationsystem tomore
result of avoidance schemes. The determinestax tax systemas a

the actions of private individuals and companies in less arbitrarya
and economically sound The reformed systemmore manner.
capable of functioning in the international environment intomore
which the has moved. has become simpler ad-toeconomy
minister the The conditions which the reformtax system. upon was
based that should be neutral in of public finances andterms———
distribution policy have been fully satisfied in the shortnot—

However, the role of the reform in broadening the dispersionterm.
of economic standards limited. On the long-term horizon, the
element of under-financing expected decrease.to

Though five since the reform implementedtaxnow years was
still possible arrive definite and final evaluation ofnot to at a

the effects. The economic recession the beginning of the ninetiesat
that the short—term effects evident expected.meant notwere so as

also takes time before of the effects work theirsome way
through the full. This for example, of long-termto true,
decisions of investment character, such decisions taketoan as
further training and education, and, eventually, efficiency gains
from the efficient allocation of capital. The generalmore expec-
tations when the reform carried that its effects wouldoutwas were
show through quickly than what in the turned beevent out tomore
the The recession and the weakness of demand the maincase. are

why the of have become prolonged.eventsreasons course more
If the reform had been implemented the shortcomings of thenot

old would have been underlined due in-tax system to greater
ternational mobility and deregulated credit and markets.currency
The should therefore be compared with the oldtax system notnew

the end of the eighties, but rather with thesystem atas was way
would have functioned in the nineties had been refor-not
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has beenthing thatgoodThe reformmed. was necessary. a
behindproblemsthat the transitionalimplemented and us.are now

from theresults which emergeddescription of the principalbriefA
below.evaluation provided

planningTax

the opportunities forreform reducedexpected, theAs taxtax
declined, bothof planningplanning and the extent tax among

Thewell within theindividualsprivate sector. taxcorporateas as
reduced the incentivesbelieved havereform also toto engage

theemerged in the wake ofplanning whichinternationalin tax
withassociatedmarkets. The problemsderegulation of currency

however,control doeffective offinding simple and mean,means
andinternational planningthat with the taxsystem,taxneweven

the horizon.still dark cloudevasiontax a on
nothing indicateshows that thereThe evaluation to any

period. farInin evasion during the 1980-1992increase tax so as
effect evasion,such has hadthe reform taxtax wasany onas

reduceprobably to

Household and consumptionsavings

factor behind the reduction inThe reform the mainnottax
level ofconsumption and the increase in the overallprivate

beginning of the nineties.household savings that occured in the
On the other hand,Other factors have been of importance.more

reform has led change in the characterquite clear that the to a
financialof savings. Consumers have dramatically increased their

savings, whilst the real savings have declined. However,
difficult how much of the change due the reform.to state to

wouldMuch of this change in savings have taken place in any
higherwithout the reform, due, for example, the markedlytocase,

reformlevel of interest and the lower inflation Therates rate.
estimated have reduction of in thecaused 15to centa some per
price of private houses, which approximately half of therepresents

fall in house The othertotal real prices between 1990 and 1993.
half of price other political andthe reduction due decisionsto

thethe general of the recession. In the long term,consequences
change in the character of savings will probably that capitalmean

channelled along productive lines. These long-terrnmore
allocation benefits have, however, bought price: thebeen at a
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theandhas tended intensify the recessionreform accentuateto
the market.problems of adjustment propertyon

Companies

cyclicalreform inThe first few after the extremetax wereyears
theof adaptation by companiesand the toterms, newprocess

Everythingtaxation complete.of yetcorporate notsystem
qualitythe will result in betterhowever, that systemsuggests, new

consideration of investment projects.neutraland more
alternatives of actioneffects of differentThe differences in tax

of thehave the locking in effectshave diminished, and system.so
The correspondenceconsiderations less.The for taxscope

better. Theand taxable profit has becomebetween actual system
international competition duealso assessed stand toto among

of the Theother things the system. systemtransparency new
differentbetween companies ofbelieved workalso to more even

size and character.

labourEffects supply ofon

thatthe reform decidedExpectations the timeat tax was were
of labour. Thiswould have positive effect the supplya on

of number of foreignbased partly the resultsassessment was on a
which indicated that played important role instudies, taxes an

of Swedish datawillingness work. studiesLaterpersons’ to are
effect the supply ofavailable and these indicate that an onnow

expected result oflabour of couple of becentper or so may as aa
slightly lower level than the internationalthe reform. Thistax a

fairly closely in line with the cautiousstudies suggested, but more
the reformmade by the commission priortax toassessments

theyRINK. the effects especially extensive,Even notare are
the less important, according the evaluation, in the light oftonone

the fact that wedges wide before the reform, and stilltaxtax were
for certain quite modest changes in the supply ofEvenare groups.

labour lead significant efficiency gains. The weakness oftocan
in thedemand during the since the reform does,taxeconomy years

however, that significant effect the workedactualmean no on
hours nothing thoughbe expected in the short Thereterm.may

that reform havecontradicting the in the long will theterm
expected effect.

Another dimension of labour supply than number of worked
hours skill.its quality in of The educationterms return on
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The reforminfavourablygiven terms. taxtreatment taxmorenow
choiceeducation andthat longer moreare nowa careerameans

might bepeoplewhyrewarding. This could be moreone reason
workingearly in theiraccepting lowwilling refrain fromto a wage

higherundergoing further traininglife in favour of to a wageearn
investvocational trainingacquirethe incentivelater. But toto ora

individuals whoforwill also improvein other inways a career
occupationslife, including thosealready entered workinghave

enoughhowever,high Thererelativelythat notwages.pay
effects.quantifying theseevidence for

thereform andThe recessiontax

withcoincidedimplementation of the reformThe tax very severea
regardlessthat would haverecession, recessioneconomic come,a

expansionarycontained bothThe reform suchof the reform.tax as
under-financing tended stimulateTheand depressive features. to

the level ofeffect of the refonnthe whilst the oneconomy,
the evaluationopposite effect. Overall,financial savings had the

thetended increasethe reform probablyindicates that totax
the reform doesseverity of the recession. However, not toappear

the of the economicprimary factor influencinghave been coursea
term, causedreform believed havecrisis. the short theln totax

ofcorresponding just underproduction shortfall to centperonea
domestic GDP.productgross

The financing of the reform

the short 1992 theThe evaluation shows that in 1991 andterm
reform probably under-financed by of 25 billionwas an average

uncertain effectskronor which be addedtoper year, may more
amounting billion kronor due the role of the reform10 toto some
in intensifying the recession. though under-financedEven was
in the short important emphasise that the reformterm, to was

for heavyby the main the deficit the centralno means reason
budget of the nineties. in-the beginning Theregovernment at are

dications that the level of under-financing began decline afterto
The financing changes1992. through capital growingtaxes on

due trend in the prices of shares. further factorAstrongerto a
the higher taxable profits of companies inand export-exporters
related of the which in depend lesscouldsectors parteconomy on

planning. The adjustments that households makingtax are now
their fordemand housing and in their indebtedness will, in the
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increase Withlead furtherlong taxtenn, to revenues. aa
supply ofincrease in thegenerally economic situation,stronger an

theother efficiency gains could help reduce degreelabour and to
under-Whether the reform remainsof under-ñnancing. notor

answeredquestion that befinanced in the long cannotterm a
under-financingthewith certainty Inat present. any case,

during thethan theprobably far less in extent case yearswas
following the reform.immediately tax

Distribution effects of the reform

inand far teachingThe refonn both extensivetax per se verywas
principal objectives of the reformstructural One of theits aspects.

efficien-improve the functionalthat wouldto create systemawas
effects of the reform shouldThe distributionof the economy.cy

this overall objective.therefore be and judged in the light ofseen
effects of the reform thatThe estimates of the distribution were

decision the reform basedmade in connection with the onon were
of various including the broade-projections and estimates types,

the of such far-reachingning of several bases. Intax case a
of uncertainty. Thereform, estimates always involve degreesome

actualevaluation, the other hand, has been based theonon
estimatechanges in bases, and thus provides accuratetax a more

although of uncertaintyof the of the reform,outcome some areas
evaluation description of thestill remain. The shows that the

effects the reform presented before in-distribution of was
the majority of in society. Thetroduced still apply to great groups

result of the calculations close the estimates madetonew very
in the reform bill. the earlier calculations under-However,tax
estimated the of the reform in In the ofoutcome respect. caseone
households with the highest incomes, and senior salaried employe-

the results rather higher than the earlier estimates foresaw.es are
In the calculations, the result for the decile of householdstopnew
with the highest incomes, close the for allto averagevery
households, which threeincrease of inrepresents centsomean per
disposable incomes due changes in the rules brought about byto
the reform, compared with the estimate of in the0.2tax centper
bill.

refonnThere several other the which should also betoaspectsare
included in overall equation when evaluating its distributionan

Swedeneffects. has resilient and robust whichsystemnow a more
less liable exploitation for planning than in the Theto tax past.

reform has reduced the of planning, and this intax extent tax turn
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The evaluationof distribution policy.has improved the accuracy
actually paid bythe ofshows that variations in amount tax

reducedbeen significantlyearning given income hasindividuals a
of thebrackets resultin the incomefor taxas apersons upper

Taxation ofthus improved.Horizontal fairness hasreform.
of fromtaxation incomeperquisites the broader bases forand

especially in themade incomescapital have transparent, casemore
individualssimpler, andhigh income Theof tax systemearners.

understand.find easierwill to

alteredtransfer has beenof taxation andThe paymentssystem
difficultbecoming increasingthe reform.frequently since to

andof the reform in thisidentify the roleand context,outseparate
possibleof time.interest with the passingwill be of less not

of theregarding the effectsdefinite conclusionsarrive taxto at any
today.distribution of incomesreform the toas appearson

The handling of the tax system

of time thatthe reform has reduced theSeen overall, amounttax
their wellreporting and payingdevote to taxes,taxpayers asas

the has beenthem. thatreducing what In tax systemcosts sense
individuals.this regard primarily for physical Insimplified, and in

for thereporting of burdensomerelative the mostterms, taxes
simpli-Attention should be focusedsmallest companies. onvery

thefying rules.

The ejficiency of the economy

should number ofIn the long the tax system generaterun, new a
efficiency gains, though be difficult themtoeven may express
in quantitative These gains due the taxterms. toare narrower

benefitwedges and the increase in the supply of labour. furtherA
that the reform has improved the incentives allocate capitalto

efficiently. planning have also given riseLess totaxmore
conditions that will help improve the efficiency of theto economy

whole.as a
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the rulesStability of

acquire the stability that had been explicit-The did nottax system
of changes in the rules have been madehoped for. A number

these changes the view of thesince the reform, but despite all
stillthat the fundamental features of the reformcommittee are

stability be given the rulesin place. important that greater to
safeguar-that the underlying principlesof the andsystemtax are

the reform produce the effects thatded in the future, to were
intended and expected.
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Inledning1

l.l Sammanfattning direktivenav

Skatterefonnen 1990-1991 mycket omfattande och förutsågs ivar
väsentliga avseenden påverka hushållens och företagens ekono-
miska situation och därigenom förändra förutsättningarna för
ekonomins funktionssätt på genomgripande Effekternaett sätt. av
refonnen skulle därför följas I juni 1990 bemyndigadenoggrant.

Åsbrink,regeringen statsrådet inom regeringen hadesom ansvaret
för skattefrågor, tillkalla kommittéatt med uppdragen att
utvärdera 1990-1991 års skatterefonn.

Enligt direktiven skall kommittén samordna de olika aktiviteter-
och regeringen ha detgentemot övergripandena föransvaret

utvärderingen. En väsentlig del utvärderingen skall ske i formav
forskning Skatterefonnens samhällsekonomiska effekter.av lom

direktiven det naturligt dennaatt är forskningsinriktadeattanges
del utvärderingen sker under ledning Konjunkturinstitutetav av
och Ekonomiska Rådet.

Enligt direktiven bör förstärkning statistikundcrlagetgörasen av
för utvärdering skatterefonnen särskilda undersökningarav genom
och redan planerade undersökningaratt kompletterasgenom för att
bättre belysa främst hushållens ekonomiska förhållanden.

Direktiven återfinns i sin helhet i bilaga

I direktiven det viktigast belysa effekterna påanges attsom
nedanstående områden.

Effekterna på fördelningen inkomster och förmögenheterav är
central fråga. Skatterefonnens övergripandeen syfte är att ge en

samhällsekonomiskt effektiv beskattning samtidigt demera som
fördelningspolitiska Ävenmålen uppfylls. effekterna de särskildaav
fördelningspolitiska åtgärder vidtogs i samband med skatte-som
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pensions-barnbidrag, bostadsbidrag,form höjdarefonnen i av
bostadstillägg borde beaktas.tillskott och kommunala

utbudet ochmån skatterefonnen påverkarFrågan i vilkenom
bakgrundarbetskraft borde belysas bl.a.allokeringen attmot avav

inkomstskatteutred-redovisadestvå underlagsrapporter som av
väsentligt olika resultat. EnSOU del IVningen 1989:33, gav

påverkar rörlighetendärvid hur reformen påintressant delfråga är
arkn aden.arb etsm

Lönestrukturen kanpå lönebildningen borde studeras.Effekter
marginalskatterskattereforrnen bl.a. lägrepåverkas attgenomav

lönerna före skatt. Detkan leda till minskad spridning varen av
arbetskraftsut-effekter påviktigt belysa skatterefonnensdärför att

och vid beaktandeinkomstfördelning både vid givna lönerbud och
lönestruktur.möjliga effekter via förändradav

kapitalavkastning inombeskattningreglerna förDe avnya
likfonniga jämförthushåll väsentligtföretag och för blev mera

därför påverka fördelningentidigare regler och kundemed väntas
Ävensparformer.investeringar och olikamellan olika typer av

investe-skuldsättning liksom de totalahushållens och företagens
påverkas.det totala sparandet kunde komma Detringarna och att

sparande och kapital-vikt refonnens effekter pådärför attvar av
delområdeallokering blev föremål för studier. Ett intressant var

effekter på företagens finansiering och investeringar.därvid
bostads-beräknades påtagliga effekter påSkatterefonnen ge

och derasmarknaden. Efterfrågan på bostäder, boendekostnadema
småhus ochhushållsbudgeten prisbildningen påandel samtav

föremål för analys.bostadsrätter områden borde blivar som
också studeras.Effekter på rörligheten bostadsmarknaden bordepå

mellan bordeSkatterefonnens effekter för jämställdheten könen
fråga aktualiseras inom flerabeaktas. Olika aspekter på denna av

beskrivna områden.ovan
områden direktivenVid sidan dessa i rad andraav anges en

områden, bl.a. skatteplanering, för vilka det ankom på kommittén
det lämpligt genomföra särskilda analyseravgöraatt attom avvar

skatterefonnens effekter.

Utredningsuppdragets1.2 genomförande

KUSK:s uppdrag avviker från det normalt för statligaärsom
kommittéer. Uppgiften har varit på övergripande planatt ett mera

till utvärdering kommer till stånd effekternaattse en av av en
genomförd refonn. ala för statliga kommittéer inomDet är attnorm

för kommittén utarbeta förslag till förändringar i olikaramen
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regelsystem fokus för KUSK har i stället stått samhälls-I dem.m.
ekonomiska effekterna och uppföljning fattade beslut.en av

Kommittén har haft drag forskningsråd. Med utgångspunktav
i direktiven har KUSK främstasin uppgift haft initieraatt attsom

vetenskaplig kvalitet ståndutvärdering med god kommit tillen
inom de områden utpekas i direktiven. Forskningsarbetet harsom
skett fristående från kommittén. Kommittén har aktivt följt det
arbete bedrivits bl.a. särskilda från deavrapporteringarsom genom
projektansvariga. de resultat och slutsatser redovisas iFör som

till KUSK författarna helt själva.rapporterna svarar
Som del i det övergripande KUSK haft för utvär-en ansvar

deringen harregeringen, kommittén sitt uppdraggentemot settsom
sammanfatta huvudresultat forskarnade iatt presenterat rapporter

till kommittén. Därvid har kommittén i del fall funnit anledningen
komma med kompletterande synpunkter.att

Medel för förbättring statistikunderlagetav

Redan innan kommitténs arbete började hade förberedelser
vidtagits för få fram underlag för bedöma behovetatt att av
förbättringar statistiken. På uppdrag Ekonomiska Rådet hadeav av

arbetsgrupp vilka data borde samlas in förutrett typeren av som
bättre belysa främst hushållens ekonomiska förhållanden. Enatt

miljoner kronor hade10 särskilt för detta ändamål.avsattsram om
Genom denna satsning skulle statistikunderlaget förbättras föräven

projektandra kommitténs. enlighetI med direktiven skulleän
kommittén bakgrund arbetsgruppens och i samrådmot rapportav
med Konjunkturinstitutet och Ekonomiska Rådet huravgöra
medlen skulle användas. Det med hänsyn till planeringenvar av
statistikinsamlingen viktigt fattasnabbt beslut i denna fråga.att

Kommittén beslutade i oktober 1990 medlen för förbättringatt av
statistikunderlaget skulle fördelas enligt följ

Utbyggnad Statistiska Centralbyråns årligaav
inkomstfördelningsundersökning HINK mkr4,75

Delfinansiering undersökning hushållensav om
ekonomiska levnadsförhållanden HUS ledd

nationalekonomiska institutionen vidav
Göteborgs universitet mkr3,5

Delfinansiering levnadsnivåundersökning LNUav en
vid Institutet för social forskning vid Stockholms
Universitet mkr1,75
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inkomsterundersökning hushållensHINK görsär somaven
statistiken. medelför den officiella Deårligen inom extraramen

avseendeför extraurvalanvisats har i första hand använts ettsom
fullständigforrnögna hushåll, förhöginkomsttagare och meraen

löneuppgifterna.kvalitetsförbättringpanelansats visssamt av
nationalekonomiskadrivs i samarbete mellanProjektet HUS

Uppgiftsinsamling förolika institutioner.forskare vid flera
ochtidgare tillfällen: 1986 1988.hushållen har gjorts vid 1984,tre

genomförtsdelfinansieringen från kommittén harstödMed av
ochHUS-undersökningar för 1991 1993.
LNU har genomförts 1968, 1974Levnadsnivåundersökningar

på uppdragundersökningen skeddeden förstaoch 1981 av-
knutitsdatabasen har dessutomlåginkomstutredningen. Till

år bakåt i tiden till 195 0-taletsför mellanligganderegisterdata samt
istudier förändringarvärdefull bl.a. förbörjan. Databasen är av

levnadsnivåundersökning harperspektiv.längre Enett genom-ny
har varitDelñnansieringen från KUSKförts 1991. sättett att

skatterefonnen relevantade för utvärderinggarantera att en av
undersökningen.kom med i denfrågorna senaste

Forskningsom råden

iska effekterUtvärderingen skattereformens samhällsekonomav
ledningenligt direktiven i huvudsak ske under Kon-skall av
överenskommelsejunkturinstitutet och Ekonomiska Rådet. En

kommittén och Konjunkturin-träffades under hösten 1990 mellan
bilagaRådet formerna för detta arbetestitutet och Ekonomiska om

Rådet utsåg i sin professorema Jonas Agell,6. Ekonomiska tur
ledare för projektet. ArbetetEnglund och Jan SöderstenPeter som

olika delom-har för deras del inneburit initiera studier inomatt
kompletterande studier så detråden, följa dessa, älva utföraatt att

fullödigt utarbetaunderlaget blevsammantagna samt en samman-
återfinns helhet i bilaga Bilaganfattande slutrapport. Denna som

professorema harföreligger i form volym. Deseparat treav
har belyst olika delområden.antal forskareengagerat ett stort som

sig forskningsprogram omfattandeTotalt har det rört ettettom
studier trettiotal involverade forskare.tjugotal medseparata ett

forskarrapporter publiceras i särskild serie Tax ReformDessa en
Ekonomiska Rådet ochEvaluation Reports utgiven Kon-av

junkturinstitutet inom för institutets publikation s.k.ramen av
Working kan också tidsskriften SwedishPapers. Det nämnas att
Economic Policy Review under hösten har1995 ett temanummer

forskningsresultaten.kring vissa av
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syfte bl.a. få på frågan skattesystemet blevI att ett svar om
enklare till följd skattereformen har KUSK också initieratav en
kartläggning skattereformens effekter på skattesystemetsav
driftskostnader dvs adm inistrationskostnader för myndigheter och

låtaskattskyldiga Ett område kommittén valtannat attsom
analysera särskilt reformens effekter på skatteplanering ochär
skattefusk. dessa frågor publicerades vårenEn separat rapport om
1994. sammanfattning huvudresultaten återfinns i dettaEn av
betänkande bilagasom

undersökning allmänhetens attityder till skattereformenEn av
har på uppdrag KUSK gjorts vid sociologiska institutionen vidav
Umeå universitet. Undersökningen har letts professor Runeav
Åberg 32.sammanfattar resultaten i bilagasom

Kommittén har också gjort särskild sammanställningen av
basuppgifter hushållens inkomstutveckling 1989-1992. Dennaom
finns fogad till betänkandet bilagasom

uppföljning de fördelningseffekterav skattereformEn av en som
i propositionen skattereformen har på uppdragangavs om av

KUSK gjorts Eklind, Joakim och RolfBengt Hussénius Johans-av
återfinns i bilagaDennason.

Kommittén sammanfattar i följandedet utvärderingens huvud-
resultat kapitel 3. På det hela ställer sig KUSK bakom detaget
bedömningar författarna i bilagorna. de fall KUSKIgörssom av
funnit anledning kompletterande överväganden har dessagöraatt
i första hand tillfogats i särskilt avsnitt kapitel 4.ett

Malmer Å. ÅrhundradetsH; Persson TengbladA; skattereform.Effekter på skattesystemets
driflskostnader,skatteplaneringoch skattefusk. Fritzes.1994.
1Samma.nfattningenbyggerpå hösten publicerad1993 rapport:en
Åberg ÅrhundradetsskattereformR. Politik och opinionkring års1991 skattereform.
Fritzes.
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Bakgrunden till skattereformen2

l980-talet3.Kritiken skattesystemet ökade under Det ansågsmot
komplicerat och orättvist. De höga fördelningspolitiska ambitioner

uttrycktes de formella skatteskaloma visade sig intesom av ge
full effekt i praktiken. Olika studier visade inkomsttagama påatt
olika anpassade sig så den faktiska skattsätt betalade iatt man
genomsnitt lägre vad skattesatserna uttryck för. Enänvar gav
viktig förklaring beskattningen boendet och underskottsav-var av
dragen. Systemet gynnade skatteplanering och skattetänkandet

utbrett. Höginkomsttagare trollade bort hela sin skattvar som -
s.k. nolltaxerare uppmärksammades i massmedia. De som-
kunde hellre löneökning i form lågt beskattade ellertog ut en av
skattefria förmåner. skattesystemet ansågs inflationsdrivande och
inflationen medförde i sin godtyckliga omfördelningseffekter.tur

I syfte komma tillrätta med dessa problem genomfördesatt en
relativt omfattande marginalskatterefonn 1982, varvid även
underskottsavdragens värde begränsades på då ansågssättett som
mycket radikalt. Trots dessa åtgärder fortsatte kritiken mot

fokusI för kritiken stod skadeverk-systemet. även systemetsnu
ningar på resursutnyttj andet och den ekonomiska tillväxten.

En rad länder initierade och genomförde skattereformer under
1980-talet. Den för dessa reformernämnarengemensamma var
breddade skattebaser och sänkta marginalskatter för-samt en
skjutning skatteuttaget från direkta till indirekta skatter. Sverigeav

inte det första i raden refonnländer och inte heller det sista.var av
Sverige däremot det land gjorde den omfattande ochmestvar som
genomgripande omläggningen. Reformerna motiverades i alla

:En beskrivning denskattepolitiskadebattenunderhela efterkrigstidenåterfinnsav
i bilaga
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likformigsymmetri ochförenkling,medländer större mera
skattesatserlägreolika slag, samtinkomsterbehandling avav

skatteplanering.tillmöjligheterminskade
4

olikaförinomutfonnadesskatterefonnen tresvenskaDen ramen
fördirektivregeringenutfärdade1985Sommarenutredningar. en

UtredningenURFföretagsbeskattningen omöversyn av -
1987Därpå tillsattesFöretagsbeskattning.Refonnerad sommaren

INKomstbeskattning medRefonneradRINKutredningdels en -
delari deinkomstskattesystemetuppgift översyngöraatt aven

Kommit-KISutredningdelsURF,behandladesinte enavsom ——
beskattningensindirektadenSkatterIndirektaförtén om

slut-utredningarnaAllautfonnning.ochomfattning tre avgav
samlatbetraktaFörslagen etti juni 1989.betänkanden att somvar

praktiskabetingadutredningariuppdelningenpaket tre avvar-
ochriksdagenförändringarFörslagenskäl. störreutanantogs av

och 1991.åren 1990genomfördes i två etapper

in-historiskt ochbåde iomfattandemycketSkattereformen ettvar
genomgripandepåberörde sättperspektiv. Denternationellt ett

företagsbeskattningen,inkomstskatten,personligadenbåde
Sänkningenpunktskattema.ochmervärdesskattensocialavgiftema,
beräknadesinkomstskattenpersonligai denskattesatsernaav

BNP.bruttonationalprodukten6 procentmotsvara av

198990: l 10prop.skatterefonnenmålet förövergripandeDet var
294:sid

beskattningeffektivsamhällsekonomisktåstadkommaatt en
ochArbeteuppfylls.målfördelningspolitiskasamtidigt som

medanbehandlingskattemässigbättreskallsparande ges en
förmögenhetsupp-ochkonsumtionlånebaseradförvillkoren

arbetsinkomsterbehandlinglikvärdigförsämras. Enbyggnad av
Skatteplaneringstånd.tillskall kommakapitalinkomsteroch av

kommerminst härigenommotverkas. Inteskatteflykt skalloch
förbättrasträffsäkerhetenfördelningspolitiskaden att

långsiktigtåstadkommamed reformenviktigt målEtt attannat var
skatteregler.stabila

angivna målenuppnå deförgrundelementenviktigasteDe att
olika slagbehandlinglikformigneutral och avavmervar en

Ändringar-skattebaser.och breddadelägre skattesatserinkomster,
breddningarnavarandraberoendeinbördes t.ex. avvaravvarna

behandlingenlikfonnigainslag i denbådebaserna ettatt somse
förutsättning fördesamtidigtinkomsterolika slags var ensomav

förändringviktigmycketsänkas. Enskulle kunnaskattesatsernaatt
Avsiktenkapital.stslagetinkomseparatbeskattningen attvaravvar
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reformen skulle totalfinansierad. Liksom i andra ländervara
innebar reformen förskjutning från direkt till indirekt be-en
skattning.

Skatterefonnen utreddes och beslutades under period då svenskaen
ekonomin gick på högvarv och arbetsmarknaden överhettad.var
Under slutet 1980-talet ökade förvärvsfrekvensen till 84överav

och arbetslösheten låg under samtidigt2 deprocent procent som
arbetsmarknadspolitiska insatserna dragits ned. fannsDet bristen
på arbetskraft- särskilt yrkesutbildad. Presentationen skattere-av
formen kom präglas dessa förhållanden. Att få folk ställaatt attav

på arbeta och minska problemet med flaskhalsaratt attupp mera
i vissa bristyrken viktig förutsättning för tillväxten. På långvar en
sikt gäller detta fortfarande. Andra effektivitetsaspekterargument
på reformen fanns också med i bilden intemen gavs samma

i presentationen. En fråga präglade andrautrymme annan som
hälften 1980-talet den kraftiga ökningen hushållensav var av
upplåning skedde i samband med avregleringen kredit-som av
marknaden. Sparkvoten sjönk och ökadeden upplåningen bidrog
till hålla hushållens konsumtion och investeringar på högatt en
nivå. Värdet på fastigheter blåstes följd de godaupp som en av
lånemöjlighetema.

I efterhand kan konstateras den ekonomiska miljön dåatt
reformen genomfördes blev väsentligt annorlunda. deI ekonomiska
bedömningar gjordes i slutet 1980-talet och under 1990som av
fanns dock inte detta scenario med i bilden. I utredningarna kring
skattereformen diskuterades inte heller i någon utsträckningstörre
vilka effekter skattereformen kunde tänkas få vid olika kon-
junkturprofiler.

Den ovanligt långa högkonjunkturen vände och vändningen i det
ekonomiska läget blev för svenska förhållanden dramatisk. Efter

rad med höga löneökningar kom 1990 klara tecken påen en
kostnadskris i den svenska ekonomin. Konkurrenskraften hade
urholkats och industriproduktionen föll. Valutautflödet ökade och

höjdes. åtgärdspaketEtt tillkomräntorna i syfte stärka eko-att
nomin och de offentliga finansema. Ett tvåårigt löneavtal med låga
löneökningar slöts för åren 1991 och Sommaren1992. 1991 ansågs
åtgärderna ha fått effekt. Förtroendet för den svenska ekonomins
framtid hade förstärkts. Räntorna sjönk. Svenska kronan knöts till

och Sverige ansökte medlemskap i EG.ecun om
Men under hösten återkom1991 tecknen på problem i eko-

nomin. Den höga räntenivå etablerades för motverkaattsom
Valutautflödet medförde rad andra problem för ekonomin.en
Investeringsviljan, med hänsyn till osäkerheten framtidensom om
redan låg, knäcktes. De höga fick följder för fastig-räntornavar
hetsmarknaden och fastighetsprisema föll. Kostnadskrisen i
företagen och höga medförde rationaliseringarräntor och be-
sparingar i den privata sektorn och betydande utslagningen av
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ökade mycketbudgetunderskottArbetslösheten ochföretag. statens
till inte längrekunde kopplingenkraftigt. Hösten 1992 ecun

på den svenska kronanoch kursenförsvaras med räntevapnet
medfallit kraftigt jämförtkurs har däreftersläpptes fri. Kronans

rationaliseringar ochhar eftersvenska exportindustrinDen1992.
produktionenoch snabbt,sänkt kronkurs återhämtat sig starkt men

Hushållen har hållitfortsattinhemska marknadenför den är svag.
påinvesteringarna och betalattillbaka konsumtionen och av

till utveckling,Skatterefonnen har bidragit dennaskulder. men
högaosäkerheten och mycketekonomiska denockså den allmänna

arbetslösheten.

rollutvärdering både i deneffekter måste iSkattereformens sesen
och längreåren ispelat i utvecklingen under deden senaste ett

vadviktigt skilja påord detperspektiv. Med andra ärär att som
krävskan förväntas ochövergângseffekter och vad avsom

på sikt.skattesystemet längre
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3 Utvärderingens huvudresultat

Inledning1

En utvärdering skatterefonnen bör utgångspunkt detaav som
samhällsekonomiska mål och de förväntningar beteende-om
förändringar fanns. Dessa uttrycktes i mycket övergripandesom

i utredningsbetänkanden och i propositioner.termer Professorerna
Agell-Englund-Södersten har i sin utvärderingsrapport bilaga

volym uttolkat dessa till storheter och variablerseparat gårsom
följa och utvärdera. Kommitténatt ansluter sig i till denstortupp

på skattereformen och dess effekter isyn presenterassom pro-
fessoremas utvärdering. Därutöver har KUSK, efter diskussioner
i kommittén, funnit anledning särskilt vissa ytterligareatt ta upp
synpunkter på reformen kapitel 4.

Ett problem funnits i samtliga studier definiera ochär attsom
vad skallavgränsa med skatterefonnen. Man brukarsom avses

skattereformensäga genomfördes i tvåatt 1990 och 1991.etapper,
Men vissa åtgärder kan led i skattereformen hadesom ses som
genomförts redan 1989. Detta gäller bolagsskattesatsent.ex. som
började sänkas redan 1989. Minskningen skattereduktionen förav
kapitalunderskott från till50 30 inom personbeskattningenprocent
inleddes också 1989 med sänkning till 47 Andra inslagprocent.en
i skatterefonnen kom inte genomföras fullt till 1991. T.ex.att ut
avskaffades vissa punktskatter led i skattereformensettsom
förenklingssträvanden, detta skedde först 1993. Avtrappningenmen

pensionäremas särskilda grundavdrag kapitalinkomsterav mot
behölls fram 1992. För pensionäremait.o.m. avtrappningsskiktet

därför skatten på kapitalinkomst högre 30 årenän 1991var procent
och 1992. Avtrappningen upphörde 1993 led i fullföljandetettsom

reformen. Det fanns också frågor inte hann medav attsom man
ställning till i utredningarna.ta Utformningen fönnögenhets-av

skatten sådan fråga liksom den slutliga utformningenvar en av
beskattningen egenföretagare. Många förändringar skattereg-av av
ler har gjorts efter 1991 till följd beslut. T.ex. korn denav nya
enhetliga momsskattesatsen infördes 1991 differentierasattsom
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huvudaltemativharEkonomiprofessoremaår.efterredan ett som
jämförochför 1991gälldeSkattereglerdeutvärderingsini som

möjligtvaritdetfall harvissaI attföre 1990.förhållandenamed
fallandravissaförändringar. Ieffekternaredovisaockså senareav
interefonnenurprungligadenförhållande tilliavvikelsemaspelar

beroendeutvärderingenekonomiskaför denrollavgörandenågon
ioch slutsatsernaförhållandevisanalysmetodemapå är grovaatt

kvalitativhuvudsak natur.av

effekternavilkeninomtidsperioddenproblemEtt avärannat
börjanunderLågkonjunkturenuppträda.förväntaskanreformen av

effektersåblevområden intepå vissadet stora1990-talet gör att
fördelningspolitiskaSkatterefonnenssiktpå kort väntat.som

med 1992vältämligenkanhushållen mätasföreffekter som
förEffekternaskattereforrnen.efterförhållandenajämförelseår för

torde däremotolika slageffekterdynamiskaochföretagen av
beläggakunnaskallempirisktförperiodlängrekräva att manen

reformen.effekternalångsiktigade avmer

resultatdekoncentrat3.2-3.4avsnittenRedovisningen i är ett av
påeffekterreformensbehandlasFörsti bilagorna.redovisassom

på fyrauppdelatbeslutekonomiskapå olikaochmarknaderolika
ochsparandeskattefusk,ochskatteplaneringnämligenområden

sammanfattasDärefterarbetsutbudet.företagenkonsumtion, samt
målensamhällsekonomiskapå deeffekternavad gällerresultaten

ochinkomstfördelningstabilitet,politiken:ekonomiskaför den
fråganavsnittsärskilteffektivitet. Ett ägnassamhällsekonomisk

behandlasSlutligenregler.enklaremedfördeskattereforrnenom
skatterefonnen.tillinställningallmänhetens

beteendeeffekterReformens3.2

skattefuskskatteplanering och3.2.1

skatteplaneringochSkattereform en

olagligt.skattefuskförfarande,lagligtSkatteplanering ettär ett
däremellan.oklart begreppSkatteflykt ett

negativ1980-taletunderfickskatteplaneringBegreppet en
skatteplaneringrådgivarepåberortill delvilketklang, att somen

innehåll ifrågasättsrättsligaförfarandenmarknadsförde avvars
beskatt-föranlettprövningrättsligeller vidskattemyndigheterna

bidragit denhaocksåkanattitydförskjutningdennaTillning.
påexempelochskatteplaneringsrådexponeringenmassmediala av

belopp.med mycketskatteplaneringgenomförd stora
Olikaskatteplanering:tillbidrar främstförklaringsfaktorerFem

progressivefterinkomstskattolika,beskattasinkomster uttas en
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skala, skattesubjekt beskattas olika, beskattningsunderlaget inteär
entydigt bestämt möjligheterna till skattekredit. Skatteplane-samt
ring går därför på utnyttja asymmetrier i form olikaut att av
skatteprocenter och skilda beräkningsmetoder inkomster samtav

skjuta skatteuttaget på framtiden.att

Under de gångna decennierna har statsmakternas kamp mot
skatteplaneringen förts i ständig växelverkan med skatte-en
planeramas jakt på möjligheter undgå skatt. Nya kryphålattnya
har upptäckts och utnyttjats under tid, för sedan avbrytasatten

särskild stopplagstiftning. Processen har delvis varitgenom en
älvförstärkande, den successivt växande komplexitetenattgenom

i regelverket skapade oförutsedda kombinationsmöjligheter.nya
Skatteplaneringen bredde sig. Skatteplanering förekom inte baraut
hos privatpersoner och i företagen. Det finns exempel på ävenatt
kommuner och andra skattefria subjekt deltagit och dragit fördel

Önskemåletskatteplaneringen. komma tillrätta med skatte-attav
planeringen fick betydelse för skattereformens allmännastor
inriktning. Reformen förrepresenterar ett nytt angreppssätt att
förhindra skatteplanering den slår de avgörandeatt motgenom
förutsättningarna för skatteplaneringen.

En punkt där studierna samstämmiga skattereformenär levtär att
till målet motverka skatteplanering. Skattereformenattupp

minskade möjligheterna till skatteplanering och omfattningen på
Skatteplaneringen minskade. Detta gäller både för privatpersoner
och för skatteplaneringen inom företagssektom. Den minskade
skatteplaneringen betydelse för träffsäkerheten iär fördelnings-av
politiken, för den samhällsekonomiska effektiviteten församt
skatteintäktemas nivå.

I massmedia uppmärksammas fortfarande 1995 del fallen av
skatteplanering med belopp. Dessa fall sammanhänger istora
allmänhet med den rättsliga prövningen dragit på tidenatt ochut

kopplade till det gamla skattesystemet.är

Ett exempel på hur skatterefonnen ändrat villkoren för tidigarepar
vanligt förekommande skatteplanering här.ges

De familjetransaktioner olika slag utnyttjades för draattav som
fördel skillnaderna i kapitalbeskattningen mellan olika individerav
blev meningslösa den enhetliga och kapital-separatagenom nya
skatten. Då alla familjemedlemmar betalar 30 skatt påprocents
kapitalinkomster några fribelopp blir beskattningenutan densamma

hur inkomsterna fördelas mellan föräldrar,oavsett barn och makar
med olika inkomster.

Som effekt skattereformen har intresset minskat för denen av
skatteplanering utnyttjattyp skillnaderna i beskattningav som

mellan olika företag. Med den halverade bolagsskattesatsen och
begränsade avdragsrätten leasingavtal och andrager arrangemang
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företagenssamtidigtminskad skatt,formutbyte imindre somav
konsolideringsmöjlighetemadålikartad ärblirskattesituation mer

begränsade.
lockandemindrevidareblev detreglerna attMed de nya

eftersomreavinster,tillkapitalinkomsterlöpandeomvandla
påvinsternaDetdensamma. att systema-skattesatsen mestaär av

längrepåvinsteraktieinnehavpå kortakvitta förlustertiskt mot
yngre ochmellanskiljerinte längreskattereglemadåuteblir,

ickeförkvittningsmöjlighetemaBegränsningar iäldre aktier.
skuldräntorföri avdragsrätten överaktier liksombörsnoterade

tillmöjlighetertidigarebeskuritytterligareharkronor100.000
skatteplanering.lönande . . dockkvarstårkapitalbeskattningenhetligfrånVissa undantag en

ytterligareharårenoch under dereformenefter senasteäven
pensionsspa-Bl.a.försvunnit.tillkommit ochbådeundantag gavs

mellanhän-institutionellaslagvia andraplaceringarrande och av
efter 1991.särställningvissder ävenen

ochreformårsinför 1991diskuteradesproblem,viktigtEtt som
skatteom-samband mediaktualitetfått förnyad senaresom

utnyttjaskatteplaneringssyfteimöjligheternaläggningar, attär
kapitalinkomster.ocharbets-mellanbeskattningenskillnaderna i

likformighetuppnåreformenmedmålsättninguttaladEn att envar
inkomstskiktenhögregäller det i dedettai skatteuttaget. Trots att

efterdärförfinnsskillnad. Detavsevärdkvar ävenfinns en
tillverksamhetöverföraincitamentuppenbaraskatterefonnen att

denåtminstonetilllöneuttagetbolag och begränsa gränshelägtett
i lagstift-införtsSpärregler harbörjar utgå.inkomstskattstatligdär
dockdetta slag. Detbeteendeförhindraningen för äratt enav

mellanavvägningen skallhurkontroversiell fråga systerngöras ett
omvandlaskattemässigthindereffektivt attmotutgör ettsom
stimulerarochkapitalinkomsterarbetsinkomster till ett system som

risktagande.till visstföretagen

rimligteffekterna detkvantifierasvårigheternaTrots är attatt
beskattningensbetydelse förhaftskatteplaneringenhävda storatt

minstockså klart, intestårtráffsákerhet. Detfördelningspolitiska
åren föreekonomisk-politiska debatten underbakgrund denmot av

sågsi vida kretsarskatteplaneringenskatterefonnen, ettatt som
samhällssolidaritet.skattemoral ochallmänväxande hot mot

elleri samhälletvissaVetskapen att mergenomgrupperom
kan hos andraundviker skattskatteplaneringmindre avancerad

hämningarmoraliska och andraluckraägnad att uppgrupper vara
skattefusk.regelrättmot

likfonnighetnåskatterefonnensyfte meduttalatEtt störreattvar
lika skulleindividbeskattningen, dvsrättvisa ihorisontelloch att

in-gjorts despecialstudie har 10beskattas lika. En procent avav
Med dennahögst arbetsinkomst.aktiv ålder hardividerna i som
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avgränsning omfattar denna höginkomsttagare 450.000grupp av ca
individer och de har förvärvsinkomst överstiger 246.000en som
kronor 1992. En simuleringsstudie bilaga 2 visar den skattatt
höginkomsttagarna betalar på sin arbetsinkomst efter skatterefor-

i högre grad den formella skattesatsen jämfört medmotmen svarar
före reformen se diagram l. Inkomst-, avdrags- och förmögen-
hetsförhållanden vid sidan arbete betydligt mindrem.m. av ger en
skatterabatt tidigare. Referensnivån därvid den skattän är som
skulle utgått haftendast sin arbetsinkomst.om personerna

LDiagmm: Höginkomsttagare.simulerad påformell skatt förvärvsinkomst faktisksamt
skattuttryckt i % förvärvsinkomsten.av

simuleradformellskattpåförvärvsinkomst
A

un.,E ............ ..............° .... -

1 g5 40% ..Fakmkg skm............... ........ ................... 1,3%. .. .........g.a;29%gap
u-j.... . . .. . . .......... ............................ .. ...... .. ....................

36%x V T.1980 1985 1989 1990 1991 1992

Diagrammet visar simulerad formell skatt på förvärvsinkomst,att
uttryckt andel förvärvsinkomsten, minskat med 11,5som av pro-
centenheter mellan 1980 och från1991 52,6 till 41,1%. Den
faktiska skatten har under period bara minskat med 2,3samma
procentenheter från 42,1 till 39,8% förvärvsinkomsten. Dettaav
innebär skatterabatten till följd inkomstförhållandenatt vidav
sidan arbete har minskat kraftigt. Minskningen rabatteringenav av
uppgår till 9,2 procentenheter 4,1 procentenheter i sambandvarav
med skatterefonnen och 5,1 procentenheter tidigare under 1980-
talet.

Orsakerna till den minskade skatterabatteringen för högin-
komsttagama förefaller för perioden före skatterefonnen i första
hand förändringar i skatternas regelsystem. Förändringar ivara
individemas ekonomiska beteende tycks inte givit något bidrag till
den minskade differensen. För skatterefonnsåren 1990 och 1991
kan minskningen tillskrivas såväl förändringarna igapetav
skattesystemets utformning beteendeförändringar hos in-som
dividema.
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höginkomstta-för helagenomsnittssiffrorvisarDiagram 1 gruppen
individerna.gare. mellankraftigtvarieradeRabatteringen

halverati höginkomstgruppen änAndelen mersompersoner
formella skattentill denförhållandeiarbetsinkomstenskatten på

tillpersoner 198042.000från ettminskat 10har procent par
inte längretrollasSkattenpersoner 1992.capromille 1.000

påslår igenomskatteskalomaiskattesatsernaformelladebort utan
horisontellSkatterefonnens idétidigare.helt sätt änannatett om
genomslagsynbarthar fåttlikaskall beskattaslikarättvisa och att

märkaarbetsinkomstema. Dethögsta attmed de är attför personer
hälftenförstagjordes underskatteomläggningarde aväven som

bidragit till detta.har1980-talet

höginkomstta-förverkathur skattesystemetbeskrivningDenna av
uppfattningindirektskattereformenoch efterföre omengergarna

beteendenolikagällerdetrollskattesystemets uppmuntranär att
skatteplanering.karaktärkan hadel fallibeteenden avsom en——

hakundeskatteplaneringenindikation på stordirektEn attmera
undersökningigamla skattesystemetmed detbetydelse somenges

omfattadeUndersökningengenomförde 1987.Riksskatteverket ett
åtföljdesfondbörsStockholmsnyintroduktioner på70-tal avsom

Försäljningamahuvudägarna.tidigarefrån deförsäljningar gav
gällandeEnligtmiljard kronor.på drygttill reavinsterupphov en

på knappt 300reavinsterbeskattningsbaradettamotsvaraderegler
gamlakunde dekvittningsförfarandenEfter olikakronor.miljoner

tillfaktisktbeloppdetemellertid begränsa togsägarna uppsom
miljoner kronor.tillbeskattning 15

samhällsekonomiskaockså denpåverkarSkatteplaneringen
effektivi-direktaindirekt. Dendirekt ochbådeeffektiviteten,
inkräktarskatteplaneringenmedsammanhängertetskostnaden att

produktivsamhällsekonomisktförskattebetalarnas tidpå sett
skattejuristeröverdimensionerad kårunderhållerverksamhet, aven

snedvridningarskaparexperthj älpenföroch andra samtsvararsom
skatteplanering. Detutnyttjarolika gradiverksamhetermellan som

statsm behovskapaseffektivitetsproblemetindirekta avav
medför. Juskatteplaneringenintäktsbortfalldetersättaatt mer

kraven påställsdesto högreskatteplaneringenomfattande attär,
tillräckligakunnaskattesystemetandra delarinom genereraav

uppfattningi decil För‘Med här inkomsttagare 10.höginkomsttagare att omge enavses
for dennanedrekaninkomstnivåer fångas i denna att gränsenvilka nämnasgruppuppsom

decilenpâgenomsnittetförpå kr ochförvärvsinkomst 246.000lågviddecil år 1992 caen
341.000kr.
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skatteintäkter. Denna extrabeskattning kan i sin medföratur
effektivitetssänkande ekonomiska anpassningar.

Grunden för internationell skatteplanering och skattefusk är
skillnaderna i skattesatser och svårigheterna med enkla ochatt
effektiva metoder upprätthålla kontrollen den svenskaattav
skattelagstiftningen inte kringgås. Avregleringen valutam arkna-av
den har medfört det blivit enklare transaktioner medatt göraatt
utlandet vilket också underlättar internationell skatteplanering och
skattefusk. Det tidigare varit fråga för de valutareglerandesom en
myndigheterna har i stället kommit bli fråga för skattelag-att en
stiftningen och skattemyndigheternas kontroll. Det gamla skattesys-

skulle i denna miljö fungerat allt Skatteieformentemet sämre.nya
med dess lägre skattesatser på kapital och företag får i detta
perspektiv ha genomförts vid tidpunkt. Skatterefonnensägas rätt
har dämpat effekterna de ökade möjligheter till internationellav
skatteplanering och skattefusk uppkom i samband medsom
valutaavregleringen. Bilden skulle ha varit mörkare.annars

Det skattesystemet lindrar problemen. Men problemen finnsnya
ändå kvar och kommer sannolikt få ökad uppmärksamhetatt
framöver. Frågan de svenska skattebasema kommervärnaattom

vikt. Vissa regler i skattelagstiftningen enklaatt stor är attvara av
kringgå för de skattskyldiga och fusket svårt upptäcka förär att
skattemyndighetema.

Före 1989 utgjorde valutaregleringar visst hinder förett
internationell skatteplanering och skattefusk. Valutaregleringen
slopades i med början 1989 tillstånd inteetapper längrenär

Årbehövdes för utlandsinvesteringar. föll sista1992 de restriktio-
det blev tillåtet för privatpersonernär bankkontonöppnaattnerna

i utländska banker.
Den slopade valutaregleringen framtvingade lagstiftning för att

kontrollera svensk skattelagstiftning inte -kringgås.att T.ex. gäller
detta lagstiftningen 1989 definitionen begreppet utländsktom av
bolag och reglerna delägare i utländsk juridiskattom en person -

inte utländskt bolag iutgör vissa fall skall beskattas isom ——
Sverige för sin andel i den utländska juridiska resultat.personens
Kontrolluppgiftsskyldighet i vissa fall har också införts för banker
och andra förmedlar betalningar till eller från utlandet. Vidaresom
infördes regler innehav bankkonton utomlands skallattom av
anmälas kontoinnehavaren så sker i mycket litenav ut-men
sträckning. Det finns också regler utländska banker därattom
svenskar konton ska lämnaöppnar uppgifter till de svenska skatte-
myndighetema på i princip svenska bankersätt ärsamma som
skyldiga Utländska banker dockgöra. inteatt särskilt villigaär att
fullgöra denna skyldighet. Ett exempel på svårigheternaannat att



Huvudresultat38

premieskattdenföljsskattelagstiftningenkontrollera äratt som
uppnåsyfteutlandet ipensionssparande ipåskall attuttas
enklaNågrapensionssparande.med inhemsktkonkurrensneutralitet

dömaoch alltintekontrollmöjligheter finns äreffektivaoch attav
mörkertalen betydande.

skattefusketochSkattereform en

omför-uppkommerskattefuskSkadeverkningama genom enav
frånochinkomsttagareolikamellanskattebördandelning av

resursanvändningen.samhällsekonomiskapå deneffekterna
negativaoch haorättvisupplevasOmfördelningen kan som

samhälletsochpolitiskapå detpå skattemoralen,effekter systemet
minskaskattereformenmedmålenfunktionssätt. Ett attvarav

Utvärderingenskattefusk.skatteplanering ochtillincitamenten
tillfaktiskt lettskattereformenvilket redovisatsvisar, attovan,

svåraredetskattefusketgällerskatteplanering. När det ärminskad
minskatlett tillskattereformenfråganpåklartatt ett omsvarge

skattefusk.

svårig-betydandemeddet förenatligger i sakensDet ärnatur att
skatteun-verksamhet ochdoldomfattningenkartläggaheter att av

sanningen.helamed fåinte räknakandandragande. Man att veta

hushållssektompå försektorn gårmetodEn ut attmäta svartaatt
inkluderarinkomstanvändningenjämföranationalräkenskapernai

ifaktisktinkomsterna med vadde rapporterassvarta som
princip kan skillna-företagsbokföring.och linkomstdeklarationer

inteinkomstuppskattning denbetraktasden somavsom en grov
kalkyl har påsådanskattemyndighetema. Enhar redovisats till

Åke national-f.d. chef förTengblad,KUSK gjortsuppdrag avav
Centralbyråns. Under perioden 1980-Statistiskaräkenskapema vid

inte ökatpå dettahar sektornden1992 mätt sätt utansvarta
minskande. Kalkylerellerrelativt konstantförefaller svagt avvara

enligt be-sektornosäkra.dock Dendetta slag utgörär svarta
procentenheterBNP 2,8räkningsmetoden 5 ärprocent varavavca

företagarinkomster.hänförligt till
Åke räntorut-särskiljasTengblad gjort kankalkylI den som

och utdelningarvisar andelendelningar. Beräkningarna räntoratt
vilket bl.a. tordetill beskattning minskat,kommer framintesom

Åke skatteundandragandetiSverigeekonomioch 1980-l 99BeräkningTengblad. svanav
Århundradets skatteplaneringochdriñskostnader,skattereform.Effekterpåskattesystemets

Fritzes.skattefusk.Del.II. 1994.
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sammanhänga med ökad kontrolluppgiftsskyldighet införtsatt
under perioden.

skatteundandragandetHur på de oredovisade in-stort är svarta
komsterna går egentligen inte beräkna. kalkylEn skatte-att av
undandragandet blir därför flera skäl hypotetisk till sin karaktär.av

beror påDet bl.a. den verksamheten skulle ha skett iatt svarta en
omfattning och med andra priser den varit beskattad.annan om

Om bortser från dessa komplikationer kan de uteblivnaman
skatteintäktema år 1991 beräknas till miljarder kr.45ca

gjorts,Det bör i sammanhanget påpekas de kalkyleratt som
baserat på hushållssektom i nationalräkenskapema, inte fångar upp
alla former skatteundandragande. fångarDe oredovisadeav upp
inkomster i anslutning till den produktiva verksamheten samt
oredovisade och utdelningar. fångasDäremot interäntor detupp
fusk finns vid redovisning skattepliktiga reavinster. Intesom av
heller fångas sådant skatteundandragande hos hushållen där——
inkomsterna korrekt redovisade avdragen felaktiga,ärmen-

i form överdrivna reseavdrag eller ränteavdrag. Arbets-t.ex. av
byten sker yrkesmässigt där betalning i intesom men pengar
förekommer torde också till delar ligga utanför skattningenstora

den sektom.svartaav

En metod baserad på nationalräkenskaperna tyder på denatt
undandragna 12 á 13motsvarar procentmomsen av momsupp-
börden. Denna s.k. momsdiskrepans har varierat kraftigt de senaste
åren bilaga 2. Variationema sannolikt inte uttryck förär ett att
momsfusket skulle påväxla detta mellan enskilda år. För-sätt
klaringama torde i stället söka i periodiseringar iattvara m.m.
nationalräkenskapema, ändrade uppbördsrutiner och betalningsbe-
teende eller statistikunderlaget har andra brister. Sett iatt genom-
snitt perioden 1989-1992 momsdiskrepansen storleks-är av samma
ordning tidigare under l980-talet.som

Sammanfattningsvis det svårt uttala sig påär vilken nivåatt om
det totala skattefusket ligger. Däremot finns inget tyder på attsom
skattefusket skulle ha ökat under perioden 1980-1992. Går det då

något hur skatterefonnensäga isoleratatt kan ha påverkatsettom
fusket

Med avseende på möjligheterna skattefuska bedöms skattere-att
formen tekniskt inte ha inneburit några väsentliga förändring-rent

Vissa förbättringar bedöms ha haft sänkande effekt påar. som en
skattefusket har gjorts, ökad uppgiftsskyldighet och prelimi-t.ex.
närskatteavdrag på och utdelningar.räntor
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gjordes iskattesatsernaformelladesänkningDen somav
skattefuska.lönsamtdet mindrehar gjortskatterefonnen att
uppfattarbetydelse för hurkan haskatteplaneringMinskad attman

benägenhetendärmedskattskyldighet ochfullgör sin attandra
skattefuska.

haft vissskatterefonnen harbedömningensamladeDen är att en
be-dock frågaskattefusket.på Deteffektsänkande är enom

stabilt förtillräckligtinteberäkningsunderlagetdömning attär-—
säker slutsats.leda till en

visarför skattebrottoch dömdaanmäldaStatistiken över en
denUtvecklingen såsomoch 1992.minskning mellan 1988 utser

utvecklingendock inte återspeglatordebrottsstatistikenenligt av
med alltillMinskningen 1992brottsligheten.faktiska ärden

skatterefonnensåväleffektsannolikhet att som en om-aven
samtidigt,genomförtsskatteförvaltningen,organisation somav

kontrollverksamhetomprioriterats frånkrävttemporärt att resurser
bl.a.omfördelning harutbildning.och Dennainformationtill

ochföretagrevisionerantaleti minskningresulterat ettavaven
orsakskattebrott. Enanmälningarminskat antal är attannanav

polishosarbetsbelastningentilltagit hänsynskattemyndighetema
fall.allvarligamindreunderlåtit anmälaochåklagareoch att

skattebrottanmälningarhar antaletochUnder åren 19941993 om
nivåer.ökat till tidigaresuccessivt

konsumtionSparande och3.2.2

enhetlig kapitalskattochinfördesskatterefonnenGenom separaten
reducerades olikaellerSamtidigt försvannpå 30 procent. av-

ochbreddadeskapitalbeskattningenfördragsmöjligheter, baserna
till Förutomreducerades 30ränteavdragenvärdet procent.av

skuldsättningminskadsparande ochstimulera tillönskemålet att
väsentligt bidragtillkapitalbeskattningensyftade den ettatt genya

manipula-minska möjligheterna tillfinansiering ochtill reformens
kapitalbeskattningeniskatteplaneringssyfte. Förändringarnationeri

fördelningspolitisktreformenockså medverka tillskulle göraatt
samhällsekonomiska snedvridningarna.minska deneutral samt

denockså för denviktigt motivFiskala aspekter översynett avvar
del skatterefonnen.utgjordeindirekta beskattningen avsom en

den privatahögstskatterefonnen berördes 60Före procent av
med skatterefonnenmervärdesskatt. I ochkonsumtionen av

skärpteför samtidigtbreddades skattebasen som manmomsen,
Även överväganden fanns medmiljöpolitiskaolika punktskatter.

i bilden.
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Agell-Englund-Södersten i sin bred belysningrapportger en av
beteendeförändringar sammanhänger med hur hushållensom

ochsig till den kapitalinkomstbeskattningen omlägg-anpassat nya
ningen de indirekta skatterna.av

huvudfråga professorema i vilkenförsta deEn är ut-tre tar upp
sparande,skatterefonnen påverkat hushållens samladesträckning
Eftersomdvs. valet mellan konsumtion i dag och i morgon.

efterskattereformen bidrog till öka de reala lånekostnademaatt
skatt hushållen incitament öka sparandet attatt genomgavs

ökningminska sina skulder. årens exceptionella denDe senaste av
enligtnationalräkenskaper-konventionellahushållssparkvoten m ätt

NR indikerar skattereformen kan ha lett till mycketattna,
sparkvotsdeñnitionenbetydande förändringar. Den gängse är

utvecklingen detemellertid begränsat värde för belysaatt avav
totala hushållssparandet, eftersom den bara inkluderar del aven

tillgångarhushållens sparfonner direktägt sparande i finansiella
och investeringar i hem. beaktas inte investeringarDäremotegna

konsumtionsvaror, sker inomi varaktiga eller det sparande som
admini-för olika kollektiva tilläggspensionssystem, vilkaramen

arbetsmarknadens på försäkringsmässiga grunderstreras parterav
det s.k. AMF-sparandet. I båda fallen handlar det avsättningarom

fyller funktion vanligt banksparande attsom samma genomsom —
avstå från konsumtion idag kan hushållet öka sin konsumtion
imorgon. Med utvidgad spardefinition, också inkluderaren som
hushållens investeringar i varaktiga konsumtionsvaror och sparan-
det i avtalsenliga pensionsförsäkringar, fram står sparandet som mer
stabilt tiden, och de årens utveckling mindreöver senaste som
dramatisk. Dock skedde påtaglig ochuppgång mellan 1989en

med den utvidgade sparkvotsdeñnitionen.1992 Deäven senaste
årens uppgång i det totala hushållssparandet innebär sparkvotenatt

ligger på ungefär nivå under slutet 1970-taletnu samma som av
se diagram 2. i
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enligtenligt NR ochdisponibelinkomstHushållens sparandei °ospalkvotDiagram:2. enav
1970-1993.spalkvotsdellniüon,utvidgad
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sparkvotsdefinitionUtvidgad
10% --

5% --

199019851975 19801970 -

NR-sparkvot-5% -
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för-problemdeundviker mångautgångspunkt, ärEn somavsom
hushållensdirekt studerasparandet,medknippade ärmäta attatt

ekonomiprofessorer-enligtsådantkonsumtion. Ett angreppssätt ger
viktigskulleskatterefonnenförtydliga belägginga att vara enna

konsumtionsamladei hushållenskraftiga falletfaktor bakom det
roll förspelatmån reformendenbörjan l990-talet. Iunder somav
effekterinte direktahandlar detkonsumtionenminskadeden om

finnssparandet. Däremotavkastning påändradtill följd enav
refonnentill följdkonsumtionsanpassningindirekt äratt enav

inledningenunderpå fastighetersjunkande värdenadelorsak till de
pågjorthushållenförmögenhetsförlusterl990-talet. De somav

sparande amorte-finansielltframfastigheter har forceratsina ett
ochtillgångarbalansen mellanåterställaringssparande för att

konjunktumedgångensammanfallandetidenskulder. iDen
långtdockinkomster speladeosäkerhet framtidaarbetslöshet, om

skattere-konsumtionhushållensminskningenroll för änstörre av
konsumtionförhållande mellandethör till sakenfonnen. Det att

1980-taletdelenfanns underoch disponibel inkomst avsenaresom
betydligtkonsumeradeHushållenlångsiktigt ohållbar. änmervar

således förlånadeinkomsterna. Manlöpande disponiblade
ochpå fastigheterkonsumtionsändamål. Värdestegringarna en

förtroligtvishögkonjunkturoptimism i rådandeallmän motornvar
återställerl990-taletunder börjanbeteende. Utvecklingendetta av

ochdisponibel inkomstmellanförhållandenade normalamer
konsumtion.
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HushållsseldomsDiagram: disponiblainkomstoch konsumtion3.
årsnivå.Fastapriser1991

Källa: SCBNationalräkenskapemaNR
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huvudfrâga professorerna hur hushållensEn ärtarannan upp
till de reglerna. Skattereformen har0nster anpassats somsparm nya

framgått inte haft någon avgörande betydelse för denovan
förändring i hushållens konsumtion och i den samlade sparnivån

inträffat under början 1990-talet. har reformenDäremotsom av
helt klart lett till sparandet ändrat inriktning. skatte-Föreatt
reformen belastades avkastningen på det finansiella sparandet i
hushållssektom gälldemed högre effektiv skattesats vadänen som
för investeringar i reala tillgångar. Skatterefonnen också tillbidrog

öka lånekostnaderna efter ha hushållenskatt vilket bör givitatt
incitament öka det finansiella minska sinasparandetatt attgenom
låneskulder. Genom skattereformen skattebehandlingenändrades

olika sparforrner och blev likfonnig. Utvärderingen visarav mera
här på tydligare samband. De årens kraftiga ökningsenaste av
hushållens finansiella amorteringssparandet synnerhetsparande i
och den samtidiga minskningen sparandet i reala tillgångarav som

hem och varaktiga konsumtionsvaror beror till del påegna
reformen diagram 4. dock svårt hurDet mycketär att ange som

tillskriva reformen. En del förändringen skulle haär att ägtstor av
också reformen. Ett väsentligt högre ränteläge ochutanrum en

snabb minskning inflationstakten efter har nämligen också1991av
bidragit till öka den relativa avkastningen på finansielltatt
sparande. Baserat på räkneexempel renodlar effekternaett som av
skattereformen ekonomema bedömningen mellan ochgör att tre
fyra procentenheter ökningen hushållens finansiella sparkvot,av av
och mellan två och procentenheter minskningen den realatre av av
sparkvoten kan hänföras till skattereformen. Eftersom den finans-
iella sparkvoten ökade med inemot procentenheter13 mellan 1989
och implicerar detta1992 mellan fjärdedel och tredjedelatt en en
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påberoskulle kunnasparkvotenfinansielladenuppgången avav
skatterefonnen.

disponibelinkomst,sparandei %avsparkvotfinansiellaochrealaHushållensDiagram:
1970-1993.
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15% -
sparkvotReal

10% 1-

5% --

H.: 1-4. a :J:EAl e 40% §c 2 e2la:_4..: :
‘-1930 199019851975,- x1970

Finansiellsparkvot

i-10%

samhälls-förförutsättningarreformenlång sikt skaparPå en
eftersomsparande,hushållensallokeringeffektivareekonomiskt av

hemisparandehushållens realagynnandettidigaredet egnaav
väsentliga punkter.påhar mildratskonsumtionsvaroroch varaktiga

konjunktumed-årensbilden Desikt blirPå kort senasteen annan.
sammanhän-delvisefterfrågebortfallförstärktsgång har ett somav

Skatterefonnen harinriktning.hushållssparandets ändrademedger
konjunktumedgången. Ifördjupabidragit tillsannoliktdärför ettatt

få någrainte behövtförändringenskullekonjunkturlägenormalt
medkonjunkturnedgång,effekter. djupnegativa Inämnvärda en

bildenkapacitetsutnyttjande, blirlågt annan.en
vad gällerresultatredovisarAgell-Englund-Södersten även

hushållindikerarhushållsnivåportföljanpassningama på attsom
sinaföre refonnenredan årenmarginalskattolikamed anpassat

i margi-Skillnaderungefärskulder påtillgångar och sätt.samma
hälftenoch första1970-taletunder slutettycks intenalskatt som av

väljerhushållvarför olikaförklara1980-talet kunna attav
på Långttillgångar olikafördela sinasig eller störreskuldsätta sätt.

och familjesam-ålder, inkomstfaktorer,andraroll spelas somav
avdragsbegränsningarderimlig förklaringmansättning. En är att

tillstarkt bidrog1980-taletförsta halvaninfördes under attavsom
skatt mellanlånekostnaden efterrealaskillnaden i denminska
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portföljsammansättninghushållensFörändringarna iolika hushåll.
påbyggerockså studerats. Analysenoch harmellan 19921989

följs.hushållvilket innebär detpaneldata äratt somsamma
två åren intemellan deanpassningarnaAnalysen indikerar att

marginalskatt 1989. Närhushåll med olikasig mellanskiljer
förklarandeandraeffekternakontrollerar föri analysen avman

hamarginalskattemahögstahushållen med devariabler tycks
depå ungefärtillgångar och skuldersina sättanpassat somsamma

klarasåledes idag ingafinnsmarginalskattema. Detlägstamed de
hushåll med olikainneburitskatterefonnenför 1991belägg attatt

på olikatillgångar och skuldersinamarginalskatt sätt.anpassat
effekt på hus-hade någonreformen inteinnebär inteDetta att

likartadeeffekterna varitinnebördenportföljvalhållens är attutan
marginalskatt.hushåll med olikaför

indirektaomläggningen dengäller hurtredje huvudfrågaEn av
Ändringenhushållens konsumpåverkatbeskattningen tionsm änster.

priseffekter påfick på boendetindirekta skatter ävenutöverav
ochfrisörbesök, hotell-telefon,bensin, restau-transporter,t.ex.

påtyderundersökningar refererasrangbesök. Ett attsompar
på vissaeffekt på efterfråganhaft betydandereformen kan ha

deTurismen komturism.specifika t.ex. genomvarugrupper, som
beläggassamband med reformengjordes ibasbreddningar attsom

från bransch-effekterna uttrycktesfull och förmed stormoms oro
Sverige harturismtjänster ihåll. och efterfrågeläget förKostnads-

depreciering ochpåverkats positivt kronansefter refonnen attav
underför turismtjänster sänktes 1993.momsskattesatsen

ochgrunden ändrade förutsättningar imarknad fick iEn som
denbostadsmarknaden. Omläggningenmed skatterefonnen avvar

underhållskost-innebar ökade drifts- ochindirekta beskattningen
kapitalbe-bostadsbeståndet. enhetliganader för hela Den mer

minskade hushållens ränteavdrag, drevskattningen, värdetsom av
kapitalkostnadema för egnahemsägare och bostadsrätts-upp

upprätthålla kostnadsparitet mellan olikainnehavare. För att
tillupplåtelseforrner reducerades samtidigt räntesubventionema

hyresfastigheter. Sammantaget har detta inneburit väsentligt högre
boendekostnader för alla upplåtelseformer. Analysen indikerar att
skatterefonnen har minskat efterfrågan på bostadstj föränster nästan

fastighetsbestånd ochalla hushållstyper. På kort sikt, med givetett
upplåtelseformer,given fördelning bostadslägenheter på olikaen av

leder till Agell-Englund-Söderstens kalkylerdetta prisanpassningar.
indikerar reformen minskat efterfrågan på hem medatt egna
kanske och detta efterfrågebortfall, med10-20 attprocent, reserva-
tion för betydande regional variation, lett till fall i villapri-etten

på Eftersom villaprisema föll med realt15 28procent.serna ca
mellan och skulle ungefär halva1990 1993 det observera-procent
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på skatterefonnen, den andra halvan berorde prisfallet bero medan
lågkon-allmänna följdernapå andra politiska beslut desamt av

På lång sikt,och obalansema i samhällsekonomin.junkturen när
utbudssida tenderar den totalaockså bostadsmarknadens anpassas,

Minskningen kommer dock intebostadssektom krympa. attatt
fastighetstyper och upplåtelsefomier,fördela sig jämt olikaöver

ocksåsmålägenheter öka.lika bör andelen Detallt ärannat
öka.andelen hyreslägenheter kommermöjligt attatt

professorema ställer varför anpassningamafrågaEn är av
dröjde. Enligtandrahandsmarknaden för småhuspriserna på

uppkommitskulle prisseffektema haetablerad ekonomisk teori
implikatio-reformens huvuddrag, ochslutet dåredan 1989,mot av

kända ochför boendekostnadema blevi synnerhet upp-nema
fallet. nominellamärksammade i massmedia. Så blev dock inte I

procentbåde plusfortsatte villaprisema öka 1990 12atttermer
efterförst åretoch plus procent, och det 1992,1991 7 är

nominella ochpåtagligt i bådeskattereformen, priserna fallersom
sig två möjliga förklaringar.princip kan tänkareala Itermer. man

alltpå enkla tanken marknadenförsta bygger denDen att trots
avsaknadskattereforrnen.snabbt beaktade informationen I avom

ochökat mycket 1990skattereformen hade villaprisema ännu mer
hushållentänkbara förklaringen inteDen andra1991. är att

innebörd förrän i efterhand.genomskådade skatterefonnens

Agell-utvärdering gjortsSammanfattningsvis visar den som av
skatterefonnen kan beräknas ha haft ganskaEnglund-Södersten att

hushållens konsumtion och denliten betydelse för minskningen av
inträffat börjanökning det totala sparandet under 1990-av som av

främst faktorer spelat in. hartalet. Det andra Däremotär som
helt klart bidragit till sparandet inriktningreformen att ge en annan

det finansiella sparandet har ökat medan det reala sparandet,-
bl.a. i hem, minskat. Refonnen uppskattas för ungefäregna svara
hälften det prisfall inträffat på hem mellan 1990 ochav som egna
1993.

3.2.3 Fö retagen

gamla bolagsskattesystemet dess inriktning på konsolide-Det med
ring och investeringsstimulans uppfattades tillväxtbe-länge som
frärnjande. I den ekonomisk-politiska diskussionen i det 1980-sena
talet, med dess ökade betoning marknademas roll för ettav
effektivt resursutnyttj ande, kom systemetemellertid alltmeratt ses

hinder för nödvändig strukturomvandling inomettsom en
näringslivet. Kritiken gällde framför allt kombinationen högav
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och stimulerade tillskattesats och smal skattebas, förutsatte ensom
nyckelord i debattenomfattande vinstnedplöjning i företagen. Ett

inlåsningseffekter, med åtföljande risker förskattebetingade envar
mellan både företagineffektiv fördelning investeringsresursernaav

skepticismoch branscher. Till denna kritik kom växande vaden
konjunkturstyrninggäller både det önskvärda och möjliga i aven

näringslivets investeringar.
skatterefonnen dessa gamla principer förMed 1991 övergavs

grundläggande principen för refonnen,företagsbeskattningen. Den
medlägre skattesatser och bredare skattebaser, tillämpadesdvs.

företagsbe-konsekvens också vid utfonnningen denstor nyaav
investeringsfondema ochskattningen. Skattesatsen halverades, och

Reformen innebarmöjligheten skriva lager bort. attatt togsner
investe-statsmakterna gamla ambitioner aktivtatt styragav upp

stimuleraringsverksamheten och tonade strävanatt attman ner
avvägdes ocksåföretagen till konsolidering. Regelförändringama

skatteintäkter.med målsättningen uppnå långsiktigt oförändradeatt
Förhoppningama på det för beskattningsystemetnya av

Investeringsincitamenten skulle förbätt-bolagsvinstema stora.var
fanns förväntningar tillväxtsynpunkt bättreDetras. om en ur

hushållning reducerade in-med investeringsresurserna genom
låsningseffekter, och övertygelse reformen skulleatt etten ge
enklare och robustare underalternativ till det gamla systemet, som
efterkrigstiden blivit alltmer komplicerat. Ekonomiprofessorema

frågan uppfyllts,ställer i sin utvärdering dessa förhoppningarom
alternativt de väl grundade.om var

utvärdering bolagsbeskattningenEn den konstaterar de,är,av nya
svår flera skäl. Genom så kort tid förflutit sedan reformenattav

företagens anpassning till de reglerna sannolikt inteär nya
avslutad. Möjligheterna avläsa och analysera företagensatt

påreaktioner de reglerna vidare kraftigt beskurnaärnya genom
eftersläpningen i tillgänglig statistik. Därtill kommer de förstaatt
åren efter reformen konjunktursynpunkt Enextrema.var ur
speciell komplikation slutligen kunskaperna hur detär att om
gamla bolagsskattesystemet verkade mycket ofullständiga.ännu är

utvärderaFör det måste förstå hur det gamlaatt systemetnya man
fungerade. Utvärderingen skatterefonnen handlar därför ocksåav

bättre förståelse det gamlaatt systemet.om ge en av
data redovisas i frånNya Agell-Englund-rapportensom

Södersten tyder på långtgåendede konsolideringsreglerna i detatt
skattesystemetgamla bara i begränsad utsträckning kunde utnyttjas

företagen. Bara femtedel företagen har utnyttjat reglernaav en av
maximalt och därmed obetingat minimerat sina skattebetalningar.
Forskamas tolkning detta redovisningen beskattnings-är attav av
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vinst i många har önskemålbar fall företagensstyrts omav
skattemässigautdelning, begränsade möjligheter tillänsnarare av

också såsom behovetavdrag. Men andra förklaringsgrunder finns
långivare hållavisa vinst inför banker och andra elleratt att en

vinstnivå. gamla bolagsbeskattningen tycks i all sinjämn Den
ha fungerat utdelningsbeskattningkomplexitet till delen som en

negativa effekter på investeringsincitamentendeutan som man
föreställt sig. Bolagsskatten förefaller inte ha stimulerattidigare

företagen till låneñnansiering i den utsträckning många bedömare
Övergången bolagsbeskattningentidigare förutsatt. till den nya

avseende på deinnebär därför odramatisk förändring meden mera
realekonomiska verkningarna vad föreställdes.än som

Även de mindre del företagen fanns detutgör trotsom en av
konsolide-allt företag i det gamla skattesystemet utnyttjadesom

ringsmöjlighetema fullt kan, KUSK, spekulera iManut. menar om
något karaktär systematiskt fråndessa företag på till sin avveksätt

detövriga. KUSK har erfarit från näringslivshåll tror attatt man
gamla skattesystemet kan ha missgynnat företag med humanka-
pital relativt kapitalintensiva företag och det gamlaatt systemet

verkatkan ha till de mindre företagens nackdel. Det systemetnya
i så karaktär ochverkar fall jämnare mellan företag olikaav

storlek.

Aktuell forskning på skatterefonnen haft någontyder inteatt
betydelse för det drastiska i företagens investeringar underraset
krisåren. långsiktigaDen effekten reform på kapitalbildningenav en
torde också liten. Effekterna går emellertid olika hållvara
beroende på vilka realkapital företagen ochinvesterartyper av
verkningarna blir också med all sannolikhet olika för olika grupper

företag. För de företag kunnat finansiera elleralla, nästanav som
alla, sina investeringar via investeringsfondssystemet under de år
fonderna frisläppta, blir investeringarna avgjortpermanentvar
dyrare. Till bilden hör emellertid också skillnaderna mellanatt
företagen och mellan olika investeringsprojekt olikavad gäller
skatteeffekter kommer minska, vilket bör kunna betydaatt att pro-
jekten får förutsättningslös och enhetlig KUSK:sprövning.en mer
bedömning kvalitén på gjorda investeringar ökar.är att

Kommittén vill för sin särskiltdel peka det positiva i att
skattesystemet blivit enklare och överskådligt. Företagenmera
behöver inte längre ochtid kraft konstlade övervägande förägna

få ned skatten kan sig produktivatt ägnautan man mer
verksamhet. Lagerinvesteringar och leasing ingick tidigare i
företagens skatteplaneringsinstrument.arsenal Efter reformen ärav
skatteöverväganden detta slag liten betydelse, vilket ökadav av ger
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investeringsbeslut.kvalitet i företagenshandlingsfrihet och bättre
detblivit sundare i företagen. MenKlimatet har på så ävensätt om

fort-det likvälmindre skatteplaneringmedför ärsystemetnya
komplicerat.farande tekniskt

skett debolagsskatteintäktemaökningkraftigaDen somav
exportföretagens ökadebero pååren torde inte baraallra senaste

på faktorervill här pekalönsamhet. KUSK ett samman-par som
Eftersomkan ha betydelse.skattereforrnenhänger med som

skattenanledning skjutainte längre harföretagen att uppsamma
också blieffektenskatteplanering bör den samlademed hjälp av

bör ha gjortlägre formella skattesatsenökade skatteintäkter. Den
redovisaverksamma företagattraktivare för internationelltdet att

före skatterefor-Sverige jämfört med lägetvinster till beskattning i
beskatt-mycket höga svenskadå internationelltoch den settmen

marginellavinstdelningsskatt påinklusiveningen ca 57 procent
Å fulltmarginalskatten på vinster isidan hadeintäkter. andra

med det gamla skattesys-varitkonsoliderade företag 57 procentca
KUSKdagensmedjämföra med 21 görsystem.procenttemet att

effekten på skatteintäktemasammanvägdabedömningen denatt av
nämnda faktorer positiv.ärovan

betydandeekonomiska villkor harSmåföretagandets rönt ett
år.underekonomisk-politiska debattenintresse i den senare

näringsverksamhet.beskattningen enskildDiskussionen har gällt av
utredningen införFrågan också i samband medaktualiserades

tidsskäl behandla fråganskattereformen. hann dock inteMan av
påbörjadesårs skatterefonnfullständigt. Omedelbart efter 1991

erbjuda enskildadock skattereglerna, med syftetöversyn atten av
likvärdiga med de gällernäringsidkare skattevillkor som var som

verksamhet i aktiebolagsfonn. Deför bedriver sinpersoner som
frånegenföretagama gäller 1994.reglerna för beskattning avnya

visarför enskilda näringsidkare. KalkylerReglerna sänkt skattger
på investeringar i enskild finna, med deförräntningskravenatt

har blivit likartade ellerSkatteregler gäller 1995, t.o.m.mersom
hör emellertid också tillnågot lägre för fåmansbolag. Detän

ochsaken skattefördelama för de enskilda näringsidkama denatt
tillneutraliteten i beskattningen bolagen vunnitsapproximativa av

för hanteringpriset ökad komplexitet. Kostnadernaavsevärtav en
skattebetalning, redan före dessaskatteredovisning och somav

på de små företagen, harförändringar föll relativt sett tyngst
fått profil.därmed snedareännuen
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3.2.4 Arbelsutbudet

Föreställningar skattereformen skulle påverka arbetsutbudetattom
föregick refonnen.positivt centrala i det utredningsarbetevar som

ökningarfanns hos många förhoppningar kraftigaDet om av
utredningenarbetsutbudet följd skattereformen. I somsom en av

föregick reformen RINK gjordes försiktig bedömning aven
professorernaeffekterna. Den utvärdering gjorts de tresom nu av

effekt på påvisar på förväntad arbetsutbudet procentett paren
bedömningvilket ganska väl med denstämmer överens som

efterfrågan ekonomin årengjordes utredningen. Den iav svaga
kan räkna medefter skattereformen dock inte störregör att man

på tid i korta perspektivet.effekter faktiskt arbetad det Inget
fåemellertid reformen långsiktigt faktiskt kommermotsäger att att

iförväntade effekten.den RINKav

Sedd perspektiv framstår års skattereformi längre 1990-1991ett
ovanligt omvälvning i de svenska hushållens ekono-storsom en

marginalskatten medmiska miljö. Mellan och minskade1989 1991
genomsnittlig ochprocentenheter för industriarbetare med 2214 en

procentenheter vid typisk tjänstemannalön. Därmed hadeen
skattekilama tillbaka nivåer ii slag kommit till de gälldeett som
slutet Med så reform inte orimligtl960-talet. det attstorav en var

sig vissa synliga positiva effekter på arbetsutbudet påvänta även
kort sikt. stället kom den ekonomiska krisen och arbetadeI antalet
timmar i den svenska ekonomin började frånminska det nya

första år för falla med sammanlagt mellan9systemets att procent
och fråga1990 1993. En ställs i Agell-Englund-rapportensom av

Södersten ändå mitt i den krisen kan någraär storaom man se
tecken på skattereformen påverkat arbetsutbudet,att även om
sådana effekter inte kan realiseras fullt i form fler arbetadeut av
timmar förrän den dag efterfrågan kommit tillbaka.när

Nedgången i faktisk arbetstid efter kan1991 resultatetses som av
motverkande influenser från nedgången i produktionen och de
minskade skattekilama. Professorema visar nedgången faktisktatt
har varit mindre vad utifrån de historiskaän väntaattsom var

Kan detta tecken på utvecklingen efter 1991 bärmönstren. attvara
spår i riktning positiva effekter på arbetsutbudet från skattere-mot
formen Deras det alldeles för inpå reformen förär är näraattsvar

det ska gå något med säkerhet, allrahelst det intesägaatt att som
finns skäl sig små kortsiktiga effekter. Ut-vänta änatt annat
vecklingen efter har varit så1991 störd dramatiskamerav
händelser i ekonomin inte egentligen förmår särskiljaatt man
skatterefonnens effekter från övriga faktorer. Några statistiskt
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baserade påeffekterna på arbetsutbudetsäkerställda slutsatser om
adderar till kunskapslägetutvecklingen efterdata 1991över som

får inte förledaskunnat dras. Av dettaföre reformen har inte man
påskattereformen saknat effektslutsatsendra den motsatta attatt

svenska ekonomin. Komplette-utbudet arbetade timmar i denav
och studier gjorts inomrande ekonometriska analyser som ramen

bild fanns i samband medutvärderingen underbygger denför som
refonnen har positiva effekterreformen beslutades nämligen attatt

på arbetsutbudet.

bedömningen de förväntadeAgell-Englund-Södersten gör att
ligger i storleks-effekterna på arbetsutbudetpositiva sammantaget

sig påBedömningen grundarordningen procent.ett nyapar
professoremasstudier genomförts i anslutning tillsvenska som

faktiska utvecklingen efter skatterefor-utvärdering. Det inte denär
Studierna använder empiriskt material frånstuderats.men som

marginellatidigare år bearbetas för visa sambanden mellanattsom
och arbetsutbudet. Utifrån dessa samband kanlönen efter skatt

vilka effekter förvänta till följddra slutsatser är attsomman om
gjordes i samband med skatterefoimen.de förändringar somav
samstämmigt antal arbetade timmarStudierna visar ganska att

påverkas positivt marginallönen efter skatt känslighetenattav men
på på sikt kan förväntasliten. Simuleringar tyder refonnenär att

storleksordningenöka antalet arbetade timmar med i 2-5 procent
för samboende effekten för samboende kvinnormedanmän,
sannolikt ligger mycket noll. snittseffekter döljerDessanära genom

skillnader olika hushåll. makar gäller valetmellan Förstora att av
arbetstider på och hemmet ömsesidigtmarknaden i beroende.är
Samboende kvinnors arbetsutbud känsligt för och påverkasär av

fårsänkt marginalskatt höjd marginallön efterom mannen genom
skatt. orsak till effekterna påDetta samboende kvinnorsär atten
arbetsutbud lågt. Effekterna på arbetsutbudet för ogifta kvinnorär

skattningama osäkra.är större ärmen

Man talar ofta arbetsutbud enbart fråga antaletom som en om
arbetade timmar och tänker sig skattereformen framför alltatt
skulle öka villigheten arbeta övertid eller öka antaletatt att
ordinarie arbetstimmar vid deltidstjänst. Effekten på antalet
arbetade timmar emellertid inte den enda dimensionenär av
arbetsutbudet. ocksåDet finns kvalitétsaspekt. Skattereformenen
har medfört utbildning och karriärval lönar sig bättre. kanDettaatt
bidra till fler avstår från låg lön tidigt liveti för iställetatt att
utbilda sig och få högre lön längre fram, Men incitamenten tillen
resultatgivande intensivutbildning eller andra karriärsatsningar ökar

för redan etablerade i yrkeslivet inklusive iäven ärpersoner som
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sigutbildarelativt hög lön. ökade stimulansenyrken med Den att
skattereformen. Underlagviktig effektkan visa sig vara en av

för kvantifiera dessa effekter.saknas emellertid att

incitamentseffekter tydligaaspekt där refonnensEn ärärannan
icke-marknadsarbete,hushållen använder föreffekterna på den tid

hemmet,i fritid och arbete inomtid kan delasDenna ettupp ren
hushållstjän-villkoren för köpaval i sin betingatär atttur avsom

vardagligtmarginalskatter påverkarpå marknaden. Höga ettster
ochutföra olika sysslor i hemmetvalet mellan självbeslut attsom

skattanlita hantverkare. högrearbeta för kunna Juattatt extra
kommer användasmindre effektiva arbetsmetoderdesto näratt en

utförsunderhållsarbetet hus och hemandelallt större avav
kan haför yrkesmän. Skattereformeni stället väntasamatörer

egentliga slutsatserhemtjänster. Någraeffekter på beslutet köpaatt
kan dock inteköpta tjänster för hemarbeteökad användningom av

Undersökningarfinns.på basis det underlagdras avsomav
visserligen på hushållen mellanhushållens tidsanvändning pekar att

för hemarbeteökat sin fritid samtidigt tidenoch 19931984 som
ihemmet minskat. inteoch underhåll och reparation i Men vet

användningmån har ökadvad det minskade hemarbetet ersatts av
marknaden. Sannolikt handlar det iarbetstjänster köpta på störreav

och effektivisering och sänktautsträckning mekanisering ev.om
ambitioner för vissa hcmsysslor.

målenEffekter de samhällsekonomiska3.3 på

Stabilisering och skatteintäkter3.3.1

åren genomgått djupasteSverige har under de densenaste
Årenekonomiska krisen 1930-talet. minskadesedan 1991-1993

produktionsbortfall påreala år i rad, med sammanlagtBNP etttre
arbetslösheten,fem 1,6Denöver öppnaprocent. procentvarsom

samtidigthade fyra år ökat till 8,21990, procent somsenare
antalet individer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökade mycket
kraftigt. Stora och snabbt växande underskott i de offentliga

spegelbild i ekonomins realafinanserna obalansemaenvar av
delar. Budgetåret 198990 visade den statliga budgeten litetett
överskott, de fyra följande budgetåren följdes underskottsom av
på och miljarder kronor.35, 81, 188 177

utvärderingen skatterefonnens effekter på de samhällsekono-I av
målen Agell-Englund-Södersten två frågormiska belyser som

uppmärksamhet i den populära debatten. delHurägnats storstor
den mycket kraftiga försvagningen de offentliga finansernaavav
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vilken utsträckning harkonto Ipå skatterefonnensskrivaskan
depressionenekonomiskaförvärra denbidragit tillreformen att

varandra.oberoendekan inte besvarasFrågorna av

ochfinanieringskalkylema gjordes våren 1990ursprungligaDe
Eko-skattebasemas utveckling.framskrivningbyggde på aven

och kapital-konsumtion högprivatdå överhettad,nomin varvar
Ändringamai börjanekonomiska miljön underdenvinsterna stora.

skatteba-faktiska utvecklingenmedförde den1990-talet att avav
utgick ifrån. Enrefonnkalkylernainte blev den somserna

efterhandskalkyl° ursprungligametodik i debaserad på samma som
fram-istället för dede faktiskareformberäkningama medmen

underfinansierad medreformenskattebasema visarskrivna äratt
perioden 1991-1993.miljarder kr år undergenomsnitti 25 perca

skatteintäkternahur mycket högrepå fråganKalkylen svar omger
på de faktiskaappliceratsgamla skattesystemethade blivit detom

statisk iBeräkningen1990-talet.under börjanskattebasema ärav
skattereformen påeffekternaden inte beaktarmeningen att av

konjunkturutvecklingen och skattebasema.
beräkningari sinprofessorernaDe ävengör rapporttre som

påberäknas berokonjunkturfalletbeaktar hur den del somav
ochsektorns inkomsterpåverkat den offentligarefonnen har

två olika metoder analyseraredovisas frånutgifter. Resultat att
frånutgårpå skatterefonnens underfinansiering. Denstorleken ena

vartill har lagtsmiljarder krden kalkyl 25 nämnts ovanom som
konjunkturfallet de bedömerberäkning hur den del av somen av

påverkat finansieringen. Den andraberor på skattereformen har
historiskapå ekonometriska modeller utgår från detbygger som
Bådaskattebaser och skatteintäkter.sambandet mellan ger

kort sikt, vilket härsamstämmigt bilden reform på medsomav en
underfinansieradåren uppskattningsvis1991 och 1992, varavses

genomsnitt miljarder kr år. Båda metoderna indikerarmed i 35 per
under-finansieringen tenderar minska i takt med konjunktur-attatt

gäller aktivitetsnivån hade reformenförbättringen efter Vad1993.
både expansiva och kontraktiva inslag. Underñnansieringen

hushållensstimulerade köpkraften öka disponiblaattgenom
expansiva effekt skall ställas den kontraktivainkomster. Mot denna

fastighetspriser och ökat sparande.effekt följer lägresom av
Räkneex-Nettoeffekten med sannolikhet kontraktiv.störstavar

empel med makromodell indikerar reformen kortsiktigt tordeatten
skapat produktionsbortfall knapptha ett motsvarar procentsom en

Enligt detta räkneexempel har reformen fördjupatBNP.av

‘Anders Kristoffersson, Reform financedFinansdepartementet.Was the Tax fully
Ekonomiska ReformEvaluationRådetsserie Tax Reports.
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lågkonjunkturen, ingen primär faktor ekonomiskai detärmen
krisförloppet.

Jämfört med del de bedömningar figurerat i massmedia,aven som
och vid handen skattereformen primära faktorndenärgett attsom
bakom ökningen i det statliga budgetunderskottet kan kalkylema

handlarblygsamma. Inte desto mindre det ändå i kronor omsynas
belopp. väcker frågor.Dettastora ett par

första skatterefonnens på lång sikt.gäller underfinansieringDen
försvåraskalkyl underfinansieringen i längre perspektivEn ettav

den omständigheten skattesystemet ändrats på rad punkterattav en
efter Med tiden har det blivit allt svårare renodla1991. att
skatterefonnens betydelse för utvecklingen offentligadenav
sektorns inkomster. finns dock, enligt professorema, in-Det
dikationer på underfrnansieringen faktiskt minskat efter 1992,att
främst på aktiepriser och räntabilitetgrund stigande ökandeav

ocksåinom den exporterande delen industrin. På lång sikt börav
reformen upphov till effektivitetsvinster i ekonomin vilketge

förutsättningarskapar för finansieringsbonus i form störreen av
skattebaser. Men det går i dagsläget, Agell-Englund-menar
Södersten, bara spekulera hur återhämtningen kan bli.att storom
Kommittén i avsnitt frågorna underfinansieringens4.3tar upp om
storlek på lite sikt ochlängre hur utifrån dagens situationman
skall på skattereformens underfmansiering.se

Den andra frågan de ñnansieringskalkyler tilllåg grundrör som
för skatterefonnen. Hur del underñnansieringen beror påstor av
omständigheter borde ha förutsetts redan 1990 Få ekono-som
miska bedömare förutsåg den depression skulle komma undersom
första halvan l990-talet. l utredningarna kring skattereformenav
diskuterades inte heller i någon utsträckning vilka effekterstörre
skattereformen kunde tänkas få vid olika konjunkturprofiler. De
stabiliseringspolitiska aspekterna på refonnen föreföll, mot
bakgrund de ekonomiska bedömningar förelåg, inte särskiltav som
centrala.

destoInte mindre slutsatsen i Agell-Englund-Söderstensär ut-
värderingsrapport den ursprungliga finansieringskalkylenatt
byggde på omotiverat optimistiska antaganden vissa skatteba-om

Ävenutveckling. bara beaktar den informationsers om man som
fanns tillgänglig vid slutet 1980-talet borde kalkylen settav

konsumtionsutgifterannorlunda Hushållens derasut. större änvar
disponibla inkomster och tillgångspriserna mycket höga.var
Genom extrapolera skattebaser från överhettad och i längdenatt en
ohållbar konjunktur orealistisk bild de skatteintäktergavs en av

skulle basbreddningama vad gäller konsumtionsom genereras av
och kapitalinkomster. En del dessa problem hade kunnatav
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deutsträckning beaktat delundvikas i större en avmanom
ingick i utredningsmaterialet.beteendestudier som

verkligeni kalkyler gjordesKUSK utgår från deatt man som
förut-rättvisande kalkyler utifrån devinnlade sig göraattom

kunnatvid tillfället. Hade då felkalkylensättningar förelågsom
undvika.felkalkylen torde inte gåttförhindras Vissa delar attav

detfå träffsäkerhet KUSKborde gåttAndra större attatt menar
sålärdom inför framtiden. Vidviktiga är storaatt tarnu man

ingå bedömningomläggningar skatterefonnen bör av omensom
från onormala.utgår Mende baser är även manomman

någon form genomsnittligtkalibrerar kalkylema till att avavse
utvecklingen oftastden kortsiktiga faktiskahållbart läge kommer

korta loppetfrån sådan kalkyl. Avvikelsema kan i detavvikaatt en
förkrävs därför längre tidpositiva eller negativa. Det attvara

utsträckningrätt räknat. gäller i vissdet Detta ävenäravgöra om
för skattereforrnen. När det gällerde kalkyler låg till grund attsom

in effekten beteendeförändringar i de kalkylmodellerbygga somav
pågår utvecklings-används för finansieringsbedömningargöraatt

utvärderingarbete på olika håll. detta utvecklingsarbete bör denI
anslutning till ekonomipro-beteendeeffekter gjorts iav som nu

viktigtfessoremas kunna stöd.rapport ettvara

Inkomstföndelningen3.3.2

Målet inkomstfördelning varit svenskjämn har centralt iom en
skattepolitik skattepolitiskoch debatt under delenstörre av
efterkrigstiden. års skattereform måtto tecken påi så den1991 är
strömkantring i opinionsläget inträffade under 1980-talet attsom
den uttryck för beaktande effektivitetsmålet. Inkomstför-är ett av
delningen står dock kvar väsentlig restriktion. Närsom en
skatterefonnen presenterades framhävdes således skattereforrnenatt
på det hela inte skulle ändra fördelningen inkomstertaget av
mellan rika och fattiga hushåll.

Reformen avsågs fördelningsmässigt neutral resultatettvara som
kombination faktorer inkluderade förändringarav en av som av

både skatte- och bidragssystem. Förändringarna att ettvar se som
samlat paket och det helheten den åsyftade för-var som gav
delningspolitiska profilen. Sänkningen marginalskattema tillav

högst 50 skulle i sig medföra procentuellprocent störresom en
skattelättnad högre i inkomstfördelningen kom. Menupp man
samtidigt skulle skatten för den genomsnittlige höginkomsttagaren
öka relativt till följd underskottsavdragens minskadesett mer av



56 Huv udresultat

värde eftersom underskottsavdragen vid högre inkomster.är större
Basbreddningar för olika förmåner och för kapitalinkomster och
reavinster skulle också bidra till balanserad fördelnings-en mera
proñl. Vidare skulle höjda barnbidrag och bostadsbidrag öka de
disponibla inkomsterna för de barnfamiljer till följdsom av
försörjningsbörda och deltidsarbete har förhållandevis lågen
ekonomisk standard. kalkylerDe presenterades RINKsom av
tydde på dessa effekter i genomsnitt skulle varandra.att ta ut
Genomsnitten dolde dock, inte minst bland hushåll med höga
inkomster, spridning beroende på i utgångslägetstoren om man
hade låga eller höga underskott.

Under hela 1980-talet har funnits relativt tydlig trenden svag men
ojämnare inkomstfördelning såväl inkomsten före skattmot en av

den disponibla inkomsten efter skatt och bidrag. Detsom av
samlade skatte- och bidragssystemets omfördelande verkan har
dock varit i konstant tiden.överstort sett

Ser till den faktiska utvecklingen mellan och kan,1989 1992man
med SCB:s inkomstfördelningsundersökningar HINK som
grund, konstateras både aktiva hushåll och pensionärshushållatt
haft positiv utveckling sin disponibla inkomst med deten av
disponibelinkomstbegrepp normalt används. Pensionärshus-som
hållen har därvid haft betydligt bättre utveckling hushållenänen
i aktiv ålder tabell 5. året förBästa pensionärerna under perioden
har varit 1992. Den positiva utvecklingen för pensionärerna
sammanhänger bl.a. med sammansättning ändrasatt övergruppens
tiden. tillkommandeYngre pensionärer har högre ATP deän som
avlider. Ett särskilt riktat bostadsstöd till låginkomstpensionärer
och låg skuldsättning andra faktorer bidragit till detären som
positiva utfallet för pensionärerna.

Tabell: Utveckling disponibelinkomst konsumtionsenhet hushålllör ålderi aktivav per
pensionärshttshåll.samt Fastapriser.

Förändring% disponibelinkomst k.e.av per
Disponibel inkomstinkl. Disponibel inkomstexkl.reavinst reavinst

Hushåll Pensionärs- Hushåll Pensionärs-i i
Tidsperiod aktiv ålder hushåll aktiv ålder hushåll
1989-1990 +1,4 -0,7 +1,0 +1,6
1990-1991 +0,7 +2,5 +0,5 +2,8
1991-1992 -0,7 +4,4 +1,2 +4,7
Hela perioden +1,4 +6,2 +2,7 +9,4

FöxindringxtalenAnm. fbrdeaktivahushållenvisar disponibelinkomstutvecklingen förebetalning privataav avpenxiompremier.
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År inkomsterhade de heltidsanställda1992 33 överprocent av
påskiktgränsen för statlig skatt vilket innebär marginalskatten ca

statlig skatt.kommunalskatt+20 i Av50 procentprocent
skiktgränsen ochheltidsanställda andelen 43män över procentvar

Ser till samtligaheltidsanställda kvinnor 16för överprocent. man
inkomsterår inklusive pensionärerna hade 1720 överprocent

skiktgräns.denna

i inkomst före skatt ökade mellan och 1992Spridningen 1989
betydelsekapitel figur 7.4. Arbetslösheten har haftbilaga

utvecklingen liksom från 1980-talet fortgående trend tillför en
efter skattökad lönespridning. Spridningen i disponibel inkomst
bilagabidrag också öka under denna periodoch kom att

figur 7.4.kapitel

således i förväg komma bli neutral totaltRefonnen bedömdes att
faktiska utvecklingen har inneburit de disponiblaDen attsett.

efter Fråganinkomsterna kommit fördelas ojämnt 1991. äratt mer
faktorer skatterefor-hur dessa bilder hänger Har andra änsamman.

disponibelin-varit avgörande för den ökade spridningenmen av
utredningskalkylemakomsten under börj 1990-talet eller varan av

missvisande eller ofullständiga

renodla skatterefonnens effekter för den fördelningspolitiskaAtt
utvecklingen inte enkelt det går med olika metoder fåär attmen

reformens roll i sammanhanget. Resultaten och deett grepp om
kanslutsatser dras beroende definitioner,är ansats,som av av-

gränsningar, mätmetoder Därför olikabehövs det fleram.m.
kompletterande metoder och känslighetsanalyser för fåatt en
säkrare bild reformens fördelningseffekter. också såDet är attav

metod och skatte- och bidragssystem tillämpade påsamma samma
olika år kan olika resultat beroende på skattebasema ochattge
inkomstfördelningen mellan åren.ändras Viss osäkerhet om
reformens fördelningseffekter kommer alltid finnas.att

utvärderingen har gjorts tvåI studier i olika grad be-separata som
skriver olika aspekter på refonnens fördelningseffekter. Den ena,

resultat återges i Agell-Englund-Södersten, harrapportenvars av
gjorts Björklund-Palme-Svensson. dennal studie jämförs detav

skatte-gamla och transfereringssystemets omfördelningseffekt för
året före skatterefonnen 1989 med effekten det systemetsav nya

årför efter reformen 1992. Metoden innebär förändringarett att
i den ekonomiska miljön inte betingade skattereformenärsom av
också påverkar resultaten. harMetoden dock fördelen denatt
fångar dynamiska effekter bl.a. de beteendeanpass-ävenupp av
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ningar följd refonnen och beteendeanpass-är ävensom en av
förhållanden.ningar orsakade andra Nackdelen det inteär attav

skatterefonnen.möjligt renodla inverkan I den andraär att av
studien Eklind-Hussénius-Johansson jämförs direkt effekterna av
det regelsystem ingick i skatterefonnen med effekterna detsom av
gamla Beräkningen blir därmed statisk har fördelensystemet. men

den på direkt sikte på skilja reformenssättett taratt att utmera
effekter från andra förändringar.

skillnad mellan studierna avgränsningEn denär somannan
olikagjorts disponibelinkomstbegreppet vilket innebär de iattav

explicit beaktar fördelningsprofilen reformens påverkan pågrad av
boendekostnader och effekterna indirekta skatter för olikaav
hushåll. blir beaktandet boendekostnademaI den första studien av
partiellt7 studien direkt effekternamedan den andra lägger in av
refonnens inverkan på boendekostnadema under antagandet om
fullständigt genomslag kostnadsökningarna på hyresnivån.av

Den metod Björklund-Palme-Svensson redovisar för belysaatt
frågan fördelningseffekter precistrefonnens innebärom mer
följande. Med hjälp s.k. Ginikoefficienter jämförs inkomstför-av
delningen före skatt med fördelningen efter skatt och bidrag för ett
år före skatterefonnen varefter jämförelse för årgörs ettsamma
efter skatterefonnen. Ginikoefñcienten är ett aggregerat samman-
fattande mått på inkomstfördelningen.ojämnheten i

Den population studeras hushåll där hushållsföre-ärsom
ståndaren dvs. den i hushållet har högst förvärvsin-person som
komst i åldern år. och25-64 Företagar- lantbrukarhushåll harär
exkluderats.

Mätt med Ginikoefficienter har skattesystemets samlade ut-
jämningseffekt minskat påtagligt; de olika basbreddningama och
begränsningen underskottsavdragens värde inteuppvägerav
effekterna de lägre marginalskatterna. Detta motverkas dockav
fullt utjämningseffekten från höjda bam- och bostadsbidrag.ut av
Den utjämningseffekten skatter och bidrag,sammantagna närav
inkomsten räknas konsumtionsenhet, således minst lika godper var
direkt efter refonnen och1991 året före,1992 1989.närmastsom

studienbeaktasomfördelningenvia hushållensinkomstskattinklusive kapitalskattema
ochtransfereringamatill hushållen. innebärDetta effekterna förändringar fastig-att av av
hetsskattenför egnahemochförändringar underskottsavdragenkommermedi disponibel-av
inkomstbegreppet.Effekter förändringar räntebidragbeaktastill dendeldeav av avseregna
hem. Däremotbeaktasinte hur de minskningar räntebidragenför flerfamiljshusav som
gjordesi sambandmedreformenpåverkathyressättningenför flerfamiljshus.Förändringarna

driñskostnademaför hemoch inverkanpå fördelningsproñlen indirektaskatterav egna av
i övrigt beaktasinte explicit. Till den faktorerdel de beaktatshar olikformigsom en
påverkanpåhushållenskonsumtionsutrymmefångasdettainte i omfördelningsmâtten.upp
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Eftersom det finns olika definiera och inkomster ochsätt att mäta
hushåll olika storlek jämförbara forskarna hurgöra prövarav

känslig slutsatsen för alternativa definitioner bl.a. vadär avser
kapitalinkomster. Ingen de alternativa definitionemaav ger en
radikalt annorlunda bild reformens utjämnande verkan.av

Resultatet gäller för hushållen sammantaget sett.ovan
Eftersom bidrag riktade till bamfamiljema spelar så roll förstoren
omfördelningen efter reformen har i professoremas utvärdering

belysts hur graden omfördelning olika hushållskate-även inomav
gorier har påverkats. visarHär det sig det finns skillnaderatt
mellan olika hushållskategorier. Skatte- och bidragssystemets ut-
jämningseffekt har blivit mindre inom kategorierna ensamstående
och sammanboende barn för enbamsfamiljema. Här harutan samt
bidragen så liten betydelse de inte skatterna haratt uppväger att en

omfördelningseffekt efter refonnen. de hushållskate-Inomsvagare
gorier har flera barn har däremot utjämningseffekten ökat.som
Alla kategorier skatte- och bidragssystemet minstärsammantaget
lika utjämnande före reformen beroende på ökad omför-som en
delning mellan de olika till fönnån för familjer med storgrupperna
försörjningsbörda. Bidragen har således fått central roll fören mer

omfördela inkomster. baksidaEn detta bostadsbidragenatt är attav
medverkar till skattekilama fortfarande mycket höga för vissaatt är

hushåll med låga inkomster.grupper av

Att den faktiska fördelningen disponibla inkomster blivitav mer
ojämn resultat inkomsterna före skatt blivitär ojämntett attav mer
fördelade. Detta beror väsentligen på två saker: arbetslösheten och
den ökade lönespridningcn. Eftersom analysen den omför-av
delande effekten inkomstfördelningen före skatt för giventog
ställer sig ekonomerna frågan i vilken utsträckning skattereformen
kan ha inverkat på denna fördelning. Som framgått tidigare
bedömer de något mindre nedgång i BNP kanatt än procentsen
skrivas på reformens konto. Skatterefonnens inverkan på arbetslös-
heten därför inte den primära orsaken tillär den ökade arbetslös-
heten och med tanke på flertalet de arbetslösa uppbäratt ännuav
arbetslöshetsunderstöd forskarna detta knappast kanattmenar
kullkasta deras slutsatser. I utvärderingen har det inte varit möjligt

precist på hur skatterefonnenatt påverkatett denge mer svar
faktiska lönebildningen. Den ökade lönespridningen framstår som
fortsättningen på trend har pågått sedan mitten 1980-en som av
talet både i Sverige och internationellt. Skattereformen kan enligt
forskarna knappast ha haft avgörande betydelse.en

Agell-Englund-Södersten pekar i sin utvärdering på reformenatt
också påverkat inkomstfördelningen via kapitalförlusterna på
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följdpå sannolikt realt prisfall tillsmåhus. Utvärderingen tyder ett
genomsnittligevilket för denreformen på 15 procent,caav

disponibla inkomsterna.motsvarade dehusägaren 20 procentca av
frågar sig det finnsblir ensidig inte samtidigtBilden omom man

fördelningskalkylen berör andrainte ingår iandra poster somsom
fördelningsstudie redovisatsbostadsmarknaden. dendelar I somav

hyreslägenheter sådanräntebidragsminskningama förär enovan
räntebidragsminskningar förAnalysema pekar på deattpost.
till skatterefonnenhyreslägenheter direkt knutna motsvara-som var

årligen. Professoremasdisponibla inkomsternade detre procent av
tiden ibedömning fördelningskalkylen utslagetär över stort settatt

småhusägamas kapitalförlusterbalanserar när väger motman
hyreshusräntebidragsminskningar föreffekterna på hyran deav

till refonnen.gjordes i anslutningsom

skattere-RINK-utredningen gjordes kalkylersamband medl över
metodinkom medformens effekter på somen annan

verkar påundersökte hur två olika skattesysteminnebar att enman
sådan studiefördelning inkomsterna före skatt. Enoch avsamma

reformpropositionen Eklind-Johans-gjordes för RINK och för av
förpå framskrivning skattebasernaKalkylema baseradesson. en av

1991 års ekonomiska förhållanden.det enskilda hushållet till
Utgångsåret framskrivningarna skattebaser och tillgångs-för var

aktuella material fannspriser för det1987 mest somsom var
års HINK.tillgängligt våren då beräkningarna gjordes 19871990

gjorts på KUSK bilagaI speciell uppdragrapporten som av
5 Eklind-Hussénius-Johansson kalkylemahar upprepat som
gjordes till reformpropositionen baserat på i principmen nu
faktiska inkomster och basbreddningar. Syftet med dataär att nya
så långt möjligt tidigare fördelnings-de beräkningar avupprepa
effekter redovisades reformpropositionen prop.isom
198990: 110. beräkningarna försöker renodla effekternaI man av
just skattereformen så de inte skall sammanblandas medatt
effekterna andra förändringar, i Skatteregler och i den ekono-av
miska milj inträffat samtidigt eller därefter. Metoden kräverön, som
tillgång till mycket detaljerade uppgifter skatte- och bidrags-om

de förnyade beräkningarnaI används i tvåsystemet. separata
kalkyler uppgifter avseende den faktiska inkomstfördelningen både
för och Tanken1989 1992. med detta belysa skatterefonnensär att
effekter med hjälp två och i tiden åtskilda material.separataav
1989 karakteriserades hög sysselsättningsgradettvar som av
och höga aktiekurser medan lågkonjunkturår1992 medettvar
väsentligt lägre sysselsättning samtidigt aktietillgångamasom

beräkningarnavärderades mycket lägre. båda på så visDe ger en
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uppfattning beräkningamas känslighet för den ekonomiskaom
miljö råder olika år.som

På års faktiska inkomstfördelning har jämförelse1989 en
gjorts effekterna för år respektiveregelsystemet 1989 deav av
regler ingick i refonnen. varje hushåll beräknas två olikaFörsom
disponibla inkomster. Den förhållandet med års1989ena avser
regler, medan den andra avspeglar refonnens regelsystem. En
motsvarande beräkning har utförts på års faktiska1992även
inkomstfördelning med dels års regler dels reglerna1989 som

i refonnen.ingick
de kalkylerna beaktas explicit, liksom i refornrpropositio-I nya

fördelningseffektema de förändrade indirekta skatterävennen, av
och subventioner led i finansieringen reformen såvälettsom var av
de påverkar boendekostnadema i övrigt.som som

kalkylerna säkrare bild reformens för-De nya ger en av
delningseffekter inte för kunnatbara använda faktisktatt man
material istället för framskrivningar. Urvalet i årenHINK 1989är
och förstärkt just för få säkrare uppgifter bygga1992 att att

på.analyserna HINK-87 låg till grund för framskrivningamasom
den tidigarei beräkningen hade mindre urval bl.a. högin-ett av

komsttagare och osäkerheten i grundmaterialet därmed större.var

6. Tabell: Förändring real disponibel inkomst skaüereformeni deciler efterav genom
år:ekonomiskstandard,20-64 Procent

Decil Enligt beräkningarNya sysselsättningsgrad
proposition års års1989 års års1992 1989 1992

material material material material
l 0,0 0,1 0,6 50 41
2 1,8 2,8 2,3 70 59
3 2,5 3,0 2,9 78 67
4 2,8 2,8 2,4 85 78
5 2,7 3,0 3,5 89 82.
6 2,9 3,5 3,4 91 86
7 3,6 4,2 3,5 94 89
8 4,2 4,9 4,2 94 91

949 3,8 4,3 3,9 93
10 0,2 2,7 3,4 96 95

Samtliga 2,5 3,4 3,3 84 78

beräkningarna inkomstDe visar ökningen disponibelattnya av per
konsumtionsenhet ganska likartad den redovisades iär som

Ökningenskattereformspropositionen tabell 6. disponibelav
inkomst på grund det regelsystemet stiger sakta frånav nya
decilgrupp för2 i decilgrupp Därefter minskarstörstatt vara
den. decilgruppFör har reformutfallet10 blivit högre vadän som
redovisades i propositionen nämligen respektive2,7 3,4 procent
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sålunda denberäkningarna fårjämfört med l de0,2 procent. nya
genomsnittet.ökning liggerhögsta decilgruppen närasomen

decil-sålunda på refonnutfallet förberäkningarna tyderDe attnya
108 procentenheter i samband medunderskattades med á2 3grupp

visar orsakenberäkningarnarefonnpropositionen. Analyser attav
basbredd-basbreddningar ochantagandenbl.a. är attnya om
mindreingår i den studienningarna i kapital de år änärnyasom

gjordes till propositionen. Hurde framskrivningarmed som
sig långsiktigtbasbreddningar kommerreformens äratt te mera

har stigit efter vilketsvårt Aktiekurserna 1992 äravgöra.att en
eftersom reavinster på aktierför bedömningenfaktor betydelseav

hårdare med detbeskattas systemet.nya

kalkylema fårenligt detjänstemän denHögre är grupp som nya
tabell 4. övriga arbetar-högsta refonnutfallet bilaga 5 Fördet

ochungefär likatjänstemannahushåll ökningarnaoch är stora
propositionsberäkningarna små.avvikelsema från

förförhållandevis förbättringSkatterefonnen innebar storen
beräkningarnabekräftas de förnyadehushåll med barn vilket av

5.bilaga tabell5

refonnutfallet baserat på dejämförelse mellan beräkningarnaEn av
på ganska små avvikelser.olika åren och visar För1989 1992

refonnutfallet med de ekonomiskahushållen i decil blir lägre10
rådde Aktiekursernaförhållanden rådde de 1992.1989 änsom som

betydligt vilket betydelse förhögre 1989 1992än är avvar
reavinstbeskattningeneffekterna den skärpning som genom-av av

för defördes i samband med reformen. Detta torde ha betydelse
hushållen decil kanskillnader i reformutfall för i 10 noterassom

åren.mellan materialen för de båda

iAv betydelse för bedömningen refonnens fördelningseffekterav
längre perspektiv hur det förhåller sig med refomrensärett

finansiering. Refonnen kortsiktigt underfrnansierad. Under-är
finansieringen minskar allt döma på längre sikt. Om det ärattav

Av bilaga tabell framgårför olikahushållstyperdengenomsnittligadisponibelinkomsten5 2
för olikadecilgrupper. ensamstående bami deeilgrupp dendisponiblaFör 10utan motsvarar
inkomsten217.300krår, för sammanboende bam i decil motsvarandevärde10utan är

kr för för två decil334.400 makarna och sammanboendemed bami värdet10gemensamt är
Decilgrupp socioekonomiskt536.600kr för hushållet. domineras10sammantaget av

tjänstemannahushållpå mellannivåbilaga figur hushållenhög och 5 3. Ca20 procentav
i decilen arbetare tjänstemänoch övriga främst löretagarhus-och lägre 15är procentca
håll. Medelåldern hög; inemot år figur andelen70 45 5 ochär procent är över
barnfamiljerfigur liten.4 är
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fråga bestående underñnansiering går inte på idag.attom en svara
Om varaktig underñnansiering skulle motivera åtgärder, för atten
uppnå full finansiering, kan detta ha betydelse försättet göraatt
bilden refonnens fördelningseffekter.av

svaghetenDen i analyserna fördelningseffekterna detstörsta ärav
i grunden statiska perspektivet. Refonnen har incitamentseffekter
på dynamiska beslut utbildning och sparande. Uppenbarligensom
kan de anpassningar detta kommer upphov till också fåattsom ge
effekter på inkomstfördelningen. diskussionEn i vilkenom
riktning de går måste dock bli ganska spekulativ.

Skatterefonnens effekter för pensionärerna diskuterades mycket i
samband med reformens genomförande. bakgrundMot härav har

statistikKUSK låtit särskilt sammanställa pensionärernasom
underinkomstutveckling åren 1989-1992 bilaga kapitel 6. Den

faktiska utvecklingen visar pensionärshushållen i genomsnittatt
haft betydligt bättre utveckling de disponibla inkomsterna änen av
hushåll i aktiv ålder. Utan kunna isolera skatterefonnens rollatt

KUSK ändå den faktiska utvecklingen tyder påatt attmenar
skatterefonnen i kombination med pensionärernas inkomstutveck-
ling i övrigt inte kan ha missgynnat pensionärema.sägas

En aspekt på skatterefonnens fördelningsproñl inte fårsom
glömmas bort den s.k. horisontella rättvisan varmedär attavses

med lika faktiska inkomster betalar skatt.storapersoner samma
Utvärderingen visar spridningen i faktisk skatt vidatt samma
arbetsinkomst minskat kraftigt för höginkomsttagama i samband
med skatterefonnen bilaga tabell 23.

aspektEn på inkomstfördelningen i deär att transparensenannan
faktiskt disponerade inkomsterna ökat ändringarna igenom
förmånsbeskattningen och breddningama skattebasema iav
inkomstslaget kapital. Inkomstema inte längre osynliga. Dettaär
har, KUSK, självständigt positivt värde.ettmenar

3.3.3 Blev reglerna enklare

Kravet på enkelhet i regel underordnat andra samhällseko-är
nomiska mål dvs. önskemålen enkla och lättillämpade reglerom
kommer i andra hand. Ett uttalat mål med skatterefonnen 1990-
1991 parallellt med andra målsättningar åstadkommaatt ävenvar
enklare regler.
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inkomstslaginkomstskatten till följd färreallmänt bedömsRent av
enskilda bättreha bidragit till deoch färre skatteprocentsatser att

i sinskattekonsekvenser olika ändringaröverblickakan av
och konsekventapå enhetligaekonomi. Skattereformen bygger

logiskaökat skattereglemasoch detta bedöms haprinciper
sammanhang, vilket i sin underlättaruppbyggnad och inbördes tur

regelverket.förståelsen av
svårt hängernågot lätt ellerOm den enskilde upplever som

låter enkelt isolerasfaktorer inte sigdock med flera somsamman
reglerna skallantalet regler, hur oftareglernas utfonnning,t.ex.

ska bedömaadministrativa rutinerna Närtillämpas, de m.m. man
skattere-olika ändringar,de sammanlagda effekterna t.ex. omav

belastning för demedfört ökad eller minskadformen totalt sett
många huvudockså beaktas hurskattskyldiga, måste översom

uppenbart detvissa bestämmelser. Detberörda är attärtaget av
skatterefonn har lett till enklarebedömainte möjligtär att om en

Omregelverkets utfonnning.studera enbartregler att engenom
möjligt bedömasenklare regler börskattereform leder till om

driftskostnader för skattesystemetutifrån reformen lett till lägreom
för samhället totalt sett.

för-på två håll, dels hosSkattesystemets driftskostnader finns
skattskyldiga och tredjevaltande myndigheter dels hos de man

medverkar i beskattningen med kontrollupp-på sättannatsom
förUttrycket administrationskostnader användsgiftslämnande m.m.

hos deuttrycka kostnader i den offentliga sektorn. Kostnadernaatt
skattskyldiga och tredje benämns fullgörandekostnader. Detman

medkan också finnas fördelar för de skattskyldiga i samband
kredittiderfullgörandet beskattningen, räntevinster via det.ex.av

därför såväl brutto-finns i skatteuppbörden. Man kan tala omsom
nettokostnad. följ ande beskrivs i första hand bruttokost-I detsom

naden.
Driftskostnadema för skattesystemet har uppskattats till totalt

miljarder efter skatterefonnen, varvid fullgörande-14 kronorca
administrationskostnadernakostnaderna sådubbeltär stora som

bilaga 2. Inkomstskatten totalkostnadema ochdrar 62 procent av
29 procent.momsen
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7. Tabell: Dritlskosmadema skattesystemet,lör miljaulerkr.
Totala driftskosmader 14

efterFördelar ufdn arbetet:vemsom
Administrativakostnader myndigheternahos 4,6
Fullgörandekostnaderhos de skattskyldiga 9,3
varav

-svenska folket 2,8
företagen 6,5-

Fördelarpå skatreslag:
Inkomstskatt 8,7
Arbetsgivaravgifler l
Moms 4,0
Punktskatter 0,1

Om kostnaden ställs i relation till skatteintäkten dyrastär momsen
de skatterna se diagram 8. understrykerDetta betydelsenstoraav
enkla och fåmomsregler skatteprocentsatser.av

Diagram:8. Dliflskostnader hundralappi skattper

Inkorrstskali Arbetsgivar- Moms Pmktskattet Alh skatter
avgifter

I Adnfni~mationskostnaderFullgérandekoslmdur

Fullgörandekostnadema relativt högre för de små företagenär sett
samtidigt räntevinsterna på de kredittider finns i skatte-som som
uppbörden lägre i de företagen. Fullgörandekostnademaär än stora

faller därför på de små företagen.netto tyngst

Varje förändring i skattesystem upphov tillett temporärager
övergångskostnader både för de adminstrativa myndigheterna--
och för de skattskyldiga.

I samband med skattereformen omprioriterades skatteförvalt-
ningens under år i ganska frångrad kontrollett storresurser par
till information och service. Som följd härav fick deklarations-en
granskningen bedrivas med lägre ambitioner och revisionsfrekven-
sch minskade Detta innebär skattereformentemporärt. att över-
gångsvis medfört vissa dolda kostnader i form skatteförlusterav
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ochlångsiktigasvårt dekan preciseras. Detinte mätaär attsom
skatteförvaltningen.skatterefonnen förbestående effekterna av

medanförenklatslöntagardeklarationema harGranskningen av
och delvismedförtområden harandraskatterefonnen inom nya

dock haftSkatterefomien harkomplicerade regler. över-mer
rationalise-skatteförvaltningen. Någraeffekter förvägande positiva

dock frågadet interingsvinster är om.
inneburitskatterefonnen hadeklaranter bedömsvanligaFör en

använda denkunnatharförenkling. Flerrelativt stor personer
deklareratandel harhögredeklarationsblanketten;förenklade en
räknatfler harhaft experthjälp;och färre harpå handhelt utegen

har fördeklarerautgifterna förTidsåtgången ochsjälv.skatten att
värderas tillkanminskningminskat. Dennadeklarantervanliga

fullgörandekostnadema.mkr eller 20800 procent av
blivitskatteredovisningenOffentliga myndigheter attuppger

påredovisningenbådegällerskatterefonnen. Dettasvårare efter
Resulta-momsredovisningen.kontrolluppgifter ochochuppbörds-

trakta-på redovisningentankeförvånande medinte attärtet av
ändradesmomsredovisningenförmåner liksomoch olikamenten

sektor.offentligradikalt föroch utökades
beståendedebedömeroch arbetsgivareföretagPrivata att

belastning. Dåökadmarginelltskatterefonneneffekterna är enav
1992 hadedecemberbedömning iföretagen gjorde denna

försvårarvilketdifferentieratsmomsskattesatsen redan moms-
uppskovs-ochskatteutjämningsreservReglernaredovisningen. om
sedermeraföretagen, harsvårabedömdesbelopp, som avsom

regelför-regler.andra och enklare Deoch medtagits bort ersatts
med iefter fannsegenföretagarna 1992gjorts förändringar som

hannskattereformsbeslutet. Mansamband medplaneringen redan i
trädasådan tid de kundereglerna imed utformadock inte attatt

Dessa har utökatreglerreformen i övrigt.ikraft i samband med
i företagensregressivitetenkomplexiteten vilket medför att

egenföre-Enkelheten har förytterligare.fullgörandekostnader ökat
få likformigttillbaka för ambitionendel fått stå att etttagamas

företagsforrner.för olikasystem

effektivitetSamhällsekonomisk3.3.4

föreställ-den vitt spriddaviktigt motiv för skatterefonnenEtt var
hämmade produktivskattesystemet i onödanningen det gamlaatt

ocharbetsinsatserverksamhet. skattekilar påHöga extra en
misshushållning medtillolikformig kapitalbeskattning bidrog en

ställer i sinAgell-Englund-Söderstenekonomins ut-resurser.
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värdering frågan förhoppningama bättre fungerandeom om en
ekonomi befogade.var

vilkenI utsträckning har refonnen skapat förutsättningar för en
bättre hushållning ekonominsmed resurser Ett väsentligt problem
i sammanhanget många de önskade effekternaär att ärav av
långsiktig karaktär. Arbetsm arknadslagstiftningen och anställnings-
kontraktens utformning exempelvis hushållengör att merparten av
inte kan arbetsutbudet till de Skatteregler-över natten anpassa nya

Det kan flera år innan stärkta incitament för högre utbildningtana.
låter sig i samhällsekonomiska produktivitetsvinster.omsättas
Därtill kommer, vilket alldeles avgörande, den djupa lågkon-är
junkturen under början l990-talet. Allt detta innebär detattav
inte sig snabba och dramatiskaär dynamiska effekter.väntaatt
Professorernas utvärdering har därför på denna punkt i stora
stycken karaktären granskning de analyser låg tillav en av som
grund för reformen. Har det tillkommit information gör attsom

på det gamla skattesystemet bör omprövas illustrativtEttsynen
exempel gäller storleken på effektivitetsförlustema förknippade
med höga skattekilar på arbetsinsats. Tidigare analyserextraen av
effektivitetsförlustema förknippade högamed marginalskatter på
arbetsinkomster byggde ofta på utländska bedömningar, som gav
vid handen skatterna spelade viktig roll för hushållensatt en
arbetsutbud. Av de professoremas framgår dettre rapport att nu
finns ganska många svenska ekonometriska studier indikerarsom

skatterna spelar jämförelsevis liten roll föratt arbetsutbudet,en
något antyder åtminstone problemen med det gamlaatt ettsom av
skattesystemet kan ha överskattats. Inte desto mindre slutsatsenär

analysen det gamla skattesystemet iatt allt väsentligt ändåav var
korrekt. Före skatterefonnen skattekilamai Sverige så höga, attvar
också liten beteendeanpassning kunde iöversättasen storen
samhällsekonomisk effektivitetsförlust.

Andra effektivitetsvinster följer den likfonniga kapitalbe-av
skattningen, vilken tillsammans med de samtidiga ändringarna i
räntesubventionema har reducerat gynnandet investeringar iav
bostadssektom. Med det gamla skattesystemet ledde ökad inflation
till kraftig spridning i den effektiva beskattningen olikaen av
sparfonner det blev inflationen och inte samhällsekonomiska-
överväganden styrde investeringarnas inriktning. Detsom nya

i detta avseende betydligtsystemet är robust. På lång sikt harmera
reformen skapat incitament för ändamålsenlig fördelningen mer av
sparandet och förutsättningar för effektivare kapitalallokering.en
Det handlar dock här vinster materialiseras först på långom som
sikt. På kort sikt har den likformiga kapitalbeskattningen förstärkt
vissa problem. De långsiktiga allokeringsvinstema har köpts till
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fastig-påomställningsproblemenförstärktereformenpriset attav
ochvillaägareåsamkades mångahetsmarknaden. nuvärdestermerI

och sub-skatte-till de gamlaboendesitthyresgäster, anpassatsom
Även ifrånlångtdetförluster.mycketventionsreglema, stora om

likfonnigövergången tillorsak så bidrogprimär merenenvar
den ekono-fördjupakomrefonnentillkapitalbeskattning attatt
iakttagelser1990-talet. Dessabörjanunderdepressionenmiska av

sådanaspecielltochskatteomläggningar, rörunderstryker att som
problem.sinainvesteringsbeslut, väckerlångsiktigamycket egna

själva bytetrisken förmåstelångsiktiga vinsterna vägas attDe mot
makroekonomiska obalanser.ochorättvisorskaparskattesystemav

effektivitetsvinstermöjligaockså på depekasutvärderingenI
stimule-inteenkelt ochskattesystemföljer ärett somsomavsom

skatteplanering.olika formertill avrar

på någraskattesystemetdetAgell-Englund-Södersten att nyamenar
Skatterefor-gamla.detrimligarebetydligtsigpunkter änter som

långsiktigttillväsentligt bidragsyftenå sittkan ettatt engemen
samhällsekonomi.fungerandebättre

skattereformeninställning tillAllmänhetens3.4

då dettidpunktenvidskattesystemetdetKunskapen nyaom
desspå beräkningarutsträckningigrundadesgenomfördes stor om

olikarad antagandenpåbaseradesvilka i sineffekter, tur aven
och denmassmediabild viafick sinallmänhetenbredaslag. Den

möjligheterdock medborgarnasökarEfterhandoffentliga debatten.
uppfattningbilda sigerfarenheterutifrån systemetatt omenegna

forskarefråga harbl.a. dennasyfte belysadess effekter. Ioch att
ledningunderUmeå universitetvidsociologiska institutionenvid

Åberg attityder tillallmänhetensundersöktprofessor Runeav
harOpinionsundersökningarbilaga 3.seskatterefonnen genom-

och september 1992.mellan 1991vid fyra tillfällenförts mars

bevekelsegrunder.radutifrånskattefrågor bestämsiOpinionen en
bestämningsfaktorerolikaUmeåsociologema etttar parupp

moral och tillit.allmänintresse,egenintresse,nämligen
individuell nyttokalkyl. AvfrånutgårEgenintresset en

ekonomiskasinsjälv uppfattarhurdärvidbetydelse är man
Undersökningarna visarfaktisktdenhursituation ettänsnarare

bland debetydligtskatterefonnenförstödet större somvar
sigbland depå reformensig vinnareuppfattar än sersomsom

egenintressetför hypotesenvisst stödvilketförlorare attgersom
inställning.medborgarnasförbetydelsehar
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dock allmänintres-Med stöd i empirisk forskning har visats att
då gälleroftare starkare det kortsiktiga egenintresset detänärset

frågor. skattere-ställning i viktiga politiska Argumentet attatt ta
effekter och bra förskulle åstadkomma dynamiskaformen vara

vädja till allmänin-samhällsekonomin kan sägasär argument som
Undersökningarna stödbästa.eller dettresset gergemensamma

åsikterna kringallmänintresset har betydelse för hurföräven att
skattere-skatterefonnen tillskapas. påDe tror argumentet attsom

reformen.samhällsekonomin stöder oftarefonnen bra förär
moraliska värderingar.Opinionen också utifrån Ettstyrs

rådandeskattesystemlegitimt är ett system motsvararsom
variera mellanmoraluppfattningar. uppfattningar kanDessa

vissa jämlikhetmänniskor och samhällsklasser. I är t.ex.grupper
skatterefonnvärderade värden.och social rättvisa högt En som

bland dem omfattar dem,inte dessa värdenmot somsvarar upp
Även moralfaktor kring hurdär legitim. dennauppfattas inte som

åsikterna tillskapas stöd undersökningarna.ges av
förtroende och tillitLegitimiteten kan också ha medgöraatt

inte någontill den företräder förslag. Man görett egensom
bedömning nyttokalkylutifrån någon form görutan man somav

förlitat sig på.alltid gjort och förlitar sig på dem tidigaremanman
således flera bevekelsegrunder utifrån vilka männi-Det finns

skor sina åsikter skatterefonnen, och alla tycks deformulerar om
få knappast förvånandevisst stöd i undersökningarna. Detta är
eftersom de tenderar hänga med varandra.att samman

kritik skattesystemet politiker, fackför-Den det gamla somav
eningsfolk och skattedebattörer framförde återspeglade sigandra
också i medborgarnas inställning och kunde i opinionsmät-man
ningar växande missnöje det existerande skattesys-mednotera ett

inställningen till skattesystemet helhet harHurtemet. som
tabellen nedan hur medborgarnaförändrats belyses i visarsom

på identiska frågor i några undersökningarsvarat upprepatssom
utförda vid olika tidpunkter. förändringar kan utläsasDe som av

skattesystemettabellen visar inställningen till blivit någotatt mer
positiv efter skatterefonnen.
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olikanågra påståenden skattesystemetipåAndel insüirmnandeTabell: omsvar
balansmåttInomvid olika tidpunkten parentesundersökningarställda anges

andelennegativa.minusandelen positivatill skattesystemet
19921981’ 1986- 1989‘1969

förmånerMed hänsyntill de som
skatternamedborgarnaärstatenger

58+2153+1343-1 l 56+l7för högainte
fårarginalskattema alldelesM är

59-3082-7070-51höga
får-Vårtskattesystem rättvisger en

26-3934-29 l6-63skattebärdandelningav
tycker du skattesyste-Vad i stort om

ochdvs skattemasstorlekmet, reg-
ellerutformning andel bralemas

l0-55 25-ll23-39mycketbra

SvallforsSvallfon Riksskatteverket;5 1992Laurin 1989;4Källor:Vogel1970;2 1986;3l

människorsundersökningar visarUmeåsociologemas att egna
opinioneninneburitskattesystemet inteerfarenheter det attav nya

mätningen iVid förstalag förändrats.kring skatterefonnen över
och vidmedborgarna refonnenstödde 451991 procent avmars

Motstån-siffrani september 1992 46sista mätningen procent.var
och osäkerhetentillsjunkit från 15det hade 20 procentprocent

iOpinionsförskjutningamafrån tillökat 35 38 procent.procent
desåledes små underhelhetbefolkningen artonytterstsom var

kraft. Enskildarefonnen imånaderna efter detförsta trättatt
sådanauppfattningkan naturligtvis ha ändratindivider men

igått i negativ riktninghar i så fall lika oftaförändringar som
positiv.

på frågan riktigt beslut införa skattesystem.Tabell: Svar det ett att ett nytt10. varom
Pmcenhmdelar.

SamtligaKvinnorMän
1991 1992 I991 1991 19921991 1991 1992 1991

sept. sept.sept. sept. sept. sept.mars marsmars
45 46J 55 56 56 35 34 36 45a

Nej 22 16 20 20 1519 19 15 21
35 34 38Vet 26 25 29 44 44 48

100 100 100 100 100 100Simuna 100 100 100

stabil under första må-Opinionsbilden mycket refonnens artonvar
förändrats inom politiska partiernader. har stödet olikaDäremot

allteftersom människor sig och ini olika partier.rört ut ur
reformenviktigt ha i minnet de inte stöderDet är attatt som

dem motståndare till den; deendast till liten del utgörs ärsomav
och för många börjar troligen det gamlaflesta dem osäkraärav

falla i glömska.skattesystemet alltmeratt
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Undersökningarna visar medborgarnas uppfattning skattere-att om
formens fördelningseffekter relativt entydig. Höginkomsttagarnaär
uppfattar sig vinnare och låginkomsttagama förloraresom som

Åbergfördelningseffektemag.eller också osäkrade ställerär om
i sin utvärderingrapport, skrevs då1993 inga resultat desom om
faktiska effekterna fanns tillgå, frågan uppfattatatt rättom man
reformens effekter Agell-Englund-Söderstens utvärdering visar att
skattesystemets omfördelande verkan minskat dettaattmen

den omfördelande verkan bidragssystemet ökat.uppvägs attav av
Omfördelningseffekten det samlade skatte- och bidragssystemetav

lika de första åren efter reformen före. Av betydelseär stor som
för hur skall bedöma på frågan de intervjuadeärsvaretman om
uppfattat den fråganställda såsom inkluderande effekternaenbart

förändringarna skattesystemeti eller uppfattat fråganav om man
relaterande till den samlade reformen inbegrep vissaävensom som

bidragsförändringar. Den replikering tidigare beräkningar förav
påRINK uppdrag KUSK gjorts Eklind-Hussénius-som av av

Johansson visar fördelningsprofilen skattereformen åt-att av
minstone i det korta perspektivet varit förmånlig för hushållmera
med höga inkomster vad RINK-kalkylema pekade på.än

Umeåsociologemas undersökningar visar stödet föratt
refonnen betydligt starkare bland höginkomsttagare blandär än
låginkomsttagare; det starkare bland högre tjänstemän blandär än
arbetare, och det starkare bland bland kvinnor tabellär män än

harl Mönstret varit detsamma i alla undersökningarna, möjligen
har det skett viss polarisering så till vida de högre tjänste-atten

blivit något övertygade refonnens fördelarmännen ochmer om
arbetarna något mindre övertygade.

Mäns och kvinnors värderingar beslutet införa detattom nya
skattesystemet skiljer sig åt. Reformen erhåller konsekvent ett

stöd kvinnor vid yrkesgruppstillhörighetän mänsvagare av samma
och inkomst. kvinnornasFör del det faktiskt bara bland deär
kvinnliga tjänstemännen i de högre inkomstintervallen stödetsom
till refonnen överstiger 50 Ifråga den manliga delenprocent. om

befolkningen det i bara bland låginkomsttagare iär stort settav
arbetargruppema stödet till reformen understiger 50 procent.som
Åsiktsskillnadema mellan och kvinnor stabilamän översynes vara
tiden. Det bör dock betonas kvinnorna inte benägnaatt är attmer

avstånd från reformen Däremot kvinnornata än männen. är mera
osäkra.

9 Frågan ställdes följandehade formulering: I sambandmed skatteomläggningensom
pratade mycket vissa skulle tjänaoch andraförlora påatt den. duAnserman om grupper

du, i jämförelsemed andra,tillhör detatt skattesystemetsvinnareeller förlorarenya



72 Huvudresultat

Tabell:11. Andel positiva till det skattesystemetefter kön, yrke och inkomstvid henya
tidpunkter:Pmcentandelar.

Inkomst 1991 1991 1992
Kön Yrkesgrupp kr. Mars September Seprember
Man facklärdarbetare 8-12 000 48 41 43

Facklârdarbetare 8-12 000 48 45 37
12-16000 52 52 48

Lägretjänsteman 12-16000 57 62 65
tjänstemanMellan 12-16000 64 72 71

16-20 000 71 80 76
tjänstemanHögre 20 000 79 87 91

facklärdKvinna arbetare 8-12 000 30 25 26
Facklärdarbetare 8-12 000 30 29 29

12-16000 34 35 40

Lägretjänsteman 12-16000 39 45 46
Mellan tjänsteman 12-16000 46 45 52

16-20000 54 56 59
Högretjänsteman 20 000 64 84 74
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synpunkteravslutandeKommitténs4

Hadereformentidpunkt förVal4.1 manav —
annorlundakunnat göra

avregleringtidpunktema förefterhand kan konstaterasI att av
tilldåligt anpassadevaritskattereformenkreditmarknaden och
detdockFrågankonjunktuxförloppet.och tillvarandra är om

alternativnågotegentligen fanns

sammanfalla medkomskattereformenGenomförandet att enav
kraftigaste sedanfaktiskt denekonomin,kraftig nedgång imycket

skattere-på oberoendelågkonjunktur1930-talet. Denna väg avvar
och kontraktivabåde expansivasådan hadeRefonnenfonnen. som

på ekonominstimulerandeUnderfinansieringen verkadeinslag. me-
negativsparandetfinansiellainverkan pårefonnensdan gav en

skattereformenutvärderingenindikerareffekt. Sammantaget att
produktionsbortfallskapatkortsiktigt kan ha motsvararett som

fördjupat lågkon-har såledesReformenBNP.knappt procenten av
faktor i krisförloppet.inte primärreformenjunkturen. Men är en

KUSK dockfunnits villden debattbakgrundMot ta uppsomav
konjunkturutveckling-gått förutsedet hadefrågan attom man, om

annorlunda.lägga reformenha valt tidsmässigtborde att uppen,

liktskatterefonnen ochhelt avstå frånvarit bättreHade det att
hänsyn tillanpassningar medår med årsvisatidigare fortsätta

nödvändig. Detreformeninflation m.m. Kommittén att varmenar
övergångspro-vi hargenomförd ochbra reformen är attär att

iavvakta.hade inte varit bättrebakom Detblemen attoss.
Kritiken skattesys-hur situationenglömmer lättMan motvar.

effekt i praktiken heltutj ämnandeutbredd. Systemetstemet varvar
hadeuttryck för.skatteskalorna Devadän somgavannan
lågtobeskattade ellerersättning i formmöjligheter hellretog ut av

Systemet krångligt och lättförmåner lön.beskattade attän varsom
kunskapen.hade denskatteplanering deutnyttja för rättasomav
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löpandebeskattadeomvandla högtgick detPå olika sätt att
beskattadesrealiseradesdå devärdestegringar,tillinkomster som
inkomster.med högadetta förSärskilt lönsamtlågt. personervar

föriförändringarstrukturellabehövdes attsystemetDet större
anpassningarSuccessivaproblemen.medtillrätta smärrekomma

skattesystemetgamlamed detSvaghetemalängre.inteförslog
årenuppenbaraoch blivitförstärktsockså ha äntorde mer

ökadmedkombinationinte gjorts. lreformenframöver om
valutamarknaderkredit- ochfriarerörlighet ochinternationell

blivithapunkterskattesystemets ängamlaskulle det mersvaga
jämförasdärför intekanskebörskattesystemetuppenbara. Det nya

hur1980-taletverkade i slutetdetsåsommed det gamla utanav
varit kvar.hadelångsiktigt detfungeratskulle hadet om

ochmarginalskattersänktapaketlösningen därvaldaDen mera
medkombineradeskapitalocharbetebeskattninglikformig av
årenfemi ljuset dedärförförefallerskattebaserbreddade även av

diskuteratsharDetriktiggått väg. merom ensom ensom
infördes30-procentiga skattesatstill denövergångsuccessiv som
uppstodeffektermildrat deskulle hakapitalbeskattningeni som

finansiellaökadeoch detfastighetsmarknadenprisfallet påvia
30-procentigslutmåletOminte givet.Svaretsparandet. är om en

ändåhushållenmöjligtdetvarit käntkapitalskattesats ageratär att
å andraskattesats30-procentigslutmåletdetta. Omefter om en

effekternegativafått andrahadeslagits fastsidan inte attavman
respekti-beskattning arbeteförolikfonnigtmeddras systemett av

målsättningenockså osäkerttid. Detkapital under längre är omve
reavinsterfull beskattningochlikformig beskattning avenenom

Även kunskaphafti detta fall.uppnå i slutändengått att om man
skulle ändrasutvecklingensamhällsekonomiskadenattom

positiva effekterhaft någraskulle haoklart detpåtagligt detär om
gjordes.periodlängregenomförandetsträcka änöverutatt somen

håll, varit bästframförts från delNaturligtvis hade det, omsom en
överhettadegenomförts i detochkommit tidigarereformen

1980-talet.andra hälftenrådde underekonomiska läge avsom
låneruschdels dämpa denhaft effektenhadeDetta att som

och därige-kreditmarknadenavregleradeuppstod i spåren denav
underhade lågkonjunkturenöverhettningen. Delskyla avnom

Med facitblivit mindre djup.1990-talet sannoliktinledningen av
mittDå vi befannkan hålla meddetta något allai hand är ossom.

så långt-förutse.dock svår Enskeendet utvecklingeni attvar
komplexitet hellerpå sin intereform kan grundgående genom-av

ordning.demokratiskutredning och beslut iviss tid förföras utan
genomgripandebetraktad mycketoch på den tidenEn stor som

beslutfaktiskt genomförts 1982skatterefonn hade ett som-
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tillkom politisk uppgörelse den underbara nattengenom en som
orsakade skatterefonnendå turbulens. Den hade dragstor gemen-

års reform,med 1990-1991 nämligen sänkta marginalskat-samma
och reducerade skattelättnader för underskottsavdrag. Efterter

denna, i den tidens tycke, genomgripande förändring skattesys-av
med ändrade incitament denna medfördede det inteärtemet som

förvånande från politiskt håll avvaktade med dra igångatt attman
utredningsarbete ytterligare förändringar, vilket skulleett stort om

krävtsha för skattereformen skulle kunna ha genomförts underatt
andra hälften l980-talet. Utredningsarbete kring deettav par av

systemfrågoma i skattepolitiken pågick dock periodenunderstora
med inriktning på helt förmodeller beskattningprövaatt om nya
skulle kunna möjliga alternativ för Sverige. De alternativavara
skattemodellema gällde beskattningreal och utgiftsskatt. När
kritiken skattesystemet fortsatte gjordes 1987-1989mot en
kraftsamling utredningsresurser där med tanke på komplex-av man
iteten utredningsuppdrageti på rekordtid fick fram heltäckandeett
förslag innefattande såväl individ-, företags- indirekt beskatt-som
ning.

Övergångskostnadema kunde dock ha mildrats betydligt om
skattelättnaderna för underskottsavdrag hade reducerats från 50 till
40 redan fr.o.m. inom för1988 det dåvarandeprocent ramen

Överhettningenmed grund- och tilläggsbelopp. i slutetsystemet av
1980-talet kunde då ha dämpats och övergången till det nya
regelsystemet skulle ha mildrat effekterna på bl.a. fastighetsmark-
naden. Men begränsning ränteavdragen ensidigten av som
inneburit begränsning i avdragsrätten hade varit svårtetten
politiskt beslut att ta.

skattereformAtt skulle känt de utrednings-görasen var genom
direktiv 1987. Konturema del dess möjligasom gavs av en av
innehåll preciserades hösten 1988. Men det först höstensentvar

det1989 stod det klart det också gick få politiskatt attsom en
majoritet för genomföra så långtgående reform åren 1990-att en
1991. Man kan reflektera varför hushållen och andra aktöreröver
såsom fastighetsköpare, banker m.fl. synbarligen inte omedelbart
reagerade på de signaler i och med det blev klartatt attsom gavs
reformen skulle komma genomföras. så fallI borde hushållenatt
och andra ekonomiska aktörer ha påbörjat anpassninggenast en av

och lånebeteendet. Uppenbarligen den ekonomiskat.ex. spar- var
verklighetens signaler starkare, såsom den fortsatt höga nominella
löneutvecklingen, den höga inflationen och möjligheterstora att
låna. signalerDessa Först på påtagligtöver.tog när ett sättman
via höjda och nedväxling till låg inflation praktiskt fickräntor
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beteendeförän-komfastighetspriserfallandeochrealräntahögre
kraftigare.då destoblevDessadringama.

ocksåtordekreditmarknadenavregleringenformellaDen av
andraunderpå upplåningenförväntateffektha haft änstörreen

uppfattningendominerande att1980-talet. Denhälften varav
praktikenkreditmarknad ifriaretillanpassningenmycket enav

fortfarandedetuppenbarligen fannstidigare. Menskett redanhade
tillgodosetts.hadeintelåneefterfråganuppdämd somen

möjligheterbegränsade attSammanfattningsvis kan sägas att
demedkombinationiutvecklingenekonomiskaförutse den

varitharbeslutsfattandetdemokratiskadetfinns irestriktioner som
Manöverutrymmetlagtsreformemaoch hurförstyrande när upp.

iBristernaden bästa.inteTidsordningenvarit litet.har var
lång siktpåbetalapris vi fått ärpå kort siktordningen är ett men

betydelse.mindredet av

genomföramöjligöverhuvudtagetskattereformen attAtt var
värnadeochfast vidhöllpolitikernamedhänger att omsamman

delarberörde allapaketsamlatReformenprinciperna. ett somvar
helhetenbidrag. Detvissaochskattesystemet även somvarav

hållas tillbaka.kundeoch särintressengällde

investeringlångsiktigSkattereformen4.2 en-

karaktär investe-skattereformensunderstrykavillKommittén av
skattesystemetsi ändrabestårInvesteringenringsprojekt. att

viauppkommerinvesteringenpåAvkastningenincitamentsstruktur.
på sådantoch företagindividerbeteendet hos sättpåpåverkan ett

effektiviteten.samhällsekonomiskaöka denbidrar tilldetta attatt
avkastning.fullinvesteringendröjer innandetProblemet är att ger

måstedet förstaförlopp. Förfaser i dettaidentifiera olikakanMan
förändrats.incitamentenupptäckaoch företagindivider att
beteendet.vilja ändraupptäcktskall dennaDärefter attgenerera en

kunna realiserasockså skallbeteendetändradenna viljaFör attatt
samhällseko-praktiskt. Detfinnsmöjligheternaocksåkrävs rentatt

närmast har påskatterefonnenefterårenfunnitsnomiska läge som
förändringar beteendetipåhämskopunkter lagtviktigavissa en

börjarkonjunkturenfunnits. Menkan haviljan även näräven om
fulltskatterefonnen fåreffekternainnandröjer detförbättras av

genomslag.
långsiktigsynnerligeneffekternaförväntadeVissa de är avav

påeffektergällerdröjer.avkastningen Dettadärkaraktär t.ex.
karriärmöjligheter.utbildning ochinvesteringar i
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den åsyftadebeteendeförändringar ivissa områden harPå
finansiellaHushållen har ökat sittinträffat.riktningen redan

för frånförutsättningarPå lång sikt skapar dettasparande. en
hushållensallokeringsamhällsekonomisk synpunkt bättre av

uppstått övergångskostnadhar docksparande. Kortsiktigt genomen
konjunktumed-bidragit till fördjupaändrade beteendetdet attatt

skulle sådananormalt konjunkturlägegången. I över-ett mera
oproblem atiska.gångseffekter vara

incitament. ändradekänslig för ändrade DeFöretagssektom är
Skatteplanering inte längreväl kända.incitamenten där upptarär

ochExportföretagi företagens agerande.centrala rollsamma
har från haftexportrelaterad verksamhet 1993företag med ett par

skatteinbetalningar.ökandevinster ochgoda år och uppvisar stora
ocksåsannoliktkonjunkturella effekten dettadenUtöver är ettrent
med detvinsterna direktpå i högre grad skattartecken att man av

sikt kommer denlåga skattesats. På långsystemets mernya
prövningenhetligbeskattningen kapital ochlikfonniga en merav
sparandeekonominsolika investeringsprojekt innebäraatt attav

ytterligare effektivi-produktiva fonner vilketkanaliseras i germer
tetsvinster.

för alltid med sigStörre omläggningar i skatternas regelsystem
vivissa övergångskostnader. skattereformens del har dessaFör nu

fram fulltvilken takt de positiva effekterna kommerbakom loss,
förutsättningpå ekonomin i övrigt utvecklas.beror bl.a. hur Enut

för skattereformen skall de åsyftade effektivitetsvinstema äratt ge
principernadock reglerna hålls någorlunda stabila ochatt att som

låg till grund för reformen inte urholkas. Annars riskerar vi att
investering intehamna i läge där vi haft kostnader förett menen

får avkastningen.den tänkta

Skatterefonnens finansiering4.3

Skatterefonnen beslutades i läge då statsbudgeten balanse-ett var
rad eller till och med visade visst överskott. Men åren 1991-ett

kom det statsñnansiella läget snabbt försämras och1993 att
underskottet i statsbudgeten blev miljarder kronor190nästan
budgetåret 199293. Avsikten skatterefonnen skulleattvar vara
totalfinansierad. Utvärderingen visar vid statisk beräkningen
utifrån skattebasernas faktiska utveckling på kortsiktig under-en
finansiering på i genomsnitt miljarder kr år åren25 förca per

Kalkylen visar hur mycket högre skatteintäktema1991-1993. hade
blivit det gamla skattesystemet applicerats på de faktiskaom
skattebasema början Därtillunder l990-talet. skall läggasav en
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och sammanhänger deneffekt osäker medärsom mera som
ekonomin.indirekta effekt skatterefonnen haft på efterfrågan i

bedömningenEkonomiprofessorema i sin utvärderinggör att
medför åren och underfinansieradskattereformen 1991 1992 var

underfinansieringenmiljarder kr år. Därvid har i35 ävenperca
påkonjunkturfallet bedöms berobeaktats hur den del av som

ochhar påverkat den offentliga sektorns inkomsterrefonnen
utgifter.

underfmansieringenstatiskt beräknadeSammansättningen denav
skattereformendet andraför åren 1991-1993 avseende steget av

samtliga på detframgår tabell Beräkningarna bygger12.av
skatterefonnen.beslutades i anslutning tillregelsystem som

genomsnitt-påKalkylerna visar för skatterefonnens andra etapp en
på miljarder kr.underfinansiering för åren drygt 21lig 1991-1993

förstakommer underñnansiering reformens FörstaDärtill steg.av
i storleksordningenhar bedömts underfmanierad medetappen vara

i individ-miljarder kr avseende i första hand sänkta skattesatser4
sammanlagda bidragetbeskattningen och ändrad bolagsskatt. Det

efterhandskalkyl iunderskottet uppgår sålunda enligt dennatill
år för årenrunda tal till i genomsnitt miljarder kr 1991-25 per

Därvid har i reviderade beräkningen förutsätts de 51993. den att
miljarder kr dynamiska effekter ingick i denavseende som

reformkalkylen uteblivit i rådande konjunkturläge.ursprungliga
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Skatielefonnens avårenbudgeteffelderfiir 1991-1993 revideringTabell: post12. ex re--
andra Effekter för konsolideradoffentligformberäluiingar:Reformens empp.

årspenningvärde.sektor.1991
revideringar Budgeteffekt,miljarder krEx post

Snitt1991 1992 1993
1991-1993

-0,8 -0,8 -0,6Ursprungligrefomrkalkyl -0,3

revideringar:Ex post

rri.m.ändradeskattebaserPga
Skattesatser -6,0 -6,0Effekter sänkta -6,0 -6,0av

individer
Kapitalskatter -6,8 -S,7 -3,6 -5,4
Särskildlöneskatt -2,5 -2,5 -0,3 -l,8
Företagsskatt -3,l -3,1 1,8 -2,7-
Mervärdesskatt -2,5 -3,8 -3,2-3,2
Punktskatter 1,2 1,31,3 l- - - -
Delsumma -22,1 -21,8 —16,8 -20,2

DynamiskaeffekterII. -2,5 -5,0 -7,5 -5,0

Summarevideringar -24,6 -26,7 -24,3 -25,2postex

Revideradrefornrbedönmlng -24,9 -27,5 -25,l -25,8

Omperiodixeringar förhållande till 1,9 6,0 5,5 4,5i
refarmkalkyl avskattning företagensav
reserver

Skattelefonnensbidrag till underskott -23,0 -21,S -19,6 -21,4
Källa:AndenKnltofiérsaon, ‘epartementet:the reformfullyfinancedEkonomiskaRådetsWax tax Tax:ene

ReformEvaluationRapom.

kort beskrivningEn de komponenter ligger bakom denav som
reviderade kalkylen nedan.ges

Reformberäkningen baserades på framskrivning individer-av
inkomster för 1988 det utfall fannssenastenas som var som

tillgängligt då reformen beslutades. Den faktiska utvecklingen av
individemas inkomster blev snabbare vad förutsågs och in-än som
dividerna hade vid tidpunkten för refonnen förts i högreupp
marginalskatteskikt. Sänkningen skattesatserna beräknasav som en
följd härav underfmansierad med miljarder6 kr i jämförelsevara
med reformkalkylen.

Nedrevideringen intäkterna från kapitalskattema beror påav
tillgångsprisema i praktiken utvecklades långsammare medatt än

de framskrivningar gjordes i refonnberäkningen. Därmed komsom
basbreddningamabl.a. inom kapitalbeskattningen lämnaatt ett
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underfinansieringen inombidrag till finansieringen. Avmindre
på miljarder kr miljarderkapitalskatteområdet inemot 7 1,51991 är

reavinstbeskattningen aktier och miljarderhänförlig till 3,6kr av
teckenpå pensionsfonder. positivtkr till avkastningsskatten Ett är

minskaravkastningsskatten med 3underfinansieringenatt av
mellan ochmiljarder kr 1991 1993.

ochpå förvärvsinkomsterlöneskatt infördesDen särskilda som
och under-på arbetsgivamas pensionskostnader 1991 1992var

för inkomståretmiljarder kr. Utfallet 1993finansierad med 2,5
löneskattenoch underfinansieringenvisar på återhämtning aven

miljard kronor.blir mindre halvän en
förändringarekonomin medförde deNedgången i att som
underfinansieradeföretagsskatten blevgjordes i regelsystemen för

Ävenoch för företagsskat-miljarder kr åren 1992.med 19913ca
underunderfinansieringenkan viss återhämtningten noteras en av

1993.
medpostberäkningen nedrevideratsMervärdesskatten har i ex

beräknade underfinans-miljarder kr i snitt år. Dendrygt 3 per
korrigeringarieringen sammanhänger i detta fall bl.a. med att

reformkalkyl och dengjorts för vissa felaktigheter i tidigare att
privata konsumtionen minskat.

sker påtaglig minskningDet bör det under periodennoteras att en
underfinansieringen direkt kopplad tillden del ärsomav av

regelsystemförändringama.Underñnansieringenavkapitalskattema,
löneskatten och företagsskatten, för beräknats till drygt1991som

kr ochmiljarder kr, minskar med miljarder mellan 1991 199312 7
tabell 12. Någon åter-med tyngdpunkt på det åretsenaste

hämtning för mervärdesskatten har däremot inte inträffat beroende
på fortsatt utveckling privata konsumtionen.densvag av

finns således på underfinansieringenDet indikationer att
denminskar efter Finansieringen ändrade kapitalbe-1992. genom

skattningen blir allt på grund positiv utvecklingstörre en meraav
aktiekursema. orsak ökade skattepliktiga vinster iEn ärav annan

exportföretagen och exportrelaterad verksamhet. finns radDet en
faktorer bidrar till minska underfinansieringen på liteattsom
längre sikt. skattereformen orsakade ökningen detDen av av
finansiella sparandet och den minskade skuldsättningen förbättrar
kalkylen på sikt. anpassningar hushållen sinDe görsom nu av
bostadsefterfrågan bidrar på lite längre sikt konsum-till ändraatt
tionens sammansättning på för finansieringskalkylen fördelaktigtett

eftersom bostadkonsumtionen efter reformen sub-sätt även är
ventionerad jämfört med konsumtion. skattere-Denannan genom
fonnen minskade skatteplaneringen i företag och hos enskilda är
också betydelse. Vid övergången till det skattesystemetav nya
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infasning fastighetsskatt och reavinstskatt förgjordes atten av
infasnings-mildra övergångseffektema. takt med dessaI att

tillkommande finans-får fullt genomslag uppkommerprocesser
i takt med kon-iering. Att underfinansieringen blir mindre en
ökning arbetsut-junkturförbättring torde stå klart. En faktisk av

vilket storleksordning kanbudet med den2 ärprocent, man
påutvärderingen, skulle fmansieringseffektförvänta enligt ge en

därmed helttillkommande miljarder kr. Om finansieringen10ca
på.kommer gå ihop långsiktigt idag svårt Hurär attatt svaramer

helst sig den långsiktiga underfmansieringenrör omsom mer -
gäller deden finns väsentligt mindre belopp vadän somom-

första åren efter reformen.
bedömning under-få säkrare underlag förFör att ett aven

KUSK, önskvärt medfinansieringen hade det, varit enmenar
reformkalkylen åren efter Kommittén haruppdatering för 1992.av

tidsskäl inte kunnat sådan utvärdering inomdock göra ramenenav
tillfredsstäl-för bidragande faktor till dettasitt arbete. En är att en

utfallsdatauppdatering till år bl.a. kräver tillgång tilllande senare
på mikronivå. detta avseende finns eftersläpning bl.a.I en som

förstinnebär mikromaterial för inkomståret förelegat1993 sentatt
frånvaro måste bedömningamahösten 1995. I utfallsdataav

på flera årbaseras förhållandevis osäkra framskrivningar över av
bl.a. inkomstfördelningen.

Hur skall på skatterefonnens kortsiktiga underfinansieringman se
utifrån dagens situation åtgärder vidtas för kompenseraBör att
underfmansieringen KUSK:s uppfattning fråga måstedennaär att
frikopplas från den kamerala betraktelsen reformenmer om varav
underfinansierad och bedömas utifrån dagens situation. Utgångs-
punkten stårbör där vi idag och de beslut fattatsvara som om
förändringar skatte- och utgiftsregler efter skattereformen. Dessaav
har fattats utifrån bedömning finansiella för offentliglägeten av
sektor och vad i dagsläget bedömts lämpligt. Till deldensom som
skattereformen har roll i de försämrade statsfinansema kanen
därför statsmakterna beslut har gjortsägas att tagnagenom en
avvägning detta förhållande främst stabilise-de krav denmotav
ringspolitiska situationen i övrigt ställer.

KUSK vill dock här ändå beskrivning de förändringar ige en av
beslutats efter det reformen trädde i kraft. Densystemet attsom

finansiella effekten dessa tillkommande skatteändringar totaltärav
relativt begränsade 1994. Däremot skedde ganskasett t.o.m. en

omfattande omfördelning skatteuttaget. Framför allt ökadeav
skatterna på förvärvsinkomster. skedde bl.a.Detta detattgenom
generella schablonavdraget slopades och resekostnader till ochatt
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kostnadernafrån arbetet istället endast fick dras överstegomav
sjuk- och arbetslöshetsförsäk-visst belopp. Egenavgifter infördes i

Skattesänkningama berörde, vid sidan sänkta arbets-ringen. av
lokaler och beskattningengivaravgifter, fastighetsskatten på av

och förmögenhet. Mervärdesskatten ikapitalinkomster som
enhetlig differentie-samband med skatterefonnen fick skattesatsen

har ökat i första hand på alkohol, tobakrades ånyo. Punktskattema
År och därefter ökar skatternaoch bensin. 1995 åren avsevärt.

s.k. vämskatten ochSkatten på förvärvsinkomster höjs dengenom
grundavdragskiktgräns och forsatt höjningminskad indexering av

handegenavgiftema. Skatten på kapital höjs i första genomav
skatterefonnenåterställande reglerna till de gällde dåsomav

avkastningsskattockså höjd på pensions-trädde ikraft men genom
finansieringenförsäkringar. Arbetsgivaravgifterna höjs del isom en

EU-avgiften. Mervärdesskatten på livsmedel sänks.av
riksdagen efterDe förändringar skatterna beslutatsav som av

skatterefonnen för budgetförstärk-1998motsvarar sammantaget en
ning för offentlig med i storleksordningen miljardersektor 55

vilketkronor eller BNP betydligt4 änärprocent merca av
skattehöj-storleken på skatterefonnens underfinansiering. Dessa

ningar har beslutats utifrån totalbedömning det stabiliserings-en av
politiska läget och det budgetunderskottet.stora

fråga principiell betydelse för fördelningspolitiskaEn denav
värderingen skatterefonnen de budgetförstärkningarär somav om
kan föranledas skatterefonnens underfinansiering harav en
väsentligt annorlunda fördelningsprofil den faktiskt genomfördaän
skatterefonnen. Frågan kan inte besvaras med någon exakthet. Att
det kortsiktigt fråga underfinansiering står klart. Menär om en om
det fråga underfinansiering på lång sikt gårär även attom en

på. Det således svårt ringa in någon storlek på deär attsvara
budgetförstärkningsåtgärder kan föranledas skatterefonnenssom av

Äneventuella underfinansiering. går detmindre skilja ochatt ut
identifiera specifika åtgärder skulle ha vidtagits just dettasom av
skäl och utvärdera den fördelningspolitiska profilen dessa.av
Besluten har tagits utifrån bedömning det stabiliseringspoli-en av
tiska läget i Därvid har beslutsfattarna bemödat sigstort. attom

åtgärderna så den fördelningspolitiska profilen skallavväga att
acceptabel.vara
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Reformens fördelningseffekter4.4

och genomgripande reform. TeknisktSkatterefonnen storvar en
och bostadssubventionerberördes alla delar beskattningen ävenav

huvudsyftenbidragen till hushållen. reformensoch Ett attav var
fåskattekilama till rimliga nivåer ochdriva ned ett systemmer

effektiviteten. Reformens för-ökar den samhällsekonomiskasom
övergripandeutifrån dennadelningseffekter bör och bedömasses

målsättning.

i sambandfördelningseffektema gjordesberäkningarDe av som
inkomstförhål-reformpropositionen baserades på uppgiftermed om

material då fannslandena det aktuella1987 attmest somsom var
förhållanden då reformen skulletillgå. återspegla aktuellaFör att

materialet fram fyra år. Sådana framskrivningargenomföras skrevs
Felkälloma kan finnas både i valetalltid viss osäkerhet. avger

Därtillframskrivningama och i de metoder används.nivå för som
i det statistiska grundmaterialet eftersomkommer viss osäkerhet

urvalsundersökning. utvärderingdet baseras på I den som nuen
faktiskt material för reformåren vartillgjorts har kunnat användas

på statistis-kommer grundmaterialet säkrare grund detäratt attav
ka förstärkts just för kunna bättre studeragrundmaterialet att

kommit fram ieffekterna reformen. De resultat utvär-somav
därför säkrare bild refonnutfallet beräk-deringen änenger av

osäkerheterningarna i propositionen. Men det finns fortfarande
kvar. Valet metod inte givet. Olika metoder ochär avgräns-av
ningar delvis olika resultat. Klassificeringar i del fallärger en
osäkra och indelningsgrunderna kan diskuteras. Som framgått av
den tidigare redovisningen och metod olika resultatger en samma
tillämpad årpå olika beroende på inkomstfördelningen ochatt
skattebasema varierar.

Utvärderingen visar den bild refonnens fördelningseffekteratt av
inför genomförandet reformen håller för de allra flestasom gavs av

Resultatet de beräkningar genomförts liggergrupper. av nya som
mycket de kalkyler gjordes i samband med refonnpropo-nära som
sitionen. Men på viktig punkt underskattade de gamla be-en
räkningarna reformutfallet. Hushållen med de högsta inkomsterna
och högre tjänstemän fåtthar högre utfall vad tidigaredeänett
kalkylema visade på. Utfallet för de 10 hushållen medprocent av
högst disponibel inkomst ligger i den kalkylema näranya genom-
snittet för samtliga hushåll vilket innebär ökning denen av
disponibla inkomsten med omkring 3 följdprocent som en av
refonnens regeländringar 0,2 enligt kalkylema imot procent pro-
positionen. Det högre utfallet för hushållen med de högsta in-



synpunkter84 Kommitténs

uppgifterdet finns säkrareförklaras bl.a. medkomstema att omnu
fördelning. Basbredd-faktiska storlek ochbasbreddningamas

i denmindre vadi själva verketningarna blev än antogssom
på den djupahög grad beroendeursprungliga reformkalkylen i

orsakerna tillnedrevideringarlågkonjunkturen. Dessa är atten av
inkomsten beräk-disponibla i deeffekter på denrefonnens nya

basbredd-hushåll. Vissaför välbeställdablir högreningarna av
fall råder dock osäkerhethelt klart. I fleraningarna felbedömdes

informationlångsiktigt.nivå hamnar på Nyvilken de ommeraom
heladock inte förklarastorlek och profil kanbasbreddningamas

Även in.allt döma spelatfaktorer harförändringen. andra attav
beroendemarginalskattema,spekulera ifaktor kanEn är omman

deligga högre medlöneutvecklingen, kompå den faktiska änatt
så fall bör i be-i propositionen. Iframskrivningar gjordessom

effektivi-ochmed skattekilamadömningen också finnas att
för-möjliganing högre. Entetspriset i praktiken annanvar en

slumpfel det statistiskaenkelt finns iklaring det heltär att
utgårkalkylemaurvalsundersökningamagrundmaterialet som

för olikaoch kan olikaifrån. Sådana slumpfel varierar storavara
från olika år.i grundmaterialengrupper

effekter förreformensskulle enligt direktiven belysaKUSK
inkomst-fråga också intresse förlönebildningen ärsom aven-
klarläggautvärderingen inte gåttfördelningen. har dock iDet att

till faktiskareformens effekter på lönebildningen. Ser den ut-man
minskad lönesprid-inte skönjas några spårvecklingen kan enav

på. trend till ökadning vilket det kan ha funnits förväntningar Den
decennium i Sverigelönespridning funnits sedan än ettmersom

skatterefonnen.inte brutits i samband medoch internationellt har
för dra dendet finns inte heller någon grundMen motsattaatt

reformen bidragit till ökad lönespridning. Denslutsatsen haratt en
påtagligt fr.o.m.nominella löneökningstakten har reducerats 1991

skatterefonnens bidrag till detta oklart.ärmen

fördelningseffekter givetutvärderingen har studerats reformensI
på Mångaden underfinansiering refonnen finns kort sikt.av som

justeringar har gjorts skattesystemet efter reformen. Detav
stabiliseringspolitiska inklusive effekterna underfinans-läget av
ieringen skatterefonnen har tvingat fram rad ändringar bl.a.av en

svårare ochi transfereringssystemen. Det blir allt avgränsaatt
också medskilja reformens roll i sammanhanget och det blirut

inkomstfördelningen förtiden mindre intressant. Värderingen av
utifrån stårhushållen får där vi idag.göras
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reformenpåfördelningskaraktäraspekterradfinnsDet somaven
imedändå finnasbörkvantifierasenkeltlåter siginte men som

ochtåligtfåttSverige harutfall.reformensvärderingen ett meraav
skattepla-förutnyttjaskanpåinterobust sättsystem sammasom

likamedskatt mellanfaktiskiSpridningennering. personer
förutsägbartBeskattningsresultatetminskat.har ärinkomster mera

Breddningenträffsäkerhetenfördelningspolitiska större.och den
Skattesystemetsynliga. ärgjort inkomsternaharskattebasernaav

faktorerenskilde. Dettaförstå för den äroch lättareenklare att
ochmedlojalitetenväsentliga förockså kan systemetvarasom
för-bildenbetydelse förockså harfuska vilketbenägenheten att av

delningseffektema.

ochskattebaserstabilaLikfonnighet,4.5

kontrollproblem

de be-beaktandemedskattereformenmedHuvudsyftet att avvar
ambitionernafördelningspolitiskadegränsningar avsom ges

effektivsynpunktsamhällsekonomiskfrånåstadkomma meraen
miljöaspekter.tillockså hänsynutformningenbeskattning. Vid togs

mål.uttalatStabila regler annatettvar

efterskattereformenutgångspunkt för störrecentral strävanEn var
ochSamma inkomsterolika skatter.mellanlikfonnighet typer av
lik-Ettpå likartatbeskattasskulleverksamheter sätt.ett mera

samhällsekonomiska förlustermindrefonnigt attsystem genomger
mycketsnedvrids likaintebeteendeoch individemasföretagens av

skattesystemet.
minskavillockså viktigLikfoimighetsprincipen är manom

skatteplanering. Ettolika slagstill vinstermöjligheterna genom
horison-uppnå målsättningenhjälper tilllikfonnigt attsystem om

faktiska inkomsterlikamedrättvisa, dvs.tell storaatt personer
i regelsys-viss stabilitetFördelen ocksåskatt.betalar är ensamma

fåolika intressegruppersvårt fördet attäratttemen genom
principeni därskattelättnaderigenom selektiva ett system om

Även synpunkter harfrån administrativaupprätthålls.likfonnighet
fördelar.likformigt systemett

beständig-Därtill kommervarierar.Stabiliteten i skattebaserna att
på problemen medockså berorvissa skattebasernaheten i attav

kontrollme-enkla och effektivaperspektiv finnai internationelltett
Ävenkapitalinkomstema.svåra kontrolleraSärskilttoder. äratt om

utomlandskapitalinkomstersvenskarssådantregelsystemet är att
kapitalinkomsterinhemskabeskattas påskall ärsätt somsamma
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det i praktiken svårt kontrollera kapitalinkomster utomlands.att
Detta begränsar handlingsutrymmet vad skattesatsnivågäller m.m.
inom kapitalbeskattningen. Om skattenivån betydligt högre iär
Sverige motsvarande källskatt i andra länder söker sig kapitaletän
utomlands och skattebasen eroderas.

En internationell på kapitalinkomstbeskatt-gemensam syn
ningen skulle underlätta det har visat sig svårt i detattmen
internationella samarbetet uppnå enighet infonnationsut-t.ex.om
byte eller källskatt på och utdelningar. Ett exempel frånräntor par
andra länder illustrerar problemen. infördes källskatt på1987 en

på obligationer i Tyskland. avskaffades emellertid efterDenränta
två år med hänvisning till kapitalet sökte sig utomlands ochatt

ökade. I Belgien sänkte källskatten på räntein-1990räntorna man
komster från till för inhemskt Med25 10 sparande. denprocent
lägre skattesatsen blev det inte lika intressant komplicera-göraatt
de internationella involverande främst Luxemburgarrangemang
för undvika skatten.att

Kontrollproblemen i internationellt perspektiv såledessätterett
Ävenför hur hög kapitalbeskattningen kan i Sverige.gränser göras

inom på sikt skulleEU lyckas komma överensom man om
infonnationsutbyte eller för preliminärett gemensamt systemom
skatt på räntorutdelningar så kan kapitalet komma söka sigatt
utanför EU. Transaktionskostnader och osäkerhet olika slag iav
samband med privatpersoners placering kapital utomlands harav
dock viss återhållande effekt på föra kapitalet utomlands iatten
syfte kringgå de svenska skattereglema.att

Även företagsbeskattningen för internationelltär utsatt stort
beroende, vilket de inhemska skattebasema känsliga förgör
skattenivån. Den utfonnning den svenska företagsbeskattningen har
efter skattereformen från den synpunkten konkurrenskraftig.är
Vilka krav kommer ställas på-företagsbeskattningen iattsom
framtiden beror i hög grad på hur denna utvecklas i andra länder.

När det gäller geografiska områden med närhet till andra
länder t.ex. Skåne kan skattebasema för ochantas att moms
punktskatter känsliga för skillnader i beskattningsnivåär stora
mellan länderna.

Arbetskraft brukar internationellt relativtsettanses vara en
trögrörlig skattebas och därmed inte lika beroende skattehar-är av
monisering med utlandet. Vissa antalsmässigt mindre, men
strategiskt viktiga, merkänsligakan dock antas andraängrupper

välutbildade med internationellt användbar kompetens.t.ex. en-
Skattereglerna skulle också kunna ha betydelse för företagens val

lokalisera sin forskning och utveckling. viktig frågaEnatt är
därvid också hur den svenska lönestrukturen förhåller sig till andra

Ävenländers. arbetskraften således kan betraktasom som en
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jämförelsevis stabil skattebas torde det internationella beroendet
havissa för vilken skattenivå kan inomsätta gränser t.ex. man

nivåinkom stskattesystemet. Därmed frågan inkomstskattensär om
nivåer finns i länderi Sverige till del beroende de andrasomav

främst inom EU.--

förstärkt miljöprofilGenom skattereformen skattesystemet engavs
differenti-bl.a. differentierad bensinskatt, koldioxidskatt,genom en

utsläppsavgiftenergiskatt på oljeprodukter, svavelskatt ocherad
Under vårenpå kväveoxider från förbränningsanläggningar.stora

parlamentarisk utredning skall på1995 tillsattes som seen
förutsättningarna miljörelatering skattesystemet. Fråganför ökad av

skatter på ochförutsättningarna för växling mellan arbeteom
utredningen. Medmiljörelaterade skatter kommer prövasatt av

skatteväxling ökad på miljöfar-därvid övergång till skattavses en
lig förbrukning ändliga till fönnån förverksamhet och av resurser

Även sådansänkt skatt på arbete. skattereformen innebar en
syftar effektivitetsvinster delsväxling. Skatteväxlingen till genom

samhällets kostnader för miljöpåverkan beaktas pånegativatt
övriga produktionskostnader, dels minska-sättsamma som genom

de skattekilar på arbete. En diskussion miljörelaterad skatte-om
växling pågår också inom och den framtida utvecklingen inomEU

förEU blir betydelse Sverige.storav

4.6 Reformens beständighet

Från olika håll har framförts åsikten skattereformen inteatt
resulterade i det stabila och varaktiga skattesystem troddesom man
då beslutet Det har hänvisats till det förändringarantalettogs. stora

gjorts i åren efter skattreformens genomförande.systemetsom

Kommitténs bedömning frågadet varit mångaär ävenatt om om
förändringar så består refonnens huvudprinciper alltjämt. Det
gäller t.ex.

den kraftiga sänkningen marginalskattema i individbeskatt-av-
ningen kombinerad med breddning skattebasema,en av
den och proportionella beskattningen inkomstseparata av av-
kapital samt
sänkningen den formella skattesatsen i bolagsbeskattningenav-
kombinerad med motsvarande basbreddning.en

Men det finns också exempel på brott de principermot som var
vägledande för reformen. Differentieringen momsskattesatsenav
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sådant Sänkningen kapitalbeskatt-exempel påär ett avsteg.ett av
åren 1992-1994 exempel.ningen är ett annat

marginalskatten. HöjningenVämskatten innebär höjningen av
procentenheter och tidsbegränsad till åren 1995-uppgår till 5 är

försämrade statsfinansernaskall i perspektiv de1998. Den ses av
saneringsåt-ekonomiskaoch fördela bördorna desträvan att avv

finnsgärdema på alla Tidsbegränsningen innebär detattgrupper.
vilja stå fast vid skatterefonnens principer.atten

marginalskattesynpunkt skallfråga hur frånEn är seannan man
efter skatterefonnen.allmänna egenavgifter införtspå de som

procentenhet förf.n. med lDessa 3,95 procenttas ut varav
procentenheter förfinansiering pensionssystemet och 2,95av

Sjukförsäkringsavgiften höjas med lsjukförsäkringen. planeras
år åren innebär detprocentenhet under 1996-1998. Detta attper

uppgå till 6,95samlade avgiftsuttaget 1998 kommer procent.att
påEgenavgiftema avdragsgilla vilket medför genomslagetär att

avgiftssatsen. medelinkomsttaga-marginaleffekten blir lägre Enän
skiktgränsen genomsnittlig kommu-inkomster under medre

Egenavgifternalskatt hade marginalskatt på1991 31 procent.en ca
och höjning kommunalskatten innebär medelin-viss atten av

påkomsttagaren kommer ha marginaleffekt 361998 att en ca
sådan drift uppåt begriplig med hänsyn till budget-En ärprocent.

konsolideringsbehovet. tak för egenavgifter går vid 7,5Ett uttag av
vilket på kr. Påbasbelopp 1995 innebär inkomst 270.000en

inkomster basbelopp inte egenavgifter och de7,5över uttas
berättigar inte heller fönnåner.till

För närvarande hur det fram tida skallövervägs pensionssystem et
utformas och finansieras. Det skulle kunna betyda förändring-stora

tillsammans med förändringar barn- och bostadsbidragar som av
ändrar skatte- och bidragssystemets incitamentseffekter och för-
delningsproñl i förhållande till skattrefonnen genomfördes. Detnär
ligger dock utanför KUSK:s frågor.uppdrag belysa dessaatt

Basbreddningama, går på alla ersättningar skallut attsom
beskattas lika vilken form de får allmäntoavsett tar, anses
accepterade. Ingen vill gå tillbaka till mångadärett system som
hade möjlighet hellre ersättning i form lågt beskattadetog ut av
eller obeskattade förmåner i form lön. den mån det riktaslän av
kritik ändringarna i fönnånsbeskattningen så det inte medmot är

det skulle orättvist eller principiellt felaktigt.argumentet att vara
Däremot har olika branschintressenter- pekat på effekter för
sysselsättningen inom aktuell bransch. Beskattningen tjänstebilarav
kommenterades sålunda utifrån aspekten nybilsförsäljningenatt
minskade påmed effekter sysselsättningen inte detattmen——
skulle frånorättvist inkomstfördelningssynpunkt eller be-attvara
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bran-förhållande till andraorättvis iskattningen sådansom var
Även subventioneradegäller beskattningenscher. detnär av

branschen.effekterna för Ettmåltider diskuterades argument som
till följdskulle försämrassvenska folkets hälsaframfördes attvar

hardetlunchkuponger. Menslopade subventioneringenden avav
orättvis.skullebeskattningen sådanhävdatsaldrig att varasom

intekapital harinkombeskattningenDen stseparata avav
Åren kapitalinkomstskat-skattereformen ändradesefterifrågasatts.

avkastning.för vissaändrad skattesatsfrämst typerten avgenom
har dockhösten 1994med de beslutl och systemettogssom

reformensi samband medinfördesåterställts till de regler som
friståendesammanhangetgenomförande. kan iDet nämnas att en

införtsfrån Sverigeefterkapitalbeskattning ävenmönsterseparat
gårIntemationellt denoch Finland.Danmark, Norgei numera

tagitsmodellen och harNordiskabeteckningen denunder även
Norden.efter i länder utanför

Även företagsbeskattningenprincipen förden grundläggande om
kvar.skattebasen liggeroch breddningarkraftigt sänkt skattesats av

Ändringar-inte blivit så stabilahar reglernaDäremot avsetts.som
vilket liggerneutraliteten,haft till syfte ökahar dock bl.a. attna

s.k.Avskaffandet denprinciper.i linje med skatterefonnens av
därtill knutnaSURV och denskatteutjämningsreserven

förenkling detfårbolagsskattesatsensänkningen som en avsesav
i denalltför kompliceratvisade sig ha blivitregelsystem som

skattereformens genomföran-i samband medutformning det gavs
de.

effekter pårefonnen haft återhållandeLiksom- förväntat har
framhållavill i sammanhangskatteplaneringen. Kommittén detta

tenderarstabila. Förändringar i sigvikten regelsystemen ärattav
börincitament till skatteplanering. vamingsflagganämligen Enge

i anslutning tillhissas för effekterna kontrollproblemenav
kan komma innebärakapitalets ökade rörlighet och vad detta att

skattefusk.till internationell skatteplanering ochför tendenser
påDock får skatterefonnen sådan verkat dämpandesägas att som

skulle problemendenna utveckling. Med det gamla skattesystemet
internationell skatteplanering och skattefusk varitmed större.

Avsikten reformen skulle leda till enklare skattesystem.att ettvar
Bedömningen så också blivit fallet för löntagarna bl.a.är att

viss uppgiftsskyldighet flyttats till arbetsgiva-överattgenom m.m.
och tredje Förenklingseffekten refonnen har däremotre man. av

gjorts eftervarit begränsad för företagen. Regelförändringar som
också tillkommande komplikationer. Somreformen har inneburit

detta differentieringen skattesatsen förexempel på kan nämnas av
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mervärdesskatten och de regler införts för enskildnya som
näringsverksamhet i det vällovliga syftet uppnå likformighetatt
med beskattningen aktiebolag. Väl medvetna konflikten i attav om
kombinera rättvisa med enkelhet kommittén strävanattmenar en
måste förenkla reglerna för företagsbeskattningen. Deattvara
kartläggningar KUSK låtit visar fullgörandekostnademagöra äratt

börda för de små företagen. Som det alltförstörre är ägnasen nu
mycket kraft informera reglerna från myndigheternas sidaatt om
och förstå reglerna på företagssidan. Tolkningsproblemenatt är

och det kan blilätt fel.stora

Tidigare har pekats på svårigheterna värdera effekternaatt av
skattereforrnen i rådande konjunkturläge. kan därvidMan rent
allmänt reflektera vilken inverkan de årens ekono-över senaste
miska utveckling har för stabiliteten i regelsystemet. Samspelet
torde komplext. Det statsfinansiella läget medför behovett attvara
höja skatten. förändringarDe i skatteuttaget beslutade medärsom
hänsyn till det statsfinansiella läget innebär, enligt kommitténs be-
dömning, samlat inte några grundläggande frånsett avsteg
refonnens principer. De statsfmansema torde på sättettsvaga
verka stabiliserande för introduceraatt utrymmet attgenom
särregler och undantag s.k. expenditures litet. Breddningenärtax

skattebasema bör bl.a. detta skäl inslag i reformenav ettav vara
beständigt i rådande läge. Den ökade arbetslösheten harärsom

däremot inneburit vissa tidsmässigt begränsade gjortsatt avsteg
från de generellt verkande regelsystemen. Det generella anställ-
ningsstödet GAS fanns och1994 det riktade anställnings-som
stödet RAS fanns i början 1995 exempel på sådanaärsom av

krympningar skattebaserna.temporära av

Med beaktande den statsfinansiella krisen får sägas attav
Ävenskattereformens principer klarat sig någorlunda bra. om

grundstrukturen i hållits måste kommittén dock konstaterastort att
reglerna inte blivit så stabila önskvärt och ettsom vore som var av
målen refonnen.med Hushåll och företag behöver stabila regler
för kunna framåt och planera långsiktigt.att se mer

4.7 Slutbedömning

Refonnens omfattning unik. Den förändrade de ekonomiskavar
villkoren för hushåll och företag på i flera avseendenett genom-
gripande sätt.

Flertalet refonnens målsättningar har blivit väl uppfyllda.av
Hushåll och företag skattesystem robustmöter ett ärnu som mera
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och mindre manipulerbart skatteplanering. skattesystemetgenom
hushållens och företagens handlande på mindre godtyckligtstyr ett

och samhällsekonomiskt riktigt skattesyste-Det gamlasätt.mera
punkter hade förstärkts i takt med den ökande in-mets svaga

temationaliseringen. reformeradeDet fungerar bättre medsystemet
de internationella förutsättningarna. Skattehanteringen förnya
hushållen och skatteförvaltningen har förenklats flerai avseenden
och totalt förbilligats. På dessa punkter utvärderingamasett är
entydiga.

De villkor uppställdes för refonnen den skulleattsom -
statsfinansiellt och fördelningspolitiskt neutral har intevara

uppfyllts fullt Skattereforrnen under de första åren under-ut. var
finansierad med storleksordningen miljarder år25 kr vartillper
kommer osäker effekt på uppskattningsvis miljarder kr10meren
på grund reformen torde ha bidragit till fördjupaatt attav
lågkonjunkturen. Refonnens utfall inte heller exakt dengav
fördelningspolitiska profil räknade med dess bidragsom man men
till ökad spridning i ekonomisk standard Bådabegränsad. dessaär
effekter beläggs på kort sikt i utvärderingama. På längre sikt med

nonnalt konjunkturläge minskar underfinansieringen.mera
Trots refonnen underfinansieringen bidrog tillatt attgenom

stimulera efterfrågan blev dess effekt i konjunktur-sammantagna
förloppet sannolikt kontraktiv den bidrog till förändraatt attgenom
hushållssparandets inriktning. Denna kontraktiva effekt beror på att
det starkt ökade hushållssparandet som väsentligen följdvar en av
andra faktorer skattereformen kom till stånd under heltän nya
villkor. Sparande i s.k. reala tillgångar bostäder, fritidshus,som
möbler, bilar blev reformen mindre lönsamt eller dyrare vidgenom
lånefmansiering medan finansiellt sparande blev väsentligt mera
lönsamt tidigare. Hushållssparandets ändradeän sammansättning
bidrog till fallet i hushållens efterfrågan skatterefonnensmen
effekter i detta avseende torde inte den primära faktorn ivara
konjunktumedgången.

Särskilt genomgripande blev reformens effekter på bostads-
marknaden med stigande boendekostnader och fallande priser på
villor, fritidshus och bostadsrätter med konsekvenser för byggan-
det.

De teoretiska beräkningar reformens effekter på arbetsut-av
budet gjorts i samband med utvärderingen indikerar för-som en
väntad positiv effekt på storleksordningen två vilket välärprocent,
i linje med de effekter i propositionen. På grundantogssom av
den häftiga konjunktumedgången har det inte varit möjligt att

dessa beräkningarstämma den faktiska utvecklingen.motav
Det har heller inte varit möjligt belägga några effekteratt av

skattereforrnen på lönebildningen. Spridningen i löner och arbetsin-
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decenniumöka något sedankomster har fortsatt än ettatt mer
markant frånnominella löneökningstakten reduceradesmedan den

med åroch 1991.
skattefusket ökadekunnat beläggaUtredningen har inte att

beräkningar ekonominsosäkra denunder l980-talet. De svartaav
på oförändradutredningen låtit tyderstorlek göra snarast ensom

1980-talet, sannolikt tillminskande sektor undereller svartsvagt
kontrollverksamhet.följd effektivareav en

stabilitet i regelsystemethar inte medfört denSkatterefonnen
har varitutsattdå den beslutades. Skattesystemettroddesom man

inneburitdelmängd förändringar efter refonnenför varav enen
dockalla förändringartillkommande komplikationer. Trots är

står kvar.huvudprincipemaKUSK:s ännuattsyn

effekter fårKUSK, skatterefonnensviktigaDet är attnu, menar
effekter kommerpå sig verkamöjligheter och tid Dessaatt ut.

svåra direkta urskiljasuccessivt kommer att att somvaramen
hänförbara skatterefonnen.till
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yttrandeSärskilt av

Johanssonsakkunnige Sten

samhället förändratssvenskadecennium har detPå mindre än ett
verkningarnaflertal avseenden. Närgenomgripande i ett av en

videlartillpolitiska beslutserie ett nyttmognatstora sernu
beståendestabiliseras medfram ochsamhällsmönster växa mass-

arbetslöshet radikala skatterefonnkännetecken. Denfrämstasom
politiska beslutserienkraft iträdde i 1990-91 är ett somavsom

situationen.kan ha bidragit till den nya
ekonomisk-politiska beslutskillnad från övriga i serienTill

harnuvarande situationenresulterat i denvilka sammantaget
forsknings-ganskautvärderatsskattereforrnen storgenom en

har forskarnaforskningsrapportensatsning. sammanfattandeI den
ansenligtfrågorna mednästan alla de väsentliga ettpenetrerat

konkreta slutsatseroch givit underlag förmått kreativ djärvhetav
Den forskningsresulta-sammanfattningbetydande räckvidd. avav

4.7 kan jagi sin slutbedömning avsnittkommittén görten som
i väsentligt instämmaallt

.
viktiga punkterresultat påDock bör forskarnas ett par

fåja, första försökbehandlas preliminära, attett greppsomsom
frågor aktualiserats i samband medde mycket komplexa somom

statsfmansielltEftersom reformenutvärderingen. antogs vara
tillskyndare inteneutral det naturligt för reformens ägnaattvar

någonfrågan refonnens verkningar i olika konjunkturförloppom
effekter-särskild uppmärksamhet särskilt också antog attsom man

på hushållssparandet skulle bli marginella.na
Utvärderingama visar entydigt reformen underfl-att var

år och dennansierad med ungefär 35 miljarder 1991-1993 attper
sannolikt ganska markant påverkade hushållssparandets inriktning

påfrån realt till finansiellt sparande. sammanlagda effektenDen
konjunkturförloppet dessa två faktorer blev enligt forskarnasav
beräkningar kontraktiv.

räkneexempelDet möjligt forskarna med sina baseradeär att
på förenklad inmakromodell någorlunda korrekt ringaten
storleksordningen produktionsbortfall på BNPett procenten av-
med miljarder i effekt på budgetsaldot. Räkneexemplets10ca
bevisvärde dock begränsat på grund de många förenkladeär av
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frånisoleradskattereformenochantaganden görs att sessom
Bevisvärdetkonjunkturförloppet.påverkadeövriga faktorer som

studerardetaljeratmakromodellskulle öka med merasomen
hus-specifikt iefterfrågan ochinhemskkomponenterna i mera

iunikt djupa falletfördelade detefterfrågan ochhållens utsom
ocksåbehöverorsaker. Förloppetpå flerainhemsk efterfrågan

möjligt detsåledestidsperiod.längre Detföljas är attöver en
till ECUkronanknytningenskatterefonnenän t.ex. avvarsnarare
fram tillövervärderad kronaförsvaretoch det dramatiska enav

initiera detgälldehuvudrollen dethadeoktober 1992 när attsom
heltin ihushållenkonjunkturfallet tvingadedramatiska ettsom

handlingsmönster.ekonomisktnytt
mikronivåfölja förloppet påsökaEn attansats voreannan

fallet i hus-söka förstådenbudgetar föri hushållens vägenatt
förut-utifrån dede börjadehållens efterfrågan när agera nya

ekonomi.hushållensförstatsmaktemas beslutsättningar gavsom
hushållensdåsammanhangetiintressanta begreppetDet är

ränteläget fram-det högaåterstående konsumtionsutrymme när
boendekost-snabbt ökandesnabbamortering lån, detvingade av

disponibla inkomsterna,deallt andelnadema störretog aven
ökade samtidigtungdomarför arbetslösaförsörjningsbördan som

behöverlöneökningstakten snabbt Manden nominella avtog etc.
denbetydande sänkningendel denockså söka förstå hur stor avav

låg ellerhushåll medhamnade hosinkomstskattenstatliga som
databasersin konsumtion. Debenägenhet ökaingen att nusom

förväl lämpadecentralbyrån SCB tordepå Statistiskafinns vara
sådana analyser.

förståsmassarbetslöshetens samhällefallet in iHur skall om
räkneexempletmarginellt Medskatterefonnens bidrag relativtvar

skatterefor-försig forskarna ha ringat in den gränsenövreanser
En hänvisning tillallmänbidrag till konjunktumedgången.mens

mystifieraorsaksfaktor i övrigt tenderarkonjunkturen attsom
verket styrdesförloppet i självaförloppet. måsteDet antas att

icke-beslut under denpolitiska beslut ochserie senasteav en av
Även framstårmånga dessa besluttioårsperioden. somom av

med bredareirreversibla vikt fortsatt forskningdet ettär attstorav
stånd.kommer tillperspektiv skatterefonnensän

utsträckningforskarna i så begränsadEn besvikelse är att
dynamiskafortsatta diskussionenlämnat underlag för den om

på detta områdeteffekter på arbetsutbudet. Det forskarna gjort
inom för utvärderingen något sofistikerade teoretis-är meraramen

påeffekterna på arbetsutbudet baseradeka beräkningar av
innehåller uppgifter lönertvärsnittsdata. SCBs databas omnumera

och efterfrån abetsgivamas register föreoch sysselsättningsvolym
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reformen möjliggör studier faktiska utfall för individersom av som
följs tid.över

forskningFortsatt också önskvärd för skall kunnaär att man
bedöma de långsiktiga fördelningspolitiska effekterna.mera
Utvärderingama visar de fördelningspolitiska villkoren föratt
reformen inte uppfylldes på kort sikt. i utfalletNär för 1992man
beaktar de utlovade höjningama bambidragen inte förverkli-att av

segades fullt kolumn G i tabell bilaga 510, framstår utfalletut
ganska stötande från fördelningspolitiska utgångspunkter.som

Detta gäller redan på kort sikt. Utfallet på kort sikt föranleder
önskemålet fortsatt forskning den fördelningspolitiskaom om
utvecklingen eftersom det finns skäl fönnoda utfallet påatt att
längre sikt kan bli detNär gäller fönnögenhetsfördelningensämre.

SCBs databas och publicerade uppgifter förändringar-är senast om
i förmögenhetsfördelningen besvikelse eftersom verket intena en

fullföljt det för fönnögenhetsstudier funnits sedanprogram som
flera år.

Att önska och fortsatt forskning vanligt. detta fallIärmer
gäller det bidra till förståelsen förlopp i grundenatt ettav som
förändrat och försämrat villkoren för befolkningsgrupper istora
vårt land. Forskamas insatser hittills inger förhoppningar attom
ökad klarhet skall kunna åstadkommas.
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Inledningl

Bakgrund och sammanfattning1.1

förDe fyra grundbultarna det skattesystemet lägre Skattesatser,ärnya
bredare skattebaser, neutral och likformig beskattning enklaresamtmer
regler. klart uttryckt målsättning med skattereformen motverkaEn attvar
skatteplanering och skatteflykt.

En skattereformens betydelsefulla ändringar moderniseringenmestav var
inkomstslagsindelningen och indelningen i förvärvskällor. Den allraav

Viktigaste ändringen därvidlag separatbeskattningen inkomstslagetvar av
tillkapital. Färre inkomstslag och färre skatteprocentsatser har bidragit

de enskilda bättre kan överblicka skattekonsekvenser olikaatt av
ändringar i sin ekonomi.

skattereformen bygger enhetliga principer vilket haroch konsekventapå
ökat logiska inbördesskattereglernas uppbyggnad och sammanhang vilket
i sin underlättar förståelsen regelverket.tur av

Hur skattereformen har påverkat kostnaderna för skattesystemet hos
skatteförvaltning och skattskyldiga hur reformen påverkatsamt

rapport‘.skatteplanering och skattefusk har behandlats i Härseparaten
kankommer resultaten beskrivas översiktligt. Sammanfattningsvisatt

konstateras skattereformen i alla fall till viss del levde till målenatt upp
skapa enklare och motverka skatteplanering.att ett system att

Följande slutsatser har dragits:

Skattereformen medförde lägre driftskostnader för skattesystemet totalt-
och i meningenhar den lett till enklare skattesystem.sett ett

främst fysiskaDet fick det enklare deklarera.är att- personer som

Arbetsgivarna fick ökade kostnader till följd skattereformen. Men- av
hade den enhetliga fanns bibehâllits hade1991momssatsen som
reformen sannolikt medfört lägre kostnader i företagssektorn.även

Malmer ÅrhundradetsH; Persson Tengblad skattereform.A; Effekterpåskattesystemets
driftskostnader,skatteplaneringoch skattefusk. Fritzcs.1994.
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skatteplanering ochmedförde minskade möjligheter tillSkattereformen°
skatteplaneringen minskade.omfattningen på

skattefusket iSkattereformen bedöms ha haft viss effekt självapå-
sigsänkande riktning. Nivån skattefusket det uttalapå svårt attär om.

varit ifram till har nivån skattefusketUnder 1980-talet 1992 på stort0
underDet finns möjligen ökat momsfuskoförändrad. tecken på ettsett

år.senare

skattereformen.förändringar har gjorts i skattesystemet efterBetydande
emellertid dessainte undersökts. bedömningDessa har En attär

efter skattereformenändringar i jämförelse med situationen omedelbart-
komplicerat och därmed tillhar lett till ettsystemett mera-

särskilt i företagssektom. Allaskattesystem med högre driftskostnader
incitamenten till skatteplanering. Förförändringar torde också ha ökat

deklarationsförfarandet medvanliga löntagare bör det 1995 ennya
deklarationsblankett innebära förenkling.förtryckt ifylld en

Enkla regler1.2

förfinns flera samhällsekonomiska mål skattesystem. DetDet ett
viktigaste finansiera samhällets utgifter olika slag. Andra målatt ärär av

omfördela inkomst- och konsumtionsmöjligheter, så småatt att ge
iindirekta kostnader möjligt till följd snedvridningarsom av

gällandemänniskornas och företagens val förenligt medsamt att vara
rättsprinciper. slutligen, enkelhet dvs. främstEtt mål, kravet påannat är

hanteringskostnader. andralåga enkelhet i regel underordnatKravet på är
ochsamhällsekonomiska mål vilket medför önskemålen enklaatt av

lättillämpade regler kommer i andra hand.mången gång

Givet de restriktioner målsättningarna i övrigt medsom ges av
skattesystemet samhället inte betjänt människor företagochattär av

tid och nödvändigt skaffa informationpá attägnar änmer resurser om
skattesystem, planera sin ekonomi med hänsyn till reglerna
skatteplanering och ställa uppgifter tilloch lämna skatte-samman
myndigheterna skatteredovisning. Myndigheternas kostnader för att
informera, administrera, kontrollera beivraoch överträdelser skatte-av
lagar bör inte heller nödvändigt.större änvara
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Sett i det perspektivet kan inte studera Skatteregler enklaärman om
läsa lagtexten eftersom belastningen de skattskyldigaatt pågenom

hänger fleramed faktorer inte låter sig enkelt isoleras.samman som

De materiella reglernas beskattningsreglernas utformning påverkar i
vilken utsträckning de skattskyldiga kan förstå tillämpaoch reglerna
korrekt.
Antalet regler tillämpa.att
Hur ofta reglerna skall tillämpas.-
Hur uppgiftslämnandet från den skattskyldige till skatteförvaltningen°

utformat dvs. redovisningsreglema i blanketter, möjligheternaär att
lämna data ADBpå etc.
Befintligt stöd i form hjälpblanketter, anvisningar, broschyrer ochav
service.

När har bedöma de sammanlagda effekterna olika ändringarattman av
i administrativt hänseende dvs. skattereformen totalt medförtsettom-
ökad eller minskad belastning för de skattskyldiga ocksåmåste-
beaktas hur skattskyldigamånga huvud berördaöver taget ärsom av en
bestämmelse. Det uppenbart det inte möjligt bedömaär att är att om en
skattereform har lett till enklare regler studera enbartattgenom
regelverkets utformning. Den analysmodell för studeraanvänts attsom
enkelhet framgår bilden nedan.av

1.3 Analysmodell

Skattesystemets driftskostnader finns håll, dels hospå förvaltandetvå
myndigheter dels hos de skattskyldiga och tredje på annat sättman som
medverkar i beskattningen. Uttrycket administrationskostnader används
enbart för kostnaderuttrycka i den offentliga sektorn. Kostnadernaatt hos
skattskyldiga och tredje benämns fullgörandekostnader.man
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driftskostnaderFigur: skattesystemet:

Skauerystemets
driftskostnader

Administrativa Fullgörandekosmaderkostnader
‘ skattskyldiga‘ departement

tredje‘ myndigheter man

BruttokostnadBruttokostnad

Utgifterför:Utglierför:
löner löner‘
lokaler lokaler

stningutrustning etc.etc. uu

Uppofiiing tidav

Psykologiskakostnader

VV
NettokostnadNettokostnad

Bruttokostnad Bruttokostnadmedavdragför:med
avdragför:

kreditvinster ideltaattgenom
ifördelarform bättre uppbördssystemetav

statistikunderlagförandraekonomiska
beslut fördelari form bättreunderlagförav

ekonomiskabeslut

Undersökningen har begränsats till bruttokostnadema. En delatt avse
slutsatser har emellertid kunnat dras de psykologiska kostnaderna.om

förDe nämnda kostnaderna bör öka förståelsen placeras in iatt ettnu
ekonomiskt helhetsperspektiv skattesystemets kostnader och intäkter.på
Figuren nedan illustrerar sådant ekonomiskt perspektiv på vârtett
skattesystem.
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2. Figur: Ett ekonomiskt påperspektiv skattesystemet
Obs. Schematiskbild. Ytomasstorlek proportionella beloppensstorlekmot

Idena, po eg versamelca. iu IV

Skatleundandvaganda,produktivverksamhetxx mdrk:

Uppbövdsfövlusterca 8mdrkr

Nettouppbövd 700skattca. mdrkrav.55 n .

Samhällsekonomiskaförlusterlineffaktivrasursanvéndningmdrkrxx

Skattesystemets kostnader består administrativadels kostnader hosav
förvaltande myndigheter dels fullgörandekostnader för de skattskyldiga
och kan, kommer framgå avsnitt uppskattas till sammanlagtattsom av
14 mdr kr. Skatteplanering del fullgörandekostnadema.är en av
Skattereforrnens effekter skatteplaneringen i avsnittpå Dettas upp
finns också tredje kostnadspost skattesystemetuppstår atten som genom
snedvrider resursanvändningen och leder till ineffektiv resursanvändning.
Storleken denna kostnadspost detpå uttala sigsvårt attär ettom, men av
skattereformens främsta syften skapa utifrån denna synvinkelatt ettvar
effektivare skattesystem.

Skatteförlusterna i figurenöverst kan till vissa delar uppskattas.
Uppbördsförlusterna uppkommer fastställddå skatt inte betalas och

till mdruppgår 8 kr. Skatteundandragandet produktiv legalpå
verksamhet svartjobb m.m. kan med vissa beräkningstekniska
förutsättningar uppskattas till mdr kr.45 Skatteundandragandet i övrigt
på icke produktiv verksamhet det däremot bilda sig.svårt någonär att
uppfattning Skattefusket behandlas i avsnittom.
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1.4 Attityder

till skattesystemet och uppfattas rättvistAttityderna det påverkarom som
sannolikt de skattskyldigas inställning till deklarera, skatteplanera ochatt
skattefuska. Attityderna Attityder tilldärför viktiga. skattesystemetär

i flera faktorer.tillskapas komplext samspel mellanett

Skattefusk och storlekSkatternas
skatteplanering och fördelning

Attityder till skattesystemet

Skatternas användning
Fullgörandekostnaderinkl. administrationskosmader

har då allmänheten uppfattat självaHur skattereformen

Tabell: Du det3. Anser riktigt beslut införa skattesystematt ett att ett nyttvar
Åberg, ÅrhundradetsKalla: R. skuttexefonnPolitikochopinionkring skattereform1991An

1992
september

Ja 46%
Nej 15%
Vet 38%

Det svarade ej imånga vet september frågade1992är närsom man
dem det riktigt beslut införa skattesystem. Andelenett att ett nyttom var

ja dock fler de nejgånger . Andelensvarat treär än svaratsom som
osäkra stor.är

RSV har undersökt allmänhetens attityder till skattesystemet. Skatte-
inte populärt inställningen har ändrats markant positivisystemet är men

riktning efter skattereformen tabell bidragande4. En förklaring till
positivare attityder till skattesystemet torde både allmänhet ochattvara
skatterådgivare skatteplanering försvårats skattereformen.attanser genom

Tabell:4. Vad tycker Du i skattesystemetstort om
illa1;Betyg:Mycket varkenbnellerilla3; mycketbm$

medelbetyg
hösten1986 2,3
hösten1989 2,1
hösten1992 2,8
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Driftskostnaderna2 för skattesystemet

2.1 Inledning

Om skattereform leder till enklare regler möjligt,bör, bedömasen om
utifrån reformen har lett till lägre driftskostnader för samhället. Redanom

tidigt stadium stod det klartpå det i Sverige inte existeradeett någraatt
beräkningar de skattskyldigas hanteringskostnader baserat urvals-påav
undersökningar för skattskyldiga. Före skatterefonnen baserades de fâ
kalkyler fanns få case-studies ellerpâ nâgra uppskattningar. Försom rena

råda bot denna kunskapsbristpå har beskriva skatte-att utöver att-
reformens effekter gjorts försök uppskatta driftskostnaderna förett att-
hela skattesystemet efter skattereformen.

Driftskostnadema för skattesystemet totalt mdr kr och14 hurca— -
skattereformen påverkat dessa redovisas i olika avsnitt enligttre
översikten nedan:

dmA kostnaderinistrativa A dm.kostnad mdrkr4,63-
Skattereform och svenska folket :,Fullgc2randekostnad 2,8 mdrkr- en
Skattereformen och företagen Fullgérandekostnad 6,5 mdrkr30

2.2 Administrativa kostnader

Ett antal myndigheter skilda slag samverkar med eller påverkas påav
beskattningsmyndigheternas verksamhet.annat sätt Det gäller i förstaav

hand domstolar har hand skatteprocesser och andra myndighetersom om
har hand brottsbekämpning De sammanlagda kostnadernasom om m.m.

hos de myndigheter förvaltar skattesystemet kan uppskattas tillsom m.m.
4,7 mdr kr 85 ligger skatteförvaltningen.påprocentvarav
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efterskatterefomien.AdministzationskosmaderTabell:
i mkrBelopp

nde]Belopp AFörvaltningetc
85%4 009Skatteförvaltningen
2%100Tullväsendet
7%320Kronofogdemyndighet
4%175Förvaltningsdomstolar
1%45Polisväsendet

Åklagarväsendet 1%30
1%27domstolarAllmänna
0%5lKriminalvård

100%4 721Simuna

andeli procentSumman av:ovan som
0,3%BNP
1,2%konsumtionOffentlig
4,0%konsumtionStatlig

inkomstskatten.administrationskostnaden ligger 70 påprocentAv
kroch 0,65kr invånare530Administrationskostnaderna utgör perperca

i skatt.hundralapp

Översikt år 1992olika skatteslagadministmlionskoslnademaförTabell:6. —
myndigheterSamtliga

hundralappper
skattskyldigskattmkr i per

krkr 4431,033 284Inkomstskatt
krkr 2 658486 0,25Arbetsgivaravgiñer
k:kr 1 8350,60784Moms
JPunktskatter kr58 0,09

612 krkr 5310,654Totalt

momsregistreradPer
l administrerasRSVSom av .x vid exkl.VadgällerpunktskatterRSVtillfalligaskattskyldiga.dadetfinnsberäkna mangaGår att

skattskyldigtill 820krkostnaden ltillfälligaskatteruppgår per
7 kostnadeninvånareAvser per
Skillnaden förvissamindreadrninistrationskosmademaföregåendetabellberori kostnad påattmot

Lex. ochgavoskattskatteslagsuppdeladetabellintetagitsmedi dennaskatter arvs-

förvaltningenförövergángsvis merkostnadermedfördeSkatterefonnen
Skatteförvaltningen ficktill mkr.beräknas 400totalt kan ensom

främstinsatserbehövdes för RSV:sanslagsökning mkr100på som
infonnationsmaterialnyaframtagandeavseende ADB och nyttav

förvaltningensomprioriteradesskattereformensamband medblanketter. I
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information service eftersom tillskottetfrån kontroll till ochresurser av
till skatteförvaltningen endast deltäckte övergångs-resurser av

deklarationsgranskningen fick bedrivas medkostnaderna, det innebär att
minskades.ambitioner och revisionsfrekvensen Dettalägre att temporärt

iinnebär skattereformen övergångsvis medfört vissa dolda kostnaderatt
form skatteförluster inte kan direkt preciseras.av som

de långsiktiga och bestående effekternaDet svårt att mätaär av
skattereforrnen för skatteförvaltningen. Granskningen löntagar-av
deklarationema har förenklats medan skattereformen inom andra områden
har medfört och delvis komplicerade regler. Skattereformen harnya mer
dock haft övervägande positiva effekter för skatteförvaltningen. Några
rationaliseringsvinster det dock inte frågaär om.

svenska folketSkatterefonnen och2.3

folket i sammanhang huvuddelenMed svenska dettaavses av
befolkningen enligt de rutiner gällde 1994t.0.m.som som—— -
deklarerade i månaderna februarimars alla93 procent av
inkomstdeklarationer. Redogörelsen bygger i utsträckning RSV:spåstor
deklarationsundersökningar.

Observera inkomsterna för innebär1991 1992. Dettaåratt taxeras att
taxeringsåret 1992 det första har tillämpaåretär attsom man
skattereformens sinregler i deklarationsblankett.nya

flestaDe det varken blivit lättare eller deklarera eftersvårareatt attanser
skatterefonnen. detMen fyra tycker det blivitgånger mångasåår attsom
lättare de tycker det blivit svårare.attän som
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Hgun

Svenskafolket80%
svårareeller deklareraellerLättare att70% skatterefmnm

60% 53%
50%
40%
30%
20%
l0%
0%

Ålycketnågøl Négotmycketlättare Varkeneller
svårare

En rad iakttagelser stöd för slutsatsen det faktiskt blivit enklareattger
efter skattereformen. Jämförelserna nedan taxeringsåret 1989avser
jämfört reglernamed taxeringsåret deklarerade med de1993 när nyaman
för inlåmingandra och således hade fått viss degången vana av nya
reglerna och blanketterna.

kunde ökningFler använda förenklade självdeklarationenden en- -
från till50 58% .

klart högreEn andel de lämnat deklaration deklarerar helt påav som-
hand efter reformen färre experthjälp47-56% och har haftegen

22--15%.

Skatteuträkningen blivithar också enklare. En andel räknar ocksåstörre-
skatten själv efter skattereforrnen andelen varierade 1987-1989årenut

mellan til43 50%; 1993 andelen 55%. En enkel illustration hurär av
gesskattereformen påverkat skatteberäkningen också antaletatt rutorav

skatteuträkningsbilagan i deklarera för förenkladpá Dags att
självdeklaration för makar minskat från tillmaximalt 125gemensamt
61 st.

Tidsåtgången och utgifterna för deklarera minskade. Minskningenatt-
förenklingen kan baserat vissa antaganden se nedan värderaspå—— -

till mkr eller800 20 fullgörandekostnadema.procent av

Eftersom det inte fanns avundersökningar fullgörandekostnadernanågra
skattereformenför svenska folket före ombads de intervjuade jämföraatt

nedlagd tid ioch kostnader samband med deklarationsarbetet 1992år
med före skattereformen.âret
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föregåendeårPidsåtgång 1992jämfört medTabell: vid deklarationtnxeringen
aratiomunden6kningKalla: ‘ 1992RSV::

iintervjuade harlnmnntdeklaration.SvarBu: procent.tom
påSamtliga Deklarera Pensionärer

handdeklaranter handegen egen
tid 26 21Mindre 33

52Lika mycket tid 50 47
15tid 16 19Mer

inte Förraåret 2 l 0Deklarerade
7 l 12Vet

skattskyldiga detinnebar nyheter för deskattereforrnenFastän många är
uppgivitmindre tidfler intervjuade att änman ner somsom uppger

tid.mera

lärt sig regler ochpåföljande taxeringDet 1993året års när man nya-
tid utgifter för deklarera minskatblanketter har och att en-———

2tim 21minTidsátgângen minskat från i genomsnittinlämingseffekt. har
till Utgiftsrninskningen marginell.ltim 42min. är mera

Tabell: Tid för deklareraefter skatterefomienatt
på år,Kan hur lång tid Du själv la deklarationeni dvs samlaihopDu uppskatta attner

skaffa blanketter,läsabroschyrer,fylla i blanketteroch räkna skallenuppgmer, ut
Blankett

Tid i tim och min: Alla år år 65-74år FD ADMan Kvinna 16-34 35-64
Genomsnitt år 1992 2,21 3,05 1,33 2,49 2,34 1,16 3,511,33

1,09Genomsnitt år 1,48 1,36 2,31 1,08 2,311993 1,42 1,48

tiden för deklarera inte ändrats alls jämför tabellOm antar attattman
mellan och kan beräknas den minskning i nedlagd tid8 1991 1992 som

inträffat i skattereformen. minskningensamband med Den sammanlagda
tid och utgifter kalkyleras i beräkningarkan och uttryckas Tvåav pengar.

gjorts.har I den värderas tiden till norrnallön inklusiveena en
socialavgifter. Den efter genomsnittsligandra baseras norrnallönpâ netto
skatt.
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svenskafolketfullgörandekosmadereller skattemfomienfiirTabell: Minskade10.
mkrBeloppi

‘ klandomundenokningarKalla:RSV:
Netto’;Bmno; efterårs- inkl.Tid i

socialavgifter ska 35%arbetskrqfter
570 2 29013700 3Totalt 1992
760 8309 700 2 lTotalt 1993

-460Förändring -4 000 -810
-390tid -730varav

-70 -70kostnadvarav
-20%i -29% -23°oFörändring procent

mkr drygt 450 mkrñillgörandekostnader 800Minskade ca
krlim105

1 xxum52

blivitdetundersökningarna vid handenSammanfattningsvis attger
huvuddelenskatten fördeklarera och räknaenklare utatt av
antagandenbaserat vissabefolkningen. Förenklingen kan pä --

tidenvilken värderingVärderingen i kr berorvärderas till mkr. på800 av
från indikerarvilken värderinganvänds. Oberoende utgårav mansom

minskadeförenkling kring 20resultatet enpå mättprocent som
fullgörandekostnader.

dedet lätt förbisefullgörandekostnadernaberäknarNär attattärman
i deklarationsblanketten. Närahjälper varandra med fyllaskattskyldiga att

dessadeklarera och 1993 ladetredjedel hjälper andra åratt personeren
andra. betyder dentim min hjälpa Deti genomsnitt 452 på attattner

tiden för allahjälp andra till hälftentotala arbetsinsatsen för åt uppgår av
deklaration.sinatt göra egen

tillfrågades deintressant resultat kan 1993Ett värt attannat nämna.vara
deklaration: kunde begäraskattskyldiga själv gjort sin Om Dusom

skulleersättning för jobbet med Din deklaration vad Du då varaanser-
visar begärdadenna fråga denskäligt betalt för det Svaret påatt attta

vadmycket beloppersättningen genomsnittligt till högreuppgårsett än
till.direkta utgiftervärdering tidsåtgång och kontanta summeraren ren av

deklarationsarbetettill hands liggande förklaringenDen närmast är att
belastande.innehåller psykologiska upplevs Dettamoment som gersom

ytterligare förenklingar deklarationsarbetetfingervisning äratt aven om
Särskilt förefaller deönskvärda deklarantens synvinkel. storasett ur

psykologiska kostnaderna för de deklarerat försäljning avvara som
vid slutliga utformningenvärdepapper. slutsats därför denEn attär man
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realisationsvinstbeskattningen vadförenklaskatterefonnen inte lyckatsav
värdepapper.gäller

för huroch analysuppgifterna mångaBaserat på avovan en
kalkylför, har gjortsundersökningen har relevansskattskyldiga ensom

visarfolket. Resultatetfullgörandekostnaden för svenska attav
inkl.till 2,8 mdr krför svenska folketfullgörandekostnaden uppgår

avgifter.sociala

årdeklarerainkomstskatt 1993Svenskafolkets tid och kostnaderfiirTabell: att11.
flaunt....L..,, ‘inkluderarintede ‘ ‘ ‘Tabellen mer

untnlutatirtikför taxeringaratiomund:ndkningochRSVZI 1992år:Kaila:RSV:‘ ‘ 1993
mkr,Värde,mkr, brutto Värde,Tid uttryckt
3inkl. skatt ochantal ån-i netto

i efter skattarbetskrqfler arbetsgivavg.
605Tidsåtgång deklarationen 6 467 l 222för denegna
302hjälpa 609Tidsåtgång andra 3 222attgör

tidsåtgångSummaför 9079 689 1 831
927 927direktautgifierTillkommer

kostnadför medverkanTotal 2 758 1 834
i 413 275deklarantgenomsnitt kronorD:o per

1800timmar årper
Ion ao socialavgifier105krum k:+
i sokrtim me:52kttim 35%-

Skatterefonnen och företagen2.4

efter skattereformen till totalt 6,5fullgörandekostnaderFöretagens uppgår
fördelat följ ande delaktiviteter:mdr kr pâ

avgifter kranställdas skatter och mdra 1,2
mdr krb momshanteringen 3,2

inkomstdeklarationen mdr kr1,8c
mdr krd tredjemansmedverkan 0,3annan

fullgörandekostnadernasskattereformen påverkat fullgörandetHur samt
delområden redovisasstorlek och karaktär inom och dessavart ett av

nedan.
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Skattereform inverkanens

redovisningsrutinemaFöretagen generellt bra detatt är närrentanser
gäller arbetsgivaravgifter preliminärskatt. gälleroch När detsamtmoms
inkomstskatten tveksam.är man mer

fem företagFyra de fått merarbete ellerövergångsvisattav uppger
merkostnader till följd skattereformen. offentligaStörre företag ochav

attarbetsgivare övergângsvissvarade har främst arbetet med
uppbördsdeklaration kontrolluppgifteroch varit belastande. De som
yrkesmässigt bistår redovisningmed och revision utpekat i stället arbetet
med allmänna självdeklarationen.den

I då företagen klarat övergángsvisafram tiden deav-
omställningsproblemen bedöms med inkomstdeklaration,arbetet-
uppbördsdeklaration kontrolluppgifteroch ökad belastning blinågotge

Ökningendiagram nedan. fördock marginell ochsvårare; utom statärse
kommun får ökad belastning vadde gällerattsom anser
uppbördsdeklaration och kontrolluppgifter. Skälet härtill faktumdet attär
statliga och kommunala arbetsgivare, till följd skattereformen, fickav

tillämpaskyldigheter och regler skattskyldiga ochandraattsamma som
uppgiftslämnare.

12.Diagram:

Lättareeller medolikaredovisningsomrâdensvårare i framtiden
BetygBetyg

a
UppbtrdsdeIdaration Ivfomsdeklaration Inloarnstdeklaratial

tzantrolluppgrjI‘

När det gäller uppbärdsdeklarationkontrolluppgm redovisningär av
jämförelsetraktamenten och kost under tjänsteresa de områdentvâutan

utpekas medföra ökad belastning i framtiden. Bilersättning ettärsom
Övrigaomrâde. områden färreannat det torde främst beronämns av men

de mindrepå ofta förekommande. Kost under tjänsteresaatt detär är
område alla svarande blir framöver. Noteras kansvårtsom grupper menar
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offentliga arbetsgivare genomgående det svårt attatt att äranser
kostnadsersättningar, vilket dock interedovisa förmåner och såär

underligt inte hade sådan skyldighet tidigare.med tanke depå att

blir ellerdet gäller de flesta det varken lättareNär svårareattansermoms
inkluderade dei framtiden. bör lägga märke till fråganMan att

turismförändringar vad gäller reducerad ochpå mat, sommoms resor
ikraft vid undersökningstillfället. samband medredan Iträtt

skattereformen beslutades enhetlig momsskattesats; denna fannsom en
för vilkaunder Offentliga myndigheter de enda kanår.ett manvar

inte heller särskilt förvånandedet blev Dettanågot svårare.notera att är
eftersom momsredovisningsskyldighet ändrades kraftigt i sambandderas

skattereformen.med

det gäller redovisningen i ellerNär inkomstdeklaratiønen för företag
får den allmänna självdeklarationen godkänt.företagsägare

Räkenskapsschemat bedöms inte heller vålla problem destora utan
framtidenfrämsta orsakerna till det blir isvårareatt att ärman anser

reglerna skatteutjämningsreserv SURV och uppskovsbelopp samtom
särskiltöverutdelning och sparad utdelning. harreglerna RSVom

skattskyldigaundersökt slumpmässigt urval hur de klaratgenom ett av
hantera med och sparad utdelning. UndersökningarnaSURVatt systemet

visade saknade och felaktiga uppgifter i deklarationema. Detpå många
bedömas tveksamt ha regler medförmåste så mångaattsom som

felaktiga och utelämnade uppgifter. tagitsReglerna SURV harom senare
bort och med periodiseringsfonder.medersatts ett system

A nställdas skatter och avgifter

Vad gäller företagens kostnader för hantera de anställdas skatter ochatt
avgifter baseras slutsatserna särskild enkätundersökning. Företag ipå en

storleksklasser har undersökts nämligen företag anställda,5-9småtre
medelstora företag anställda och företag10-50 50-499 anställda.stora

genomförda undersökningenDen omfattade sålunda endast företag i
storleksklassen 5-499 anställda.

Vid hanteringen anställdas skatter avgifter urskiljaoch kan treav man
skilda arbetsmoment:

den löpande beräkningen underlaget för de anställdasav
preliminärskatt och socialavgifter i samband med utbetalning lönav
och redovisning i uppbördsdeklaration månatligen
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kontrolluppgiftssammandragkontrolluppgifter ochupprättandet av
vid slutårets

kvarskatt förjanuari-mars redovisning aprilavdrag och av
anställda

för hanteringen anställdas skatter och avgifter förKostnaderna uppgårav
företag till i genomsnittdessa arbetsmoment för den undersökta gruppen

krtim.kranställd tiden värderad tilltkr eller 226 12512 ârper
tilltagande företagsstorlek, räknat anställdKostnaderna ökar med permen

väsentligt kostnader. framgårhar de företagen högre Somsmå av
regressiva.diagrammet nedan kostnadernaär

anställdochKostnaden anställdasskatteroch avgifter13.Diagram: fiir hanteringav per
mkr i omsättningper

mkriomsättningStorlekUndersökaföretagmed uumllda med till 10S-9 uppresp.
mkriomrüttningStorlek Undersökaföretagmed anställda med11-4010-49 resp

iStorlek Undersökaföretagmed anställda med mkr omsättning50-499 41överresp.

4000-

3500--

3000-

2500--

2000~-

1500--

1000--

500-

l
Minsta Storlek Storlek Storlek1 2 3 Största

anställda ——D—omsättningi

diagramDetta har också utgångspunkt för skattaanvänts attsom
kostnaderna för de företagen anställda ochmer 500största än
kostnaderna för offentlig sektor det gäller hanteringen anställdasnär av
skatter arbetsgivaravgifteroch varvid hänsyn tagits till dels
stordriftsfördelar och vad gäller offentlig sektor väsentligt lägre- -
antal förmåner olika slag. de minsta företagen anställdaFör l-4av
baseras uppskattningen kostnaderna kranställd analys2000 pâav aven
de arbetsmoment undersökningen omfattar och uppgifter frånsom
redovisningsexpertis Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.
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skatteroch avgifterTabell: Fullgiirandekoshladför hanteringen anställdas14. av
arbeuumlleregittren. nav.ven1on.Kalla: centralalbretngr-och SAMU-92SCB

FullgörandelcostnadntalA
Antalföretag och perper

mkr företag tkrmyndigheter anställda anställdkr totaltrbetsgivareA
476 4anställda 125394 237 935 2 0001-4

265 230 8anställda 28 083 182 133 15-9
530 231 10anställda 22 278 434 92610-49

16anställda 573 123 7150-499 4 562 982
136anställda 487 771 754 86 66500-
46anställda 69 96Offentligt 2 068 1 398 021

170 6182872 3 598 751 298 lSumma

anställdastabellen företagens fullgörandekostnad förframgår kanSom av
tredjedelaravgifter till mdr kr ochskatter och beräknas 1,2 tvâ av

mindre anställda. Denligger företag med 10kostnaden på än
arbetsgivare kr. Räntevinsten förgenomsnittliga ko stnaden 6400är caper

i skatteuppbörden uppgickarbetsgivarna kalkylränta deltar10% som
krz.till mdrkredittid gällde vid kartläggningstillfället 1,4med den som

arbetsgivare och företag med fler anställda 16Offentliga 10 utgörän
har antalet anställda. Dettaantalet företag 88 procentprocent av men av

marginalarbetsgivare räntevinster med bredinnebär dessa haratt som
fullgörandekostnad.överstiger deras

arbetsgivarna finns andra lämnar informationVid sidan ävenav som -
tredjemansmedverkan. handlar miljoner uppgifter räntor,s.k. Det 23om

utdelningar, pensioner lämnas till skattemyndigheternaetc. t.ex.avsom
Riksförsäkringsverket. Beträffandebanker, försäkringsbolag och

för uppgiftslämnande har inga undersökningar gjorts.kostnaderna detta
Uppskattningen kostnaderna för olika uppgiftslämnande utgårtyper avav
från haft för kontroll-de kostnaderna företag harstorasom
uppgiftslämnande inkl. kontrolluppgiftssammandrag och har beräknats

till mdr0,3 kr.uppgå

:Kredittidenhar förkortas med dagarfr.o.m. innebär räntevinstenminskar8 1995.Detta ett
till mdr kr.1,1



181 Driftskostnader Bilaga I

Mervärdesskatt

Vad gäller företagens kostnader för momshanteringen baseras slutsatserna
särskild enkätundersökning.på Företag i storleksklasser hartreen

undersökts nämligen företag 5-9 anställda, medelstorasmå företag 10-
anställda50 och företag 50-499 anställda. Den genomfördastora

undersökningen omfattade sålunda endast företag i storleksklassen 5-499
anställda.

l företagens momshantering kan urskilja arbetsmoment nämligentvåman
löpande momshantering vid kontering verifikationer etc.av
upprättande momsdeklarationer.av

Spridningen tämligen vad gäller antalet nedlagda timmar förär stor
löpande momshantering och i genomsnitt till 183 timmaruppgår årper
för de undersökta företagen. Ju företaget desto fler timmar harstörre är
det Tidsátgângen dock integått åt. proportionell företagsstorlekenär mot
hur mäter.änman

När det gäller tiden för arbetet med momsdeklarationema kan noteras att
det knappast alls skillnad mellannågon företagen i nedlagd tid.är
Företagen har med andra ord i denna del ungefär lika stora
fullgörandekostnader storlek i genomsnitt timmar20oavsett år.per-

Till tidskostnaden skall läggas vissa kostnader för hjälp i snittextern -
1800 kr. De totala kostnaderna för momshanteringen genomsnittligtca
för hela den undersökta företag tillsett tkruppgår 27 årgruppen ca per

eller 524kranställd. Kostnaderna stiger med ökande företagsstorlek, men
räknat anställd har företag väsentligtsmå högre kostnaderper -
kostnaderna kraftigt regressiva diagramse nedan.är

intressantEn iakttagelse, kom överraskning,någotsom som av en var
relationen mellan företagens kostnader för och kostnaden förmoms
anställdas skatter och avgifter fullgörandekostnaden för ärmoms mer-

dubbelt så kostnaden för anställdasän skatterstor och avgifter.som
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15. Kostnaden mervärdesskatt anställdoch mkriDiagram: tör-hantering per per om-av
sättning
företag anställda med till mkri omsättningStorlekUndersökta med5-9 10reap. upp

StorlekUndersöktaföretagmed anställda med mkri omsättning10-49 11010resp
omsättningStorlekUndersöktaföretagmed anställda med mkri50499 41överresp.

4000--

3500--

3O00

2500

2000 -

1500

1000--

500--

O i ll l
Minsta Storlek Storlek Storlek1 2 3 Största

:5: anställda D omsättning

Detta diagram har också utgångspunkt för skattaanvänts attsom
Kostnaderna för de företagen anställda ochmer 500största än
kostnaderna för offentlig varvid tagits till delssektor hänsyn
stordriftsfördelar och gäller offentlig väsentligtvad sektor lägre- —-
antal momstransaktioner. minstaFör de företagen 1-4 anställda baseras
uppskattningen krföretagkostnaderna 4000 analys depåav en av
arbetsmoment undersökningen omfattar och uppgifter frånsom
redovisningsexpertis Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.

Även de allra minsta företagen betalar följd avmoms som en
skattereformen. administrativaDen lösningen blev låta dessa lämna sinatt
momsredovisning i inkomstdeklarationen. tillMed hänsyn det stora
antalet företag det sig kan uppskatta företagensrör attom man
fullgörandekostnad vad gäller skulle blivit miljard kronor1nästanmoms
högre inte i samband med skattereformen valt medsystemetom man
redovisning i inkomstdeklarationen för minstade företagen.



Bilaga 2Dnftskostnader120

mervärdesskatthanteringenFullgiilandekostnadenförTabell:16. av
momnegiuernovvenion RSVZIarheuställeregistren.SAMU-92och samtcentralafbretagu-Källa:SCB

FullgrirandekostnadntalA
ntalochföretag A total;Registrerade perper

företag tkrmkranställdkranställdamyndighetertill moms
anställda 4479l237 9358223690-4

205693 125182 133anställda 28 0835-9
22496926 1 141434anställda 22 27810-49
37169295982562 573anställda 450-499

327207 159754487 771anställda500-
112231165398 021Offentligt anställda 2 068 l

73 1048633 598 751427 300Delsumma
Oregistrerade
till moms

mkr 0,5140280 0000,2 --
3 244707 000Totalsunmla

företagtill krfbrdenna uppskattas4000Kostnaden1 pergrupp
omsättningduiinkomstdeklantionochha100redovisaimindre tkr2 med 200 antasFöretag In

till tkr 500krföretaghuuppskattat:0,15momlhanteringenfördenlöpandeKostnaden per

fullgörandekostnad förkan företagenstabellenframgårSom momsav
grundskattskyldigaför de påRäntevinstematill mdr kr.beräknas 3,2 av

till mdr kr.2,8kalkylräntamomsuppbörden 10% uppgårkredittidema i
med 10i deföretagenEmellertid 4 änstort settprocent meravsvarar

innebärmervärdesskatt. Dettainbetald attanställda för 74 procent avca
företagsdessadubbeltgenomsnitti såräntevinsterna storaär än sommer
får bärade företagendetfullgörandekostnad. Slutsatsen småatt ärär som

förfullgörandekostnademanettot moms.av

inkomstdeklarationoch företagarnasFöretagens

för juridiskainkomsttaxeringen kanvidFullgörandekostnadema personer
handi förstadeklarationermedför fysiskaoch svårarepersoner

till totalt 1,8deklaration beräknaslämnamed anstândegenföretagare att
enkätundersökningarsigUppgifterna baserar tvåmdr kr. på en-

medyrkesmässigt sysslartillenkätundersökning personer som
till företag medochskatteredovisningsenkätenskatteredovisning en

anställda.fler 50än
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17. Tabell. Erllgörandekostnadför inkonutdeldamtionenhos fiixetagfiixetagaxe.
Fullgörandekostnad

Kategori företag totaltper
Antal tkr mkr

deklarationerFysiska med svårare 325 000 2,0 650personer
anställdaJuridiska medfärre 50 326 000 3,3 075än lpersoner

anställdaJuridiska medfler 50 5 042 6,7än 34personer
Summa 656 042 1759

olikaGenomnutukostnadenbaserasuppgifter för typfallenligtrkatteredovimingsenkltenpå arvodenoml Genommimkostnadenbaserasföretagenspå uppgiñer nedlagdtidvärderadtill 125krtimegna om
ochutgifterenligtskatteredovimingsenkiten

Totala driftskostnader2.5 för skattesystemet

Totalkostnaderna för skattesystemet för skattemyndigheter m.m.
administrativa kostnaderna och för de skattskyldiga fullgörande-
kostnaderna med de beräkningsförutsättningaruppgår, beskrivitssom

BNP3.till mdr kr vilket14 1 Kostnadenmotsvarar procent utgörovan, av
1600 kr invånare och kr hundralapp2 i skatt.per per

18.Tabell: Totalkostnaderför skatteroch påavgifter fördelade skaticslag
Beloppi mkr

dmA Fullgörande- hundra-inisrratians- Per Per skatt-
Skatteslag kostnad kostnad Summa nde lapp skattA skyldigi

399Inkomstskatt 3 284 5 8 683 62% kr2,73 1 171kr
Arbetsgivaravgifter 486 585 1 071 kr8% 0,55 5 857kr
Moms kr784 3 244 4 028 29% kr3,11 9 100

lPunktskatter 58 60 118 1% kr0,19
kr4 612 9 288 13900 kr100% 1,97 599l

Andel totalsumman 34% 66% 100%av
Summan andel BNP 1,0ipmcent %utgårovansom av
Summan 2,0 skatteintäkterna%utgörovan av
Fullgörandekastnad dministrationskastnadA 2:1är
l ingårkoamadförpreliminarskatt585mkr 3:emanrmedverkan297mkr+summan annanI Permomsregistrerad
7SomadministrerarRSVav
ou hmm ñruudådet tillfälligam många skattskyldig:

kostnadeninvånareAvser per

3Dock vissa kostnadernaär karaktäriserar arbetei hemmetatt ochvärdetingårdärförav som
inte i BNP.
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och 29totalkostnadernalnkomstskatten drar 62 procent momsenav
skatteintäkteni relation tillkostnaden ställsOm ärprocent. momsen

enklabetydelsenunderstrykerskatterna. Detdyrast de stora avav
få skatteprocentsatser.momsregler och

påfördelade skatteslag14 mdrkrdriftskostnadertotaltskattesystemet;19.Diagram:

BeloppIkronor

mdr0,1

mdr4,0
El Inkomstskatt
El Arbetsgivaravgifter

i El Moms
md87 I Punklskatter

mdr1,1

Fullgörandekostnadema administrationskost-dubbelt så storaär som
ochfullgörandekostnadskillnaden mellanDiagrammet visarnaderna. att

administrativ kostnad förstörstär momsen.

hundralappi skatt20. Diagram:Driñskostnaderper-

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Punktskatter AllaskatterArbetsgivar- MonsInkomstskatt
avgifter

I Adn1nisuaLiornskoslnadea&#39;Fulgésrarxtlckoslnader

positivainte räntevinster och andraBeräkningarna inkluderarovan
företagenarbetsgivare har delta i skattesystemet.effekter attsom genom
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Men beräkningarna inte heller hänsyn till psykologiskatar kostnader hos
de skattskyldiga allt döma i vissa fallatt ganskaär stora.som av

Beräkningarna totala driftskostnaderna i första hand känsliga förärav
vilken timkostnad använder i kalkylerna fullgörandekost-överman
naderna.

kalkylernaI fullgörandekostnaderna föröver vanliga fysiska harpersoner
normal timlön 105 kr inkl.använts socialavgifter. När det gäller

arbetsgivaremomsregistrerade företag har tillämpats 125 krtim. Det
använda kostnadsbeloppet särkostnad. Om allaär närmast en gemensam-

kostnader frånvaro, arbetsledning, lokaler,t.ex. ADBma expenser,
skulle medräknas det fråga väsentligt högreär belopp. Omom man
istället timkostnaden för företagenantar att 250 kr medför dettaär att
fullgörandekostnaderna ökar med 4,5 mdr kr från 9,3 till mdr13,8 kr
och relationen mellan fullgörandekostnad och administrationskostnad blir

istället3:1 för 2:1.

Skattereformen har haft övervägande positiva effekter administrations-på
kostnaderna inom skatteförvaltningen. Vanliga deklaranter bedöms ha fått
relativt sänkningar sina fullgörandekostnader.stora Kostnadsökningarav
finns för företag och arbetsgivare främst inom offentlig sektor. Men om
skattereforrnens enhetliga bibehâllits det sannolikt skattere-är attmoms
formen totalt skulle inneburit förenklingsett för företagarbets-ävenen
givare. En sammanfattande slutsats därför skattereformen lett tillär att
lägre driftskostnader för skattesystemet totalt sett.
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Skatteplanering3

skatteplaneringbeträffandeSlutsatser3.1

följande slutsatser.Sammanfattningsvis dras här

blandminskat högstharnol1taxerare avsevärtlågredovisareAndelen
skattskulder. DensinaminskatkraftigtharDehöginkomsttagarna.

Skattereformenefterarbetsinkomstsinbetalar påhöginkomsttagarna
förejämfört medformella skattesatsendengradi högre motsvarar
ochboendetjämfört medsänktshararbetsinkomsterSkattenreformen. på

subventionerade.tidigareskattesystemetannat som

bedömningenskatterädgivare atttillenkätbl.a. görsBaserat på en
omfattningen påochmöjligheternaminskatharSkattereformen

främsttransaktionersådanalönsamhetlägre påskatteplanering genom
olikabeskattninglikformigaremarginalskatter,sänkta avgenom

ochbeskattaskapitalinkomster separatochinkomster attgenom
proportionellt.

till följdskettskatterådgivningenminskningharDärutöver avaven
lågkonjunkturen.

1992.utvecklingen århandi förstatäcker t.o.m.Undersökningarna
detdärefterskatteplaneringen årenomfattningen ärUtvecklingen på av

viktigaiändrats flerahar dessutomskattesystemetsiguttalasvårt att om.
skattereforrnen.hänseenden efter

Inledning3.2

marginalskat-insikt högaökadfram1980-talet det attUnder växte omen
kapital-ochlöne-skadliga effekter pásamhällsekonomiskt t.ex.hadeter

med högaskattskyldigafrämstocksåstudier visadebildning. Olika att
skattfaktiskasig denanpassadeolika såmarginalskatter attpå sätt man

uttryck för. Detskattesatsernade formellavadbetalade lägre än gavvar
be-betydelsetill det blev Avförklaringar så.finns flera storatt var

viktigskattemässigt Enboendetskattningen gynnat. annansom varav
skatte-olika formerutnyttjades förskattesystemetfaktor att avvar

planering.

ochlikfonnighetskattereforrnen nåsyfte meduttalat att störreEtt var
lika skullemeningenindividbeskattningen irättvisa i atthorisontell

skatteplanering.motverkaSkattereformen skullelika.beskattas

redovisas resultatetföljande Förstdisponeraskapitel påDetta sätt. enav
jämförs medfaktiskt betalthöginkomsttagamaundersökning där den skatt
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den skatt de skulle betalt de endast haft sin arbetsinkomst. Genomom en
analys skillnaden dras vissa slutsatser hur ändrade skattesatserav om

påverkat det ekonomiska handlandet. Beskrivningen indirektm.m. ger en
uppfattning skattesystemets roll det gäller olikanär attom uppmuntra
beteenden beteenden i del fall kan ha karaktärsom en——- av
skatteplanering.

Därefter behandlas skatteplaneringen. Begreppen definieras och
förutsättningarna för skatteplanering behandlas.

Den betydelse rådgivare har förexterna skatteplaneringen
uppmärksammas rådgivamas skatteplaneringensamt pâ före och eftersyn
skatterefonnen. Slutligen berörs frågan skatterefonnen påverkatom
efterfrågan skatterâdgivningstjänster.på

3.3 Lyckades skatterefonnen öka de formella
skattesatsernas genomslag

Syftet med beskrivningen nedan försöka belysa huratt det faktiskaär
skatteuttaget förändrats i förhållande till de formella skattesatser som
finns uttryckta i lagstiftningen före och efter skatterefonnen och vad
eventuella differenser beror på. ~

Vilken3.3.1 marginalskatt höginkomsttagarnamötte under
1980-talet

De formella marginalskattesatserna vid högre inkomstniváer uppgick
under första hälften .1980-talet till 80 85á De högstaprocent.av
marginalskatterna utgick vid inkomster kring 500 000 kr räknat i 1990

penningvärde.års Men framgår diagrammet nedan låg inkomst-som av
redan vid inkomstertagarna kring 300 000 kr mycket dessa högstanära

marginalskattesatser.
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inkomslmgaxemed beskattningsbarinkomstDiagram: Marginalskattför21. omen
ånspenningvänle1990000 kr 150000 kr uttryckti500 000kr, 300 resp

100 kr500.000
90 .................im

$ ....70V kr300.000g 60å
å 50 1, I

150.000kri-å 30
20
10--
0 4

1990199119921985198619871988198919801981198219831984

skattere-marginalskatten alla inkomster. GenomträffadeTom. 1990år
olikainkomstslaget kapital uppkomseparatbeskattningformens av

Diagrammetförvärvsinkomster och kapitalinkomster.marginalskatter på
marginalskatten förvärvsinkomst.visar from. 1991 påârovan

negativ avkastning samtidigt nettokost-Normalt sparande realgav som
diagram nedan.för skuldräntor efter skatt blev senaderna små

kapital till inkomsttagarnaSkattenedsättningen vid underskott i ledde att
behövde föri de lägena i början 1980-talet endast 15%ståövre av av

verkliga kostnadenkostnaderna för sina kapitalunderskott. Den ännuvar
eftersom inflation hjälpte till skulderna realtlägre hög amortera sett.att

förknippade skattesystemet gällde iDe problem med det gamlasom var
första hand beskattningen sparandet och underskottsavdragens värde.av

uppfattningdelen 1980-talet fanns ganska klarUnder större attav en om
.ochskattesystemet missgynnade sparande bank gynnade låntagande.pâ

Debatten nolltaxerare fäste uppmärksamheten underskottsav-påom
dragens värde främst för höginkomsttagare och i skattesystemet vidtogs

mildraolika åtgärder för minska värdet dessa avdrag. Föratt attav
beskattningen främst för folk med måttligt sparande,sparande,på
infördes vissa former sparande. perspektivskattegynnat Sett dagensav ur

beskattningen kapital i början 1980-taletdet uppenbart redanär att av av
inte passade in i beskattningssystem med höga marginalskatter.ett

marginalskattenNedanstående diagram visar den maximala träffadesom
överskott respektive den reduktion för underskottett ett t.ex.som gavs

inkomstslageti kapital.
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22. Diagram: Nlarginalskaflskattenedsiittningför höginkomsttagarevid öveifimdeiskotti
inkomslslagetkapital inkoms|:°uen1978-1992

Iparskulereduktioninför: .uemmnpuinfo100 l maximalmnrgimlxkauvidkupilnlcvcrskotl

lkallereformenI rlnleavdragens
vlrd:hegrlnnl

maximaltkallenzdsluningvidkapiulundertkolt

ellerIkauerzformen
0 r v197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992

lnkonutlr

Redan inkomståret infördes1979 sparskattereduktion belopppâen som
nysparades särskilt s.k.pâ skattespar- eller fondsparkonto. Denna spar-
form avvecklades i samband med tillkomsten det skattefria alle-av
manssparandet i juli 1984. Det första i reducerasteget värdetatt av
underskottsavdrag t.ex. i inkomstslaget kapital 1983 dåtogs ett system
med grundbelopp och tilläggsbelopp infördes den statliga beskattningen.
Ett överskott beskattades med de skattesatserna kommu-tresumman av
na1skatt+grundbelopp+tilläggsbelopp för det aktuella inkomstläget medan
den skattemässiga nedsättningen för underskott baraett motsvarade

kommunalskattesatsen och grundbeloppet. Undersumman påföljandeav
reduceradesâr värdet underskott dels sänkta marginalskatterav genom

också omfördela det statligaatt skatteuttaget i demen in-genom övre
komstskikten från grundbelopp till tilläggsbelopp.

Redan 1985 hade värdet ränteavdragen reducerats till 50av procent.
Denna nivå låg kvar 1988 vareftert.o.m. successiv nedtrappningen
skedde till de 30 gäller efterprocent skattereformen 1991.som

Simuleringsstudie3.3.2 det formella skatteuttagetsav
sammansättning

formellaAv särskilt intresse då studerar hur de skattesatserna slagitman
igenom de individer har högaär arbetsinkomster. I syfte belysasom att
hur de formella skattesatserna i individbeskattningen slagit igenom i
praktiken för höginkomsttagarna har SCB kommitténspâ uppdrag gjort
simuleringar den skatt dessa skulle ha betalat de bara haft sinav om
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urvalriksrepresentativtarbetsinkomstl. gjortshar påSimuleringama ett
simuleringHINK-undersökning. ettDennas.k.individer SCB:s avav

betaltsverkligenden skattjämförs medarbeteformellt skatteuttag på som
inkomst-,andratill allatagitshänsynskatten dåslutligafaktiska av-

visstfåhaft. Förharförmögenhetsförhållanden attochdrags- personen
simuleringarharinträffat årenförändringardeperspektiv överpå som

1989-skattereformsperiodenfördelsoch 19851980gjorts dels för åren
1992.1991 samt

storlekenefterindividernahar sorteratshöginkomsttagamastuderaFör att
för-högstharindividernaoch de 10%förvärvsinkomstsinpå somav

Höginkomsttagargruppenspecialstuderats.hardeci1 10värvsinkomst
individer. För450.000 attavgränsningmed dennaomfattar ge enca

kani dennafångasinkomstnivåervilkauppfattning gruppuppsomom
för-vidlågdecil 1992årför dennanedre enatt gränsennämnas
kr.341.000decilengenomsnittet för påochkr246.200värvsinkomst på

efterhandkonstruktion iteoretisk attförefallakanskekanDet som en
baraindividernatagitsskulleformellt utden skattåtersimulera omsom

illustrativtdenmed påmotiverasMetoden ettattarbetsinkomst.sinhaft
dagens1980-talets ocholika skattesystemheltVisa hurkan tvåsätt som

vadsig tillbeteendenindividernas anpassatoch hurfungerar som
skattevägen.premierats

tidigareproblemmindrelågredovisare änFörekomsten ettav -

höginkomst-fall därenskildauppmärksammatoch dåMassmedia har då
trolla och blitransaktionerolikahela skattenbortlyckatstagare genom

blivitförefaller hafallsådanarapporteringMennolltaxerare. om
imassmedia under senasteförekommandeallssällsyntalltmer om -——

försvunnitnolltaxeramahänt HarfaktisktVad haråren.

ned sin skattfåföreteelsenperspektiv änbredare på attNedan ettges
nolltaxerare.specialfallettillisoleratbarafångarvad att segenomman

detigradefter i vilkenindelashöginkomstgruppenstuderadeDen man
formellatill denförhållandeislutliga skattned sinfallet fåttenskilda

iindelningenligtkvotResultatetarbete. återgesskatten på ensom
nedan.tabellen

tjänsunäring.inkomsttaxeringsmässigabegreppenpådegjortsSimuleringamahar av
förvärvsinkomstellerarbetsinkomstanvändsenkelhetensskull termema somFör

egentligeninte helt överensstäm-dettatjänst+nâring ärtill inkomst ävenomavsynonym
begrepp.mande
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decil23. Tabell: Formellaskattesatsemasgenomslagblandlnöginkomsttaganla 10.
i Höginkomsttagamasfördelning efterFaktisktbetaldslutskatt % %av

formell på enligt grad skatteredovisningskatt arbete av
skatteskaloma 1980 1985 1989 1990 1991 1992

lågredovisareunder 50% extrem 10,0 2,6 2,1 0,7 0,6 0,2
lågredovisare 12 7 850-75% 24 22 18
normalredovisare 54 65 69 75 76 7775-l 00%
högredovisare 16 15100% 12 10 11 13över

Summa 100 100 100 100 100 100v

minskatframgår tabellen har lågredovisarna AndelenSom åren.överav
lågredovisare faktiska slutliga skatten mindre hälften denextrem än av

minskatformella skatten arbete har från 10 42.000 personerpå procent
till promille kan skatterefor-1980 ca 1000 1992. Manett attsägapar
idé horisontell rättvisa och lika beskattas lika har fåttskaattmens om

arbetsinkomstema.synbart genomslag för med högsta Man kanpersoner
antalet litet fundera vilka fortfarandeäven är över ärom som

Ärlâgredovisare det gamla förlustavdrag härrör från det1992. som
gamla skattesystemets dagar spökarsom

lâgredovisareDet märka andelen och lâgredovisareatt attär extrem
minskat redan skatteomläggningar gjordes1985. De under förstasom
hälften 1980-talet bidrog således tillockså de formellaattav
skattesatserna i skatteskalorna slog igenom. Skatterefonnen 1990-1991
har emellertid också haft påtagliga effekter medförande högreett
genomslag för de formella skattesatserna.

Gapet sluts ellan fam ell skatt förvärvsinkompå och faktisk skattstm

Simuleringarna visar det verkliga skatteuttaget med beaktandeatt av
inkomstförhállandensamtliga genomsnittligt ligger lägre densett än

formella skatten enbart förvärvsinkomst. innebärpå Detta inkomst-,att
avdrags- förmögenhetsförhâllandenoch sidanvid arbetem.m. av ger en
skatterabatt jämfört med referensniván de formella skattesat-ärsom

Hur skillnaderna mellan den formella skatten arbete ochstora påärserna.
den faktiska slutliga skatten för höginkomsttagama framgår dia-av

nedan. För möjliggöra jämförelser tiden har skatten allagrammet att över
uttryckts i arbetsinkomsten,åren procent av
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faktiskpåförvärvsinkomstsamtfomlell skattsimuleradHöginkomsttagare.24.Diagmm:
fiilviilvsinkomsten.utuycld i °slutlig skatt av

54% ................................................................................. ..
iörvünmhkomnformell:kattSimulerad på51% .................................................................. ............ .

50% ................. ...., iEå 48%sE 46%å
44%

i 42%1
Au-.-
38%
36% ....r, 199219911990198919851980
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uttrycktförvärvsinkomst,formell skattsimulerad pâvisarDiagrammet att
procentenhetermed 11,5minskatförvärvsinkomsten,andel avsom

skattenfaktiska slutliga41,1%. Dentillfrån 52,6och 1991mellan 1980
frånprocentenheterminskat med 2,3period baraunderhar samma

tillskatterabatteninnebärförvärvsinkomsten. Detta atttill 39,8%42,1 av
kraftigt.minskatarbete harsidaninkomstförhállanden vidföljd avav

4,1procentenhetertill 9,2rabatteringenMinskningen uppgår varavav
procentenheteroch 5,1skattereformenmedi sambandprocentenheter

1980-talet.undertidigare

1980-talet,hälftenförstadelperioderiin periodenDelar tre avman -
finnerskattereformsärenskattereformentillhälften framandra samt -

iförändringarvad gällerkaraktärolikaheltdessa harattman
för höginkomsttagarna.skatteuttaget

förarbeteskatteuttagetformella påminskade det1980-1985Perioden
heltskattefinansiell synpunktdock frånvilket nästanhöginkomsttagarna

isjönkinkomstförhâllandenandraförskatterabattenuppvägdes attav
endastdärförsjönkslutliga skattenfaktiskamotsvarande Denmån.

marginellt.

arbeteformellt skatteuttag påökatkaraktäriserasPerioden 1985-1989 av
Tillskatten.faktiska slutligadenökningkraftigareoch ännu aven

formellainte bara debidrogslutliga skattendenökningen av
jämför tabell 25.reavinsterökadeskattesatserna utan även

desänkningarskattereformenskännetecknas1989-1991Perioden avav
kapitalbeskattningen.friståendeoch denmarginalskattesatsemaformella

medminskarhöginkomsttagarnaförarbeteformella skatteuttaget påDet
samtidigtarbetsinkomstentill 41,1%från 50,5procentenheter9,4 av

medinkomstförhâllanden minskarandragrundskatterabatten pá avsom
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4,1 procentenheter. faktiskaDen slutliga skatten minskar således denna
period med 5,4 procentenheter från till45,2 39,8% av
förvärvsinkomsten.

Mellan ökar1991 och mellan formell1992 skatt arbete och denpågapet
faktiska slutliga skatten. Orsaken reavinsterna ned från dengårattär
höga nivå de lág 1989-1991 vidarepå åren se nedan.

bestårVad avgapet

Ovan har den formella skatten förvärvsinkomstpå för höginkomsttagarna
jämförts med den faktiska slutliga skatt betalats individersom av samma
då hänsyn till de samlade inkomstförhállandena. Avvikelsentas mellan
simulerad formell skatt förvärvsinkomstpå och det verkliga skatteuttaget

1980 hela 10,5 procentenheter. har1989 halverats till 5,4gapetvar
procentenheter och efter skattereformen 1991 avvikelsen endastuppgår
till 1,3 procentenheter.

En uppfattning vad gapet mellan den simulerade skatten och denom
faktiska består kan fás simulera skatten för olikaattav genom
delkomponenter i hierarkiska pålagringssteg enligt följande:

Steg påSkatt inkomst tjänsH-nälingav
Steg2: pâlagradskattpå boende pensionsförsäkringsavdrag+ +
Steg3: pålagradskattpå övrigt dock reavinst+
Steg pålagradskattpå reavinst+
Summa tilll 4: Faktisk slutlig skattsteg

Boende och pensionsförsäkringar skiljs i särskild stegut 2.en grupp
Övriga inkomstförhållanden inte kopplade till arbete, boende ochärsom
pensionsförsäkringsavdrag eller reavinster skiljs i särskilt simule-ut ett
ringssteg steg 3. Detta särskilt intressant indikatorsteg är pásom
skatteplanering eftersom det inkluderar de samlade effekterna på
beskattningen alla andra aktiviteter såsom upplâning fört.ex. annatav än
boende, beskattning sparande i olika former och fönnögenhetsbe-av
skattningen. sistaDet simuleringssteget steg 4 reavinst. Detta äravser

inkomstpost mycket känslig för konjunkturförhállandenär ochen som
utvecklingen fastighets- ochpá värdepappersmarknadema varför det finns
anledning separatredovisa den.att

Tabellen nedan visar hur det formella skatteuttaget för höginkomsttagarna
för de olika pálagringsstegenär i simuleringarnasammansatt och hur

skatteuttaget förändrats tiden.över
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vid sidaninkonlstonuådenlör avskatteuflagformellt10.SimlIlemtDecil25.Tabell:
fiilviirvsinkomsten%uttryckt ifiixviinvsinkomst av

fårPålagradska1Sreg
4 Summa3 steg2 stegsteg

skattpålagradmed reavinstboende annatuleradSim
Faktiskför änannatundantagpensionsfdrs.skattformell

slutlig skattarbetsinkamstavdrag reavinstÅ arbetsinkamstpå avr
42,110,5+0,2-3,2-7,552,61980 -
40,7-7,l+0,71,5-6,247,71985 -
45,2-5,4+3,1-2,1-6,450,51989
45,8-3,5+2,6-1,6-4,549,31990
39,8-1,3+3,0-0,5-3,841,11991
37,3-2,9+1,2-0,4-3,740,11992

procentenheter10,5tidigare nämntsgapethöginkomsttagarnaFör somvar
ochboendebidrogtill dettaframgårtabellen att1980. Av gapovan

procentenheter.med 3,2övrigtochmed 7,5pensionsförsäkringsavdrag
tillskrivaÅr atthar1992 ärobetydlig. gapetreavinst somSkatten på var

procentenhetertill 3,7halveratspensionsförsäkringsavdragboende och
procentenheter.till 0,4minskatövrigtgrundskattegapet påoch av

förklararutsträckningifaktorvarit den stortidenhelaharBoendet som
faktiskaoch denförvärvsinkomstskattformell påmellandifferensen

inkomstför-övrigaskattbidrar påskattereformenEfterskatten.slutliga
Skattlite tillmycket gapet.reavinstochboendedvshâllanden annat än

faktorviktigvarittill 1991perioden 1989underreavinst har enpå
dessareavinster år attärnivån páhögaslutits. Denbakom gapetatt
värdestegringardelsköpförsäljningarvolym pådelstillskriva storen

minskar1992ochmellan 19911980-talet. Mendelenunder avsenare
formell skatt påmellanoch gapethöginkomsttagarnaförreavinstema

följd härav.tillökarslutlig skattfaktiskocharbete

inverkanbeteendefdrdndringarsSkattesystem ets resp.

tillorsaken gapetutsträckning attvilkenisigställerfråga ärEn man
vilkenoch iändratssådanaskattesatsernaifinnaminskar attstår att som

ledtrådarVissabeteende.faktiskasittändratindividernautsträckning
skuldsättning.höginkomsttagarnasstuderafinner attgenomman
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Låneslmlden26. Diagram: uttryckt % fiilviixvsinkomstenav
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Inkomstâr

Höginkomsttagarna hade låneskuld motsvarande1985 148%en av
förvärvsinkomstens. Lâneskulden ökade till 1989. mellanMen 1989svagt
och minskade höginkomsttagama sin belåning1992 mycket kraftigt från

inkomst tjänst+näring till150% under 110%.straxca av av

tillOrsakerna mellan simulerat förvärvsinkomstskatteuttag pâatt gapet
och verklig slutlig minskatskatt förefaller för perioden före skatterefor-

i första hand tillskriva förändringar i skatternas regelsystem.attmen vara
Förändringar i individernas ekonomiska inte givitbeteende tycks ha något
bidrag till den minskade differensen. För skattereformsáren och1990
1991 kan minskningen för höginkomsttagarna tillskrivas såvälgapetav
förändringarna i skattesystemets utformning beteendeförändringarsom

individerna.hos

Skatteplanering3.4 definitioner och-
förutsättningar

Vad med skatteplanering, skatteflykt och skattefuskavses

Skatteplanering lagligt förfarande, skattefusk olagligt. Skatteflyktettär ett
oklart begrepp däremellan.ett

Det skall inledningsvis understrykas klara för vadnågraatt gränser som
skatteplanering, Skatteflykt och skattefusk inte kan dras ochär att

5Tyvärrkan inte uppgiñmotsvarande för eftersom1980 totalalåneskuldeninteanges
fannsmedbland HINKensvariablerdettaår.
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utveckling,samhälletstill följdskerförskjutningar gränserna avav
rättspraxis.lagstiftning ochändrad

och början1980-taletdelenunderdebattenallmännaI den avavsenare
skatteplaneringavanceradochskatteplanering1990-talet har

innebörd. Iibland olikaskatteplaneringlivligt. Ordetdiskuterats ges
skatteflykt ellertillförfaranden rentdärmedbland gränsarsomavser man

negativ1980-taletskatteplanering fick underskattefusk. Begreppet en
mark-skatteplaneringrådgivareberortill delvilket påklang, att somen

skattemyndig-innehåll ifrågasättsrättsliganadsförde förfaranden avvars
beskattning. Till dennaprövning föranletträttsligvidellerheterna en

sidalagstiftarensåtgärder frånbidragit såvälocksåattitydförskjutning har
skatteplaneringsrådvanligaexponeringen bådemassmedialaden avsom

skatteplanering med mycketgenomfördexempelochtill allmänheten på
belopp.stora

skatteplanering,definiera begreppenSammanfattningsvis kan man
följandeskattefuskskatteflykt och på sätt:

lagstiftning ochför gällandeinom utan attSkatteplanering: Att ramen
till budsmellangrunder väljalagstiftningensmedi konfliktkomma

minimeras.skattekostnadensådanthandlingsalternativstående på attsätt

utnyttjandegrunderlagstiftningensi stridSkatteflykt: Att mot avgenom
medför skattekost-transaktionerlagstiftningen företaluckor i attsom

Typisktskatteplanering.följervadnedbringas settnaden utöver avsom
förinomföretagitsdeskatteflyktsátgärderframstår ramenomsom

skatteför-huvudsakliga syfte uppnålagstiftning och derasgällande attär
delar.

företa åtgärderlagstiftningi strid gällandeSkattefusk: Att mot som
lagstiftningmed gällandejämförtlägre skattekostnadinnebär omen

skattebrottslagenenligtskattefusk straffSanktionerföljts. samtmot är
avgiftstillägg.skatte- eller

för skatteplaneringFörutsättningar

del skerskatteplanering viktigplanering i vilkenEkonomisk är en --
ekonomin.från denmed utgångspunktför enskilda egnapersoner

skatteplaneraskatteninte minimeraMålsättningen bör attutanattvara
tillmed hänsynförmögenhet efter skattmaximera inkomst- och tagen

riskbenägenhet Menfaktorerfamiljens behov och andra störreetc.som
betydelsefullareutfallet destoför ekonomiskabetydelse skatten har det

skatteplaneringen.blir själva

utformningenviktig aspekt vidmyckettorde klartDet stå att aven
incitamenten tillminskaskattereformenregelverket kring attvar
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handlande betingat skatteöverväganden. Samhället har tidigare ingripitav
främst privatpersoners skatteplanering. villemot Man genom
skattereformen komma bort från Skatteplanering också i företagssektorn.

Tvá förutsättningar krävs för skatteplanering nämligen för det första
möjligheter själva skattesystemet och för det andra tillgångsom ges av

information kunskappå dessa möjligheter kan skaffa påom som man
hand eller med hjälp rådgivare.egen av

Om till de möjligheter skattesystemet kanman ser som ges av man
uppställa fem generella kriterier bidrar till Skatteplanering:som

Inkomster beskattas olika
Inkomstskatt efter progressiv skalauttas en
Skattesubjekt beskattas olika
Beskattningsunderlaget för skatten inte entydigt bestämd grundpâär

osäkra värderingsprinciper, inkomstkriterier och periodiserings-av
principer
Möjligheten till skattekredit

Skatteplanering inom laglig därförgär páutram

omvandla inkomst slag till inkomstatt inte beskattasettav en som
eller beskattas lägre,

inte bli drabbad progressionenatt jämna inkomsteratt utav genom
mellan och inom familjen,år

föra inkomst eller förmögenhetatt tillöver någon fysiskannan -
eller juridisk person

4. utnyttja möjligheten till lag värderingatt tillgångar, senarelägg-av
ning inkomster och tidigareläggning avdrag.av av

skjuta beskattningen framtidenatt på

Den andra faktorn betydelse för skatteplanering är, nämnts,av som ovan
tillgång informationpå kunskap skatteplaneringsmöjligheterna. Denom
utvecklas i avsnittet nedan.närmare

3.5 Skatterådgivama och skatteplaneringen

3.5.1 Betydelsen rådgivareexternaav

Skatteplanering och skatteflykt inte produkter den tidensär senasteav
samhälle. Vad inträffat i mitten 1980-talet skatteplaneringenattärsom av

eller uttryckt skatteflykten fåtträttare kommersialiseraden mer- -
inriktning efter från USA och avdrag tillhandahållitsmönster att mot
provisionsersättning.° Bidragande orsaker till denna utveckling har varit

Jfr Grosskopf,Göran,Balans1984 Skatteproblemenlikartadevärldenöver.nr
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ökadeoch denfastighetsmarknadenochfondbörsenutvecklingen på
Även traditionellafinansbolag.ochmellan bankerkonkurrensen mer

redovisningsbyråerochrevisoreraffärsadvokater,näringslivsrádgivare -
omrâde.dettainomverksamhetsinkraftigt utökathar

skatteplane-exponeringtilltagandetillletthar dettaSammantaget aven
branscheri olikamassmedia, ochiskattepolitiska debatten,i denring
konkurreratdärinvesteringsrádgivningleasing,försäkring,bank, man

med skatteargument.marknadsförtssina produktermed som

uppställskravoch ingaSverigelagreglerad iinteSkatterådgivningen är
blandEtikenskatterådgivning.sysslar medyrkesmässigtdepå som

omfattarSkatterädgivningutvecklad.dåligtojämn ochskatterádgivare är
rådgivningochetc.deklarationerupprättandeskatteredovisningbåde av

investeringsrädgivning. Inslagetfrämstbeslutssituationer,bestämdai av
fallet.sistnämndai detskatteplanering störreär

allt detframförskatteplanering,gäller närbetydelsefullt detMycket när
personellaochorganisatoriskasamladeskattesubjektetsgäller företag, är

roll,skatterådgivare stornätverketdärvid spelaroch externaavresurser
upprättadprincipskissiförebildsinharnedanstående figurjfr avensom

Fallan.7Lars

skatteplanering modellrådgivareförBetydelsen externa27. Figur: enav -

skattesystemetA.

skattcplanerainommöjligtområde detB.Det är attsom

Tf

personellaorganisatoriskaochsamladeSkattesubjektctsD. resurser

t
aktörerskattekompetentaNätverkE. externaav

skattesubjektvisarundersökning mångahansFallan konstaterar attatt
revisornfrämstskatterâdgivare. Detsärskildainte använder ärexterna

tilltagandeMedskatterâdgivare.utnyttjredovisningsbyrânoch somsom as
advokat.ochrevisoranvändningenökarskattesubjektethos avresurser

naeringsvirksomhet.iskatteplanleggingsadferdSkatteplanleggingFallan, Lars. og
oktHandelshöyskole, 1989.Norges rev.
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undersökning visarEn svensk i samarbete med SCB 69att procent av
redovisningskonsultsvenska företag med 0-99 anställda utnyttjade och

enskilda skatterådgivning.den tjänst hade andel Hela 72störst varsom
vid auktoriserad revisorklienterna byråer med och godkändprocent av

anlitade skatterådgivning.byrån för

Sammanfattningsvis slutsatsen rådgivamatorde den kunna dras spelaratt
gäller företagenskapitalägamas skatteredovisninxg.roll det Destor nären

i framtiden betydelse både för inriktning ochhar också storäven
omfattning skatteplaneringen. skattereforrnen har effektOm någon påav
bl.a. efterfrågan skatteplaneringstjänster borde det möjligtpå attvara
fråga rådgivama detta.om

Skatterådgivarnas på skatteplaneringen före och3.5.2 syn
efter skattereformen

försöka fånga skattereformens effekter skatteplaneringenAtt påupp
tillfråga skatterådgivarna förknippat med rad problem.att ärgenom en

Här pekas på ett par.

faktiska omfattningenDen skatteplanering före skattereforrnen inteårav
känd den tid aktiviteterläggs dessapåoavsett om man menar som ner

Äveneller de belopp undgår beskattning. med bosrtseende från desom
definitionsproblem förknippade med begreppen det knappastär årsom
möjligt undersökning omfattningen sig före eller efteratt göra en av vare
skatterefonnen.

Förutom de praktiska svårigheterna Vidarekan konstaterasrent att en
sådan undersökning i hög grad påverkas den allmänna konjunkturned-av

prisfallet aktiergången, och fastigheter och därav följande minskadepå
realisationsvinster. Prisfallen fastigheter och aktier minskar ocksåpå
underlaget för krediter med sådana tillgångar säkerhet och vidare harsom
kreditförlustema inom den finansiella sektorn tilllett restriktivare kredit-
givning. Det därför renodla just skattereformens inverkan.svårtär att

Om efterfrågan skatterådgivning minskat borde rådgivamapå även
tvingas minska sina personella i fall den delvartresurser som avser-
skatterådgivning. Det dock troligt skatterefonnens föränd-mångaattär
ringar i sig skapar ökad efterfrågan vanliga råd.en på Den typenmer

rådgivning lämnas troligen i första hand redovisningsbyråer ochav av
liknande. Detta borde då återspegla sig i riktar sig tillsvaren om man
flera olika kategorier rådgivare. Därmed har problem medantytts ettav

fråga rådgivama nämligen det kan skattepla-att att svårt att sorteravara

utredningen. Nominering redovisningskonsulter,betänkande kontrollav av om av
redovisningskonsulter.SOU bilaga1989:59, 2.
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gällande och den ändrade lag-neringsråd från andra råd rättt.ex. om-—
stiftningens konsekvenser.

decemberproblematiken genomfördes under 1992den indikeradeTrots
yrkesmässigt biträderkategorier näringsidkareenkät till olika somaven

anknytning till skatter förskattskyldiga företagen i frågor medde och
sig tillUndersökningen har riktatföretaget och anställda.ägaren,

advokater,banker,försäkringsföretag,revisorerochredovisningskonsulter.
rikstäckande bank ellervarje ingått i urvalet. EnVerksamheten harpå ort

undersökningsresultatet medrevisionsbyrå kan därför ingå i än enmer
vid företagetförhållandenerfarenheter detenkät. påDet ortenär egna

inte vad de gällervarit avgörande för deska ha trorsvararsomsom ———
generellt i landet.

vilka avseendenrådgivarnas ifrågorna belysa påSvaren på att synavser
skatteplaneringen och efterfråganpåverkat bl.a. påskattereformen

skatterâdgivning.

sig till privat-skatterådgivningen urskiljas dels sådan vänderkanI som
sig företag. Skatterådgivning skervänder tilldels sådanpersoner som

deklarationer delsvid upprättande etc.skatt ska redovisasdels när av
vid och försäljning tillgångar. Deti vissa beslutssituationer köp-t.ex. av

förknipparbeslutssituationerfrämst rådgivning i bestämdaär mansom
med skatteplanering.

1980-taletskatteplaneringen underRådgivamas uppfattning omegen

skatteplaneringen ökadefem skatterådgivare svaradeFyra 79% attav
under 1980-talet.

skatteplaneringen ökat har fått rangordna 1-3 deDe svarat att tresom
faktorer de haft betydelse för ökningen skatte-ansett störstsom av
planeringen. har haft ställning till antal fasta svarsalternativDe att ettta
och möjlighet lägga till har i flera fall rangordnatMannågotatt eget.
färre alternativ i genomsnitt har3 2,17 ochän angettman svars--
frekvensen skiljer sig mellan olika I nedanstående tabell hargrupper.

skillnader eliminerats.dessa tabellen framgår således för deAv som
frågan sighur fördelar oberoende rangordning.påsvarat svaren av
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28. Tabell: Orsakertill ökningen skatteplaneringenunder 1980-taletav
Kan Du vad betytt lör ökningenmest skatteplanelingenange som av
Desvarandeskullerangordna alternativ.Tabellen för varje hur fördelartre sigmellanolikaanger grupp svaren
alternativ.

Alla dvo- Fdmak—A Revi- Redo-
NÄMNT ALTERNA TIV svarande kat Bank ring ston visning
Högkonjunkturen 8% 8% 5% 7% 12% 9%
Stigandebörs-och fastighetspriser 11% 9% 13% 8% 8% 10%
Ökadtillgång på krediter 8% 11% 7% 9% 10% 11%
Ökadkonkurrens rådgivningen 1% 0% 2% 1% 1% 2%om
Förväntningarpå rådgivama
ochmassmedia]exponering 8% 6% 9% 5% 7% 9%
Bristfälligt skattesystemmed

möjlighetertill skatteplaneringstora 19% 20% 18% 21% 19% 17%
marginalskatterHöga 26% 27% 26% 22% 28% 25%

fdnnégenhets-,Hög och gåvoskatt 12% 17% 13% 10% 10% 9%arvs-
Bristandeetik i samhällenäringsliv 3% 0% 3% 7% 3% 3%
Otillräckliga samhällsreaktioner

skatteplanering 3%mot 0% 3% 6% 1% 3%
Annat 1% 2% 0% 1% 0% 2%
Vet 1% 0% 1% 3% 0% 1%
Summa 100% 100% 100% 100% 100% 100%

De svarande höga marginalskatter och det bristfälliga skattesys-attanger
med möjligheter till skatteplanering betytt förtemet ökningenstora mest

skatteplaneringen. Noteras bör den i alla samstämmigaav grupper
uppfattningen marginalskatternas betydelse för den ökade skatteplane-om
ringen under 1980-talet. fönnögenhets,Hög och gâvoskattarvs- anges
också Sammanlagtmånga. 57 faktorer med koppling tillutgör procentav
skatterna.

Men faktorer med koppling till den ekonomiska utvecklingenäven är
frekventa. Högkonjunktur och stigande börs- och fastighetspriser och
tillgång krediterpá sammanlagt 27 nämnda alternativ.utgör procent av
Förväntningar rådgivama,på konkurrensen dem emellan och den
massmediala exponeringen skatterådgivningen 9 medanutgör procentav
bristande etik i samhälle och näringsliv otillräckligasamt sam-
hällsreaktioner skatteplanering för 6 de nämndamot procentsvarar av
alternativen.

Några andra alternativ svarsformulärets râdgivama självaän nämntsom
l de ändringarnamånga reglerna kräverär planeringanpass-av som ny

ning, ökad2 lönsamhet skatteplaneringenpá 3 ökad medveten-samt en
het skatteplaneringens utbredning andra det.görom -—

Betydelsen själva skattesystemet framträder klarareänav om man
studerar förstahandsvalet de svarande gjort. Hela 71 procentsom av
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faktorer medkoppling till medanförstahandsaltemativen har skatter
utvecklingen bara 15till ekonomiskaanknytning den utgör procent.

utform-marginalskatter ochdras högaslutsatsen torde kunnaDen att
skatteplaneringentill ökningenbidragitningen skattesystemet mest avav

under 1980-talet.

till skatteplaneringoch mojlighetemaSkattereformen

skattereformen minskat ellerfråganSkatterådgivarna fick på omsvara
rádgivamaskatteplanering. Hela 85tillökat májlighetema procent av

följdminskat tilltill skatteplaneringmöjligheternaansåg att av
frågan, har påpekatrådgivare, kommenteratskattereformen. Några som

skatteplaneringfinns lönsamhetenmöjligheter fortfarande attatt avmen
lägre marginalskatter.minskat främst till följd av

minskat har fåttskatterâdgivningenSkatterådgivare svarat attsom --
möjligheterna tillminskadedet gäller devad betytt närmestange som

svarsalternativ medfastavarit fråga antalskatteplanering. harDet ettom
fördelar sigdetill tillägg. från påmöjlighet Svaren svaratsomegna

följande sätt:

möjligheternatill skatteplanering29. Tabell: Skatterefonnenoch
minskademöjligheternatillnär det gällerdeKan Du-nngevad betyttmestsom

skatteplanering
faktorn förstahandsvaletuppgivit denviktigasteI tabellen vadanges man som -

Färsäk- Redo-Alla dvo- Revi-A
svarande kat BankMEST BETYDELSEFULLT ring sion visning

Likformigarebeskattning
32% 25% 18% 35% 21%olika inkomster 26%av
32% 26% 35% 34% 42%Sänktamarginalskatter 31%

kapitalinkomsterbeskattasAtt
1% 13%och proportionellt 21% 5% 31% 12% lseparat

Likformigarebeskattningav
olika skattesubjekt 5% 6% 5% 3%5% 14%

vârderingsprinciper,inkomst-Säkrare
kriterier periodiseringsprinciper 0% 1% 0%och 0% 0% 0%
Minskademöjligheter

3%till skattekredit 1% 0% 1% 0% 3%
Sänktförmögenhetsskatt,

och gåvoskatt 2% 0% 0%0% 5% 0%arvs-
Alla faktorer lika viktiga 16% 7% 13%9% 9% 8%

1% 4% 3% 2%2% 0%Annat
3%3% 5% 3% 8% 1%Vet

100% 100% 100%100% 100% 100%Summa
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likfonnigareochmarginalskattersänktaskattereformen hargällerdetNär
möjligheternaminskadeför debetyttolika inkomsterbeskattning mestav

kapitalin-proportionellaochdenskatteplanering. Mentill separataäven
betydelse många.komstbeskattningen tillmäts av

denbetydelsenpekatfrågan har påkommenteratrådgivareNågra avsom
hartjänst. Någrainkomstunderskottsavdragtillslopade moträtten av

näringslivet.vinster iminskadebetydelsenframhållitockså av

skatterådgivningoch efterfrågan påSkattereform en

efterfrågan påfråganden allmännafått påRådgivama har omsvara
underdvs.skattereforrnen årminskat efterellerskatterådgivning ökat

1992.

skatterådgiv-efterfrågansvarade pårådgivarnamajoritet 57%En attav
detbl.a.till fråganI kommentarer attminskat under 1992.ning nämns

i decemberställdfråganställda frågandentidigtför påattär svara
reformenminskaskatteplaneringen kommer äroch1992 att näratt

upplägg harolika gåttomfattningeninarbetad. Andra att neravanger
Flerainformationplanering.ställer kravregler påallaatt mernyamen

tillorsakervinsterminskadeochlågkonjunkturenframhåller som
skatteplanering.efterfråganminskad på

i SverigesadvokatervissaSRF ochi SRS,Till medlemmar FAR,
konkretadenställdesaffärsadvokaterAdvokatsamfund, främst även mer

underförändratsskatterådgivningförtidenhur den debiteradefrågan om
uppskattasSammanlagtoch framåt.bedömde 1993och hur år1992 man

ochanställdahaft 6undersökningen haingått iföretagen tusencasom
derasmindre delgivetvis baraformerskatterådgivning i olika utgör aven

verksamhet.

tid för denuttryckt i debiteradskatterådgivningberäkning volymenEn av
bådaminskningen för dehanden årenvidundersökta attgergruppen
anställda.250-300vilket beräknastill drygt 10uppgår motsvaraprocent

dessutom andra yrkesgrupperemellertidSkatterådgivning utövas av
totalsiffran sannolikt högre.varförförsäkringsbolagfrämst banker och är

minskningen iförbetytttillfrågats vadRådgivama har mestsom
efterfrågan förklarasskatterådgivning. minskadeDenefterfrågan på av

tillhänföras skatte-till tredjedelar kanantalsmässigtfaktorer tvåsom
ekonomiskaandratill konjunkturen ochtill tredjedelochsystemet en

faktorer.

lågkonjunkturenskattereforrnen ellerutsträckning detvilkenI är som
det omöjligtregistrerasminskning kunnatbidragit till den ärmest som

skatterådgivareuppfattning Kanske detha ut-någon äratt som enom.
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tryckt det: Efterfrågan har inte minskat till följd skattereformen.av
Efterfrågan har minskat till följd likviditets- och överlevandefrâgorattav
har kommit i förgrunden. Många företag har inga skatteproblem till följd

de visar förlust. Dessutom har inte råd betala skatteråd-mångaatt attav
givarens arvode.

En allmän övergripande bedömning, kan dock bådeattgöras, ärsom
skattereformen och lågkonjunkturen haft betydelse för den minskadestor
skatterådgivningen och minskningen i skatterâdgivningen i första handatt
ha rådgivningen i bestämdagått beslutssituationer dvs. självaut över
skatteplaneringen. När det gäller vanliga råd har det nämligenmera
funnits ökat behov till följd alla ändrade regler.ett av

Skatterådgivningen ska naturligtvis löna sig i form minskad skatt förav
uppdragsgivaren och täckning för tid, skatterådgivarens arvodege egen
och risker i kommersiellt, skatterättsligt och processuellt hänseende.ev.

denI utsträckning minskningen skatterådgivningen dengått ut överav
egentliga skatteplaneringen olika upplägg torde ändå dent.ex.
minskning kunnat viss betydelse statsfinan-ocksånoterassom vara av
siellt.
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Skattefusk4

sammanfattningochInledning4.1

omfördelninguppkommerskattefuskSkadeverkningama avgenom enav
deneffekternaoch från påolika inkomsttagaremellanskattebördan

kan upplevasOmfördelningenresursanvändningen.samhällsekonomiska
politiskadetskattemoralen, pånegativa effekter påorättvis och hasom

funktionssâtt.samhälletsochsystemet

skattefusketpåverkatskattereformen att tasfrågan hurkommerNedan om
metoderredovisas olikadet förstainfallsvinklar. Förolikautifrån treupp
Därefterfuskets omfattning.bild det totalasigförsöka skapaatt aven
kankriminalstatistikenutifrån den officiella sägafråganställs om man

skatterádgivareredovisas hurSlutligenutveckling.skattefusketsnågot om
Detskattefusket.inverkanskattereformens påuppfattatallmänhetoch

utvecklingen under skattere-i första handtidsperspektiv studeras ärsom
1992.formsåren fram t.o.m.

skattefusket kannivånbedömningen påSammanfattningsvis attär
fusk totaltökattyderfinns inget settdäremot pâdiskuteras ettsom-

ökatmöjligen teckenfinns påperioden 1980-1992. Det ettunder
momsfusk under år.senare

skattereformenbedömsundandra skattmöjligheternaMed avseende på att
Vissaförändringar.väsentligainneburittekniskt inte ha någrarent

skatteundandra-sänkande effekthaft påbedöms haförbättringar ensom
preliminärskatteav-ochuppgiftsskyldighetökadgjortsgandet har t.ex.

drag.

effekterhaskatterefonnen bedöms påtill följd småskattesatserLägre av
dettaskatteplaneringen minskar kani denolagliga beteenden. Men mån

skattskyldighetsinandra fullgöruppfattarbetydelse för hurha attman
hänseende bedömsdettaskattefuska. lbenägenhetendärmedoch att

i sänkandeeffekt skattefusketpositivhaft viss påskattereformen en
riktning.

minskningvisarför skattebrottoch dömdaStatistiken anmäldaöver en
brottsstatistikenenligtdenUtvecklingenmellan såsom1988-1992. utser

Minsk-brottsligheten.utvecklingen den faktiskaåterspeglatorde inte av
omorganisationenochskattereformeneffektningen torde attavvara en

samtidigt, krävtgenomförtsskatteförvaltningen, atttemporärtsomav
information ochtillkontrollverksamhetomprioriteras frånresurser

minskningihar bl.a. resulteratomfördelningutbildning. Denna aven
anmälningarantalminskatföretag ochantalet revisioner ett omav

tilltagit hänsynskattemyndigheternaorsakskattebrott. En attärannan
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arbetsbelastningen hos polis och åklagare och underlåtit anmälaatt
mindre allvarliga fall.

Allmänheten och skatterádgivarna har olika uppfattning skattefusketsom
utveckling. En majoritet bland allmänheten den ökat medan fåtror
skatterådgivare denna uppfattning. En samstämmighet förefallerär av
dock finnas skattereformen den påverkat skattefusket detatt så ärom om
i minskande riktning.

4.2 skattefusketKan mätaman

Allmänt fångas4.2.1 vad med olika mätmetoderom som upp

Att kartlägga omfattningen dold verksamhet och skatteundandragandeav
inseddalätt skäl behäftat med betydande svårigheter och helaär av

sanningen kan knappast räkna med kunna fastlägga. finnsDetattman
olika metoder studera skatteundandragandet.att

Begrepp skattefusk och skatteundandragande används ofta parallelltsom
med begrepp och dold ekonomi. finnsDet flera definitionersvartsom av
dessa begrepp. Nedanstående figur illustrerar sambanden mellan vit, svart
och dold ekonomi i nationalräkenskapssammanhang.
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och dold verksamhetEgun Nationalekonomiskadefinitioner vit, svart30. av

l rcsulm mänskligvarksmhetochtjänstererlñllnaVaror som av

Il produktivverksaniietProduktivverkar-met

Illegal
smuggling; Illegal LegalLegal utpmssning,hanbrânnirg, stöld, oavlönat°m‘‘g. h . hushållsarbetepmsumam, skadegörelse

mrkotikahandel

Korrektredovisad redovisad4akmomjvit -

X
i svenskamed nationalräkemkapssystanUtanförMedi svmskanationalräkemkapermfimakékmskapfl

inkomsterin eller redovisadeekonomi fångar fel-Begreppet svart
illegal verksamhet liggertill legal produktiv verksamhet. Rentkopplade

utanför sektorn.däremot svarta

vilka skatteundandragandePrincipskissen nedan illustrerar typer somav
metod fångar in allt.fångas in med olika metoder. Ingen
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förhållande31. Figur. Pxincipsldssöver skatteundandiagandets till nationalekonomiska
beräkningar sektoloxedovisadeinkomster och skattefel kansvartav som
upptäckasbevisasvid skaflekontmll
Anm.Storlekencirkelytomagodtyckligtvaldapå är

Skatlefel kanupptäckasdvs.sév§lDetmalaskaI1aLnnkndragandct avsiktliga cavsiktliga sansan
bevisasskatiefel av
skattanyndighetemavidl skattekontroll
Don och
credovisáde enligtinkoxmter
mfidulrfilcenskaperSämst

produktivverksamhetlegal
Skattefel inte koppladårsom
till legalproduktivverksamhet
realisaticnsvinster,felaktiga
bokslutsdispmitiomr,vissa
utlandstransaktioncrsamtrena
beåâgerier
Div.svartarbetenonñlers

integåretc. upptäckaattsan
bevisavidskattekmtroll

gårFörfarandeninte iattscmx påvisaefterhand t arbets-ex.
byteninantjänsteselctom

I det totala skatteundandragandet inräknas alla former skatteundan-av
dragande följddvs. skattefel till organiserad och ekonomiskäven av
brottslighet. Vad gäller omfattningen skatteundandragandet begränsaspå
framställningen till enligt nationalräkenskapernaden sektornsvarta
skuggad i figuren ovan.yta

sektor på hushållssektomSvart baserat4.2.2

Makrometodiken för sektorngâr för hus-påatt mäta svarta ut att
hållssektom i nationalräkenskaperna jämföra inkomstanvändningen
inkluderar de inkomsterna med vad faktiskt isvarta rapporterassom

ochinkomstdeklarationer företagsbokföring. princip skillnadenI kan
mellan dessa serier betraktastvâ uppskattning densom en grov av
inkomst inte har redovisats till skattemyndigheterna.som

Beräkning skatteundandragandet baserat nationalräkenskapsdata förpåav
hushållssektom har gjorts vid tillfällen i Sverige. Den första gjordestvâ
19849 Åkeoch beräkning har gjorts 1993 Tengbladår påaven ny

KUSK°.uppdrag av

Ingemar Hansson.Sveriges sektor. Beräkning skatteundandragandetisvarta av
Sverige.RSV Rapport1984:5.

Åke ÅrhundradetsTengblad: skattereform,del BeräkningII. ekonomiochsvartav
skatteundandragandetiSverige1980-1991.Beräkningenför harutförts1992 SCBNatio-av
nalrâkenskapema.
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Avgränsningen sektorn i drag densamma i de bådasvarta storaärav
inte identisk. den första gjordes grundstudierna den helt I páäräven om

låg hög beräkning. denosäkerhet i nationalräkenskaperna och Iav en en
osäkerheten i underliggandehar endast gjorts kalkyl och hursenare en

nationalräkenskapsdata skulle kunna ändra bilden diskuteras resone-
mangsvis.

sektorn framgår nedanstående diagram.Utvecklingen den svartaav av

sektorDiagram:32. Sverigessvarta

10

0 v r v v y1970 1972 1774 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992
1Jg§2uningoBN’ Hagscmning-.Bm Sulxnirg%BN’- ~~-- -- -

l Oredovisadlegalproduktiv het ranuinkomstexutdelrüngarsamtv

Beräkningar baserade nationalräkenskapsdata hushållenspå över
inkomstanvändning vid handen den sektorn främstatt svartager om--
fattningen oredovisade inkomster under perioden inte1970-1992av -
ökat förefaller relativt konstant eller minskande. Denutan svagtvara

sektorn med beräkningsmetodenden använda 5svarta utgör procentca
total bruttonationalprodukt, inkomsternaBNP. De 8svarta motsvararav

hushållens disponibla inkomster eller tkr invånare8procent av ca per
oredovisade inkomsterna1991. De sannolikt ojämnt fördeladeär men

det ha uppfattningsäker hur de förändrar bildensvårt någonattär om av
inkomstfördelningen.

kan särskilja räntorutdelningarMan i kalkylen. Beräkningarna visar att
andelen och utdelningar inte kommer fram till beskattning harräntor som
minskat mellan och1980 I början 1980-talet låg den andelen1991. påav

BNP. hade den fallit till tiondels1 1991 någraprocent procentca av av
BNP vilket bl.a. torde sammanhänga med bättre skattekontrollen
kontrolluppgifter har införts under perioden.

Hur de oredovisadeskatteundandragandet inkomsterna intepástort gårär
beräkna exakt. kalkyl skatteundandragandetEn blir fleraatt mer av av

skäl till sin karaktär hypotetisk beräkning. beror bl.a. denDet på atten
verksamheten sannolikt skulle ha skett i omfattning ochsvarta en annan
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med andra priser den varit praktikenbeskattad. I det ocksåärom en
omöjlighet uppdaga all verksamhet. kalkyl TengbladDenatt svart som

skatteundandragandet bortser från komplikationer.l 991 dessagör över
inteKalkylen heller hänsyn till skatteundandragande i formerandratar

legal produktion ränteinkomsterutdelningar.och Kalkylen visarpåan ett
skatteundandragande 46 mdr kr eller drygt 3 BNP,på procentca av

iDet bör sammanhanget påpekas de kalkyler gjorts baserat påatt som
hushällssektorn i nationalräkenskaperna fångar alla formerinte upp av
skattezmdandragande, jfr, figur fångar oredovisade inkomster31. De upp
i tillanslutning den produktiva verksamheten oredovisade ochsamt räntor
utdelningar. fusk finns vid redovisning skattepliktigaDet som av
reavinster ingår inte eftersom det inte produktiv verksamhet och påutgör
grund statistik för bedömning sannolikadenatt att göraav en av
storleken saknas. Allmänt gäller dock alltfler transaktioner i in-att
komstslaget kapital har belagts med kontrolluppgifter och kontroll-
möjligheterna har ökat varför volymen skatteundandragande detta slagav
bör avtagande. Tengblads beräkningar fångar inte hellervara upp
skatteundandragande i vit sektor där inkomsterna korrekt redovisadeär-

avdragen felaktiga överdrivna reseavdrag ellert.ex.är ränteav-men-
drag. inkomståretFrom, kommer kontrolluppgift1994 lämnas föratt
låneräntor varför detta problem minskar framöver. Arbetsbyten skersom
yrkesmässigt där betalning i inte förkommer tilltorde ocksåmen pengar

delar ligga utanför skattningen den sektorn.stora svartaav

utifrånUppskattning individdata4.2.3

En för Sverige metod försöka uppskatta omfattningen deattny av
oredovisade inkomsterna hos egenföretagare redovisas Mikaelgruppen av
Apel. Studien jämförelse utgifter och disponibel inkomstgår påut en av
mellan företagar- och löntagarhushâll, Utifrån dessa jämförelser skattas
storleken de oredovisade inkomsterna hos egenföretagarhushållen.på

statistiskl analys regressionsanalys skattar Apel de oredovisadeen
inkomsterna för egenföretagarhushållen till 30 egenföretagar-procent av
hushållens disponibla inkomster. bör dockMan försiktig med draattvara
slutsatsen det verkligen fråga inkomster. Apels, detatt är svartaom som
kan förefalla höga skattning de oredovisadee inkomsterna hosav
egenföretagarna, dock inte kalkyler baserade national-motsägs påav
räkenskaperna.

. Mikael Apel: Expenditure-BasedAn Estimateof EvasionTax in Sweden.July 1993.
First drafl. Nationalekonomiskainstitutionen,Uppsalauniversitet.
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intekanske ändåskalli dessa kalkylerosäkerhetenMed tanke på man
skattefusket hosdet faktiskaslutsatseralltför långtgåendedra egen-om

företagarna.

nationalräkenskapsdatautifrånMomsfusket4.2.4

metod skapamedkannationalräkenskapernaUtifrån även en annanman
undandragnainkomsterna och densig totalbild de mervär-svartaaven

momsinne-det teoretiskajämförelsefrånMetodendesskatten. utgår aven
nationalräkenskapemafram utifrånkan räknasproduktionenhåll i som

myndigheterna.tilli verklighetenredovisasmomsintäktermed de som

momsuppbördverkligmedjämförelsenmetoden däranvändaDen görs
produk-oredovisadfångar påinte bara svartinnebär att momsuppman

momsbedrägerier. undandrag-har denMed detta måtttion utan även rena
eller 13BNP1980-talet 1under procentmotsvarat caavcamomsenna

sambandperiodiseringsproblem iDock kanmomsintäkterna.procent av
inträffade 1989jämförelsen. Dettauppbördsrutinerändrademed störa

momsdiskrepansen detta år.vilket orsaken till den lågaär

enligt national-teoretisktkalkyleradJämförelsemellan33. Tabell: moms
uppburenNR och faktisktiiikenskapema moms.

SCBNRAke -isattaumlandngandetiSverige1980-1991. år1992.ekonomiochTengblad,BeräkningKälla: :vartav
19921990 19911985 1989löpande 1980Mdr kr i priser.
125,6149,067,9 100,1 128,1Kalkylerad enl NR 39,5moms
14,6112,4 127,4 134,6 60,5 93,3Faktisktuppburenmoms

15,7 21,6 11,07,4 6,8Momsdiskrepans 4,8-
iMomsdiskrepansen% av

9,6%14,0% 17,0%12,2% 7,3%faktiskt uppburen 13,9%moms-
0,8%1,2% 1,5%0,9% 0,9% 0,6%BNP-

kraftigt demomsdiskrepansen varierattabellen harframgårSom av
försannolikt inte uttryckVariationernaåren. ett attsenaste är moms-

Förklaringarna tordeenskildafusket skulle växla detta mellan år.pâ sätt
nationalräkenskaperna elleri periodiseringar ii stället sökaattvara m.m.
i genomsnitt perioden 1989-andra brister.statistikunderlaget har Settatt

faktiskt uppburenmomsdiskrepansen, uttryckt i1992 procentär av
storleksordning tidigare undervilket12 procent är somsammamoms, ca

980-talet.l

funnit felaktigheterSkattemyndighetema har under och 19941993 mer
tidigare. dock bedömai företagens momsredovisningar Det svårt attärän

skattemyndigheterna iakttagit effektden ökning attär av moms-enom
tillskriva ökat fusk.den också till delkontrollen förstärkts eller attärom
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I den momsfusket verkligen harmân ökat kan spekulera i orsakerna.man
indikationEn företagen harpâ problem få fram tillatt att pengar

momsbetalningama den ökade restföringen underär senasteav moms
Medan denåren. totala skatteskulden ökat med 25 mellan ârprocent

1991 och har den skuldförda1992 ökat med 55 procent. Det ärmomsen
möjligt detta tecken likviditetsproblem också sigpá uttryck i fusk.att tar

inteAtt betala kan ha blivit överleva i konkurrensen.ett sätt attmoms
Skattereformen har breddningen skattebaserna kommit attgenom av
inkludera rad branscher inom bl.a. tjänstesektom mycketären nya som
svårkontrollerade, Efter skattereformens genomförande har momsen
differentierats vilket försvårar kontrollen och möjligheter tillöppnar nya
fusk.

Möjligheten upptäcka skatteundandragande4.2.5 att genom
revision

intressantEn fråga hur mycket det totala skatteundandragandetär av som
revideras fram vid revisionerde skatteförvaltningen utför. Det kansom

skattemyndigheternas kontrollverksamhet resulteradeatt 1992 inämnas
nettohöjningar skatterna med Mdr kr.llav

Det hade naturligtvis varit intressant det utifrân revisionsresultatetom
hade uppskatta detgått totala omfånget skatteundandragandetatt på eller
i fall det revidera fram.går Det flera intevart skäl möjligtatt ärsom av
idag. Det främsta skälet till det skattemyndigheternas urval inteär att

slumpmässigt.görs

En uppräkning revisionsresultatet kan således inte användas för attav
uppskatta skatteundandragandet. Däremot sådan uppräkningger en en
indikation hur effektivt skattemyndigheternaspå urval det gällerär när

uppdaga framreviderbara felaktigheter.att Det sålunda uppräknade revi-
relationsionsresultatet visar felaktigheterpå i till förädlingsvär-sattsom

det till helauppgår 19 och 13 BNP.procent motsvarar procent av

Vid fördjupad kontroll vissa betydelsefulla uppgifter i företagensav
1992,deklarationer och gjordesâr statistiskamed urvalsmetoder,som

fann det främst de företagenatt gjorde fel till sinstoraman var som
fördel i sin deklaration. Därav bör inte slutsatsen dras deatt stora
företagen orsakar skatteförluster. finnsDet anledningstörst deatt anta att
mindre företagen och enskilda näringsidkare fuskar på annat sätt t.ex.

beskattning.undanhálla inkomster frånattgenom

Skattereformens regler övemtdelning sparadutdelning densamtnya om resp. nya
reglernaför resultatutjâmningvia avsättningtill skatteutjämningsreservSURV.
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sig idet avspeglarSkattefusket såsom4.3

brottsstatistiken

frågeställning kommerDen attatt tas är genomom mannu uppsom
i kriminalsta-brottslighetenutvecklingenomfattningen ochstudera av

utveckling. kan tyckasskattefuskets Dettistiken kan någotsäga somom
ochutvecklingen anmäldaparallellitet mellanfinnasdet borde avenom

skattebrottsligheten.faktiskaomfattningen denochlagförda skattebrott av

brott och bmtisstafislikFörhållandetmellan faktiska34. Figur:

BROTTFAKTISKA

URPKLARADE
p TT:

nedan,sig kommer framgåvisar dock, genomgångenDet attatt avsom
dålig bild utvecklingenbrottslighetenden anmälda och lagförda avger en

uppgifter anmälda,brottsligheten.faktiska Däremotden säger omav
myndigheternas ochlagförda brott hel deluppklarade och omen

gäldenärsbrott.hantering skatte- ochrättsapparatens av

nämligenprincipiellt undandra skattRent kan på två attsätt genomman
eller undgå betala debiterad skatt.bli beskattaaundgå att attatt genom

Undgå bli beskattadatt

skattemyndigheternavilken utsträckning upptäcker och anmälerl
straffbara gäller undgå bli beskattadbeteenden det att attnär

återspeglar sig i statistikenUtvecklingen under denår, översenare som
diagrammetanmälningar och dömda enligt skattebrottslagen framgår av

nedan.
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35. SkaflebmttslagenDiagram:
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Skattemyndzsanmälningar Antaldömda Engels:Varav4‘ m ‘’

tioårsperioden har antalet förDen dömts skattebrottsenaste personer som
stadigt minskat. för skattebrott fögaAntalet dömda har samband med
frekvensen främst funktion Skattemyndig-skattebrottpå utan är en av

vilja tillheternas kontrollverksamhet och deras anmäla brotten åtal.att

det gäller skattebrott dessa sjunkitNär domar har med 20 procentmot
tiden kraftiga minskningen anmälningarunder 1988-1992. Den antaletav

dock troligen och kan hänföras till lägre1992år engångsnaturär av
revisionsvolym till följd skattemyndigheternas omorganisation ochav
arbetet med skattereformen, Antalet dömda under tillär uppgårsenare
mellan och kring fjärdedel300 450 lOOårper varav en ca- -

iresulterat fängelsedom. Andelen fängelsedomar relativt konstant ellerär
sjunkande, Sannolikheten för bli dömd åtminstonetillsvagt atten person

dagsböter för skattebrott mindre bli miljonär spel.attär än genom

Antalet anmälningar eller antalet dömda speglar inte den verkliga
frekvensen skattebrott. Lika lite svärdet släcker elden kanpå som man

brottslighet med straff. antalet straffade för skattebrottMen måsteutrota
bedömas otillräckligt. Myndigheternas förmåga upprätthålla denattsom
preventiva effekten det straffrättsliga sanktionssystemet därförmåsteav
bedömas låg och inte i överensstämmelse målsättningenmedstår attsom

till det väsentliga skatteundandragandet.komma medrätta

Nu har behandlats skatteundandragandejgenom inte deklarera ochatt
lämna oriktiga uppgifter. Nu ska belysas den andra metoden, inteatt

påfördbetala skatt.

Undgå betala skattatt

gäller kan från utvecklingen skatteskulderFrågan ochman av m.m.-
utvecklingen gäldenärsbrott skattefuskets utvecklingnågotsägaav om
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skönja tilltagandebetalningsförmågabristandebakomKan ettman
brottslighetskatteundandragande eller annan

möjligtför skatternauppbördssystem såväl fungerandeEtt närasom som
viktig förutsättning förintjänandeansluter till inkomstemas attär en

skattskyldiga inte betalar. Upp-till följd deförlusternaminimera attav
anslutning till skatterefor-löntagare m.fl. lfungerar bra förbördssystemet

deför bankräntor. Genompreliminärskatteavdraginfördes nyamen
frånpreliminärskatteavdrag sidoinkomsterfr.o.m. påreglerna 1993 om

ytterligare.förbättratshuvudarbetsgivare har systemetänannan

i betalnings-och råkartill företagfinns orsakerDet många att personer
betalnings-undandra siginte betalar. Någotsvårigheter och uppsåt att

givetvis intefordringsägare behövereller andraskyldighet statenmot
bristandepåverkasdemtillhörföreligga. Men staten aven av som

betalas.skatter intebetalningsförmåga bl.a. attgenom

ochföljts finanskrisavslutade 1980-talet harhögkonjunkturDen avsom
till företag ochofta lettlågkonjunkturdjup något att personersomen -

tredubblats mellan 1989Antalet konkurser harfått betalningssvårigheter.
konkursertill Flertaletuppgick sistnämnda 22och och år1992 tusen.

funnits förföretagsekonomiska förutsättningarna inteberor depå att
händelser inträffat.eller oförutseddaverksamheten att

fordringarviktig orsak till deökande antalet konkurserDet attär somen
årligaökat.kronofogdemyndighetema KFM Denlämnas tillöver

tillhar från 1992relation till skatteuppbörden 1989restföringen ställd i
mdr kr.mdr kr till 11,9vuxit från 5,6 1,60,8 procentprocent

kraftigast. Kronofogdemyn-restföringen ökatRelativt harsett av moms
nytillkomna skulderinte in andeldigheterna driver somavsamma

tidigare.

konkursförvaltama detfjärde konkursI ungefär attrapporterar omvar
misstänkta brottslighetenfinns brottsmisstanke. Den vanligaste är nu som

brottsmisstankeförvaltarberättelser medtidigare bokföringsbrott. Antalet
till vilket givetvisfrån 1989 1992,uppskattas ha tredubblats år samman-

konkurser. finns anledninghänger med det ökade antalet Det anta attatt
fall kan intedet tid utreda brott borgenärer I varttar att mot m.m.. man

rättsstatistiken effekterna det kraftigt ökadei den officiella spåraännu av
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antalet misstänkta brott vilket framgår nedanstående diagram. Bådatvâav
diagrammen visar antalet godkänt strafföreläggandepersoner som om
ordningsbot eller efterdömts huvudbrott och huvudpâföljd.

36. Diagram:Brott borgenälermot mm.
Kul.: kriminalshtiltik.SCB
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Antal Vanvflrgel:c

37. Diagram: Bokfiiningsbmu
Källa:RSV:Infomation skattebrott594.om
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1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Rättsstatistiken vad gäller brott borgenärer och bokföringsbrott visarmot
således inte ökadpå brottslighet.någon Frågan då det finns någraär om
andra indikationer brottslighetenpå ökat.att

Näringsförbud kan meddelas gäldenär i samband med konkurssom
förfarit otillbörligt borgenär ellergrovt upprepademot om en person

förekommit igånger samband med konkurs, vid brottslighet inte ärsom
ringa eller i avsevärd omfattning inte har betalt vissaom en person
skatter, tullar eller avgifter.
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årets38. Tabell: Antalet mednäüngsförbudvid slutpersoner
KronofogdemyndighetemuKuna:RSV: verksamhet1992

År 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
näringstörbudNya 45 34 42 38 36 50 49

Totalt vid åretslut 174 143 143 141 154 156 163

Antalet näringsförbud har inte ökat under Menåren 1987-1993.nämnvärt
ofta det gäller brottsstatistik finns det anledningså attnär varasom

inom förförsiktig med därav dra slutsatsen antalet brottatt att ramen
näringsverksamhet inte skulle ökat nämnvärt.

förhåller det sig då med den anmäldaHur uppbördsbrottsligheten enligt
uppbördslagen

frånTabell: Antalet anmälningar skaflemyndighetemaoch39.
dömda uppbördsbmlt7 9-81§§uppbördslagenför

Kalla: informationskattebrottRSVCS 893om
Ä 1987 1991 1992 19931988 1989 1990r
Anmälningar 1582 1426 1629 1862 659 10711412
Dömda 351 388 325 327 375 435 301

uppbördsbrott fallitSom framgår tabellen har antalet anmäldaav ovan
mycket kraftigt under minskning torde dock inte1992. Denna vara en
följd minskat straffbara handlingar främst följdantal utanav vara aven
bristande till följd skattereforrnen organisation föroch ändradresurser av
skatteförvaltningen. Under har anmälningar ligger1993 antalet ökat men
fortfarande lägre nivå varit tidigarevad normaltpå år.änen som

Slutsatser brottsstatistiken och den faktiska brottslighetenom

statistikenAv anmälda brott och lagförda brott bör inga slutsatseröver
dras utvecklingen faktiskaden skattebrottsligheten. Svårighetemaom av

tillämpa straffbestämmelser inte unika för skattebrott. Motsvarandeatt är
gäller eller mindre uttalat strafflagstiftningall syftar till attmer som
reglera näringslivet. Kriminella handlingar med ekonomisk inriktning kan
begås inom utomordentligt brett spektrum handlingar inomett av
affärslivet. också förhållandevisDet enkelt dölja eller försvåraattär
utredning ekonomiska brott.av

Beskrivningen visar främst stark sållning vid lagföring brotten.på en av
Men sållning sker inte bara där. Sållning sker i alla iled gransknings-

utredningsförfarandet och hänger med bl.a. myndigheternassom samman
vilja prioriteringar och tillgängliga totalt sett.resurser

oklart vilkaDet effekterna sållningsmekanismema och de långaär är av
utredningstidema dels med avseende vilka brott blir utredda depå som
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blir dömdai slutändanbevisa och dels vilkaenklare att personer som
till medockså kommasociala profilen. Detden svårt att rättaär

utförsdär själva handlingenjuridiskbegås hosskattebrott personensom
iekonomiskt intresse företaget.anställda direktföreträdare eller utanav

uppfattningrådgivamasochAllmänhetens4.4 om
skattekontrollenskattefusk och

frågorallmänheten fåttserviceundersökning har påRSV:sI svara om
skatterádgivarna.till Frågornaockså ställtsskattefusket, Frågor har

ställdes hösten 1992.

skattefusketsolika uppfattningrådgivama harAllmänheten och om
ökatdetmajoritet bland allmänheten 59 procentutveckling. En tror

uppfattning procent. En7få skatterådgivare dennamedan är av
denskatterefonnendock finnassamstämmighet förefaller att omom

riktning.i minskandeskattefusket detpåverkat så är

utvecklingskattefusketsförklaring till skillnaderna itänkbar påEn synen
hand i kontakt medrådgivama i första kommerkan de tillfrågadeattvara

möjligen också företagenföretag. kanövervägande seriösa Det så attvara
kredit- ochfrågan ställdes hadei konjunkturläge råddedet närsom

i utsträckning behövdelönsamhetssvårigheter och därför tastörre upp
uppfattningenbreda allmänheten harsina intäkter i redovisningen. Den

därför demoral ochskattefusket ökat att antar attatt sämrep.g.a.
lågkonjunktur.svartjobb ökar underintresset för

skattereforrnen påverkatTill rådgivarna ställdes frågan hur möjlig-om
rådgivarnatill skattefusk. majoritet 51%Enheterna attav anser

rådgivaremöjligheterna till skattefusk. Ytterst fåskattereformen minskat
uppfattning.motsattär av

rådgivare det fusketkommentarer till fråganI några att renamenar
dettai mycket begränsad omfattning ändrade reglerpåverkas utan attav

individen.beror påmer

rådgivaregäller omfattning det mycket fåVad kontrollens ärär som av
denuppfattningen skattekontrollen för medan 43%att är stor anser vara

för liten.
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40. Diagram
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åsiktliten För IngenFör Lagom stor

bristanderådgivare myndigheterna harpåpekarI kommentarer nâgra att
intresserade intressantaoch verkarutredningsresurser vara mer av

avsiktligagäller deteffektiviteten låg detMan att är närmenarprocesser.
elleri redovisningsärskilt gäller de hafusket vad någonstruntar attsom

i och fastighetsaffärer.mycket belopp företags-det gäller storanär
förhållanden berör bilar,Effektiviteten hög det gäller enklareär när som

sådanttill företagsledaren dvs.representation och förmåner går attsom
redovisning.fâ fram etablerade företagensdeur

revisorer 199394.6riksdagens RapportI sammanhanget kan attnämnas
rättssamhället och funnitekonomiska brottsligheten ochhar granskat den

utnyttjar företagsformenekonomiska brottsligheten brottdenatt som
kompetensbrist inomRevisorerna pekar ochförvärrats. på resurs-

ff brister vad gäller rättstrygghetenrättsväsendet och224 stora -
eftersommedborgarna skyddas dåligt denna brott, de svåramot typ ärav

lagarna i praktiken inte tillämpas delvis s.230.upptäcka ochatt annat än
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Århundradets skattereform

skattereformPolitik och opinion kring 1991 års

till KUSKRapport
av

ÅbergRune
ursprungligenbygger på rapport somen

1993publicerades hösten

Åberg professorRune i sociologi vid universitet.Umeåär
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skatterefonnenopinion kringPolitik och
1990-1991

genomfördes skattereformer i radinitierades eller1980-taletUnder en
Zeeland, EnglandAustralien, Canada, Nyaskedde bl.a. i USA,länder. Sá

sina gamlaländer ocksåoch Sverige. Andra på att ersättavägvar
i alla dessa reformerUtmärkande dragskattesystem med attvarnya.

avdragsmöjligheterexempelvisbreddadesskattebasen attgenom
från indirektkapitalinkomster beskattats. Undantagenoch allabegränsats

reducerades De indirektaoch tjänsterbeskattning avsevärt.av varor
minskades.ökades och de direkta In-andel skatteintäkternaskatternas av

färreenhetlig och kom variera mellangjordeskomstskatten ettattmer
nivåer i den svenska skatteska-inkomstskikt. Exempelvis har antaletantal

uppmärksammade förändringarnatilllan minskat från 10 De mest var
från maximaltmarginalskattema. sänktes denreducerade I USAdock de

Australien fråntill i 60i Canada från 34 29till 2850 procent,procent,
i England frånZeeland från till 80till i Nya 66 4349 procent,procent,

Whalley 1990.i Sverige från till 50till och 7240 procentprocent

inte unik i internationellskattereformen såledessvenskaDen var
fördes i anslutningändå under den debattjämförelse den kom sommen

skattereform. beroddetill reformarbetet kallas för århundradets Detatt
genomgripande tidigare skattereformer underdenpå att änvar mer

bygga principerefterkrigstiden och det skattesystemet påantogsatt nya
och kunna bestå i decennier. Till sakenskulle robustsystemetgörasom

socialdemokra-reformen initierades och genomfördeshör också att av en
sintisk regering. Socialdemokraterna hade andra prägel påsattänmer

efterkrigstidens skattepolitik denna det inte lättgång så attmen var se
förenas med traditionella socialdemokratiskahur reformen kunde

skatteomläggningvärderingar och mål. skulle sådan radikalHur en
medborgarnamottas av
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skattepolitik under efterkrigs-Svensk
tiden och skattereformen 1991

tvingade fram särskildavärldskrigets speciella förhållandenAndra
och serie punktskattersärskild värnskattskattehöjningar. Bl.a. hade enen

ochkriget sänka skattetrycketborgerlig sida ville efterinförts. Från man
med sina planernivå medan socialdemokraterna,till normalåtergå en

välinkomsterreformer, inte ville reducerasocialapå statens mennya
förskattebördaláginkomsttagamasänka skatten för ansåg varamanvars

strid kring skattere-efter hård politisk 1947skedde också årsSåtung.
iförändringarnasamförstånd effekternaform. Dock beslöts i att av

redovisades i betänkandetutredas. Resultatet Denskulleskattesystemet
påtalades de högaHärSOU 1951:51.statliga direkta beskattningen

arbetsvilja, sparande ochskadeverkningar förmarginalskatternas
skatteskalorna.inflationsskydda Manskattemoral behovet attsamt av

Endämpade arbetsutbudet.utbrett skattetänkandetalade ett somom
sänkning den totalamarginalskatter välsänkning så som en avav

skulleutredningen, också föreslogskattenivån förordades att manav som
föranvändning indirekta skatterutreda inte ökad någotav voreenom

till statsfinansiella läget,skattepolitik. med hänvisning detsvensk Men,
regeringen skattesänkningsför-inte socialdemokratiskagenomförde den

reform där inkomstskattendock med 1956slaget. Man återkom en ny
i första hand för låginkomsttagarna.också dennasänktes, gång

del efter-skattepolitiska linje underSocialdemokraternas storen av
sociala reformer. Erlanderfinansiellt förkrigstiden skapa utrymmeattvar

i remissdebatten bl.a. deni sitt berömda anförande 1956sade att
missnöjelett till de förväntningarnasekonomiska utvecklingen storanu

församhälletsvilka sig uttryck i allt krav påstörretog engagemang
menade han, krävde högautbildning, bostadsbyggande, Detta,etc.vägar

frånborgerligt i första handstarkt samhälle. Frånskatter och ett
skattesänkningarfrån folkpartiet, krävde däremothögern också manmen

linje. menadekraftigt socialdemokraternas Deoch sig attmotsatte ramen
inkomster borde krympaförfogande medborgarnasför det allmännas över

förErlander samhället skulleoch mycket det ansåg attatt ansvaraav
Ungefärprivat Elvander 1972 106 107.borde lösas påpå väg s. -

i ideologiskt särskiljande frågahar ställningarna denna settsättsamma
hade maktenefterkrigstiden. socialdemokraterna,under hela Menut som

sina reforrnplaner. detta fick de väljarnastill realiserade Förfram 1976,
också skattevägenvilket villighet hos breda folklagerstöd tydde på atten

kännatill finansieringen. flesta, inte bara arbetarklassen,bidra De måste
vissaungefär motsvarade deras bidrag.fick Detde något satteutatt som

skattepolitiken i inkomstutjäm-för hur långt det gick användaattgränser
praktiken regressiva, omsättningsskattsyfte. indirekta, inande Den som
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infördes 1959 blev således viktig källa för skatteinkomster, vilkaen nya
i sin kunde inkomstomfördelandeanvändas för reformer.tur

skattesystem ständigt till förhållandenmåste och därföräranpassas nya
i ständig förändring. slutetMot 1950-talet började allt oftareav man
beskriva skattesystemet lapptäcke. syfte grundligIett att görasom en

tillsattes allmän skatteberedning och i1960systemetöversyn av en
direktiven till den återfinns bl.a. uppmaningen finna föratt vägar
ytterligare omfördelning från direkt till indirekt beskattning, diskuteraatt
avvägningen mellan beskattning och avgifter instrument för omför-som
delning minska den progressiva skatten mindre inkomster.samt påatt
Men kravet också alla förändringar skulle totalfinansieras ochattvar
således det totala skattetrycket förbli oförändrat Elvander 1972, 199.s
Utredningen arbetade fram genomgripande förslag i enlighet medett
utredningens direktiv vilket presenterades i betänkandet Nytt skattesystem
SOU den efterföljande1964:25. I debatten välkomnades utredningens
förslag från borgerligt håll i de socialdemokratiska leden blevmen
reaktionen i allmänhet negativ. Reformen hade fördelningsprofilen som

orättvis. LO-ordföranden Geijeransågs i talArne på Arosmässantog ett
i Västerås avstånd från utredningens förslag. Gunnar Sträng menade även
han skattepolitiken också framgent borde användas för utjämnaatt att
inkomstolikheterna och lade fram proposition inteså nämnvärten som
minskade progressiviteten i skatteskalorna. Detta bör bakgrundmotses

jämlikhetsfrågorna, i mitten 1960-talet, hade börjat få alltmerattav av en
framträdande plats i samhällsdebatten. indikationSom detta kanpå

tillsatte lâginkomstutredning 1964.attnämnas man en

Då hade också könsrollsdebatten kommit igång. På det skattepolitiska
området innebar det diskussionen sambeskattning intensifierades.att om
En familj tillsattes i1965 och samband med 1970

skattereforrn beslutadesårs äkta makar skulle särbeskattas. Skattelätt-att
Övergångennader infördes för låginkomsttagare och barnfamiljer. från

direkt till indirekt beskattning fortsatte. Både mervärdesskatt och
socialförsäkringsavgifter höjdes.

börjanI 1980-talet inte längre fördelningsfrågorna centrala iav var
samhällsdebatten. skattesystemet för och intensifierad kritik.utsattes ny
Det kompliceratansågs och lapptäckesmetaforen kom till flitig an-
vändning igen. Systemet orättvist därföransågs det lätt gicksåatt att
undgå skatt skatteplanering och återigen kom kritiken de högagenom av
marginalskattema i förgrunden, denna med begreppet skattekilgång

debattekniskt verktyg, skattekilEn skillnaden mellan detutgörssom av
pris betalas förmåste arbete skall bli utfört och ersättningenatt ettsom
efter skatt till den utför arbetet. Skattekilen blir särskilt förstorsom
extraarbete utfört höginkomsttagare marginalskatten hög. Detärav om

minska sannolikheten dessa skall utföraantas arbetsinsatseratt extra
vilket i fall snedvriderså resursallokeringen. skattekilarStora kan också
skapa incitament för skattesmitning. Ett problem blev särskiltannat som
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i höjden,skötunderskottsavdragen1970-taletpåtagligt i slutet attvarav
kunde skattenränteavdragenGenomhöginkomsttagare.blandsärskilt

denSåledes kombetalas.hjälp skuldeninflationensoch medreduceras
skatteskalornaiprogressiviteten skatteuttaget attavta trotsfaktiska att

Åberg, skattesystemetTham 1984.Selén ochoförändradeförblev som
åtgärdasyfteeffektivt. Imindreblivit atthadefördelningsinstrument

1982.marginalskattereforrnrelativt radikalgenomfördesproblemdessa en
heltidsarbetandede flestaförtillsänktes då 50Marginalskatten procent

drygt 70högre,förblev denhöginkomsttagarnaförinkomsttagare, men
samtidigt till 50begränsadesunderskottsavdragenVärdetprocent. av

procent.

Kritikenskattesystemet.kritikenfortsatteförändringardessa motTrots
förändring-deförefölloch detreformenföredensamma som omsomvar

betydelselösa. Skattesystemetvaritgenomförtsfaktiskti systemet somar
effekt; detinkomstutj ämnandenämnvärdinte haforfarande någonansågs

förutnyttjakrångligt och lättfortfarande attkaraktäriserades som
kundevänsteropinionenpolitiskakritik denskatteplanering somen--

skattetryckethögahand deti förstahåll detmoderatdela. Från somvar
förskadeverkningarmarginalskatternasde högaocksåmenangreps,

gjordeFeldtfinansministerkritiserades. Ocksåskattemoraltillväxt och
presenteradesSACOmarginalskatterna. Från1986 påhösten ett angrepp

vissahadeskattesystemtillförslaglovordat nyttmångaett somav
m.fl. 1986.Lindencronainfördes i USA årmed detlikheter sammasom

ochdet gamlaförsvaradesamhällsdebattör systemetKnappt någon man
missnöje bland med-Växandeopinionsmätningarikunde också ettnotera

1993.Riksskatteverketexisterande skattesystemetmed detborgarna
skattepolitikenfortfarande påeffekthadeKritiken gett ensynenvarmen

borgerligabefolkningen. Avblandfrågasärskiljandeideologiskt
progressivtaccepteradepartisympatisörer det 48 ettprocent somvar

i högstha skattegräns påville enochskattesystem 43 procent som
motsvarandepartisympatisörersocialistiska procent-bland50 procent; var

socialisternablandHöginkomsttagarnaoch 21andelar 63 procent.procent
sympatisöremasborgerligadelåguppfattninghade rätt närasomen

Finndahl 1986.

skatteutredningar, bl.a.Året olikaregeringentillsattedärpå, 1987, tre en
sänkadirektivinkomstbeskattning RINK. Dessreformerad attvarom

skatteskaloma, begränsaprogressiviteten ioch minska attskattesatserna
i ochkapitalbeskattningenhetlighetskapaavdragsmöj ligheterna, störreatt

kundedetutforma detoch såförenklasparande, attstimulera systemetatt
direktivetockså dennatid. Men gång attbestående under långbli envar

1989:33.finansieras SOUskullereform till fulloframtida

framskjuten plats.skattepolitiken fåkomvalrörelsen 1988 attI en
Folkpartietsskattesänkningar.vanligt kravet pådrevModeraterna som

genomgripandefram förslagfördeWesterberg,Bengtledare, om
begränsningförslaginnehöllDetreforrnering skattesystemet. avomav
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marginalskatten heltidsarbetande tillför alla vilket skulle40 procent
finansieras nedskärningar det sociala området och medpågenom en
sänkning grundavdraget. Förslaget betraktades orättvist ochav som
oacceptabelt fördelningssynpunkt socialdemokraterna, gjordeur av som

viktigastekampen Folkpartiet och deras skatteförslag till denmot
Socialdemokraterna valetmåltavlan i valrörelsen. omedelbartvann men

började det klart deras skulledärefter strävandenstå gå åtatt egna samma
Åsardfolkpartiets ihåll denna fråga och Bennett 1992.som

Asbrink,Kjell-Olof i sina ErikFeldt 1991 berättar hurmemoarer
i tidigare tillsatta skatteutredningama, tidigtordförande de hösten 1988på

skissen genomgripande skattereformpresenterade honom till ...en som
gick långt vad för mandat vi kunde ha fått partikong-utöver än sägas av

socialdemokraterOch den avlägsnade sig från vadännuressen. nog mer
i sig reforrnplaner krävdeallmänhet väntade a.a. 380. Dettavåraav s

förslaget, fick Kjell-Olof Feldts och Ingvar Carlssons gillande,att som
förankrades olika nivåer i partiet i regeringen, hos i riksdags-LO,pá -

skedde också med insatser från centrala aktörer, i första handSágruppen.
finansminister betydelse för troligen fulltFeldt, utgången ärvars
jämförbar skattereformensmed Reagans insatser för den amerikanska
tillblivelse. Förslaget till skattesystem slutligen godkännasmåstenytt av
riksdagen vilket krävde stöd från parti. blev FolkpartietDetett annat som

tidigare hade varit inne reformlinje den skisserade.på samma som
Slutligen borde partivänner i landet vinnas för de skattepoli-uteäven nya
tiska idéerna, vilket bl.a. skulle ske i rådslag. Emellertid inväntadeett

inte resultatet detta innan gjorde med Folkpartiet.man av uppman
Förslaget nytt kunde därefter riksdagen.ett antasom av

utdragnai bjärt ihärdigaDenna kontrast det ochstår motprocess
förankringsarbete sig innan den inom denGunnar Sträng ägnade ätsom
socialdemokratiska rörelsen kontroversiella omsättningsskatten infördes
1959 Elvander och1972 s.l45 321-322.

vinna förFör de refonnförslaget det viktigt bemötaatt attegna var
kritiken förslaget skulle fördelningspolitiskt orättfärdigt. Detattom vara
gjorde hävda reformen i sin helhet och intemästeatt attman genom ses

marginalskattesänkningsreform.enbart Betraktad detpâ sättetsom en
menade de flesta skulle tjäna den. Skälen bl.a. högin-påatt attman var
komsttagamas underskottsavdrag skulle bli mindre värda och kapitalskat-

skärpas, barnbidragen höjas och ökade hyreskostnader balanseras medten
höjda bostadsbidrag. Sannolikt skulle de dynamiskaockså effekterna leda
till ökad tillväxt och höjda löner. Allt i sammanhang ochmåste ettses
utredningar visade fördelningseffektema inte skulle bli negativa.att

utredningEn sådan den gjordes inom för RINK Eklindvar som ramen
och Johansson 1989. Förutsättningarna i dessa kalkyler deattvar
dynamiska effekterna skulle leda till inkomstökning lpå påprocenten
kort sikt och sikt4 lång reformen överñnansieradpåprocent samt att var

lång sikt vilket gjorde miljarderpå momshöjningen10att nästan av
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kändabeaktadetill hushållen. Därutöverskulle kunna återföras man
Bambidragshöjningenbasbreddningar enligt förslaget.regeländringar och

antagandenockså.bostadsbidraget beaktades Någraliksom justeringarna i
dynamis-ligger i antagandetbeteendeförändringar deutöver omsomom

mycket lågablev endast de medinte. Resultateteffekter gjordeska att
inkomst kortfå sänkt disponibelinkomster skulle påoch mycket höga

uteblivnaAlternativet medidentifierades inga förlorare.siktsikt. På lång
utfalletinte konstigtinte. dådynamiska effekter beaktades Det attvar

kallasvälfärdsteori brukari ekonomiskganska detkorn nära som
förtill förbättringförändring lederparetoeffektiv förändring, dvs. somen

debatten komförsämring för Imedföra någonnågon utan att annan.
ochnolltaxerareframför allt utpekareformens tillskyndaresedan att

reformens förlorare.skatteplanerare som

fördelningseffekterberäkningar reformensocksågjordeInom LO avman
bambidragshöj-beaktadynamiska effekter och attutanatt antautanmen
förlora den.beräknadesvilket till påningen ledde mångaatt rätt

förorealistiska antaganden ochkritiserades för sinaUtredningen hårt att
gjordefelaktigt Maninkomster och skatter beräknatsindividers på sätt.

iinte skulle resulterahushållsstudie visade reformendå attsomnyen
studieRättviseprincipen i dennainkomstspridning 1989.ökad LO var

skillnaden mellanIstället undersökteinte den paretoeffektiva. man om
intressanta för deneller minska, vilket detskulle öka måttetärgrupper

rättviseuppfattning. Gustafsson och Schwarzföredrar relativensom
inkomstspridningen sannolikt inte skulle påverkasvisade1990 också att

osäkerhet, särskiltreformen, de påtalade den pånegativt storaav men
beaktas.sikt, ligger i beteendeantaganden inte kunnatlång attsom

vändefördelningsanalyser utgjorde viktiga demDessa argument mot som
vertikala rättvisan.därför hotade försämra densig reformen denattmot

högin-marginalskattesänkningen skullekunde förnekaIngen att gynna
helhetsperspektivet hävdabetona kundekomsttagare, att manmen genom
socialdemokratisk reformtraditionfaktiskt i linjereformen låg med påatt

i fördelningspolitiken frånskatteområdet förskjuta tyngdpunktenatt--
förskjuta finansieringen från inkomstskatterskatter till transfereringar, att

socialavgifter reformera kapitalbe-till indirekta skatter och samt att
skattningen Betraktad i sin helhet skulle såledesoch bredda skattebasen.
reformen inte fördelningspolitiska ambitionernaavkall depågöra men

befrämja ekonomiska tillväxten; i fall, reform i linje medändå den så en
horisontellatraditionell socialdemokratisk politik. skulle denDessutom

förutsättningarrättvisan, skatteekonomiskadär alla med samma
nubehandlas lika, förbättras radikalt. skulle inte lika lättDet gå att

skatteplanera och undgå skatt för dem kunde knepen.som

fackföreningsfolk vissaLedande socialdemokrater och kom, efter det att
modifieringar i ursprungliga förslaget gjorts, skattere-det att acceptera
formen och därmed också förväntade konsekvenser den kunde få förde
inkomstfördelningen. får ifrån deras bedömningMan utgå attatt var
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inkomstspridningl.reformen inte skulle leda till ökad Men denpå
ipunkten fall åsiktsklyftan mellan dem och folketså Samtidigtstor.var

ekonomin gick högvarv i slutet 1980-taletpå och budgetunder-som av
skottet hade eliminerats gjorde den socialdemokratiska regeringen klart

den offentliga sektorn bantas. Särskiltmåste de accelererandeatt
utgifterna för socialförsäkringarna sänkasmåste och höjningnågon av
skattetrycket kunde inte komma ifråga. Ett helhetsperspektiv politikenpå

intryck sänkning höjning de fördelnings-att ängav av en snarare av av
politiska ambitionerna stod för dörren. Skattereformen, betraktad som en
del i ekonomiskt-politiskt sammanhang, kunde likaett större gärna
uppfattas bort från ambitiös jämlikhetspolitik,ett stegensom av en som

reform i linje med densamma. Av data redovisas längre fram ien som
denna kan konstateras människor i allmänhet, höginkomsttagaretext, att
såväl låginkomsttagare, inkomstnivå, uppfattade skattere-oavsett attsom
formen gynnade höginkomsttagarna och missgynnade låginkomsttagarna.
Men de fördelningspolitiska effekterna skulle bli de förväntade bordeom

sådan uppfattning hos medborgarna ändras då det verkliga utfallet bleven
känt. Då skulle höginkomsttagarna de inte mycket desåattse vann som
trodde och låginkomsttagarna det inte de förlorarna.attse var som var
Det skattesystemet skulle gradvis bland socialdemokratinsaccepterasnya
väljargrupper.

l Se LO-ordföranden Stig Malm, DagensNyhetert.ex. 1989-10-09, ställer
helhjärtat på radikalt sänktamarginalskatter. Detta vikan göra bakgrundupp mot av

vi helhetsbildhar huratt reformerat skattesystemskulleett kunna konstrue-nu en av
ras; eller TCO-ordföranden Björn Rosengren, Svenska Dagbladet, 1990-04-29,
Skattebördan får intevältrasöver från höginkomsttagaretill låginkomsttagare.Utsatta

får inte drabbas generella försämringar. De villkoren är allt dömagrupper attav av
uppfyllda.
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skatteopinionochPartisympati

detefter detDNIutförd attopinionsundersökning straxEn nyaemoav
emellertidVisade såjanuarifebruari 1991,kraft, attiskattesystemet trätt

stöddesympatisörernasocialdemokratiskade60många procent avsom
stödet bara 30sympatisörer procentVänsterpartietsreformen. Av var

Ändå valanalytikersomligatillskriver1991-03-10.Nyheter,Dagens
socialdemokraternastillförklaringendelskattereformen stor aven

intesocialdemokraterKlartKorpi 1993. mångavalförlust 1991 attär
tidigare1980-talet och, nämnts,parti i slutetigen sittkände varsomav

retorikpolitiskaförenlig med denskattereformenhurdet svårt att varse
Statistiska CentralbyrånsvisadeT.ex.inför valet 1988.utveckladepartiet

röstade pådemi november 1990partisympatiundersökning att somav
inte42det1988 så många procentsocialdemokraterna somsomvar

införskullede allseller röstaskulle påparti devisste vilket rösta om
tillfällenjämförbaratidigarebrukade vidsiffra1991. Dennavalet vara ca

sammanhangetiÅberg betydelseSkattereformens är1991.10 procent
vilkenförvänsteropinionen,politiskadenfastställasvår att men

skattereformen. Dethadecentrala,fördelningsfrågor svårt att accepteraär
socialdemokratininomför reformenstarka stödjämförelsevis som

dennaresultatsannolikt vänster-indikerar attovanstående data ettär av
intedådemdärförrelativt så mångai partiet blevopinion att avsvag

vid tidenhade ju,Socialdemokraternapartiet.identifierade sig medlängre
sina forna30undersökning, procentför DNFemos uppemottappat av

och detill högerstod längresympatisörerdesympatisörer. Kvar somvar
vänstersympatisörernadet justtill del.reformen Attstödde stor somvar

gjortKorpivalanalysdenperiod framgårdennapartiet underlämnade av
Korpi 23.1993, s

reformen. Deinvändningarocksåhade motModeraterna att varresa
missnöjdmarginalskattesänkningenintenaturligtvis emot man varmen

l950-talen drevochtill fullo. Under 1940finansierasskullemed denatt
samförstândsanda1960-taletsskattesänkningslinje. UnderhårdHögern en

Moderataintensifierades igendekrav nedtonades dessa avmen
skattepolitiskadenna1980-talen. Bakomochsamlingspartiet under 1970

för denskadeverkningarskattetrycketsdet högaligger påtronsyn
ochinskränker frihetenskattenuppfattningentillväxten,ekonomiska att

förmögenhe-inkomster ochbeskatta högaorättvist hårtdet storaattatt är
politiska högerkanten,denockså viktigaFördelningsfrågorna påärter.

den politiskainomhär inte desammarättviseuppfattningarna är sommen
haftCenterpartiet, harsedermeraBondeförbundet,Inomvänstern. enman

socialde-vissa avseenden legatifördelningsfrâgoma närapå somsyn
skatte-till det högaställt sig tvekandeoftaharmokraternas, manmen

varitskattefrågorpartiets profil.i någotDock fårtrycket. attsägaman
Moderaternasrelativttraditionellt legatotydlig. Folkpartiet har nära

skattesänk-har inte betonatmarginalskattema, deuppfattning menom
gjordeFolkpartietocksådem.lika starkt Detningskravet somvarsom
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reformendärmedaccepteradeochsocialdemokraternamed att1989upp
1981socialdemokraternamedocksågjordetotalfinansieras. Deskulle upp

marginalskat-kraftigaapril relativt24underbara natten, 23den om-
försvararskattereform. Nu, 1993,1982blev årstesänkningar i det som

moderaternaskraftigtvälfärdspolitiken och gårgenerella emotpartiet den
skattesänkningspolitik.

marginalskattesänkningengillathasåledeskanModerater antas men
Centerpartis-kapitalskatten,skärpningenochtotalfinansieringengillat avo

ikapitalskatteskärpningenochmarginalskattesänkningenogillat menter
måhända deFolkpartistersin hållning.osäkravaritövrigt på varsvar

inriktning.skattereformensmedstämdebästpreferenserpolitiska överens
folk-det blandocksåvisadeopinionsundersökningennämnda attDen

Blandstödde reformen.60sympatisörerpartiets procentnästan somvar
centerpartister drygt 30och blandstödet drygt 50moderater procentvar

20det lågmiljöpartister där påblandstödetLägstprocent. cavar
bildat.intedemokratiNy ännuprocent. var

kanske intepartisympatisåledes medvarieradeför reformenStödet men
partipolitisksådanfrågasig ikunnat förväntamycketså avenmansom

höger-vänsterdimensionen.politiskai denfråga mittbetydelse, en
partisympati.rörligheten inämndatidigaredenHuvudskälet till detta är

hängervärderingaroberoende deinterörlighetDenna är sammansomav
opinionsundersökningarvilkettill skattereformen,inställningmed senare

mellanvid fyra tillfällengenomförtsSådana harvisat.skattereformenom
19922. stöddemätningen 45Vid förstaseptember procentoch1991mars

siffranmätningen 46vid sistareformen och procent.medborgarna varav
osäkerhetenochtill 15hade sjunkit från 20Motståndet procentprocent

Åberg Opinions-Edlund 1993.ochtill 38ökat från 35 procentprocent
undersåledes småbefolkningen helhetförskjutningarna i ytterstvarsom

i kraft.reformen Däremotefter detmånadernaförsta trättde attarton
partier.olika politiskaförändrats inomstödetvisar diagram 1 att

2 årskring skattereform,projektet Opinioner 1991Undersökningarna, ingår isom
KUSK och utförtsKommittén utvärdering skattereformenfinansierats förhar avav

gjortsdatainsamlingarnaUmeå universitet. Tre harsociologiska institutionen,vid av
i arbetskrafts-till 4000tilläggsfrágor ställts urvalettatt personercagenom

1992.Denseptemberi september1991undersökningarna.Detta skedde och samtmars
riksrepresentativttillpostenkät, 1992,fjärde datainsamlingenutfördes ettmarssom

i samtliga omkring 25fallpå Bortfallen blev2000 procent.urval personer.ca
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skattereformen i DNTemos skatiningDiagram1 Andel stöder etter partisympatisom
två från Konsensuelljanuari1991ochvid olika undersökningarmars1992A

skatie|eI‘om1’.från årsfattigdom, B Opinioner kring 1991

Fromm
:oo

75
f

so—

. 7

- W: ma2s— B-
-r w: m2

j A
- Junm1

faktisktDiagrammet uppvisar dock förändringar vadstörre än varsom
fallet. hel del förändringarna kan tillskrivas slumpfel, bortfallsfelEn av
och mätfel. Särskilt förändringar inom partier osäkra eftersomsmåär

här olika datain-bastalen mycket Andra skillnader berorsmå. på attär
samlingsmetoder meningslöst allaDärför det kommenteraanvänts. är att
enskilda förändringar. problem med opinionsundersökningarDessa
illustreras det i diagrammet finns redovisat resultat från tvåattgenom

19923.oberoende undersökningar utförda i viktiga slutsatsDenmars som
dock kan dras från för gradvisdessa data stödet skattereformenattär
minskat inom socialistiska borgerliga.det blocket och stärkts inom det

understryks ytterligare data från undersökningenDetta i septemberav
1992. Då ställdes ingen fråga partisympati väl fråga detom men en om

förbra landet Sverige fick regering efter valet 1991. Denattvar en ny
socialdemokratiska regeringen då borgerlig fyrpartirege-ersattes av en
ring. nej iOm de svarade frågan de flesta fallpåantar attman som
tillhörde det socialistiska blocket, och de svarade borgerligheten,som

stödet för skattereformen bland borgerligaså de 64 baraprocentvar men
bland socialisterna lika35 och ungefär lågt bland de osäkra tillprocent

Iregeringsskiftet.nyttan av

3 Undersökning intervjuundersökning individerA är 1000 medan under-en av ca
sökning B är till individer. frågeformuleringarnapostenkåt 2000 Dessutomären ca
någotolika i bådaundersökningarna.Undersökning ingår iprojektetde Konsensu-A

fattigdom Hallerödell m.fl. 1993 B är postenkät ingår i Opinioneroch den som
kring års båda vid1991 skattereform, utförda sociologiska institutionen, Umeå
universitet.
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samband mellan stödet för skattereformen och politiskDetta höger-en
dimension troligenhar varit stabilt under hela den studeradevänster

perioden sambandet mellan partisympati reformstödoch kan hamen
ändrats allteftersom människor sig och in i olika partier.rört ut ur
Särskilt inom socialdemokratin har opinionsbilden härigenom ändrats,

kan ha betydelse för reformens framtida öde. detMennågot stor ärsom
viktigt ha i minnet de inte stöder reformen endast till liten delatt att som

dem motståndare till den; de flesta dem osäkrautgörs är ärav som av
och för börjar troligen falladet gamla skattesystemet alltmermånga att
i glömska.
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bestämningsfaktorerSkatteopinionens
och tillitmoralallmänintresse,Egenintresse,

choice-perspektiv vid analyserpublicifrån kallatDe såutgår ettsom
ställningmänniskorgrundantagandepolitiskt beteende har tarattsomav

mednyttokalkyl.individuell Deutifrånpolitiska frågori olika seren
politiskatillinställningendetord egenintressetandra styrsomsom

förmoda deantagande skullemed dettakonsekvens attreformer. l man
existerande skattesystem,skattereform, ellersig vinna på etttror ensom

förlorarna skullemedanpositivt inställdaskulleockså reageravara
bestämning ocksåskatteopinionensgrundhypotesnegativt. Denna årom

förstaattityder till skatterflesta studierde ut-den tar somomsom
inställningenstuderatVogel 1974,Exempelvis fanngångspunkt. som
inkomst ochsamband mellanklara1969,till svenska skattesystemetdet

totala skatteuttaget;liksom med detmarginalskatternamissnöje med
höginkomsttagarnablandstarkareskattesystemetmotståndet änmot var

1992,and SteenbergenScholz, McGrawlåginkomsttagarna.bland som
skattereformenamerikanskaopinionsmässiga följ derna denstuderat de av

ocksåekonomiskt reformen sågsig tjänade trodde påfann1986, att som
medanrättvisesynpunkt,avseenden, bl.a.positivt den i andrapå ur

denstuderatHadenius 1986,negativt inställda.förlorarna somvar
samband mellaninget198182, finner däremotskatteopinionensvenska
samband mellanväl starktmissnöje med skatternainkomst och ettmen
situationen ochekonomiskauppfattningen densubjektivaden egnaom

dåligt ställtsig ha dettill deinställningen skatterna; är mersom anser
Lewissig ha det bra. 1982,demissnöjda med skatterna än ansersom

psykologi,forskningen skatternasöversiktgjort över omensom
sammanhang och-metaforen i dettaanvänder the economic man menar

betyda denekonomiska situationen tycksupplevdaden änatt mer
likväl detinställningen till skatternaförfaktiska inkomsten är enmen

egenintressehypotesligger i botten. Dennaindividuell nyttokalkyl som
i tabell där kanstöd i de data 1också visst presenteras man sesomges

betydligt bland de subjektivaskattereformenstödet för störreatt är
vinnarna bland förlorarna.än

publiceconomic ochEmellertid föreställningar the manhar om
tänka siggrundantagande ofta ifrågasätts. Man kanchoice-skolans att

egoistiskkortsiktig och inte heller alltidnyttokalkylen inte såsåär som
helhetsperspektivet i fokus.den kan ha det långsiktiga Dettadär antas;

till allmänintresse och detleder tankarna begrepp gemensammasom
Leif Lewin med stöd i empirisk forskning, hävdatbästa. 1988 har, att

egenintressetoftare starkare det kortsiktiga då detallmänintresset år än
i viktiga politiska frågor. skattere-gäller ställning Argumentet attatt ta

dynamiska effekter och bra förformen skulle åstadkomma sam-vara
vädja allmänintressethällsekonomin kan tillargumentär ett sägassom

de flestabästa. lång sikt kaneller det På attantagemensamma man
effekter. Tabell visar ocksåtjänar reform leder till sådana 1på atten som
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dereformenstöderargumentation oftaredenna ände på somtrorsom
den.inte påtror

kriterierdechoice-antagandetpublickritik attärEn mottyp avannan
behöveråtgärder intepolitiskavärderarindividervilket varagentemot

sigkan ocksåeffektivitet. Dethögstavinst eller röraekonomisk om
diskuteratutförligtdemEtzioni 1988värden.moraliska är somen av

ochhandlandemänskligtförbetydelsedimensionensmoraliskaden
skatter.inställningen tillförkan habetydelse dendenberörtdärvid kort

motlegitimt skattesystem ett systembetonarHan äratt ett svararsom
inte diskuterarhanProblemet,moraluppfattningar. närmare,rådande som

moraluppfattningar inteområdeskattepolitikenspåemellertid dessaattär
vissaIsamhällsklasser.människor ochvarierar mellanenhetliga utanär

värden. Envärderaderättvisa högtsocialochjämlikhett.ex.ärgrupper
bland demvärdendessainteskattereform mot somuppsvararsom

tillvitabell kanlegitim. lIinte däruppfattasdem,omfattar som
destöder denrättvis oftarereformen ändeexempel att varaansersomse

orättvis.den varasom anser

för detoch stödförtroendeockså vilakan påLegitimiteten ett som
ändamålvettigatillanvänds ärtill. Trorskatterna går att pengarnaman

motviljamed mindreskattbetalartroligt ändet också att manomman
få del dem.bordeintetill sådanaellerde slösas bort gåratt avtror som

skattemedlendel gårför detdock stödetSverige tycks storI avsom en
denstarkt.relativt Devälfärdspolitiken, atttill, nämligen som anservara

äldre, stödstöd tillhälsovård,till sjuk- ochskattepengarmängd gårsom
sysselsättningspolitiskaoch tilloch forskningtill skolabarnfamiljer,till

förutgifternaminskavillbetydligt fler dembör ökainsatser änär som
ochsocialbidragbostadsbidrag,meddet dockändamål.dessa Tvärt ärom

förstnämndaför denopinionsövertagetadministration. Menoffentlig
forskning undantagen,ochutgifter, skola större,offentliga ärgruppen av

kvinnormindre blandopinionsunderläget för denoch ängruppensenare
företagare. Deochbland högre tjänstemänbland arbetarebland änmän,

medVidare har demellanställning.intar härlägre tjänstemännen en
inställning tillsvalarebetydligtpartisympatier alltid haftborgerliga en

bilden harsympatier.socialistiska Denmedvälfärdsutgifterna deän
börjanvälfärdsopinionen sedanundersökningarframträtt i alla avom

Svallfors 1992b. DenSvallfors 1989;Hadenius 1986;1980-talet
medemellertid lite199091 hadegenomfördesskattereform att görasom

inkasserades påhuvudsak skattepengamainnebar iutgiftssidan. Den att
detanledningfinnsknappastvarför det någon attatt troett nytt sätt

medtill ändamåletinställningensamband mellanfinnasskulle något
deMöjligen kanskattereformen.skatterna och att äranta somman

sigsamtidigt uppfattartill ochdet utgifternamissnöjda med går som
missnöjda med reformen;särskiltbordeskatterefonnens förlorare vara

medsärskilt nöjdabordemed utgifternamissnöjdavinnare är varasom
konstant-visar dockinte redovisas härreformen. Data att om mansom

ingenfinnerutfall för del,uppfattning reformensförhåller manegenom
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skillnad i stödet för reformen mellan dem skatterna föratt ärsom anser
höga, med tillhänsyn de förmåner eller demstatensom ger, som

skattenivån.accepterar

Men frågan legitimitet kan också ha med förtroende tillitochatt göraom
till den företräder förslag. En Etzionis kritikpunkterettsom av av
rationalitetsantagandet handlingar utförs, och attitydergår på mångaut att
tillägnas, nyttokalkyl allsnågon Manutan att äger görrum. som man
alltid gjort och förlitar sig dem tidigare förlitat sigpå Ex-på.man
empelvis kan socialdemokrat därför komma stödja reformen enbartatten
därför det förslag kom från det parti han eller hon haratt ettvar som
förtroende för; moderat kan skäl avstånd. Här visar dettaen av samma
sig emellertid stödet bland borgerliga sympatisörer starkareatt är än
bland socialister.

Tabell Samband1 mellanuppfattningar reformenseffekten ochstödetför reformen,om
september1992.

du detAnser riktigt beslut införa detatt ett attvar nya
skattesystemet

NejJa Vet Antal

Tillhör reformens
vinnare 77 8 15 100% 812———
förlorare 25 36 39 100% 757-

reformenAnseratt
bra fir samhällsekonomin 79 5 17 100% 743-
dålig för samhällsekonomin 32 33 35 100% 971-

försvårarskatteplanering 63 15 22 100% l 138——
underlättarskatteplanering 59 18 24 100% 338—

rättvis 81är 5 14 100% 823-
orättvisär 35 33 32 100% 1047——

detAnseratt var
bra medregeringsskiñet 64 8 29 100% I244—
dåligt medregeringsskifie 35 24 41 100% 1400—

För varje finnsfråga ocksåneutrala varken ej-svar.eller eller vet Dessaharsvar
utelämnats tabellen.ur

ningsfaktorerBestäm samverkani

härSå långt kan konstateras det finns flera bevekelsegrunder utifrånatt
vilka människor formulerar sina åsikter skattereformen, och alla tycksom

förvånandede få visst stöd i data. Detta knappast eftersom de tenderarär
hänga med varandra. enlighetI med Heidersatt balansteorisamman
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oförenliga åsikterståndpunkter,undvikamänniskorförsöker1958 att
ochhosofta sådanaVisserligen förekommeroch attityder. sammaen

sannolik-instabilt tillstånd. Detregel dettaindivid storärettärsommen
denfråga ändrasväsentligindividen mindrei föråsikthet att omenen
detvärderingar. T.ex.grundläggandemed hennesoförenlig ärär mer

orättvisuppfattar skattereformen trortroligt att mensomperson somen
samhällsekonomiskadessvinnare,skattereformens påsig tillhöra tror

neglige-småningompolitiska värderingar,borgerliga såharfördelar och
ochtill reformenställningstagandei sitträttvisefråganbetydelsen avrar

hellerNonnkällan interättvis.börjar reformenkanske äräven somse
reformenuppfattarDenoväsentlig i sammanhanget. somsomperson

politik.partietsförtroende förmed starktsocialdemokratorättvis kan vara
samhällsekonomis-parti medfram hansreformen förtsfaktumDet att av

orättvist kanbliinte skallresultatetförsäkringarochka attargument om
häralternativträttvisefrågan,inställning isintvivla attfå honom påatt

ocksådet kanunderordnat. Men, gå tvärträttviseargumentet omsomse
egenintres-understöddsärskilt denRättvisekänslan,vi ärsett. avomsom

ändrarpartilojalitet varförtillit ochstarkarekanset, än personenvara
värderingsharrnonin kaneftersträvansvärdapartisympatier.sina Den

illustration till hurolika tabellI 2således mångauppnås på sätt. ges en
Reformenseffekter hängerskattereforrnensåsikterna samman.om

tilldär relateratsekonomin harför denuppfattade effekter egna
avseendenl.effekter i andrauppfattningar dessom

på ekonominocheffekter denfömnodadeSambandetmellan reformensTabell 2 egna
skattemoral,rättvisasamtsamhällsekonomi,effekter föruppfattningar dessom

september1992.gnmdvänlering,politisk

sig tillhöra...Tror
AllaFörlorareVinnarna Varken eller

Vet

förbättradTror på
23Samhällsekonomi 20 1436-
3534skattemoral 48 29-
2521 12rättvisa 47-
38regeringsskifiet 26Stöder 51 37

på försämradTror
50 30Samhällsekonomi 21 25——

10skattemoral 9 ll12~—
3258rättvisa 27 23-

60 43regeringsskiñet 35 39Stöder

32651695 758Antal 813

Sambandet påolika åsikterna skattereformenseffekter harmellan de ettom
Åbergingående i och Edlund 1993.sätt analyseratsmer
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visarTabellen de själva uppfattar sig vinnare oftare andraatt änsom som
reformen har effekter samhällsekonomin ochpátror att gynnsamma

skattemoralen det skattesystemet rättvist vad detsamt att är ännya mera
gamla Bland vinnarna återfinns oftare borgerliga sympatisörer änvar.
socialistiska. Bland dem sig reformens förlorare bildenärsom ser som
den motsatta.

Sambandet mellan människors egenintresse och deras uppfattningar om
det bästa politisk synpunkt synnerligen centralt.ärgemensammas ur

all politiskNästan argumentation och retorik framställa dengår påut att
politiken det bästa för allmänintresset eller moralisktdetegna som som

nödvändiga, ibland också det enda möjliga. Sällan det medärsom
renodlade gruppegoistiska den politiska debatten förs. Detargument är
lätt dem upplever sig gynnade viss politikatt övertyga attsom som av en
denna också rättvis ocheller nödvändig för hela samhället lång sikt.påär

det förSvårare dem sig förlora politikenpåär att acceptera attsom anser
deras förlust skall nödvändig för det bästa, särskiltvara gemensammas

befinner sig i de lägre inkomstskikten och det framför allt därärom man
finner dem sig ha förlorat skattereformen Tabell 3.påman som anser

Tabell 3 Uppfattningar att reformensvinnare eller förlorare i olika inkomst-om vara
klasser,september1992.

Månadsinkomst,kr.
8.000 8-12.000 I2-16.000 16-20.000 20.00

Andel sigsomser
reformenssom

vinnare 12 17 28 56 73——
varkeneller 37 40 42 32 18—
förlorare 33 30 22 8 4i

19 14 9vet 5 5——
100% 100% 100% 100% 100%

Antal 294 695 738 286 153

Medborgarnas uppfattning skattereformens-fördelningseffekter ärom
relativt entydig. Höginkomsttagarna uppfattar sig vinnare ochsom
låginkomsttagarna uppfattar sig förlorare eller också de osäkraärsom om
fördelningseffekterna. Stödet för reformen också betydligt starkareär
bland höginkomsttagare bland låginkomsttagare; det starkare blandän är
högre tjänstemän bland arbetare, och det starkare blandän är män än
bland kvinnor. Det med andra ord bland socialdemokratins traditionellaär
väljargrupper stödet Detta har varit detsamma isvagast.är mönstersom
alla undersökningarna, möjligen har det skett Viss polarisering tillsåen
vida de högre tjänstemännen blivitatt övertygadenågot mer om
reformens fördelar och arbetarna mindrenågot övertygade tabell 4.
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vidoch inkomst tmkön, yrkeettertill det skattesystemetAndel positivaTabell 4 nya
logit-analys‘.s.k.skrattademedPmcentandelartidpunkten

19921991Inkomst 1991YrkesgruppKön
SeptemberSeptemberkr. Mars

434148facklärdarbetare 8-l 2.000Man
374548arbetare 8-12.000Faeklärd

52 4852l2-l6.000

656257l2-16.000tjänstemanLägre
7164 72l2-16.000Mellan tjänsteman
7671 8016-20.000
9187,20.000 79tjänstemanHögre

2630 258-12.000facklärdarbetareKvinna
292930arbetare 8-12.000Facklärd
403512-16.000 34

45 463916.000tjänsteman 12-Lägre
45 5246tjänsteman 12-16.000Mellan

59565416-20.000
7464 84tjänsteman 20.000Högre

bruttohushållsinkomstmånad löngenomsnittligInkomstenA vuxenpersonav peravsernm.
iingåroch lantbrukareenligtYrkesklassiñceringensker SEI. Företagarehushålleti

analysen.

tillÄven positiv inställningförbetydelseandra faktorersrad enen
offentligsektorBland dessa kanstuderats.reformen har nämnas -

familjetyp.och Ingabostadstyp,utbildning, ålder,privat, ortstyp av
ocksåmultivariata analyser därisignifikanta effektervariabler hardessa

sig frånåsikter skiljerKvinnornasoch kön ingår.yrkesgrupp, inkomst
ej-svar frågande oftare vet påtill vidaså attmännens omuppger

oftarede ocksåAllt lika,riktigt ellerreformbeslutet annat anservar
Åberg AnderssonEdlundorättvis och 1993;varitreformenattän män

1992.

Återigen väljarbasborgerliga partiernasvi det inom definner att är som
väljpolitiskamedan det i denstödet starkast vänsterns ärär svagare.

faktiska effekter.reformensuppfattatFrågan rättär manom

sFördelen loglinjärafrånskattade denförväntade värden,med användaatt
då renodlasvariablernas effekteristället värden ärför observerademodellen, att

interaktioner elimineras. Dessutomskulle defrån icke-signifikantaeftersom effekter
skattningarnaosäkra.Eni mångdimensionell tabell görasmåmycket bastalen meraen

Åbergii återfinns ochstatistiska modellenfullödig redovisning de parametrarnaav
Edlund 1993.
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kognitiva dimensionenDen

En analys opinionsbilden kring det skattesystemet skulleav nya vara
ofullständig den inte också kognitiva dimensionen.belyste den Hurom

beskaffat och vad det naturligtvis viktigtnågot vetär ärman om som
förgrund vad skall tycka begränsadsaken. Kunskapen kanman om vara

och felaktig, ofta styrd selektiv perception bekräftarpå ett sättav som
den bild vill föreställning hur verklighetennågon typman se, men av om

beskaffad finns alltid. Dock får konstatera det i frågaär attman om
skattereformen inte vad de skall de olikaPåmångaär vetsom anse.
frågorna liggerskattereformens effekter ofta andelen vet -svar påom
mellan 30 och detta kan knappast tecken40 Men påtasprocent. som
okunskap hur reformen utformad enbart osäkerhetutanärom om om

effekter.dess Den initierade kan osäker detta. Gröndahlmest vara om
fann1986 dock det, i mitten 1980-talet, endastatt treav var en av som

kunde förklara vad marginalskatt egentligen tyder relativtDet på storär.
okunnighet finnsdet skäl tveka inför sådan slutsats. Enattmen en
indikation okunskap omfattningen oförenliga olika frågorpå påär av svar
i opinionsundersökningama. T.ex. det i enkätundersökningen, februarivar
1992, tio marginalskatterna för höga ochansågprocent attsom var
samtidigt önskade höja skatten för höginkomsttagama; tre procent som

skattebördan fördelas rättvist samtidigt vill höja eller sänkaansåg att men
förden inkomstgrupp, vilket inte nödvändigtvis behöver tolkasnågon
oförenliga ståndpunkter. Detta med tanke skrivfel, kodningsfelpåär,som
inte särskilt omfattande inkoncistenser.etc.,

I den Gallupundersökning genomfördes efter 1947 skattereformårssom
SOU 1951:51 fann också okunskapen skattesystemetattman om var
mycket Då detta utbrett skattetän-stor. tog argument mot ettman som
kande; för hur skulle människor kunna sitt beteende tillanpassa
skattesystemet då deras kunskaper det bristfälliga, resoneradesåvarom

Man skulle kunna vända detpå ochresonemanget säga attman. om
människor förändrar sitt beteende i enlighet med den förändrade
incitamentsstruktur reformen medfört detta tecken kunskapså påärsom

reformen. opinionsundersökningamaI 199091 skattereformårsom om
ställdes del frågor sådana beteendeförändringar haantogsen om som
direkt samband detmed skattesystemet. Därigenom har det kunnatnya
konstateras, redan i förstaden undersökningen, det i avseendenatt ett par
tycks ha skett beteendeförändringar i betydande omfattning. Deträtt
gällde övertidsarbete och sparande. Tabell visar utbredningen5 dessaav

inkomstskikd.beteendeförändringar i olika

°En fullständig analys beteendeförändringari sambandmed skatterefor-mer av
såsom kommit till ide opinionsundersökningarna,uttryck återfinns Hallerödhosmen,

1992 1993.och
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löljdsparandeoch övertidsarbetetilluppgivit firändringariTabell 5 Andel avsom
uppgivitendast anställdainkomst, september1991skatterefonnenefter som

månadsinkomstingår.

Mânadsinkomst,kr.
20.00012.000 12-16.000 16-20.000

du till följd detHar av
skattesystemetnya

16på lån 7 9betalt 4av—~
23 4010 16sparatmerA
6 4mindre 9llsparat-
6 6övertidsarbete 4 5ökat-v

istället förpengar-
8vid övertid 15 12ledighet 12

153738 286Antal 989

övertidsarbetagjorde lönandemarginalskatten detSänkningen attmerav
ledighet. Föränd-iersättning för detta ioch ta ut änatt pengar snarare

medtidigarekapitalskatten gjorde det mindre lönsamtringarna i än
stimuleraderänteinkomster vilketlönsamt medränteavdrag, men mer

sänkningen inflationen och denden kraftigasparandet. Till detta korn av
och denbidrog till det ökade sparandetocksåhöga realräntan som

skuldsättningen.minskande

transaktioner till skattereg-sina finansiellaMöjligheterna att nyaanpassa
till konsumtionfördelade. den hela inkomstler ojämnt För går ärär vars

skuldreducering. Bland dem medför sparande ochmarginalerna små
sittlika benägenhet minskainkomster finner vi därförlägre stor atten

intervjuade alltså tillskriversparande denågotattsom spara mera,
konsumtionen i radskattereformen då den bidragit till fördyraatt en

finansiellahöginkomsttagarna, däremot, deavseenden. Bland går
iomdisponeringarna i huvudsak från lânande till sparande och detta stor

omfattning.

ochStatistik från visar för hushállssektorn helhet bank-SCB att varsom
omfattningförsäkringssparandet under och ungefär1990 1991 av samma

minskadeskuldsättningen slutade öka och19901989 attsom men
skulder oförändrade underdärpå. förblev hushållensNettoâretavsevärt

fortsatteökade med miljarder. Under 19921991 sparandet 34men
finansinstituten medåterbetalningen till bankerna och öka 27att

miljarder. ökat sparande och minskat lånande blev 55Summan av
i finansiellamiljarder. Exakt vilken roll skattereforrnen har denna

anpassningsprocess fastställa de regeländringar detsvårt attär men som
medfört innebär starka incitament för de beteendenskattesystemetnya

kanfaktiskt observerats. rimligt antagande deEtt attär personer somsom
till beter sig därefter.dra dessa incitament också känner dem ochnytta av
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syfte skattereformenEtt med också den skulle stimulera till arbeteattvar
olika extraarbete, övertidsarbete, ordinarielängrepå sätt genom-

arbetstid och ökad rörlighet arbetsmarknaden. verkar hittills haDettapå
skett i obetydlig utsträckning. ökning övertiden har observerats iEn av
opinionsundersökningama det mycket få de tillattärmen som anger
följd reformen tagit extraarbete, ökat sin arbetstid eller bytt arbete. Enav

orsakerna till kan sådana beteendeförändringar fårdetta attav vara
mycket implikationer för individens liv vad finansiellstörre än en
omplacering får varför den incitamentsförändring skattereformensom
medfört inte förmår effekter i detta avseende. Undersmåattän gemer

efterfrågan arbetskraft sjunkitden studerade perioden har emellertid på
dramatiskt varför ökning arbetsinsatser inte varitnågon att väntaav ens

oändligt starka incitament för arbete.med

Medan människors kännedom skattereformens effekter privateko-påom
nomin, åtminstone gäller betydelsen ändringar i skatteskalor,vad av
avdragsregler ochkapitalskatt, kan relativt goda detsåantas ärvara

tveksamt vilket verklighetsunderlag åsikterna detpåytterst om nya
betydelse för för samhällsekonomiskaskattemoralen, densystemets

effektiviteten och för inkomstfördelningen vilar. reformen påverkarHur
skattemoralen minst problematiska. skattesmitningdet Antagandet attär
och skatteplanering skall minska bygger principen enhetlig-på störreom
het för hur olika inkomster och de avdragsmöj-beskattas begränsadepå
lighetema. inte förstå sannolikt tillDet detta leder desvårt att attär
avsedda effekterna, de flesta också verkarnågot tro.

det då vad skattereformen betytt för samhällsekonominSvårare är att veta
och inkomstfördelningen. fånga den konkreta innebördenAtt av
dynamiska effekter inte lätt. Visst kan förstå det frågaså attär ärman

få ekonomin fungera bättre vilka olika mekanismeratt attom men genom
uppkommer denna effekt teoretiskaDe för dynamiskaargumenten

empiriskaeffekter inte alltid lätta följa och de beläggen intesåär att är
entydiga. Folk i allmänhet har ingethär val lita depåannat attän
forskare levererar analyser och åsikter låta sigsamt att övertygassom av
politiker och andra debattörer deltar i skattedebatten. Ställnings-som
tagandet bygger i denna fråga i betydande utsträckning och tillitpå tro

vivetande. det framförpå Som allt denpåän sett ärsnarare personer
borgerliga sidan och själva sig tjäna reformenpåtrorpersoner som som

skattereformenspå dynamiska effekter. socialisterMed och lågin-tror
komsttagare det Där säker kunskap saknas förtvärtär utrymmetärom.
selektiv perception stort.

Med fördelningseffektema detpå komplicerat. deAvär ännusynen mer
skattetabeller, och de kalkyler skattereformens vinnare och förlorare,över

publicerades i tidningarna torde de flesta ha dragit den slutsatsen attsom
höginkomsttagama skulle bli de verkliga vinnarna. Men dettamot
argumenterades ingen inkomstgrupp skulle förlora reformen.påatt
Möjligen skulle de med lågamycket eller mycket höga inkomster
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referera-de tidigarehadeförsämringar. Detvissafå vidkännaskortsiktigt
detvarförförståinte ha varit lättkanvisat. detutredningarna Men attde

skulleintesjälva verketojämlikhet iökad göratillledasåg ut attsom
blir detfördelningssynpunktreformenbedömningeniOcksådet. urav

vitillit.och Somfrågaställningstagandet sett ärindividuella troomen
och låginkomsttagamavinnaresighöginkomsttagarnadet ser somsom

reformenuppfattarframför allt deoch detförlorare är somsenaresom
orättvis.som

genomfördesdettidpunkten dåviddet skattesystemetKunskapen nyaom
i sineffekter vilkadessutsträckning beräkningari pågrundades stor om

allmän-bredagissningar. Denochantagandenradbaserades påtur en
offentliga debatten.denmassmedia ochbildsinheten fick genom

bilda sigerfarenhetsgrundmöjligheternadock påEfterhand ökar att egna
gjordesdet skäletBl.a.effekter.och desskunskaper systemet enavom

skulle ändrasopinionsbildenopinionsundersökningar förserie att omse
deterfarenhetermänniskorsblev dockResultatetmed tiden. att avegna

förändrats.lagopinioneninneburitinteskattesystemet att övernya
sådanauppfattningnaturligtvis ha ändratindivider kanEnskilda men

positiv.iriktningi negativlika oftai fallförändringar har gåttså som
tabellbl.a. framgårstabil, vilketmycketOpinionsbilden är av

under-blir deskattereformenkunskapsbildeniviktigt elementEtt om
effekter. Fråganreformensnärvarandeför ärsökningar görs omomsom

RINK.ipolitiker ochförutspåddes t.ex.till det experterden ledde avsom
detT.ex.emellertid mycketsäkra stora. ärsvårigheterna äratt svarge
letthävda denempirisk grundomöjligt attefter reformen påattnågra år

berorhävda detkan dåreformanhängama attdynamiska effekter,till men
situationenochkonjunkturutvecklingenmycket attdenpå ogynnsamma

reformenAndra kan hävdaskattereformen.varit attskulle ha utanvärre
hushållensökningenkraftigamycketdenfördjupat krisen avgenom

fram7. sparandetökadedetstimulerat Menskattereformensparande som
befolkningenspritt sig blandden ängslanförklaras medocksåkan som

i självareformenvisat sigdetVidare harlågkonjunkturens atti spår.
och Larssonmiljarder Hanssonunderfinansierad med 12blevverket ca

bidragitochbudgetunderskottetökatdetReformen har1993. på sättet
efteraktuella årexempel någrapåtill ränteproblemen. Dessa resonemang

ochständigt ändrasförutsättningarna attvisarreformbeslutet att
samhällsekonomiskareformensfråganperspektivalternativa på om

kunskapsäkertroligtDärför det knappastmöjliga.effekter attärär om

7Den bedömningarinte destämmer alls medkraftiga ökningen sparandet somav
samladereservation dekonkluderades, eftergjordes i RINK. Där attomen

stigerhushållenssparkvotvarit svåra fastställa:reformen attspareffekterna attav .. delvis motverkarinte än det baraföljd skattereformen, docknågot till attmerav
skattereformenskulledisponibla inkomster. Därmedhushållensökningen realtav

konsumtio-privataökningtill viss denåren förväntas ledaförstaunder de tre aven
Bilaga 35SOU 1989:33nen. s
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detta någonsin Utrymmet förnås. ideologiskt färgade tolkningar av
skattesystemets betydelse för samhällsekonomin kommer framgentäven

mycketatt stort.vara

hellerInte det lätt få säker kunskap skattereformensatt för-är om
delningseffekter. l specialanalys inkomstfördelningen inriktas1991en av
huvudintresset skattereformenspå fördelningseffekter Jansson 1993. Där
framgår bl.a. mellan 1989 och 1991 minskade inkomstskatten,att utöver
den genomsnittliga inkomstskattesänkningen, i decilgrupperna 4 till

i till5 den ökade i den lägsta decilgruppenmest ochgrupperna även
i den högsta.något tioDe tjänade kom betalaprocent mest attsom en
andel den totala inkomstskattesummanstörre 1991 vad de gjordeänav

1989. Detta skulle tala för den inkomstskatten kanske inte bidragitatt nya
mycket till förändringenså den disponibla inkomstens fördelning;av

höginkomsttagama har fått betala vilket minskat spridningen ochmer
låginkomsttagarna har också fått betala vilket ökat spridningen. Menmer
skatteomläggningen innebar också priserna rad områdenatt påsteg en

basen för konsumtionsskatter breddadesatt och vissa avgifterp.g.a.
infördes. Detta har troligen minskat konsumtionsutrymmet proportionellt

för lâginkomsttagama försett höginkomsttagarna. Denän åter-mer
betalning lån gjorts, i första hand bland höginkomsttagare, harav som
visserligen gjort deras skatt blivit högre den skulleatt ha blivit,än annars

samtidigt har deras konsumtionsutrymme ökat eftersom de minskademen
ränteutgiftema överstigit den ökade skatten. Pensionsfondsbeskattningen
har missgynnat höginkomsttagarna. Ingen har beräknat hur alla skatteef-
fekter belastat eller olika inkomstgrupper. De samlade förändring-gynnat

i faktorinkomster, transfereringar och skatter tycks i alla fall ha tilllettar
ojämlikheten i disponibel inkomstatt ökat kraftigt mellan 1989 och 1991.

Tjänstemän mellannivåpå och högre tjänstemän har ökat sina disponibla
inkomster med 26,3 respektive 28,5 under perioden medanprocent
arbetare och lägre tjänstemän ökat sina inkomster med 22,5 23,1resp.

vilketprocent, prisstegringarnaär ett under perioden;procent överpar
endast decilgruppema 7 till har10 haft ökning den disponiblaen av
inkomsten överstiger prishöjningarna; gini-koefficienten beräknad påsom
disponibel inkomst har frångått till0,246 0,261.upp

Låginkomstgruppema har alltså inte kunnat hålla jämna medsteg
prisutvecklingen vilket delvis kan bero skattesystemet.på högin-Att

inkomsterkomsttagama fått förbättrade disponibla realt tillskrivs lö-sett
neutvecklingen för dem. Också detta kan ha samband med skattereformen

olika tjänstemännenpá kan ha fåttsätt; lönekompensation för tidigareatt
obeskattade förmåner kommit beskattas; dessa förmåner tidigareatt togs
inte inkomst det möjligheterna förskjutagörupp som attmen nu;
inkomster till kommande vilket varitår, lönsamt 1990 och 1991, har
säkerligen varit bland höginkomsttagare blandstörre låginkomsttagare.än

den1 utsträckning det kommer ojämlikhetenså minskaär 1992,att men
detta inget. Kunskapervet skattereformens fördelnings-ännuom man om

effekter fortfarande begränsade. Också här kommerär det alltid att vara
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inkomstfördelningenförändringar ivilka somproblematiskt avgöraatt
direktaorsaker. Deandraharvilkaochskattereformenberor på som

andramedberäknainkomstskatten går attfördelningseffekterna menav
Förhoppnings-betydligt svårare.deteffekterindirektaoch alla ärskatter

Kommitténinitieratsfrågai dennastudierändå devis kommer avsom
kunskaper påbättreKUSKskattereformen attutvärderingför ossgeav

området.
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stabilt blev det skattesystemetHur nya

Skattereforrnen 19901991 har, tidigare redovisats, mottagits medsom
blandade ikänslor. Somliga, synnerhet manliga högre tjänstemän med
höga inkomster, positivtöverlag inställda; dem90är över procent av
stöder reformen. Andra har varit tveksamma, lágavlönadet.ex.mer
arbetarkvinnor, där stödet för reformen bara ligger 26 Dettapâ procent.

emellertid intar mellanpositionDe flesta i påär extremgrupper. en synen
skattereforrnen och har kanske efter reformen ändrat sin inställning till
skattesystemet i positiv eller negativ riktning. Nettoeffektensvagt svagt

dessa förändringar tycks ha i positiv riktning. Somgått svagtav
indikation detta balansmáttet, frågankan beräknatpå pånämnas att om
det riktigt beslut införa skattesystem, +31ett nyttatt ettvar var
procentenheter i september för och1992 46 15 emot.procent procent
Hur inställningen till skattesystemet helhet har förändrats kan ocksåsom
belysas jämförelser med tidigare opinionsundersökningaratt göragenom
i I tabell redovisas sammanställning hur medborgarna6ämnet. en av

identiska frågor i undersökningar utfördapå någrasvarat upprepatssom
vid olika tidpunkter.

Tabell försiktighet.6 tolkas med Svarsfördelningar i opinions-mäste stor
undersökningar känsliga för datainsamlingsmetodsådant ochär som
bortfallsmönster. Det bör därför skillnader mellan under-storavara
sökningarnas procentfördelningar för skall kunna lita detpåatt attman

verkliga opinionsförändringar observerat. förändringarDeär man som
kan utläsas tabellen bekräftar dock den tidigare slutsatsen, nämligenur

inställningen till skattesystemet blivit positiv efter refor-att något mer
Inställningen till skattetrycket, vilket för övrigt inte tycksmen. vara

särskilt negativt, har inte ändrats. framför allt missnöjetDet medär
marginalskatterna minskat tidigareoch, redovisats, harsom som
marginalskattesänkningen särskilt uppskattats dem själva hadeav som
höga marginalskatter tidigare.



185StabilitetenBilaga 3

ställdavid olikaundersökningarolikapåståenden skattesystemetisvarpånågrainstämmandeTabell 6 Andel om
andelenminustill skattesystemethalansmåttandelen positivaInom parentestidpunkten anges

negativa.
19921986‘ 1989‘19811969‘

till defär-Med hänsyn
måner statengersom

skatternaedborgamaärm
58+2l53+l356+l743-l lför högainte

arginalskattemaM är
59-3082-7070-5 lalldelesfär höga

Vårt skattesystemger
fördelningrättvis aven

26-39l6-6334-29skattebärdan

Vad tycker du istort om
skattesystemet,dvs

och.skattemasstorlek
utformningreglemas

llO-55 25-123-39bramycketandel bra eller
1992bSvallforsRiksskatteverket1993;5Laurin Svallfors1989;4Vogel 1986;3Källor:1 1970;2

också kanpunktjust denna ettsamtidigt det noterapåMen är man
i september 1992,missnöje med skattesystemet. Detrelativt utbrett var,

förinkomsterför folk med högaskatternaansåg47 attprocent varsom
blandöverrepresenteradekraftigtdettadelåga. Inte oväntat är som anser

ochbland arbetarevarit orättvis,skattereformendem attsom menar
regeringsskiftet 1991.ogilladebland demlåginkomsttagare och som

skattereformenmissgynnadopinion sigsåledesfinnsDet avansersomen
förhögre skatteri riktningförändra skattesystemetönskaroch motsom

vill försvara detopinionocksådet finnshöginkomsttagare; somen
förra bärsDesänka marginalskatternaoch kanskeuppnådda ännu mer.

utbreddrelativtocksåegenintressenlâginkomsttagares avmen enupp av
ochminskainkomstskillnadema börrättviseuppfattning attattom

faktiskt 40vinnare detreformensfördelas jämnare. Avvälfärden är
och 27för höginkomsttagarevill höja skatten procentprocent somsom

huvudsakbärs iMarginalskattesänkningenorättvis.reformen uppanser

gDet tolkning.entydigbalansmáttinte alltidhålla i minnet harviktigtär attatt en
Dåenkel. ärmåttet 100 eller -100, är sakenpå är högt näraOm värdet mycket , balansmått,lågt däremot, kanpå opinionsövervikt. Ettmåttet otvetydigt teckenett

opinion ungefärpolariserad därtvå olikapå sätt: 1 Genom starktproduceras en
osäkra ellerflesta är neutrala,hälften 2 Genom dehälften är för och attemot.

båda fortfarandelitet fåtal l fallen är detär för ellerointresseradeoch endastett emot.
påpå lågt elleropinionsövervikten liten, berorriktigt är detatt engagemangmen om

båderedovisasi andelengår tabellernaintressebalans inte utläsa.Därförpolariserad att
balansmâttet.instämmande ochsvar
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höginkomsttagarnas egenintressen uppbackad lågapåtro attav av en
marginalskatter bra för samhällsekonomin och i vissa fall åsiktenär av

höga marginalskatter orättvisa. Den åsikten haratt emellertid inteär
in bland reformens förlorare lika mycket jämlikhetsvärdering-trängt som

in bland vinnarna.trängtarna

Tabell 7 Sambandetmellanrefomienstömiodadeeffektersanitdessbetydelselör politisktställningstagand
eller åsikter beskattning höginkomsttagareochlömiodadeeffekterpåden ekononiiiom av egna
September1992.

Höginkomsttagare
skall beskattas eller lägre hårdaresomnu
Tror tillhöra vinnare förlorareretormens varken varkensig vinnare

eller eller
Andel positiva ochsvar
balansmâtt avseende
reformenseffekter för

samhällsekonomi 45 32 24 8 21 -l2 23 -l l 15 10-22 -49-
skattemoralen 53 42 29 2l 32 24 42 28 29 18 35 22-
rättvisan 55 38 25 l l 19 -20 34 -8 15 -2l-

Andel för vilka skattereformen
har betydelseför politiska
sympatieridag 20 14 22 18 18
Antal 493 983 270 320 710
100% 15 30 8 10 22

fotnotSe 8

de tillfrågadeAv det 45 inte vill höja skatten förär procent som
höginkomsttagare och inte själva sig ha förlorat reformen.påsom anser
Här dominerar också reformens olikapå fördelar. Dettron 37är procent

inte vunnit reformen ochpå vill höja skatten för höginkomstta-som som
Här dominerar misstroendet reformen, effekterna skatteme-påmotgare.

ralen undantagen Särskilt förlorarna i denna tillmäter reformen storgrupp
betydelse för deras politiska ställningstagande. I mellangrupperna,
förlorarna inte vill höja de högavlönades skatt 8 procent ochsom
vinnarna vill det 10 dominerarprocent, tveksam inställninggörasom en
till reformens samhällsekonomiska och det rättvisa i den,nytta men man

den höjt skattemoralen.tror att

En ambition med det skatteförslaget det skulle bli stabiltatt ettnya var
skulle kunna fungera i decenniersystem framöver. Men skattesystemsom

ständigt till ekonomiska och politiska förhållanden; såanpassas nya även
detta Redan hösten 1991 hade det förändratssystem. 25 punkterpå och

förelåg.rad förslag till ytterligare förändringar Den förändringspro-en
har fortsatt sedan dess. T.ex. har differentierats, ochcessen momsen arvs-

gåvoskatten sänkts, skattereduktion för fackföreningsavgifter slopats,
skatten aktievinster,på värdepappersfonder och kapitalförsäkringar sänkts,
avkastningsskatten privata pensionsförsäkringarpå sänkts, den allmänna
löneavgiften slopats i tiden framskjuten sänkningsamt, skatt påen av
kapitalinkomster och reduktion till underskottsavdrag; förlust frånrättav
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kvittas inkomstskall under vissa förhållanden kunnarörelse mot av
arbete.

genomfördes under den borgerliga regeringsperiodenDe förändringar som
i huvudsak borgerlig opinion. Marginalskattereduk-tillfredsställde en

symbolisera reformen ochtionen låg fast. komDen någotpå attsätt att
definitivabetraktats dethöja marginalskatten skulle mångaav somnog

huvudprinciper. opinionen ibrottet skattereformens Men ärmot aven
mitten i denna fråga och förskjutningardelad småpåstort sett av

eller hållet kan förskjuta balans-värderingsförändringarna andraåt ena
högerorienteradmarginalskattefientligas position stärkspunkten. De av en

dominerar itillväxt och effektivitetväljaropinion och frågorattav om
lågkonjunkturer dåoffentliga debatten. sker regel underden Så ävensom

människorframtiden tenderararbetslösheten och för att göraoron
för låga marginal-ängsliga och rädda förlora det de har. Argumentatt

ikan i sådant klimat lätt framstå allmännyttansskatter argumentett som
få ochtjänst och inte egennyttigt krav. Rösterna däremotett ärsom

dynamiskaEmellertid skatterefonnensförlorar resonemangetsvaga. om
ekonomi ochtrovärdighet tiden landetseffekter i längre går attutan

position stärksstatsfinanser förbättras. marginalskattevänligasDe även av
i detfrågor solidaritet och jämlikhet debatten. Iutrymmeatt som ges

inkomstutj moralisktperspektivet framstår krav ämnande skatterpå som
ökning ojämlik-berättigade och inte enbart egennyttiga. En fortsatt av

tillskrivas skattereformenheten i ekonomiska de kanoavsettresurser, om
näringeller ej, dessa krav.åtger

val ochNär socialdemokraterna återkom till makten efter 1994 årsså
både miljöpartiet sina positioner inträffadevänsterpartiet och stärkt en
maktförskjutning till jämlikhetssträvande opinionens fördel.den Enmer
femprocentig vämskatt inkomster viss brytpunkt infördes,på över en
låt lovat slopa den då statsfinanserna kommit i balans. Dettaattvara man

i strid reformensstod, liksom de tidigare förändringarna, medmånga av
helt i linje socialdemokratiska väljarbasensintentioner med denmen var

vilja.

naturligt i demokrati skattemissnöje inom block ellerDet är att etten
parti tilli politisk handling detta block eller parti kommeromsätts när
makten. stabilt skattesystem skulle ha krävt partigränser ochEtt överen
inkomstgrupper bred uppslutning de politiska växlingama inteså att

påverkat viljan ändra i de egenskaperna hadeMennämnvärt att systemet.
inte århundradets skattereform. genomfördes socialdemokra-Den av en
tisk regering hade förankring inom väljarkåren.den Intemen svag egna
heller inom borgerliga gilladedet blocket alla delar reformen ochman av
ändrade i den stabiladärför hade makten. En lärdom detnär är attman
skattesystemet inte bara fråga hitta effektiva konstruk-denattär en om
tionen utifrån skatteekonomisk teoribildning till frågadelutan stor en om
legitimitet opinionsstöd.och Kanske det inte alls möjligt konstrueraattär

åtnjuter brett stöd politiska maktskiften intesåett system attsom
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påverkar vilj ändra i Skattepolitiken befinnernämnvärt sigatt systemet.an
allt mitt i den politiska höger-vänster dimensionenstrots konfliktfält. Det

robusta skattesystemet verkar fortfarande utopi.vara en
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Bakgrund1

Skattereform 1990- I 991en

En skattereform genomfördes i Sverige 1990 ochåren 1991.stor
Reformen innebar för fysiska bl.a. kraftigt sänkta marginalskat-personer

breddning skattebasema för inkomst tjänst och kapitalter, samtav av en
kraftig reducering ränteavdragens värde. Barnbidrag, pensionstillskottav
och bostadsbidrag höj des. Sänkningen marginalskattema beräknadesav

6 BNP. Sänkningen finansierades bl.a.motsvara procent av genom
breddade skattebaser i inkomstbeskattningen förmåner och kapital och
för mervärdesskatten växling till gröna skatter bl.a.samt genom en

höjda skatter energi.pågenom

Beräkningarna budgeteffekterna skattereforrnens regelförändringarav av
innebar för individinkomsterskatten sänkning skatteuttagetpå meden av

Ökadeinemot 29 mdkr. pensionstillskott, bostads- och barnbidrag om
beräknat drygt mdkr ingick8 också del i reformen. Sänkt skattsom en

individinkomsterpå och ökade bidrag skulle därmed tillföra hushållen ca
37 mdkr vilket kr invånare.4.300 Andra åtgärdermotsvarar per som
ingick i reformen medförde samtidigt hushållens kostnader ökade föratt
bl.a. boende och energi för full infördes vissa tidigarepásamt att moms
momsbefriade eller lågt beskattade tjänster hotell,t.ex. restaurangbesök,
frisörer.

Skattemfonnens budgeteffekter, mdkr

Skatt och avgifter på individinkomster bidrag till hushållensamt

Ändrade Skattesatser -89,lm.m.
Basbreddningar anställningsinkomster +12,7
Basbreddningar i kapital +38,6m.m.
Näringsverksamhet +3,8
Särskild löneskatt +5,4
Pensionstillskott, bostadsbidrag, barnbidrag -8,2m.m.
Summa -36,8

ÖvrigII: finansiering reformenav

Moms och punktskatter +28,4
Juridiska beskattning +1,2personers
Dynamiska effekter +5,0
Summa +3-4,6

Sänkningen skatten individernas inkomsterpå och höjda bidrag tillav
hushållen finansierades bl.a. höjda indirekta skatter. finan-Igenom
sieringsbilden ingick också mdkr i5 form dynamiska effekterav av
reformen.
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framskrivningarbudgeteffekterna baseradesBeräkningarna på avav
inkomstårettidpunkt kändavid dennaskattebaserna för det senast

skatteba-beräkningar baseradeoch 1988. Ex påinkomståren 1987 post
ochkort sikt 1991visar reformen årenfaktiska utveckling påattsernas

árl. runda tal hälftenmdkr Iunderfinansierad med 251992 percavar
inkomstskattentill omläggningenunderfinansieringen hänförbarär avav

tillOrsaken dennaför fysiskakapitalinkomsterförvärvs- ochpå personer.
gjorde in-löneökningarhögaunderfinansieringen bl.a.del attär somav

marginal-i högreskattereformen förtsvid tiden förkomsttagarna upp
Kostnaderna förbaseradespropositionens kalkylerskatteskikt vad på.än

ursprungligai dendärmed högremarginalskattesänkningen blev än
underfinansieringenkapitalbeskattningen sammanhängerkalkylen. För

kapitalbeskatt-fördärmed skattebasernatillgångspriserna ochmed att
framskrivningari deutvecklades långsammareningen i praktiken än som

hälften under-reformpropositionen. andraDengjordes i samband med av
skattebaserna förtill utvecklingenhänförbarfinansieringen är moms,av

dynamiskadeoch företagsskattensärskilda löneskattenden attsamt
materialise-finansieringen inte torde haled iingickeffekter ettsomsom

inledningenrådde underkonjunkturlägeförsämradei detrats avsom
1990-talet.

hushållensväsentliga avseenden påverkaiSkattereformen förväntades att
kommittésärskild KUSKekonomiska situation. Enoch företagens

följa utvärdera reformen.uppgift ochtillsattes med att upp

Läsanvisning

faktiskastatistik den ekonomiskadokumenterasI denna rapport om
före reformen och ettmellan 1992för hushållen 1989 åretutvecklingen

bakgrundsbe-inleds med allmänefter reformen. Rapportenår en
definitio-statistikkällor,i avsnitt allmäntskrivning. Därefter 2tas upp om

föröversiktlig beskrivning utvecklingenavsnittI 3 avges enner m.m.
i detalji avsnittDärefter behandlasolika två separata mergrupper.

avsnitt beskrivsdet förstaåldrarna. l 4utvecklingen för de aktiva
i det andra avsnittutifrån och 5utvecklingen hushållsperspektiv tasett

Slutligen beskrivsmedinkomster och skatter individansats. ut-upp en
avsnittför 6.vecklingen pensionärerna

ekonomiska för hushållenuteslutande de aspekternaDet är SOTD
hushållens levnadsförhål-behandlas. bredare aspekterkommer För påatt

förankring, fritidsaktiviteter,hälsotillstånd, sociallanden såsom t.ex.
till kartläggningarotrygghet hänvisas depolitiska somm.m.resurser,

för undersökningarolika tidsintervall inom SCB:smed görs avramen
ULF-undersökningarna och de levnadsnivå-levnadsförhållandena de s.k.

Forskning.genomförs Institutet för Socialundersökningar LNU avsom

Se siddettabetänkande 77.
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Skattereformen och påverkanannan

Utvecklingen hushållens ekonomiska standard mellan 1989 och 1992av
påverkas rad olika faktorer skattereformen. Syftet medutöverav en
denna översiktlig belysning det samlade skeendet.attrapport är ge en av
Effekterna skattereformen kan endast till del renodlas gentemotav
effekter inverkan.av annan

Löneutveckling Skattereformens
,önebildningI regeländringar

Andra
7X regeländringar

ÅArbetslöshet ZL
Faktiskautvecklingen

Beteendeanpassningar
i hänger medsom sammanX skatlereformen

Ränteläge
Andrabeteendeanpassningar

Trendbrott under perioden

Perioden innebar för hushållens1989-1992 del brott i utvecklingenett
delen 1980-talet. Arbetslösheten ökade och alltfler fick sinmot senare av

sysselsättning via arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 1992 i snittvar
berörda474.000 denna inledande fas210.000 1989. Imotpersoner

lågkonjunkturen drabbades särskilt de hårt.av yngre

LTabeIl: Antal arbetslösaoch antal arbetsmarknadsåtgärdel;i tusental
Källa: ArbetskmñsundersökiungamaAKUSCB

1989 1990 1991 1992
Arbetslösa 67 75 133 233
Arbetsmarknadspolitiskaåtgärder 143 139 173 241
Summa 210 214 306 474

2.Tabcl1:Relativarbetslöshet°o åldersgrupperför olika
Källa:SCBArbetskmñsundersökrtingamaAKU.
Ålder 1989 1990 1991 1992
16-19 3,5 5,1 7,5 11,6
20-24 3,1 3,2 6,1 11,5
25-44 1,3 1,4 2,8 5,4
45-54 0,8 0,9 1,4 2,6
55-64 1,3 1,5 2,2 3,2
Samtliga 1,5 1,7 2,9 5,3

Låneräntorna ökade. l februari 1989 räntenivån för femårigtett nyttvar
villalån 11,2 och i februari 1992 12,5 Räntan förprocent procent.
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medlemslån ökade från till 17,6 Med hänsyn tillTCO 13 attprocent.
sjönkprisutvecklingen samtidigt det fråga högst betydandevar om en

ökning bortsett från effekterna begränsningenrealräntoma ävenav av av
december till december föll generalindexränteavdragen. Från 1989 1992

Stockholmsbörsen med Under började mark-28 1992på procent. även
falla.nadsvärdet hempå attegna

Uppgifter hushållssektorn i nationalräkenskaperna visar hus-attöver
kraftigt. konsumerar hushållen inte helahållens beteende ändrats Normalt

den löpande disponibla inkomsten del Under delenutan en sparas. senare
1980-talet inträffade dock konsumtions-boom och hushållenav en

disponiblakonsumerade betydligt de löpande inkomsterna. Manänmer
lånade således för konsumtionsändamål. Värdestegringama fastigheterpå

i högkonjunktur troligtvisoch allmän optimism rådande motornvaren
inledning inträffat.för detta beteende. Under 1990-talets har motsatsen

Med fallande fastighetsvärden, värdeminskningar finansiella tillgångar,på
allmän osäkerhet framtidenhöga realräntor, hög arbetslöshet och en om

sparincitament följerde ändrade skattereformen harsamt som av
hållit konsumtionen istället och betalathushållen igen ochpå sparat

tillbaka lån.

Hmhållsseldoms årsDiagram: disponiblainkomst ochkonsumtion.Fasta 19913. priser
nivå.

Kalla: NationalrlkemkapenlnNSCB R

Mdkx
850

Privatkonnuntion

750

700

Ditponibelinkomtt650

600.
19801981198219831984198519861987198819891990199119911993
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Allmänt2 statistikkällor,om

definitioner m.m.

Som underlag för denna används i första hand inkomstför-SCB:srapport
delningsundersökning, HINK, vissa uppgifter från den totalräknadesamt
inkomststatistiken. Redovisningen grundas dels sammanställningarpâ av
material SCB publicerat i form statistiska meddelanden ochsom av

Sverigez,särskilda kring inkomstfördelningen irapporter dels särskildapå
bearbetningar SCB gjort uppdragpå Kommittén för utvärderingsom av

skattereformen KUSK. Specialbearbetningama har fogatsav som
appendix till denna bilaga.

Allmänt HINK jämfört med andra källorom

Uppgifterna i HINK baseras årligpå urvalsundersökning omfattaren som
10.000 hushåll. HINK-populationen inte helt överensstämmandeärca

med totalbefolkningen. Populationen i HINK i och medär snävare att
institutionshushåll personer boende ålderdomshem,på sjukhemfängelser
m.m. och hushåll där hushâllsföreståndaren levt i Sverige mindre ettän
halvt harår exkluderats i HINK. HINK-uppgifterna hämtade frånär en
intervju från deklarationer och administrativasamt register.

HINK urvalsundersökning Vilket innebärär skattningarna vidatten
uppräkningen till riksnivå kan osäker för vissa variabler. Det gällervar
i första hand sällan förekommande variabler. Exempel sådanapå är
reavinster och förmögenhetsskatt. Osäkerheten blir också redovis-stor om
ningen skulle uppdelat mycketpågöras små I synnerhet detgrupper. om
gäller studier extremvärden såsom utvecklingen för litett.ex. skiktav ett

med höga inkomster.extremtav personer

Populationsavgränsning och inkomstdefinitioner i HINK skiljer sig åt
mellan HINK och den aggregerade ekonomiska bild för hushållssektorn

erhålls i nationalräkenskaperna NR. Populationsavgränsningensom är
i HINK. Inkomstdefinitionensnävare avviker också bl.a. hurgenom

reavinster, inkomst hem och ränteutgifter hanteras i inkomst-av egna
definitionerna. HINK betraktar realisationsvinster inkomst medan NRsom
betraktar dessa förändring i hushållens kapitalstock. I NR tilldelassom
hushållen teoretiskt beräknad inkomst hem vilket inte iegeten görsav
HINK. I den definition disponibel inkomst normalt används i denav som
officiella statistiken HINK betraktas ränteutgifteröver utgifter försom
konsumtion och de påverkar därför inte disponibel inkomst.

zKjell Jansson:Inkomstfördelningeni Sverige1980-1991SCB Rapport1993:1
InkomstfördelningenI Sverige1975-1992SCB Rapport1994:1
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storleksordningen de förändringarfå överblickFör påatt över somen
iHINK-undersökningamas resultat dennainträffat kommerårenöver

makrotalredovisas i form aggregerade beloppbl.a. attrapport av —— -
kan dessaVid jämförelse med andra källorhela HINK-populationen.för

HINK-populationensavvika. Orsakerna kan delsmakrotal av-vara
urvals-gränsning jämfört med andra källor dels HINKatt ärsom en

behäftad med osäkerhet. HINK-undersökning för vissa variabler är
riktningentill förklara och förståmakrotalen bör dock kunna bidra att

utvecklingenvariabler bestämtstorleksordningen deoch pá avsom
ilevnadsstandard de HINK.hushållens ekonomiska såsom mäts

Disponibel inkomstbegreppet

anslutning tillstatistik publiceras i HINKden officiella löpandeI som
inkomst efterförenklat definierasdisponibel inkomst starktbrukar som

därvidbidrag. inkomsterna ingårtillägg för olika Iskatt med typer av
reavinster.pensionsinkomster ränteinkomster ocharbets- och ävenutöver

beräkning huvudsak ansluterI denna kommer iattrapport göras somen
beräkning därDärutövertill den officiella statistikens definition görs en

inkomsteninverkan den disponiblareavinstemasreaförlustemas på rensas
och kan därför skymmaReavinstema varierar kraftigt mellan årenbort.

till förändringarna mellanunderliggande utvecklingenden när serman
fördelningsprofil bör kanske medenskilda Reavinstemasår. snarare -

kapitaliserade värdestegringar blirtill det frågahänsyn att är somom
transaktioner samlat längre tidsperioder.likvida vid specifika överses-

Ekvivalensskala för jämförbarhet mellan olika hushållstyperm.m.

jämförbara och uttrycks konsum-Inkomster för olika hushåll görs per
i officiellationsenhet med hjälp ekvivalensskala används denav en som

statistiken hushållens inkomster. Anledningen till detta möjlig-attöver är
olika skillnaderheterna till direkt jämförelse mellan värden ökar när

elimineras. ekvivalensskalaberoende olika hushållsstorlek Denpå som
förmeddelats socialstyrelsen beräkningardensammaanvänts är som av

inkomstnormer i bedömning utbetalning social-samband medav om av
bidrag.
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konsumtionsenhetsskala ke.-skalaEkviv -
1989-1990 1991-1992

ny-k.e.
1,15 1,16l vuxen

Ytterligare 0,760,75en vuxen
0,55 0,56Bam 0-3 år
0,65 0,66Bam 4-10 år
0,75 0,76Bam 11-17 år

fbr ñâr följa marginellaSkalanharjusterat: 1991-92 deAnm. att
förändringarsocialstyrelsenmeddelatför1991.som

naturligtvis diskuteras.Vilken ekvivalensskala skall tillämpas kansom
innebär egentligen inga skalfördelar förskala redovisasDen ovansom

familjer barn skalan enbart efterflerbarnsfamiljer relativt med få går——
iblandstudier inkomstfördelningen användsbarnens ålder. l andra enav

flerinnebär stordriftsfördelar denekvivalensskala större än ovansom
hushâllet3.ingår i Valet ekvivalensskala har storavpersoner som

olikabetydelse för jämförelsema i nivåerna mellan Dennagrupper.
mellanfokuserar dock i första hand utvecklingen årenpårapport snarare

relativa förhållandet mellan olika familjetyper.detän

redovisas hushåll i aktiv ålder till ochResultaten uppdelat upp 64 årpå
Åldersklassificeringen sker därvidpensionärshushåll 65 ellerår mer.

efter hushållsföreståndarens ålder. den i hushålletDenne är person som
förvärvsinkomstl.har störst

Skattereform basbreddninens gar

Skattereformens basbreddningar inkomster tidigaremedförde att som
skattefriabetraktades behandlas skattepliktiga fr.o.m. 1991.som som

Dessa förmåner har hushållen disponerat före reformen de haräven men
endast till mycket liten del kunnat fångas i HINK-statistiken för tidigare

har sökt uppskatta effekterna basbreddningarna har iSCB ochår. av
görligaste gjort och jämförbara1989 1990 medmån åren år.senare
Basbreddningarna innebar för tidigare in-1989 18 mdkr doldaatt
komster till inkomstlades tjänst för förhöjning det1989 enav av
beskattningsbara löneunderlaget med i snitt för3,5 procent uppnåatt
jämförbarhet förhållandenamed efter skattereforrnen. Vidare lades 21ca
mdkr till inkomst kapital tyngdpunkten låg därvid reavinstbe-påav -
skattningen mdkr.+12

’T.ex. ekvivalensskalanhar deñnierats kvadratroten ingårantaletsom ur personersom
i hushållet.

Denna definition innebär det bland aktiva hushållende kan ingå pensionäreratt
nämligen i de fall den definieras hushållsföreståndaresammanbormedsom som en
pensionär.Vice kandetblandpensionårshushålleningåpersoner aktivåldernämligenversa

hushållsförestândaren pensionäroch makenmakan i aktiv ålder.är ärom
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Översiktligt3 utvecklingenom
för olika grupper

Den disponibla inkomsten exkl. reavinst har i fasta priser ökat med 63
mdkr eller 9 mellan 1989 och 1992. framgårSomprocent av samman-
ställningen nedan har lön, företagsinkomst och sjukpenning därvid
minskat med hela 55 mdkr. Genom arbetsmarknadsstödet ochatt
pensionema ökat och hushållen dragit ned betalningarna privatapå av
pensionspremier minskningen de sammanlagda arbets- ochstannar av
pensionsinkomsterna mdkr.2 Barn-, bostadsbidragpå och övriga icke-
skattepliktiga transfereringar till hushållen har ökat med mdkr och13
skatten har förrensat skatt reavinst minskat medpâ 52 mdkr.

Inklusive reavinst blir utvecklingen den disponibla inkomsten någotav
lägre 7 beroendeprocent reavinsterna kraftigt minskarpå mellanatt
1991 och 1992.

4. Tabell: Hushållensinkomstsammansiittning1989-1992.Fastapriser
HINK-beloppAgglegemde HINK-maluotal för hushållsamtliga

Killa:SpecialbearbetningHINKav
mdkr års1992 priser Förändring1989-1992

1989 1990 1991 1992 mdkr %i
Lön 661 676 637 634 -28 4%
Företagsinkomst 23 20 16 14 -9 -39%
sjukpenning 62 65 58 43 -19 -30%m.m.
Delxumma 746 761 712 691 -55 -7%ovan
Arbetsmarknadsstöd 1l 1l 18 39 +28 +245%
Övriga inkomster 2 3 6 6 +4 +176%m.m.
Pensionspijemic Sl 12 10 8 -7 -46%
Simunaalbetslnkonlst 744 763 726 728 -17 -2%
Pension 187 179 191 202 +15 +8%
Totalt arbete-tpension 931 942 917 929 -2 -0%
Rénteinkomsterutdelningar 49 51 43 48 -O 1%-
Ränteutgiñer 37 94 84 92 +4 +5%-
Reavinstbrutto 39 38 36 17 -22 -56%
Bam- och bostadsbidrag 23 24 30 30 +7 +32%
Övrigatransfereringar, 14netto 14 16 20 +6 +40%

iÅ i iSlutlig skatt 328 326 269 264 -64 -20%.Slutlig 312exklskatt skatt reavinst 312 259 260 -52 -17%
Disponibelinkonst inkl. leavinst 728 743 773 781 +53 +7°o
Disponibelinkomst exkl. mavinst 704 719 747 768 +63 +9%

Utvecklingen enligt makrotalen inte hänsyn till hur försörjnings-tar
bördan utvecklats under perioden. iMätt konsumtionsenheter har försörj-
ningsbördan ökat Ökningenmed 4 mellan 1989 och 1992. berorprocent
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dels befolkningsökning, dels andelen ensamhushåll ökat. Mättpå på att
inkl.konsumtionsenhet har den disponibla inkomsten reavinst ökatper

Ökningen förmed dito exkl. reavinst 4,8 procent.3,2 procent
pensionärshushållen har varit bättre för hushållen i aktiv ålderklart än

tabell för pensionärerna har därvid varit5. Bästa 1992.se året

Tabell: Förändring disponibelinkomst totalt och konsumtionsenhet.5. av per
Fastapriser.

disponibelFörändring% inkomstav
totalt konsumtionsenhetper

förmakrotal samtliga varav
Inkomstbegrepp hushåll
Tidsperiod aktiv ålder hushåll
Disponibel inkomst inkl reavinst:
1989-1990 +2,0 +1,6 +2,0 -0,7
1990-1991 +2,5+4,0 +1,2 +1,0
1991-1992 +1,1 +0,4 -0,4 +4,4
Helaperioden +7,3 +3,2 +2,6 +6,2
Disponibel inkomstexkl reavinst:
1989-1990 +1,6+2,1 +1,7 +1,6
1990-1991 +3,9 +0,8+1,1 +2,8
1991-1992 +2,7 +1,5+2,0 +4,7
Helaperioden +9,0 +4,8 +3,9 +9,4

Förändringen den disponibla inkomsten varierar olikamellanav grupper.
Det främst medelålders pensionärshushåll55-64 harårär samt yngre som
fått de procentuella ökningarna. Den åldersgrupp har destörsta som

inkomsternahögsta har därmed förskjutits från till45-54 årgruppen
innebär55-64 Det under de detår. årenatt senaste ärgruppen personer

födda 1930-talet ökat sina inkomster och har depå ocksåmestsom som
högsta inkomsterna.

De har fått det Framföralltde har desämre ärgrupper som unga.
kvarboendes och ensamstående barn fått sänkta inkomster. Detutanunga

i dessa svårigheterna arbetsmarknaden märkts först.påär grupper som

Kvarboendebetecknarde mellan år18och29 har harbottangettattpersoner som man
halvaåret någonhos eller bådaföräldrarna.över
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medianvärdetDiagram: Procentuellförändring 1989-1992 fiir disponibelinkomst6. av
leavinst.‘inkl. Fastapriser.

åldersgruppoberoende familjesanmmmiitmingPer av

Efter familjesammansätuiing

Hushåll PensionärshushållHushåll bambamutan m.

%
i

7
3
t:å
ä

Nedan behandlas utvecklingen för hushåll i aktiv pensionärs-ålder och
hushåll för sig.var

Kallar SCBRapport Uppgifiema i diagrammet1994:1. disponibelinkomstinkl.avser
reavinst enligt den definition användsi den officiella inkomststatistiken.Dennasom
definition i med den definition disponibelinkomst inkl. reavinstöverensstämmerstort av

användsi denna Undantaget i första handhanteringen betalningarrapport. ärsom av av
privatapensionspremier. dragits vid beräkningenDessahar disponibelinkomst dennaav av

vilket däremotinte har gjortsmed officiella statistikensden definition.rapport
undanröjaFör oönskadinverkanpåresultatet lågaellerhögainkomsteratt extremtav an-

vänds i diagrammenmedianvärdeni stället for medelvärden.På detta undvikssätt att
påverkasresultatet någon eller några inom redovisningsgrupphar krañigtav om en

avvikandevärdenfrån övriga i gruppen.
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i aktiv ålderHushåll4

och familjerAntal4.1 personer

och med drygt 2ökade mellan 1989 1992underAntalet 65 årpersoner
personer gyllene medelåldernliksombarn ökadeAntalet småprocent.

kring krigsåren.födda under ellerdvs.åldersgruppen 45-54 år personer

år.Folkmängdunder657. Tabell:
årslutetmellan ,i börjanochm;rKaila;SCB: avresp.

Förändring1989-19921989 1992
Ålder tusental %tusental tusental i

+67 +12,7595528-4
+4,5+225045- 9 482
-4,3-36844 80310-17

-27 -3,28l18-24 842 4
+0,3+8423 2 43225-44 2

+140 +l4,0006 1 14745-54 l
-2,5835 -2155-64 856

+153 +2,26 982 7 135Summa
varav

+53 +2,8-17 1 854 1 907
+100 +2,018-64 5 128 5 228

ensamstâendehushâllen ökadefamiljestrukturen innebar dessaFör âr att
ensamstáendehushâllen ingårmed bam.i antal både de och de Iutan-

hushåll kvarboende, dvsdärvid separata även personergruppensom
hoshar har bott halvamellan 18-29 âretâr angett att översom man

oförändrade i antaleller båda föräldrarna. Sambohushállennågon var
familjer med eller flera bam.med viss förskjutning 3moten
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8. Tabell: Fan|iljesammansatming hushillsfiilestaindaxemed 18-64år.
KallaHINK1989och1992,

Antal hushåll,tusental
1989 1992

Sammanboende bam 759 759utan
Ensamstående barn 1 615 l 687utan

Sammanboende bammed 845 846
baml 339 332
bam2 354 346

3 el. fler bam 151 168

Ensamståendemedbam 199 233

Summa 3 418 3 525

4.2 HINK-makrotal för aktiva hushåll

bildEn inkomstutvecklingen mellan 1989 och 1992 i formav av
aggregerade inkomstsummor HINK-makrotal för hushåll i aktiv ålder

nedan. Redovisningen sker uppdelat på:ges
a arbets- och pensionsinkomster
b kapitalinkomster

ickec skattepliktiga transfereringar
d slutlig skatt

disponibel inkomste

För underlätta jämförelse tiden uttrycks alla belopp i fastaatt priseröver
nivå1992 omräknat medårs KPI.

Arbets-a och pensionsinkomster aggregerade belopp—

Till arbets- och pensionsinkomster har förts de inkomster brukarsom
in i det taxeringsmässiga begreppet inkomst tjänstsorteras ochav

näring. Avdrag har gjorts för premier för pensionsförsäkring härsom ses
tillomperiodisering arbetsinkomstema tidpunkt.som en av en senare
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år.hushåll HINK-makmtal.18-64pensionsinkomsterförArbets-ochTabell:
utlagdabasbreddningar.inkluderar1989och 1990Beloppenför

Förändring1989-1992änmdkr 1992 priser
k.e.dkr % %9921990 1991 11989 perm

-4,4% -7,9%-28,8664,5 626,4 623,8652,6Lön
-40,4%-38,2%14,6 12,6 -7,817,8öretagsinkomst 20,4F

-30,3% -32,8%42,5 -18,563,6 57,2sjukpenning 61,0m.m.
-10,9%-55,0 -7,5%698,2 678,9734,0 745,8Delsummaovan

+250,7% +237,9%+27,S18,3 38,4Arbetsmarknadsstöd 1,0 11,2l
Övriga +l58,3%+168,l%6,1 +3,82,9 5,8inkomster 2,3m.m.

-47,1%-6,4 -45,0%9,3 7,814,1 11,0Pensionspremie
-5,9%-2,4%715,7 -17,3749,0 713,0733,0Simunaalhetsinkomst
+3,7%+7,6%51,3 +3,647,9 51,447,7Pension
-5,3°o-13,7 —1,8%767,0796,9 764,4780,7Totalt arbete-+-pension

sjukperiod mediförsta dagarnaarbetsgivaren de 14betalarFrån 1992 en
sänktesförsäkringskassan. Dessutomsjukpenning frånsjuklön i stället för

sjukperiod.dagarnainledandesjukförsäkringen under denivån i tre av en
sjukpenning intei löninnefattasmedför vadDetta äratt resp.som

företagarin-ersättningar i form lön,Totalt hardetsamma åren.över av
mdkr eller 7,5minskat med 55sjukpenning i fasta priserochkomst

försörjningsbördantillhänsynoch 1992. Tasmellan 1989procent genom
till inemotminskningen llkonsumtionsenheträkna uppgåratt pro-per

ökat medarbetsmarknadsstödetdelvisMinskningen attcent. uppvägs av
betalningarnadragit nedHushållen har ocksådrygt mdkr. på27 av

till vilketi förhållande 1989pensionsförsäkringspremierprivata är av
inkomst. Vadhushållens disponiblaför utvecklingenbetydelse ärsomav

långsiktigt dockpremiebetalningarna svårtnivånormal på ärmeraen
marknadsförde försäkrings-gamla skattesystemetMed detatt avgöra.

skatteplaneringsargument. Detpensionsförsäkringarna bl.a. medbolagen
tillfälligtinkomstlägenkan premiebetalningama i högreantas att var

högagamla skattesystemetsförhöjda det sista med det1989 åretsom var
kraftigt minskat med detSkatteplaneringsmotivet harmarginalskatter. nya

pensionssystemetframtida kollektivaUtformningen detskattesystemet. av
Än detpensionssparande.påverka hushållenskommer däremot äratt egna

pensionsspa-långsiktig nivå det privatatidigt bedöma vilkendock för att
hushållenstabiliserats ochförhållandenarandet kommer hamna påatt när

deterfarenhet inkomsteffektemaöverblickar och fått systemet.av nyaav
med mdkrpensionsersättningama minskat 14Totalt har arbets- och ca

försörjningsbördanhänsyn tillunder Tas uppgåreller tvåstrax procent.
hushållen i aktiv ålderpensionsinkomster förminskningen i arbets- och
förändringentill tidsprofilen 1990till drygt 5 Ser påprocent. varman

underOmslaget kom 1991.fortfarande bra för hushållen.årett
i kvarpensionsinkomstema ligger 1992Arbets- och påsettstort samma

nivå 1991.som
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b Kapitalinkomster aggregerade belopp—

Tabellen nedan Visar vissa variabler med anknytning till de aktiva
hushållens kapitalinkomster och kapitaltillgângar. När studerarman
siffrorna bör medveten de behäftade med osäkerhet.att ärman vara om
Viss reservation kring de slutsatser dras kan därför sin plats.påsom vara

10.Tabell: Kapital. Hushåll 18-64år. HINK-makmtnl föraren 1989-1992.
Beloppenför 1989och 1990inkluderarutlagdabaslneddningar.

mdkr 1992 årspriser Färändr,mdkr
1989 1990 1991 1992 1989-I992

Ränteinkomsterutdelningar 32,6 33,7 27,2 31,1 -1,5m.m.
Rânteutgiñer 82,3 89,1 79,1 86,3 +4,0
Räntenerto -49,6 -‘5,4 -51,9 -55,2 -5,5

Reavinst 29,4 33,1 32,2 14,1 -15,3
Reaförlust 0,2 0,2 2,3 3,7 +3,5
Reavinstnetto 29,2 32,9 29,8 10,4 -18.8
Skattpå reavinstreaförlust 11,4 12,3 9,3 2,9 -8,5
Reavinxt efterskatt 17,8netto 20,6 20,5 7,5 -10,3
Tillgångarfskulden
Bankmedelprivat 252 243 236 239 -14
Andrafinansiellatillgångar 389 341 207 204 -185
Egethemfritidshus marknadsvärde 1015 1058 1087 957 -58

Privatskuld 755 752 641 638 17
Åiflllkälllebldlñrñ; hem rbeloppeteget ingår hushållens’ umga ochl avserutgiñsmitorbrutto.

Hushållens banktillgodohavanden har minskat i fasta priser mellan 1989
och 1992. Finansiella tillgångar i övrigt har minskat kraftigt i värde -

halvering i fastanästan priser. Men osäkerheten i siffrorna bören
understrykas. Slumpfelen i det statistiska underlaget för dennastoraär

Minskningen förklaras bl.a.post. kraftigt kursfallett värdepapperpâav
under denna period. Detta illustreras generalindex för aktier sjönkattav
med 28 från slutetnästan 1989 tillprocent slutet 1992. Beaktasav attav
inflationen samtidigt ökade med drygt 23 det sig såledesprocent rör om

halvering aktiekurserna i fasta priser. Ränteinkomsterutdelningaren av
har i fasta priser minskat mellan 1989 och 1992 minskningen dockär-
liten.

låneskuld7Hushållens privata minskade med 117 mdkr i fasta priser
mellan 1989 och 1992. Minskningen inträffade i första hand mellan 1990
och 1991. Mellan 1990 och minskade1991 också ränteutgiftema med ca
10 mdkr. Ett höjt ränteläge medförde dock ränteutgiftema ökadeatt åter

7Skulderi näringsverksamhet inte medräknade.âr
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har ränteutgifterna,hela perioden 1989-1992under 1992. Sett trotsöver
begränsningenmed mdkr. Beaktarminskade lâneskulden, ökatden 4 man

nettokostnader för lånen ökatränteavdragen har hushållens ännu mera.av
hemfritidshus vilketsjönk marknadsvärdetUnder 1992 på eget är av

sin skuldsättning.betydelse för hur hushållen påser

nivå, minskartill låg högReavinstema, 1989 1991 pååren ensom
vad deendast tredjedelkraftigt Reavinsterna 1992mycket 1992. är aven

Minskade reavinster innebär 1992dessförrinnan.åren att staten tapparvar
högkon-mdkr jämfört medskatteinkomster i storleksordningen 6 7á

reavinsternas utfalltidigare bör dockjunkturåret 1991. Som nämnts ses
lång-perioder och bedömas utifrån sådantsamlat längre ettöver mera

siktigt perspektiv.

förmånligt överföra delskattereformen det mycketFöre att avvar
det fanns sparavdragberodde delssparandet barnen. Detta påpå ettatt

barnen kunderänteinkomst skattebefriad delsunder 1.600 kr på attvar
kapitalinkomstema. Iutnyttja grundavdraget kr fullt10.000på ut mot

ellerränteinkomst 11.600 krpraktiken kunde barn 1989 ha på ettett en
inteskatt förutsatt barnetkapital kr betala100.000på attutan attöver

samladespecialbearbetning visar dehade andra inkomster. En att
ochmdkr ochfinansiella tillgångarna hos barnen 24 räntorär ca

mdkr samband medutdelningar detta kapital till 1,7 Iåret.på uppgår om
räntorutdelningar ökat med 400skattereformen har skatten barnspå ca

till tabellmkr från mkr 520 mkr 1992 11.130ca ca

årTabell: Räntor,utdelningaroch beräknadskatt för ham under 18ll.
år 19921989och

19921989
medel- andel Totalt medel- andelTotalt

med värde medvärde
värde värde

mkr kr % mkr kr %
59Bankmedel 18041 9 808 61 20 437 10624

Aktier finansiellaoch andra 6 440 3 501 16 3 788 l 969 22
tillgångar

Faktiska och utdelning 737 61l 734 943 62 l 903räntor

Beräknadskatt 132 71 3 521 271 61
Skattenför beräknad ochutdelningarlades övrigaAnm. 1989år räntor toppensomom av

årsbeskattningsbarainkomster. övrigt skattereglertillämpats,Skattenför 19921 har1989 år
påberäknadmed ochutdelningarförsamtliga.Siffrornai tabellenbygger30procent räntorav

frånbearbetningarkontrolluppgiftervilketinnebär understiger kr och100atträntorav som en
ingår någonbankinte i beloppeneftersom koncrolluppgiftintelämnasi dessafall, Barnsamma

små såledesinnehav bankmedelkommer intemedi beloppenoch i detmedmycket av
beräknadeandelstaletca 60procentför bankmedelinnehav.

intressant iakttagelse kapitalet ligger kvarEn längeså påär att ännu
läggsbarnen det från skattesynpunkt egalt det påatttrots årnumera om
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barnen eller föräldrarna. finnsDet säkert viss tröghet i tillbakataatt
sparandet från barnen och de ändrade skattereglerna kan i fallså
förmodas främst för fördelningenfå betydelse nysparandet. Men detav
kan också i förstahushållen hand och tidigare harså att ävenvara ser,

fördelning familjemedlemmarnasparandets mellan långsiktigsett, som en
inkomstplaneringsfråga mellan generationerna skatteplane-änsnarare en
ringsfråga. Sparandets fördelning mellan barn och föräldrar skulle i fallså

relativt okänsligt för skattereglema. Eftersom det med devara nya
skattesystemet egalt för det totala skatteuttaget ränteinkomsternaär om
ligger föräldrarna eller barnen försvinner skatteplaneringsmomentetpå ur
bilden och sparandet andra överväganden.styrs av

Icke skattepliktiga transfereringar aggregerade beloppc m.m. —

samband skatterefonnenI med förstärktes barn- och bostadsbidrag.
Barnbidragen höjdes från kr5820 barn löpande pris till1989årper
9000 kr bam fick1991. Ensamstående med barn för ochår 1991årenper

efter ansökan särskilt1992 stöd 1800 kr via försäkringskassanett om
kompensation för skattereduktionen 1800 kr för ensamståendepåattsom

med barn slopades i samband med skattereformen. Beloppet för 1991 ut-
betalades i fall först under 1992. Bostadsbidragen höjdes.många

Översikt12. Tabell: barnbidragm.m.
1989 1990 1991 1992

Barnbidrag,löpandepriser kr kr5 820 6 720 000 kr kr9 9 000
Barnbidrag,1992årspriser 7 188kr 7 520kr kr kr9 202 9 000

skattereduktionför bam kr1 800 1 800 kr slopad slopadensamst.m.
Kompensationsstödför bam 1 800 kr krensamstm. l 800

Avdrag för underhållsbidrag 3 000 kr kr3 000 slopat slopat

Transfereringama till hushållen har ökat kraftigt mellan 1989 och 1992
se tabell vilket till13 del beror de förändringar i bidragssystemenpå

gjordes i samband med skattereformen. I fasta priser uppgårsom
ökningen till mdkr12 eller drygt 30 Barn- och bostadsbidragprocent.ca

för hälften denna ökning +6,5 mdkr. Mellan i förstaänsvarar mer av
hand och1991 1992 ökar också socialbidrag och studiemedel vilket bl.a.
torde sammanhänga med det ändrade arbetsmarknadsläget.
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år. HINK-makrotal.Hushåll 18-64Tabell: Bidrag13. mm.
Förändring 1989-1992ånsmdkr 1992 priser

mdkr %1991 19921989 1990 i
+27,9+3,713,8 17,3 17,1Barnbidrag 13,4

-1,65,5 -0,15,3 5,7Underhållsbidrag 5,6
+58,37,5 +2,84,9 6,3Bostadsbidrag 4,8
+57,74,8 6,5 +2,44,4Socialbidrag 4,1
+30,79,9 1,7 +2,89,0 9,0 1Studiemedel

Övriga +47,9+0,3transfereringar 0,7 0,6 0,5 1,1positiva
+31,649,4 +11,937,5 37,9 44,5erhållna transf.Summa skatterna

-0,3 -5,14,9 5,15,4 5,0transfereringarBetaldanegativa
studiemedel.förstahandtnnsfereingar återbetalningBetaldaAnn. negativa avavser1

medmellan och 1991fick bostadsbidrag ökade 1989hushållAntalet som
hushåll medAndelenmed ytterligare 39.000.och till 199286.000

Höjdatill 1992.från 1989 10,4bostadsbidrag ökade 7,1 procentprocent
förklaringar.viktigaökad arbetslöshethyror och är

bostadsbidraglruslrállåren1989-1992.antalet14. Tabell: Utvecklingenav
månad år.respektiveTusentali maj

Hushåll barnBarnfamiljer utan
Totalår år el. äldreEnsamstående 18-28 29boendeSam

2421298 1331989 -
uppgiñ saknas1990

32829 14132 1531991
36740 211992 136 170

+125+28 +21Förändring +38 +371989-1992

Källa: BoverketRapport1995:1

d Slutlig agregemde beloppskatt -

kapitalin-förvärvs- ochslutliga skatten inkluderar skatt påDen utöver
förmögenhetsskatt. Det skattesyste-fastighetsskatt ochkomster även nya

förvärvsin-delas i skatttransparent. Skatten kan påmet är uppmera
efter skattereformen beskattasoch kapital dessakomst separat.attgenom

ioch kapitalinkomsterskattereformen beskattades arbets-Före samma
förvärvskälla.

minskat frånslutliga för aktiva hushåll har i fasta priserskattenDen
minskning medoch 57mdkr till 217 mdkr mellan 1989 1992275 en-

skatteutfallet blir minskningenför reavinstemas inverkanmdkr. Rensas på
mdkr.49
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15.Tabell: Slutlig skatt.Hushåll år.18-64 HINK-nmkmtal.
mdkr års1992 priser Förändring,mdkr

1989 1990 1991 1992 1989- 1991-
1992 1992

Skattpå inkomst 225,4 -2,5tjänsñnäring: 222,8av .. ..
Dito iskatt arbets-ochpensionsinkomst% 29,5% 29,1%av

Skattpå kapital -7,01,8 -5,2m.m.: .. ..
Nettoskattpå räntorutdelningarlâneräntor -l5,6 -16,2 -0,6.. ..
Nettoskattpå reavinstreaförlust 11,4 12,3 9,3 2,9 -8,5 —6,4
Fastighetsskatt 2,6 3,4 6,8 7,1 +4,5 +0,3
Förmögenhetsskatt 2,8 1,9 1,4 1,1 1,7 -0,3-

Övrigt 0,0 0,0 -l,7 -0,3 -O,3 +1,4

Slutlig skattinkl. påskatt reavinst 274,5 277,7 225,5 217,3 -57,2 -8,2
Dito iskatt arbets-% och pensionsinkomst35,2% 34,8% 29,5% 28,3%av
Slutlig skattexkl skattpå reavinst 263,1 265,4 216,2 214,4 -48,7 -1,8
Dito skatt i % arbets-och pensionsinkomst33,7% 33,3% 28,3% 28,0%av

jämförbarhetAnm.F6r uppnå medlöntagarnahuratt umasnlringsidkarnslutliga‘ skattjusterat;l-llNK-lmaterialetjamRSrtmedhurdenredovisas attsedeln.på Egenavgiñemaingårintei slutligaskatteni HlNK.

Uttryckt i arbets- och pensionsinkomstema för de aktivaprocent av
hushållen har skatteuttaget förrensat reavinst minskat från till33,7 28
procent.

e Disponibel inkomst aggregerade belopp-

I tabell 16 sammanförs HINK-makrotalen för arbets- och pensionsin-
komster, kapitalinkomster, transfereringar och skatt och den disponibla
inkomsten beräknas.

aktivRensat för reavinst har den disponibla inkomsten för hushåll i
ålder ökat med mdkr i fasta46 priser mellan 1989 och 1992 en-

Ökningenökning med 7,8 fördelar sig relativt jämntprocent. åren;över
1990 +16 mdkr, 1991 +17 mdkr och 1992 mdkr.+13 Men drivkrafterna

olika.var
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år. 1-[INK-maluotal.Hushåll 18-64Disponibelinkomst.16.Tabell:
Förändring1989-1992mdkr 1992 årspriser

k.e.%mdkr %1991 19921990 i i1989 per
-5,3%-13,7 -l,8%764,4 767,0780,7 796,9pensionsinkomstArbets-ocha

-8,1%-4,7%-1,533,7 27,2 31,1Ränteinkomsterutdelningar 32,6bl
-53,8%-52,0°o-15,333,1 32,2 14,129,4Reavinst,bruttob2

+26,8%+3l,6%49,4 +11,944,5transfer. 37,5 37,9skattefriaErhållnacl
-8,6%-5,l%4,9 5,1 -0,3transfer. 5,4 5,0negativaBetaldac2

-23,7%-57,-2-20,8%217,3277,7 225,5reavinst 274,5inkl. skattpåSlutlig skattdl
-21,5o—18,5%-48,7216,2 214,4reavinst 265,4skattpå 263,1Slutlig skattexkl.d2 ,

+2,6%+38,8 +6,S%638,0 639,2618,9600,4inkl. reavinstDisponibelinkomst
a+b1+b2+c1-c2-d1

+3,9%+45,6 +7,8%628,1598,1 615,1582,4exld. reavinstDisponibelinkomst
a+b1+cl-c2-d2

föränd-övrigtökade löner. Iökningen medsammanhängde1990 var
ringarna relativt små.

i fastasjukpenningföretagarinkomster inkl.ochminskade lön1991
Ökat pensionsersätt-och ökadearbetsmarknadsstödmdkr.priser med 48

be-pensionspremiebetalningarneddragning deningar och viss egnaaven
social-bostadsbidrag,Barnbidrag,till mdkr.32,5gränsade nedgången

Skattebetalningamainemot mdkr.studiemedel ökade med 7bidrag och
mdkr.priser medminskade i fasta 49reavinstför skattrensat på

naturligtvisskatten dettatill minskningen årHuvudförklaringen ärav
i fasta priserdeskattereformens andra Mengenomförandet etapp. ävenav

roll. tordepensionsinkomsterna spelar Dessaochminskade arbets-
beräknadei fasta prisermdkr deni storleksordningen 10 15förklara á av

fårskatterefonnen dettaskattebetalningarna. såminskningen Att ârav
kraftiga löneök-till följd debl.a.genomslag beror pá attstort man av

marginalskatteskikten. Dettainingarna och tidigare förts1990 år upp
skattereformens 3050-tillmedför sänkningen skatten 1991att av

denkraftigare. inkluderarblir desto Den så att säga ävenprocentssatser
till följd de högaoch tidigare årskatteskärpning uppstod 1990 avsom

i samband med skattere-framskrivningar gjordeslöneökningama. De som
löneutveckling.förutsättningen lugnareformen baserades pâ om en

ytterligareLönerföretagarinkomstersjukpenning minskar med1992
gjordesbesparingarminskningen demdkr. Till del förklaras20 av som
arbets-ändringar sjukförsäkringen. Minskningeni attuppvägs avgenom
medRänteinkomstema ökade 4marknadsstödet ökade med mdkr.20

med 5studiemedel ökadeBostadsbidrag, socialbidrag ochmdkr. nästan
mycketreavinst minskadeSkattebetalningama exkl. skattmdkr. på men

förvärvsin-frånlite. exkl. reavinst minskade 28,3Skatten procent av
komsterna till 28,0 procent.
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4.3 Inkomstutvecklingen för olika deciler
hushåll 18-64 år

Övergång från HINK-makrotal till inkomst kansumtionsenhetper

harOvan beskrivits utvecklingen för hushåll i aktiv ålder.aggregerat
Ingen hänsyn har tagits till försörjningsbördan. Men antalet harpersoner
ökat och antalet ensamståendehusháll har blivit fler. iMätt volym antal
konsumtionsenheter har försörjningsbördan för hushåll i aktiv ålder ökat
med 3,8 mellan 1989 och 1992.procent

Rensat för reavinst har den disponibla inkomsten för hushåll i aktiv
ålder ökat med 3,9 k.e. Beroende reavinstemaprocent på minskatattper
under perioden blir ökningen inklusive reavinst lägrenågot 2,6 procent.

Förändring1989-1992,%
Inkamstbegrepp: HINK akmtal Dita k.e.-m per
Disponibelinkomstinkl. reavinst +6,5 +2,6
Disponibelinkomst exkl. reavinst +7,8 +3,9

Vilka hushåll företrädda de olika decilemaär i

Nedan kommer utvecklingen beskrivas för hushållatt med olika dis-
ponibel inkomst. Den metod därvid används denär är gängsesom som
i denna studier. Hushållentyp efter storleken sin disponiblasorteras påav
inkomst konsumtionsenhet k.e.. Sorteringen har gjorts efterper
disponibel inkomst inklusive reavinst SCB:s ordinarie disponibelin-
komstbegrepp. Efter denna sortering indelas hushållen i intervall10 sk.
deciler vardera innehåller 10 hushållen. Eftersom antaletprocentsom av

miljonerhushåll i aktiv ålder tilluppgår 3,5 innebär detta varjeattca
decil omfattar 350.000 hushåll. Tabellerna 17 a-d visar för 1992 vilkaca
hushållstyper återfinns i de olika decilerna.som

Hushåll barn antalsmässigtutan 70utgör hushållen, samboen-procent av
de med barn 24 och ensamstående med barnprocent 7 procent.

förstaI decilen återfinns i första hand ensamstående ochunga
inkluderar bl.a. kvarboende inkomster.utan störregruppen egna
Ensamstående med barn har sin tyngdpunkt i decilema till2 vilket4 även
gäller för familjer med eller3 flera bam. Samboende enbamsfamiljer
ligger däremot med tyngdpunkten högre i decilerna. De tre överstaupp
decilema domineras hushåll barn där kommitutan bit iav man en upp
åren.

Arbetarfamiljerna koncentrerade till decilemaär till4 8 medan tjänst-
mannafamiljerna ligger med sin kärna i decilema till7 10. Den socioeko-
nomiska grupperingen visar också med tydlighet decil socioekono-1att
miskt heterogensett samling.är en
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En allmän reservation bör framföras kring resultaten för decil
decilsammansättningen blandad inte bör dra1 så nâgraattärav man

ekonomiska levnadsförhållandenaegentliga slutsatser de enbartom
utvecklingstal för decilen visas i dennabaserat depå rapport.som
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17. Tabell:Vilka husluillstyperåterfinns dei olika decilema Hushåll år:18-64 1992.

a Hushållssanrnmnsättning.Fördelning% inom decil.resp.
Hushållstyp Decil efter disponibelinkomst k.e Samtligaper

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hushåll
Ensamstående barn 81 51 39 43 49 51 50 42 32utan 41 48
18-24 65 27 15 17 16 13 8 03 3 17
25-44 10 14 14 17 21 24 27 22 20 15 18
45-64 6 10 10 9 12 14 16 16 19 17 13

Grftasamboende barn 4 7 8 8 11 15 23 40 45 55utan 22
18-24 1 1 l 1 2 3 3 2 O 2
25-44 0 2 2 1 2 3 7 11 10 5
45-54 1 l 1 1 2 3 5 13 16 24 7
55-64 1 3 4 4 5 6 9 15 16 20 8

Ensamståendemedbam 3 15 18 13 7 4 2 3 1 1 7
Samboendemedbarn 12 27 36 37 33 31 25 16 13 11 24

bam1 3 5 7 9 14 16 15 10 9 7 9
bam2 4 8 17 22 16 13 7 5 4 3 10

2+ bam 5 14 12 7 3 2 2 1 0 1 5

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

b Hushâllssanmransäüning.Fördelning% på olika deciler.
Decil efter disponibelinkomst k.eper

Hushållstyp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa
Ensamstående bam 17 11 8 9 10utan 11 10 9 9 7 100
18-24 39 16 9 10 10 7 5 2 2 0 100
25-44 5 8 7 9 12 13 15 12 11 8 100
45-64 4 8 8 7 9 11 12 13 14 13 100

Gifta boende bam 2 3 4utan 4 5 7 11 19 21 26 100sam
18-24 4 8 4 9 13 16 18 17 10 1 100
25-44 1 5 4 3 4 6 14 19 23 22 100
45-54 2 2 2 2 5 7 19 24 36 100
55-64 2 3 4 4 8 ll 18 20 24 100

Ensamståendemedbam 4 22 27 19 11 6 3 4 2 1 100
Samboendemed bam 5 11 15 15 14 13 10 5 5 I00
1bam 4 5 7 9 15 17 16 11 9 8 100

bam2 4 8 17 22 16 13 8 5 4 3 100
2+ bam 10 30 26 15 7 4 4 2 1 1 100

Samtligahushåll 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
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decil.Fördelning% inomSocioekonomiskgruppering.c resp.
Samtligainkomst k.e.Decil eller disponibelSocioekonomisk per
hushåll9 105 6 7 83 41 2grupp

195 4 29 67 29 17 12förvärvsarbetande: 67 3
0O 01 08 247 l 1studerande-
234 3 410 14 9år 218-64pens.-
01 04 218 16 7 6fTrv.arbövr-

7795 9588 92 9266 79 8621 54nsiällda:A
3136 30 1143 41 4032 38Arbetarfamiljer: 10 25

6 1821 1325 24 2216 20 24facklärda 8-
5 1315 1718 17 1812 15facklärda 2 9-

337538 40 4927 28 34Tjänstemannafamiljer 3 1 211
10 811 109 10 125 101 4lägre-

15312414 18 17 1812 122-mellan
915 345 6 9 103 50 1högre-

14Övriga 16 914 1713 15 147 19 13anställda

01 1 1antbrukare 4L
32 2 26 3 3Egenföretagare 8

100 100100 100100 100 100 100100 100100Summa

på olika deciler.Fördelning%Socioekonomiskgruppering.d
disponibelinkomst k.e.Socioekonomisk Decil eñer per

9 10 Summa5 6 7 83 41 2grupp
1002 16 5 3 3Ejfärvärvsarbetande: 36 20 16 9

0 1000 0 03 3 1studerande 65 15 12-
1005 7 6 416 10 7år 3 18 2418-64pens.-
1000 07 8 4 2f6rv.arb 27 12 1031övr-

10012 12 129 10 11 11 12nställda: 3 7A
10 4 10013 13 12Arbetar-familjer: 3 8 10 13 14

10012 8 3fanklärda 5 13 14 13 129 11-
10013 412 14 13 14 12facklärda 7 101-
10015 23änstemannafamiljer 9 10 12 121 3 6 8

12 12 10012 14 14-lägre 2 5 12 11
15 20 1009 12 11 12mellan 1 3 8-
17 38 1005 6 6 10 llhögre 0 2-

Övriga 7 10010 10 12 11anställda 5 14 10 10 11

1005 5 2Lantbrukare 35 23 12 8 4
8 100I0 7Egenföretagare 25 19 9

10 10 100Samtligahushåll 10 10 10 10 10 1010 10
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Utvecklingen disponibel inkomst k.e.av per

Utvecklingen disponibel inkomst k.e. för de olika decilemaav per
framgår sammanställningen nedan. Disponibel inkomst visas delsav
inklusive dels exklusive reavinst.

18. Tabell: Förändring disponibelinkomst k.e. fiir olika deciler 1989-1992.av per
Hushåll ålder.i aktiv Fastapriser.

Inkomst- Decil efter disponibelinkomst k.e.per
begrepp exkl10
Tidsperiod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 roppskik10 Sarmtliga
Disponibel inkomst inkl reavinst:
1989-1990 -4,3 +0,1 +0,9 +1,1 +2,4 +3,0 +3,2 +2,9 +2,4 +4,6 +0,5 +2,0
1990-1991 -15,4 -1,2 -1,0 -1,4 -l,3 -0,6 +0,7 +1,8 +2,8 +5,0 +6,8 +1,0
1991-1992 -1,9 -0,1 +0,4 +0,7 +1,0 +0,7 -0,l -0,3 +0,2 -4,1 +0,8 -0,4
Helaperioden -20,6 -1,2 +0,2 +0,3 +2,1 +3,2 +3,8 +4,5 +5,4 +5,3 +8,2 +2,6
Disponibel inkomstexkl. reavinst:
1989-1990 -2,9 +0,1 +0,8 +1,4 +1,9 +2,9 +3,2 +2,7 +2,4 +2,6 +1,8 +1,6
1990-1991 -15,5 -1,2 -0,9 -1,5 -1,2 -0,6 +0,9 +1,5 +2,5 +5,0 +5,3 +0,8
1991-1992 -2,0 -0,0 +0,5 +0,7 +1,4 +1,3 -0,0 +0,3 +1,2 +4,2 +3,3 +1,5
Helapenoden -19,6 -1,2 +0,4 +0,6 +2,1 +3,5 +4,1 +4,5 +6,2 +12,3 +10,7 +3,9

Det iögonfallande utvecklingen för demest 10 hushållenär procent av
Ävenhar lägst inkomster. decilgrupp 2 har haft negativsom ut-en

Övrigaveckling obetydlig. decilgrupper har haftän positiv utveck-om en
ling med de högsta procentuella förändringarna för decilgrupperna 6-10.
Rensat för reavinst ligger ökningen den disponibla inkomsten iav
decilema 6-8 kring 3,5 á 4,5 för decil 9 6på och förprocent, procent

decilen på 12översta Reavinsterna minskade kraftigtprocent. mellan
1991 och 1992 vilket har betydelse för decilen.stor Inkluderasöversta
reavinsterna i den disponibla inkomsten begränsas ökningen i decil tilll0
5 medan effekterna förprocent övriga deciler inkludera reavinster-attav

har relativt liten inverkan utvecklingstalen.påna

hushållenAtt dragit ned betalningarnapå privata pensionspremierav
bidrar till ökningen hushållens disponibla inkomster. Som framgårav av
tabell 19 neddragningen pensionspremierna för 1,2svarar procenten-av
heter ökningen den disponibla inkomsten för de aktiva hushållen.av av
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av19.Tabell: Utvecklingen disponibel inkomst efter och före privataav
Hushåll ålder:penslonsprenner: l aktiv

Inkamstbegrepp Decil efter disponibelinkomst k.eper
exkl10 Samt-

I 2 3 5 toppskikt liga4 6 7 8 9 10
Disponibel inkomst inkl reavinst:
p-premieavdragen -20,6 -l,2 +0,2 +0,3 +2,1 +3,8 +4,5+3,2 +5,4 +5,3 +8,2 +2,6
p-premie avdragen -20,8 -1,6 +0,0 +0,1 +1,5 +2,5 +3,6+2,9 +3,8 +2,3 +4,9 +1,4

Disponibel inkomstexkl. reavinxt:
p-premieavdragen -19,6 -1,2 +0,4 +0,6 +2,1 +3,5 +4,5 +6,2+4,1 +l2,3 +10,7 +3,9
p-premie avdragen -19,8 -1,6 +0,2 +0,4 +1,5 +2,8 +7,2+3,1 +3,8 +4,3 +8,4 +2,7

Särskilt för decil 10 neddragning premiebetalningama viktigär av en
tillorsak har fått disponera Med stabila1992 1989.att att änman mer

regelsystem för skatter och pensioner bör avsättningarna någorlundavar
jämnt fördelade och de har därför ingen betydelse föråren störreöver

den disponibla inkomsten. de iutvecklingen Just studerasårav som
denna har emellertid ändringarna skattereglema haft betydelserapport av
för storleken hushållens premiebetalningar och därmed för hurpå även
de disponibla inkomsterna utvecklats.

Vad har då med inkomsternahänt mellan och i de olika1989 1992
hushâllsdecilerna

Arbets- pensionsinkomstemaoch grundläggande förbetydelseär av
inkomstutveckling.hushållens Tabellen nedan visar hur dessa förändrats

i olika deciler mellan 1989 och 1992.

20. Tabell: Arbels- och pensiominkomstemasutveckling 1989-1992för olika decller.
Hushåll år.18-64 Perke. Fantapriser.

Förändring k.e. mellan och% 1989 1992.Fastai priser.per
L6n+ Före betalning rbets-ochAprivata ierav penmpnern
färetagsinkam pensionsink.st+

Decil efter disp. sjukpenning efter betaldaarbetginkamgf Q-bet;-fpen3[gnginkm.m.
ink. k.e. privata ierper pen.v.prem

1 -51 -40 -38 -38
2 -26 16 l 6 16- - -
3 19 l 2 12 12- - - -
4 -15 -9 -9 -8
5 13 -7 -8 -8-
6 -11 -6 -6 -6
7 -8 -5 -6 -6
8 -l l -8 -6 -6
9 -9 -7 -5 -4
10 0 +2 +4 +6

decil 10 exkl. -3 -3 -1 +2
toppskikt
Samtliga -l l -7 -6 -5
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företagsinkomst ochdecilen ersättningarna i form lön,I första har av
roll spelar därvid ökadesjukpenning halverats i fasta priser. Stor

har de nämndaförluster i egenföretagen. I arbetsinkomst ersätt-utöver
skattepliktigaövrigainkluderats arbetsmarknadsstöd ochningarna även

inkomster. haft inverkan de lågaarbetsmarknadslägetHelt klart påattär
minskat medpensionsinkomst i decilarbets- och har ldecilerna. Summa

decil medmed och i 12i decil 16 338 2 procent.procentprocent,
före avdrag föroch pensionsinkomsternadecil har arbets-I 10

Utveck-pensionsförsäkringspremier ökat med 4betalning procent.av
deinte representativ för 350.000lingen för decil dock10 merpartenär av

och tillhushållen i decilen. Undantar översta topprocenten serman
pensionsinkomsterna föreochdecilens övriga hushåll har arbets-3 l 5.000

till dragitEfter hänsynpremiebetalningar minskat med l attprocent. man
för dennaoch pensionsinkomsternapremiebetalningarna ökar arbets-ned

förjämföra med 6del decil mednedre 10 2 procentattprocentav
toppskikti decil finnsdecilen helhet. pekar lODetta på ettatt överstsom

inkomstutveckling hushållrelativt bättrehushåll haft sett änav som en
dragit nedövriga inkomstfördelningen. Decil har ocksåi delar 10 pâav

utsträckningpensionsförsäkringspremier ibetalningarna större änav
indikation pensionsför-deciler vilket fårövriga på attnärmast ses som en

sista med detsäkringar utnyttjades för skatteplanering under de åren
arbetsinkomstemasuppgiftergamla skattesystemet. HlNKzs ut-om

avsnitt därveckling för toppskiktet bland hushållen dock osäkra. l 5är
individperspektivinkomster redovisas utifrån kommeroch skatter ett

utifrånarbetsinkomsternas utveckling för toppskiktet belysasatt en
inkomststatistiken.specialbearbetning totalräknadeden Samman-av

fattningsvis uppgifterna styrker höginkomsttagarnakan här att attsägas
ihaft utveckling arbetsinkomsterna vad gällerbättre änen av som

genomsnitt för och heltidsarbetande. visar sig ocksåde helårs- Det att
omsättningen ganska i toppskiktet. således inteDetstorär ärav personer
exakt återkommer i toppskiktet efterår år.samma personer som

decilerInkomsremas olikasammansättning i

visar olika inkomstposters disponibla in-Tabellen nedan andel denav
komsten och Inkomstposterna har därvid till1989 1992. relateratsåren
disponibel inkomst för reavinst.rensat

skattepliktiga ersättningar pensionsgrundande utbetalningarfrånvinstan-t.ex.ärsom
delsstiñelse, skattepliktigtperiodisktunderstöd reglering vissamellanhavandensamt av
mellanf‘ama.nsf‘oretagoch den privata ekonomin. övriga inkomsterDessa äregna av
mindrebetydelse i de högstainkomstlägena.utom
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å:hushåll18-64 olika decller21. Tabell: Disponiblainkomstenssammansättninglör i
1989och 1992.

disponibelAndel inkomstexkl reavinst% av
skattefria skatt Dixpanibelrbets- skattefriaA ränte-varav

exkl. skatt inkomstefter och arbesmark- inkomsterDecil negativapositiva
transfer. transfer: exkl.disponibel pensionsink.nadsstöd utdelningar reavinst
bidraginkomst k.e. instreavper

1,6 25,3 1001989 93,9 2,6 7,2 25,81
21,7 10072,5 13,1 8,0 42,4 1,21992

3,5 0,9 30,6 1002 1989 107,9 4,4 20,0
22,1 10091,7 12,8 3,1 28,0 0,71992

35,20,8 1003 1989 118,2 3,2 3,3 14,4
25,00,7 1001992 103,8 9,3 2,9 19,0

125,8 10,3 1,0 38,4 1004 1989 3,0 3,2
1001992 114,5 9,7 3,2 12,0 0,8 28,9

6,5 0,8 42,8 1005 1989 133,5 2,7 3,7
0,8 31,0 1001992 120,6 9,0 3,2 8,0

0,86 1989 135,6 4,1 43,7 1001,9 4,8
32,01992 123,3 7,9 3,6 6,1 1,0 100

7 1989 1,7 4,6 47,7 100141,1 3,0 1,0
1992 127,9 5,3 4,2 3,3 1,0 34,4 100

8 1989 49,1143,6 1,1 4,5 2,2 1,2 100
1992 129,7 0,8 35,74,4 4,4 2,4 100

9 1989 145,5 0,7 5,7 0,8 51,81,4 100
1992 132,1 2,8 5,1 0,7 37,81,3 100

10 1989 144,1 0,5 12,2 1,1 0,9 56,6 100
1992 136,5 1,0 9,5 0,8 0,7 46,1 100

decil exkl.10 1989 149,0 0,5 7,9 1,1 0,9 57,1 100
toppskikt 1992 136,6 1,1 7,5 0,8 0,7 44,2 100

I
Samtliga1989 134,1 1,9 5,6 6,4 0,9 45,2 100

1992 122,1 6,1 5,0 7,9 0,8 34,1 100

Axbetsmarknadsstéd för ökande andel den disponiblasvarar en av
incomsten. gäller samtliga decilerDetta särskilt markant i decilernamen

Bidragsinslaget1-7. har ökat i decilerna 1-6, i oförändrat istortär
decilerna 7-9 och har minskat i decilen.översta
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Inkomster och skatter5 ettur

individperspektiv
Individer i aktiv ålder

Beskrivning5.1 populationenav

dettal avsnitt står individemas skattepliktiga inkomster och skattebe-
talningar i blickpunkten. Redovisningen omfattar i åldern 18-64personer

med undantagår studerande med arbetsinkomst understigande ettav
basbelopp.

Totalt omfattas miljoner4,9 Individerna har medsorteratspersoner.
pensiong.hänsyn till storleken inkomsten från arbete och Materialetav

redovisas fördelat deciler. Varje decilpå omfattar således 490.000ca
individer. Hur de olika decilerna ålders- och syssel-är sammansatta -
sättningsmässigt framgår sammanställningen nedan. förvånandeInteav-
finns korrelation mellan ålder och arbetsinkomst. Andelen heltids-en
arbetande ökar också successivt med stigande deciler.

22. Tabell: Inkomstiaganmsfördelning på åldexiaxbetstidinom decil. 1992.resp
Deciler efter arbetsinkomst+pensi0nsink0mst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa
Genomsnittligarbets-ochpensionsinkømst,tkr:

23,8 78,9106,1 125,6 141,8 156,6 172,5 192,5 222,5 337,4 155,8
Fördelningpå ålder %:i

år18-24 24 20 19 17 13 10 7 3 3 0 12
år25-44 42 41 47 50 51 51 51 53 47 44 48
år45-54 16 17 17 19 20 23 25 26 30 39 23

55-64år 18 22 16 14 16 16 17 17 20 17 17
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Medelålder 37,9 39,8 38,2 38,4 39,6 40,4 41,2 42,3 44,0 45,4 40,7
Fördelningpå arbetstid %:i
Heltid 13 12 21 34 64 75 81 84 88 92 56
Lång deltid 9 34 49 44 20 14 11 11 8 5 21
Kort deltid 26 22 13 9 7 4 5 3 2 91
Övriga 53 33 17 13 9 7 3 2 2 l 14
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Antalet i den studerade populationen i oförändratär stortpersoner sett
mellan Menåren. ökande andel tillhör övriga vilket tordeen gruppen
återspegla ökande antal haratt ett fåsvårt stadig inkomstattpersoner en
eller får arbetsmarknadsstöd. Andelen arbetar kort deltid eller tillhörsom

I ’Deflnierad 16n+F6retagarinkomst+sjukpenningm.m.+arbetsmarknadsers21tming+6v-som
riga skattepliktigaersättningar-avdragför pensionsförsåkringoch periodisktunderstöd.
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övriga ökar från till19,8 23,2 mellan 1989 och 1992.procentgruppen
Förändringen inträffar mellan 1991 och 1992 tabell 23.

på23. Tabell: Fördelning arbetstidi procent
1989 1990 1991 1992

Heltid 59,2 57,5 58,9 56,2
Lång deltid 21,1 24,2 21,3 20,6

deltidKort 8,7 8,2 8,4 9,1
Övriga 11,1 10,1 11,4 14,1
Summa 100 100 100 100

Ökningen övriggruppen hamnar i första hand decilerna tabell1-6påav
24. skall inteDetta tolkas arbetslösheten i första hand drabbadeattsom
de tidigare tillhörde dessa deciler. också följdDet ärpersoner som en av

inkomsttagama i samband med arbetslöshet byter plats i inkomstför-att
delningen.

Öviiggmppem24. Tabell: ej arbete andel olika decileri i 1989-1992
Deciler efter arbetsinkomst+pen.vion.sinkomst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Summa
1989 45,7 26,7 11,4 9,9 6,6 4,4 2,5 2,1 0,8 0,5 11,1
1990 43,4 23,8 12,8 7,9 5,6 3,2 1,5 1,2 1,0 0,8 10,1
1991 45,9 28,0 13,2 9,9 5,5 4,7 1,9 2,2 1,0 1,4 11,4
1992 52,6 32,6 17,2 13,2 9,5 6,6 3,2 2,3 2,4 1,4 14,1

5.2 Utvecklingen arbets- och pensionsinkomstemaav

Arbetsinkomsterna har ändrat sammansättning mellan och1989 1992.
Inkomsterna lön, företagsinkomst och sjukpenning har i fasta priserav

inkomsttagare. Ökatminskat imed genomsnitt 11 tkr arbetsmark-per
nadsstöd, ökade pensioner viss neddragning de privatasamt en av
pensionspremiebetalningama nedgången totalt för arbets- ochattgör
pensionsinkomsterna vid minus kr.2.700stannar pâett

Dessa inkomstposterbör samlatberoendepå arbetsgivarinträdesjuklön infördesattses
i sjukförsäkringenfr.o.m. 1992.Del dentidigaresjukpenningeningårdärförfr.o.m. 1992av
i lönevariabeln.
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25. Tabell: De arbetsrelateradeinkomstemassammansättninginkl. pension
årsGenomsnitt inkomsttagare.1992 priser.per

18-64årindivider exld. studerande.
inkomsttagare,tkrGenomsnitt Andel inkomstper av av

arbete %Förändring +pensi0n;
Inkomstposr 1989 1990 1991 1992 19891992 1989 1992
Lön 81,7132,8 134,6 128,1 127,2 -5,6 83,8
Företagsinkomst 4,2 3,6 3,0 2,6 1,6 2,6 1,7-
sjukpenning 12,5 13,0 11,8 8,7 -3,8 7,9 5,6m.m.
Delsumma 149,5 151,2 142,9 138,6 -11,0 94,3 88,9ovan
Arbetsmarknadsstöd 2,2 2,2 3,6 7,5 +5,3 1,4 4,8
Övriga inkomster 0,4 0,5 1,1 1,1 +0,8 0,2 0,7m.m.
Pensionspremie 2,9 2,2 1,9 1,6 1,01,3 1,8-
Summaarbeisinkomst 149,2 151,7 145,7 145,6 -3,6 94,1 93,5
Pension 9,3 9,2 9,8 10,2 +0,9 5,9 6,5
Totalt arbeta-pension 158,5 160,9 155,5 155,8 -2,7 100,0 100,0

Uttryckt i innebär detta arbets- och pensionsinkomsterna förprocent att
inkomsttagarna samlat minskat med i fasta priser tabell2 sesett procent
26.

26. Tabell: Arbets-och pensionsinkomstinkl årsarbetsnmrlamdsstöd 1992m.m.. priser.
Genomsnitt procentuellaförändringar:samt

årIndividen18-64 exkl. studerande.
Snitt inkomsttagare,tkr Förändring %iper

efterDecil arbets+ 1989- 1990- 1991- Hela
ionsinkømst 1989 1990 1991 1992 1990 1991 1992 periodenpens

1 30,1 28,0 29,1 23,8 -7 +4 -18 -21
2 77,7 79,7 79,2 78,9 +3 -0 +2
3 106,2 109,0 105,1 106,1 +3 -4 +1 -O
4 127,3 129,3 124,3 125,6 +2 -4 +1 -1
5 145,4 146,8 140,5 141,8 +1 -4 +1 -3
6 161,0 162,6 155,5 156,6 +1 -4 +1 -3
7 177,6 179,9 172,8 172,5 +1 -4 -0 -3
8 198,4 202,7 193,4 192,5 ~5+2 -0 -3
9 229,4 233,6 221,5 222,5 -5+2 +0 -3

10 331,8 336,9 333,6 337,4 +2 +1 +2
decil exkl10 308,0 309,8 302,6 305,7 +1 -2 +1 -1

toppskiktet

Samtliga 158,5 160,9 155,5 155,8 +2 -3 +0 -2

Den minskningen visar decil med minskning1 real 21största påen
Närmare 23 minskningen hänförbar till försämradeprocent. ärav

företagsinkomster. denna decilI hamnar nämligen företagare gåttsom
med underskott och har inkomster.andra Totalt för decilensmå ärsom
företagarinkomsterna negativa. Utslaget alla inkomsttagare i decilenpå
uppgick dessa negativa företagarinkomster till1989 under kr400strax
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ökar till Nedgången därföroch underskottet 4.100 kr 1992. kanår sägas
iåterspegla egenföretagama haft problem samband med konjunktur-att

nedgången. negativa företagarinkomstema har kommitDe ökaatt
dominansen idecilen.

Minskningen för decilema i mellanskiktet decilema till5-9 3uppgår
procent.

Decil uppvisar inkomstutvecklingenden bästa med ökning10 påen
utvecklingenDen avvikande för denna decil dock inte2 procent. är

Ökningenrepresentativ för individerna decilen.i kon-merparten ärav
centrerad till toppskiktet i decilen. Undantar toppskiktett överstaman om
50.000 har decilens inkomster minskat med En1 procent.personer
förklaring till det ändå finns differens ligger i inslaget arbets-att atten av
marknadsstöd litet. arbetslösa i deciler iDe hamnar andra och decil 10är
finns kvar i förklaring till positivaarbete. En den ut-personer mera
vecklingen för decilen också efter skattereformen dragit nedattär man

betalningarna privata pensionspremier.pá av
Arbetsinkomsternas utveckling för det toppskiktet iöversta är en

urvalsundersökning HINK behäftad med osäkerhet. Inkomstutveck-som
lingen för toppskiktet kommer därför belysas i avsnittatt ett separat
baserat uppgifter den totalräknade inkomststatistiken.pâ ur

Inkomstsammansättningen i de olika decilema 1989 och framgår1992 av
tabellen nedan. Framträdande det ökade inslaget arbetsmarknadsstödär av
i framför allt decilema Betalningama1-6. privata pensionspremier harav
dragits ned i samtliga deciler särskilt kraftigt i decil denna10. Imen
decil kan också ökat inslag inkomster från pensioner inoteras ett av
första hand arbetsmarknads- övrigaoch enskilda pensioner; appendixse
och från övriga skattepliktiga inkomster. En hypotes det bakomattär
ökningen övriga skattepliktiga inkomster bl.a. skulle kunna liggaav
utbetalningar från vinstandelsstiftelser. Dessa blev populära under denna
period.
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och 1992.olika deciler 1989sammansiiflning1och pensionsinkomstemas27. Tabell: Arbels-
år smdemnde.Individen18-64 exkl.

rbets-ochochpensiominkomst Aarbets-Andel %efter arbets-Decil av summa
phensionsink.Övr. SummaArbets- PensionerPrivata iochpensionsinkamstLän+

arknads- skattepl. genomsnittföretagsink penxiøns-+ m
ink.städ ink.jukp. premier taganzS perm.m.

års1992 pri-
tkrser,

100 30,]16,7 -4,80,584,6 3,0decil 19891
23,110019,4 -2,114,4 1,167,31992

77,710023,5 -2,13,3 0,474,9decil 2 1989
78,510023,2 -0,71,0 1,065,6 11992

décil 106,1-1,8 1000,8 10,486,9 3,719893
106,110011,6 -0,910,8 0,877,61992

127,11009,8 -1,64,0 0,5decil 87,319894
125,1-0,8 1000,9 8,180,3 11,41992

145,46,5 -1,2 1000,491,2 3,1decil 19895
141,1-0,7 1000,7 6,38,585,11992

161,11000,3 5,7 -1,193,6 1,5decil 19896
156,-0,6 1000,3 5,089,1 6,21992

177,11004 4,6 -1,40,6 0,3decil 96,07 1989
172,.1000,5 4,5 -l,01,11992 94,9

100 198;0,1 4,0 -1,40,4decil 1989 96,98
192,.1000,5 4,2 -0,892,1 4,01992

229,2,5 -1,7 1000,3 0,1deci1 1989 99,09
222,4,3 -0,9 1002,5 0,51992 93,7

331,1,8 -2,9 100decil 101,0 0,1 0,010 1989
100 337,0,4 1,2 4,1 -1,796,01992

för:varav
308,-2,6 1000,1 0,0 1,8decil exkl 1989 100,710
305,1000,4 3,8 -1,7toppskiktet 1992 97,1 0,4

100 158,0,2 5,9 -1,81989 94,3 1,4Samtliga
155,6,5 -1,0 1004,8 0,71992 88,9

decil fått ökaddecilerna och 10 harFörändringarna medför 2-4att en
Medanpensionsinkomstema tabelloch 28.de samlade arbets-andel av
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decilerna fått5-9 minskad andel liksom den egenföretagamasen av
förluster drabbade decil

28. Tabell: Decilemasandel de totalaarbels-och pensionsinkomstema1989-1992av
Individer år18-64 exkl. studerande

efterDecil arbets+ Andel totalaarbets-% ochpensionsinkamstemai av
inkom 1989 1990 1991ions 1992spens

1 1,9 1,7 1,9 1,5
2 4,9 5,0 5,1 5,1
3 6,7 6,8 6,8 6,8
4 8,0 8,0 8,0 8,1
5 9,2 9,1 9,0 9,1
6 10,2 10,1 10,0 10,0
7 11,2 11,2 11,1 11,1
8 12,5 12,6 12,4 12,4
9 14,5 14,5 14,3 14,3

10 20,9 21,0 21,5 21,7
Decil exkl10 17,5 17,3 17,5 17,7

toppskiktet

Samtliga 100 100 100 100

Särskilt inkomstutvecklingen för toppskiktetom

Inkomsttagarna i toppskiktet har framgått haft bättre utveck-som ovan en
ling arbets- och pensionsinkomstema övriga inkomsttagare. Enänav
separatredovisning det toppskiktet i decil 10 med utgångspunktöverstaav
i HINK dock vansklig beroende få observationer ochpå osäkerhetenär

träffsäkerheten i iurvalet denna del inkomstfördelningen. Förövreom av
belysa utvecklingen för de med de allra högsta inkomsternaatt har SCB

därför komplement till tidigare redovisade data för decil gjort10som en
specialbearbetning inkomstutvecklingen för toppskiktet utifrån denav
totalräknade iinkomststatistiken.

har1 HINK effekterna basbreddningarna lagts 1989 ochpå årenutav
1990. Vissa basbreddningar har kunnat läggastyper exakt medanutav
andra har lagts efter vissa kriterier. I den totalräknade inkomststatisti-ut
ken har de basbreddningar gjordes 1990 och inte1991 kunnatsom
beaktas. Basbreddningama kommer således i denna statistik fallaatt ut

ökning inkomsterna det således fråga belopptrots att ärsom en av om
inkomsttagarna disponerade redan tidigare de osynliga.som men var-

fåFör uppfattning vad det sigatt för nivåer kanrör nämnasen om om
basbreddningarna under inkomst tjänstatt enligt HINK höjde nivån påav

arbetsinkomsterna med i genomsnitt 3.600 kr eller 3 Enligtprocent.ca
de kriterier basbreddningarna under inkomst tjänst lades iutsom av
HINK uppgick de i decil till10 i genomsnitt 10.600 kr och för de

individerna100.000 i fördelningen till itoppen genomsnitt 13.000av ca
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Även betydligt beloppsåledes basbreddningarnakr. utgör ett störreom
ungefärdet sig iför höginkomsttagarnai kronor så procent ettrör om

genomsnittet nämligenhöginkomsttagarna förlika påslag förstort som
storleksordningeni 3 á 4 procent.

arbetsinkomsten för de 25.000, 50.000Tabellen nedan visar 5.000,
med högstrespektive inkomsttagare åldersgruppen 18-64 år100.000

löpandeUtvecklingen både iarbetsinkomst till 1992.1989åren anges
uppfattning vad det sigfasta priser fåoch i 1992 års. För att röromen

i del inkomstför-inkomstlägen för inkomsttagarna dennaför avom
individernahade de 100.000delningen kan 1992att överstanämnas

inkomsterhadeinkomster kr., de 50.000380.000 översta överöver
arbetsinkomst 541.000 kr.och de 25.000 hade455.000 överöversta

överstigandeindivider hade arbetsinkomst 805.000Toppskiktet 5.000på
kr.

Arbetsinkomst har defmierats kontant lön, arvodeoch skattepliktigaförmåner.som
Vidare ingår sjuklön, ersättningarfrån försäkringskassa,arbetslöshetskassavuxenutbild-
ningsnämnd,delpensionoch livränta från arbetsskadeförsäkring.Traktamentsersättningar

schablonbehandlasockså lön. Däremotingår inga privata pensioner.utöverm.m. som
pensionspremierBetalningar privata har inte dragitsav av.
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toppsldktet.1989-1992för inlmmsflagalei29. Tabell: Albetsinkonlstemasutveckling
år.Inkomsflngaxe18-64

inkomststatistiken.Bearbetningar dentotalrälmadeKälla: SCB. av
Förändringtkr %inkamsttagare,Genomsnitt iper

1989- 1990- 1991- 1989-
Är Är Ar År 1991 1992 19921991 1992 1990Kategori 1989 1990
löpande priser:

+l9,8 +0,9 +33,5797,5 804,8 +l0,5gränsvärde 602,8 665,95 000
+29,8 +0,9 +44,0180,2 190,3 +10,0medelvärde 826,4 909,4 1 1

+29,6540,7 +12,5 +12,9 +2,0gränsvärde 469,4 53025 000 417,3
+19,7 +1,3 +34,6740,8 +11,0medelvärde 550,5 611,1 731,5

+28,71,3 +2,2gränsvärde 445,2 455,2 +l3,1 +1000 353,8 400,050
+32,31,7 +16,5 +1,6medelvärde 520,6 606,7 616,3 +1466,0

+2,1 +27,9+13,8 +l0,lgränsvärde 297,3 338,2 372,5 380,2100000
+30,6514,5 l 2,4 14,l +1,8medelvärde 442,8 505,4393,9 + +

Fastapriser.
+8,1804,8 +0,1 +9,4 1,3gränsvärde 744,4 745,1 815,45 000 -

+16,6-0,3 +18,6 -1,4medelvärde l020,6 1017,6 1206,7 l 190,3

+4,9540,7 +1,9 +3,2 -0,2gränsvärde 515,4 525,2 541,925 000
+0,6 -1,0 +9,0medelvärde 679,9 683,8 747,9 740,8 +9,4

+0,0 +4,2gränsvärde 455,2 455,2 +2,4 +1,750 000 436,9 447,6
-0,6 +7,1medelvärde 582,5 620,3 616,3 +1,2 +6,5575,5

+3,6gränsvärde 380,2 +3,1 +0,6 -0,2100000 367,2 378,4 380,9
4 +5,8medelvärde 486,5 495,5 516,7 514,5 +1,9 +4,3 -0r

sinainkomsttagarna i toppskiktet har i fasta priser ökatDe 5.000
ocharbetsinkomster med i genomsnitt inemot mellan 198917 procent

ökningen arbetsinkomstemaUtökar till 25.0001992. ärgruppen avman
i fasta priser i ökningen under9 För de 100.000procent. toppen straxär

döma skulle kunna6 HINK 3procent att procentvarav av ca vara- -
tillskriva tidigare osynliga inkomster. beaktar basbredd-Omatt man

ningarna det sig således för faktisk ökningdessa 100.000rör avom en
arbetsinkomstema kan jämföras med2 3 Dettapå á procent. att motsva-
rande inkomster för hela helârs- heltidsanställda i genomsnittochgruppen

HINK.minskade med 3,6 under period enligtprocent samma

Även hänsyn till basbreddningarna bidragit till de högatar attom man
utvecklingstal redovisas i tabell finns således belägg för29 attsom

SCB Rapport sid1994:1 19.
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höginkomsttagama har haft bättre löneutveckling gällt ivadänen som
genomsnitt för helårs- och heltidsanställda.de

Är i toppskiktet efterdet då finns med år Detårpersoner somsamma
toppskiktet finnsvisar sig det i 5.000 ganskapå storatt översta en

omsättning. lämnar de 5.000 oftastMen så stannaräven manom man
ikvar bland de de 5.000 låg 1989 fanns 42100.000. Av toppsom

återfanns inte längrekvar bland de 205.000 1992.årprocent procent
65-ársdagen, avlidit ellerbland de och 5 hade100.000 passeratprocent

flyttat från landet.

år.Tabell: Omsiiliningen toppskiktet Kategolifillhmighet efter 2 330. i resp.
år.Inkomsttagare18-64

Andel tillhörande kategori% resp.
ategoritillhörighet depåföljandeårenK

Efter år Eñer år Eñer årl 2 3
påföljandeåren 19921989 1990 1991

5.000 5.000 65 47 42topp topp
25.000 86 76 68topp
50.000 89 80 72topp

100.000 91 83 75topp
Övriga 7 14 20

dödutflyttadäldre 65år 2 4 5än
25.000 5.000 15topp 18 16topp

25.000 73 61 55topp
50.000 87 79 71topp

100.000 91 85 78topp
Övriga 8 13 19

dödutflyttadäldre år65 I 2 3än
50.000topp 5.000 9 9 8topp

25.000 45 39 37topp
50.000 76 66 60topp

100.000 89 83 76topp
Övriga 10 16 22

dödutflyttadäldre år65 l 2 3än
100.000 5.000topp 5 S 4topp

25.000 24 22 21topp
50.000 46 41 39topp

100.000 77 69 64topp
Övriga 22 30 34

dödutñyttadäldre 65 år 1 l 2än
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i finnertill de ligger 1992 42Ser 5.000 att procenttopp manman som
återfannsochdem fanns bland de i 1989 865.000 procenttopp ävenav

bland de 100.000.

tnppsldktet1992.Tabell: Rekryteringsbasenför31.
år.Inkomsflagaxe18-64

kategoriårenAndel tillhörande% resp.
föreategoritillhdrighetK

tidigareår tidigare år tidigare år3 2 l
årenföre 1990 199119891992

51 595.000 5.000 42topp topp
8773 7825.000topp

84 9250.000 80topp
86 89 95100.000topp

Övriga 510 9
folkbokförd i Sv.under år 3 l18 4

15 1625.000 5.000 14topp topp
7025.000 55 62topp

78 8750.000 73topp
100.000 84 87 93topp
Övriga 14 12

i årfolkbokförd Sv.under 2 118
5.000 7 8 950.000topp topp

4225.000 36 39topp
60 66 7450.000topp

91100.000 78 83topp
Övriga 1620

folkbokförd i Sv.under år l18 2
100.000 5.000 4 4 4topp topp

2225.000 19 21topp
4350.000 38 41topp

100.000 64 70 77topp
Övriga 35 30 22

folkbokförd i Sv.under år 018 l l

Sammanfattningsvis kan allt tyder toppskiktet har haftpåatt attsägas en
bättre utveckling sina arbetsinkomster vadmellan 1989 och 1992 änav

heltidsarbetande.gäller för de helârs- och Denna slutsats gäller ävensom
hänsyn till basbreddningama gjort tidigare osynligatar att attom man

inkomster kommit i statistiken. lönespridningmed Trenden ökadmot som
funnits fortsatt. skatterefor-under 1980-talet har således I samband med

genomförande ginkomsttagarna igen sinauttalades hö skulle hállaattmens
lönekrav bl.a. manifesterat i Rehnbergavtal. detta perspektiv kans.k. I
inkomstökningama för höginkomsttagarna ha blivit Statisti-höga.sägas
ken visar omsättningen inkomsttagare relativt i toppskiktet.att storärav
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Utvecklingen kapitalinkomster, skuldräntor5.3 m.m.av

Översikt åldern exkl. studerandesamtliga individer 18-64 åri

genomsnitt minskat sin lâneskuld med kr ilnkomsttagarna har i 25.000
medförtpriser det höjda ränteläget harfasta mellan 1989-1992. Men att

ränteutgiftema detta ökat med i genomsnitt 700 kr före skatt.trots
därförRänteinkomsterutdelningar har minskat litet. Räntenettotnågot är

jämfört medi fasta priser kr inkomsttagare 1992 1989.1000 sämreca per

i värdet andra finansiella tillgångar harUppgifterna HINK pekar på pâatt
mellan och det böri fasta priser halverats 1989 1992. Mennästan

statistiska förosäkerheten i det underlaget dennaunderstrykas att storär
minskningen kraftig nedgång prisetBidragande till pâpost. är aven

fondbörs sjönkGeneralindex för aktier Stockholmsvärdepapper. på
mellan december och december 1992. Detsålunda med 28 1989procent

tillgångar känsligavärdet övriga finansiellabör dock påpekas påatt är
generalindex under med helaoch snabbt förändras. Sålunda 1993 54steg

till nivåvilket innebär värdet áterställts 1989procent att samma som
inräknat kompensation för prisutvecklingen.även

hemfritidshusUnder började marknadsvärdet1992 pá attäven egna
reavinsterna vilket bidrarfalla. Mellan och halverades1991 1992 änmer

för minskar.till skattebetalningarna detta åratt

Översikt års32. Tabell: kapital Genomsnitt inkomstiagale.1992 priser.per
årIndividen18-64 exkl. studerande.

inkomsttagare,tkrGenomsnittper
Förändring,tkr

Hela1989- 1990- 1991-
Inkomstpast perioden1989 1990 1991 I 992 1990 1991 1992
Ränteinkomsterutdelningar 6,2 6,3 5,1 5,9 -O,3+0,1 -1,2 +0,8
Ränteutgiñer +0,716,8 18,1 16,2 17,5 +1,3 -1,9 +1,4

-10,6 -l 1,0 -11,6 -1,2 +0,7 -0,6 -1,0Räntenetto -11,8

Reavinst 5,8 6,4 6,5 2,8 +0,6 -3,7 -2,9+0,1
Reafiirlust 0,0 0,5 0,0 +0,30,0 0,8 +0,4 +0,7
Reavinst, 5,7 6,4 6,1 2,1 +0,6 -4,0 -3,7-0,3netto

reavinstreafdrlustSkattpå 2,3 2,4 1,9 0,6 +0,1 -0,5 -1,3 1,7-

I‘i]lgéngaI1skulde1&#39;.
Bankmedelprivat 49 47 45 044 -2 -2 -4
Andrafinansiellatillgångar 76 67 41 40 -9 -26 -2 -37
Egethemfritidshus 207 2l 4 220 194 +7 +7 -26 13-
marknadsvärderat
Privatskuld 170 168 147 145 -21 -2 -25-2
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låneskuldBankmedel, finansiella tillgångar, fastighetsvärden ochövriga
olika decileri

innehavet tillgångar inträffat mellanförändringar i värdet ochDe av som
kombination andra förändringar i inkomstför-och har i med1989 1992

decilerna ökat sina andelar dedelningen inneburit 1-4 och 8-9att av
i finansiella tillgångarsamlade tillgångarna form bankmedel, andraav

sammanhänga medhemfritidshus. Förändringarna torde bl.a.samt eget
hushåll lägre nedlågkonjunkturen medfört etablerade har hamnatatt att

i decilerna.
tabellskiljer sig mellan de olika tillgångarMönstret seåt typerna av

33.
deDecilerna lägre andel totala bankmedel vadl-4 har 1992 änen av

marknadsvärdet förhade medan andelen det samlade1989 egetav
hemfritidshus ökat.

bankmedel och andraDecilerna har fått ökad andel7-9 aven
minskad värdet för hem-finansiella tillgångar andel egetmen en av

fritidshus. Decil samlade bankmedel fåtthar ökat andelen10 av men en
minskad finansiella tillgångar och minskadkraftig andel andraav en

för hemfritidshus.andel värdet egetav
understrykas redovisningen just vad inträffatDet bör att avser som

och och det under denna period inträffat kraftigmellan 1989 1992 att en
nedgång börsen. påpekats har aktiekurserna ökatSom återpå ovan
kraftigt vilket ha påverkat fördelningen övrigaunder 1993 tordeår av
finansiella tillgångar.

fillgéngaroch33. Tabell: Decilemasandel bankmedel,andrafinansiella husfritids-egetav
hus lill marknadsvärde1989och 1992.

årIndivider 18-64 exkl. studerande.
andel tillgångDecilens % slagav av resp.

Bankmadel finansiella hemfritidshusndra EgetA
Decil efterarbets+ tillgångar arknadsvärdem
pensiansinkomst 1989 1992 1989 1992 1989 1992

9,51 7,5 11,0 12,1 5,64,4
2 9,6 7,6 3,6 5,4 5,0 5,3

8,53 8,3 7,2 5,6 6,2 6,8
4 7,8 7,6 3,4 5,4 7,0 7,2
5 8,0 9,1 8,6 4,6 6,3 6,7
6 9,8 8,6 5,1 5,2 8,5 8,4
7 8,5 9,2 6,0 6,4 10,6 9,7
8 10,3 11,0 7,3 10,1 12,4 12,3
9 11,3 12,4 11,2 14,6 15,8 15,6

10 16,6 18,7 36,7 30,7 23,9 22,4
Decil 10exkl. 12,6 15,4 22,7 23,2 20,4 19,1
toppskiktet

Samtliga 100 100 100 100 100 100
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i decilemai decilema och ökathar minskat 1-3lâneskuldenAndelen av
förhållandevis mycket.sin andelDecil minskattabell 34. 10 har4-9 se

toppskiktet i dennadeti första handförändring beror påDenna översta
decil.

bankmedel, andrai formförmögenhetenharSammantaget av
kommitför låneskuldhemfritidshusvärdettillgångar, attnettoegetav

ochmedan decilema 5-7 10decilema 8-9andelsmässigt i 1-4öka samt
nettoförmögenhetenkraftigt har andelensin andel. Särskiltminskat av

finansiellainnehavet andrai decil därför toppskiktet 10minskat av
värdepap-för prisetdärmed också känslighetenoch påtillgångar stortär

andelsminskning eftersomsigkan därförDet temporärröra om enper.
stigit kraftigt efter 1992.aktiekurserna

tillgångartillgångar bankmedel,andrafinansiellaDecilemasandel34. Tabell: summaav
nettolönnö-lfineskuldhemflilidshus och samtmarknadsvärdeför egetsamt

1989och 1992.genhet
år studerande.18-64 exkl.Individen

låneskuld nettafännögenhettillgång,Decilensandel% resp.av
ettaförmögenhetatlåneskuld Ntillgångar PrivefterDecil arbets+ Summa

989 19921989 1992 1inkom 1989 1992pensions st
7,7 8,85,6 5,16,6 6,91
6,5 7,44,3 4,05,4 5,72
7,4 8,86,9 6,2 5,16,83
6,4 7,66,2 6,46,3 7,04
8,0 6,56,8 6,3 7,05 l

7,17,7 8,7 8,17,9 7,96
8,6 7,69,8 10,67 9,2 9,2

10,5 11,011,8 11,3 12,48 10,9
13,8 14,015,0 14,3 15,99 14,1
23,0 21,123,0 28,4 24,710 25,7
17,9 17,4Decil exkl 21,5 20,710 19,8 19,1

toppskiktet

100 100100 100Samtliga 100 100

i detalj värdet tillgångar och låneskuld för-tabell hurI 35 pååterges mer
Beloppen uttryckta i fasta priser 1992ändrats i de olika decilema. årsär

enligt dock diskuteras hur relevant detpriser KPI. Det kan attärpass
exaktfastprisjämförelser. T.ex. kan köpadenna etttypgöra av man

priserna ned. På harlikadant hus det sågått sätttrots attägersom man
inte förlorat däremot köpte eller högt be-kanske Omnågot.man man

värdeförändringensin fastighet under med högt värde kanlånade åren
tolkas med försiktighet.högst påtaglig. Tabellen börvara
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ÖversiktTabell: üllgångarislarlder: års35. 1992 priser.
årIndividen18-64 exkl. studerande.

efterDecrl arbets+ Genomsnitt inkomsttagare,tkr Förändring,tkrper
inkomst 1989- la1990- 1991- Hetopens ns

Tillgångskuld 1989 1990 1991 1992 1990 1991 1992 perioden
Bankmedell 46 41 36 33 5 -5 -2 -13

tillgångarAndrafin. 84 168 44 48 +84 124 +4 36
hemfritidshusEget 90 110 124 110 +20 +14 14 +20

Privatskuld 96 134 71 74 +39 -63 +3 -21

Bankmedel 47 372 43 34 -4 -6 -4 -13
tillgångarAndrafin. 27 20 21 21 -7 +1 -0 -6

Egethemfritidshus 104 117 125 103 +13 +8 -22 -1
Privatskuld 73 66 68 59 -7 +2 -9 -14

Bankmedel3 41 38 35 37 +2-3 -3 -4
tillgångarAndrafin. 55 27 20 22 -28 -7 -33+2

Egethemfritidshus 128 139 135 132 +12 -4 -3 +4
Privatskuld 105 90 71 74 -16 -19 +3 -32

Bankmedel4 38 37 34 34 -2 -4
tillgångarAndrafin. 26 22 19 21 -4 -3 +3 -5

hemfritidshusEget 144 135 152 139 -9 +18 -13 -4
Privatskuld 105 112 79 93 +7 +14-33 -13

Bankmedel5 39 35 4041 +2 -6 +5 +1
tillgångarAndrafin. 66 21 19 18 -45 -2 -0 -47

hemfritidshusEget 131 155 144 129 +24 -12 -14 -2
Pnvatskuld 107 118 100 101 +11 -18 +1 -6

Bankmedel6 48 43 41 38 -5 -2 -3 -10
tillgångarfin.Andra 39 23 22 21 6 -18

hemfritidshusEget 175 180 168 162 +5 12 -6 -13
Privatskuld 131 128 127 126 -3 -1 -5

Bankmedel7 41 46 47 41 +5 +1 -7 O
tillgångarAndrafin. 45 37 30 25 -9 -6 -5 -20

Egethemfritidshus 218 203 225 189 -15 +22 -36 -30
Privatskuld 166 161 160 154 -5 -6 -12

8 Bankmedel 50 45 46 49 -6 +1 +3
tillgångarAndrafin. 55 37 42 40 -18 +4 2 -16

Egethemfritidshus 257 256 252 239 -1 -4 -13 -18
Privatskuld 193 187 183 181 -6 -4 -2 -12

9 Bankmedel 55 53 56 55 2 +3 +0
tillgångarAndrafin. 85 56 46 58 -30 -10 +12 -28

Egethemfritidshus 326 333 345 304 +7 +12 -42 -23
Privatskuld 243 233 235 231 -10 +2 -5 -13

10 Bankmedel 80 79 80 83 +1 +3 +2
tillgångarAndrafin. 280 260 151 121 -20 -110 -29 -158

Egethemfritidshus 493 509 534 435 +16 +25 -100 -58
Privatskuld 483 451 373 358 -32 -78 5 -125

Bankmedel10 68 73 71 76 +5 +4 +8
tillgångarexkl Andrafin. 192 125 119 102 -67 -6 -17 -90

Egethemfritidshustopp 468 485 490 412 +17 +5 -77 -56
Privatskuld 408 371 343 334 -36 -28 -10 -74

Samt- Bankmedel 49 47 45 44 -2 2 0 -4
tillgångarliga AndraIm. 76 67 41 40 -9 —26 -2 -37

Egethemfritidshus 207 214 220 194 +7 +7 -26 -13
Privatskuld 170 168 147 145 -2 -21 -2 -25
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olika decilerRäntenettot i

och 10. Idecilerna 9samtliga decileriRänteutgiftema har ökat utom
ränteinkom-vad gällerinträffatförändringarmed dekombination som

och förbättratsi decilerna 1-7före skatt försämratshar räntenettotstema
decilema 8-10.i

årspriser.deciler. 1992liinteutgifieri olikaRänteinkonnsteriutdelrüngarsamtTabell:36.
år studerande.18-64 exkl.Individer

Förändring,tkrtkrinkomsttagane,GenomsnittDecil efterarbets+ per
Hela1990- 19911989-pensiansinkamst -

perioden199219911992 199019911989 1990
-1,4-1,0-0,85,4 +0,45,56,9 7,3Räntorlitgdelningar1 ,V +1;V-4.-5 +1.2i 4.3. +0.4R§ti€eMsiYf£f3 6,1-.. +0.2.r4;9.A- .- -3,2-1,2 2,2-0,6 +0,11,62,6 2,8Räntenenø

-0,5: -1,-0,7 -0,53,64,7 4,1Rsnçorutdglningar 5,32 6, H +1,5V -0,1+1,25,2 +0,5..5,43,6 4,2Rinteutgifler’ i ... -3,.-0,4-1,0 -1,9-1,60,6 -1,31,6Räntenetto
-0,’+0,8-V1,2Rântgrutdelningar v4v,6V

H +0,5, +1,5+0,8 i. .. -2,1-0,1-1,8-0,9Rfintanatto
-o,z+o,3+o,1 -0,93,5VR§nt9xf1‘tdelningar 3,94 , +2,‘+1,8-0,5V 29352 +1,46,18;Räntaütgifeeiü r ev -3,1-1,4-1,3 -0,4-6,1-3,0Räntenettø
-0,t+1,1-1,34,2 -0,‘44,4 3,1Kântorptdghirigar 4,8
+2,511,5 +1,59,88,7 +1,7R:m’cai1tgj:i’tt,ér;~:. ~.-’.o,410,2 . -3,4-0,6-0,9-7,3 -1,9-5,8 -6,7-3,9Räntenetta
-0,+0,6-v0,1 -1,33,6 4,2Räntorutdelningar 5,0

v +3,-0,1 +1,315,7 +2,0i 14,4if - .-12,4IRinteiitgific-:1‘-.‘ ... -4,-0,7-1,2-11,5 -2,1-10,8-7,4Räntenallo
-o,+o,4+9,4 -1,04,4 4,84,9 5,4

V +1.+1.5-0,l.-1.9.6‘ +0,318.92 18.1.l.7,8i . .. .. . -1,-1,0 -1,1-14,8 +o,1-12,8 -13.7-12,9Räntenutta
+1+1R‘ir1Vto_1_ut._d_q_ln_ir1‘g_a__1_ ,+0,+1,5Räntéutgiftérf1
+0,+0,4Rdntanclto

+0,+2,1Räntorutdelningar
.áziceutginer +2,3‘ -0,I. .0,2 +1Räntsnetta

+2,1 +1,tdRänta ingar H -7,+1,7i. +8,+0,4Rdntenetto

+2,+2,9RåntQrut41e1ningar10
-6,têütgiftpr- +1.. +1,6 +9Rdntznzttatopp
-0,+0,8Rintorlutdelni ar t ‘ +0;+1,4utgifter .:.. .x V. , . -1-0,6Rdmenetla ,
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decilerolikaReavinst netto i

uppgifternakringosäkerhetenframförasreservation börallmänEn om
relativt sällanuppgifternaberorreavinsternas storlek. Det på att ärom

beloppettillkan deförekommerförekommande då de storavaramen
medelvärdesberäkningar.3osäkerhet vidmedförvilket stor

jämförthalverats 1992harför reaförlustReavinsterna netto änmer
individer reavinst minskarredovisarAndelen1989-199med åren som

reavinstematredjedelEntill 1992.1991 3,8från 6,5 procentprocent av
toppskikt.decilenskoncentration tillstarkdecilen medåterfinns i högsta

högbeloppsmässigt hardecilenden förstaIögonfallande också attär en
decils heterogenadennaåterspeglarreavinsterna. Dettaandel samman-av

sättning.

åns1989-1992.1992 priser.netto olika decileri37. Tabell: Rcavinst
år exkl. studerande.Individen18-64

Decilensårtkrinkamsttagare, SnittGenomsnitt perper
andelfårperiodenDecil efter arbets+ av

total1989-19921991 1992 reavinstpensionsinkomst 1989 1990
26%0,5 13,124,4 17,91 9,4

2,6 5%0,72,3 3,12 4,3
2,0 4%0,52,0 3,03 2,4

4%2,20,92,8 3,0 2,14
5%2,31,6 0,45 4,3 2,9
5%2,52,3 0,86 2,6 4,4 .
6%3,04,9 1,57 2,8 2,8
5%1,7 2,52,0 3,58 2,7
8%2,5 3,85,6 2,2 5,09

33%16,717,6 17,2 11,410 20,5
17%6,1 9,7Decil exkl 12,1 9,010 l 1,9

toppskiktet

5,1 100%6,1 2,1Samtliga 5,7 6,4

skatternaUtvecklingen5.4 av

mycketinledningsvis sin plats påpeka detkan svårtDet på attatt ärvara
individer ochslutligen belastar olikaklar bild hur skatternaatt avge en

redovisas i dettainkomstfördelningen. skatterolika delar Deav som
skattsedeln.skattskyldige via Menavsnitt de betalas direkt denär avsom

En förefallerfinnasosäkerhet dold osäkerhet dethelt ettär atttypannan av en --
undersökningfusk gäller redovisareavinsterpå värdepapper.Enganskautbrett detnär att

aktietör-inkomstâret visar helaskatteförvaltningengjort 1993 20att procent avsom
deklarationen.eller tagits till för lågt värdeisäljningamautelâmnats upp

l inkomststatistikenTaxopak.åldrarna år enligt dentotalrälmade20-64
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vissa skatter kan också indirekt bäras individerna framgåutan attav av
den skattsedeln. betalarT.ex. den bor i hyreslägenhet fas-egna som
tighetsskatt och får del vissa bostadssubventioner via hyresavin. Förav
de ibor hem hamnar fastighetsskatten och del bostadsubven-egetsom av
tionerna skattsedeln.på

Beskrivningen siktenedan förändringarna skatteuttaget underpåtar av
perioden 1989-1992 det framgår inkomstskattese-den vanligasåsom av
deln.

Översikt samtliga individer åldern exkl.18-64 år studerandei

fastaI priser betalar inkomsttagarna i snitt kr mindre i skatt11.800 1992
1989. Minskade reavinster för 1.700 kr skatteminskningen.än svarar av

Skatten reavinster har därvid i det gamla skattesystemetpå simulerats pá
övriga inkomstavdragsförhållanden. för reavinsternasRensattoppen av

inverkan skattebetalningarna såledespå det fråga nedgång medär om en
10.100 kr. Del förklaringen ligger i arbets- och pensionsinkom-attav

under period i fasta priser ned imed 2.700 kr snitt.gåttsterna samma
Skatten exkl. skatt reavinst har andel arbets- och pensionsin-på som av
komsten minskat från till33,9 28,0 minskning medprocent nästanen-

procentenheter.6

38. Tabell: årenInkomstskatt 1989-1992. års1992 priser.mm.
Individen år18-64 exkl. studerande.

inkomsttagam,Genomsnitt tkr Förändring,tkrper
19911989- -

1989 1990 1991 1992 19921992
Slutlig inkl.skatt skattpå reavinst 56,0 56,2 45,9 -1,744,2 -l 1,8
Dito i % arbets+pensionsinkomst 35,3% 34,9% 29,5% 28,4%av

Slutlig skattexkl. skattpå reavinst 53,7 53,8 44,0 43,6 -10,l -0,4
Dito i arbets+pensionsinkomst% 33,9% 33,4% 28,3% 28,0%av

skattpåvarav
rbet.s+pen.sion.s&#39;ir1kom.s&#39;tA inkomstskatt: 46,1 45,4 -0,6

Dito skatti arbets+pensionsinkomst% 29,6% 29,2%av

Kapital: 0,2 -1,2 -1,4
Nettoskattpå räntorUtdelningarutgiftsråntor -3,3 -3,4 -0,l.. ..

påNettoskatt reavinstreafdrlust 2,3 2,4 1,9 0,6 1,7 -1,3-
Fastighetsskatt 0,5 0,7 1,4 1,4 +0,9 0,1
Förmögenhetsskatt 0,6 0,4 0,3 0,2 -0,3 -0,l

Övrigt —0,4 -0,1 0,3
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litetskattetrycket mycketminskarförsta 1990Skattereforrnens etappår -
tillreavinst. Förklaringenexkl. skatttillfrån 33,9 33,4 på attprocent

tillinkomsttagamabegränsad ligger iförhållandevisminskningen blir att
vilketmarginalskatteskiktenilönelyft fördesföljd höga generera-uppav

orsak tillbidragandeskattebelastning. ocksåDettade ökad attär en
Skattere-mycketandra blevskatteminskningen det såetappåret större.

tyngdpunkt andrasin etappåret.formen hade dessutom på

enklaredetvilketskattesystemetDet atttransparent gör ärär meranya
och 1992Mellan 1991skatterna mellanvad hänt med åren.att se som

inträffat bortsett frånförändringarmycketdärvid konstateraskan småatt
reavinster minskat.skatten påatt

ochskattebetalningama 1992.totala 1989decilers andel deOlika av

Ändringama harmellan 1989 och 1992och skattesystemi inkomster
betalarbefinner sig i decilema 4-9inkomsttagama 1992medfört att som

deciler gjordemotsvarande 1989totala skatten vadandellägre änaven
Decil har ökatandel. 10betalar högretabell Decilerna 1-339. någoten

sin andel mest.

bidragtill totalainkomstskalten1989-1992.Tabell: Olika decilexs39.
år exkl. studerande.Individen18-64

skatteuttaget,decilsandel %Resp. av
påpå ska inkl. skattefter :kan exkl. skattDecil arbets instinst+ reavreav
1991 19921991 1992 1989 1990pensionsinkomst 1989 1990

3,1 1,72,0 1,7 1,9 3,21 1,4 1,7
4,2 4,24,2 3,9 3,82 3,8 3,9 4,2

5,7 5,7 5,8 6,05,9 5,8 6,03 5,8
i 5,9 7,17,2 7,1 7,2 7,2 7,04 7,3

7,9 8,38,3 8,7 8,25 8,8 8,4 8,1
9,19,5 9,2 8,86 9,8 9,3 9,0 9,2

10,3 10,2 10,27 10,7 10,5 10,3 10,2 10,5
11,8 11,5 11,78 12,3 12,2 11,7 11,7 12,0

i15,0 14,7 14,5 14,4 14,49 14,9 14,6 14,4
27,325,3 27,1 27,0 26,0 26,2 27,210 26,0.

Decil exkl 20,5 20,2 20,4 20,8 21,110 20,1 21,1 21,1
toppskiktet

100Samtliga 100 100 100 100 100100 100

Skattema decilerför inkomsttagare olikai

reavinst inkomsttagare i olika deciler framgårSkatten exkl. skatt förpå
i genomsnitt inkomsttagare dels itabell 40. Skatten delsav anges per

inkomsttagamas och pensionsinkomst. Skatten i fastaarbets-procent av
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priser har minskat i samtliga deciler. Del minskningen förklaras attav av
arbets- och pensionsinkomsterna minskat i fasta priser. Uttrycker man
skatten skattetrycket i arbets- pensionsinkomstenochprocent av-- -
har skattetrycket i decilema minskat4-10 ungefär lika mycket. Minsk-
ningen ligger i storleksordningen 6 7 procentenheter.á

viktig förklaring tillEn det ökade skattetrycket i första decilen torde
söka i decilindelningen gjorts efter arbets- och pensionsin-att attvara

komst och i denna decil återfinns bl.a. företagare med under-gåttsom
skott. Företagarinkomstema sålunda totalt negativa i denna decil.är sett

minskadeAv de arbetsinkomsterna i genomsnitt kr för6.200 decilenpå
sålunda minskning de redan negativa näringsinkomstema försvarar en av
4.000 kr. Skattereforrnen innebar underskott inte längre ficknästan att

kvittas inkomst tjänst vilket torde bidragande faktor tillmot av vara en
skattetrycket ökat i decilen. En faktor kapitalbeskattningenatt ärannan

och borttagandet fribeloppet vid låga kapitalinkomster.av
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årspriser.deciler 1989-1992.1992på reavinsti olikaexkl. skattTabell: Skatt40.
arbets+pensionsinkomstiGenomsnitt inkomsttagaresamt procentavper

1989-1992Förändring
efter arbets+ procent-Decil

tkr enheter19921989 1990 1991inkomions stpens
7,4 -0,38,77,7 9,2Skatti tkr1

-6,223,828,0 29,1Arbets-rpensionsink,tkr 30,1
+5,531,225,7 32,9 29,9Skatti °a

-1,918,5 18,420,3 20,8Skatti tkr2
+1,379,2 78,9Arbets+pensionsirik,tkr 77,7 79,7

-2,823,326,2 26,1 23,4Slut i u
25,5 -4,326,230,9 31,7Skatti tkr3

-0,1105,1 106,1ArbcLs+pensionsink,tkr 106,2 109,0
-4,524,724,429,1 29,1oSkatt

-7,838,5 31,1 31,339,0Skatti tkr4
-1,7125,6124,3Arbetwpensionsink,tkr 127,3 129,3

-5,824,930,7 25,029,8Skatti %

-l1,036,347,3 44,9 35,9i tkr5 Skatt
-3,7141,8146,8 140,5Arbets+pensionsink,tkr 145,4

-6,925,5 25,632,5 30,6Skatt °oi

-12,339,8 40,252,5 49,9Skatti tkr6
-4,4155,5 156,6ArbeLH-pensionsink,tkr 162,6161,0

-6,925,6 25,732,6 30,7Skatt ‘c

2,845,3 44,757,5 56,7Skatti tkr7
-5,1172,5Arbets+pensionsink,tkr 177,6 179,9 172,8

-6,525,931,5 26,232,4Skatti lo

-14,865,8 51,7 51,1Skatti tkr 65,98
-6,0Arbets+pensionsink, 202,7 193,4 192,5tkr 198,4

-6,726,532,4 26,733,2SkattI ‘o

62,8 -17,179,9 80,7 64,4Skatti tkr9
222,5 -6,9Arbets+pensionsink,tkr 233,6 221,5229,4

-6,628,234,8 34,5 29,1Skatt u

-18,0119,3 117,8Skatti tkr 135,8 139,710
333,6 337,4 +5,6Arbets+p¢nsionsin1,tkr 331,8 336,9

-6,041,5 35,8 34,940,9Skatt °o

-18,0exkl Skatti tkr 120,1 122,4 103,4 102,110
305,7 -2,3ArbeLs+pensionsink,tkr 308,0 309,8 302,6topp

-5,639,0 39,5 34,2 33,4Skatt %

-10,1i 53,7 53,8 44,0 43,6Skatt tkrSamt-
155,8 -2,7Arbetx+pensionsink,tkr 158,5 160,9 155,5liga

-5,933,4 28,3 28,0Skatt °n 33,9

fördelningsprofil ocksåbeskrivning kräverskatteuttagetsEn att manav
kraftigtReavinstema varierarfördelningen reavinstskatten.pâ avser

periodenreavinstskatten i snitt för 1989-mellan I tabell 41åren. återges
koncentration tillreavinsterna harTidigare har konstaterats1992. att en

Åren har skattendecilema vilket också skatten har. 1989-1992de övre
och Deciltill i snitt kr inkomsttagarereavinst 1.800 år.uppgåttpâ per

reavinstskatten. finnsför hela Detoch decil 601 10 procentsvarar av
inkomster från arbeteinkomsttagare under kan ha mycket lågaårettsom

just såltgjort reavinster. Kanske haroch pension har stora mansommen
företag äreavinst.sitt
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41. Tabell: Skattpå årenleavinsti olika deciler.Genomsnittför 1989-1992.
Individen18-64år exkl. studerande.

Decilensandel I arbets+I %snitt per av
Decil efter arbets+ hela inkomsttagare pensionsinkomstreavinst-av
pensiønsinkamst skatten,% tkr

1 24,5 4,4 15,7
2 4,5 0,8 1,0
3 3,5 0,6 0,6
4 4,0 0,7 0,6
5 4,7 0,8 0,6
6 4,9 0,9 0,6
7 5,6 1,0 0,6
8 4,7 0,8 0,4

i9 8,0 1,4 0,6
10 35,5 6,3 1,9

Decil 10exkl 18,8 3,7 1,2
toppskiktet

Samtliga 100 1,8 1,1

Andel inkomsttagama brytpunktenöverav

Vid skattereforrnen infördes statlig skatt skulle20 betalaspâatt procent
inkomsttagare viss inkornstnivå, den s.k. brytpunkten.överav en

Tillsammans med den genomsnittliga kommunalskattesatsen innebar detta
marginalskatten inkomster brytpunktenpå blevatt 50 Iöver procent.

utredningsskedet föreslogs brytpunkten skulle vid 200.000 kr ochgåatt
räknade då med 10 de skattskyldiga skulle hamnaatt procentman av
brytpunkten. Vid riksdagsbehandlingen och beslutet skatterefor-över om

Syftetsänktes brytpunkten. högre andel utredningenatt änmen var en
föreslog skulle få marginalskatt 50på procent.en

brytpunkten1991 vid beskattningsbar förvärvsinkomst påvar en
170.000 kr. vilket motsvarade ârslön på 184.000 kr. 1992en ca var

motsvaradebrytpunkten vid kr. vilket186.700 årslön ovanförpå straxen
200.000 kr.

Bland helárs- heltidsanställdaoch hade 1992 33 770.000procent
inkomsterpersoner brytpunkten. Bland heltidsanställda detöver män var

43 och bland kvinnorna 16procent procent.
Ser till samtliga inkomsttagare inkl.20 pensionärer lågåröverman

17 eller miljoner1,1 brytpunkten.procent överpersoner



Bilaga Individperspektiv 2434

och 1992Tabell: Pmcentandeleninkomsttagamöver brytpunkten199142.
Kalla Rapport1994:1SCB.

19921991
Heltidsanställda år 3320-64 42

53 43Män
Kvinnor 1624

år inkl. 17Samtliga 20 pensionärer 2över
28Män 34

Kvinnor 9 6
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Pensionärema6

Antal pensionärer6.1 m.m.

hushållssammansättning pensionärs-uppgifter framgårAv HlNKzs attom
hushållen bestod ensamhushâll och hushåll1992 712.000 429.000av

sammanboende. Ensamstáendehushállen har ökat mellan 1989med något
och 1992.

pensionälslnushâll43. Tabell: Antal
Kalla.HINK

Tusental
pensianänhushåll FörändringTyp 1989 1992av

Ensamstående 654 712 +57
Sammanboende 434 429 -5

periodenEn viss förskjutning skedde under de högre åldrarna. Avmot
totala antalet enligt den totalräknade statistiken65 âröverpersoner var

kvinnor.648.000 och 877.0001992 män

Pensionälshushállemåldexssalnnmmäüning44. Tabell:
Antal tusentalpersoner,

Ä lderssam Förändring1989 1992ansâttningm
-64 93 93 0

65-74 864 837 -27.
75- 566 643 +77

årSummainkl. sambounder65 1 523 1 573 +49
boendeUppgifiexmi tabellenbasen:Anm, påHINK.Pensionärer på

institutioningårintei materialet.

Speciñka6.2 regelförändringar för pensionärerna

de regelförändringarUtöver skattereformen generellt innebar fannssom
vissa inslag specifika för pensionärerna.som var

Den extraordinära prisökning orsakades skattereformenssom av
finansiering 1990 och i form höjda indirekta1991 skatter, höjdav
fastighetsskatt och reducerade räntebidrag frånräknades vid fastställandet

basbeloppet fr.o.m. 1991. Basbeloppet sänktes därför med 2,4 procentav
för 1991 och för5,3 1992. Basbeloppet fastställsår med utgångs-procent
punkt i prisförändringen före okt tillåret -2 oktober -l det aktuellaâr âr
pensionsâret. Om befinner sig i faser med varierande prisutvecklingman

innebär detta pensionerna för enskilda inteåren håller taktåröver att sett
med den aktuella prisutvecklingen. Som framgår tabellen nedan harav

Definierat hushålldär hushéllsfliresténdaren 65 år eller äldre.ärsom
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1989-1992periodenunderKPImedprisutvecklingenfaktiskaden mätt
uppräkning.basbeloppetshögreprocentenheter2,5Varit drygt än

prisutvecklingochmellan basbelopp.EimföielseTabell:45.
Förändring %I992 iI989

+20,8%700900 33pension 27beräkning allmänförBasbelopp av
+23,5%index 232,3188,1ârsgenomsnitt1980l00,KPI

viapensionärernaställdadeÅtgärder för kompenseravidtogs sämstatt
Pensionstill-bostadstillägg.kommunalaochpensionstillskottförsystemen

frånoch 1991basbeloppettill 50från 48höjdes 1990 procentskottet av
bostads-pensionärernasförhöjdesHyresgränsernatill 5450 procent.

skulle attsärskilt KBT garanterainfördesoch l99lbidrag KBT ett som
skäligför vadunderhamnadeintepensionärer gränsen varaansessom
högremedpensionärertillkompensationlevnadsnivå. Ingen extra gavs

marginalskattesänk-delde ficktillhänvisningmedinkomster att av
ningarna.

särskiltpensionärerför ettavdraget ersattestidigareDet extra av
ochfolkpensionenbartmedpensionärsågrundavdrag attsattessom

marginaleffekterkraftigaskatt.betala Deslippaskullepensionstillskott
sig ibefannpensionärer extradrabbattidigarearbetsinkomstpå somsom

intelöneinkomstermildradesavtrappningsskikt attavdragets genom
statsfinansiellagrundavdraget. Avsärskildadetskullelängre avtrappa

gmndavdragetsärskilda motdetavtrappningendockbehöllsskäl av
avtrappnings-ipensionärernaFör1992.framkapitalinkomster t.o.m.

30 årenhögrekapitalinkomst procentskattendärför pâ änskiktet var
fullföljandetiledupphörde 1993Avtrappningen ettoch 1992.1991 som

skattereformen.av

pensionärshushållenförHINK-makrotal6.3

beloppÖversiktligt aggregeradeinkomstutvecklingenom —

med drygtpriser ökati fastaharpensionsinkomsterPensionärshushâllens
ATP-mdkrfaller 8 påökningenoch 1992. Avmellan 1989mdkr11

pensionerenskildaövrigaoch ettarbetsmarknads-medanpensioner gav
mdkr. Skattenmed 0,8ökatBostadsbidragen har ärmdkr.tillskott 2på

tillskrivaskatteminskningen attHälften attmdkr lägre 1992. är7 av
minskat.reavinsterna
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46. Tabell: Pensionärshushállensinkomstsanmiansättxiing.HINK4nakmtal lör åren1989-1992.
dkr 1992 årspriser Förändring1989-1992m

dito
1989 1990 1991 1992 mdkr k.e.%i per

Folkpension+pensionstillskott 48,7 46,5 48,9 49,9 +1,2 +2,4%
ATP 65,7 62,6 66,1 73,9 +8,2 +12,5°n
Övriga pensioner 24,5 22,0 24,6 26,5 +2,0 +8,2%
Delsummapensioner 138,9 131,0 139,7 150,3 +11,4 4-8.2%
Arbetsinkomst 11,2 14,2 13,3 11,9 +O,6 +5,7%
RänLeinkomsterutdelningar 15,9 17,5 15,4 17,1 +1,2 +7,5%
Ränteutgiñer 5,2 4,9 4,5 5,4 +0,2 +3,3%
Reavinstbrutto 10,0 4,5 3,9 3,3 -6,8 —67,6%
Bostadsbidrag 4,7 4,9 6,2 5,5 +0,8 +16,7%
Övrigatransfereringar,netto 0,3 0,2 0,1 0,4 +0,1 +32,6%
Slutlig skatt 53,2 48,3 43,5 46,3 -7,0 -13,1%
Slutlig skattexkl skattpå reavinst 49,0 46,6 42,4 45,4 -3,6 -7,3%
Dispjnkomst, inkl. reavinst 127,8 124,2 135,0 142,1 +14,3 +11,2o +6,2%
Dispjnkomst exkl. reavinst 122,0 121,3 132,3 139,7 +17,7 +14,S% +9,4°o

För pensionärshushállen innebär detta den disponibla inkomstenatt inkl.
reavinst i fasta priser ökat med 14 mdkr eller 11 mellan 1989procent
och 1992. Rensar bort inverkan reavinstförlust disponibelpáman av
inkomst blir ökningen högrenågot inemot 18 mdkr eller 14 15á-
procent.

Försörjningsbördan uttryckt volym i form antal konsumtions-som av-
enheter har mellan 1989 och 1992 ökat med inemot 5 procent.——
Ökningen sammanhänger med pensionärshushållen iatt HINK 1992
omfattar flernågot individer andelensamt att ensamstående ökat. Uttryckt

konsumtionsenhet blir ökningen den disponibla inkomstenper därförav
5 procentenheter lägre för makrotalenän ändå betydandeca drygtmen -

6 inkl. reavinst ochprocent 9 exkl. reavinst.över procent

Pensionärernas kapitalinkomster aggregerade belopp-

Tabellen nedan visar vissa variabler med anknytning till pensionärs-
hushållens kapitalinkomster och kapitaltillgángar.



247PensionäremaBilaga 4

åren1989-1992HINK-makmtalPerlsionärshusháll. förKapital.Tabell:47.
basbxeddningar.utlagdainkluderar1989och 1990131Beloppen

Förändring,
mdkrårsprisermdkr 1992

1989-19921991 199219901989
+1,217,115,417,5Rånteinkomsterutdelningar 15,9m.m.

5,2 4,9iRâirteutgiñer 4,5 +0,25,4iVRiäntenetto +1,o11,812,6 10,910,7

-6,83,34,5 3,910,0Reavinst
...‘0,3.. +030,1 mo. 0,5....Rmfimust. . .. .

7,03,4 3,04,59,9Reavinst netto -
7reavinstreatörlustl 0,8 -3,41,7 1,1pa

gefter.skattReavinst -3,62,22,9 2,35,7netto
I‘i]lg:mga1fskulder.

+11176155 163165privatBankmedel
+672 7064tillgångar 64finansiellaAndra

-15207207189marknadsvärde 222hemfritidshusEget

-3,736 383741Privatskuld
osäkerheten mätningarföruttryck HlNKzatordeoch1990 ettmarknadsvlrdetmellan1589MinskningeniAnm. lvara

intrlñät.faktisktförvadän :omsnarare

priser ökati fastaränteinkomsterutdelningar harPensionärshushållens
tillgångarfinansiellaBankmedel och andraoch 1992.mellan 1989något

tillökat från 150.500pensionärshushållenisnitt individräknat ihar per
till till-i förhållandeskulderPensionärshushâllens små156.100. är
skuldenpensionärshushållen harindivid ii snittRäknatgångarna. per

kr.till 24.000minskat från 27.200

efter skattpriser.i fasta Nettominskat markantReavinstema har
för förlusterreavinstema nettorealiseradeundermotsvarade de 1989
motsvarandepensionärshushållen. 1992individ ikr2.800 ärper
mätningariOsäkerheten HINK:still 1400kr.genomsnitt halverat är

förekom-sällanför sådanatidigareemellertid nämnts större mersom
försiktighetDärför bör vissreavinsterreaförluster.mande variabler som

reavinstemamellan såsomförändringeniakttas värderar årennär avman
ide HINK.uppmäts

minskat i fasta priser. Räknatharför hemfritidshusMarknadsvärdet egna
till 131.800till 145.600 och 1992individ uppgick värdet 1989i snitt per

kr.

pensionärshushållenInkomstspridningen inom6.4

hushållssammansättningförändringarna iBeaktar attgenomm.m.man
i disponibelökningenkonsumtionsenhetinkomsterna uppgåruttrycka per
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inkomst inklusive reavinst till drygt 6 och för reavinst tillprocent rensat
9 mellan 1989 och 1992. Bästa föröver procent pensionärernaâret var

därvid 1992.

48. Tabell: Utveckling disponibelinkomst k.e.. Pensioniixshushilll.Fastapriser.av per
Förändring %1

1989- 1990- 1991- Hela
1990 1991 1992 perioden

Disponibelinkomstinkl. reavinst -0,7 +2,5 +4,4 +6,2
Disponibelinkomstexkl. reavinst +1,6 +2,8 +4,7 +9,4

framgåttSom tidigare har pensionärerna under perioden 1989-1992 haft
snabbare utveckling de disponibla inkomsterna de aktivaen änav

hushållen dito för aktiva hushåll 2,6 3,9 k.e..är procentresp. per

Skillnaderna i disponibel inkomst inom pensionärsgruppen.är stor Som
framgår tabell 49 har det under perioden 1989-1992 skett för-av en
skjutning i inkomstlägena.uppåt Andelen pensionärer med disponibelen
inkomst 75.000 kr k.e. 1992 priser haröver ârs ökat från 45 till 53per

125.000Antalet pensionärer med disponibelprocent. inkomst kröveren
k.e. har ökat från 6 till 9procent procent.per

49. Tabell: Andel pensionärermed disponibelinkomsti olika intervall.
Disponibel inkomst k.e., tkr: års1992 pnlrer.per

År .50 50-75 75-100 100.125 125. Summa
Andelstal %:

1989 4 51 30 9 6 100
1992 s 42 31 13 9 100

Medianpensionärens disponibla inkomst k.e. ökade i fasta priser medper
drygt 8.000 kr.

50. Tabell: Fiilslqutning median-ochkvaxfilviinlenfiirdisponibel inkomstmellan1989av
och 1992

Disponibel inkomst k.e., tkr: 1992årspriserper
Genom- nedre median-gräns nedregräns

första värdetsnitt tredje
kvartilen kvanilen

1989 81,6 63,0 76,2 96,2
1992 86,5 67,2 84,6 107,3

Förändring,tkr +4,8 +4,2 +8,4 +11,1
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individerochsomPensionärema6.5 somgrupp

diskussion kring utveck-motsägelsefullfåtendensDet finns att enen
ihop utveck-blandarekonomipensionärernaslingen att mangenomav

individperspektiv.med de äldrelingen för de äldre etturgruppsom
ekonomisktdetkontinuerligt fåtthar de gamlaBetraktad gruppsom

bättre. tillkommandeavlider medanmed lågäldsta ATPDe yngre
följer enskilddäremotpensionärer ofta har hög ATP. Om enman

beskrivs dessaoklara. Nedanpensionär tiden slutsatsernaäröver mera
inkomsteffektenavsnitt. behandlasi olika Förstförhållanden atttvå av

försvinner. Därefterpensionärertill gamlakommer ochpensionärernya
och viapensionär mellan 1989 1992enskildföljs utvecklingen för ett-en

typfall.antal

omsättningen inomInkomsteffekten6.5.1 av
pensionärsgruppen

Ökningen i första handpensionärshushållens inkomster beror på attav
medäldre pensionärersammansättning förändras tidenövergruppens -

tillkommer.avlider med högre ATPingen låg ATP ocheller yngre
pensionärer 65till sålunda antalet årUnder perioden 1992 har1989 över

och 45.000med 7.000med enbart folkpension minskat 52.000 mänvarav
Ar folkpension till ellermed enbart 192.000kvinnor. antalet1992 uppgår

169.000pensionärerna. de 192.000under Av13 procent ärstrax av
kvinnor inte barakvinnor antalet för beroroch Det högre på23.000 män.

ocksåskillnader under den aktiva tideni inkomstförhållanden på attutan
kvinnorna genomsnittligt lever längre.att sett

och 199251. Tabell: Andel pensionärermed enbartfolkpension1989
folkpension,ndel ed enban‘A procentm

BådakönenMän Kvinnor
Ålder 1989 I 9921989 1992 1989 1992

10,1 7,465-69 2,4 1,8 17,0 12,4
3,3 2,6 22,4 17,1 13,7 10,670-74

3,7 25,8 20,6 16,9 13,575-79 4,7
6,1 30,6 23,4 22,6 17,280-89 8,2

36,690- 33,7 17,3 58,7 43,3 52,1

Samtliga 4,7 3,5 24,8 19,3 16,2 12,6

Antal tusental 30 23 2l 4 169 244 192personer,
KallaBearbetningarSCB]tomlmlmadeinkomststatittikav

ökninghar 87 âlderspensionärerna med1992 ATP 3procent av en-
procentenheter sedan tabell Andelen kvinnor med har1989 52. ATP
ökat från till för ligger75 80 medan andelen 96påprocent männen
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Uttryckt i basbelopp har den genomsnittliga ATP-pensionen ökatprocent.
från till tillväxt1,56 1,69 dvs. med 8 procent.en ca

âlderspensionärer52. Tabell: Andel med ålderspensionfrån ATP
och genomsnifllig dem harATP.pensionlör som

Pensionen storlek
ndel, basbeloppA procent

ÅlderK 1989 1992 1989 1992än
Män 65-69 97 99 2,38 2,51

70-74 98 98 2,56 2,52
75-79 96 99 2,00 2,26
80-84 94 1,10 1,7893
85- 88 79 0,60 0,79
Samtliga 96 96 2,12 2,29

Kvinnor 65-69 82 86 1,23 1,39
70-74 82 85 1,24 1,41
75-79 66 80 0,91 1,14
80-84 68 71 0,52 0,62
85- 56 63 0,2 0,341
Samtliga 75 80 1,02 1,17

Samtliga 84 87 1,56 1,69
Källa:BearbetningarHINKav

Utvecklingen individperspektiv några6.5.2 sett ettur -
typfall

En metod studera utvecklingen individperspektiv följaatt ett attur vore
de pensionärer fanns och studera hur inkomstutvecklingen1989 varitsom
för dessa fram till förutsatt de fortfarande livet.1992 i harSCBatt var
vid tillfällen genomfört studier justdär följt pensionä-ett par man samma

tiden. Dessa studier visar i första hand omställningseffekterpåöverrer
i samband med vissa fortfarande yrkesverksamma efteråratt ettär par
normala pensionsâldern. Därefter arbetsinsatsen ned. Därvid gårtrappas

miste den arbetsinkomst haft under inledningen pensio-man om man av
närslivet. Studierna har också visat kapitalinkomsterna ökar äldreatt

blir. Detta torde bl.a. bero pensionärshushållen med högrepå attman
ålder realiserar kapital bundet i hem och istället får ränteinkomster.eget

Här áskâdliggörs utvecklingen istället via olikaantal typfallett av
pensionärer. I typfallen följs pensionärer har exakt inkomst-som samma
förhållanden finnsframgåttåren. Som det rad skäl tillöver attovan en
inkomstförhållanden inte stabila i praktikenså i stiliserade typfall.är som

SCB VälfardsbulletinenNr 4 1993
Beräkningarna har gjorts hjälpSCBmed SCB:smodellprogram Grundbe-STATUS.av av
räkningarnaåterfinnsi appendix.
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Typfallen kan därför illustration hur regelsystemennärmast säga ge aven
Följandeverkar. typfall har valts:

Typfall Pensionär med folkpensionenbart
Typfall 2: Kvinnlig pensionär genomsnittlig pensionmed 1989
Typfall Manlig pensionär genomsnittlig pensionmed 1989
Typfall 4: Pensionär med maximal ATP

och typfallen visasFör variationer medockså avseendevart påett av
förekomst kapital- och arbetsinkomst.av

Pensionärernas kapitalinkomster inkl. reavinst framgår tabell1992 av
53. Det vanliga pensionärerna vissthar överskott i kapital.är att ett

53. Tabell: Kapitalinkomstinkl. årIeavinst för pensionärer65- 1992.
mal, tusentalA Genomsnitti

tkr
iUnderskott kapital 228 -l4,3

sigVare eller underskott 86över
överskott i kapital 1302 14,5
Kallascs.Taxopak.

ochFör typfallen finns fallet kapitalinkomst intevart ett utöver attav
föreligger variant kapitalinkomst.med med Kapitalinkomsten haren
därvid valts återspegla vad bedömts vanlig nivåatt pâsom vara en
ränteinkomsterutdelningar. pensionärFör med enbart folkpension har
kapitalinkomsten till kr, för1989 genomsnittspensionären5000 tillsatts
6000 kr och för pensionären maximalmed tillATP 8000 kr. Kapitalin-
komstema skrivs i typfallen beräkningsmässigt fram med KPI-utveck-
lingen. För typfallen finns2-4 också med variant där utöveren man
pensions- och kapitalinkomst har viss arbetsinkomst. Nivån páäven
arbetsinkomsten vald illustrera utbytet före och efter skattereformenattär
för den pensionär inför understår övervägandet elleratt ett ettsom par

arbetsinsatsår motsvarande arbetsdagar i3 veckan.göra 2 Föráen
genomsnittspensionären har arbetsinkomsten för till1989 50.000 krsatts
och för pensionären med maximal ATP till 100.000 kr. Arbetsinkomster-

skrivs i typfallen beräkningsmässigt fram med KPI-utvecklingen.na

Samtliga typhusháll bo i hyresrätt med genomsnittlig hyra förantas en
tvåmmslägenhet vilket för 1989 innebär hyra kr i1900 månaden.pâen
Hyran har räknats med förKPI hyreslägenheter vilket medför attupp
motsvarande hyra 1992 till i2980 kr månaden. För typfall 1satts
pensionär med enbart folkpension finns också med alternativ medett
hög hyra krmânad3000 för1989 illustrera effekterna KBT-att attav
reglerna ändrats del för just hushåll med hög boendekostnad. KBTen
har beräknats enligt de regler vanligast förekommande i kommu-ärsom

och maximalt statligt bidrag till kommunen.nerna som ger
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typfall-en. Merochredovisas utfallet förtabellerna 54-57I vart ett av
skatt, KBT m.m.olika såsomuppgifter delposterdetaljerade om

appendix.återfinns i

med enbart folkpensionTypfall 1: Pensionär

pensionstill-höjdafolkpension tack deharPensionären med enbart vare
pensionsinkomsten realtutvecklingpositivskotten haft sett.aven

kr eller under 2ökat med 933Pensionsinkomsten har procentstrax
skatt har ocksåfolkpension inte betalarenbart hareftersom den som

normal hyrapensionär medlika mycket. Förefter skatt ökatinkomsten
hyra harför Vid höghyra KBT.ökningen ätits ökad nettohar upp av

skälig levnadsnivâskallsärskilda KBTdock det garantera ensom
förbättring.inneburit en

kr i 1989in i detta typfall 5.000 årsränteinkomst lagtsMed den som
ändringarna i kapitalbe-effekternasamladepenningvärde har de av

skärpning förlitenmindreskattningen inneburit änomen --
vilket bl.a.ochvid jämförelse mellan 1989 1992pensionären samman-

räntein-litenpensionärer medbetydelse förmed sparavdragetshänger
typfalli detta 1993beskattningen kapitallättnad i uppstårkomst. En av

kapitalinkomst upphör.avtrappningavdragets motextranär

med enbartfolkpensionTabell: Typfall Pensionär54.
Förändring

989-19921 1991 1992 11989 990
50 550176 43 362 48 300Pension,löp. pris 40

+93350 550pris 49 617 48 522 49 363Pension,fast

FOLKPENSIONENBART
+933363 50 550eñerskatt,fast pris 49 617 48 522 49Inkomst

72637 369 39 092 -1Disponibeltefier normalhyra, fast pris 40 818 38 886
+6 724Disponibelt hyra, fastpris 588 22 930 30 406 32 312efter hög 25

DÄRUTÖVERRÄNTEINKOMSTVARIANT 1:VISS
löp. pris 5 520 6 040 6 175Ränteinkomst 5 000.

0fast 6 175 6 175Ränteinkomst, pris 6 175 6 175 i
ränteinkomst,fastpris 873 2 852 +234Tillkommandeskattpå 2 618 2 585 2

874 +700Inkomstefterskatt,fast pris 53 174 52 114 52 663 53
-2 542Disponibelteñer normalhyra, fast pris 43 565 41 666 39 801 4] 023
+3 979Disponibeltefter hög hyra, fast pris 334 25 710 30 406 32 31328

harskatt därvidräknats medKPI.DupombeltellerhyraInkomstellerAnnLFutx 1992år:nivå. upppnnravser
räknats med exkl.bottaduposteniKP KP]om v
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Typfall genomsnittligKvinnlig med 19892: pensionär pension

kvinnlig pensionär hade genomsnittlig pensionsinkomstEn 1989 påen
kr.nivåkr vilket uppräknat till 69.560 Trots57.600 1992 års motsvarar
höjts i taktpensionen realt urholkats beroende basbeloppet intepåatt att

positivt. ökningmed har inkomst efter skatt utvecklats DennaKPI så
dock ökade boendekostnader.slukas av

ÄvenBeskattningen ränteinkomst i oförändrad. dettastort settärav
avtrappningsskikt vilket innebärtypfall befinner sig i avdragetsextra att

skatten ränteinkomsten lättas fr.o.m. 1993.på
Beskattningen arbetsinkomster vid sidan pensionen har påtagligtav av

för pensionär arbetsinkomst inte längrelättats denna att avtrappargenom
lättnad i de falldet särskilda grundavdraget. En uppstårstörreännu

från aktiv näringsverksamhet arbetsin-arbetsinkomsten härrör attgenom
näringsverksamhet inte längre gälldekomster från reducerar KBT. Detta

redan tidigare för arbetsinkomst från anställning.

55. Tabell: Typfall Kvinnlig pensionärmed genomsnittligpension1989
Förändring

1989 1990 1991 1992 1989-1992
Pension,löp. pris 600 320 66 69 56057 61 470
Pension,fastpris 71 136 68 617 67 932 69 560 -l 576

ENDAST PENSIONSINKOMST
Inkomstefterskatt, fast pris 58 076 57 091 58 357 59 757 +1 681
Disponibeltefter normalhyra, fastpris 42 403 41 010 40 070 41 334 -1 069

RÄNTEINKOMST DÄRUTÖVERVARIANT 1:VISS
Ränteinkomst prislöp. 6 000 6 620 7 250 7 410
Ränteinkomst,fast pris 7 410 7 410 7 410 7 410 0
Tillkommandeskattpå ränteinkomst,fast pris 2853 3 158 3 395 3 401 +116
Inkomstefter skatt, fast pris 62 61 62201 341 372 63 766 565+1
Disponibeltefter normalhyranfast pris 45 103 43 866 42 730 44 045 058-l

UTÖVERVARIANT 2:VISS ARBETSINKOMST PENSION-OCH KAPITALINKOMST
Arbetsinkomst,löp. pris 50 000 55 180 60 390 61 750
Arbetsinkomst,fast pris 61 750 61 750 61 750 61 750 0
Inkomstefterskatt, fast pris 92 909 101633 107354 108404 +15 495
Disponibelteñernormal hyra, fastpris 73 793 82 015 86 764 68388 +14 890
arbetsinkomstfrån anställning
Disponibeltefter normalhyra, fast pris 60 496 68 577 86 764 88 683 +28 187
arbinkomst från aktiv näringsverks.

. därvidAnm.Fa:tz Inkomstefter1992ånnivå. skatthar räknat: medKPI.Dupombeltellerhyraharpriseravser upp
räknats med exkl,bostadnpoltznKPI i KPlom

Den tidigarenämndaeffekten pensionärernabyts medför kvinnlig pensionäratt ut attav en
1992har genomsnittspensionpå kr vilket således75.900 realt kr6.300är änen mer
genomsnittspensionårenfrån 1989.
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Manlig med genomsnittlig 1989Typfall 3: pensionpensionär

genomsnittlig pensionsinkomstmanlig pensionär hadeEn 1989 påen
kr. Vidtill nivåkr vilket uppräknat 1992 116.18096.200 års motsvarar

pensionärerna klarat sig bra. Inkomst efterpensioner denna nivå harpå
efter betald boendekostnad harökat med tkr ochskatt har 6 ävenöver

nettoutfall. Vid denna inkomstnivâ har denfått klart positivthan ett
i beskattningenkapitalbeskattningen inneburit lättnadändrade aven

ränteinkomsten.

med genomsnittligpension198956. Tabell: Typfall 3. Manlig pensionär
Förändring

1991 1992 1989-19921989 1990
180Pension,löp. pris 96 200 102400 lll 010 116

627452 116 180 -2Pension,fastpris 118 807 114 586 113

ENDAST PENSIONSINKOMST
+6 735efler skatt,fast pris 78 934 79 149 83 632 85 669Inkomst
+3 490Disponibeltefier normalhyra, fast pris 47 439 47 387 49 216 50 929

DÄRUTÖVERRÄNTEINKOMSTVARIANT 1:VISS
pris 7 250 7 410Ränteinkomstlöp. 6 000 6 620

Ränteinkomst,fastpris 7 410 O7 410 7 410 7 410
Tillkommandeskattpå ränteinkomst,fastpris 6252 848 3 028 2 223 2 223 -

pris +7 360Inkomstetterskatt,fast 83 496 83 528 88 819 90 856
Disponibelteñer fast pris 096 +3 394normalhyra, 51 702 51 434 54 052 55

UTÖVERVARIANT 2:VISS ARBETSINKOMST PENSION-OCH KAPITALINKOMST
Arbetsinkomst,löp. pris 75050 000 55 180 60 390 61
Arbetsinkomst,fastpris 750 61 61 750 61 750 061 750
Inkomsteñer skatt,fast pris +15117 693 119 687 131203 132921 228
Disponibelteñer normalhyra, fast 83 652 85 671 95 543 97 161 +13 509

K1’-I.:Ber därvid Dirpombeltefier harFasta 1992 Inkomst skatthar räknats hyraAnm. Arsnivå. medpriseravser upp
räknat: medKPlexkl.bostadspotteniKPlom

Den tidigare effektennämnda pensionärernabyts medför manligpensionäratt ut attav en
har genomsnittspension1992 på kr vilket således126.700 realt l0.500krår änen mer

genomsnittspensionärenfrån 1989.
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Typfall Pensionär med maximal4: A TP

Pensionären med maximal också haftATP har positiv utvecklingen av
Äveninkomst efter skatt och efter betald hyra. kapitalbeskattningen har

inneburit viss lättnad jämfört med 1989.en
Utbytet för pensionär med maximal ATP underöverväger atten som
period fortsätta arbeta har ökat mycket påtagligt. Av extraen en

arbetsinkomst fick100.000 kr pensionären behållapå 1989 37 procent.
fick pensionären behålla1992 55 inkomsten från denprocent extraav

arbetsinsatsen. lättnaden blirAtt påtaglig beror kommerså dåpå att man
i de inkomstnivâer där marginalskattesänkningarna är stora.upp

Det hör dock till saken inkomster nivå fullmotsvarande ATPpåatt en
inkomstoch därutöver kr.100.000 mycket sällsynt bland pensionä-på är

pensionärernaca 2 hade 1989 Sammanräknadprocentrerna av en
inkomst denna nivâ. Och blandpå dessa torde det också så attvara
inkomstförhållandena inte enkla förutsatts i exempletsåär utansom man
har i fall avdrag varför då jämför förhållandena föremånga nettot man
och efter reformen inte blir lika påtagligt positivt. Typfallet kan därför i
denna del ha dålig verklighetsförankring.sägas

57. Tabell: Typfall 4. Pensionärmedmaximal ATP
Förändring

1989 1990 1991 1992 1989-1992
Pension,löp. pris 135594 342 156144 492 163782
Pension,fastpris 167455 519161 159935 163782 -3 673

ENDAST PENSIONSINKOMST
Inkomsteñer skatt,fast pris 104060 105666 306114 117 058 +12 998
Disponibeltefier normal hyra, fastpris 70 914 72 395 79 001 81 298 +10 384

RÄNTEINKOMST DÄRUTÖVERVARIANT 1:VISS
Ränteinkomstlöp. pris 8 000 8308 9 660 9 880
Ränteinkomst,fastpris 9 880 9 880 9 880 9 880 0
Tillkommandeskattpå ränteinkomst,fastpris 3 801 3 523 2 962 2 964 -837
Inkomsteñer skatt,fast pris 110 139 112 024 121216 123974 +13 835
Disponibelteñer normalhyra, fastpris 76 593 78 415 85 766 88 214 +11 621

UTÖVERVARIANT 2:VISS ARBETSINKOMST PENSION-OCH KAPITALINKOMST
Arbetsinkomst,löp. pris 100000 110 370 120790 123500
Arbetsinkomst,fastpris 123500 123500 123500 123500 0
Inkomst eñerskatt,fast pris 156 105 162728 188421 192443 +36 338
Disponibeltefier normalhyra, fastpris 119 540 126423 151554 156683 +37 143
Anm.Fasta efler1992 nivå.Inkomnårs skatthardärvidräknats medKPI.Disponibeltefterhyrahupmeravser uppräknats medKPIexkl.bostadsposteniKPIom
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Löpande priser.

HUSHÅLL ÅLDER ÅR.I AKTIV 18-64 259
Decil efter disponibel inkomst konsumtionsenhet k.e..per

makrotal-
hushållantal familjetypsocioekonomisk grupp-

antal k.e.-

ÅLDERN ÅRINDIVIDER I 18-64
STUDERANDE.EXKL. 277

Decil efter arbets+pensionsinkomst.
makrotal.-
antal individer-

PENSIONÄRER ÅR.III 65- 295
makrotal-
antal-
typfall mer detaljerade uppgifter-
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HUSHÅLL ÅLDERI AKTIV 18-64 år

Decil efter disponibel inkomst konsumtionsenhet k.e.per

-makmlnl i mkr
hushåll-antal familjetypsocioekonomisk grupp

-antal k.e.
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hushållsfömstindann år.hushålldär ir 18-64Tabell 1989.Makmtalför1A:
Löpandeprisermkr.

k.eDecilafterdisponibelinkomstper
531 2 4

617367 35432 43072 489 149 24Lön
266003 l 108 1Företagsinkomst 741 2 419 2

180 161sjukpenning 950 2 650 3 510 4 4mm
1 546594 851 2 159 1 755Föräldrapenning 1

257497 322 1299 1Arbetsmarknadsstöd 348 1 1
Övriga 284 296skattepliktigainkomster 84 341 426

393 50982 245 281Pensionspremie
70för 26 50 78 77Avdrag periodisktunderstöd

56555758 32830 44501 51226arbetxinkomst 11Summa
350pensionstillskott 090 2 281 1 388 1Folkpensioninkl 395 2

542 1 893 2 276268 1 185 1ATP
enskildapensioner 542 631 964Arbetsmarknads-ochövriga 37 367

642 365 3 912 4 590700 3 4Summapensioner
145458 472 48866 55138 61ochpens.ink. 12 36Szaarbetar
677Ränteinkomstcrutdelning 954 182 382 1415 1l 1

Ränteutgiftcr 997 470 5 432 5 442848 2 4
99Reavinsttaxmâssigt 182 60 124 175
25Reaförlust 2 0 9 0

695 836Kapitalinkomst 1246 1278 l 581 1 1
159Reavinstbrutto 292 96 199 280

Barnbidrag 998 2 291 2 096 1 527 1 189
Underhållsbidrag 677 383308 1 164 1 011
Bostadsbidrag 198 105 521 247408 1 1

480 422 211Socialbidrag 607 928
861Studiemedel 970 1 024 1 174 1 303

Övrigapositivatransfereringar 56 66132 167 91
9583 423 6 770 5 958 4 506 2Summapositivatnnsferu-ingar

i 654Slutligskatt 3:402 10364 14612 16887 190
påskatt förvärvsinkomst 0 0 O 0 0varav

påSkatt kapital 0 00 0 0
förSkattered underskott kap O 0 0 00av

Fastighetsskatt 87 115 140 144 176
Förmögenhetsskatt 258 32 44 50 94
Övrigt 0 0 0 O 0
Simuleradskattreavinstreaförlust 42 24 54 65 46

negativaitramfeirêñnggr iAndra zu. 295 323 417 381-.
Disp.ink.inkl. 13514 33861reavinst 41470 44035 45904
Disp.ink.exkl. 264 33 789reavinst 13 41325 43820 45791
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P91-p997 8 9 10 Summa6
528 56053976 58947 67621 80583 106650 414 94

2 690873 1 358 1 683 1970 3 061 16482
375727 503 808 3 666 37752 34 597 4 4 4

727 496 430 11653 3381 164 931
348589 438 353 8 877916 858

798 243362 238 258 2296 213
069 5273 11456 290700 896 008 2 41

135 103 225 949 19982 103
362 108921 593568 9706461040 66034 74341 86
844 594 12598 5381 248 1259 1 149
744 263 16225 10901 837 2 084 2 133 1 1
574 2178 9 786 1 790932 1433 1 128 l

016 776 410 4 162 4 035 38608 3 4184 4 4
65056 78751 90524 112956 632176 10048270810

973 295 2 444 3 523 9 575 26420 5 3541 2
66611 136745 956 5 980 7 270 9 468 18748

306 14870 485297 461 309 857 12 3
148 2413 65 0 7 27

2 448 3 032 2 938 4 894 29265 50213 10930
5 576475 737 494 1 370 19690 23792

906 658 453 352 344 10814 281
355 211 172 124 149 4 554 120
160 79 67 38 38 3 861 31
208 111 155 20 171 3 313 171
665 419 345 349 161 7 271 150
18 25 19 4 4 582 4

8672 311 1 502 1210 886 30391 758
21079 24 153 27 112 32 696 52331 222290 40472

0 0 0 0 0 00
0 0 O 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

163 186 210 330 554 1052 398
120 138 182 250 075 4901 2 243

0 0 0 0 0 0 0
130 223 168 469 8 010 9 231 9721

635399 632 494 704 337 v
48337 50710 55 155 63114 90053 486153 71063
47992 50 196 54829 62212 78373 471591 67459
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hushillsfönståndann årtillgângarlskulderihushåll ir 18-64Makrotalför dirTabell1B: 1989. .Löpande mkr.priser
15.:.Decilefterdisponibelinkomstper

52 3 4I
076744 086 13520 16Bankmedelprivat 8 060 11 14

Övriga tillgångar 977 9 854 11572finansiella 32158 7 432 8
Privatskuld 47066studieskuld 11512 28 562 43783 44474exkl
Studieskuld 039 95a524- 302 259 6 42 4 s

74917360 909 25225 27hemfritidshus värde 5 743 23Eget tax.
072809 58722 61387 68hemfritidshusmarknadsvärde 14690 42Eget
785marknadsvärde 37 47067 45356 56Nettoförmögenhetexklnäring 50602 564
477235 682 6 328 13Nettofönnögenhetexklnäringtaxcringsvârde 37927 9 6

hushåll hushâllsföresdndaren ir.18-64Antal dir irTabell1C:1989. m.m.
Dzcilefterdtrponibelinkomst Ina.per

52 3 41
687452 653728antalk.e. 528397 723427 733513Totalt

hushåll 910 341715Antal 341168 342159 341434 341
Fördelaefterfamiljetyp:
Ensamstående 155209 170118barn 269960 162340 145117utan

589 58610208391 88423 60450 6518-24
675 7337140960 36031 42828 4925-44
945 3813845-64 20610 37886 41840 39

Giflasamboende bam 11354 21705 22483 29205 40899utan
6 006331 1 771 2 240 3 81718-24 1

O87040 3 736 3 479 3 549 525-44 2
85445-54 681 3 993 3 955 6 476 52

55-64 5 302 12205 12810 15363 23952

Ensamståendemedbarn 94114042 50780 47888 36740 15
Sammanboendemedbarn 756 75745812 107334 125946 120 114

bam 182l 7 924 17744 23658 37989 47
barn 050 571322 15091 40256 63217 65
barn 798 49334 39071 17716 104432+ 22

Fördela socloekonomlskefter grupp:
förvärvsarbetande: 176323 80322 71790 42541 28163
studerande 114211 17898 19260 9 497 1056-

år18-64 9 317 47357 48634 29312 24510pens‘-
förvarb. 59752795 15067 3 896 3 732 2ovr.-

Anställda: 124534 224208 249044 283488 301509
Arbetarfamiljer 67 377 157418626 121478 133422 147

facklârda 43934 70354 75943 78810 94133-
faeklârda 23692 51125 57479 567 6328568-

Tjânstemannafamiljer 22630 56642 10995183814 97082
Ilägre 961 28109 4092012 28218 32528-

mellan 6 694 18837 295 38541252 47 48-
högre 2 975 696 259 206459 14344 17-

Övrigaanställda 34278 46088 31808 39029 34140

Lantbrukare 18849 12591 7 975 5 595 2 908
Egenföretagare 21463 25037 12625 10287 9 135
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6 7 8 9 10 Summa P9l-p99
18972 21443 21185 28994 50284 204364 33804
16297 19054 20615 34026 154857 314842 83009

18595016 1.27801 52459 59684 86144 611501 373
V V5 168 4 746 3 734 071 5304 4 46331 1514

29468 31019 38155 50955 73345 322928 64291
74111 76996 96663 131164 197604 822218 172743
69 192 79481 92921 137007 293533 909508 203289
21754 27840 30524 45416 757138 337940 81262

6 7 8 9 10 Summa P91-p99
630839 603812 594052 603254 602806 6 361280 541373

342132 341658 341692 341787 341877 3 417532 307658

163601 165308 148199 122346 113152 1 615350 100338
38087 28723 23421 14842 8 650 595186 8 386
75376 82357 69936 59498 65327 595359 57028
50139 54229 54841 48007 39176 424811 34924

63429 89308 129693 165481 184949 758506 170153
9 037 11664 15545 6 846 0021 59259 1 002

13595 16664 32067 39696 46516 166429 43537
9 052 21541 32700 57135 75735 219122 69559

31746 39438 49381 61803 61697 313697 56056

12903 6 542 4 355 7284 4 603 198522 2 793
102199 80500 59445 49232 39173 845154 34374
56010 49694 38813 34829 25423 339266 23323
42827 26951 19493 12879 11522 354418 9 658
3 362 3 856 1 139 1 524 2 229 151472 1 393

18402 16636 8 178 6147 8 142 456644 6 838
1 992 352 0 595 352 165213 352

16161 15580 8 178 5 552 6 903 211504 5 782
249 704 0 O 887 79927 704

313852 312233 322110 324328 322584 2 777890 291435
156940 150837 144025 118482 S3219 1 250824 51347
91042 81978 80192 55025 17390 688801 16741
65898 68859 63833 63457 35829 562024 34606

126194 132758 152131 189742 246463 1 217407 220394
44645 37882 42798 40871 32557 341489 28 108
54544 61651 78264 91468 97801 546191 90616
27005 33225 31069 57403 116104 329725 101670
30718 28638 25954 16104 22902 309659 19694

2 635 1 570 1 480 1 806 594 56003 594
7 245 11219 9 924 9 506 56010 127001 8 791
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hushållsfönstindann år.hushåll är18-641990.Makmtalför därTabellIA:
mkr.Löpandepriser

disponibel Ic.e.Decilefter inkomstper
5I 2 3 4

51176 56032f 927 28 150 38641Lön
377570 2 207 1418 1Företagsinkomst -315 1

736 341 4 4201 158 3 542 3 4sjukpenningmm
626 2 056701 2 532 2 521 2Föräldrapenning

836 200 1 388Arbclsmarknadsstöd 396 1 495 1 1
Övriga 429 602 293skattepliktiga 143 320inkomster

396 468151 254 316Pcnsionspreiuie
16 56 67 103 103för periodisktunderstödAvdrag

864 64995843 37299 48987 60nibetsinkomst llSumma
512pensionstillskott 349 1 735 2 127 1 449 1Folkpensioninkl

1731 2117295 1 125 1610ATP
460 862enskildapensioner 184 268 679Arbelsmarknads-ochövriga

415 640 4 491828 3 128 4 3Summapensioner
504 6948612671 40427 53402 64anbets-ochpens.ink.8:a
613 2 083Ränteinkomsterutdelning 907 1450 1 490 1

4065 529 6 818 7Ränteutgifter 1 185 3 293
69 176 108 313Reavinsttaxmässigt 44

O 1Reaförlust 7 0 O
786 2 584977 1560 1 772 1Kapitalinkomst

70 110 282 173 501Reavinstbrutto
282 1933 1442Barnbidrag 1 158 2 614 2

Underhållsbidrag 762 388441 l 385 892
593 388Bostadsbidrag 470 1278 1 158

Socialbidrag 695 330 240833 1 177
950Studiemedel l 404 1 399 1 573 1 051

Övrigapositivatransfereringar 54 33193 122 72
3 439positivatmnsfenringar 4 498 7 974 6 673 4 723Summa

467 15448 411 21448Slutligskatt 3 341 11 19-
skatt förvärvsinkomst 0 0 0 0 0varav

Skatt kapital 0 0 0 0 0
förSkattered underskott kap O 0 0 0 0av

Fastighetsskatt 146 150 185 224 243
Förm 2239 20 19 3
Övrigt 00 0 0 0
Simuleradskattreavinstreaförlust 11 29 60 50 137
Andranegativatxansfereringar 144 256 351 428 458
Disp.ink.ink].navimt 14661 38228 46048 51174 53603
Disp.ink.exld. 602 38 147 45826 S1051 53239navinst 14
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8 9 10 Summa P9l-p996 7
74225 88558 118804 593814 10325251955 55335

253 2 207 3 145 15872 2 7531940 1050 1
738087 5 5 043 5 077 4 228 41845 35 214

510 1 175 751 555 447 14995 4251
042 087 800 532 219 9 995 2191 1

581 371239 393 244 359 549 3
789 3 534590 735 865 590 323 91 4
978 19799 118 84 224108

353 744 845 559335 10703770985 74411 81 95 122
238 070 555 12757 5841 311 1 310 1 1

270 340 260 1 593 17775 1 4702 2 2 434 2
950 753 1 850 3 780 12259 31821 473 1

435 5 180 5 030 42801 5 2354 531 5 123 5
75515 86798 100924 128875 712137 11227379534

2519 11407 30118 60842109 2647 3893
150497 052 7 515 8 352 10871 21555 79505

18 857435 540 454 887 15455 493 2
0 0 0 3 151 172 107

2 805 3 511 3 251 5 313 35 135 59705 10570
587597 854 742 1 419 24729 29 4 587

1 025 718 443 384 302 12302 251
295 198 177 101 110 4 750 93
179 133 77 51 29 4 355 29
181 181 113 35 35103 3 889
420 395 359 352 145 8 050 125
22 17 53112 5 0 0

2 124 1543 1 180 1005 523 33883 535
299 0248 443.5924459 25 502317 29342 35 01 144 .

0 0 0 o 0 0 0
0 0 o 0 0 0 0
0 0 0 0 o 0 0

240 285 333 429 793 3 028 552
28 38 92 71 1400 1732 334
0 0 0 0 0 0 0

203 281 239 432 9 530 10972 1 572
A577751 ‘ 43452 A480 554 544 -475 -.

55497 57817 51353 71155 103574 553120 78432
55003 57234 50850 70177 88375 534504 75418
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hushållsföreslåndaren årtillgingnrlskulderlhushåll 18-641B: 1990.Makrotalför dir irTabell .löpande mkr.priser
Decilefterdisponibelinkomst Ice.per

5l 2 3 4
355Bankmedelprivat 7 967 13474 12475 14684 17

Övriga tillgångarfinansiella 5 693 8 289 8 267 12081194 6
089 167 446 S7068Privatskuldexklstudieskuld 22090 27 41 56.
578 5 265 5 553Smdieskuld 2 325 5 6 162

579hemfritidshus värde 10026 22803 35817 40664 48Eget tax.
92468hemfritidshusmarknadsvärde 18875 43254 68009 77340Eget

359 74131Nettoförmögenhetexklnäringmarknadsvärde 31292 41887 49977 52
taxeringsvârde 386 24325Nettoförmögenhetexklnäring 8 487 17609 15423 10

hushållsförestindaren århushåll dir ir 18-64Tabell1C:1990.Antal m.m. .
Decilefterdixponibelinkomst Ic.e.per

5l 2 3 4
675753Totaltantalke 542853 739625 731279 715783

hushållAntal 595 347615 347321 347794 348051347
Fördelatefterfamiljetyp:
Ensamstående barn 160707 159197 153126 171205273430utan

54755215677 74898 63735 6300418-24
7046825-44 39865 49423 51227 50724
4598145-64 17888 36385 44236 39397

Giftssamboende barn 754 03413271 16032 21 27928 38utan
982 2 732 269 4 86618-24 l 142 3

25-44 3 l 635 840 6 320 7 446291 2
45-54 003 765 544 7 5143 4 4 4 703
55-64 5 835 8 650 11637 I3 636 18208

Ensamståendemedbarn 55616028 62605 42249 38856 14
Sammanboendemedbarn 866 25644 108271 124121 127884 124

bam1 9 549 16715 031 381 5223723 31
bam2 14253 45489 59610 73441 59728

2+bam 21064 46066 41480 23062 12292
Fördelaeftersocioekonomlskgrupp:

förvärvsarbetande: 179586 72665 71707 103 2847531
studerande 122642 18243 19656 5 481 946l-

år18-64 7 271 37819 45854 666 2360022pens.-
förvarb. 49673 16603 6 197 2 956 2 929övr.-

Anställda: 119403 242973 250 305847 301864 669
Arbetarfamiljer 64878 119469 156325132208 159101

facklårda 43661 76789 78083 93466 85393-
facklärda 21217 42680 12554 65635 70931-

Tjånstemannafamiljer 19253 66951 71605 104288 107400
lägre 10629 29797 20418 38866 56238-
mellan 8 129 28 181 36689 50918 46636-
högre 495 8 974 14498 14504 22203-

Övrigaanställda 35272 56553 47034 38475 41944

Lantbrukare 16143 10897 4 828 3 428 2 191
Egenföretagare 32464 21079 19938 11398 11716
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6 7 8 9 l0 P91-p99Summa
18533 22897 23016 30916 55900 217217 38827
11267 13670 17206 26942 195412 305021 60543
55150 so 553 57531 90549 193053 571715 388115

434V480 4 987 9024 4 s 455 49141 0754 4
45802 50784 54984 71470 117309 498238 99446
86878 96302 104186 136150 222070 945532 188590
74264 90213 107044 138719 372008 1 031894 213172
26198 34349 099 5606441 232711 466651 108119

6 7 8 9 10 Summa P9l-p99
636931 607604 581624 601961 600338 4306 754 538725

347134 348228 347682 347517 347986 3 476923 313074

172921 177879 166169 132271 122167 1 689072 109739
44377 33272 15608 11 733 7 198 584257 6 555
69329 89505 84311 70414 60766 636032 55876
59215 55102 66250 50124 54203 468781 47308

60939 84094 126481 167416 191065 747014 173284
5 894 10091 12413 6 222 2 277 49888 2 277

12419 18435 31029 43046 43676 170137 39517
13557 18622 36051 55324 77387 225470 69963
29068 36946 46988 62824 67725 301517 61526

7449 8 470 6684 1 958 1 556 200690 3041
103530 77785 50364 45872 33198 840147 28747
ss 247 48328 34935 34344 22931 328599 20530
42527 26035 14254 10230 9 153 354720 7 228
5 756 3 422 1 174 1 298 1 114 156728 988

17783 148s1 5 972 s 579 9 288 438009 8 527
643 643 0 331 643 170228 643

17140 13887 5 990 5 248 7 029 186504 6 368
0 321 982 0 1 616 81277 1 616

314373 325621 329155 329023 326743 2 845671 294239
151542 139812 131535 119708 51591 1 245359 59395
92612 74373 61046 54898 25603 685924 24281
69030 65439 70489 64811 36088 560445 35114

116937 147726 160349 179892 242195 1 216596 214867
39504 43782 42827 33407 30722 328514 28552
48629 77798 78997 87454 90807 554238 82994
28803 26146 38525 59031 120666 333845 103321
35794 38083 37271 29423 22857 382706 19976

3 698 2 070 2 132 1 262 1 833 48482 1 710
11279 5 585 9 423 11552 10122 1447s7 8 498
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år.htuhillsfénstindann 18-64hushåll ärdirMaia-otalför1991.Tabell1A:
mkr.Löpandepriser

inkomst k.z.Decilefterdisponibel per
53 4l 2

164 56201312 49123 27080 398Lön
1 912522 1 309096 2 383 1Företagsinkomst
4 408791 4 0943 036 3693sjukpenningmm
2 594906 3 1452 731 2563Föräldrapenning
3 027043 2 3752 625 2923Arbetsmarknadsstöd

398682535Övriga 109 639skattepliktigainkomster
375 36728875 173Pensionspremie
28 01l 0understödför periodisk:Avdrag

366 68 17349820 60240 383229arbeuinkomst°
305388 12 339 2301 1 813pensionstillskottFolkpensioninkl
786919 1341 2 108 2260 1ATP
802811187 575pensioner 68övrigaenskildaArbetsmarknads-och
8946 117 35 022630 3 341pensionerSumma
067483 72663 54842 669 870 41pens.inkS.: arbelx-och
600537 1143 1286 1985 1Ränteinkomsterutdelning
2606 724 7851 5 4601 496 3Ränteutgifter
474226 224215114taxmässigtReavinst
985830 2522Reaförluat

074761 2511 1099 1357 11Knpibllinkomst
474224215 225114Reavinstbrutto

2 010164 2 7493 920 31 083Barnbidrag
755 527277Underhållsbidrag 319 1670 1

416635 0881846 1 1502Bostadsbidrag
4544721 552 669862Socialbidrag
038096 11843 1 799 11 880Studiemedel

26 22Övriga 115 62transfereringar 221positiva
6 187 4 46610946 8 6074 868lnnsfereringarSummapositiva

Slutlig 1870216831773 10052V 134902skatt r
86117928 19på 627 10514 14329förvärvsinkomst 2skattvarav
374342278 297 311kapitalSkatt

819 1 9551028 1 489 1förunderskott kap 284Skattered av
590436 491271 350Fastighetsskatt
1766 7 10enhetsskattFörmög

Övrigt -184-106 -117-125 -88
56 12753 105 58Simuleradskattreavinstreaförlust

incgiatjváhámfeiieiihgiår 429 461352 463V,172.Andra n
444552 51041 57137 5912892 43Disp.1nk.lnkl. reavinst

5909750874 5696912831 43443exkl.reavinstDisp.1nk.
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P91-p996 7 8 9 10 Summa
029 052 612645 11438362335 70231 77 118 90 133

307 1 425 1640 2 404 14277 2 2261 471 1
598 143 5 042 4 892 4 421 39118 3 9864 4

1 733 1 135 544 827 631 16809 624
2 421 1982 1 174 814 539 17923 496

385 409 281 280 2 066 5 784 806
908 I78 9 O67 3 485547 737 4191 4

8 86 153 103 206
72391 7s 407 84055 97055 13a1150 097339 119021
1451 1608 1245 1404 1263 15117 1 196
2 020 3 011 2 353 2 930 2 361 21089 2 271

872 14113 086931 1 579 1 648 2 640 4 4
246 6 974 496 50 7 S534 402 6 198 5 8 320

76793 005 104029 147340 747659 126574s4 09901
773 2118 2 486 3 546 10172 26646 6 3691

7 7 074 10419 18768 77375 15268433 890 8
768 829 1091 1995 25616 31552 6 845
75 150 146 159 1 510 2 273 862

541 2 943 3 571 s 513 35738 58 1002 108 13
768 825 085 968 251 1 566 31464 6 797
4771 999 612 433 480 16927 423
337 273 209 133 40 5 540 32
326 176 77 88 26 6 180 26
317 105 186 68 20 4 705 20
779 625 320 194 81 9 655 75
21 28 12 1 0 508 0

3 258 2 200 4101 910 047 43517 577
58355809520715 290 44723 25 30 2205.53 63743

21722 24293 26309 31502 51362 220447 42823
465 514 635 1045 8 754 13015 2 618

1 930 2 024 2 on 5772 4 os: 19199 3 496
576 644 657 835 1812 6 662 1 470
34 30 34 87 1 098 1 329 495

-152 -167 -176 -197 -385 697 -273
193 256 319 609 7 336 9 112 1 807

557510490 74a501 711 042
V01301 00oos 0s ss4 79 182 402124 023983 96038

00806 05439 0s 118 77s24 106232 601033 91048
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tillgingarlskulderlhushåll hushillsfiinstindann årTabell1B: 1991.Makmblför dir 18-64är .löpandeprisermkr.
Decilefterdixyonibel k.e.inkomstper

I 2 3 4 5
Bankmedelprivat 9 378 10943 13775 15154 17127
Övriga tillgångarfinansiella 7 068 6 647 6 687 9 169 9 217
Privatskuldexklstudieskuld 12514 34767 47112 59756 59S67
Studieskuld 3 291 6 043 s no 5 909 6 431

hemfritidshusEget värde 11 351 24673 356 68834 41013 44tax.
hemfritidshusmarknadsvärdeEget 23 51226 278 70967 85857 92782

Nettoförmögenhetexklnäringmarknadsvärde 27220 34264 45168 53030 65562
Nettoförrnögenhetexkl taxeringsvärdenäring 15345 7 659 5618 558 8 186 14

hushåll hushållsföreståndaren irTabell1C:1991.Antal dir 18-64irm.m. .
efterDecil disponibelinkomst Le.per

51 2 3 4
Totaltantalke 515872 778 654999 748398 740880 693

hushållAntal 349193 348849 349331 349558 349532
Fördela familjetyp:efter
Ensamstående barn 283224 152700 149918 513 167749144utan
18-24 225143 82189 57072 53313 57.156
25-44 36863 44240 45891 46735 64969
45-64 21218 26271 46955 44465 40944

Giftasamboende bam 12137 21969 21582 28995 39263utan
18-24 l 291 2 926 3 557 3 383 7 316
25-44 l 610 889 5824 2 4 333 8 537
45-54 4 367 3 930 926 9544 6 162 7
55-64 4869 10224 10517 15116 15456

Ensamståendemedbarn 20003 62949 61748 37679 16011
Sammanboendemedbam 33829 111231 116083 138371 126509

baml 7 975 15983 17903 36944 46746
bam2 10791 40782 56264 05876058 67

2+bam 15063 54465 41916 25369 12704
Fiinielateftersocloekonomiskgmpp:

förvärvsarbetande: 220009 86080 79151 57694 30327
studerande 150105 29 128 24524 7 112 l 942-

år18-64 6 621 35341 45599 41 556 17397pens.-
förvarb. 63283 21611övr. 9 028 9 026 10988-

Anställda: 88 134 229154 251044 278657 304313
Arbetarfamiljer 46445 117988 129618 133259 149338

facklärda 31928 79267 77397 80314 89479-
facklârda 14517 38721 52221 52945 59859-

Tjánstemannafamiljer 16450 54735 74224 101954 105952
lägre 5 809 20929 24696 37814 37561-
mellan 9 445 26885 38689 48467 52253-
högre 1 196 6 921 10839 15674 16138-

Övrigaanställda 25239 56431 47202 43 444 02349

Lantbrukare ll 078 12947 5 118 3 693 1294
Egenföretagare 29970 20668 14018 9 514 10763
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7 8 9 10 Summa P91-p996
330 433 35345 61039 231 4797618689 23 26 213

12339 13366 001 23941 100A158 202593 5742814
moss 245 954 64 305 147947. 627267 119ass52 so

3151 ° 919‘s3560 782 5 037 s 180 s 328 45 4
51446570 53911 54537 67952 135268 319 113947

35796054 111327 112750 141335 277854 1 063430 234
000 306 919366 40373197 91346 96 130226 260 233

23714 930 788 37025733 37 56842 163674 112993

6 7 8 9 10 Summa P91-p99
647473 626227 586197 595333 627921 6 560954 564364

348999 523 349370 930 349723349 348 3 493008 314754

176371 159 176138220 147513 110810 1668156 100476
42603 29073 282 6 466 57521 1297 594 1297
78056 77551 81442 72675 55 608 51602 704 081
55712 52596 73414 68372 53910 483857 48098

54057 102988 114952 159132 195618 750693 174665
5 485 627 74611 7 4 837 967 49135 967
8 955 25282 30769 91642 38848 168721 35718

16172 22241 37385 53720 79884 236741 70358
23444 43838 39052 57659 75919 296094 67623

15030 8 429 6 479 5762 1 626 232530 1 626
103541 78886 51801 39709 41669 841629 37987
52913 51259 35267 25569 27022 317581 24630
42149 38023 13955 13175 12709 356321 12066
8 479 4 247 2 579 964 1 939 167725 1 291

16450 17627 8 293 7 686 8 384 531701 7 099
1296 0 0 0 0 214107 0

13215 16657 7 645 7 686 7 099 198816 6 456
1 939 970 648 0 1285 118778 643

319596 322638 331926 332969 329916 2 788347 297122
155S71 147702 137456 110278 34632 1 162287 76633
93293 72481 67786 52601 15950 660496 15307
62278 75222 69670 57677 18682 501792 18459

122913 133170 148999 179088 253733 1 191218 226818
46437 42542 42065 34423 32445 324604 31157
53207 66124 01771 94352 111285 571724 100510
23269 24620 35917 50314 110003 294891 95151
41 112 41766 45471 43603 41551 434842 36538

6192 1767 1 339 841 1 333 44864 1 333
10332 7 491 7 812 7 434 10090 128092 9 201
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hushåll hushållsfönståndann år.Tabell1A: 1992. Makrotalför där âr 18-64 löpandepriser
mkr.

Dzcilefterdisponibelinkomst k.z.per
I 52 3 4

Lön 8 045 22601 38778 731 5658449
Företagsinkomst -2 185 2 186 1 381 1 472 904
sjukpenning 540 1843 2 365 2 419 2 483mm
Föräldrapenning 682 2 377 3 045 2 980 2 411
Arbetsmarknadsstöd 1743 5 330 5 051 5 719 5 426
Övrigaskattepliktigainkomster 110 524 602 641 628
Pensionspremic 52 4 24811 384 339
Avdragför periodisktunderstöd l 6 0 l 0

arbetsinkomstSumma 8 881 34741 50973 62577 68099
Folkpensioninkl pensionstillskott 349 1876 2 493 817 2711 1
ATP 350 362 2 0501 332 2 278 2
Arbetsmarknads-ochövrigaenskildapensioner 100 194 391 610 1041
Summapensioner 799 3 432 5 216 705 3624 4
S.aarbels-ochpens.ink. 9 680 38 173 56 189 67282 72461
Rânteinkomsterutdelning 1 074 2951 1 595 1883 1910
Ränteutgiftzr 2 013 7193 6 482 7 396 7 697
Reavinsttzxmässigt 85 95 99 133 160
Reaförlust 268 32 63 120 81
Kapihlinkomst 165 4021 1 1 706 2 028 2 078
Reavinstbrutto 90 106 111 145 169
Barnbidrag 304 3251 3 3 356 2 807 1977
Underhållsbidrag 338 1 293 1 403 840 624
Bostadsbidrag 707 1 965 2 084 1283 684
Socialbidrag 0001 2 654 1066 617 184
Studiemedel 2 127 2 209 2 184 1356 1266
Övrigapositivatransfereringar 187 210 187 167 89
Summapositivatnlnsfenringn 5 663 11655 10280 7 070 8234
Slutligskatt 2 905 9 220 13540 17002 18636

skatt förvärvsinkomst 2 771 9 473 14425 18025 19773varav
Skattpåkapital 250 282 287 309 297
Skatteredför underskott kap 388 948 1725 l 930 1992av
Fastighetsskatt 314 350 481 553 550

GgenhetsskattFärm 19 9 24 36 18
Övrigt -61 55 49 8 -11
Simuleradskattreavinstreaförlust 6 22 13 11 24

W403Andranegativahansfcnlingar 163 279 467 496v
Dlsp.ink. inkl.ruvinst 13440 41731 54232 58911 60230
Disp.ink.exkl.ruvlnst 13355 41646 54134 58777 60086
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9 10 Summa P91-p996 7 8
795 11933571 79549 93573 139073 62364 334 472

545 599 12533 2 7531 025 1 134 1 425 1 3
951522 3 217 25139 22 032 3 235 3 433 3
533932 304 550 173491 724 1 744

261 2 275 1033 33444 10235 009 3 541 3
463 093 6 241 463377 375 428 2
266 3 451 7 775 2 332491 530 340 1

0 103 1201 4 514
256 715710 124730so 957 33135 100923 14674 103

106 840057 128 l 607 1 501 l 007 141 1
2 150 20350 13421 995 2 273 3 055 3 004

15357 4 453347 1 431 2 677 3 000 5 5151
7 145399 4 331 7 350 7 505 3 672 513214

757 13137573507 35343 95535 103423 154923 031
4155 10331 31110 7 2752 304 2 333 3 230

509 11 774 19590 35273 154253 713 9130 9
453 532 10253 12303 3 237230 608
204 453 1973 3 705 1022291 215

734502 3 474 3 723 4 329 22 139 45201 102
574 359 14 3 509299 541 493 11 092
553 505 17073 4131 432 1 100 669
109 115 5 535 90333 199 275

195 90 37 7 549 37357 147
529 101 53 115 5453 115129

575 503 257 143 11733 1421097
53 54 44 32 20 1 063 16

3 355 2 735 103 941 49405 313214 1 1
096 337 7 743408.26-35323215 54.930 21720 439

21729 24274 27345 32275 52756 222345 43717
253335 547 531 714 4 7 955 1770

4502 259 2 313 2 2 925 4 233 21244 3 757
573 529 794 355 7954 1 059 1 474

35 105 55024 72 1052 349
.3 13 .42 .35 .305 .339 .144
40 120 77 57 2 549 2 929 713

$503’ ;.573 5034 7027:315597. A53923 57547 74099 32535 122313 539217 99367
53570 57 125 73573 32079 113504 623055 95575
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Tabell tilIgångarskulderi1B: 1992.Makrot hushållför hushillsföreståndanndär irir 18-64 .löpandeprisermkr.
Devilefterdisponibelinkomst Inc.per

1 2 3 4 5
Bankmedelprivat 9 440 12969 14086 15970 16757
Övrigafinansiellatillgångar 10401 174 6 725 10383 9 201

skuld iPrivatskuldexkl 17445 27845 60548 54796 S6003
VStudieskuld 2 251 6 210 7 894 6 699 3486

hemfritidshusEget värde 17062 27483 685tax. 38 44142 41889
hemfritidshusEget marknadsvärde 24749 45221 65039 80 155 75333

Nettofönnögenhetexklnäringmarknadsvärde 27975 36212 37646 52840 47583
Nettofönnögenhetexklnäringtaxeringsvârde 15050 14110 6 131 14238 11 162

Tabell hushåll1C:1992.Antal är hushållsfönståndann årir 18-64m.m. .
Devilefterdisponibnlinkomst k.z.

1 2 3 4 5
Totaltantalke. 536091 730715 774878 742 398219 680

hushållAntal 352023 351920 352451 353185 352782
Fördelaefterfamiljetyp:
Ensamstående barn 285utan 726 178165 136114 151066 173725
18-24 230545 93577 54092 59346 56762
25-44 34839 48729 47611 58782 74500
45-64 20342 35858 34410 32938 42463

Giftasamboende bamutan 13293 25664 26750 26886 74837
18-24 2 197 4 476 2 226 5 094 6 993
25-44 1422 8 147 7 161 4 158 6 253
45-54 4 485 3 737 4 995 5 019 6 967
55-64 5 189 9 304 12368 12615 17535

Ensamståendemedbarn 9 635 52268 62906 44416 25862
Sammanboendemedbam 43369 95823 126681 130817 115447
1barn 11832 16307 23392 30142 48562
2 barn 14454 28805 59351 76049 54926

bam2+ 17083 50710 43938 24627 11958
Fördelateftersocioekonomiskgrupp:

förvärvsarbetande: 236067 129671 103419 60409 41501
studerande 165382 38241 29139 7 673 6 900-

år18-64 7 005 35997pens. 48501 32228 20918-
förvarb.övr. 63680 55433 25779 20508 13683-

Anställda: 72339 190769 233346 277502 303210
Arbetarfamiljer 35704 86746 113129 135633 150287

faeklärda 29433 55449 69593 83324 87669-
facklårda 6 271 31297 43535 52309 62618-

Tjânstemannafamiljer 90511 37978 7.3408 95295 99212
lägre 5 187 14793 18778 35101 32212-
mellan 5 607 18307 42555 43775 49643-

-högre 1110 4878 12075 16419 17356
Övrigaanställd 24730 66045 46809 46574 53711

Lantbrukare 13764 9 095 5784 3 291 2 046
Egenföretagare 29853 22385 11 107 11983 6 025
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P91-p99Summa108 976
425819 4760667 238317 34837462 2920314 24
51554420 20428426274 87672 1943611598 16
396637884 122148267878 68329 869236563793

y400 237660 57346 46484 46 987 56 249
110742352 53835676313 12962021302 5310748
199603377 957373140900 232111696114 9478987
191839806907125112 2473739908158862 74223
9214233166556793 126917117 43681466 2716

P91-p9910 Summa8 976
5667526 602681607077 629636618506654877 628284

317370524994446 352711 3352367 352352583 352526

793 100078026 1 686145769 114176973 147043178186
1 261261 587961188 10943 1076 27171 1044

906643780 455185179105 69318916 9412984
911455047 52507 6091357750 65194 5567249

178594759108158383 195184792 14080452604 81
591591 554705 397090 9 835 9 5719

34557590 166299126 37429 3623801 329 212
7748986235 24255045388 57641421 1666211
6595829478757916 7176831493 5371922880

9823 233151 29 592 4 017 44314158 6 854
845942 35716277 40058635 86907 54928 44107

299859 332327 24131 30343 2555326 54433 36
10056920 34552415962 12797 1145091 26169
1 360138 2 279 1680916 305 2 835 17 218

7 855628 664360530 18222 12427 833486 20
702 533266 533 252325 1243 03

204212 6 789105 052 11404 7 56214440 11 15
533170 757 533 207446721 8 182 315

300866261 2 703867573 325651 333280 334310936 322
37401106499 38258 1 077696669 140232 127539143

755 1971374154 47460 19713 62784278 76682
687385 544 449938 1759391 63549 53 59039 18

263 146274 235310417 139714 171901 609 1118835 134
193 3069740306 35188 33922 29235494 41212

544021 102693603 84129 11055163534 61317 64
137 310059 101920807 888 34805 52584 11919 31

2815547 58398 54880 32394 47989748432 924

658626 658 391232 014 1 717 1 334
117643 79947706 7160 6112 91646148
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II:

ÅLDERAKTIVINDIVIDER I

ÅR STUDERANDE18-64 EXKL.

arbets+pensionsinkomstDecil efter

makmtal i mkr-
individerantal-
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Tabell2A: 1989.Makrotal ålderför individer åri 18-64 studerandeir exkluderade.löpande
prisermkr.

Decilerefterarbetsinkomst+pensionsinkømsl
I 2 3 54

Lön 8 624 17343 27384 35165 50044
Företzgsinkomst -144 1870 2 455 1730 1460
sjukpenning 873 2 186 4 145 5 317 5 396mm
Föräldrapenning 720 1 610 2 541 1814 1 183
Arbetsmarknadsstöd 362 l 026 1 575 2 041 7591
Övrigaskattepliktigainkomster 91 157 392 301 318
Pensionspremier 576 651 765 806 675
Aivdragför periodiskunderstöd 4030 40 51 70
Summanrbelslnkomst 9 919 23502 37688 45510 53872
Folkpensioninkl pensionsüllskott 1 480 4 589 1 527 1 310 873
ATP 373 1974 0682 2 731 1 983
Arbetsmarknads-ochövrigaenskildapensioner 132 668 769 878 889
Summapensioner 1 985 7 232 3644 4 919 3 745
S1:arbets-ochpens.lnk. 11904 30734 42052 50429 57617
Rintzinkomsteriutdelning 729 2 081 1812 1 534 8951
Rintetltgiftcr 1696 21511441 2706 3437

mxmässigtReavinst 2 348 1063 630 705 1079
Reaförlust 25 6 60 0 15
Kapitalinkomst 6 487 3 782 2 820 2 661 3 622
Reavinstbrutto 3 757 1 701 1008 1 128 1 727

iSlutlig:knit 4 168 8 594’ 57612 15872 19380v;
påskatt förvärvsinkomst 0 0varav 0 0 0

påSkatt kapital 0 0 0 0 0
Skatteredförunderskott kap 0 0 0 0av 0
Fastighetsskatt 213 112 160 154 146
Förmögenhetsskatt 290 138 156 99 260
Övrigt 0 0 0 0 0
Simuleradskattreavinstreaförlust 1 106 554 323 404 650
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8 9 10 Summa P91-p996 7
105667 83 121 127067 526019 90452830 60318 69

710 2 240 2 663 16535 1 887988 1 563 1
5 063 642 094 3 921 2 451 38088 2 2644 4

11822 991 718 660 542 601 S09
235 88 8 734 88938 387 323

270 273 218 200 260 2 480 243
i 72353700 11553684 955 100 1 575 31

950250 19092 89 15013a A652 129055 590956 10782360 136 67130 75492 88
698 652 525 313 188 12155 177

465 14878 4421 704 1 452 1407 721
9765 13111218 1120 1176 1202 1713

108 236 366 36798 1 9313 619 3 224 3 2 2
03755 70354 7acoo 90sas 131421 027754 109754

534 9271975 195a 2 194 3 027 5 329 24 3
121104924 7071 9100 21709 00472 17924

649643 689 673 1 385 5 082 14297 2
14811 4 1 2 24 4

3 004 3 060 3 271 5 242 13461 47410 8 166
1029 1 102 1 077 2 215 8 132 22876 2394

20520 221.04021140 323010 503 ;44 74023 191 1-
0 0 0 0 0 O 0
0 o o 0 0 o 0
0 0 0 0 0 00

153 185 245 260 468 2 096 377
134 114 155 224 612 2 182 355

0 00 0 0 0 0
359 438424 960 3 788 9 006 1 932
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Tabell2B: tillgångarskulder1989.Makmtal ålderför årför individer i 18-64 studerandeär
exldudemde.löpandeprisermkr.

Decilerefterarb¢t.sinkam.H-pansionsinkamst
I 2 3 54

Bankmedelprivat 18222 18554 16332 15072 15407
Övriga tillgångarfinansiella 33233 10801 21722 10262 26052
Privaçsklildexklsuxdieskuld 37823 28848 41734 75541 42S32
Studieskuld 4 705 4 159 295 3 4964 3 941
Egethemfritidshus värde 14013 16331tax. 20264 22811 20877
Egethemfritidshusmarknadsvärde 35612 41248 50621 56964 51891
Nettofönnögenhetexklnäringmarknadsvärde 78557 53186 59512 55 786902 69
Netlofönnögenhetexklnäringmxeringsvârde 44754 25533 24980 16708 32560

ålderTabell2C: år1989.Antalindividerl 18-64 studerandeârexkludende.
Decilerafterarbetx-inlmmsh-penxionsinkomxt

I 2 3 54
âr18-24 133202 106763 85984 78837 91739
år25-44 192702 188134 229185 235634 235836
år45-54 65547 69856 89827 87039 88014
år55-64 97666 124008 84133 87773 73652

Antal 18~64 489117 488760 489129 489283 489241personer

Medelålder 37,6 40,1 39,2 39,6 38,4

Heltid 58536 65431 100938 177584 335423
Långdeltid 40S50 173331 278378 228079 102728

deltidKon 166568 119281 53911 35417 18569
Övriga 223463 130717 55903 48203 32522
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7 8 9 10 Summa P91-p996
16355 19910 21741 31873 192415 2422618949

15 17963 21909 33784 110787 301804 68486291
191 516 29652023 65809 76288 96454 250 674 145

915923 4 186 3 477 3 S02 449 41133 34 4
50820 73274 321433 6298928126 34217 40700

782 271 195220 818448 16674669310 86529 101 129
215395 16236568375 74057 94827 117411 887008
70 48223454 17464 25805 33876 808 315942 44

6 7 8 9 10 Summa P9I-p99
54913 43247 32326 17088 8 871 652970 8 871

250755 251573 256053 257391 245126 2 342389 227493
101569 104961 119006 131856 153863 1 011538 134104

82927 81300 884710 6962081949 89491 81811
489186 489272 489196 489262 489160 891606 4400894

40,7 41,2 42,0 42,9 44,1 40,6 43,8

379514 418601 431681 457425 468415 2 893548 421200
77469 51023 38543 24632 16685 1031418 15011
10788 7 471 8 509 3 088 1 387 424989 1 204
21414 12177 463 4117 67410 2 541653 2 674
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ålder årTabell2A: 1990.Makmtalför individer 18-64 studerandeir exldudende.löpandei
mkr.priser

Decilerefterarbetsinkomsfipensiansinkamst
2 3 51 4

Lön 9 609 19053 30274 41657 50548
Företagsinkomst 453854 2 291 2 170 l 119 l
sjukpenning 1 087 2 864 4 975 5 300 5 598mm
Föräldrapenning 1012 2 671 3 345 2 316 1 450
Arbetsmarknadsstöd 604 1 188 l 989 l 963 1 564
Övrigaskattepliktigainkomster 121 266 306 561 208
Pensionspremier 533 614 606 650610.. .. ..
Avdragförperiodisk 19 45 S0 S3 73understöd

arbetsinkoms 395Summa 10027 27678 42 52257 60098
inklFolkpension pensionstillskotl 663 521 5731 4 l 1 204 902

ATP 448 2 322 2 768 2 444 2 188
enskildapensionerArbetsmarknads-ochövriga 162 079 285495 l 886 1

Summapensioner 2 273 7 338 5 421 533 3754 4
Summaarbcts-ochpensink. 300 35 816 47312 016 47 56790 64
Rintcinkomsurutdelning 3 196 2 084 952 1743 9361 1

i 24131827Rinteutglfter 1985 44823611
Reavinst1ax.m§ssigl 6 691 645 560 822 871
Reaförlust 7 0 0 0 081
Kapitalinkomst 13902 3 115 0582 848 3 3 330
Reavinstbrutto 10705 031 8961 l 315 1 394
Slutlig T7ska 9 456 166 n 180933 14 327 2o-.

påskatt förvärvsinkomst 0 0 0 0 0varav
Skatt kapital 0 0 0 0 0
Skatteredförunderskott kap 0 0 0 0 0av
Faslighetsskalt 437 161 183 168 223
Förmögenhetsskatt 600 38 69 50 55
Övrigt 0 0 0 00
Simuleradskattreavinstreaförlust 3 884 303 274 404 442
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6 7 8 9 10 Summa P9l-p99
59190 69S39 79716 92372 139190 591148 115541
1 122 946 2 368 2 061 4 194 15870 2 765
5 908 4 647 4 243 4 587 2 866 42075 2 623
1259 825 627 855 654 15014 634
1 128 636 444 259 64 9 839 64

182 297 321 284 636 3 182 475
622 740 854 1262 33x4 9375 2684VV99 122 166138 211 976 197

68068 76on 86727 990 144009 666277 119221
697 577 400 453 289 12279 272

l 712 1 259 913 956 732 15742 661
984 1094 1034 2 166 2 984 12169 2 332

3 392 2 929 2 346 3 574 4 oo4 4o105 3 265
71460 7a957 s9 073 102564 14a013 706462 122486
2 150 3662 2 235 2 946 7 076 27684 4 199
6362 .-263017970 10710 13679 79340 19960—.
1249 763 537 599 4 833 17570 2 983

54 3 0 0 0 172 0
4 149 3 587 3 094 3 904 14809 55796 8 972
1 998 1 221 859 958 7 733 28110 4 772

5952267s 25314 35soc29231 246686 so300i.
0 0 0 0 0 0 O
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

207 304 305 382 633 3 003 525
as 42 52 70 645 1 659 307
o 0 0 o o 0 0

752 441 331 385 3 221 10437 1996
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tillgångarskulder ålder årTabell2B: 1990.Maluvlalför för individer i 18-64 studerandeâr
exkludende.Löpandeprisermkr.

DecilerefterarbetsinkamsH-pensiansinkomst
31 2 4 5

Bankmedelprivat 17921 18887 16595 16102 18171
Övriga tillgångarfinansiella 73824 8 845 11921 9 450 9 149
Privalskuldexklwudieskuld 59056 29026 39422 49235 S1921
Studieskuld 8435 084 4 114 050 3 8924 3

hemfritidshus värdeEget 25513 27015 32298 30959 35911tax.
hemfritidshusmarknadsvärdeEget 48296 51273 61206 59165 68238

Nettoförmögenhelexklnäringmarknadsvärde 679148851 60343 62266 60896 66
Nettoförmögenhelexklnäringtaxeringsvärde 95658 32380 29126 19519 24232

ålder årTabell 1990. individeri studerande2C: Antal ir exkluderadc.
Decilerefterarbetsinkomst+pznsiønsinkamst

I 2 3 54
år18-24 131600 102217 74137 90116 79337
år25-44 197145 202178 240450 233353 242555
år45-54 164 73 155 77969 939 88 90640 89
år55-64 93477 113015 88225 77448 79716

Antal 18-64 491386 491 490967 491557 491387349personer

Medelålder 37,5 39,7 39,5 38,6 39,2

Heltid 61190 52899 49898 165887 337330
Långdeltid 57053 211169 338290 256130 104044
Kortdeltid 160057 110263 40051 30928 22693
Övriga 213086 117018 72762 38611 27319
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6 7 8 9 10 Summa P91-p99
18857 20194 19613 23296 34863 204499 28679
10136 16074 16398 24417 114271 294485 49318

738420. 14656219 730 82129 102429 198253 791
455 41198586-3 5 223 5544 4 760 47611 43
65341 46841 59182 77121 118147 494640 101233

79148 89070 112335 146196 223698 938625 191779
68455 85 185 93377 123975 238488 1 008515 174264
27056 32233 31488 45482 107653 444827 63258

6 7 8 9 I 0 Summa P91-p99
55654 44427 27846 14405 5634 624302 3 920

246971 246696 259483 252832 234111 2 355774 216161
105817 117005 127070 140935 173623 1 076127 153572
83257 82958 77270 83113 79311 857790 68695

491700 491087 491668 491285 491608 4 913994 442349

40,5 41,3 41 43,0 44,9 40,6 44,6

386213 423128 443848 444079 460292 2 824764 413516
75779 50570 36533 36411 21407 1 187386 19789
13889 9 914 5 339 5 753 5 993 404880 5 127
15819 7 475 5 948 5 043 9173 496963 3 917
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ålder ir studerande ukludende. Löpandeför individer l 18-64 irTabell2A: 1991.Mnkmul
prisermkr.

arbetsinkomst+p¢nsiansinkomstDecilerefter
3 5I 2 4

3479 429 19206 31635 41481 52Lön
1328-884 1 909 l 716 1609Företagsinkomst

0932 331 631 4 970 5sjukpenning 952 4mm
900973 3 118 3 506 2 648 1Föräldrapenning
9671841 2 470 3 704 2Arbeumarknadsscöd 1293

Övriga 512 556skattepliktigainkomster 177 308 414
514 555 591331i ionspremicr 419.

0 024för periodisktunderstöd 1 4Avdrag
63596587 28293 43858 54370arbetsinkomst 11Summa

215 731inkl pensionstillskott 1 721 5 538 2 014 1Folkpension
2 666 l 453405 3 208 3 583ATP

pensioner 696 058 1240Arbetsmarknads-ochövrigaenskilda 189 726 1
293 4 939 3 4232 316 9 473 6Summapensioner

766 50 151 59309 6701913903 37S2:nIbets-ochpensink.
485 4803 085 1 945 1565 1 1Rinteinkomsterutdelning

Rsimngurué ssj 5902 321 2 2 9:7 3 690 4
535 1 099 891Reavinsttaxmässigt 8 697 1 508 1

107Reaförlust 126 50 104 104
371Kapimlinkomst ll 769 3 451 3 086 2 580 2
891Reavinstbrutto 8 684 l 506 1 522 1 095

11669sm 799Sluilig 255- V17sas6 9 :aoAi .. .
805skatt förvärvsinkomst 3 354 8 558 12322 15167 17varav
520Skatt kapital 3 284 863 729 590

för 954 238Skattered underskott kap 386 525 693 1av
Fasdgheuskatt 572 365 393 418 387
Förmögenhetsskatt 181 55 24 29 27
Övrigt -135-205 -62 -107 -l 09
Simuleradskattreavinstlreaförlust 648 436 443 311 2572
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6 7 8 9 10 Summa P91-p99
61436 71450 80860 95443 147666 610953 120286

978 1 259 1 554 1 955 2 990 14414 2 456
4 618 4 640 4674 4 227 3 505 39434 3 351
1 012 1039 918 920 725 16759 709
2 005 1 354 850 579 218 17281 192

308 454 312 540 1 854 5 435 873
537 91o 375 142 3 2401 9164 2 517

0 s 15 11 so 143 33
59769 79277 102ss 072 510 153041 594973 125315

850 556 695 506 572 14398 523
1 979 1 290 1614 1 021 1 152 18371 1053
1 544 1297 7941 1751 3 819 14114 3 024
4 373 3 143 4 102 3 277 5 543 4a332 4 coo

74 142 sz 420 92 174 1057s7 1591s4 741s55 129910
1 710 z 077 2 250 2 743 0 105 24505 4 07a

1 40a :13‘0656 ass s m 10 32a21924 77066 18v
1 123 2 445 1 881 644 9 420 31243 4 389

39 124 224 229 1 172 2 279 498
2 333 5214 4 129 5 372 15541 55559 9 021
1 123 2 444 1879 2 635 9 375 31154 4 344

22342 257155 55319322 45555259511 219112
20182 23035 26461 33089 59796 219769 47045

531 967 733 933 3 145 12295 1 522
1746 2 217 2 656 3 301 5 419 19135 4 471

475 691 713 960 1 597 6 571 1 282
36 87 96 88 676 1299 381

.154 .221 .191 -216 .2123 683 .207
322 724 505 783 2 586 9 015 1 176
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årålder studerandeär18-64tillgångariskulder individer iför1991.MakminlförTabell2B:
mkr.exkludemde.löpandepriser

arbet.rinkom.vt+pznsion.rinkomDecilerefter st
53 421

78916447 161654217049 17860Bankmedelprivat
874 8 923Övriga 10099 9 539 8tillgångar 21076finansiella
572 4761733908 3733996 32244swdieskuldPrivatskuldexkl

429353 4126 161 45 250 4 4Sludieskuld
765 3297831084 342838228511hemfritidshus värdeEget tax.
655 6853164605 72158 59404marknadsvärde 59hemfritidshusEget
858 55819516 6761596 64marknadsvärde 69451Nettofönnögenhetexklnäring

2026630995 29968804 30574taxeringsvärde 38Nettofönnögenhetexklnäring

år cxldudemde.ålder studerandeär18-64AntalindivideriTabell2C:1991.
arbetsinkomsfipensiansinkamefterDeciler :t

542 31
7349582118 8364188 145131278år18-24

157242401 251817 225773191223 212år25-44
188751 99708 94386 9277690 86år45-54

975 6388485648 6887475 99862år55-64
487723925 487768667 487532 487487-64Antal 18personer

38,6 38,739,237,5 39,7Medelålder

906178285 32859748 10214069850Heltid
249225138 114175977 27796052848Långdeltid

173 17682115195 43403 36140922deltidKort
88648171 26Övriga 046 136612 64421224
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6 7 8 9 10 Summa P91-p99
61819702 22644 21919 26 38132 213702 30602

10430 14425 19783 21845 71849 196843 51188
60675 76203 87 144 112290 178081 699730 147412
3 899 4 220 382 5 084 765 456694 S 5 263

620 52078 57716 79 50838 829 124681 644 102800
27880 107316 119943 164953 254951 1 051794 210282
87061 82574 91587 122035 214371 891677 169376

20212 27336 29360 36911 84101 348527 61894

6 7 8 9 10 P91-p99Summa
44699 40062 19030 13136 939 5775431 1618

244595 240053 251447 247015 223005 4862 329 205231
108836 126545 136328 143836 180806 1 147074 159538
89 364 81 122 80495 84290 06182 823176 72565

487494 487783 487300 488277 487812 4 877281 438952

40,9 41,5 42,5 43,2 45,0 40,7 44,8

378607 414198 433810 450260 457820 2 873624 413317
68447 47804 34636 26280 17925 0411 264 15174
17467 16527 8 288 6 992 5 453 408102 4 810
22972 9 253 10566 7444 6 615 554286 5 650
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Tabell ålder år2A: 1992.Makmlalför individer i 18-64 studerande exkluderade.ir Löpande
prisermkr.

Decilerefterarbelsinkom:H-penxionsinlcomsl
l 2 3 54

Lön 7 977 18821 31770 42851 53205
Företagsinkomst -2 015 2 042 2 071 977 1481
sjukpenning 642 1896 2 697 3 124 2 869mm
Föräldrapenning 1247 2 562 3 782 2 456 1 839
Arbetsmarknadsstöd 1686 4 249 5 627 7 004 5 930
Övrigaskattepliktigainkomster 131 367 443 564 486
Pensionspremier 250 285 443 469 471

förAvdrag periodiskunderstöd 5 20 5 18
Summanrbeuinkomst 9 412 29651 45945 56503 64987
Folkpensioninkl pensionstiiiskott 1 549 5 292 1 781 l 138 879
ATP 475 3 103 3 433 2 487 2 221
Arbetsmarknads-ochövrigaenskildapensioner 234 560 815 1 381 1 304
Summapensioner 2 259 9558 6 029 5 006 4044
Sznarbets-ochpens.ink. 671ll 38606 51974 61509 69391
Ränteinkomsteriutdelning 2 668 1 749 9811 1696 2 064
Wnüetøgifür 2 974 2 55] 405 4 667 6523 S
Reavinstaxmässigt 568 585 364 463 419
Reaförlust 371 278 119 31 256
Kapitalinkomst 3 275 2 373 2 356 2 186 2 515
Reavinstbrutto 607 624 375 490 451
Slutligska 757 9 lll 890 154543 12 17860

skatt förvärvsinkomst 3 025 8 761 66512 15704 18371varav
påSkatt kapital 648 535 531 428 519

Skatteredförunderskott kap 436 650 880 1811 1 503av
Fastighetsskatt 530 382 518 494 433
Förmögenhetsskatt 94 49 82 37 33
Övrigt -103 34 -25 -28 7
Simuleradskattreavinstreaférlust 115 106 73 131 93
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6 7 8 9 10 Summa P91-p99
63109 72729 83240 97527 151693 622922 125213
1062 1048 1 196 1601 3 527 65712 2 356
3 093 2 999 2 826 2 962 2 420 25528 2 192
1 001 1 043 1020 1 250 1068 17268 1 007

7404 3 403 2 322 1 248 594 36803 528
260 414 455 544 2 065 5 729 531

692446 855 1 122 2 794 7 827 2 238
43 17 22 no44 7

72817 80940 90188 103987 158528 712958 129581
697 630 577 630 609 13782 566

1 721 1 502 1445 6571 1 110 19154 929
1 402 1415 2 027 2 644 5 003 16785 3 642
3 820 3 546 4 048 4 931 6 723 49721 5 137

76637 84486 94236 108918 165251 762679 134718
0682 2 347 3 223 3 847 7363 00629 6 089

7 679 9 604 11 411 14541 23333 85817 39919
497 907 985 1 613 6 263 12664 3 442
131 255 229 478 1 560 3 708 1 146

2 575 3 313 4 268 5 546 14524 42931 9 915
508 967 1045 1699 7 161 13927 3 827

0912207319780 25234 31 .59154 216404V 45731
20771 23352 26568 32771 60536 222524 47451

393 494 674 740 3532 7 315 1 544
1 963 2 470 2 900 3 587 5 587 21157 4 754

546 629 786 1 027 1 671 7 016 1 337
45 53 82 150 418 1043 269

-13 15 24 -10 -236 -335 -116
110 201 226 366 1 461 2 882 733
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ålder årtillgångarskulderför individer l 18-64 studerandeärTabell2B: 1992.Maluolalför
löpandeprisermkr.exkludende.

Decilerefterarbetsinlcom:l+pensionsinkomst
3 51 2 4

498 18084 16445 19670Bankmedelprivat 16373 16
Övriga tillgångar 358 749 10402 8 956finansiella 23387 10 10

28 507 548Privaükuld swdieskuld 36399 677 36132 45 49exlcl
220 5605 139 190 5 4Studieskuld 5 165 4

549hemfritidshus värde 32635 29577 36774 38794 35Eget tax.
275 258hemfritidshusmarknadsvärde 53660 50260 64781 68 63Eget
037 51873Nettoförmögenhetexklnäringmarknadsvärde 63523 54640 64451 59

näringtaxeringsvärde 831 32835 25129 21387Nettofönnögenhetexkl 33544 29

ålder år exkluderade.individerl 18-64 studerandeirTabell2C:1992.Antal
st+pensIonsinkam.ttDecilerefterarbetsinkam

5I 2 3 4
år 062 97732 95366 84916 6409111618-24

572år 868 198962 230962 243807 24925-44 207
år 778 84616 84 130 92218 9859845-54 78
år 974 25386894 107786 79385 68 7755-64

844 489916 489513Antal 489602 489097 4891864personer

Medelålder 38,2 38,4 39,637,9 39,8

Heltid 57370 102554 164461 31136961602
Långdeltid 41684 166624 241791 217308 98325

503deltid 128846 105623 61449 43552 33Kort
Övriga 257470 159479 84050 64595 46317
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6 7 8 9 10 Summa P91-p99
18584 19983 23932 27013 40497 217079 33385
10094 12483 19478 28252 59443 193602 44921
61789 75435 88420 112854 175 710443 204 147049

4084 5 076 4 307 708 9334 4 47706 3634
44291 51423 64261 81743 119883 534930 101608
79456 92413 116825 574148 212896 950398 181720
58463 63566 88 129 110488 162944 777114 135422
20193 18907 30846 38160 56334 307166 45352

6 7 8 9 10 Summa P91-p99
46932 36076 15543 13174 1015 570907 0151

250790 248504 261672 229967 216238 2 338342 200429
112113 123326 128709 146869 188637 1137 994 165218
79677 81938 83719 99458 83869 848953 74073

489512 489844 489644 489468 489758 8964 198 736440

40.4 41,2 42,3 44,0 45,4 40,7 45,2

365610 395510 413478 429525 448895 2 750374 404719
70779 56193 51749 37835 26759 0091 047 23861
20756 22250 13212 10204 7 288 446683 6 566
32367 15891 11206 11903 6 817 690095 5 591
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III:

PENSIONÃRSHUSHÅLL ÅR65-

makrotal-
antal-
typfall mer detaljerade uppgifter-
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år.rshushåll hushållsföreslåndaren Löpande65-penslaMakmtalförTabell3A:
prisermkr.

1992199119901989
726 9 7299 912 106 858Lön

232415 12 328 11837Företagsinkomst
895 8448651095sjukpenningmm

0 l232Föräldrapenning
278162l 21209Arbetsmarknadsstöd
263167Övriga 114 228skattepliktigainkomster
417361Pcnslonspremie 907 694

Avdrag 546107 52understödför periodiakt
87712999 119 100 12731arbetslnkomstSumma

49875519 4783839434 41inkl pensionstillskottFolkpension
7390155935 6469453186ATP
26502pensioner 19645 24064enskilda 19842ochövrigaArbetsmarknads-

150278098 136597112462 117Summapensioner
596 162155129829 149121562pensionsinkomstarlzets-ochSumma

171091505312889 15616Riinteinkomsterutdelning
5 354351 4 4344 198 4Ränteutgifter
3 0212 537 3 7925 078taxmässigtReavinst

272O 44378Reaförlust
362830 20014 19674 1821Kapitalinkolnst
253776 38 125 4 058 3Reavinstbrutto
16126 9Barnbidrag
605 8Underhållsbidrag 1

461066 5788 4 387 6Bostadsbidrag 3
420137347 214Socialbidrag

846 l 9Studiemedel
Övriga 0 Otransfereringar 0 0positiva

6219 5 9114 162 4 637transfenringarSummapositiva
Slutlig 269130 42588 4643 114 43skatt

39995O 0 36467förvärvsinkomstskattvarav
5 225på 0 0 4 981Skatt kapital

955747underskott kap 0 0Skattercdför av
385 1 595388 495 lFastighetsskatt
638 523890 342Förmögenhetsskatt

Övrigt -137 -1150 0
104 821Simulerad reavinstreaförlust 3 397 1 495 lskatt

55 7 16109Andranegativalnmsfereringar
050 142143103515 110955 132Disp.ink. inkl.navinst
377 71198787 108392 129 139Dlsp.ink.exld.navinst
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lillgångadxkulderTabell3B: Malu-otnl pensionilshushillhmhéllsffinstindannför år.i 65-
Löpandeprisermkr

1989 1990 1991 1992
privatBankmedel 133442 138490 159563 175603

Övriga tillgångarfinansiella 52142 56982 70420 69948
Privatskuldexklstudieskuld 02233.590 33 35 778442 37
Studieslmld 0 38 43 16

hemfritidshusEget laxyärde 69611 89215 97116 118205
hemfritidshusEget marknadsvärde 179659 169337 202215 207313

Nettoförmögenhetexklnäringmarknadsvärde 356479 365676 413411 432905
Nettofönnögenhetexklnäringtaxeringsvärde 241923 276213 308312 325968

hushållTabell hushållsfönslåndann3C:Antal årdär är65-m.m.
1989 1990 1991 1992

Totaltantalk.e. 1 577754 l 543095 1 637163 l 651697

hushåll:Antal
Ensamstående 654133 674223 730935 711581
Sammanboende 433848 402920 410394 429309

Ålderssammansätming,antalpersoner:
-64 92987 71688 87 144 92946

65-74 864073 812974 783684 836891
75- 566376 581384 682724 642994
Totaltantal 1 523436 1 483074 l 553552 1 572831
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och 1992.ke. 1989disponiblainkomstpensionälemasTabell: Spridningi per

1989
Ice.Disponibel inkomst 1989per

tkrLöpandepriser,
81,0-101.2101,2-l0,5-60,760,7-81.040,5
årspriser, tkrifasta 1992Dita priser

Q3Median Q1Genomsnitt75-100100-125 125--50 50-75Pcnsionärskategari
kr löpandepris:Per k.e.,Antal pensionärer:

6596154097 47453887 6270136282 24Ensamstående 739 412282 13194348
748634897872491 58623941 21027144852 101066 242400465-74
558174652453559 51109877 11340 3 860735 267430 302475-
80051411 5239668827 64254 93699 58988975 344105 309Sammanboende 14

75255815 8273358 67548416 57785870 249208 835 352 19365-74
6218652148 4676457281047 10283 1 202623 150236 60975-
7790261687 51032875 66 111197 129980 8363714 756387 441Samtligapensionärer

1992
k.e.Disponibel inkomst 1992per

tkrLöpandepriser,
Q3Median Q175-100100-125 125- GenomsnittPcnsionärskalegori -50 50-75

löpande pris:k.e.,krPerAntal pensionärer
91017836 72382 60091130 39729 76Ensamstående 374784 180801 5759137
98872851 77708 6411042679 30856 85890 113710 10198165-74 22

57604 7507769792 6492378820 14451 8 87336247 26107375-
48670674 11094986 88588201 438 141047 98113Sammanboende 16294 259 291
28774369 114238 83797 102024 92556656 130082 222480 11865-74 5

58 8590678946 69310 202129119 68958 22809 143161063875-
67 10729886476 84604 183472239 198177137842Samtligapensionärer 75431 633985
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förbidragsförändringarochEffekter skatte- ettav
pensionärshushâll 1989-1992antal

Förutsättningar

förändring.Total-KP1,
inkomst efter skatt.ränteinkomster, lönvid uppräkningAnvänds samtav

1992 23.5%1989 +-
11.9%1990 1992 +-

1992 2.2%1991 +-

förändring.bostadsposten,förKP] rensat
disponibel inkomst efter betald hyra.uppräkningAnvänds vid av

15.4%1989 -1992 +
1992 6.0%1990 +-
1992 0.05%1991 +-

förändring.Basbeloppet,
pensioner.vid uppräkningAnvänds av

1989 -1990 6.45%+
1990 -1991 8.4%+

4.66%1991 -1992 +

förändringför hyreslägenheter,KPI
uppräkning hyrorna.Används vid av

1989 1990 14.4%+-
1990 1991 26.2%+-

1992 8.9%1991 +-
57.2%1989 1992 +-

föri hyresrätt med genomsnittlig hyraHushållen bo tvârums-antas en
lägenhet.

vanligastsamtliga fall enligt de regler före-KBT beräknas i ärsom
och maximalt statligt bidrag till kom-kommande i kommunerna som ger

munen.
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typexemplenipensionärernaförregeländringarViktiga
nedan 1990-1992

1990:
basbeloppet.till 50höjs från 48Pensionstillskottet procent av-

tillkrhöjs från 1500Övre ensamståendetillför KBThyresgränsen-
kr.1700

avdrag.pensionärernasinte längrereducerar extraArbetsinkomst-
sänksgrundbeloppStatliga skattens-

1991:
basbeloppet.tillhöjs frân 50 54Pensionstillskottet procent av-

Margi-endastbestår tvâSkatteskalansänks. steg.Statliga skatten av-
kommunalskatt.vid 30till 50begränsas procentsnalskatten procent

särskiltstället införspensionärer slopas. Iför ettSärskilt avdrag-
inteavdragetinförspensionärer. Enför attgrundavdrag görspärr som

Kapitalinkomster 1600icke-pensionärs.bli lägrekan överän en
förmögenhet.liksomgrundavdragetreducerarkronor

till kr.kr 4000höjs från 3000Schablonavdraget-
räntein-Tidigare ladesmed 30%.beskattasKapitalinkomster separat-

denbeskattadesinkomster ochalla andra motkomster på toppen av
progressiva skatteskalan.

kapital slopas.drogs från inkomstkr somSparavdraget 1600på av-
Övre förtill 1900 kronorhöjs från 1700för KBThyresgränsen-
ensamstående.

inte längrenäringsverksamhet skallaktivfrånArbetsinkomster-
anställ-arbetsinkomst fråntidigare förgällde redanreducera KBT

KBT-årsinkom-l3 tillReduktionen höjs från 35ning. 33 procent av
sten.

inte hamnapensionärerinförssärskiltEtt KBT attgaranterarsom-
levnadsnivä.skäligför vadunder gränsen anses varsom

1992:
Övre ensamstående liggerförhöjs inte hyresgränsenKBT 1992. en-

särskilt kan docktillkommande KBTkronor. Ettkvar 1900på
höjning bostadstillägget.innebära aven

hushåll medregeländringar. flesta berörgenomförs hel del De1992 en
bankmedel dvs.kapitalinkomsterhem, ränteutgifter och andra äneget

typfallsberäkningama.föreligger iförhållanden intesom
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Resultat

ATP.FolkpemionärmanA
Diff.92-8919921989 1990 1991

Fast FartLöp Fart Löp Fast LäpL6ppris
550Pension 176 43362 48300 5040

0Arbeuinkomstaklivnårverks. 0 0 0
Riinteinkomst 0 0 00

000 000 300 50550Grundavdrag 10 10 48
avdrag 300Extra 30100 33 --

0 0 0Slutligskatt 0

933362 522 300 49363 50550Ink. ska 40176 49617 43 48 48efter +

NORMALHYRA
Hyramån 175 740 2 9801 900 2 2

2’ 932 24302KBT 18000 19440 21+
726886 352 37369 39092 -1Disponibelinkomst 35376 40818 36702 38 37

HÖGHYRA
Hyramån 7153 000 3 430 4 330 4

052 38342KBT 18000 19440 34+
30406 312 6 724DisponibelInkomst 22 176 25588 21642 22930 30392 32 +

§m927 vildeLöpande ommlmnt år:pnsn :mkildKB’I‘+ev. KBT

B Folkpensionär ATP medxiinteinkomstutan
D1fj.92-89I989 1990 1991 1992

Fast Läp FastLäp Löp Fast Láp Fastpris
Pension 55040176 43362 48300 50
Arbetsinkomstaktivnärverks. 00 O 0
Ränteinkomst 6 1755 000 5 520 6 040
Grundavdrag 60010000 10000 45400 47

avdragExtra 27900 30700 --
Slutligskatt 8522 120 2 310 2 811 2

874 700Ink.efterskatt 43056 53 174 46572 52 114 51529 52663 53 +

NORMALHYRA
Hyramån 1 900 2 175 2 740 2 980

KBT 17500 18854 21134 22909+
-254237756 43565 39326 41666 39783 39801 41023

Disponlbelinkomst

HÖGHYRA
Hyramån 3 000 430 330 7153 4 4

KBT 17500 18854 3501930823+
Disponibelinkomst 24556 28334 24266 25 710 30392 30406 32313 +3979

nilomraknat vardeLopande 1992år:pm
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med genomsnittligpension Normalhyra.Kvinnlig pensionär2 A.
Diff.92-891990 1991 19921989

Fast Löp FastFast Löp FastLäp Lappris
600 66470 69560Pension 57 61320

00 0Arbetsinkomsaktivnärverks. 0
0 00 0Rämcinkomsl

Grundavdrag 36500 38200000 1000010
avdrag 18500 21300Extra - -

9 369 9 80310575 10300Slutligskatt

57 58357 59757 +1681025 58076 51020 57091 101Ink. skatt 47efter

2 740 2 980Hyramån 900 2 1751
15 1733713787 831KBT 12524+

052 40070 41334 -1 06936749 42403 38707 41010 40Disponibelinkomst
virdcLöpandeprisommkmttill 1992in

PemionstillskottATP30816 57600Folkpenxion26784 0++

liinteinkomst.med genomsnittligpensionoch2 B. Kvinnlig pensionär
Diff.92-891990 1991 19921989

Fast FastFast Láp Fast LöpLöp Löppris
69560320 66470Pension 57600 61

0 0 0Arbeisinkomstaktivnärverks. 0
410Rånteinkomst 6 620 7 250 76000

32800 34400Grundavdrag 10000 10000
000Extraavdrag 15500 18 - -

Slutlig 235 122 12691 13204skatt 13 13

61 372 63766 +1565Ink.efterskatt 50365 62201 54818 61341 029 62

Hyramån 740 2 9801 900 2 175 2
16039KBT 11524 12684 14561+

058Disponibelinkomst 39089 45 103 41402 43866 42710 42730 44045 -1
W52prisLöpande omriknat värdeIn

2 C. Kvinnlig pensionärmed genomsnittligpension,liinteinkomstoch albetsinkomst.
Diff.92-891989 1990 1991 1992

Fast Fast Fast Löp FastLöp Löp Läppris
Pension 57600 61320 66470 69560
Arbevsinkomstaktivnårverks. 50000 S5180 60390 61750
Rinteinkomst 6000 6 620 7 250 7 410
Grundavdrag 10000 10000 35400 37000
Extraavdrag 5000 16 - -
Schablonavdrag 3 000 000 4 000 0003 4
Slutligskatt 38370 3032294 29067 316

Ink.efterskatt 75230 92909 90825 633 105043 107354 +15495101 108404

Hyramån 900 1751 2 2 740 2 980
KBT 0 0 14561 16039+

Disponlbelinkomst 52430 60496 64725 68577 86724 86764 88683 +28187
Löpandeprisomrlkmttill värde1992In
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3 ManligA. pensionärmed genomsnittligpension.
1989 1990 1991 Diff.92-891992

FastLäp Láp Fartpris Läp Fm Låp Fas
Pension 96200 102400 111010 116180
Arbetsinkomstaktivnârverks. 0 0 0 0
Ränteinkomst 0 0 0 0
Grundavdrag 10000 10000 17200 18000

avdragExtra 400 2 600 -Slutligskatt 32286 31668 29 178 30511

Ink.efterskatt 63914 78934 70732 79149 81832 63283 85669 +673

Hyramån 1900 2 175 2 740 2 980
KBT 0 94 242+ 1 020

Disponibelinkomst 41 114 47439 72644 47387 49 194 49216 50 929 +3491
Löpandeprisommlmat1992 värdeår:

B. Manlig3 pensionärmed genomsnittligpensionoch liinteinkomst.
1989 1990 Dgff.92-89,1991 1992

FastLåp Löp Fastpris Läp Fast Läp Far
Pension 96200 102400 111010 116180
Arbetsinkomstaktivnärverks. 0 0 O 0
Ränleinkomst 6 000 6206 7 250 7 410
Grundavdrag 10000 10000 17200 18000
Extraavdrag 0 l 000 ~ -Slutligskatt 34592 34374 31353 32734

Ink.efterskatt 67608 83496 74646 83529 86907 88819 90 36856 +7

Hyramån 1 900 2 175 2 740 2 980
KBT 0+ 0 0 0

Disponibelinkomst 44808 51702 48545 51434 54027 54052 55096 +3394
Löpande omrnknatfill 1992änvärdepm

C. Manlig3 pensionärmed genomsniflligpension,liinteinkomstoch arbeisinkomst.
Dxff.92-89}1989 1990 1991 1992

FastLöppris Löp Fart Läp Fast Löp Fan
Pension 96200 102400 111010 116180
Arbetsinkomstaktivnärverks. 50000 55180 60390 61750
Rénteinkomst 6 000 6 620 7 250 7 410
Grundavdrag 10000 10000 11600 12300
Extraavdrag 0 0 - -Schablonavdrag 3 000 3 000 4 000 4 000
Slutligskatt 56902 57240 50271 52419

Ink.efterskatt 95298 117693 106959 119687 128379 131203 132921 +15228

Hyramån 1 900 2 175 2 740 2 980
KBT+ O 0 0 0

Disponibelinkomst 72498 65283 80859 85671 95499 95543 97 161 +13509
Löpandepriso1m1knafill vard:1992in
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4 medmaximal ATP.A. Pensionär
Diff.92-8919921989 1990 1991

Fast Löp Fast Läp Fast Löp FastLöppris
Pension 594 144342 156492 163782135

0Arbetsinkomstaktivnärverks. 0 0 O
0Ränteinkomst 0 0 0

700 13300Grundavdrag 10000 10000 12
Extraavdrag 0 0 - -

44647 46724Slutligskatt 51335 49913

998259 104060 94429 105666 111845 114306 117058 +12Ink.efterskatt 84

Hyramån 1 900 2 175 2 740 2 980
0KBT 0 0 0+

965 +10384Disponibelinkomst 61459 70914 68329 72395 78 79001 81298
7Löpandeprisommknatill värde1992åIS

maximal ATP och länteirlkonlst4 B. Pensionärmed
D{ff.92-891990 1991 19921989

Fast Fast Láp Fast Läp FastLöp Läppris
163Pension 135594 144342 156492 782

Arbetsinkomstaktiv 0närverks, 0 0 O
Ränteinkomst 8 000 8 830 9 660 9 880

300Grundavdrag 10000 10000 12700 13
avdrag O 0Extra - -

Slutligska 53061 47545 4968854413

Ink. 139 100111 112024 118607 121216 123974 +13835efterskatt 89 181 110

Hyramån 1900 2 175 2 740 2 980
0KBT 0 0 0+

621Disponibelinkomst 66381 76593 74011 78415 85727 85766 88214 +11
7 prisommknattill värdeLöpande 1992års

4 C. Pensionärmedmaximal ATP, iänteinkomstoch arbetsinkomst
Diff.92-891989 1990 1991 1992

FastLap Läp Fast Läp Fast Läp Fastpris
Pension 135594 144342 156492 163782
Arbetsinkomstaktivnärverks. 100000 370 500110 120790 123
Ränleinkomst 8 000 8 830 9 660 9 880
Grundavdrag 10000 10000 10300 10700

avdragExtra 0 0 - -
Schablonavdrag 3 000 0003 4 000 4 000
Slutligskatt 117193 118119 102577 104719

Ink.efterskatt 126401 156105 145423 162728 184365 188421 192443 +36338

Hyramån 1 900 2 175 2 740 9802
KBT 0 0 0 0+

Disponibelinkomst 103601 119540 126119323 423 151485 151554 156683 +37143
Löpandepris tillomräknat1992år:verde
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Inledning1

sänkningaromfattandeinnebar199091Skattereformen av
skulle hahöginkomsttagarebetydermarginalskattesatsema. Det att
i skatte-förändringarenbartskattesänkningamafått de största om

ettfördelnings-emellertidAvsiktengjorts.skalan hade attvar
finansieradeserhållas. Därförskulleresultatgodtagbartmässigt

inte skullehöginkomsttagaresådantpåreformen sätt attett gynnas
ochutvidgadbl.a.innebarDettaframför andra engrupper.

såde tidigareminskat värdeförmåner,beskattninglikfonnig avav
kapitalavdragen, pensionsfonderbeskattningökadomfattande av

motiverade komplett-fördelningspolitisktgjordesVidarem.m..
ochökade bam-bl.a. i formtransfereringssystemet,eringar i av

bostadsbidrag.

omfattandegjordesgenomförandeskattereformenssamband medI
såväl inomfördelningseffekterdessoch analyserberäkningar av

såväl detgällerDettaFinansdepartementet.utanför ursprung-som
inkomstbeskattningreformeradutredningenfrånliga förslaget om

ochReformerad inkomst-propositionenden slutligaRINK som
de flestaResultaten1989902110.propföretagsbeskattning av

skulleSkattereformensamstämmiga.förhållandevisberäkningar var
fördelningseffekter.med godtagbaragå genomföraatt

så långtmed datastudieAvsikten med denna är att somnya
fördelningseffekterberäkningardemöjligt somavupprepa

redovisade ifinnsochFinansdepartementetgenomfördes somav
refonnpropositionema.de olika

bidragit.Ylva Anderssonantalandraförfattarnahartill dennaFörutom rapportett personer
KjellLeif Johanssonoch Janssonomfattandeberäkningar.Finansdepartementetharutförtvid

bristerbakgrundsberäkningar. eventuellafel ochutfört Förvid godarådochhar lämnatSCB
författarna.dock enbartsvarar
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Metod2

finns flera tänkbaraDet metoder för utvärdera skattereformensatt
utfall fördelningssynvinkel. En metod bedöma vilkaär attur
förändringar inträffat i den faktiska inkomstfördelningen sedansom
1989 och därefter försöka vilka och hur del dessaavgöra stor av

direkt kan hänföras till regeländringar, till hushållenssom an-
passning till de förutsättningarna slutligen bedöma vilkasamtnya
förändringar kan långsiktigt bestående. Sådanaantassom vara
bedömningar kan utgå från jämförelser mellan årliga under-t.ex.
sökningar hushållens inkomstförhållanden. En metod ärav annan

skattemas och bidragens omfördelande egenskaper föremätaatt
och efter skattereformen. En tredje metod i detaljär att mera
studera fördelningseffektema de regeländringar genomför-av som
des skattereformen. metodDenna används här. Den ställergenom

påkrav detaljerade uppgifter och kunskaper skatte- ochstora om
bidragssystemen.

I denna studie simuleras regeleffektema skatterefonnen på ettav
likartat i skattepropositionen och jämförs med de be-sätt som
räkningar redovisas i denna. Beräkningarna i huvudsakärsom
statiska, dvs. de beaktar de eventuella beteendeförändringar som
kan inträffa. Avsikten renodla skatterefonnens effekter såär att att
de inte skall sammanblandas med alla andra regeländringar och
förändringar genomförts eller inträffat samtidigt eller därefter.som
Beräkningarna teoretiska i den meningen de endast omfattarär att
de förslag finns redovisade i de olika reformpropositionema.som

Ingen metod kan fullständigt på reformens för-ensam ge svar
delningseffekter. Val använda data, antaganden,ansats,av
definitioner och mätmetoder påverkar i hög grad resultaten.osv.
Analysema i denna skall således komplementrapport ettses som
till andra studier.

2.1 Två beräkningarseparata

Beräkningarna utförda med hjälp den mikrosimulerings-är av
modell Statistiska centralbyrån SCB utarbetat i samarbetesom
med regeringskansliet. De baserade på statistiska uppgifterär för
de l0 000 hushåll ingår i stickprovsurvalet för SCBs årligaca som
inkomstfördelningsundersökning HINK. dennaI modell efter-
bildas gällande skatte- och bidragsregler. För varje individ och
hushåll i databasen individuella beräkningar skattgörs ochav
bidrag så disponibel inkomst för ochatt de 10 000vart etten av
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omfattande bok-kanberäknas. Mankanhushållen säga ettatt
Resultatenoch hushåll.individvarjeutförs förföringsschema
Genombefolkningen.helatilldärefter atträknas att avseupp

såväl fördelnings-kanbidragssystemochgällande skatte-iändra
olikabudgetenoffentligapåpåverkan deneffekter avsom

eventuelladebeaktas inteberäkningarnaberäknas. Iregeländringar
ochgäller arbetevadbeteendeindividernasiförändringar t.ex.

till.upphovkanreformensparande gesom

materialstatistisktpåbaseradespropositioneniBeräkningarna ett
detDettai års HINK.ingick 1987hushållavseende de varsom

då be-tillgå våren 1990,material fannsaktuella attmest som
samtligaskrevsi figur 1illustrerasSomräkningen gjordes.

ekonomiskaårs1991fram tillundersökningeniuppgifter att avse
hushållvarjeinkomst fördisponibelberäknadesDäreftermiljö. en
gamlafortsättningsvis kallatårs regelsystembådemed 1989

reformpropositionemaolikai deföreslogsregler och de som
regler.nya

skattepmpositionenberäkningar-iMaterial förFigur

Beräkningar:
reglerGamla

Nyaregler

lIII IF I 1991 1992199019891987 1968Inkomstár

hardennaredovisas iberäkningarförnyadedel rapportsom
delsdels för år 1989,på SCBs HINKbaseradestatistiska material

alltså statistiskt2. finnsanvändas figur Nuår kunnatför 1992
tillgå.skattereformenoch efteråren både förematerial för att

materialetframskrivningenosäkerhetbortfaller denDärmed avsom
respektive år harmedförde.skattepropositionsberäkningen Föri

respektivemed gamlainkomsten beräknatsdisponibladen nya
regler.
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Figur Material fir beräkningar redovisade i denna rapportnya

Beräkningar:
Gamlaregler
Nyaregler

L l I I I I IInkomstár 1937 1988 1989 1990 1991 1992

Två i tiden åtskilda material har alltsåseparata använts som
underlag för beräkningarna. Mellan dessa år har inkomster m.m.
förändrats vilket bör påverka resultaten. Metoden använda tvåatt

material för beräkningarna viss information hurseparata ger om
känsliga resultaten avseende olika år och inkomstförhållanden.är

såvälI beräkningarna i 1989902110 de här redovisadeprop. som
används nya regler de föreslogs i de olika refonnpro-som som
positionerna och skulle gälla skatterefonnen fulltnärsom var
genomförd. Detta betyder det finns del avvikelser i jämförel-att en

med de faktiska regler slutligen gällde för år 1991. I delse som en
fall beaktas regeländringar skulle införas Exempel påsom senare.
detta % fastighetskatt1,5 har iär stället för de %,1,2att använts

gällde övergångsvis för år 1991. Ett exempelannat ärsom
barnbidraget har till 10 020 kr i stället för kr9 000sattssom

Å1991. andra sidan har beslutade regeländringarsenare
beaktats.

2.2 Basbreddningar

Skattereformens krav på beskattningsmässig likfonnighet och
finansiering innebar vissa inkomster blev skattepliktiga elleratt
beskattades hårdare tidigare. Detta brukar uttryckaän attman som
skattebasema breddades, basbreddning.

När jämförande beräkningar skall mellan de gamla ochgöras nya
reglerna basbreddningarna mycket viktigär aspekt. För varjeen
individ i stickprovsmaterialet gäller det lyfta fram de under deatt
gamla reglerna dolda skattefria inkomsterna. När sedan de
gamla reglerna tillämpas, ökas den disponibla inkomsten fullt ut
med dessa dolda, skattefria inkomster. Med de reglernanya
kommer fördelningsmässigtde däremot beskattas. För fåatt att en
korrekt beräkning reformen gäller det försöka identifiera hurattav
varje individ berörs antal basbreddningar se Appen-ett stortav
dix. Felaktigheter uppkommer både basbreddningarna fördelasom

på för många individer och inträffar.ut motsatsenom
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tillgängligBeroende på den information finns kan bas-som en
utföras på olika uppgifter redan finnsbreddning tekniskt Närsätt.

beträffande bilfönnån, behöver dei datamaterialet, t.ex. nyasom
förbara appliceras på de gamla värdena beräknareglerna att

på bilfönnån. vissa fall finns emellertid ingastorleken len ny
uppgifter tillgå. kan då söka nästMan att ettatt tvungenvara

slår. kanbästa kriterium för hur basbreddningen rimligen Detta
ske med fast belopp eller proportionellt någon lämpligmotett

lämpligtvariabel, lönen. vissa fall har det bedömtsI attt.ex. som
beloppen dessutom riktas vissamot grupper.

beräkningarna skiljer sig på radBasbreddningama i de förnyade en
tidigare beräkningarna i samband med skattepropo-punkter från de

främst och säkrare uppgiftersitionen. Anledningen andraär att nu
kan på basbreddningensfinns tillgängliga. Skillnader också bero att

vidstorlek enligt information bedöms annorlunda ännu senare
arbetet med skattepropositionen.

Skillnader orsakas också basbreddningarna skiljer sigattav
beroende på olikheter i den ekonomiska miljön. Vi har nämligen
låtit skillnaderna i ekonomiska förhållanden för åren och1989

kan fåslå igenom i beräkningarna. Därigenom1992 man en
uppfattning beräkningsresultaten.vilken betydelse detta har förom

tydligaste påDet exemplet den skärpta reavinstbeskattningenär
aktier. Basbreddningen i års material betydligt1989 är änstörre
för då aktievärdena mycket1992 lägre.var

SCB har innehållsmässigt årsutvidgat och HINKi syfte1989 1992
erhålla basmaterial för skattereformen.utvärdering Detatt ett av

statistiska urvalet gjordes också och tillförlitligt vadstörre änmer
normalt. Detta gäller särskilt beträffande antaletärsom personer

med högre inkomster. SCB har dessutom genomfört omfattandeett
grundarbete gällerdet det statistiska materialets detaljerings-när
grad väsentligt förbättrat möjligheterna till beräkningar.som

Basbreddningamas tekniska utförande behandlas utförligare i
Appendix.

inkomst2.3 Att mäta

Ekonomisk standard bestäms i första hand hushållets och inteav
den enskilde individens inkomster. Beräkningarna i dennaav

därför påstorleken den förändring hushållensrapport avser av
disponibla inkomst, dvs. inkomst efter skatt och bidrag, som
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redovisasuppkommit skattereformen. Resultaten genom-genom
inkomsten efter avdraggående förändring den disponiblasom av

hänsyn till ökadeför boendekostnader och med tagen momsut-
gifter. Boendekostnadema beaktas därför skattereformenatt

område.medförde ökade utgifter på detta

bruttoin-tabellredovisningen finns två huvudbegrepp nämligenI
komst och disponibel inkomst. Bruttoinkomsten beräknas som

inkomstnäringsinkomst, inflationskorrigeradlön, avsumman av
kapital, reala långsiktiga realisationsvinster, % förmögenheten3 av
i hem positiva transfereringar t.ex. barnbidrag ocheget samt
bostadsbidrag innan skatten betalats. Disponibel inkomst defi-är

beräk-nierad bruttoinkomst minus skatt. Som tidigarenämntssom
boendeutgifterdisponibel inkomst med hänsynstagande tillnas en

och ökade momsutgifter. skillnaden i detta inkomst-Det är senare
begrepp redovisas i tabellerna.som

på adekvat jämföra hushåll olika storlek har denFör sättatt ett av
så ekvivalensskala.disponibla inkomsten justerats med kalladen

disponibla inkomsten för varje hushåll har dividerats medDen
antalet konsumtionsenheter. En ensamstående har därvidvuxen
vikten för1,16, giftsammanboende Vikten 0,561,92. ärett par
varje barn år, för år för bam.0-3 0,66 barn 4-10 0,76 äldresamt
Detta viktsystem används Socialstyrelsen vid fastställandeav av
den vägledande socialbidragsnonnen.

Liksom i propositionen beräknas kapitalinkomsterna realt. realaDe
kapitalinkomsterna beräknas % följande40 poster:som av

ränteinkomster
andra ränteutgifter boenderäntorän-
andra kapitalinkomster+
långsiktiga realisationsvinster+

% aktieutdelningama.75samt av

I skattepropositionen ansågs enbart % % aktieut-33 66samt av
delningama reala. Ett högre realränteantagande 4 % änvara
tidigare används Denna förändring har dock ingennu. annan
betydelse hushållen får något annorlunda inkomst-än att en
klassificering i propositionsberäkningama. Detta eftersom detän

den nominella och den reala avkastningen beskattas.är som

Beräkningarna långsiktiga realisationsvinster på aktier baserasav
på bedömning bl.a. den långsiktiga värdestegringen och denen av
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takt med vilken olika aktier beräkningar kopplasDessa tillomsätts.
aktiefönnögenheten för de enskilda åren se vidare Appendix.
Aktieförmögenheterna varierar kraftigt från år till år. har fåttDetta
påverka beräkningarna då de avspeglar den faktiska ekonomiska

Således kommer basbreddningensituationen. från reavinster av
aktier variera olika år. aktiermellan För börsvärdet 1992att var
lågt jämfört med 1989.

viktig beräkningsförutsättning vid införandet basbreddningEn av
här, liksom vid propositionsberäkningen, arbetsgivarnasär att

arbetskraftskostnader förutsätts konstanta. Basbreddningarnavara
under inkomst tjänst medför bl.a. ökat underlag för arbetsgivar-av
avgifter. höjda arbetsgivaravgiftema de anställdaDe bärasantas av
i form omedelbar löneminskning. Avkastningsskatten påav en
pensionsfonder särskild påoch löneskatt pensionspremier antas
också belasta löneutrymmet enligt princip.samma

Redovisningsgmpper

Hushållen har i tabellredovisningen indelats efter olika klassifice-
ringsgrunder nivån på disponibel inkomst konsumtionsen-som per
het, nivån på bruttoinkomst konsumtionenhet, socioekonomiskper

familjens sammansättning För de olika indelnings-grupp, m.m..
grundema redovisas resultaten procentuell förändringsom av
disponibel inkomst konsumtionsenhet.per

Redovisade resultat hushåll i åldern 20-64 år och där ingenavser
de ingående har folkpension eller delpension.av personerna

Klassificering efter socioekonomisk och hushållets åldergrupp,
sker efter förhållanden för så kalladeden hushållsföreståndaren.
Denna den i hushållet har högst förvärvsinkomstär person som
arbetsinkomster och arbetsrelaterade transfereringar pensionersom
och sjukpenning. Klassificeringama följer den standard som
används SCB vid redovisning resultat från inkomstför-av av
delningsundersökningarna.
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Resultat3

Som konstaterats beräkningar vårai andra och iävensom syns
resultat skatterefonnen underñnansierad. storleksordningen påvar
den erhållna underfrnansieringen i hushållssektom överensstämmer
med beräkningar baserade på andra material genomförda inom
Finansdepartementet se Anders Kristoffersson Was the tax
reform fully financed. de följande tabellerna kommer dettaI att
medföra hushållen genomsnittligt erhåller ökning denatt en av
disponibla inkomsten.

påverkat resultaten fördelningssynpunktDe stora posterna som ur
jämfört påmed de tidigare beräkningarna minskad basbreddningär
aktier, minskad avkastningsskatt för pensionsfonder, minskad
basbreddning uthyrning privatbostad särskildaavseende och denav
löneskatten för pensionspremier. Flertalet dessa berörposterav
inkomsttagare med höga inkomster utsträckning andrai större än

Äveninkom inkomstskatterna blivit förväntat.har lägresttag änare.

Utfallet olika befolkningsgrupper3.1 för

detta avsnitt redovisasI den procentuella förändringen hus-av
hållens disponibla inkomst vi jämför gamla och regler.när nya
Materialet redovisas efter olika grupperingar, där kanske decilgrup-
pering och socioekonomisk tillhör intressanta.de mestgrupp

propositionI 19899021 redovisas10 resultat för den sammantagna
skatterefonnen. För möjliggöra jämförelser ursprungligamed deatt
reformberäkningama återges dessa resultat i kolumn i olikade2
tabellema. Dessa siffror skattepropositionens kalkyler däravser en
dynamisk effekt på % antagits. kolumn1 I 3 redovisas resultat av
skatterefonnens regeländringar tillämpade på års datamaterial1989
och i kolumn resultat4 beräkningarna med utgångspunkt frånav

års1992 material.

Decilindelning efter ekonomisk standard

I tabell har hushållenl delats in i olika decilgrupper efter ekono-
misk standard, disponibel inkomst konsumtionsenhet. sådanEnper
indelning innebär materialet delas in i stycken10 likaatt stora

den förstaI decilen ingår hushållen med lägst disponibelgrupper.
inkomst konsumtionsenhet, i den andra :de med lägstnästper
inkomst osv.
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tabellen redovisasI de genomsnittliga förändringarna disponibelav
inkomst minskad med utgifter för boende. Läsaren bör betänka att
skillnaderna inom olika decilgrupper kan I tabellernastora.vara
finns också uppgift hushållets sysselsättningsgrad. Den ären om
beräknad hushålletde i ingåendesom summan av personemas
sysselsättningsgrad. Om båda makarna arbetar heltid så är
sysselsättningsgraden 100 för hushållet. Arbetar däremot båda
halvtid så sysselsättningsgraden 50.är

Tabell Förändring real disponibel inkomst skatterefomrenav genom
i deciler efter ekonomisk år.standard 20-64 Procent

Decil Enligt Nya beräkningar Sysselsättningsgrad
proposition

1989 års 1992 års 1989 års 1992 års
material material material material

1 2 3 4

1 0,0 0,1 0,6 50 41
2 1,8 2,8 2,3 70 59
3 2,5 3,0 2,9 78 67
4 2,8 2,8 2,4 85 78
5 2,7 3,0 3,5 89 82
6 2,9 3,5 3,4 91 86
7 3,6 4,2 3,5 94 89
8 4,2 4,9 4,2 94 91
9 3,8 4,3 3,9 94 93
10 0,2 2,7 3,4 96 95

Samtliga 2,5 3,4 3,3 84 78

De beräkningarna skattereformens effekter för olikanya av
inkomstklasser ganska likartad bild den redovisa-ger en som som
des i 1989902110. Eftersom reformen underñnansieradprop. var
erhålls positiva procentuella förändringar i genomsnitt. Enligt alla

beräkningar kolumner 2-4 medför reformentre någotett gynn-
utfall för de decilgruppema jämfört med deövre undre.sammare

Allra förbättring får decilgruppstörst För decilgrupp 10 ger
dock de beräkningarna klart bättre utfall vad redovisa-ännya som
des i propositionen, nämligen % respektive2,7 % jämfört3,4 med

%.0,2 De beräkningarna tyder alltså på skattereformensattnya
utfall för den högsta decilgruppen underskattades vid propositions-
beräkningen. Som diskuteras längre fram i beror dettarapporten
b1.a. på antaganden basbreddningarna utebliven bas-samtnya om
breddning i kapitalinkomstbeskattningen.
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disponibla inkomstenlägstamed dendecilgrupp 1För per
oförändrad ellerreformenmedförkonsumtionsenhet svagten

emellertid mycketdisponibel inkomst. Dennanegativ ärgrupp
tabellframgår de i 1Somsammansättning.till sinheterogen av

harmånga hushållingårsysselsättningsgrademaredovisade som
vämpliktstjänstgöring,följd studier,tilllåg arbetstid t.ex. av

dessadelverksamhet Ennystartadmedföretagare stor avm.m..
tillfälligt.befinner sig därhushåll

års material.ochmellan 1989 1992resultat finnsskillnader iVissa
sysselsättningsgraden lägre 1992framgårtabellen änAv äratt

vitolkardecilema. Dettasärskilt för de lägstaoch1989, ettsom
följande högrekonjunktursituationen meddenutslag sämreav

till skillnadernaförklaringrådde Enarbetslöshet 1992. annansom
aktiefönnögenhetenförmodligenmaterialende olikamellan är att

detta ilika börAllt1992.betydligt högre 1989 än annatvar
påverkasaktieinnehavmedhushållberäkningarna medföra storaatt

årspå 1989beräkningarnabasbreddningarnastarkare görsnärav
material.

konsumtionsenhetdisponibel inkomstHur tolka per

konsumtionsenhet inte heltdisponibel inkomstBegreppet ärper
Somtill lönebegrepptolka förhållandetrivialt iatt enm.m..

redovisas,användas. dennadärför tabell Itolkningshjälp kan 2
bruttoinkomst ochkonsumtionsenheter,korrigering förutan

ingårfamiljetyper inågra olikadisponibel inkomst för som
tabell l.decilgruppering enligt Dessutomrespektive decilgrupp

förangivetdet procentuella antaletfinns kolumn där ären
avsnittetnedanhushållstyp. Se figur 4respektive även samt

decilindelning.altemativ
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Tabell 2. Genomsnittlig bruttoinkomst och törnågladisponibel inkomst
hushållstyperolika åns1992 priser

Ensamstående Sammanboende Sammanboende
bam bam med bamutan tvåutan

Decil Brutto- Disponibel Pro- Bmtto- Disponibel Pro- Brutto- Disponibel Pro-
inkomst inkomst inkomst inkomst inkomstcent inkomstcent cent

641 000 50 500 10,6 116 800 86 500 2,8 187900 140500 9,8

2 92 000 70 900 7,6 160600 115 500 2,7 271 300 196400 13,5

3 112 300 82 000 8,9 186500 500136 2,7 317 700 229 600 18,1

4 129400 90 800 10,1 211 800 149900 3,0 356 700 252 200 17,3

5 147500 99 100 12,3 235 400 164900 4,3 400 000 278 500 13,9

6 162300 108500 13,1 259 900 179500 5,7 439 300 305 500 10,1

7 179400 500118 11,2 288 000 197700 10,9 492 100 334 600 7,3

8 200 900 131 100 10,2 322 500 218 200 17,0 580 800 368 400 5,4

9 232 900 148500 8,7 372 800 248 700 23,1 682 900 420 500 2,8

10 354 100 217 300 7,3 540200 334 400 27,7 913 400 536 600 1,9

Samt- 162900 109 000 100,0 366 000 239 800 100,0 377 600 261 000 100,0
liga

Decilindelning efter bruttoinkomst

I tabell 3 redovisas fördelningseffektema skattereformen närav
hushållen uppdelas enligt deciler efter bruttoinkomst konsum-per
tionsenhet. Bruttoinkomsten lön, före-mäts som summan av
tagarinkomst, inflationskorrigerad inkomst kapital samtav
transfereringar. Fördelningsproñlen i medöverensstämmer stort

Ökningenvad redovisades i propositionen. den disponiblasom av
inkomsten Äveni de högsta decilgruppema.är störst här avviker
dock den högsta decilen jämfört med beräkningen i refonnproposi-
tionen utbytet vad då beräknades.att är större ängenom som
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skattereformenTabell Förändring real disponibel inkomst3. genomav
år.20-64 Procenti deciler efter bruttoinkomst

sysselsättningsgradDecil Enligt 1989 års 1992 årspro-
position material material

1992 års1989 års
materialmaterial

35-l,8 44-2,2 -0,8l
580,8 711,2 2,22
72801,8 2,5 1,33
761,8 852,3 2,24

89 812,5 2,35 2,3
872,8 936 2,6 3,2

93 913,4 3,17 3,3
923,8 4,3 3,8 948

96 944,5 4,7 4,59
95 951,7 4,7 6,610

3,3 84 78Samtliga 2,5 3,4

socioekonomiska grupper

enligtMaterialet indelats i s.k. socioekonomiskahar även grupper
4.definitioner används SCB tabell Det innebärde attsom av

hushåll tilldelas socioekonomisk efter hushållsföre-varje en grupp
ståndarens förhållanden. Indelningen bygger i huvudsak på normal

yrkets utbildningskrav.organisationstillhörighet och nonnala Den
alltså ochsocioekonomiska grupperingen subjektivt bedömdär

säker på exakt principer har tilläm-kan inte att sammaman vara
undersökningsår. Uppgifterna bör därför tolkas med vissvarjepats

försiktighet.

Tabell 4. Förändring real disponibel skattereformeninkomstav genom
år.fiir olika socioekonomiska 20-64 Procentgrupper

Grupp Enligt 1989 års 1992 års
proposition material material

facklärdaIcke arbetare 3,6 3,9 3,6
3,7Facklärda arbetare 3,5 4,2

tjänstemänLägre 2,6 4,4 3,3
Tjänstemän mellannivåpå 2,7 3,6 2,8

tjänstemänHögre 2,4 5,7 7,8
Övriga 0,70,1 -l,3
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Den socioekonomiska för vilka enligt de kalkylema dengrupp nya
disponibla inkomsten ökat på grund skatterefonnenmest ärav
högre tjänstemän. För övriga arbetar- och tjänstemannahushåll är
ökningen disponibel inkomst relativt likartade för de olikaav
beräkningama.

I tabellen finns jämförelse- och tolkningsproblem bl.a. för gruppen
övriga. I denna ingår de arbetslösa. Detta kanärgrupp som
förklara de skillnader vi mellan åren 1989 ochstora 1992. Iser
1989 års material övrigaär heterogenytterstgruppen en grupp,
medan den i 1992 års material har fyllts på med en grupp som
blivit arbetslösa.

I figur nedan3 kan samvariationen mellan decilgruppering efter
disponibel inkomst och socioekonomisk gruppering studeras. Som

kan har övriga tyngdpunkten förlagd till decilman se gruppen
Högre tjänstemän överrepresenterade iär decil 10.

Figur 3. Decilemas påsammansättning olika socioekonomiska grupper

100%

80%
Högretjänstemän

Tjánslenán nrellannwa50% pa

Lägretjänsten-än
40% .;.;.;.; arbetare-Facklárda

20%

0°o1—

Hushållstyp

l tabell 5 redovisas effekten på disponibel inkomst kon-per
sumtionsenhet för olika hushållstyper. Det framgår föratt en-
samstående med två eller flera bam och sammanboende med tre
barn eller fler ökar den disponibla inkomsten En orsak tillmest.
detta de kraftigt höjdaär bambidragen. I känslighetsanalysen som
redovisas i tabell framgår10 effekten istället för skattepro-attav
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faktisktdet beloppbarnbidrag användaförslag tillpositionens som
ensamstående medexempelvisgälla för år 1991. Förkorn ettatt

års1992till 2,5 %sänkninginnebäraskulle dettabarn en
tvåmedsammanboendeförMotsvarandematerial. procentsats

material.% 1992 årsskulle bli 3,5barn

skatterefonnendisponibel inkomstrealFörändringTabell 5. genomav
år.hushållstyper 20-64 Procentför olika

1992 årsEnligt 1989 årsGrupp
materialmaterialproposition

2,22,52,4Ensamstående bamutan
3,14,76,1Ensamstående med bam1
3,95,2minst barn 6,3Ensamstående med 2

3,91,9 3,4barnsammanboende utan
3,72,5 4,2Sammanboende med 1 barn

3,8 4,32,4med bamSammanboende 2 .
5,6 6,13,7med minst bamsammanboende 3

förhållandevistabellframgår 5innebarSkattereformen ensom av
familjetypfigur 4hushåll med barn. lförbättring för ärstor

framträder härtydligtdecilgruppering. Mycketindelad efter ett
nedre delenlokaliserade i dendär bamfamiljema ärmönster av
består huvud-decilgruppenhögstainkomstfördelningen. Den

starktpåverkasPlaceringenfamiljer barn.sakligen attutan avav
disponibla inkomster.barnfamiljemasekvivalensskalan minskar
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påFigur 4. Decilemas sammansättning olika familjetyper

Decll

Boendeform

tabell redovisasI 6 förändringen disponibel inkomst förav
hushållen uppdelade på olika boendefonner. Som framgår av
tabellen beräkningarnaligger de något under propositionensnya

gällerdet hyreslägenheter. Motsatsen gäller för bostadsrätt ochnär
hem. För hyres- och bostadsrätter skall dock denna tabelleget

tolkas försiktighet dåmed vissa klassiñceringsproblem finnsstor
i datamaterialet.

Tabell 6. Förändring real disponibel inkomst skatteneformenav genom
år.för olika boendefonner 20-64 Procent

Grupp Enligt 1989 års I992 års
proposition material material

Hyreslägenhet 3,5 3,1 3,1
Bostadsrätt 3,5 4,8 5,0
Egna hem 1,5 3,6 3,0

Region

Ökningen den disponibla inkomsten ganska likartad i allaärav
regioner. Ett undantag Stor-Stockholm, där de beräk-är nya
ningarna visar bättre utfall i skattepropositionen.ett än
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skattereformendisponibel inkomstFörändring realTabell genomav
år.20-64 Procentför olika regioner

årsEnligt 1989 års 1992Grupp
materialproposition material

4,5 4,42,3Stor-Stockholm
3,0 2,72,6Göteborg och Malmö
2,9 3,22,5städerStörre

2,82,5 3,1Södra mellanbygden
2,53,53,0tätbygdenNorra

2,5 2,62,5glesbygdenNorra

Ålder

Någon motsvarandeefter ålder.materialet uppdelattabellI 8 är
tabellen kan utläsasinte propositionen. Avuppdelning gjordes i att

i olika ålders-likartaddisponibla inkomstenökningen den ärav
år.åldersintervallet 20-24hushåll iUndantaget ärgrupper.

troligenmaterial. OrsakenårsSpeciellt gäller detta 1992 är att
på arbets-kärvare situationdå börjat kännaungdomarna av en

marknaden.

skatterefonnendisponibel inkomstTabell Förändring real genomav
åldrar.olika Procentför

1992 års1989 årsGrupp
material material

0,52,020 24-
3,6 3,325 34-
3,5 3,835 44-

45 54 3,3 4,2-
2,755 64 3,9-

ålder. Vigjorts efter deciltillhörighet ochfigur har indelningl 5
skillnader mellan åldersgrupperna.här det föreliggeratt storaser

vandringenalltså spår den naturligadiagrammetl avser man
de flestas livscykel.decilgruppema präglargenom som
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Figur Decilemas på åldersgruppersammansättning olika
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Förmögenhet

Skattereformen innebar förändringar i kapitalbeskattningen.stora
Värdet ränteavdrag minskade. Det därför intresseärav attav
studera utfallet skattereformen för hushållen uppdelade iav
fönnögenhetsklasser. Av tabell framgår9 skillnaden i utfallatt
mellan propositionsberäkningarna och de beräkningarna ärnya

bland hushåll med de högsta fönnögenhetsvärdena.störst

Tabell Förändring disponibelreal inkomst skattereformenav genom
efter förmögenhet år.20-64 Procent

Förmögenhet Enligt 1992 års
proposition material

200 000 3,3 3,0-
200 000 400 000 3,0 4,3-
400 000 600 000 2,3 4,9-
600 000 800 000 2,3 4,3-
800 000 l 000 000 1,5 3,7-
l 000 000 -7,7 2,6-
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inkomstfördelningenövergripande3.2 Den

tagitshar hänsynredovisatshittillsdisponibla inkomstdenI som
indirekta.till deregelförändringamasåväl de direktatill mersom

ochboendekostnadhöjningarsamtligainräknasdessaI avsenare
finansiering.skattereformensledindirekta skatter ett avvarsom

för definitionenkänsliga resultatenvisa hurVi skall här är av
disponibelförändringarnanedanfigur 6disponibel inkomst. l är av

utritade.enligt begreppinkomst tre

disponibla inkomstkurvan denförsta övreDen är som0
skatter ellerindirektatill varkenhänsyndefinieras tasutan att

SCBdefinitiondenboendekostnader. Dettavissa är an-som
inkomstfördelningsstudier.vidvänder

skatterefor-påökningen berorbortvi från denna drarOm som°
vissaexklusiveskatterindirektaavmen

disponibel inkomstbegrepp.andraerhålls ett
samtliga ökningarhushållen medvi slutligen belastarOm av-

erhållsskatterefonnenföljdenblirboendekostnaderna ettavsom
i redo-hardetta begrepptredje begrepp. Det använtsär som

visningarna.

definitioneninkomst. OlikadisponibelFigur Förändring av
års Procentmaterial.1992

hkorrstDisponibel

skatterochboendekostnaderDisponubel‘nkormtminusökadeindirekta2

Duell

får hushållendisponibel inkomstMed den första definitionen enav
indirekta skatterna drasförändring. sedan depåtaglig positiv När
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kurvanskiftar nedåt. Skiftet sker parallellt eftersom de indirektaav
skatterna i beräkningarna dras proportionellt disponibelmotav
inkomst. därefter höjda boendekostnader frånräknasNär sker
ytterligare nedåt,skift denna gång dock inte proportionellt.ett
Anledningen till detta boendekostnaden i de lägre decilgrup-är att

andel den disponibla inkomsten.utgör störrepema en av

Förändringar inkomstfördelningar kan medäven mätasav aggrege-
sammanfattanderade, mått. I dessa försöker sammanfatta deman

många förändringar med mått. Ett vanligtägt ettsom rum
tillvägagångssätt använda den s.k. Ginikoefñcienten. Dennaär att

ojämnhetsmått kan värde mellan och0 därär ett anta ett ettsom
högre värde ojämnare fördelning. Koefficienten ärmotsvarar en

trögrörlig.dock mycket Vi har beräknat förändringen Ginikoef-av
ficienten för olikade disponibla inkomsterna gällande års1992tre
material, tabell För de två första kan endast ringase en
förändring viNär däremot hänsyn till de ökadeuppmätas. tar
boendekostnadema finner vi mätbar ökning Ginikoefñcien-en av

den disponibla inkomstenHur definieras påverkar såledesten.
resultatet så tydligt det märks i detta trögrörliga mått.ävenatt

Tabell 9. Beräknade Ginikoefñcienter

Begrepp Gamla regler Nya regler Differens

Disponibel inkomst 0,210 0,212 0,002

Disponibel inkomst minus 0,210 0,212 0,002
indirekta skatter

Disponibel inkomst minus 0,210 0,217 0,007
indirekta skatter och boende

Fördjupad3.3 analys

Känslighelsberäkning basbreddningarav

I detta avsnitt redovisas dels beräkningar där några viktiga
basbreddningar utförts på i skattepropositionensättsamma som
och någradels andra känslighetsberäkningar. Avsikten fåär att en
uppfattning vilken effekt ändrade antaganden basbredd-om om
ningamas volym och utförande har på den profil erhålls översom
decilgrupperna. Kalkylema har enbart utförts på 1992 års datama-
terial.
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beskrivs nedan och resultatenberäkningar utförtsDe presente-som
i tabell 10.ras

utförts påförmånliga låna har beskattninga beräkningI av
innebärskattepropositionen. Dettai attsätt somsamma

för-miljoner kronor. Ifrån till 760volymen höjts 100ca
såledeshar dennapropositionsberäkningamahållande till post

teknikanvändsväsentligt. Dessutomnedreviderats samma som
riktatinnebär beloppet läggsskattepropositionen vilketi utatt

kan i tabell har dennaSom 10privata tjänstemän.mot man se
effekt erhållsinkomstprofil,utprägladbasbreddning störsten

procentenheter.på Denminskning 0,3decilgrupp medi 10 en
högstfall lokaliseradskattebasen i dettaökade är upp.

pensionsfonder haravtalsenligaAvkastningsskatten påb
Volymen harpropositionen.på iberäknats sättsamma som

dess-kronor. Teknikenfrån till miljarderfördubblats 2 4 är
Även effekt i dekalkylprogressiv. denna störreutom germer

decilema.övre

privatbostad har revideratsuthyrningC Basbreddning för nerav
kronor i propositionen till 700kraftigt, från miljarder3 caca

och användergamla nivånmiljoner kronor. vi denNär antar
kraftig-erhålls relativtteknik i propositionen, ensamma som

effekt i decilema.de övreare

basbredd-sig från de ovanståended exempel skiljerEtt ärsom
förårs material finns, förutomning traktamente. I 1992av

materialet.uppgifter traktam i Förendagstraktamente, eneteom
faktorskrevs dessa med fördem hade uppgifter, enuppsom

skattepropositionen ladeslönesubstitution se Appendix. Inför
mot vissproportionellt löndäremot traktamente överut en

införbred utläggning.undre Kontentan ärgräns, atten
medanpropositionen träffades många denna basbreddning,av

års material färre. avspeglas i resultateti 1992 Detta attgenom
känslighetskal-vi här får för de förstaresultat änett annat tre

kylema. två decilema erhålls med propositions-I de översta
beräk-metoden mindre basbreddning vid deänen nya

ningarna, därav de positiva förändringarna.

Eftersom på aktier under lågt, kanmarknadsvärdet 1992 var
känsligheten för nivån pådet intresse studeraattvara av

aktievärdet för aktier. har aktievär-det gäller Härnär reavinst
skrivits för ungefär nå den nivådet med %80 attca somupp

halvårsskiftetgällde vid 1995.
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pensionsfondbeskattninghushållen på grundf belastasHur av
påverka för-på pensioner kanoch särskild löneskatt antas

harundersöka dettastarkt.delningsproñlen relativt För att
nollställts. gällereffekter i beräkningarna Detdärför alla dessa

avkastnings-pensionsfonder,alltså avkastningsskatt på privata
privatanställda ochpensionsfonder förskatt på avtalenliga

folkpension och ATP.pensionersärskild löneskatt på utöver
kommer blieffekten den härförväntadeDen manövem attav

såtabellen viberörda hushållen. ltillskott för de attett ser
stark,fördelningsprofilen relativtocksåblir fallet. Vi ärattser

procentenheter medanhögsta decilgruppen ökar med 0,9den
procentenheter.ökar meddecilgruppen endast 0,3den lägsta

bambidragen.förkänslighetsberäkning har utförtsg En även
skattepropositionensinnebär vi istället förkalkylenDen att

det grundbelopppå kronor hargrundbelopp 10 020 använt
kronor.gälla år nämligen 9 000 Ifaktiskt kom 1991,attsom

stark effekt för demyckettabellen kan vi dettaatt ger ense
procentenheter i dendecilema, minus 0,8lägsta mestsom

decilgruppen.lägsta

avseende inkomstSlutligen har känslighetsberäkningh aven
basbreddning på miljardernäringsverksamhet utförts. Den 7ca

i beräkningen till noll.kronor antagits Dessutomsättssom
basbreddningen för underskott näring på 380slopas av ca

kalkyl uppfatta justmiljoner kronor. Denna är att som en
känslighetsberäkning och ingen bedömning storlekenutgör av
på de faktiska basbreddningama i dessa avseenden.
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års material1992Känslighetsbexälmingar.Tabell 10.

KänslighetsberäkningarDecil Procen-
ordinarie beräkning kolumn 2Differens i procentenhetertuell för- mot

ändring
Barn- IngRea- IngenBas- Bas-Bas- Bas-1992 års
bidrag ba:vinst förändradbredd breddbredd breddmaterial enl91 bnaktier beskattnuthyr- avavav
årspensions-ning traktø- enl ni-avkast-ränte- reg-av

rinår: fonder lerförmån privat- 95nings- mente
nivåbostad enlskattenlenl veiprop

enl saxproppropprop
0 seO dDa

-0,8 l0,3-0,l0,1 0,10,6 0,0 0,0l

-0,6 C0,4-0,l 0,00,10,0 0,02,32

-0,5 C-0,l 0,4-0,2-0,l -0,22,9 0,03

C-0,40,5-0,l -0,l0,0 -0,l2,4 0,04

-0,2 C0,5-0,10,0 -0,2 -0,20,05 3,5

C0,6 -0,2-0,3 -0,1-0,20,0 -0,16 3,4

-0,1 C0,6-0,1 0,00,0 -0,23,5 0,07

C0,6 -0,1-0,2 -0,1-0,2-0,1 -0,l8 4,2

C0,00,7-0,2 0,2 0,00,0 -0,13,99

l0,0-0,l 0,9-0,3 0,2-0,3 -O,2lO 3,4

t0,6 -0,2-0,1-0,2 -0,1-0,1 -0,1Samt- 3,3
liga
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Känslighetsberäkning dynamiska effekter

Inför beräkningen skattepropositionentill hänsyn till s.k.äventogs
dynamiska effekter. de härI redovisade beräkningarna har vi
beaktat dessa. Dock har känslighetsberäkning gjorts där vi antaren

dynamisk effekt höjning arbetsinkomsten meden som ger en av
%.1 Resultatet för olika decilgrupper kan studeras i figur Den

linjen den där den dynamiska effekten ingår. Det helaöversta är
leder till nivåförändring något i de högre deciler-är störreen som
na.

Figur 7. Känslighetsberälming dynamiska effekterav

50 --
45 --
4.0-
3.5~~
3.0-~

Prop-berakning
L árs1992 data—-A-—10

års1992 data4 1%-0-05

Decll
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Alternativ decilindelning

Genom undersöka inkomstfördelningen inom varje hushålls-att
kan jämförelser så starktinte beroendegöras ärgrupp som av

vilken ekvivalensskala används. harI tabell 11som en ny
decilindelning tagits fram inom varje hushållsgrupp alltså en
sortering hushållstyp. redovisas både nivånvarje I tabelleninom
på disponibel inkomst konsumtionsenhet och förändringenper av
disponibel inkomst konsumtionsenhet.per

Tabell ll. Förändring real disponibel inkomst skattereformenav genom
hushållstyper årfor olika 20-64 i deciler efter ekonomisk

årsstandard. priser. Procent1992

SammanboendeEnsamstående Ensamstående Sammanboende
bambam med bam bam medutan utan

Dispo- Dispo- Dispo- Dispo- För-Decil För- För- För-
ändringnibel ändring nibel ändring nibel ändring nibel

inkomst inkomst inkomst inkomst% % % %

6,91 42 781 -5,0 42 578 4,8 61 654 -1,1 42 612

2 61 815 -1,5 53 860 3,9 2,6 5,087 943 58 131

3 72 742 0,5 58 897 3,9 101 318 2,9 65 4,9960

804 191 1,9 62 145 3,6 109 573 3,5 72 300 5,2

5 86 384 3,73,0 65 190 5,5 116 610 4,3 77 737

6 92 826 4,33,4 68 600 3,1 124 074 3,5 82 949

7 99 435 3,9 72 258 5,4 133 330 3,9 89 3,9694

8 108 636 5,1 77 635 2,0 554144 3,5 97 764 2,7

5439 121 4,1 84 152 5,0 162 645 5,4 108 709 3,8

10 173 151 1,2 115 832 -0,3 207 169 5,6 140 992

Samt- 93 981 2,2 70 164 3,4 124 920 7163,9 83 4,3
liga
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Sammanfattande kommentarer4

våra kalkylresultat och beräkningarnaJämförelserna mellan inför
huvudsakligaskatterefonnen visar den bilden fördelnings-att av

effekterna står flestasig. För de allra visar kalkylemagrupperna
förändring disponibel inkomst baserad på faktiskt utfall fören av

många basbreddningar mycket den förutsågsär näraetc. som som
i beräkningarna inför refonnen. På några viktiga punkter skiljer
dock sig resultaten. beräkningarna bättre utfall förDe ettnya ger
de % hushållen med högst ekonomisk standard vad10 änav som
visades inför refonnen. Fortfarande dock ökningen för dennaär

i allmänhet genomsnittet för alla hushåll. socioeko-Dennäragrupp
nomiska indelningen visar också högre tjänstemän vunnitatt mer
på reformen vad förutsågs i analyserna före refonnen, ochän som

också fåttdessa har bättre utfall andraänettgrupper grupper.

Känslighetsberäkningarna har visat bedömning refonnensatt en av
effekter påverkas relativt mycket metodval. Indelning i olikaav

information utfallet för de välbe-t.ex. mestgrupper ger mer om
hushållen,ställda effekter inte fångas i sammanfattande måttsom

Gini-koefñcienten. Med traditionell mått på disponibelt.ex. ett
inkomst, i ordinarieanvänds den inkomststatistiken, fångassom en
mindre del fördelningseffektema vad fångas med detänav som
här måttetanvända bl.a. i högre grad beaktar finansieringenssom
fördelningseffekter. pekar således påDetta bedömningatt en av
refonnens effekter bör med användning flera inkomstmåttgöras av
och indelningsgrunder.

Resultaten från de två olika årgångarna 1989 och följer i1992 stort
varandra. Vissa avvikelser finns. Ofta ligger resultaten för 1989
mellan skattepropositionens och års1992 resultat. troligEn
förklaring till detta den skillnad ekonomiskai förhållandenär som
föreligger mellan och Aktiefönnögenheten1989 1992. högvar
1989 låg 1992. För arbetslösheten gäller det denomvända,men

mycket låg hade1989 börjat stiga 1992.var men

mindreDen viktiga förändringen i de beräkningarnamen nya- -
nämligen hushållen med de högsta inkomsterna fått någotatt ett
bättre utfall kan till delen förklaras viän väntat största attav nu
har tillgång till bättre information olika basbreddningarsom
faktiska utfall och fördelning. Den delen denna ökningstörsta av
sammanhänger med underfinansieringen refonnen. antalEttav
basbreddningar beräknades i reformkalkylen bli enligt destörre än

reviderade beräkningarna baseras på observerade utfall.nu som
Det gäller basbreddningar på traktamenten, inkomst uthyrdt.ex. av
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privatbostad och avkastningsskatt för pensionsfonder. Flertalet
sådana nedrevideringar finansieringen reformen högreav av gynnar
tjänstemän och ekonomiskt välbeställda hushåll.

Det finns också tekniska förklaringar till de något annorlunda
resultaten. Förutom antal basbreddningar reviderats ned, haratt ett
i de kalkylerna vissa basbreddningar och finansieringar lagtsnya

på i beräkningarna före reformen. vissa fallIsätt änut ett annat
finns HINK-undersökningarna tillgångi de använda till datanya

för-kan tidigare basbreddningar därersätta antagnanusom
delningsproñler fall finns vilkaI andra data enligtanvänts. nya
vissa basbreddningar kan läggas ut med högre precision än
tidigare. några fall har möjligheterna lägga basbreddningarI att ut
försämrats. effekten dessa förändringarDen ärsammantagna av
dock basbreddningama i de kalkylerna har någotatt nya en
jämnare fördelningsprofil vad före refonnen.än antogssom

flera fall det dock svårt de nivåer antagits kanI är att veta om som
Ävenkorrekta långsiktigti perspektiv. två skildaettanses vara om

inkomstfördelningar har från olika faser i konjunkturen,använts,
kan båda dessa år och och ha präglats1989 1992 var en anses av
exceptionella ekonomiska förhållande.

Skatterefonnen genomfördes i två Beslut den sistaetapper. om
fattades i riksdagen i juni Sedan dess har1990. närmare ett
hundratal justeringar skett i skattesystemet. Till detta kommer de

förändringar skett ekonomin.i Resultaten skulle givetvisstora som
bli annorlunda beräkningen i stället gäller de sammantagnaom
regeländringama från till1989 1995.t.ex.
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APPENDIX

Basbreddningar

detta avsnitt skall ytterligareI några tekniska aspekter på be-
räkningarna kommenteras. Genomförandet beräkningarna harav
principiellt skett i två steg:

Införandet olika basbreddningar- av
Regeländringar- m.m.

Detaljer hur basbreddningama utförs finns i dettaom senare
Appendix. Nedan listas de basbreddningar har beaktats. Dåsom
redovisningen enbart omfattar hushåll där hushållsföreståndaren är
mellan och20 64 år här inte förändringar berörtas upp som
pensionärer.

Följande basbreddningar avseende arbetsinkomster har beaktats:
Skärpt beskattning småposterdiverseav-

värdering bilförmånHögre av-
Skärpt beskattning fönnånliga lån från arbetsgivaren-
Slopad skattefrihet för måltidssubventioner-
Slopandet 600-kronors regeln skattebefrielseav om-
Skärpt traktamentsbeskattning-
Skärpta regler, ersättning i tjänstenresor-
Skärpt beskattning konvertibler till anställdam.m.-
Beskattning vissa försäkringsförrnåner AGS m.m.av-
Slopade skattereduktioner hemmamake-
Basbreddning näringsverksamhet-
Begränsning underskott näringsverksamhet-
Sänkning skattereduktioner för fackföreningsavgiftav-

För kapitalinkomster har följande basbreddningar beaktats:

Beskattning allemansfondsparav-
Skärpt reavinstbeskattning skuldebrevav m.m.-
Skärpt reavinstbeskattning aktierav-
Skärpt beskattning, sparade arbetsinkomster via aktier-
Skärpt reavinstbeskattning bostadsrätt-
Skärpt beskattning uthyrning bostad-
Skärpt reavinstbeskattning för villor och fritidshus-
Höjda taxeringsvärden villor och fritidshus-
Slopat avdrag kapitalextra-
Slopad schablonintäkt och höjd fastighetsskatt småhus-
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särskild löneskatt:tagits till avkastningsskatt ochharHänsyn även

Avkastningsskatt privata pensionsfonder-
avtalsenligapensionsfonderförprivatanställdaAvkastningsskatt-

på pensioner folkpension och ATPSärskild löneskatt utöver-

skatt ochförsökt hänsyn till höjningen indirektVi har också ta av
har justeratspå boendekostnaden. Boendekostnadendess påverkan

förenkling i såhöjts proportionellt. Dettahyran äratt engenom
kostnadsbestämd ochhyran heltmåtto vi därmed äratt antar att

driftskostnadenboende. hem hardärför helt belastar de För egna
Därefter har den disponibla inkomstenhöjts på liknande sätt.ett

med indirekt skatt.minskats proportionellt

basbreddningarFörändringar vissa viktigareav

finnsvolym och tekniska utförandeAngående basbreddningamas
skattepropositio-beräkningarna infördel skillnader jämfört meden

effekt pånågra skillnader har vissHär skall nämnas som ennen.
resultatet.

för traktamentenbedömningar har lett till basbreddningNya att0
från tillhar nedreviderats med miljarder kronor 10 82 ca ca

miljarder kronor.

proposi-Basbreddning på reavinst aktier beräknades inför- av
tionen till miljarder kronor. Då vi bl.a. låtit börskursemas13ca
värde slå igenom erhålls med års data basbreddning1989 en
på kronor och betydligt mindremiljarder 199211ca en
basbreddning på knappt miljarder kronor.6

skattepropositionen inkom uthyrd privatbostadI antogs att st0 av
skulle uppgå till miljarder kronor. års material kan3 I 1992ca
dock konstateras uppgårdenna enbart till 660att post ca
miljoner kronor. I detta avseende har betydande nedrevide-en
ring basbreddningen gjorts i de beräkningarna.av nya

det gäller avkastningsskatt förNär pensionsfonder har häräven0
skett vissa nedrevideringar. Avkastningsskatten för privata
pensionsfonder har frånminskats 1,6 till miljarder kronor.1,3
Avkastningsskatten för avtalsenliga pensionsfonder för priva-
tanställda har minskats från miljarder kronor till4 2ca ca
miljarder kronor.
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En nedrevidering gjorts basbreddningen be-är- annan som
träffande beskattningen fönnånliga lån. Den uppskattades iav
propositionen till 760 miljoner kronor. Korrigering nedåt till ca

miljoner kronor har100 gjorts tillgång till faktiska data.p.g.a.

Samtliga ovanstående nedrevideringar får, i olika hög grad,av
effekten de placerade i den delen inkomstför-äratt övresom av
delningen får bättre utbyte skatterefonnen jämfört medett av
skattepropositionens beräkningar.

Några problem vid basbreddning

Substitution

För många basbreddningama finns inte och kommer förmod-av
ligen heller aldrig finnas information hur omfattningenatt storom
blev eller exakt vilka berördes. Vi har alltså iblandgrupper som
varit antaganden båda dessa komponenter.göra Itvungna att om
vissa fall har det funnits uppgifter i års1992 datamaterial med vars
hjälp basbreddningens utfall har kunnat utläsas. Detta gäller ett
flertal fönn finer, arbetsgivaren huruvidat.ex. rapporteras numera av
den anställde har haft någon måltidsförmån. Tyvärr räcker detta
inte vid den regelberäkning här. Anledningentyp görs ärav som

många förmåner helt eller delvis haratt med lön, dvs.ersatts
lönesubstitution.

Vi illustrerar svårigheterna med exempel: Antag införett att
refonnarbetet det bedömdes förmånen F, skulle bliatt som
skattepliktig, borde basbreddning på 10 kronor. Några årge en

konstaterar vi studera deklarationsmaterialattsenare attgenom
utfallet blev 5 kronor. Vad skall vi dra för slutsatser det Detav
beror på vilket antagande vi lönesubstitution. Om ingengör om
lönesubstitution förekommit det utfallet 5 kronor. Om åär sanna
andra sidan fullständig lönesubstitution inträffat, vilket i vissa fall

rimligt, utfallssiffranär 5 kronor endastär delmer svaret.en av
Den korrekta basbreddningen borde istället kronor.10 För attvara
krångla till det hela kan det å andra sidanännu så attmer vara
basbreddningsantagandet på kronor10 gjordes inför refonnensom

alltför försiktigt. Sanningen kanske basbreddningenärvar att var
15 kronor, kronor10 lönesubsitution.varav var

I beräkningarna har vi i regel försiktighetsskäl antagit ingenav
eller låg lönesubstitution. Till exempel har det för måltidssub-
ventioner antagits full lönesubstitution, för traktamenten endast
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lönesubstitu-förmånliga lån ingenoch förlönesubstitutiondelvis
tion.

Avkastningsskatt

hur denvid kalkylernamåste lösasproblemYtterligare ärett som
beaktas.skallpå pensionsfonderavkastningsskatteninförda

fondertill dessadrabba fönnånstagamapå siktRimligen bör detta
användavaltantagande videtDetpå eller attärsätt.annatett oss

minskats iharlönenlöstpraktiskt har dettaRent attgenomav.
beräknas drabbaavkastningskattenutsträckning somsamma

alltförinvändas detkandettapensionsfonden. Mot är ettatt
praktikenändå ikanskedärför dessamekaniskt synsätt att grupper

sig. Med detkompenserakunna synsättetdelvis kommer att senare
berörda drabbasdeborde andra äränäven avsomgrupper

avkastningsskatten.

budgeteffekterochBasbreddningar

olika bas-om möjligt deredovisasbeskrivningnedanståendel
årsochutförts på 19921989breddningarkrympningar som

införberäkningarnajämförelser medmaterial. kunnaFör göraatt
basbredd-beskrivs också dessafrånskatterefonnen på data 1987

skullför enkelhetsuttrycksTillvägagångssättetningar. som en
materialårsBeräkningar på 1992databas..tillämpning på års1989

ochnedan 1992material benämns iårsrespektive 1989 texten som
Vissa1987.Skattepropositionens beräkningar1989. somanges

intedärföroch finnsmodellberäknades 1987basbreddningar
isaknas därföruppgifterdokumentationen. Dessaspecificerade i

denna jämförelse.

redovisade iårs materialpåBeräkningarna bygger 1992 ärsom
flyttats till 1992lönenivå. års regler haroch 1989detta års priser

denhar höjts medalla konstanta beloppårs förhållanden attgenom
skatterefor-intemed KPI berorinflationen mättdel avsomav

på kronorgrundavdrag 10 000Som exempel höjdes det sommen.
marginal-%. Procenttalmed 16,3fanns i skattesystemet 1989 som

förändringMotsvarandedäremot inte.skattesatsen förändrades
årsutgår från 1989måste års regelsystem,1991 närgöras manav

material.
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Basbreddningar inkomst tjänstav

Skarpt beskattning diverse småposterav
Vissa småposter hamnar efter skatterefonnen under inkomstslaget
inkomst tjänst. Dessa beräknas 0,33 % lönen.av som av
Basbreddning 1987: Mdkr2,0 1989: 2,0 Mdkr 1992: 2,1 Mdkr

Bilförmån, bostadsfärmån, ränteförmån arbetsgivare, måltids-
förmån, övrigt ospecificerat bla. 600-kronorfribeloppsamt
Dessa förmåner finns i 1992 års deklarationsmaterial endast
samlade klumpsumma på kontrolluppgiftema. Därutöversom en
finns markering för förekomst de enskilda Av deposterna.av som
har någon fönnånstyp har %78 urvalspersonema enbartav en
förmånstyp. dessaI fall således både fönnånstyp ochvet man
fönnånsbeloppet. I övriga fall har fönnånstypema lagts ut propor-
tionellt totalbeloppet. Utläggningen följer därvid förslagmot ett
utarbetat SCB. På detta erhålles beräknat fönnånsbeloppsätt ettav
för de enskilda I 1989 års deklarationsmaterial finnsposterna.
endast uppgift bilfönnånens och ränteförmånens storlekom
eftersom övriga förmåner inte beskattningsbara.var

Högre värdering bilförmånav-
Bilförrnånen avberäknas med regler %80 basbeloppet +nya som
20 % nybilspriset, dock minst 35 % och %42av max av ny-
bilspriset. Utifrån det från kontrolluppgiftema beräknade bilför-
månsbeloppet för 1992 har motsvarande nybilspris beräknats.ett
Fönnånsbeloppet 1989, med gamla regler beräknas %22som som

nybilspriset, kan då approximativt fram nybilsprisettasav genom
1992. Hänsyn har då kunnat till gamla bilar eller tilltas att
bilfönnånen baserad på del bil. Det erhållna fönnånsbe-var av
loppet beräknas med regler till miljarder9,2 kronor och enligtnya
de gamla reglerna till 5,1 miljarder kronor. Basbreddningen är
således 4,1 miljarder kronor. 1987 och 1989 kan faktiska data
användas.
Basbreddning 1987: 1989: Mdkr3,6 1992: 4,1 Mdkr-

Skärpt beskattning förmånliga lån från arbetsgivare-
Enligt beräkningar skulle den totala basbreddningen i års1992nya
priser 0,11 miljarder kronor. Detta nedrevideringärvara ca en av
propositionsberäkningama, basbreddningen 0,76antog attsom var
miljarder kronor. Både SCBs inkomstfördelningsundersökningar
1989 och modellberäkningen för 1992 uppvisar under-storen
skattning på ränteförmånens belopp. Uppjustering har därför gjorts
till rimlig nivå. lades1987 basbreddningen proportionelltut mot
lönen för privatanställda högre tjänstemän. Till skillnad från nu
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ränteförmå-behandladesochför 1992beräkningar 1989redovisade
kapital.under inkomstavdragsgill avsomnen

MdkrMdkr 0,111992:Mdkr 1989: 0,10Basbreddning 0,761987:

måltidssubventionerskattefrihet förSlopad-
användeskontrolluppgiftema 1992erhållits frånbeloppDet som

Måltidssub-kronor.tillmaximeras 3 000hand. Beloppetförstai
därförochvarje dagsmåbeloppsig oftastventioner rör om

olika slag.lönesubstitutionersannolikhetmedförekommer stor av
förmånenbeskattningen,höjdadendrabbasInkomsttagaren menav

för dehar viovanstående skälsjälvdeklarationen. Avinte isyns
utifrån kontrollupp-beräknatsmåltidssubventionfall där ingen

anställdaår förkronorpå 186schablonbelopp 1gifterna ettgett
haroch inkomstgränsFörmånsbeloppkronor.med lön 50 000över

Beräkningen haroch 1992.mellan 1991med KPIräknats upp
skattepropositionen utförts enbarti tillgångdock denna motsats

års materialPåårsarbetstid. 1989%med minst 50för personer
påhelt byggtberäkningarnaharskattepropositionenliksom i ovan

kontrolluppgifter fannsingaschablonbelopp eftersomnämnda att
tillgå.

MdkrMdkr 1992: 4,6Mdkr 4,31989:Basbreddning 1987: 4,5

skattebefrielseregeln600-kronørsSlopande omav-
på grundbasbreddninginnehållahuvudsakiDenna restpost anses

slopades 1991.skattebefrielseregelnkronors600att omav
harmiljarder kronor. Postenuppgår till 0,16Basbreddningen

propositionsberäkningama.eller iårs materialbehandlats i 1989
Mdkr0,161989: 1992:Basbreddning 1987: --

endagstraktamentebeskattningSkärpt
förendagstraktamenteuppgifterfinnsårs materiall 1989 om

medelnivåpå lägstoffentliganställdfjärdeprivatanställda. För var
lönen.motsvarande 6,3 %påendagstraktamenteläggs utett av

och utläggeslön från 1990betraktasEndagstraktamente som ren
anställdaför% lönenproportionellt med 0,38på års data1992 mot

kronor.miljarderarbetstid, vilket 2,2%med minst 50 motsvarar
proportionelltendagstraktamentepropositionsberäkningama läggsl

lönen för arbetare.med %0,22 motut
MdkrMdkr 1992: 2,2Mdkr 1989: 2,6Basbreddning 1987: 1,8

reglerskärptatraktamentsersättning ochSkärpt beskattning
ersättning i tjänstenresor

bilersättningendagstraktamenteTraktamentsersättning utöver samt
från ideklarationsmaterialet 1992ingår ikronormil12över en

härfinnsmiljarder kronor. Detuppgår till 4,6Beloppetklumppost.
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anledning räkna med betydande lönesubstitution. Vidatt en
beräkning med det modellprogram SCB gjort utifrån års1989som

Ävendata blir totalsiffra 6,3. här har data för privatanställ-samma
da och uppgifter för offentliganställda implementerats. Vianvänts
hari detta sammanhang 1989 mått på basbreddningensanvänt som
storlek lönesubstitutionen ska beräknas med års1992 material.när
I propositionsberäkningama basbreddningen utlagdär mot
lönedelar kronor.50 000över
Basbreddning Mdkr Mdkr1987: 8,6 1989: 6,3 1992: Mdkr6,2

Skärpt beskattning konvertibler m m
Basbreddningen symboliseras i uppskrivning med %0,436en
proportionellt marknadsvärdet på börsnoterade och ickemot

Sammabörsnoterade aktier. används 1987.procentsats som
Basbreddning Mdkr Mdkr1987: 0,20 1989: 0,47 Mdkr1992: 0,27

Beskattning vissa försäkringsförmåner A GSav m m
har skrivitsLönen proportionellt lön för arbetare medmotupp ca

miljoner880 kronor.
Basbreddning Mdkr Mdkr1987: 0,88 1989: 0,88 1992: Mdkr0,81

Slopade skattereduktiøner hemmamake
Skattereduktion på cirka kronor för makarl 800 med förvärvs-en
arbetande slopas enligt modell.
Budgeteffekt 1987: 1989: Mdkr0,76 1992: 0,85 Mdkr-

Basbreddning näringsverksamhet
l skattepropositionen finns basbreddning på miljarder7,0en
kronor. Siffran har för båda materialen med prisjuste-accepterats
ring mellan och Inkomst1991 1992. för småföretagare varierar så
kraftigt mellan åren, beroende på bland det konjunkturellaannat
läget, vi inte det bör få slå igenom i beräkningarna.att attanser
Liksom för realisationsvinster under kapital vi detanser mer
relevant på den långsiktiga avkastningen utfalletatt änse snarare
det enskilda året.
Basbreddning 1987: Mdkr7,0 1989: Mdkr7,2 1992: Mdkr7,0

Begränsning underskott näringsverksamhet
Även beträffande den begränsning underskott närings-av av
verksamhet infördes har1991, vi skäl nämnssom av samma som
under näringsverksamhet, siffror från skattepropositio-accepterat

Vid återgång till års1989 har vi antagit under-system attnen.
skottet ökar med miljarder2,53 kronor, vilket basbreddningenär
från propositionen. Med tanke på småföretagama långsiktigtatt
kommer kunna dra underskottet framtida vinster, har viatt motav



Appendix342

ökningen avdragsrättenegentligaden ärräknat meddock att av
ovanstående belopp.%15 av

MdkrMdkr 0,380,31 1992:Mdkr 1989:Basbreddning 1987: 2,53

förlustavdragUpphörandet av
och 1992förlustavdragtillupphördeInkomståret 1991 rätten
frånFörlustavdrag 1989avdrag.från tidigareåterstår endast rester
och 1992mellan 1989prishöjningunderliggandemeduppräknat

tilluppskattatsharförlustavdragetuppräknadehar Detanvänts.
%beräknats 4Höjningen harmiljarder kronor.0,28 som av

materialen hartidigarenäringsverksamhet. deI rättenunderskott av
eliminerats.förlustavdragtill

MdkrMdkr 0,281992:0,48Basbreddning 1987: 1989:-

fackfiireningsavgiftskattereduktioner förS änkning av
beräknatsför fackanknytnafackavgift harförUnderlaget som

enlighettransfereringar. Ilöneanknytnainklusive% lön1,25 av
kronortill 200maximerats lunderlagetårs regler harmed 1989

harSkattereduktionenoch 1992.mellan 1989med KPIuppjusterat
harårs regler1991underlaget. När% använtsberäknats 40som av

med KPIuppjusteratkronortill 500maximerats 2underlaget
%Skattereduktionen sedan 20och 1992.mellan 1991 är av

harmaterialoch årspå 1989applicering 1987under1aget.Vid
påmaxbelopp 480finns. Viddå sådanskattereduktionen halverats

vid applice-antagitspå kronorschablonbelopp 320harkronor ett
års regler.randet 1991av

MdkrMdkr 1992: 0,440,86Basbreddning 1987: 1989:-

kapitalinkomstBasbreddningar av

allemansfondsparBeskattning av
Reavinstallemansfond och allemansspar.finns förSärskilda poster

aktier se skärptreavinst påbetraktas övrigfrån allemansfond som
allemansfondSåväl reavinst frånreavinst aktier.beskattning som

skattefri 1991.och till tredjedelskattefriallemansspar 1989är en
totaluppskattningmaterial finns enbartårsFör 1989 aven

antagits fondallemanssparfond. 13 harfondfönnögenhet varaav
Kvarståen-börsnoterade aktier.reavinstbeskattningen föroch följer

genomsnittlig% enligtpå 8,9harde allemansspar räntagetts en
%Basbreddningen för 1987 8,8för 1989. antogsränta avvara

allemansfondspar.fönnögenheten
MdkrMdkr 1992: 5,2Mdkr 1989: 5,3Basbreddning 1987: 4,8



Bilaga 5 Appendix 343

Skärpt reavinstbeskattning skuldebrev m.m.
uppgårBasbreddningen till miljarder kronor för alla material1,0

beräknas proportionelltoch klumpsumma kapitalinkom-av en av
bland innehåller aktieutdelning i börsnoteradester, annatsom

aktier och påränta reverser.
Basbreddning 1987: 1,0 Mdkr Mdkr Mdkr1989: 1,0 1992: 1,0

Skärpt reavinstbesktdtning aktier
Befintlig förmögenhettaxerad förutsättes % marknads-75vara av

allemansfond,värdet för börsnoterade aktier, och aktiefonder. För
onoterade aktier förutsättes taxeringsvärdet % mark-30vara av
nadsvärdet. Slumpfelen för aktiefönnögenhetema synnerligenär

i SCBs Inkomstfördelningsundersökningar. Stora skillnaderstora
i skattningama kan uppkomma beroende på enstakaom personer
med höga förmögenheter finns med i urvalet eller årsI 1992
inkomstfördelningsundersökningar finns kraftig underskattningen

de börsnoterade aktierna. årFör finns hos SCBav samma en
tilläggsundersökning avseende förmögenhet. hjälpMed dennaav
och specialbearbetningar utförda harSCB storlek och fördelningav

de börsnoterade aktierna korrigerats %.med 75av upp ca
Onoterade aktier och aktiefonder har bedömts underrapporte-även
rade, i utsträckning de börsnoterade aktierna.men samma som
Därför har dessa skrivits med %.50 Allemansfondema harupp
däremot inte skrivits alls.upp

påBeroende reavinstemas tillfälliga har den långsiktiganatur
avkastningen uppskattats, och de faktiska reavinstema eliminerats.
Skatteberäkningama bygger påde den långsiktiga avkast-även
ningen.

Den långsiktiga skattepliktiga avkastningen beräknas följandeur
formel:
S skattebasen eHI1-(1(l+p+n+§-Ö*T)) där

Russin kakan-effekt, innebär fulladet beloppetatts ur som
beskattat. för årse0,85 1991 och 0,385 för årsär 1989system

system.
H marknadsvärde på aktieinnehavet
T genomsnittlig innehavstid år för14 onoterade aktier och 7
år för övriga.

realränta 5 %p
inflationen %3n
riskpremien %7

ö direktavkastningen %3
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börsnoteradeblir 0,0483H förSkattebasen S i års1991 system
betecknas ocksåövriga. inkomsteraktier och 0,0665H för Dessa

Skattebasen isammanhang.sanna inkomsterna i dettadesom
aktierna ochför de börsnoteradeårs 0,02l9H1989 ärsystem

ochmellan skattebasema 1991 1989för övriga. Differensen0,030l
Vidoch samtidigt basbreddningen.skattefri inkomst 1989 ärutgör

förmögenhetspos-de ingåendeapplicering på års material1989 är
%basbreddningen lagts 9,9betydligt högre. 1987 har uttema som

aktier %värdet på börsnoterade 27,6det taxerade samt motmot
aktier.på icke börsnoteradedet taxerade värdet

Mdkr MdkrMdkr 10,7 1992: 5,7Basbreddning 1987: 13,1 1989:

aktiersparade arbetsinkomster viaSkärpt beskattning,
proportionellt taxeringsvär-utlagdökade beskattningenDen är mot

fåmansaktiebo-börs-noterade aktier för innehavaredet för icke av
lag.

MdkrMdkr 6,1 Mdkr 1992: 5,4Basbreddning 1987: 5,5 1989:

reavinstbeskattning bostadsrättSkärpt
kronorbasbreddningen till miljarderUppskattningsvis uppgår 0,65

för bostadsrätt.marknadsvärdetoch utlägges proportionellt mot
inkomsten.Basbreddningen % den50antas sannavara av

MdkrMdkr Mdkr 1992: 0,65Basbreddning 1987: 0,65 1989: 0,65

villor och fritidshusSkärpt reavinstbeskattning för
taxeringsvärdet för småhus.proportionellt DenLägges mot sanna

hela beloppet skatteplik-inkomsten har till %,2,28 ärsatts varav
gamlaoch halva beloppet skattepliktigt medtigt med regler ärnya

regler.
MdkrBasbreddning Mdkr Mdkr 6,91987: 6,8 1989: 5,2 1992:

Skärpt beskattning vid uthyrning bostad
skattefritt ochUthyrning bostad uppfattas i 1989,stort settsom

den finns i inkomstfördelningsundersökningama uppfattaspost som
skattepliktiga basbreddning innebärdet beloppet. Dennasom en

från be-kraftig nedrevidering skattepropositionen. De senare
räkningarna på faktiska data. basbreddningenbygger För 1987 är
utlagd hem ochproportionellt marknadsvärdet förmot egna
bostadsrätt.
Basbreddning Mdkr Mdkr Mdkr1987: 3,1 1989: 0,77 1992: 0,66

Höjda taxeringsvärden villor och fritidshus
höjda taxeringsvärdena mellan och har erhållits frånDe 1989 1992

SCB, och fritidshusBostads- och Hyresundersökningen, för villor
och sedan lagts in länsvis.
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kapitalavdragSlopat extra
slopas 1991.kronorkapital på 600under 1avdragetDet extra

småhusfastighetsskattoch höjdschablonintäktSlopad
försvann helt 1991.ochtill % 1990sänktes 1,5Schablonintäkten

denfrån och med 1991,fastighetsskatt har1,5 % trots attanvänts
långsiktigadet dengjorts förhar% år 1991. Detta är1,2 attvar

beaktas.effekten skasom

Pensionsfondsbeskattning m.m.

pensionsfondsbe-påberorbasbreddningarbehandlasHär som
och pensio-pensionersamband medsocialavgifter iochskattning

nering.

pensionsfonderAvkastningsskatt privata
infördespensionsfonderprivataavkastningsskatt för%-igEn 15

bruttobelastningendettainnebärberäkningarEnligt1991. attnya
har lagtskronor.miljarder Dettamed 1,30ökade1992 som en

återgång tillvidpensionsförsäkringarpåavdragminskning av
pensionförsäk-förminskade avdragetdetUtövergamla systemet.

inkomst meddisponibelskatten, ökassom påverkarringar även
belopp.samma

MdkrMdkr 1992: 1,3Mdkr 1,3Basbreddning 1,6 1989:1987:

privatanställdapensionsfonder föravtalsenligavkastningsskattA
privatanställdaochinfördes för arbetareavkastningskattDen som

minskatharför arbetareinneburit löneutrymmethartjänstemän att
miljarder kronor. Förmotsvarande 0,29med % lönen0,14 av

i enlighetlöneutrymmethar förutsattsprivatanställda tjänstemän att
basbeloppför löner under 7,5minskar med 0,5 %ITP-planenmed

basbelopp, medochmellan 7,5 20och med % för löner3,25 samt
basbe-basbelopp. Lönedelar 30och% mellan 20 301,625 över

avkastningsskattenOmavkastningsskatt.medlopp belastas tas
kronor för privatamiljardermed 1,4bort ökar löneutrymmet

har visocioekonomisk kodsaknaranställda,tjänstemän. För som
%kronor eller 0,4med miljonerökar 500antagit löneutrymmetatt

miljarder kronor.blirtotala ökade löneutrymmet 2,0lönen. Denav
Bådaårs beräkningar.belopp har lagts i 1989Motsvarande

skattepropositionensnedrevideringinnebärberäkningarna aven
miljarder kronor. 1987basbreddning på 4,1antaganden caom en

för medanliknande arbetare,basbreddningen pålas sättut
% förminskades med 1,42privata tjänstemänlöneutrymmet för

% därutöver.och med 9,23under basbelopplönedelar 7,5



346 Appendix Bilaga 5

Skillnaden mellan de två utläggningssätten underlagstakär att ett
tillämpas.nu

Basbreddning 1987: Mdkr4,0 1989: 1,8 Mdkr 1992: 2,0 Mdkr

Särskild löneskatt på pensioner folkpension och A TPutöver
Samtliga anställda har antagits få sitt löneutrymme minskat då
samtliga pensioner folkpension och ATPutöver belägges med
särskild löneskatt 22,2 %. Avgiften förutsättes därvid bli uttagen
vid intjänandet pensionsrättighetema, det vill löneut-säga attav

minskar. För arbetarnarymmet 2,9 % lönen.är Föruttaget av
tjänstemän har förutsatts ITP-premien för nyanställd 45-åringatt en

tidigare pensionsrättigheter relevant.utan ITP-premienär varierar
normalt mellan 5 % och 15 % lönesumman och stiger normaltav
med ökande lön. Den skattningsmetod här måsteanväntssom

förknippad med osäkerhet. Det ökade löneutrymmetstoranses vara
uppgår till 6,4 miljarder kronor beräknat med 1992 års material.
Hänsyn därefter till de minskade arbetsgivaravgiftertas och
minskade socialförsäkringsrättigheter, uppstår på grundsom av
minskad lön. Samma modell användes inför propositionen och på
1989 års data.
Basbreddning 1987: 1989: 5,9 Mdkr 1992: 6,4 Mdkr-

Indirekt beskattning

Ökning indirekt beskattning minskningmotsvararav en av
disponibel inkomst med 25,2 miljarder kronor med reglernya
jämfört med gamla. För hyreshus och bostadsrättshus minskas
hyranavgiften med %,8,1 vid återgång till gamla Försystemet.

hem minskar bränslekostnaderna och driftskostnaderna medegna
%16 respektive 18,5 %. Efter denna reduktion, uppgår tillsom

15,5 miljarder kronor återstår 9,7 miljarder kronor fördela.attca
Den ökade indirekta beskattningen utlagd proportionelltär mot
disponibel inkomst minus ränteutgifter. I skattepropositionens
beräkningar las samtliga 29,4 miljarder kronor proportionelltut

disponibel inkomst exklusivemot ränteutgifter.
Basbreddning 1987: 29,4 Mdkr 1989: 25,0 Mdkr 1992: 25,0 Mdkr
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Övriga åtgärder

Mjölksubventioner .
undersökningarmed hjälpmjölksubventionema harslopadeDe av

totalapå denstorlekenkunskapochkonsumtionen omom
följande profil:enligtlagtssubventionen ut

Ålder Subvention krårår

2020 4-

3605 19-

23020 49-

18650 -

miljardertill 1,93mjölksubventionenslopadeuppgår denTotalt
kronor 1992.

MdkrMdkr 1991: 1,91989: 1,9Budgeteffekt 1987: -

studiemedelåterbetalningHöjd
skullestudiemedelpååterbetalningeningickskatterefonnenI att
utlagtBeloppetmiljoner kronor.påbelopp 600höjas med ärett

studiemedel.på återbetalda21,6 procentsom

och socialhjälpstudiemedelMinskade
bliberäkningarna förutsattshar ioch socialhjälpstagareStuderande
påberoddepå %prishöjningen 6,2kompenserade med som

studie-skett i och medockså haSå kanskattereformen. nyttanses
förkompenseradeblir i praktikenSocialbidragstagaremedelsystem.

socialhjälp höjdesförsamtidigt inkomstgränsenhögre hyror, som
proposi-inlagd isocialbidrag finnsHöjningennågot 1991. av

tionsberäkningen.
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Kommittédirektiv

Dir. 1990:44

Utvärdering 1990-91 skattereformårsav

Dir. 1990:44

Beslut vid regeringssammanträde 1990-06-07

ÅsbrinkStatsrådet anför.

Mitt förslag

En kommitté tillkallas med uppdrag följa och kring olikaatt rapportera
effekter 1990-1991 skattereform.års Uppdraget skall redovisasav
löpande delrapporter. En slutrapport bör redovisas i maj 1995.genom

Bakgrund

Det svenska skattesystemet har utmärkts höga skattesatser ochav en
olikformig behandling olika inkomster. Företagenstyper ochav av
hushållens ekonomiska beslut har därför i alltför utsträckningstor
påverkats skatteöverväganden. Skatteplanering och låntagande harav
fått alltför omfattning, medan arbete ochstor intesparandeen upp-

i tillräcklig utsträckning.muntrats
Den olikformiga beskattningen har varit särskilt påtaglig för kapital-

inkomster. Den låga beskattningen många kapitalinkomstertyperav av
i kombination med den långtgående avdragsrätten för ränteutgifter har
lett till den personliga kapitalinkomstbeskattningenatt be-gett ett
tydande skattebortfall.

Ett huvudsyfte med 1990-1991 skattereformårs reducera dessaär att
brister. skattesystemet skall utformas skattebördanså bättre fördelasatt
efter bärkraft, samtidigt arbete och sparande stimuleras. Skattesys-som

skall i högre grad inriktas detemet grundläggandepå uppgifterna att
finansiera offentliga utgifter och bidra till jämnare fördelningatt en av
levnadsstandarden, medan andra mål i första hand bör tillgodoses
utanför skattesystemets ram.

fyraDe grundpelarna för det skattesystemet lägre Skattesatser,ärnya
bredare skattebaser, neutral och likformig beskattning enklaresamtmer
regler. De lägre skattesatserna finansieras delvis bredaregenom
skattebaser vid inkomstbeskattningen. De sänkta inkomstskatterna
finansieras därutöver breddad bas för mervärdeskatten, bl.a.genom en
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mervärdeskattesysteminordnas i detta påenergi sättatt sammagenom
Även finansieringen. Skatte-miljöskatter bidrar tillländer.i andrasom

börsådantgrad riktasdärmed i högrekommer motattuttaget som
miljöpåverkan.negativenergiförbrukning ochnämligendämpas,

väsentligaikommeromfattande. DenmycketSkattereformen attär
ochekonomiska situationoch företagenspåverka hushållensavseenden

funktionssättekonominsför påförutsättningarnaförändra ettdärigenom
följasreformenEffekternagenomgripande mäste noggrant.sätt. av

Uppdraget

kringfölja ochmed uppdragtillkallaskommitté bör rapporteraEn att
skall redovisasUppdragetskattereform.effekter 1990-1991olika årsav

i maj 1995.redovisasslutrapport börEndelrapporter.löpande genom
samhällssekto-antalberörareformen kommerUtvärderingen ettattav

och förbe-i arbetetinstitutioner kommerradEn att engagerasrer.
olikasamordna deKommittén börvidtagits.har redanredande åtgärder

förövergripandeha detregeringenoch ansvaretaktiviteterna gentemot
vill jagarbetetinriktningendenutvärderingen. Beträffande närmare av

följande.ange
forskningske i formutvärderingen börväsentlig delEn omavav

dennanaturligteffekter.samhällsekonomiska Detskattereformens attär
ledninghuvudsak sker underutvärderingen idelforskningsinriktade av

relevan-vilka bör initieraekonomiska rådet,ochkonjunkturinstitutetav
olikamellanbedöma och prioriteraforskningsprojekt samtta pro-

myndig-institutioner ochandrajektansökningar. Avsikten attär även
framställasbörforskning. Delrapporteri dennaheter skall medverka

löpande.
avseende inkomst-statistikredovisar löpandeStatistiska centralbyrån

statistiken bör förbättrasreguljäraförmögenhetsfördelningen. Denoch
möjligt.allsidigbli täckande ochredovisning skallför denna såatt som

prioriterat statistikenbudgetpropositioniRegeringen har överårets
ochcentralbyrånvid statistiskaförmögenhetsfördelningenochinkomst-

statistik ökadebeslutat dennairiksdagen har vår att resurser.ge
bör därutöverskattereformenutvärderingförDataunderlaget av

redanochsärskilda undersökningar attförbättras görsatt genomgenom
främstbättre belysaförkompletterasundersökningarplanerade att

därigenom förbätt-Underlaget kanförhållanden.ekonomiskahushållens
skatterefonnensutvärderingsprojektforsknings- ochför olika omras

genomföras inominte kanprojektavseendeeffekter även ramensom
ekonomiska rådetuppdragutvärderingen.initierade Pâför den avnu

in församlasdata börvilkaarbetsgrupphar typerutrett av somen
Kommit-bilägges.Arbetsgruppensreformen.utvärderingen rapportav

konjunkturinstitu-medoch i samrådbakgrundbörtén rapportenmot av
skallsärskiltmedelhur deekonomiska rådet avsattsoch avgöratet som

dataunderlaget.förbättringarlämpligaanvändas för av
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Vid utvärderingen det viktigast belysa effekterär att nedanståendepå
områden.

Effekterna fördelningenpå inkomster och förmögenheter hör tillav
de viktigaste frågorna kring skattereformen. Skatterefonnens över-
gripande syfte samhällsekonomisktattär effektiv beskatt-ge en mera
ning samtidigt de fördelningspolitiska Ävenmålen uppfylls.som
effekterna de särskilda fördelningspolitiska åtgärder vidtas iav som
samband med skatterefonnen i form höjda barnbidrag, bostadsbi-av
drag, pensionstillskott och kommunala bostadstillägg bör beaktas.

Frågan i vilken skattereformenmån påverkar utbudet och alloke-om
arbetskraft bör belysasringen bl.a. bakgrund under-mot tvåattav av

lagsrapporter redovisades inkomstskatteutredningen SOUsom av
1989:33, del IV väsentligt olika resultat det gäller denna fråga.närgav
En intressant delfråga därvid hur reformen påverkarär rörligheten på
arbetsmarknaden.

Effekter lönebildningenpå bör studeras. Lönestrukturen kan komma
påverkas skattereformenatt bl.a. lägre marginalskatter kanattav genom

leda till minskad spridning lönerna före skatt. Det därfören ärav
viktigt belysa skattereformens effekteratt arbetskraftsutbudpå och
inkomstfördelning både vid givna löner och vid beaktande möjligaav
effekter via förändrad lönestruktur.

De reglerna för beskattning kapitalavkastning inom företagnya av
och hushåll väsentligt likformigaär tidigare regler och kanänmera
därför påverka fördelningen mellanväntas olika investeringartyper av

Ävenoch olika sparforrner. hushållens och företagens skuldsättning
liksom de totala investeringarna och det totala sparandet kan komma att
påverkas. Det därför vikt reformens effekterär att på sparande ochav
kapitalallokering blir föremål för studier. Ett intressant delområde är
därvid effekter företagenspå finansiering och investeringar.

skattereformen beräknas påtagliga effekter bostadsmarknaden.påge
Efterfrågan bostäder,på boendekostnadema och deras andel hus-av
hållsbudgeten prisbildningensamt småhuspå och bostadsrätter är
områden bör bli föremål för analys. Effekter rörlighetenpå påsom
bostadsmarknaden bör också studeras.

Även regionalpolitiska effekter skattereformen bör belysas. När detav
gäller effekterna för Vissa turistorter de särskilda reducerings-attav
reglerna avseende mervärdeskatt serverings-på och hotelltjänster slopas
har särskilt uppdrag givits tillett industriverk.statens

skattereformens folkrörelsemaeffekter för såsom idrottsrörelsent.ex.
och handikapprörelsen för skogsnäringen kommersamt följas inomatt
regeringskansliet.

Såvitt gäller effekterna för kommunsektom och enskilda kommuners
ekonomi skall kommittén avvakta resultatet det arbete utförsav som
inom den kommitté nyligen tillkallats med uppdrag utredaattsom
statsbidragen och kommunernas finansiering.

skattereformens effekter för jämställdheten mellan könen bör beaktas.
Olika aspekter denna frågapå aktualiseras inom flera beskrivnaav ovan
orr1råden.
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Vid sidan finnsdessa områden rad andra vilka skatterefor-påav en
kan ha viktiga effekter konsumtionsmönster, val barnom-t.ex.men av
val mellan olika utbildningar val mellan arbete ochsamt ut-sorg,

bildning. Förändringar i såväl den direkta den indirekta beskatt-som
ningen kan också påverka valet mellan olika transportmedel. Ytterligare

gäller egenföretagande,områden kapitalflöden skatte-över gränserna,
planering och skattefusk, administrationskostnader för myndigheter och
skattskyldiga allmänhetens attityder till skattesystemet och densamt
offentliga sektorn. Det ankommer kommittén vilkapå påatt avgöra av
dessa områden det möjligt lämpligtoch genomföra särskildaär att
analyser skattereformens effekter.av

Hemställan

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar det statsråd har i uppgift föredra ärendenattsom om
skatter

tillkalla kommitté omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976:119 med högst ledamöter med uppdrag utvärderaattsex-
1990-1991 skattereforrn,års

ledamöterna ordförande,att utse atten av vara
besluta sakkunniga, sekreterare och biträdeatt åtexperter, annatom

kommittén.
Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skallatt att

belasta anslaget för ändamålet sjunde huvudtiteln under Riks-pâ B l
skatteverket.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hans hemställan.

Finansdepartementet
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KOMMITTEN FÖR UTVÄRDERING AV 1990-10-31
SKATTEREFORMEN FI 90:08

KONJUNKTURINSTITUTET

RÅDETEKONOMISKA

Överenskommelse mellan kommittén for utvärdering av
skattenefonnen konjunktuninstitutet rådetoch Ekonomiskaoch

Kommittén för utvärdering skattereformen KUSK har vidav samman-
träde den 4 oktober beslutat1990 uppdra konjunkturinstitutet ochåt
Ekonomiska rådet inom högst 6 milj kr leda och initieraatt en ram om
forskningsprojekt i syfte studera de samhällsekonomiska effekternaatt

den skattereform genomförs för1990-91. Formerna detta arbeteav som
skall enligt överenskommelse mellan kommittén och konjunkturinstitu-

och Ekonomiska rådet följande:tet vara

projektledareEn anställs. Hans uppgifter initiera studier inomattär
olika delområden i samråd med konjunkturinstitutet ochsamt att
Ekonomiska rådet bedöma inkomna ansökningar anslag, löpandeattom
följa de olika studierna och till de blir färdiga inom tidsramen,att attse
själv utföra kompletterande studier detså underlagetatt sammantagna
för utvärdering blir fullödigt, själv författa slutrapportsamt atten en
1995.

Bland delområden bör belysas kan särskilt nämnassom
utbud och allokering arbetskraft inkl. rörlighet arbetsmark-påav-
naden
lönebildninglönestruktur-
sparande och kapitalallokering-
efterfrågan och prisbildning bostäder, rörlighetpå bostadsmark-på-
naden
företagens finansiering och investeringar-
fördelning inkomster och förmögenhetav-
samhällsekonomisk effektivitet och välfärdsfördelning i allmäntett-
jämviktsperspektiv

Även andra områden kan förutsattstöd de intressanta frånatt ärges
utvärderingssynpunkt.

Jämställdhet och regionalpolitiska aspekter bör uppmärksammas inom
de delområden där dessa frågor intresse.är av
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viktigt de forskare lämpligaDet inom olika områdenattär är mestsom
stimuleras delta i studierna.att

projektansvarige skall ha löpandeDen och samarbete med kon-nära
junkturinstitutet och Ekonomiska rådet jämnaskall med mellan-samt

i halvåret, till KUSK.gångt rapporterarum, ex en

diskussion kringEn bredare de frågor i projekten börtas uppsom upp-
seminarier, symposier Det önskvärtmuntras etc. attär ävengenom pro-

bedrivsjekten i samarbete med utländska forskare.

Avrapportering ska ske löpande med slutrapport under vårensenast
Utöver traditionella akademiska ska kortare populära1995. rapporter

sammanfattningar göras.

För kommittén

NilssonLennart

konjFör unkturinstitutet För Ekonomiska rådet

Alf Carling EnglundPeter
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