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Inledning och sammanfattning

Inledning

Målsättningen med Tjänstebeskattningsutredningens arbete bådeär att
öka ekonomins effektivitet ökad specialisering och samtidigt ökagenom
sysselsättningen.

Problemet arbetar med hushållens val mellanär produceraatt
själva, köpa tjänster på marknaden eller vilket sannolikt sker allt oñare,
köpa tjänster.svarta .

Medlet förändringar i skattesystemetär så skatterna blir lik-att mer
forrniga mellan hushållets arbete och de hushållsnära tjänstereget som
kan köpas på marknaden.

Vi kommer lägga förslag och idéeratt berörpresentera gräns-som
landet mellan hushåll, marknad och kommunernas uppgifter. Vad hus-
hållet kan vad kan köpasgöra, på marknaden vilka hushåll-som samt

tjänster tillhandahållssnära kommuner har under seklet föränd-som av
dramatiskt. Hushållenrats allt mindre själva,gör den privata tjänste-

marknaden förser med allt och kommunerna har barn ochoss mer genom
äldreomsorgen tagit del hushålletsöver ñinktioner.en av

När hushållen köper på marknaden skapas i ekonomin kompliceratett
med prisrelationema. Prisrelationemasystem mellan olika ochvaror

tjänster beror på hur mycket behövs i produktionenresurser som men
också på hur känsliga hushållen för priserna förär olika ochvaror
tjänster. En del konsumtionen har priskänslighet på 0,3 ochav en en-

del har priskänslighet på 0,7.Salt, elektricitet ochannan tobaken är-
exempel på har låg priskänslighet medan kollektiva kommu-varor som
nikationer och restaurangbesök priskänslig konsumtion.är Dvs. sänks
priset med l ökar efterfrågan i det falletprocent med 0,7 ochprocentena
i det andra med 0,3 Genom låta skatterna hurprocent. att pris-styras av
känsliga hushållen vi det går påverkaär tvåtror problem:att Effekti-att
viteten i ekonomin och arbetslösheten.

Effektivitetsproblem i ekonomin

Det första problemet utredningen arbetar med ekonomins effektivitet.är

Den svenska ekonomin har skilt sig från andra ekonomierut genom-
tillväxt och särskilt utveckling den privata kon-svagare svag av

sumtionen. Den ekonomiska tillväxten måste uthållig.vara mer



SOU 171997:sammanfattningochInledning10

iökad konsumtiontillbidrarPris och skattesystemet uttasatt mer-
slitMiljön skadasinhemska tjänster.förprylimport istället avmer

och under-förstället laga,isläng/riv och byggoch nytt reparera
hålla.

kunnaEkonomin måsteandel BNP 54Skattemas är procent.av-
förena:

ekonomi.välfärd med vitför generellskatterhöga enen0
tillväxt.effektiv ekonomimedhöga skatter som geren0

tjänsteproduktion.medhöga skatter0
Kvin-hushållsarbetet.strukturomvandlingfortgåendeskerDet aven-

hushållet. Männensoch mindre ipå marknadenarbetar alltmernor
Är för skattesystemetdet uppgiftökar blygsamt.hushållsarbete atten

hushållensannolikt finns itidsbristdenkompensera som
på-denackdelenharlikformigt skattesystemochskatter attHöga ett- i hem-och arbetepå marknadenarbetehushållen val mellanverkar

medskulle gjortdemindre tjänsterHushållen köper änmet. an-enav
givenOm skattekvotenskatter.eller vid lägreskatter ärtyp avavnan

produktio-påstörningarfrågan hur skattemasskäldemografiska är
begränsasskallnen

hus-hushåll köperomfattande. 90 000Svartproduktionen svartaär- ochhantverks-hushåll köper000000 400hållstjänster. ll0 svarta
kr i omedvetnaåtskilliga miljarderDärtill finnsreparationstjänster.

produktionendenSammanlagtservicesektom.inomköp svartavar
produktions-Sverigeskring Detmiljarder kr 1990. större90 är aven

sektorer.
för fö-rättsosäkerhetkonkurrens ochosundsamtidigtskaparDet en-

underlönekonkurrens. Löntagarearbetsmarknaden utlösesPåretagen.
till dåligtlederlöner. Detarbeta tilllockastvingas eller svartaatt

marknader.fungerande

Arbetslöshet

resursutnyttjandet. 600 000det realagrundproblemet ärandraDet är
Skallverksamhetenkommunalainte denräcker växer.arbetslösa. Det att

skattekvot.orimligleder det tillsysselsättningstillväxtstå for allden en
ökasysselsättning kanindustrin Dessinteräcker mestDet växer.att som

serviceproduktio-också nödvändigtytterligare l00 000. Detmed attär
utveckling.ekonomiskbalanseradförökar ennen

annorlundaväsentligt90-taletverkligheten underekonomiskaDen ser
skattereformen.framtid föddedenånut som

massarbetslöshet.varaktigochMassivA
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En tvingande inflationsrestriktion.-
En uppenbar budgetrestriktion.-

De åtgärder föreslås måste finansierade. De skall inom be-som vara
fintlig budgetram inte bara leda till omfördelning konsumtion ochen av
investeringar, för då ökar inte utnyttjandet De skattehöj-av resurserna.
ningar föreslås skall leda till hushållen minskarsom att sparandet eller
köper i Sverige.mer

Utredningen måste också detöverväga möjligt ökaär attom resurs-
utnyttjandet inom tjänstesektom inom inflationsrestriktionen. Vår tolk-
ning lönesänkningsstrateginär inteatt gångbarär Huvudlinjenväg. ären
utbildningslinjen, så många 600 000 kan inte på medellång siktmen som
genomgå utbildning med hög kvalitet. Vi skall visa på teknik delsatten
öka efterfrågan den blir inflationsdrivande,utan att dels skifta den mot
kort utbildning.

Vi skall i utredningen visa det vid de givna budget-att och inflations-
restriktionema finns goda skäl öka den hushållsnära tjänsteproduk-att
tionen.

Myter

Vi föreslår skattefönnåner för tjänster. Subventioner innebär risk för
mindre effektiv produktion. De förslag förändringar i skattesystemetom
utredningen lägger, innebär produktionens effektivitetatt kommer att
öka. Det leder till rationella beslut hos hushållen.mer

Minskar utredningens förslag för offentlig sektorutrymmet Vårt hu-
vudförslag innebär inte skatteökningar minskar för privatutrymmetsom
konsumtion. Vi höjer inte heller skatterna. Men ekonomin kan fungera
bättre med hög skattekvot skatters störningar påen att produktio-genom

minskar. Likaså kommer andelen arbetenen minska. Vårtsvart hu-att
vudförslag skapar för offentlig konsumtion. En balanseradmer resurser
sysselsättningstillväxt inte innebär krav på ökad skattekvot medförsom

arbetstillfällen måsteatt komma i privat sektor. Om våraav förslag
innebär 35 000 arbetstillfällen i privat sektor kan samtidigt syssel-nya
sättningen öka i kommunerna med 10 000 skatte-utan attca personer
kvoten behöver höjas.

Utredningen kommer med förslag till vissa förändringar skattepo-av
litiken. Men vi utgår medvetet inte ifrån ekonomiska teorier. Svensknya
ekonomi har för häftiga skiftenutsatts i ekonomisk politik forsk-när ny
ning snabbt fått genomslag i finansplaner. Assar Lindbeck har för utred-
ningen formulerat följande metafor ekonomisk bör"politik. "Politikom
inte främst bygga på det flödet forskningsresultat på dennya utanav
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bäckkunskap kankunskap. Nyackumulerade dammen ses som enav
bäcken.och intedammenskalldamm. Manned iflyter ösa ururensom

kunskapen. Detackumuleradedenblandas medskallkunskapenDen nya
felaktiga." Ut-kanforskningsresultatgiñ i bäcken:finnaskan varanya

arbetefrånutgångspunkt Ramseysmeddärförredningen har startat om
såledeskommeroch våra förslag1920-taletbeskattning frånoptimal

1927.från bäcken Ramsey,intefrån darmnen

Sammanfattning

förslag följande.vårabakgrunden tillekonomiska ärDen

svenska skat-skatterna skall detfrånstörningarminimeraa För att
riktiglikfonnigt. Detskatterefonnenefter ärtesystemet envara

går inte be-problem. Detharhuvudprincip. Men den attett stort
högtmarknadsarbetetmedanutförs i hemmet ärskatta arbete som
hus-likfonnigt mellandärför inteSkattesystemetbeskattat. är

konsu-leder tillmarknadsproduktion. Detochhållsproduktion att
pris-de önskarmarknaden vadpåmindreköper änmenterna av

påbristenPå grundtjänster.framföralltprodukter,känsliga av
hushållsproduk-ochmarknads-mellanbeskattninglikformighet i

i hemmetproduktiondrivkrafter utföra ävenfår hushållention att
ellerproduceraeffektivaregångermarknaden 4 attärnär varan
sek-förframför alltuppstårtjänsten. Det svartett stort utrymme

tor.

likfor-detkompletterasyftar tilllägger förslagUtredningen attsom
samhällsekonomiskmotiveradeundantagmedskattesystemetmiga av

produktio-iminska störningamaförslagenSyftet medeffektivitet. är att
uppnå ef-underlönekonkurrensochsvartarbeteförhindra samt ennen,

ekonomin.specialisering ifektivare

effektivtsärskiltintearbetsgivaravgifter allmäntSänktab är sett
desysselsättningen. Mensikt ökaför på längreinstrument attsom

anställda i hus-antaletför ökaeffektivitetpåfallande höghar att
skaparefterfrågan härpåberortjänstesektor. Dethållsnära att

löneinflation.mindre

i förstadet inteföreslårstöd utredningenmed detFördelenc är att
på produktenprisetarbetskraftenpåsänker kostnadenhand utan

dock sänktaanvänderefterfrågan. Teknikenökaroch därmed är
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arbetsgivaravgifter eftersom inte kan användas syf-momsen men
sänka priset på produkten. Effektiviteten iär kostnads-tet att en

sänkningsstrategi låg efterfrågan på marknadenär Enärom svag.
skattelättnad för priskänsliga produkter leder till sänkt pris och
därmed ökad efterfrågan och överlägsen allmän sänkningär en av
arbetsgivaraviñema.

Strukturproblemetd på arbetsmarknaden består i det vissäratt
brist på arbetskraft med högre utbildning samtidigt ett stortmen
överskott på arbetskraft med kortare utbildning. Effektiviteten i
sänkta löneskatter bestäms hur mycket reallönema påverkas.av
Grupper med stark position på arbetsmarknaden har möj-större
lighet höja sina löner. Grupper på arbetsmarknadenatt liggersom

minimi- eller lägsta avtalslönen mindre inflationsdrivande.nära är
Förslaget innebär skatteomläggning skiftar efterfråganen som
från högutbildade till lågutbildade. Med vårt förslag ökar efterfrå-

för har mindre inflationspåverkan och därför kangan grupper som
fler få plats på arbetsmarknaden vid given inflationsrestriktion.

Mot denna bakgrund föreslår utredningen skatten sänks för hus-att
hållsnära tjänster och sänkningen finansieras höjd skatt påatt genom
andra skattebaser för nå full finansiering reformen.att av

Förslag 1

Arbetsgivaravgiftema och egenavgiftema för egenföretagare avskaffas i
tjänstebranscher kan substitut till hemarbete ochutgöra svartsom anses
arbete. Grovt indelat omfattar förslaget följande branscher.

Bilserviceverkstäder
Reparationsverkstäder för hushållsartiklar
Restauranger
Personalmatsalar, cateringföretag
Landtransportföretag enbart persontransporter
Städföretag enbart riktad till privata konsumenter
Andra serviceföretag

skattesänkningarDe förslår tillfaller inte företagen automatiskt
de kommer få ansöka dessa skatteförmåner. Sannolikhetenutan att om

för verksamhet påberor skattenivån, upptäcktsrisken och sanktio-svart
Utredningen det går påverka alla dess föratt attnen. tremenar moment

minska den sektorn. Sanktionsmöjligheten bliratt före-svarta större när



Inledning och sammanfattning SOU 1997: 1714

under flera år kan erhålla arbetsgivaravgifter. Sammantagettagen ger
seriösa fö-det myndigheterna mycket starka sanktionsmöjlighet mot

retag.

Finansiering slopade arbetsgivaravgifterav

miljarder krNetto
Skattelâttnaáer
Slopade arbetsgivaravgifter 3,6
Finansiering
Sänkt grundavdrag 1,4
Avskaffat representationsavdrag 0,5
Höjd tobaksskatt med 25 1,7procent

finansieringSumma 3,6

Förslag 2

för fysiska införs för utgifter för reparatio-En skattereduktion personer
småhus Skat-ombyggnader och tillbyggnader och bostadsrätter.avner,

tereduktionen kan maximalt uppgå till belopp till30 procent av upp
kr, dvs. högst kr.50 000 15 000

Skattereduktionen föreslås uppgå till underlaget och30 procent av
utgå hushåll. fårSkattereduktionen sammanlagt inte överstigaper

kr år för småhus kr år för000 och 10 000 bostadsrätt. En-15 per per en
storleksord-ligt utredningens mening behöver skattekilen sänkas i denna

för någorlunda konkurrenskraftigtning vitt arbete medgöra svartatt
sektor.arbete i denna

Den hantverksarbetsmarknaden 10-15 miljarder kr. Omutgörsvarta
genomsnittsliga köpet från hantverkare uppgårdet tillantar att

20 000-45 000 kr det 110 hushåll köper000-250 000är svartasom
hantverkstjänster. Utredningens uppfattning förutsättningen förär att att
det skall rimligt vidga och Skattereduktionen äratt permanenta attvara

åtgärderdet samtidigt vidtas för minska den sektom. Utred-att svarta
påningen svartarbetet hantverksarbetsmarknaden påtagligtattmenar

vårkan reduceras skattereduktion, det inte möjligtäratt attgenom men
komma städarbetsmarknad med subventioner på nivån 30svart ca
procent.

föreslagna Skattereduktionen förDen ROT-arbeten beräknas kosta ca
reavinstskattenmiljard kr. höjning på privatbostäder1 Den ut-av som

redningen föreslår från till kan15 25 beräknas inbringaprocent netto ca
miljard kronorl
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Förslag 3

Vi föreslår den nuvarande skyldigheten för privatpersoneratt göraatt
avdrag for preliminär skatt och betala arbetsgivaravgifter påatt ersätt-
ningar uppgår till minst 10 000 kr bort. I stället bör dentassom som
betalar A-skatt och ersättning for arbete från privatpersonmottar en
åläggas skyldighet betala prelirninärskatt och egenavgifter för så-atten
dana ersättningar.

Förslag 4

tillfälligaDen föräldrapenning vid vård sjukt barn skall kun-som ges av
överlåtas till företag eller till den kommunett bosattna ärsom personen

När den överlåts till dessa vårdgivare beloppet fastställt till denär ge-
nomsnittliga tillfälliga föräldrapenningen i riket under före-utgavssom
gående år uppräknat med den procentuella basbeloppsförändringen.
Detta belopp kompletteras med egenavgiñ uppdragsgivaren be-en som
talar. Den genomsnittliga föräldrapenningen kompletteras med arbetsgi-
varavgiñer den överlåts till kommunen eller företag.när

En principskiss

Utredningen för fram skiss till servicestöd för pensionärer. Detetten
demografiskt betingade behovet äldreomsorg, dvs. fler i befolk-attav
ningen blir äldre och vårdbehövande, ökar fram till 2010 med 20 pro-

Gapet mellan behovet ochcent. omkring år 2010 dåär störstresurserna
det 24 eller ungefär 12 miljarderär kr.procent

Bara 10 pensionärerna har i dag hemtjänst, dvs. hjälpprocentca av
med städa, gå och handlatvätta,att 22 under 80-mot procentm.m. ca
talets början. Den skiss här diskuterar innebär pensionärerna självaatt
skall kunna köpa sin hemservice. Det skall bakgrundmot attses av
kommunerna idag använder höjda för minska efterfrågan påtaxor att
servicen och färre pensionärer har råd efterfråga kommunal hemser-att
vice. Taxan för få hjälp med städning oñast kringatt 50 krt.ex. är per
timme. Socialtjänstlagen gamla med behov skall hasäger tillatt rätt
hemservice den ekonomiska verkligheten innebär praxis förskjutsmen att
allt längre bort från lagens intentioner.

En aspekt verkligheten pensionärernas inkomster frånär attannan av
mitten sjuttiotalet har stigit .från drygt 70 till drygt 90procentav numera

de inkomster. Utredningens principskissprocent innebär där-av yngres
för egenavgift, serviceavgift på 1 införsatt för pensionä-procent,en en

För ensamstående pensionär utgår avgiñ vid inkomsterrer. överen



Inledning och sammanfattning16 SOU 1997: 17

53 895 kr året och för samrnanboende kr. Egenavgiñen eller95 338om
serviceavgiñen gårmotiverad därför tillbaka tillär att pen-resurserna
sionärskollektivet och bidrar till ökad valfrihet och trygghet för gruppen.

Skillnaden mellan och behov service fördet gällernärresurser pen-
sionärer och det därför fruktbart principskis-vidare utredaär ärstor att

behövs också undersökningar livsvillkoren för allraDet desen. mer om
äldsta i samhället. hur kommunernaLiksom behandlar de allra äldstaom
beroende på vilket kön och utbildningsbakgrund de har. Statsmaktema

för lite livsvillkoren för de äldsta samtidigt dessa har minstvet om som
sig hörda i samhället.göraattresurser

Finansiering sysselsättningoch

finansierade.Utredningens förslag Vi beräknar antalet nytillkomnaär att
arbetstillfällen till följd optimal beskattning till25 000är stats-av ca en
finansiell bruttokostnad på 6 miljarder kr. Vinstema för de offentliga
finanserna öka sysselsättningen med mil-25 000 2ärattav personer ca

år.jarder kr per

páEffekter sysselsättningen

Sänkt skatt hushållsnära tjänster 25 000ca
Höjt och ROT-avdrag 10 000permanentat
Särskild skattereduktion för pensionärer 5 000

öräldraförsäkringF och dagbarnvårdare l 000
Totalt 40 000ca

förslag utredningen medför inte till ef-De lägger de bidragenstora en
fektivare ekonomi och ökad sysselsättning. det krävs bättre fun-För en
gerande lönebildning och arbetsmarknad och optimistiska förvänt-mer
ningar framtiden minskatleder till privat sparande. Men speci-om som
alisering. sysselsättning och välfärd kommer öka till följd utred-att av

forslag.ningen
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Finansiering utredninges förslagav

Utgifter Inkomster
Slopade arbetsgivaravgifter hushållsnäraför tjänster

arbetsgivaravgifterSlopade -3,6
Sänkt grundavdrag +1,4-
Avskaffat representationsavdrag +0,5i
Höjd tobaksskatt med 25 % +1,7-

Summa -3,6 +3,6
Höjt och ROT-avdragpermanentat
Utgifter -1,0

Höjd reavinstbeskattning privatbostäderpå +1-
Summa -1,0 +1,0
Principskiss till särskilt servicestöd mr pensionärer
Utgifter 1,0

Egenavgift för pensionärer +1
Summa -1,0 +1,0
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Författningsforslag

Förslag till lag befrielse från socialavgifterom

inom vissa verksamhetsområdenm.m.

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

lag1 § Denna gäller befrielse från skyldigheten betala socialavgifteratt
enligt lagen 1981:691 socialavgiñer och löneavgift enligt lagenom
1994: 1920 allmän löneavgift.om

gäller förLagen arbetsgivare skall betala arbetsgivaravgiftersom en-
ligt l kap. första2 § stycket lagen socialavgiñer, och sådana försäk-om
rade enligt den lagen skall betala egenavgifter, deras inkomstsom om av

förvärvsarbetet inkomst näringsverksamhet enligt kommu-ärannat av
nalskattelagen 1928:370 och den försäkrade skall betala F-skatt enligt
lagen l997zxxx betalning skatter och avgifter.om av

2 § Arbetsgivare får befrias från betala arbetsgivaravgifter och all-att
löneavgift på ersättningar för arbete inom sådanmän verksamhet som
i 4 § avgiftsfri verksamhet.avses

Försäkrade får befrias från betala egenavgifter och allmän löne-att
påavgift inkomster från avgiftsfri verksamhet.

Befrielse3 § från betala socialavgiñer och allmän löneavgiñ medgesatt
endast den registrerad för avgiftsfri verksamhet och i övrigtärsom upp-
fyller de villkor gäller för registrering enligt och11 12som

Avgiftsfri verksamhet

4 § Befrielse från betala socialavgifter och allmän löneavgift gälleratt
för arbete inom följande verksamheter:

personbils-, motorcykel-, moped- och cykelservice,
skomakeri, skrädderi och tapetserarverksamhet,

och kaféer barer, pubar och gatukök,restauranger samt
catering och personalmatsalar,
landtransporter inom Sverige, med undantag varutranspotter,av
kemtvättar och liknande tvättverksamhet vänder sig tillarman som
enskilda konsumenter,
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dam- och herrfrisering och Skönhetssalonger,
städning, till del tjänsten utförs för enskilda konsumenter,den
samt
trafikskolor.

Befrielse från socialavgifter5 § betala och allmän löneavgift fåratt avse
avgifter för arbete inom företag företagsledning, eko-även ett som avser

nomi- och löneadministration, bokföring, automatisk databehandling,
registrering och liknande arbete, arbetet föranlett avgiftsfriärom av
verksamhet företaget bedriver.som

Blandad verksamhet

Bedrivs avgiftsfri verksamhet6 § med verksamhetgemensamt annan
gäller vid fördelning utfört arbete inom respektive verksamhet vadav

föreskrivs i 7 10 §§.som -

Underlaget för socialavgifter7 § och allmän löneavgift i den avgiftsfria
verksamheten skall, inte följer 8 högst såutgöraannatom av anses

del det totala avgiftsunderlaget i den bedrivna verk-stor gemensamtav
samheten dess andel omsättningen i hela verksarnhe-motsom svarar av
ten.

Om avgiftsfria verksamheten minst8 § den 95 denutgör procent av ge-
verksamheten skall hela verksamheten avgiftsfriutgöramensamma anses

Omverksamhet. den avgiftsfria verksamhetens andel hela verksam-av
heten eller mindre, skall verksamheten15 inteär procent anses som av-
giftsfri.

Vid städning skall för9 § bedömning verksamheten avgiftsfriärav om
finnas intyg från uppdragsgivaren utgiften för städningen inteattom

utgift i bedriven näringsverksamhet.utgör en

den avgiftsfria verksamhetens10 § Kan andel den verk-av gemensamma
samheten inte på tillfredsställande utredas, skall verksamhetensättett

avgiftsfri.inte anses som

Registrering

§ Registrering för avgiftsfri verksamhet skall beslutas för den som
bedriver eller kan komma bedriva verksamhet helt ellerantas att som
delvis till avgiftsfrihet. Ett beslut registrering får förenas medrättger om
villkor blandad verksamhet i skall redovisas på sådant6 §att som avses
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omsättningen i olika verksamheterna klart och kande tydligtsätt sär-att
skiljas.

Registrering får inte ske12 §
fåttden tidigare sådan registrering upphävd enligt 13 §somav
två år3 och mindre har förflutit sedan beslutet upphä-l än om-

vande, eller
det finns grund enligt upphäva13 § registreringen.attom

registreringUpphävande av

avgiftsfri verksamhet13 § En registrering skall upphävas denav om
registreratssom

inte följer villkor föreskrivits vid registreringen,som
inte följer föreläggande lämna självdeklaration frågaeller, iatt om
handelsbolag, uppgifter i kap. lagen 1990:3252 25 §som avses

självdeklaration och kontrolluppgifter, eller endast lämnarom en
så bristfälligthandling med innehåll den inte kan ligga tillatt

för taxering,grund
brister i redovisning eller betalning skatt eller avgifter enligt la-av

betalningl997:xxx skatter och avgifter, i ut-gen om av en
sträckning inte obetydlig, ellerärsom
i övrigt inte uppfyller förutsättningarlängre de gäller försom av-
giftsfrihet enligt ochl 2

Ansökan

ansökan registrering innehålla14 § En skallom
nödvändiga identifikationsuppgifter och adressuppgifter för
driñsstället, och
uppgifter vilket avgiftsfrislag verksamhet bedrivs.om av som

Vid blandad verksamhet skall ansökningen innehålla uppgifter om
vilket slag övrig verksamhet bedrivs,av som
beräknad omsättning för respektive verksamhet,
uppgifter hur verksamheterna skall kunna särskiljas frånom var-

ochandra,
den andel den avgiftsfria verksamheten beräknas utgörasom av
hela verksamheten.

Om förhållande15 § har tagits i ansökan registreringsom upp en om
enligt denna lag ändras, skall den gjort anmälan underrätta skatte-som
myndigheten ändringen. Om inte något hindrar det skall underrättel-om

lämnas inom två frånveckor det ändringen inträffade.sen
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Övriga bestämmelser

16 § I fråga förfarandet for befrielse från skyldigheten betalaom att so-
cialavgifter och allmän löneavgiñ enligt denna lag gäller bestämmelserna
i lagen l997:xxx betalning skatter och avgifter.om av

intyg17 § Ett enligt 9 skall§ innehålla uppgifter uppdragsgivarensom
bostadsadress och eller organisationsnummer storle-namn, samtperson-

ken på utgiñen for städarbetet.

18 § Ett belopp motsvarande det bortfall avgiñsinkomster for-av som
anleds bestämmelserna i denna lag skall påforas och uppbäras istatenav

ordning avgifterna i övrigt.samma som

Denna lag träder i kraft den

Lagen tillämpas ifråga ersättningar och inkomster for arbeteom som
utförts efter ikrañträdandet.
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Förslag till
skattereduktion för utgifter förlag om

byggnadsabete privatbostäderpå

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

skattereduktion medges enligt denna lag fysisk eller dödsbo1 § person
sådan privatbostadsfastighet i kommu-5 §är ägaresom av som avses

nalskattelagen 1928:370 eller innehavare bostadsrätt räknasav som
privatbostad enligt den bestämmelsen.som

enligt fastighetstaxerings-Med den kap. 5 §1ägare ävenavses som
skall likställaslagen 1979: 152 medl ägare.

Med bostadsrätt lägenhet eller småhus upplåtits till med-avses som
föreninglem i eller delägare i aktiebolag bostadsrättsinnehavare om

föreningen eller bolaget det slag i lagen2 § 7är av som avses mom.
1947:576 statlig inkomstskatt. Avgörandet vid denna bedömning ärom

förhållanden rådde ingången kalenderår dåde vid det de åtgärdersom av
i utfördes.4 §som avses

Skattereduktion medges för utgifter for det slag2 § arbetenav som avses
i byggnadsarbete och utgiften inte utgift i bedriven4 § utgör nä-en
ringsverksamhet.

3 Utgifter for byggnadsarbete till skattereduktion endast§ rättger om
den anlitats for utförandet arbetet innehar F-skattsedel närsom av er-
sättningen för arbetet bestäms eller den betalasnär ut.

uppgift innehav F-skattsedel fårEn godtas den lämnas iom av om en
anbudshandling, faktura någon jämförligeller handling in-ävenen som
nehåller utbetalarens och betalningsmottagarens och adress samtnamn
betalningsmottagarens eller organisationsnummer. Uppgiftenperson- om
innehav -skattsedel får dock inteF godtas den betalar utav om som er-
sättningen känner till uppgiften oriktig.äratt

Underlag för skattereduktion

för§ Underlag skattereduktion utgifter för reparation och underhåll4 är
for och tillbyggnad privatbostadsfastighet eller bostadsrätt,samt om- av

arbetet inte enbart service på maskiner och andra inventarierom avser
eller installationer eller rengöring.
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5 § I underlaget för skattereduktion inräknas inte utgifter för material
och utrustning och inte heller värdet byggnadsarbete utförtsav som av
fastighetsägaren eller bostadsrättsinnehavaren.

6 § I underlaget för byggnadsarbete inräknas inte utgifter för åtgärder
för vilka försäkringsersättning lämnats eller för vilka bidrag beviljats
enligt

förordningen 1988:372 bidrag till åtgärder radon imotom egna-
hem,
förordningen 1993:712 den statliga fonden för fukt- och mö-om-
gelskador i småhus, m.m.

7 § Underlaget för skattereduktionen omfattar endast utgifter för arbeten
utförts under året före det taxeringsår för vilket ansökansom en om

skattereduktion och betalda vid tidpunkten förär senastavser som an-
sökningen.

Skattereduktionens storlek

Skattereduktionen8 § uppgår till 30 underlaget. Skattereduk-procent av
tionen får dock sammanlagt inte överstiga

för småhus taxeringsenhet kr år,15 000utgörsom en per
för bostadsrätt år.10 000 kren per

Om sökandens underlag inte uppgår till sammanlagt minst 1 000
kronor, medges inte någon skattereduktion.

fastighetHar eller bostadsrätt innehafts endast underägtsen en en
del beskattningsåret, skall beloppet för skattereduktion enligt förstaav
stycket beräknas till tolftedel för varje hel månad fastigheten ägtsen som
eller bostadsrätten innehañs.

9 Skattereduktion för§ delägare i fastighet eller i bostadsrätten en en
högst så andel den totala skattereduktionen för utgiñenutgör förstor av

byggnadsarbete på fastigheten eller bostadsrätten, hansmotsom svarar
andel i fastigheten eller bostadsrätten arbetet utfördes.när

Ansökan

10 § Ansökan skattereduktion skriftligen hos skattemyndighe-görsom
ten.
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Ansökningen11 § skall innehålla uppgift om
sökandens eller organisationsnummer, samtpersonnummer om
sökanden bostadsrättsinnehavare, föreningens ellerär bolagets or-
ganisationsnummer,
fastighetens beteckning sökanden bostadsrättsinneha-samt, ärom

lägenhetens eller småhusets beteckning,vare,
sökandens andel i fastigheten eller i bostadsrätten arbetetnär ut-
fördes,
det byggnadsarbete utförts på fastigheten eller på bostads-som

och arbetet utförts,rätten när
underlaget för den skattereduktion begärs,som
organisationsnummer eller for den utförtpersonnummer som ar-
betet,
huruvida ersättning eller stöd i 6 § har beviljats,som avses

Om sökanden har förvärvat fastigheten eller bostadsrätten under året,
skall ansökningen också innehålla uppgift förvärvet och denom om som
fastigheten eller bostadsrätten förvärvats från.

12 § Till ansökan skattereduktion skall fogas kopia fakturaen om av
eller motsvarande handling utvisar vilket byggnadsarbete ut-som som
förts och utgiñen för detta arbete uppgift utgift för material ochsamt om
utrustning. Om sökanden bostadsrättsinnehavare skall fogasär in-även

från föreningen eller bolaget visar han eller hontyg medlem iatt ärsom
föreningen eller delägare i bolaget och bostadsrättinnehavare. Av ansök-
ningen eller handling fogas till denna skall framgå betalningnären som
har ägt rum.

Utgår13 § ersättning eller beviljas stöd i efter6 § det attsom avses an-
4sökan skattereduktion lämnats in skall sökanden, inom månad frånom en

den dag ersättningen eller stödet beviljades, anmäla detta till den skatte-
myndighet handlägger ansökningen eller till vilken ansökningen harsom
lämnats in.

14 § Ansökan skattereduktion for taxeringsår skall ha kommit inettom
till skattemyndighet den dag då sökanden har lämna själv-senasten att
deklaration enligt lagen 1990:325 självdeklaration och kontroll-om
uppgifter för taxeringsåret.

Beslut

15 Beslut§ i ärenden enligt denna lag fattas Skattemyndigheten i detav
län där sökandens hemortskommun belägen.är
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Omprövning överklagandeoch

Skattemyndighetens16 § beslut enligt denna lag får förutom iomprövas,
fall förvaltningslageni 1986:223, sökanden har lämnatsom anges om
oriktig uppgiñ ersättningeller eller stöd i 6 § har beviljatssom avses
efter det ansökningen gjordes. Beslut får också för-detomprövasatt om
anleds beslut skattemyndighet eller förvaltningsdomstolett annatav av

skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering eller debite-rörsom
ring fastighetsskatt.av

Omprövning får utgången femte kalenderåret etterske intill det dåav
beslutet skattereduktion meddelades. Omprövning enligt förstaom

får efterstycket andra meningen ske den tid i föregåendeäven som anges
mening månader efter det beslut föranleder ändring-senastmen sex som
en.

fårBeslut Skattemyndigheten överklagas sökanden hos läns-17 § av av
i det län där skattemyndigheten belägen inom veckor frånrätten är tre

det han fått del beslutet. Skattemyndighetens beslut får överklagasatt av
Riksskatteverket frånhos nämnda länsrätt inom veckor dagen förtreav

beslutet.
Om länsrätten helt eller delvis bifallit överklagande sökanden,ett av

får skattemyndigheten överklaga länsrättens beslut. Riksskatteverket får
överklaga kammarrättenbeslut länsrätten eller verket inteävenett av om
tidigare har fört det allmännas talan i målet.

Om sökanden överklagar beslut, förs det allmännas talan i läns-ett
Överklagaroch kammarrätten skattemyndigheten. Riksskatte-rätten av

verket skall förasdet allmännas talan verket. Riksskatteverket för detav
allmännas talan i Regeringsrätten.

Riksskatteverket får uppdra åt tjänsteman vid skattemyndigheten en
företräda verket förvaltningsdomstol.i allmänatt

Övriga bestämmelser

fråga skattereduktion18 § I enligt denna lag tillämpas vad gäl-om som
ler skattereduktion i kap.ll 13 § lagen 1997:xxxom som avses om
betalning skatter och avgiñer inte föreskrivet. Skattere-ärannatav om
duktion enligt denna lag tillgodoräknas den skattskyldige före skattere-
duktion enligt lagen betalning skatter och avgifter.om av

19 § Bestämmelser registrering uppgifter och beslut enligt dennaom av
finnslag i skatteregisterlagen 1980:343.

lag i kraftDenna träder den
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Förslag till lag ändring i lagen 1997:xxxom om

betalning skatter och avgifterav

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1997:xxx betalningom om av
skatter avgifteroch

dels kap.4 2 kap.5 3 6 kap. 8 kap.att 10 17 § och kap.ll
16 skall ha följande§ lydelse,

dels det skall införas bestämmelse,att ll kap. 6 och när-en ny a
före den bestämmelsen rubrik följandemast lydelse.nya en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
4 kap

2 §
Den preliminära skatten skall betalas skatteavdrag A-skattgenom

eller enligt särskild debitering F-skatt eller särskild A-skatt.
Preliminär skatt för ersättningar

5 kap. §3 och3 skallisom avses
betalas enligt särskilda beskatt-
ningsbeslut den harav som
mottagit ersättningen.

5 kap.
3 §

Skatteavdrag skall inte göras om
ersättningen uppgår till mindre 100 kronor,än
det kan det utbetalaren kommer betalaantas att tillatt utsom mot-

under inkomståret inte uppgår tilltagaren 1 000 kronor,
utbetalarens sammanlagda utbetalaren fysiskär en

för arbete tillersättning eller dödsbo vadmot- ett samtperson
understiger 10 000 betalastagaren inte utgift iut utgörsom

kronor under inkomståret och utbetalarens näringsverksamhet
utbetalaren fysiskär en person
eller dödsbo vadett samt som
betalas inte utgift iut utgör
utbetalarens näringsverksamhet,
ersättningen betalas till idrottsutövare sådan ideell före-ut en av en
ning i 7 § 5 lagen 1947:576 statlig inkomst-som avses mom. om
skatt och har till huvudsakligt syfte främja idrottslig verk-attsom
samhet och ersättningen under inkomstâret understiger halvt bas-ett
belopp enligt lagen 1962:381 allmän försäkring,om
ersättningen betalas handelsbolag till delägare i bolaget,ut ettav en
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inom total-till tjänstgörfamiljebidragersättningen är mottagare som
försvaret, eller

punktiersättningsjukpenning ellerersättningen är som avsesannan
till1928:370kommunalskattelagenanvisningarna till 22 §ll av

inkomståret.preliminär skatt fördebiteratsmottagare som

kap.6
8 §

tillhänsynF-skatt skall möjligtVid beräkning tasomav
skattskyldigeför denkan komma betalasden A-skatt att genomsom. skatteavdrag,

tillgodo-kan kommaenligt kap. 16 §sådana belopp ll l attsom. preliminär skatt och,skattskyldigedenräknas utöver
betalabefrielse frånden att

kommasocialavgifter kan attsom
1 99xxxxxmedges enligt lagen om

socialavgifterbefrielse från m.m.
verksamhetsområden.inom vissa

kap.10
17 §

skattedeklaration skallEn ta upp
identifikationsuppgiñer,nödvändiga

för vilken redovisning lämnas,redovisningsperioduppgift denom
uppgifter skatteavdragföljande om :

skyldig skatteavdrag,den lön från vilken utbetalarena göraär att
b avdraget belopp,

arbetsgivaravgifter:uppgifterföljande om.
a betala arbetsgivaravgif-skyldigför vilken utbeta-larenden lön är att

ter,
b avdrag enligt kap. 39

avgifter,periodensc
vilken socialav-d den lön för
begärs enligt la-giftsbefrielse

befrielsel99xsxacx omgen
från socialavgifter inomm.m.

verksamhetsområdenvissa samt
socialav-deniomsättningen

ochgiftsbefriade verksamheten
dess andel omsättningen iav
hela verksamheten.

uppgifter mervärdesskatt:följande om
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utgåendea skatt,
b ingående skatt,
c omsättning, förvärv och överföringar transporterasav varor som

mellan EG-länder, och
de ytterligare uppgiñer behövs för beräkning och kontrollsom av
skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med-som

dela föreskrifter vad skattedeklarationnärmare skall taom en upp.

Skatt enligt särskilt beslut
kap.ll

6 §a
Preliminärskatt för sådana ersätt-

kap.5 §ningar 3 3som avses
skall debiteras mottagaren av

så möjligtersättningen snart som
och beräknas på gällersätt som
för skatteavdrag med tillägg för
egenavgifter enligt lagen
1981:691 socialavgifterom som
kan beräknas bli påförda på
ersättningen.

Första stycket skall tilläm-
endast det kan antas attpas om

vad utbetalaren kommer att
betala till underut mottagaren
inkomståret kommer att över-

10 kronor.000stiga

16 §
För den skattskyldige skallavgöra betalaatt skatt eller få till-om

baka skatt skall Skattemyndigheten
från den slutliga skatten avdrag forgöra
debiterada -skattF och särskild a debiterad F -skatt och särskild

A-skatt, A-skatt preliminär skattsamt
debiterats enligt särskiltsom

beskattningsbeslut enligt 6 a
b A-skatt den skattskyldige skall betala på grund beslut enligtsom av

kap.12 2
c preliminär skatt den skattskyldiges arbetsgivare dragitsom av,
d skatt överförts från med vilken Sverige har ingåttstatsom överens-

kommelse uppbörd och överföring skatt,om av
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inkomstskattsärskild1991:586betalats enligt lagene skatt omsom
särskild in-lagen 1991:591och enligtför utomlands bosatta om

tid under be-artister mfl. for denfor utomlands bosattakomstskatt
eller stadig-varit bosatt i Sverigeskattningsåret då skattskyldigeden

varande vistats här,
slutliga skatten läggatill den

stycket,enligt kap. andrabetalats tillbaka 18 2 §skatta som
stycket,kap. förstaenligt 18 5 §överförts tillb skatt staten annansom

taxeringslagen 1990:324,forseningsavgiñ enligtochskattetilläggc
och

kap.skattekontot enligt 3 6årliga avstämningendengöra av

träder i kraft denlagDenna

for betalninglagrådsremiss EttNuvarande lydelse enligt systemnytt av
avgiñer,ochskatter m.m.
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Förslag till lag ändring i lagen 1990:325om om
älvdeklaration och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs 3 kap. 59 § lagen 1990:325att självdek-om
laration och kontrolluppgiñer skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
kap.3

59
Kontrolluppgiñema skall Kontrolluppgiftema skall,

lämnas den januari31senast följerinte andraannatom av
under taxeringsåret till den stycket, lämnas den 31senast
skattemyndighet hos vilken januari under taxeringsåret till
den uppgiñsskyldige regist- denär skattemyndighet hos vil-
rerad arbetsgivare. ken den uppgiñsskyldigesom är

registrerad arbetsgivare.som
Kontrolluppgift för ersätt-

och förmån medning anled-
tillfälligt arbete,ning av som

fysisk ellergetts ut av person
dödsbo och inte utgör om-
kostnad näringsverksamheti
skall, avdrag för prelimi-om

A-skatt harnär inte gjorts,
lämnas 30 dagar eftersenast
det harersättningenatt ut-
betalats.

Den Skattemyndigheten har tilldelat särskilda redovisnings-som
och på grund detta registrerats hos flera skattemyndigheternummer av

skall lämna kontrolluppgiñema till myndigheterna i enlighet med denna
registrering. Om den uppgiftsskyldige inte registrerad ellerär inte vet
vilken skattemyndighet kontrolluppgiftema skall lämnas till, får han
lämna uppgiñema till Skattemyndigheten i det län där han bosatt.är

Andra kontrolluppgiñer de iän 60 § skall vid avlärnnandetsom anges
ordnade kommunvis. Vilken kommun kontrolluppgiñemavara avser

skall tydligt utmärkt.vara

Denna lag träder i krañ den
Nuvarande lydelse enligt lagrådsremiss. Ett för betalningnytt system

skatter och avgifter,av m.m.
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1962:381i lagenändringtill lagFörslag omom

försäkringallmän

allmän1962:381lagenkap. 2 §föreskrivs 3Härigenom att oma
följande lydelse.skall haförsäkring

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande
kap.3

§2 a
ersättning frånskallinkomstsjukpenninggrundandeberäkningVid av

juridiskutländskutomlands ellerarbetsgivare bosatt ärär ensomen
ersättningenförvärvsarbete,inkomst annat av-omavsomperson anses

och arbetstagarenarbetsgivarenriketutförts inomarbete samtsomser
till sådanhänförasersättningen skallÖverenskommelseträffat attom

inkomst.
inkomstskallsjukpenninggrundande inkomstVid beräkning somav

skattepliktigersättningocksåförvärvsarbete utgörannat somansesav
1928:370 ochkommunalskattelagenenligttjänstinkomst utansom,av

bosattfysiskutbetalasanställningsförhållande förelegat,att personav
frågadock inte igällerDettautländsk juridiskutomlands eller person.

stycketförstai kap. 2 §llskattepliktig intäktsådan avsessomom
tredje meningen.

förersättningräknas dessutomförvärvsarbeteSom inkomst annatav
betalasförutsättning ersättningenunderarbete utatt

ersättningenF-skattesedel antingenhartill närmottagare som en
betalaseller denbestäms när ut,

har A-A-har mottagaremottagare ensomensom
saknarskattsedel ellersaknarskattesedel eller somsom

skattpreliminärskattsedel påskattskattsedel på preliminär
utbetalarentillsammans ersättningenersättningen avomom

ellerfysiskförmed ettärersättning personenannan
utbetalatsvadutbetalare dödsboarbete från samt somsamma
utbetala-utgift iinteinkomståret kanunder utgörantas en av

näringsverksamhet,bedrivenunderstiga 10 000komma att ren
och utbetalarenkronor är en

dödsboellerfysisk ettperson
utbetalats intevadsamt som

utgift i utbetalarenutgör en av
näringsverksamhet,bedriven

bolaget,i handelsbolagtill delägare av
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till medlem i europeisk ekonomisk intressegruppering av gruppe-
ringen.

Om i fall i Om falli i tredjesom avses som avses
tredje stycket 1 stycket 1 har bådemottagaren mottagaren
har både F-skattesedel F-skattsedel och A-en en en
och A-skattesedel, räknas skattsedel, räknas ersättningenen
ersättningen inkomst inkomst for-annatsom av som av

förvärvsarbete bara värvsarbete baraannat F-om
F-skattesedeln skriftligen skattsedeln skriftligen åbero-om

åberopas. pas.

Denna lag iträder krañ den

Senaste lydelse 1996: 1213.

2 17-0140
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Förslag till ändring i lagen 1981:691om
s0c1alavg1 erom

Härigenom föreskrivs kap. lagen 1981:691 socialav-l l §att om
gifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
kap.l
1

avgifter för finansieringI denna lag bestämmelser den all-ges om av
försäkringen och vissa andra sociala ändamål.männa

frågaAtt denna lag tillämpas i särskild löneskatt på vissaäven om
förvärvsinkomster framgår lagen 1990:659 särskild löneskatt påav om

förvärvsinkomster ochvissa lagen 1994: 1920 allmän löneavgiñ.om
Om nedsättning socialav- Om socialav-nedsättningav av

gifter regionalpolitiskt gifterstöd regionalpolitiskt stödsom som
finns särskilda bestämmelser. finns särskilda bestämmelser.
Föreskrifter avdrag vid be- Särskilda bestämmelser be-om om

frielseräkning arbetsgivaravgifter från skyldigheten be-attav
finns i lagen 1995:287 tala socialavgifter finns lageniom
anställningsstöd och i lagen 199x:xicx befrielse frånom s0-

tillfällig awikel- cialavgifterl995:41l inom vissaom m.m.
från lagen verksamhetsområden.1981:691 Föreskrif-se om

socialavgiñer. avdrag vid beräkningter om av
arbetsgivaravgifter finns i lagen
1995:287 anställningsstödom
och i lagen 1995:411 tillfäl-om
lig avvikelse från lagen
198 1:69 l socialavgifter.om

träder i kraftDenna lag den
Lagen omtryckt 1989:633.
2 Senaste lydelse 1995:414.



SOU 1997:17 Författningsförslag 35

Förslag till lag ändring i lagen 1994: 1920om om

allmän löneavgift

Härigenom föreskrivs 3 § lagen 1994:1920 allmän löneavgiñatt om
skall följandeha lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
3 §

Allmän löneavgift med 1,5 underlaget och tillfallertas ut procent av
staten.

Särskilda bestämmelser om
befrielse från skyldigheten att
betala allmän löneavgift finns i
lagen 199x3aoc befrielseom

från socialavgifter inomm.m.
verksamhetsområdenvissa

Denna lag träder i krañ: den
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1 Direktiv och disposition

1.1 Kort direktivenom

Bakgrunden till förslaget

direktivenI diskuteras behovet stimulera privat tillhandahållnaattav
tjänster utifrån utgångspunkter. Utgångspunktema hartre varit dels hur
otillfredsställda behov olika tjänster skall kunna tillgodoses, delsav att

stimulans den privata tjänstesektom skulle kunna öka denen av aggrege-
rade sysselsättningen och minska arbetslösheten. Vidare skulle sti-en
mulans kunna motiverad effektivitetsskäl eftersom efterfråganvara av
på sådana tjänster relativt lätt kan arbete i egenregi ellerersättassom av
obeskattat arbete tenderar priskänsliga.svart att extravara

Enligt det sistnämnda effektivitetsargumentet skulle prissubventio-en
nering tjänster lätt kan arbete i egenregi begränsaersättasav som av

för arbete flyttautrymmet från den mindresvart samt över resurser pro-
duktiva informella ekonomin till den produktiva formella ekonomin,mer
vilket skulle välfärdshöjande. Det kan dock enligt direktiven finnasvara
andra skäl till arbete skatterna. Exempelvisänsvart arbetetnämns att
utförs arbetstillstånd.utanav personer

Samtidigt redovisas i direktiven rad problem subvention-en som en
ering privat tillhandahållna tjänster kan orsaka. En prissubventione-av
ring tjänsterna medför snedvridning införs inom den for-attav en ny
mella marknadssektom. Subventioneringen kommer orsaka välfärds-att
förluster flyttas från produktivaatt över verksam-genom resurser mer
heter i den övriga icke subventionerade delen den formella ekonominav
till den subventionerade och därmed mindre produktiva tjänstesektom.
Till detta kommer ytterligare välfärdsförluster från finansieringen av
reformen, i den mån refonnen måste finansieras med snedvridandesom
skatter. En reform medför också ökade kostnader hos myndigheter och
företagen för administration och kontroll infomiationDensystemet.av

priselasticiteter krävs för konstruera optimal nivå påattom m.m. som en
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medsvår erhålla, specielltkan ocksåstödet till olika tjänster attvara
förändrashushållens preferenserpå produktionsteknologin ochtanke att

skattelättnaderpå selektivadirektiven pekas dessutomtiden. Iöver att
hori-principenför års skattereform vägledandestrider den 1990mot om

ocksåhushåll med lika höga inkomsterrättvisa innebärsontell attsom
preferenser föroberoende hushållensmycket i skatt,bör betala lika av

olika och tjänster.varor
diskussionen kringutgångspunkt fördirektiven har centralEnligt en

kringoch debattenockså höga arbetslöshetentjänstesektom varit den
statsñnansiella situa-sysselsättning.tillväxt och Densambandet mellan

produktivitetsutvecklingen i industrinden snabbationen och gör att man
arbetskraftefterfrågan påförvänta sig någon tillväxt iinte kan större
direktivensektorer. Enligtfrån offentlig sektor och varuproducerande

den sektor därdärför ofta den privata tjänstesektomhävdas det äratt
Direktiven pekarsysselsättningstillväxten kommer ske.den framtida att

industriproduktion också kan ökademellertid på ökadatt pro-ge enen
också hävdatstjänster. debatten harduktion industrirelaterade I attav

inhemsk efter-skulle kunna vridaåtgärder riktade tjänstesektommot
verksamhet svårligenoch kapitalintensivfrågan mindre import-mot som

Därigenom skullekan mekaniseras eller automatiseras. gynnsamma
sysselsättningseñekter uppkomma.kunna

selektivamedEnligt direktiven slutsatsär att ett permanent systemen
tillhandahållna tjänster inte kan motiverasolika privatstimulanser avav

svårtsamhällsekonomiska effektivitetsskäl. situation med arbet-I etten
möjligt olika stimulansåtgärdersmarknadsläge det dock temporäraär att

bidra till minska arbetslösheten.kan att

Utredningsuppdraget

framför allt analysera och belysaEnligt direktiven skall utredaren tre
huvuduppgiñer.

Analysera vilken privatpersoners köp tjänster har för sarnhäll-roll av
sekonomin och därvid speciellt uppmärksamma olika tjänsters bety-

för konsumenternas välfärd. Vidaredelse för sysselsättningen och
skall också tjänstesektoms förväntade framtida utveckling under det
existerande analyseras. Analysen bör jäm-regelsystemet göras ettur
ställdhetsperspektiv.

motiv forSe existerande regler vid köp tjänster och analyseraöver av
syftaroch samhällsekonomiska effekterna olika åtgärderde somav

till stimulera utbud och efterfrågan på privat tillhandahållna tjän-att
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I samband med detta skallster. utredaren studera internationella er-
farenheter olika stimulansåtgärder. Utredaren skall därvid beaktaav
resultatet det uppdrag lämnas till Riksskatteverket ochav som som
skall före utgången år 1996.rapporteras Detta uppdrag omfattarav
bl.a. analys utländska standardiserade syñar tillen av system attsom
förenkla redovisning och betalning skatter och avgifter pri-närav en

anlitar privatperson.vatperson Utredaren skall kompletteraen annan
RSV:s överväganden med samhällsekonomisk bedömning.en

Undersöka möjligheten avskaffa olika eventuella etableringshinderatt
inom tjänstesektom och, bl.a. med ledning den rapportav som reger-
ingen uppdragit Riksskatteverket undersökaupprätta,att
möjligheten förändra lagregler försvåraratt betalning skattersom av
och avgifter uppdragstagare anlitas.när Utredaren skall ocksåen re-
dovisa och föreslå förenklingar gällande ansvarsregler vid sjuk-av
dom och arbetsskada privatpersonnär anställer privat-en en annan

eller anlitar uppdragstagare. Utredaren bör föreslåperson ävenen
förändringar i olika socialförsäkringsregler kan förenkla ochsom un-
derlätta för hushåll anlitar privatpersoner för enklare tjänster ochsom
i mindre omfattning.

Enligt utredarens bedömning den andraär uppgiften den mest cen-
trala i utredningsuppdraget och också den uppgift prioriterats. Detsom
har tidsskäl inte varit möjligt lika ingående studera de bäggeatt andraav
uppgifterna.

Det också den uppgift iär utredningsuppdraget förenat medärsom
flest krav på analyser. Enligt direktiven skall den samhällsekonomiska
analysen olika stimulansåtgärder förutsättningslös ochav vara ge en
bred belysning olika allokeringseffekter. huvudsakI skall den inne-av
hålla följande moment:

Regelförändringamas förväntade effekt på arbetslösheten och syssel-0
sättningen i privat och offentlig sektor. Utredaren skall därvid beakta

olika mekanismer kan bidra tillatt nettoeffekten på sysselsättning-att
regelförändringama kan bli lägre den förväntade sysselsätt-änen av

ningsökningen i de sektorer direkt berörs eventuella stimulan-som av
Utredaren skall bl.a. beakta eventuellt med stimu-attser. ett system

lanser olika tjänster måste finansieras fullttyper antingenav av ut,
ytterligare besparingar på de offentliga utgifterna ellergenom genom

högre skatter, vilket kan reducera sysselsättningen i andra sektorer.
Dessutom bör det beaktas regeländringama kan kommaatt påver-att
ka arbetslösheten via effekter på arbetsutbudet.
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förväntaskanstimulanserutsträckning olikai vilkenStudera typer av0
aktuella tjänster-påkonsumentpris deform lägreslå igenom i ettav

na.
påoch utbudetefterfråganstimulanseventuellRedovisa hur aven0

effekter påviainkomstfördelningenpåverkakan kommatjänster att
ochpå olikaprisernainkomster ellerdisponiblahushållens varor

tjänster.
skatterefor-tillförhållandestimulansåtgärderseventuellaBehandla0

likformighetochhorisontell rättvisaprinciperbärande samtommens
skatteregler.och stabilaenkla

på konkurrens-effekterregelförändringamasde studeradeAnalysera0
denåtgärderna,omfattassektorerförhållandet mellan de avsom
börAnalysenoch offentlig sektor.sektordelen privatresterande av

på produktiv-inverkanåtgärdemasbedömninginkluderaäven aven
sektorer.iteten i dessa

gränsdragning-skall deåtgärdereventuellautfommingenVid av
kvantitativa be-beaktas. Behovetaktualiserardessasproblem avsom

olikaönskvärdhetenliksomockså analyseras,gränsningsregler bör attav
tidsmässigt.begränsasåtgärder

eller restriktionerantal begränsningarvidareredovisasdirektivenI ett
skallstuderasstimulansåtgärderutredningsuppdraget. Dei varasom

konsumtioningår i hushållenssig tjänsteroch riktatemporära mot som
olika kooperativanäringslivet ochdet privatatillhandahållsoch avsom

sig till uppdrag-kan antingen riktaStimulansåtgärdemaFöretagsformer.
dock stödUtanför uppdraget liggeruppdragsgivaren.ellerstagaren som

hushållssektom.anställningar i Ettdirektasubventioneringinnebär av
stirnulansåt-eventuellskall omfattasför uppdragstagarenkrav att av en
inkomstinkomstenskall redovisauppdragstagarengärd är att avsom

F-skattbevis.inneharoch uppdragstagarennäringsverksamhet att
regelän-och möjligatjänstesektoms utvecklinganalysernaOm avav

regelförändrin-vilkaförslagskall utredaren lämnaså visar,dringar om
lämpliga.kan varagar som

inriktninguppläggning ochArbetets1.2

beställt sjumed utredningenför arbetethar underlagUtredaren un-som
bilaga till hu-publiceras ikommervilkaderlagsrapporter, separatatt en

varit analyserahar främstvudbetänkandet. Syftet med attrapporterna
bedömtstjänstesektomfrågeställningar inomvissaoch beräkna va-som
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speciellt intresse och i flera fall förutsättning för utredningsar-ra av en
betets genomförande. Det gäller beräkningar priselasticitetert.ex. av
inom tjänstesektom, vissa analyser hemarbetets utveckling och inrikt-av
ning olika aspekter på beskattningenssamt utfomming. Till detta kom-

arbetsmarknaden inom tjänsteområdet.rapport Dessutommer haren om
sysselsättningseñekter och inkomstfördelningseffekter förslagetav ana-
lyserats i Författarnatre själva förrapporter. innehållet i sinaansvarar
rapporter.

Utredningen har haft sju interna sammanträden, två har haftvarav
karaktären internat. Underlagsrapportema har successivt redovisatsav
och diskuterats vid dessa sammanträden. Tre har dess-rapporternaav

vid två seminarierutom i februaripresenterats 1997. Utredningen har
därutöver vid flertal tillfällenett sammanträffat med och olikaexperter
organisationer inom tjänsteområdet. Utredningens sekreterare har i no-
vember 1996 besökt Paris för analysera det med tjänstecheck-att system

tillämpas i Frankrike.ar som

1.3 Betänkandets utformning
Utredningens huvuduppgift har varit analysera effektemaatt olikaav
stimulansåtgärder inom tjänstesektom och lägga fram konkreta förslag.
Det har därför känts naturligt disponera betänkandet i formatt treav
huvuddelar. En bakgrundsdel, del med utgångspunkter och för-en en
slagsdel.

Bakgrundsdelen inleds med kapitel 2 innehåller genomgångsom en av
de förutsättningar för stöd aktuella och varförär det finns motivsom att
stimulera just tjänstesektom eller delar denna. Därefter, i kapitelav
redovisas tjänstesektoms utveckling vad gäller sysselsättning ocht.ex.
produktion. kapitletI diskuteras också några utmärkande drag ärsom
kännetecknande för tjänstesektom den privata och offentliga kon-samt
sumtionens utveckling. kapitelI 4 genomgånggörs erfarenheternaen av

stödinsatser inom några olika områden. Kapitel 5 och innehållerav 6 en
redovisning internationella stimulanser tjänstesektom, respektiveav av
tidigare diskuterade förslag i Sverige.

Kapitlen med utgångspunkter inleds med kapitel 7 behandlarsom ar-
betsmarknaden utifrån några olika aspekter. En viktig utgångspunkt i
detta kapitel den s.k. jämviktsarbetslösheten,är eller den strukturella
arbetslösheten, storlek naturligär restriktion eller förutsättningvars en
för eventuella förslag. Kapitel 8 innehåller diskussion hushållet ien om
ekonomin. Kapitlet behandlar bl.a. hushållens beslutsproblem och några
olika principer för beskattning hushållsnära tjänster. I kapitel 9 redo-av
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diskussioninnehållerKapitel 10priselasticiteter.beräkningarvisas enav
tänkbararedovisningochekonominpåverkarsubventionerhur avenom

subventionsaltemativ.
och forslag.övervägandenutredningensredovisasAvslutningsvis

överväganden. IutredningensdiskussioninnehållerKapitel ll omen
tjäns-åtgärder inomtillhuvudforslagutredningensredovisaskapitel 12
servi-särskiltprincipskiss tillinnehållerKapitel 13tesektom. etten

berör denförslagredovisaskapitel 14for pensionärer. Icestöd ett som
förenklingar.tillförslagKapitelforäldrapenningen. 15tillfälliga tar upp

for-utredningensavseenden effektervissaikapitel 16 analyserasI av
inkomstför-påeffektersysselsättningseñekter ochgäller bl.a.slag. Det

delning.
forfattningskommentarer.redovisaskapitelAvslutningsvis i 17
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2 Valet mellan produktion i hushållet

och marknadenpå

Produktivitetsskillnader, skatter och löneskillnader bestämmer tillsam-
hushållens val mellan hemarbete, köp tjänster eller Vimans av av varor.

ska föra diskussionen i tre steg:

ekonomiI skatter och lika löner.utan0 en
I ekonomi med skatter och lika löner.0 en

ekonomiI med skatter och löneskillnader0 en

Hushållens behov delta i produktionens specialiseringatt bestäm-av
volymen hemproduktion och rationaliserar den produktion skermer som

i hemmet.
Hemproduktionen hälñen den totalanästan arbetstiden.upptar av

Kvinnor hemarbetar i snitt 33: timmar17 vecka och marknadsarbetarper
27:16 timmar. Motsvarande värden för 20:09 respektivemän är 41:06
timmar. Männen arbetar på marknaden och mindre i hemmet änmer
kvinnor. Det totala arbetet i marknadsarbete och hemarbete uppgår för
kvinnor till 60:33 timmar och för till 61:15 timmar.män Detta innebär

kvinnor ochatt arbetarmän ungefär lika mycket.sammantaget
Siffrorna återspeglar vid definition hemarbete förutomen tra-av som

ditionellt hushållsarbete matlagning och disk innefattarävensom repa-
rationer och underhåll hem och bil. Med definitionsnävare ärav en

hushållsarbete mindre.mannens
Vi skall i detta kapitel visa hushållens val samverkanatt styrs av

mellan produktivitetsfördelningen, lönestrukturen beskattningen.samt
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hushålls-Figur 2.1 Veckoarbetstid för och marknadsarbete för kvinnor och män
1974, 1981 och 1991

Timmar veckaper

1974 1981 1991

marknadsarbeteMän hushållsarbeteMän- - - - -- - - - -
Kvinnor marknadsarbete Kvinnor hushållsarbete- - -

Källa: Nenno 1993.

med2.1 andraByta

Låt utgå ifrån enkel ekonomi med två hushåll. Det hushålletoss en ena
bättre på producera och det andra bättre på produceraär äratt attvara y

tjänst finner därför påDe de tjänar byta med Fråganandra. äratt attx.
dock hur mycket de skall byta med andra. Det bytet, marknadseko-är
nomins grund, och den specialisering därmed följer valetstyrsom som
mellan hushålls- och marknadsproduktion.

Om allt arbete utfördes hushållen i hemmet skulle levnadsstandar-av
den sannolikt på nivå före industrialismens genombrott.vara samma som

tillverka de hushållsfomödenheterBara behövs i hushållet skulleatt som
åtskilliga årets timmar. exempelEtt tillverkning tändstickor.ärta av av

Den sammanlagda arbetstiden från skogsarbetaren fram till och med-
den anställde i butiken läggs ned på enda tändsticksask uppgårsom en-
inte till sekunder.10 Läsglasögon tidigare bara denänmer som var
välbärgades hjälpmedel kan köpas i bensinmacken till kostnadnu en av
100-200 kr, vilket eller två timmars arbetsinsats. Detmotsvarar en ger
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illustration på de specialiseringsvinster finns i våren enorma som pro-
duktion Edin och Hedborg, 1980.

Hushållens beslut hur mycket skall tillverkas i hemmet ellerom som
köpas på marknaden bygger först och främst på de specialiseringsvinster
hushållen kan få sälja sitt arbete på marknaden och byta tillattgenom
sig resultatet andra människors arbete. publicerades1776 boken Na-av
tionemas välstånd. I den ville grundaren den moderna nationalekono-av
min, Adam Smith, visa på marknadens, och arbetsfördel-egennyttans
ningens välsignelse. På frågan hur samhället skulle bli bättre svarade
Smith bagaren varje dag bakar bröd för mitt frukostbord, inteatt godav
vilja egenintresse. Bagaren bakar bröd för skapa sittutan att egetav
levebröd. Om alla hävdar sitt egenintresse kommer också samhället att
bli starkare, Adam Smiths slutsats. Detta teori ladevar var en som
grunden för den moderna nationalekonomin. I centralt avsnitt i bokenett
visade Adam Smith hur effektiv produktionen blev specialisering.genom
Smith beskrev tillverkningen knappnålar och visade hur effektivt deav
kunde tillverkas arbetsdelning i industriell tillverkninggenom en
Smith,l776.

Ekonomisk teori utgår ifrån specialisering och skillnader mellanatt
människors produktionstörmåga skall utnyttjas. Teorin för hushållsar-
bete baserad på principer teorin för handelår mellan länder. I kort-om
het; och kvinnor skall allokera sina marknads- och hushållsaktivi-män

efter deras komperativa fördelar för njuta möjligateter störstaatt nytta.
Detta förmodas nås konsumera och fritid vilka produce-attgenom varor

både marknaden och hushållsarbete Pålsson, 1994.ras av
Uttrycket komperativa fördelar använder ekonomer för visa tvåatt att

länder tjänar på handla med varandra och de kan utnyttja speciali-att att
sering i varje land. "En de grundläggande frågorna förteorinav som
internationell handel har besvara varför handel alls förekom-att är,

De klassiska nationalekonomerna betraktade arbetskraftenmer. som
enda produktionsfaktor och sade, olika produktivitet hos arbets-att
kraften olika länder orsakade handelnvår kurs. Påi frågan varförom
länder tjänar på handla svarade de klassiska nationalekonomernaatt att
så länge kostnadsförhållandena skiljer sig mellan länder, kommer båda

vinna på handel Södersten, 1969.att
Om hushållet inte skulle kunna vinna något på byta med andraatt

skulle hushållsarbetet helt dominerande. En rad de ochvara av varor
tjänster hushållen idag köper substitut för sådant hushållenärsom som
själva kan utföra, bygga, laga tillverka kläder,t.ex. mat, trans-reparera,

Hushållen köper ändå del konsumtionenportera frånstorm.m. en av
marknaden på grund de specialiserat sig på produktion. Viattav annan
ordbehandlar, vårdar, undervisar, bygger bilar, säljer Det ärvaror m.m.
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arbetsinsatsspecialisering reducerat löntagaresi grunden denna som en
Underfrån timmar till timmar 1980.på marknaden 2 700 1890 l 450

1990-talet ochökade åter andelen arbetad tid liksom underåttiotalet var
kvinnors ökade förvärvsfrekvens,timmar. viktig orsak1995 544 Enl är
barnomsorgen.framför allt till följd utbyggnaden avav

år i Sverigearbetade timmar och sysselsattFigur 2.2. Genomsnittligt antal per
1890-1995

arbetstimmarAntal

3000--

2500--

2000--

1500--

1000

500-

+0

Maddisson och 1996d.Källa: 1982 OECD

hemmaArbeta2.2

ocksåhushållet vill producera hemma bestäms hemmetsmycketHur av
mycketmodernt svensk hem har idag troligen likaproduktivitetsnivå. Ett

liten hade i sekletshushållsapparater verkstad bör-energi i sina som en
har blivit mekaniserad arbetsplats med matberedare,jan. Hemmet en

mikrovågsugnardiskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare, dammsugare,
Vårdi flera avseenden effektiv arbetsplats. ochHemmet är en om-m.m.

däremot svårare rationaliseraockså städning, är attsorg, men
Wennemo, 1997.

andelen sysselsatta i några olika näringsgrenarFiguren nedan visar
social och sjuk-Slående andelen sysselsatta isedan 1910. är att omsorg
hushållsarbete minskat.vård ökat samtidigt andelen sysselsatta isom

både på löneutjämning och ökad skatteandel i ekonomin.visarDetta en
relativt dyrare anställa i hemmet samtidigt kommu-Det är attsett som
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inkomster har ökat, vilket ökat de offentligt finansierade hushåll-nernas
tjänsterna.snära

Figur 2.3 Andel sysselsatta i olika näringsgrenar 1919-1995
Procent

25 -- Social omsorg,- - - - - -
sjukvård

-B-Hotell och restaurang20
Hushållsarbete

15 hushållsnäraAnnan"
service

10 --

5 1-

0 : l l l l :. .
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Källa: Wennemo 1997.

Valet arbete i hemmet och marknaden bestäms fördelarna medav av
specialisering i produktionen. Det bestämmer hur mycket byter ärsom
skillnaden i produktivitet. Som det uttrycktes i citatet tidigare: så länge
kostnadsförhållandena skiljer sig mellan länderna, kommer båda vin-att

på handel. Så länge det billigare köpa producera självaär änatt attna
kommer del förlagtarbetet till marknaden. Kan hus-stor atten av vara
hållet producera lika effektivt med händer finns det ingen anledningegna

be någon det, förutsatt inkomsterna lika höga forgöraatt att ärannan
alla hushåll. Bytesvillkoren bestäms i detta fall helt produktivitets-av
skillnader mellan hemarbete och marknadsarbete. Allokeringen av resur-

i ekonomin bestäms resursåtgången i produktionen så denser av som
uttrycks i priserna. Om lika lön råder i denna ekonomi och alla tjänar

krl 000 dagen skall kostnaden för eller tjänst med dagsom en vara en
arbete uppgå till Två1 000 kr. dagars arbete kostnad på kr2000ger en

såoch vidare.
När skatter införs förändras prisrelationen mellan hushållens produk-

tion och marknadsproduktionen på grund hushållsproduktionenattav
inte beskattad. teoretisktRent borde hushållsproduktionen också be-är
skattas för få helt ekonomiskt rationell allokering mellan hushålls-att en
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arbete och marknadsarbete. Därmed skulle också skattesystemet vara
likformigt vad hemarbete och marknadsarbete.avser

Lika lön med skatteskillnader.2.3 men

Låt införa skatter. Om effektiv marknadsekonomi medalla ioss nu en
hög grad specialisering producerar för ochl 000 kr dag byterav per

varandra det produktivitetenmed enbart prisrelationen ochär avgörsom
grunden hushåll.bestämmer för byte mellan Om istället konsumenten

först ska betala inkomstskatt på behövs inkomst på56 procenten en
kr för köpa arbete någon hushållen2 300 dags Föratt atten av annan.

villigaska köpa arbete måste marknadsproducenter utföraattvara ar-
dubbelt så effektivt hushålletbetet själv kanän göra.mer som

realiteten skillnadernaI Anta lönen för den utförär större. att som en
tjänst kr. Därtill kommer arbetsgivaravgift pål 000 330 kr ochär en
därefter Tjänsten kostar totalt l 660 kr. löntagare skallFör attmoms. en

rådhar köpa tjänsten måste denne först tjäna kr vid4 000att ca en
marginalskatt på och egenavgifter.56 Detprocent motsvarar en
skattekil eller produktivitetsfaktor på hushålleteller4nämnare atten
skulle kunna ha 25 marknadens effektivitet i utföra tjäns-procent attav

ändå påoch vinna ledigt från sitt för utföraarbete arbetet iten att ta att
hushållet.

Skatter skjuter kil mellan priset bestäms produktivitets-en som av
kostnaden och marknadspriset. kil, ellerDenna produktivi-rättare sagt
tetsfaktor se fotnot, i Sverige gånger2,5-4 timlönen före skattär
skillnaden påberor olika marginalskattesatser. produktionDen hus-
hållen ändå köper således minst 2,5-4 gånger effektivareär än om
själva utförde den. Vid del produktionen sjukvård, till-storen av som
verkning hushållsapparater och reparation datamaskiner mark-ärav av

skattekilen kan beräknas enligt följande:
skattekil 1-l-tmomsl-t;/(l+t,) där marginella in-dentmomsär momssatsen, är
komstskattesatsen och arbetsgivaravgiftema.storleken på Vid på 20är momssatsen

marginalskatt på 58,6 inkl. egenavgifter och arbetsgivaravgifterprocent, procenten
på 32,92 uppgår skattekilen till 75,1 Skattekilen kanprocent procent. sägas ettvara

skillnaden mellan pris inklusivemått på det skatten betalarköpare och detsom en
pris exklusive skatten säljaren erhåller. utnyttjasI begreppet skattekiltextensom ovan
på något annorlunda i ställetBegreppet kvoten mellan nödvändig bruttoer-ett sätt. är
sättning och nettoersättning. bruttoersättningOm kr och skattekilen100 75,1är är

nettoersättningar tilluppgår blir då24,9 100-75,1. Kvoten 100/24,9.procent 4
begreppDetta talar vilken merproduktivitet krävs för beskattat arbete skallattom som

konkurrenskraftigt jämfört med obeskattat och kan benämnas produktivitetsfak-vara
torn.
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hundratals gånger effektivarenaden producera och mycket skulle viatt
aldrig producera.själva klara attav

Det arbetet framför-5 BNP. Detutgörsvarta uppemot procent av
tjänsterallt där vårt arbete substitut. Vi därför vid 95är näraeget vet att

allt arbete utförs på marknaden producentema minstårprocent av som
gånger effektivare2,5-4 själva utför arbetet.än om

Om hushållen istället skulle få dra utgiftema för tjänster vid be-av
räkning den beskattningsbara inkomsten så de bara behöver tjänaattav

kr för betala1 000 l 000 kr. skattesystemet skulle då inte kräva hög-att
produktivitet säljaren köparen. Avgörande skulle i stället bliänre av av

köparens timlön jämfört med säljarens. Med andra ord skulle löne-egen
relationerna bestämma hur mycket hushållsnära produce-tjänster som
rades ekonomin.i

kunskap2.4 eller tidByta

tredjeI det inför löneskillnader. Vårt påstående det vidsteget är attnu
existerande skattekilar bara kommer mycket liten del hus-att vara en av
hållen har råd köpa tidsbyte.attsom

Det specialiseringen minskat arbetstiden och samtidigt ökatär som
välståndet. Hushållen köper i huvudsak produkter andra i kraftsom av
kunskap eller särskild kapitalutrustning har bättre förutsättningar att
producera. Mer sällan byter hushållen tid med varandra, dvs. produktion

inte har specialiseringsvinster. Det krävs oftast mycket högsom en egen
produktionsförmåga för ha råd bara köpa tid andra. Om högatt att av
och låginkomsthushållen har lika preferenser fritidför behövs vid en
skattekil på också gånger så höga4 4 inkomster hos köparen hossom
producenten, för det skall uppstå byte påbygger köparenatt ett attsom
önskar byta bort timma hushållsarbete fritid.moten

Tidsbyte sker dock via den informella sektorn. Ett exempel på tids-
byte under klippa varand-är sommarsemestem turas attgrannar som om

påEtt exempel byte tjänster mellan föräldrargräsmattor. annat ettras av
de hem varandras barn från dagis och fritids eller skjutsarär när tar

till fritidsaktiviteter. härMen det också effektivitetsvinstär en genom
skaleffekter på grund det inte längre tid hämta tvåatt äntar att ettav
barn från dagis fritids.eller

ekonomiEn bygger på andel tidsutbyte förutsätterstor storasom en
inkomst och produktivitetsskillnader mellan de arbetar. Ekonomensom

Pålsson,Arm-Marie föreslagit s.k. pigavdrag, har därför heltettsom en
logisk argumentation. för småDet löneskillnader i Sverige för detär att
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skall uppstå betydande byte arbetstid mellan hushållen denett överav
vita marknaden.

Låt det i genomsnitt kostar kr köpa1 000 dagsanta att attoss en ar-
bete någon ekonomiI skatter skulleutan ärav arman. en en person som
dubbelt så produktiv genomsnittet kunna köpa dags arbetesom en ge-

själv arbeta halv dag. En produktiv medännuattnom en mer person en
inkomst på kr dag4 000 kan välja bara förmiddagenarbeta ochattper
använda 500 kr för under eftermiddagen köpa tjänster han eller honatt
inte vill utföra, och i stället vinna fritid. blirDe 1 500 kr med-översom
för ändå konsumtionsfönnågan 50 genomsnittet. Detöver ärprocenten
den relativa lönen bestämmer konsumtionsförmågan och den relati-som

konsumtionen, inte den absoluta, bestämmer hur uppfattar vårva som
välfärd. Relativlönen vårt bytesvillkor med andra människor.är

Om skattekil på införs4 priset för halv dags arbete inte 500ären en
Ärkr 2 000 kr. min produktionsförmåga 4 000 kr dagutan äregen per

det inte möjligt arbeta halvtid och köpa tjänster för den andra tidenatt
för kr. Vid hög2 000 beskattning alternativen priset hosär att pressa
producenten lägre lön eller högre produktivitet. Detgenom genom rea-
listiska valet dock utföra arbetet själv eller kanske köpa tjäns-är att att

Det i detta perspektiv kraven på skattereduktion för hushåll-ärten svart.
stjänster och spridning relativlöner skall Skattereduktion har iav ses.

effekt ökade löneskillnadersamma som

Utredningen konstaterar följande proportioner:

Produktivitetsfaktor ärnviktslönJ i aktuell lönprocent av
4 25
2 50
l 100

Utredningens slutsats följande: Vill regeringen nå mycketär storen
ökning hushållsnära tjänster måste antingen skattekilen eller lönernaav
för de utför dessa tjänster sänkas påtagligt.som

2.5 Löneskillnader och konsumtion av

hushållsnära tjänster

Det bestämmer vad vill köpa andra lönerelationen i för-ärsom av
hållande till de tillverkar produkterna.som

Många svenska hushåll på på såväl frukostäter semestern restaurang
ochlunch middag hela veckan. kanDetta de dock bara degöra närsom
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lönenivå. Skillnadenåkt till land med låg i löner mellan Sverige ochett
låglöneländema har råd, och beredda, konsumera kvan-gör äratt att
titeter för de allra flesta inte möjligt hemma i Sverige.ärsom

exempel gäller privata tjänster i Sverige. Om arbetskostna-Ett annat
för byta plåten på bilen kr timmen, skulle långtden 60 i fleratt vore ca

välja och kunna välja byta de rostiga skännama på bilen. Medatt ut
prisrelationer skulle många fler köpa hem eller gå påäven matsamma

få hemmarestaurang, tapetserat osv.
Lika väl bytesvillkoren, dvs. prisrelationema mellan länder be-som

hur mycket importeras respektive bestämmerstämmer exporteras,som
lönerelationema hur mycket andras arbete hushållen bereddaär attav

finnsköpa. Det arbetsmarknad i Sverige till pris kr60 tim-etten av per
lön på kr för kvinnligt arbete35 och kr i timmen för100-150me ca

manligt arbete. Det den marknaden. vilka orsakernaMen tillär ärsvarta
produktionen inte utförs prisertill vita lönebildningenEtt iäratt svar

välfardssamhällen fackligamed organisationer.

2.6 Varför sjunker inte lönerna för

hushållsnära tjänster till 35 kr per
timme

I detta avsnitt skall diskutera vad bestämmer lönenivån i tjänste-som
sektorn.

Västvärlden har upplevt sextioårig epok relativt full sysselsätt-0 en av
ning. innebarDet konkurrens arbetskraften. innebar i sinDet turom

förädlingsvärdet timme skapades i de produktivaatt mestper som
sektorerna påverkade lönesättningen också i andra mindre produktiva
sektorer. förenligtDet med neoklassisk teori vid friär att varaen
konkurrens och hög efterfrågan kommer betinga pris påatt samma
olika marknader. första förklaringenDen industrins produkti-är att
vitetsnivå vid full sysselsättning lönenivån i tjänstesektom.styr

månadslönen1993 i industrin 18 662 kr, i hotell och restaurangvar
15 kr, i övriga privata923 tjänster och i renhållning15 977 och städning

kr. Industrins löner16 427 bara 14 högre änprocent t.ex. restau-var
vilket visar de relativt små löneskillnadema, olikatrotsrangernas pro-

duktivitetsnivåer. Anpassningen sker i detta fall storleken pågenom ser-
vicebranschen i stället för priset.genom
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Vid massarbetslöshet utlöses konkurrens mellan löntagarna och det
kommer leda till framför allt tjänsteproduktionen får lägre löner.att att
Det därför sannolikt västvärlden befinnerär sig i utvecklingatt nu en

löneskillnader där de mindre produktivastörre sektorernamot får sänkta
relativlöner.

Den andra förklaringen löntagarna har bildat fackligaär organi-att0
sationer via avtal med arbetsgivarna förhindrar underlönekon-som
kurrens mellan löntagarna. Det innebär lönerna i vissa sektoreratt
eller för strukturellt arbetslösa inte sjunker till jämviktsnivå.en ny
Till förklaringen kommer arbetsmarknaden inteatt0 ovan som varu-
marknaden klarera med hjälp flexibla priser. Det finns där-synes av
för ekonomiska teorier förklarar varför det effektivt förärsom ar-
betsgivarna inte lönenivån. En teori implicitaatt kon-är attpressa
trakt mellan löntagare och arbetsgivare, syftar till öka lojali-attsom

med företagets mål, motverkar marknadsklarerandeteten lönesätt-en
ning. Arbetsmarknaden konvergerar därmed inte jämvikt medmot en
full sysselsättning. Rörelseriktningen dock ändå lägre lön förär ser-
vicesektorerna.

fjärdeDen faktom välfärdssystemen alternativär inkomstatt0 ger en
löntagarna kan siggör arbeteatt till lägresom mot att ta ettreservera

nivå denna ersättning. Ett socialbidragän på 6 000 kr i månaden, in-
klusive hyra, 30 kr i timmen efter skatt och kr föremotsvarar 45ca
skatt. innebärDet få i Sverige måste försörja sig tiggare elleratt som
sälja sitt arbete till 35 kr därför de har möjlighet till alterna-attca en
tiv försörjning.

Slutsatsen det i välfärdsland medär socialatt trygghet ochett hög
facklig organisationsgrad inte uppstår arbetsmarknad haren som en pro-
duktivitet och därmed lönenivå ligger på tredjedel densom en av genom-
snittsliga lönenivån. Därför ñnns det inte någon vit marknad produ-som

hushållsnära tjänster till lön på kr35 timme.cerar en per
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Långsiktig förändring2.7 av

prisrelationema mellan tjänster och

varor

Skillnader i produktivitetsutveckling mellan produktionssektorema ska-
olika prisutveckling. kallas for Baumolleffekten eñer ekonomDetpar en

orsakerna till tjänster dyrare i förhållan-redovisade upplevsattsom som
varuproduktionz mekanisera in-de till Tjänster inte lika lättär att som

dustriproduktion. drar isär prisrelationema mellan ochDet som varor
produktivitets-tjänster inte främst skatter eller löner skillnaden iär utan

utvecklingen. ständiga fördyring tjänsterna kan inte långsik-Denna av
tigt förhindras med ändrade skatter.

Figur nedan visar prisrelationen mellan kläder och skor och övri-2.5
i konsumtionen hotell ochprodukter den privata samt restaurangerga

övriga delar den privata konsumtionen. Kläder blir successivtmot av
billigare restaurangbesök dyrare. Vår slutsatsmedan blir är ävenatt

prisutvecklingen hushållenmed subvention kommer starkaatten ge
drivkrafter köpa i stället for tjänster.att varor

2 Symfoniorkester inte minutvalsen fortarekan spela varje exempelAtt år är etten
ofta används.som
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Figur 2.4 Prisutveckling för livsmedel kläder och skor i för-restaurang, samt
hållande prisnivåtill genomsnittlig för konsumtionsvaror, 1964-1995 glidande
medelvärden
Prisindex

0,8 --

0,6 -

0,4 --

0,2 --

prisnivå0 knän...............................................................................................
livsmedel

-0,2-

94 " Kläderochskor

-0,s --

-0,8iiiiiillllilliål++lllâilåliiill
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Källa: SCB.
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3 änstesektorn

Tjänstesektom betydande del svenskutgör ekonomi. Privat ochen av
offentlig tjänsteproduktion uppgår till 70 BNP ochprocentca av svarar
för två tredjedelar sysselsättningen. Sektoms tillväxt har pågåttca av
under delen 1900-talet. Mellanstörre 1970 och 1994 ökade tjänste-av
sektoms andel frånBNP till53 69 Expansionen tjänsterprocent.av av

produceras i den offentliga sektorn har i hög grad bidragit till demiasom
uppgång, den privata tjånsteproduktionenäven har ökat högstmen vä-
sentligt.

direktivenI utredaren skall analysera vilken roll privatper-attanges
köp tjänster har för samhällsekonomin. Utredaren skall speci-soners av

ellt uppmärksamma olika tjänsters betydelse för sysselsättningen och för
konsumenternas välfärd.

Inledningsvis i avsnitt 3.1 kort genomgång tjänstesektomsges en av
utveckling. Därefter i avsnitt 3.2 redovisas den privata tjänstesektoms
sammansättning och storlek detI därpå följande avsnittet diskutera3.3
några aspekter kan tänkas karaktäristiska för tjänstesektom.som vara
Det gäller kapitalintensitet, utbildningsnivå, produktivitet,t.ex. regional
fördelning och företagsstorlek. I avsnitt 3.4 diskuteras några variabler

normalt brukar utnyttjas för förklara tjänstesektoms expansion.attsom
Avslutningsvis i avsnitt 3.5 analyseras hur efterfrågan förändrats och
utvecklats.

3.1 änstesektoms utveckling och
sammansättning

Det vanligt karaktäriserar tjänstär att vadattman en genom ange som
skiljer den från Ett första kriterium tjänst uppstår kon-är atten vara. en
tinuerligt under hela produktionsförloppet och produktion och konsum-
tion tjänst infaller normalt samtidigt. Detta medför tjänsten inteav en att
kan lagras. Vidare tjänst immateriell, dvs.är den finns inte etten som
objekt i sinnevärlden. Innehav och äganderätt därför svårare be-är att

Ävenför innehålletstämma än i tjänst kan ofta svårten attvara. en vara
definiera och Standardisering sker därför främst för Ny teknik harvaror.
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och och tjäns-emellertid forskjutit distinktionen mellangränserna varor
många fall mindre tydlig definitionerblir i allt NUTEK, 1995. Deter

genomgång uppdelningutnyttjas i denna emellertid denär gängsesom
nationalräkenskaperedovisas SCB:sisom .

i Sverige har, liksom i andra industrialiserade länder,Tjänstesektom
decennierna och i snabbare taktökat i omfattning under de änsenaste

exkl. bo-den totala ekonomin. Produktionen i tjänstesektorema
stadstjänster ökade med mellan och medan den74 1970 1993,procent
totala produktionen ökade med 51 procent.

utvecklingen går riktning,Den sysselsättningsmässiga i änsamma om
i långsammare takt. Mellan och 1994 ökade sysselsättningen inom1980

samtidigt sysselsättning-tjänstesektom med den totala4 procentca som
inomföll med drygt 5 Hela sysselsättningsöloiingen tjänste-procent.en

sektorn koncentrerad till privata tjänster. Sysselsättningen inom of-var
fentliga tjänster foll aning, vilket tidigare inte inträffat i modernt.o.m. en

nedgångentid. Som framgår figur orsakades i den totala syssel-3.1av
kraftig minskning tillverkningsindust-sättningen framför allt inomav en

rin och byggnadssektom.

Figur 3.1 Sysselsättning i olika sektorer 1980-1994
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.................................1400000- U""""""""" Oñentligsdcto
1200000u

..............................................1000000- , i mTillvakningsind.
-----.300000-

600000-

400000-

"W-200000 Byggnadsind.-

0 . . u u r 1 . . . . . . . |
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

Källa: SCB, Nationalräkenskapema.

Totalt sysselsatte tjänstesektom miljoner8 1994,närmare personer
vilket 70 sysselsättningen. svenska tjänste-Denmotsvarar procentca av

3 På grund förseningar i publiceringen SCB:s nationalräkenskaper utnyttjas iav av
huvudsak data eller1994 1995.t.o.m.
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sektorns storlek skiljer sig inte från andra OECD-ländersnämnvärt
tabell 3.2. Det land i världen starkast specialiserat på tjänsterärsom

USA. Andelen sysselsatta inom tjänstesektomär uppgår där till nämnare
74 Andra länder med tjänstesektor Australien, Belgien,procent. stor är
Frankrike, Italien Luxemburg, Nya Zeeland Schweiz.och I dessa länder
uppgår tjänstesektoms andel sysselsättningen till 60över procent.av

Sverige awiker dock markant inom område. Det gäller fördelning-ett
mellan offentlig och privat tjänstesektor. Sverige och övriga nordiskaen

länder har den andelen tjänster producerade i offentligstörsta regi bland
OECD-ländema tabell 3.2. Följaktligen den privata tjänstesektomär
bland de minsta inom OECD-området. Detta kan delvis förklaras denav

andelen värde och omsorgstjänster Sverige harstora valt produ-attsom
i oñentlig regi förhållandet diskuteras ytterligare i avsnitt 3.5.cera

Relateras sysselsättningen till befolkningen 16-64 år blir bilden något
annorlunda tabell 3.3. Sverige har fortfarande den andelen of-största
fentligt sysselsatta, skillnaden jämfört med flertalet andra länder ärmen
mindre. På liknande hamnar andelen sysselsatta i den privatasättett
tjänstesektom något genomsnittet för OECD-ländema.nämnare Detta
hänger i hop med Sveriges jämförelsevis höga sysselsättningsandel av
befolkningen.

Sverige uppvisar också annorlunda det gäller syssel-ett mönster när
sättningstillväxt. Mellan 1980 och ökade1994 sysselsättningen inom
tjänstesektom med i genomsnitt 0,3 år, vilket betydligtprocent per var
lägre i andra jämförbara länder förutomän Finland. Sverige hade ock-
så påtagligt lägre tillväxt inom privata tjänster, för offent-ävenen men
ligt producerade tjänster utvecklingen de låga siffrorna förvar svag
Sverige och Finland hänger delvis med krisåren i börjansamman av
1990-talet.
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sysselsättningstillväxt 1980-1994årlig3.1 GenomsnittligTabell
Procent

sysselsättningTotalOffentliga tjänster SummaPrivata tjänsterLand
tjänster

1,62,5Australien l2,6
0,10,6Danmark 0,80,5

0,3 -1,11,3Finland -0,2
0,01,8 1,5Frankrike 1,3
0,6-0,4 1,3Holland 1,8
0,91,70,21,9Japan
0,41,62,61,1Norge
0,41Tyskland 0,72,0
-0,40,3-0,lSverige 0,6
1,52,30,92,7USA

och 1996a.Källor: SCB OECD

änstesektom3.2 Den pnvata

tjänstesektom 1994.privata 1 472 000Totalt sysselsatte den personer
Störstskilda verksamheter.antalprivata tjänsterna omfattarDe ett stort

de sysselsattaför tredjedeldetaljhandelparti- ochär avsvarar ca ensom
leasingsamfardsel, konsulttjänster ochdelarñgur Andra3.2. ärstora

övriga privata tjänster.samt

tjänstesektorprivatFigur 3.2 Sysselsättning inom

Övrigaprivata
Pani-ochtjänster

detaljhandel19%
33%

Fastigh.,
uppdragetc.

18%
ochRestaurang

nk hForsâkringBa hotenoc SamfardselPostochtele5% 614%4%

Källa: Nationalräkenskaperna.SCB,
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Den privata tjänstesektorn i Sverige redan framgått betydligtär som
mindre i många jämförbara länder.än Det gäller framför allt delsektorer

handel, hotell och övriga privata tjänsterrestaurang tabellsom samt
3.2. denI delsektom sysselsättningsandelen ungefärär hälften såsenare

genomsnittet för OECD-ländemastor 7 jämfört med 15som procent ca
procent. sektornI återfinns många serviceyrken inom renhållningt.ex.
och städning, reparationer och övriga hushållstjänster. Den forskning
och undervisning och sjukvård sker i privat regi tillhör också dennasom
delsektor. länderI Australien, Belgien, Holland, Irland, Japan, Nyasom
Zeeland, Tyskland och USA variera delsektom mellan och15 29 procent

sysselsättningen Om sysselsättningen i olika sektorer relateras tillav
befolkningen 16-64 år blir skillnaderna inte dramatiska tabell 3.3.
Sverige uppvisar fortfarande relativt liten andel sysselsatta inom han-en
del, hotell och och mycket liten andelrestaurang sysselsatta inom öv-en
riga privata tjänster.

Den privata tjänstesektom i Sverige har utvecklats relativt desvagt
åren.15 De enda delsektorersenaste uppvisar långsiktigsom en mer

ökning sysselsättningen uppdragsverksamhet ochär övriga privataav
tjänster i bilaga 3.1 redovisas sysselsättningsutvecklingen i detalj.mer
I och för sig har delsektorer och hotell, samfärdsel,t.ex. restaurangsom
banker och försäkringsbolag bostäder och fastigheter ökat sinsamt sys-
selsättning jämfört med 1980, sektorerna uppvisar nedgång demen en

fyra till fem åren. Till viss delsenaste hänger detta medsamman
krisåren i början 1990-talet. Bank- och försäkringssektoms utveck-av
ling utmärkt påär exempel detta. Andraett områden hotell ocht.ex.som

samfärdsel och fastighetsförvaltningrestaurang, belades med full imoms
samband med skatterefonnen, vilket rimligtvis bör ha påverkat hushål-
lens eñerfrågan och konsumtionsmönster.

En viktig del inom den privata tjänstesektom benämns "övriga pri-
Övrigatjänster" i nationalräkenskapema.vata privata tjänster, ärsom

den heterogena tjänstesektom, förmest femtedel syssel-svarar ca en av
sättningen inom sektorn och har ökat sysselsättningen med drygt 15 pro-

sedan 1980 ñgur 3.3. Inom delsektomcent det områden privatär som
undervisning och sjukvård rekreation står för denna ökning.samt som
Däremot uppvisar renhållning och städning, reparationer hushållsva-av

och övriga personliga tjänster t.ex. frisörs-, foto- och tvätteritjäns-ror
ter vikande sysselsättningsutveckling.en
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tjänstesektor ioffentligochprivatinomSysselsättningsfirändringar3.2Tabell
OECD-ländema

sysselsättningenAndel av

syssel-TotalOffentligaÖvriga privataprivata SummaBank,SamlärdselhotellHandel,
sättnings-tjänstertjänstertjänsterförsäkring,kommuni-ochochLand tillväxtochbostäderkationrestaurang 1980-1994uppdrag

199419801980 19941980 19941980 1994199419801980 1994

65,928,710,06,1Zeeland 21,1Nya -------- 22,75,6 5,565,657,821,612,6 22,08,56,17,225,2Australien 20,1
20,714,515,559,217,5 50,913,715,111,14,24,521,6 22,4USA
6,458,249,825,121,68,65,75,36,116,4 19,3Irland -- 12,7 8,314,556,648,017,615,312,88,66,66,519,617,5Holland
5,454,540,420,614,35,93,36,77,821,3Grekland 15,0 -- 24,710,810,853,843,410,2 17,39,06,8 5,120,6 7,021,2Luxemburg

13,149,81,611,516,420,2Schweiz ------- 13,56,7 6,049,643,622,716,14,74,05,55,716,717,8Japan
17,414,0 14,349,07,7 44,01,7 5,29,2 15,66,624,022,9Kanada

19,3 1,418,948,819,6 42,112,83,83,26,419,0 7,118,9Belgien
16,2 1,143,6 14,534,015,56,4 9,55,718,9 21,8Italien -- 31,1 6,123,242,639,19,18,47,95,09,19,116,6 16,5Norge

3,521,817,635,6 41,45,57,7 4,16,0Österrike 7,520,7 6,918,5
27,8 0,621,941,334,97,15,010,97,85,85,416,7 17,5Frankrike
15,1 6,214,640,714,6 33,49,23,35,5 2,85,617,2Tyskland 15,7
32,8 1,528,540,335,012,99,05,76,5Storbritannien19,5 21,7 -- 1,315,9 110,640,037,56,69,35,22,66,3 5,622,7Spanien 19,3

15,619,637,7 15,733,37,77,28,76,6 5,414,6 7,313,4Island
-5,032,036,6 30,731,95,7 7,05,7 8,96,76,613,9 14,1Sverige

28,3 31,0 1,236,434,15,910,2 5,47,97,06,913,2Danmark 13,9
-15,125,117,835,832,13,5 3,39,07,7 5,715,8 7,1Finland 15,7
15,418,814,426,022,41,9 3,92,73,6 2,54,515,7Portugal 13,4

1996a.Källa: OECD
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Tabell 3.3 Sysselsättningsförändñngar inom privat och offentlig tjänstesektor i
OECD-länderna

Andel befolkningen 16-64av.

Land Handel,hotell Samlärdsel ÖvrigaBank, privata SummaprivataOffentliga Total sysseoch ochkommuni-restaurang försäkring, tjänster tjänster tjänster sättnings-kation bostäderoch tillväxt
uppdrag 1980-19941980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993

Australien 13,4 16,8 4,8 4,1 5,7 8,4 14,7 14,4 38,6 43,7 3,8 3,6 22,7Nya Zeeland 13,9 4,0 6,6 18,9- 43,4- - - - - - -USA 13,7 15,4 2,9 2,9 7,1 10,4 8,7 12,0 32,4 40,8 9,9 10,0 20,7Luxemburg" 13,5 15,2 4,4 5,0 3,3 6,6 6,5 12,8 27,7 39,6 6,9 8,0 24,7Japan 13,3 12,8 4,2 4,2 3,0 3,6 12,0 17,4 32,5 38,0 5,0 4,6 13,5Schweiz 14,5 4,6 8,2 8,3- 35,6- 9,4- - - - -Irland" 9,3 10,7 3,5 2,9 3,2 4,8 12,3 14,0 28,4 32,5 6,4- -Norge 12,6 12,2 6,9 6,8 3,8 5,9 6,3 6,7 29,6 31,6 17,5 23,1 6,1Kanada 14,3 14,7 4,1 3,4 5,8 7,2 3,3 4,7 27,5 30,0 8,7 8,8 17,4Grekland 8,6 11,3 4,4 3,5 1,9 3,1 8,2 10,9 23,1 28,9 5,4- -Holland 9,2 9,9 3,4 3,4 4,5 6,5 8,1 8,9 25,2 28,7 7,6 6,4 8,3Island" 9,9 10,6 5,4 4,9 4,0 6,4 5,3 5,6 24,6 27,5 11,6 14,3 15,6Belgien 10,9 10,7 4,1 3,6 1,9 2,1 7,4 11,0 24,1 27,4 10,8 10,8 1,4Sverige 11,1 10,2 5,3 4,9 4,5 6,4 4,5 5,0 25,4 26,5 24,4 23,1 -5,0Tyskland" 10,4 11,2 3,7 3,6 1,8 2,2 6,1 9,5 22,0 26,5 9,6 9,8 6,2Österrike 12,5 13,2 4,7 4,8 4,1 4,9 2,8 3,5 24,0 26,5 11,9 13,9 3,5Danmark 10,2 9,3 5,1 4,9 5,8 7,2 4,0 4,2 25,1 25,7 20,8 21,9 1,2Italien 11,2 12,5 3,4 3,7 5,6 8,9 20,2 25,2 8,6 9,3 1,1- -Frankrike 10,7 10,2 3,5 3,4 5,0 6,4 3,2 4,2 22,3 24,1 14,0 16,2 0,6Storbritarmien11,5 12,4 3,8 3,3 5,3 7,4 20,6 23,0 16,8 18,8 1,5- -Finland 11,0 8,9 5,0 4,4 4,0 5,1 2,4 1,9 22,4 20,2 12,4 14,2 -15,1Spanien 9,5 11,1 3,1 2,7 1,3 2,5 4,6 3,2 18,5 19,6 5,2 7,8 11,3Portugal 8,4 10,5 2,8 1,6 1,6 1,8 1,2 2,6 14,0 17,4 9,0 12,6 15,41992-års data
991 1-års data

" 1990-árs data Västtyskland
Källa: OECD 19963.



SOU 1997:17Tjänstesektorn62

tjänsterövriga privataSysselsättningsutveckling inomFigur 3.3
Antal
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klassiñ-olikadet månganäringsgrensindelning finnsFörutom sätt att
produceradeoffentligttidigareredovisatstjänster. Ett ärsätt somcera

tjänsteproduktio-offentligaproducerade tjänster. Dentjänster och privat
kollektiv för-ochprivat förbrukningi tjänster harkan delas in somnen

genomförandeoffentligt och privatockså skilja påbrukning. gårDet att
finansiering.och privatoffentligtjänster respektiveav

så består dentjänstesektompå privatadenOm vi koncentrerar avoss
kun-olikatjänster mederbjudermånga olika delbranscher typer avsom

kunder. Tjänstermycket olikatillproduktionsfaktorerskapsinnehåll, etc.
då benäm-och kanföretag och konsumentersig till bådekan riktat.ex.

belysa dettakonsumenttjänster. Förrespektiveproducenttjänster attnas
i natio-i olika komponenterslutkonsumtionenmöjligt deladetär att upp

olikaanvändningenhurtabell illustrerasnalräkenskapema. I 3.4 av
använd-Ungefär hälftendelbranscher.fördelas inom olikatjänster av

detgälleri näringslivet. Främstgår till andra företagningen tjänsterav
uppdragstjänster. Detransporttjänster ochförsäkringstjänster,bank- och

slutanvän-konsumenterfrämst har privatatjänsteproducenter somsom
undervisning, rekreation,hotell ochbostadssektom,dare restauranger,är

övriga personliga tjänster.reparationer och
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Tabell 3.4 Tjänsteproduktionens fördelning på användningsområden 1993
Procentuell fördelning användningenav

Procentuell fördelning användningenav
Summa Insats Offentlig Privat Invester- Export
använd- närings- förbruk- konsurn- ingar

ning livet tionmng
miljarder

kr
Hotell och 44,2restauranger 28,1 6,1 65,8 0 0
Transporttjänster 152,9 56,0 7,3 17,3 0 19,2
Post- och teletjänster 47,4 45,8 15,2 35,1 0 3,9
Bank- och törsäkringstjänster 101,9 91,1 2,0 6,9 0 0
Småhusboende 139,8 O 0 00,01 0 0
Andra fastigheter 16,81 17,0 19,8 63,2 0 0
Uppdragstjänster 174,2 59,7 11,7 1,8 10,7 16,0mm.
Renhållning och städning 18,9 90,1 9,3 0,6 0 0
Undervisning och forskning 43,8 25,6 18,7 55,7 0 0
Rekreation 27,8 6,3 0,6 91,6 0 1,5
Reparationer 38,0 33,1 1,4 65,5 0 0
Övriga personliga tjänster 11,9 17,6 17,2 64,8 0,4
Källa: SCB, Nationalräkenskapema.

Det också möjligt dela in denär privata tjänstesektorn i kunskap-att
sintensiv och arbetsintensiv produktion. De kunskapsintensiva tjänsterna
omfattar tjänstebranscher med hög uttbildningsnivå bland de anställdaen
och har ökat sin andel både produktionen och sysselsättningen tabellav
3.5. Den snabba tillväxten återspeglar dels expansionen på de ñnansi-
ella marknaderna under l980-talet, dels tillväxten olika kon-typerav av
sultbolag. I relativt utsträckning består den kunskapsintensivastor delen

olika producenttjänster.av

3 17-0140
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fördelningTabell 3.5 Tjänsteproduktionens
sysselsättningproduktion ochProcentuella andelar av

SysselsättningProduktion
199319701970 1993
1,60,69,5 13,4Bostäder och

fastigheter

23,818,1 24,319,7Arbetsintensiv
änsteproduktion

13,4 12,5Parti- detaljhandel 9,9 8,8och
2,11,3 2,0och 1,5Restauranger

hotell
6,44,2 5,65,4Transporter

1,7 1,52,0 2,4Post och tele
1,6 1,3Anställda i hushållen 0,9 1,4

14,68,5 14,8 9,9Kunskapsintensiv
änsteproduktion

2,1törsäk- 5,0 1,5Banker och 2,4
ringsbolag

2,1 5,1Uppdragsverksamhet 2,6 5,4
Övriga 6,3 7,4privata tjänster 3,5 4,4

Nationalräkenskapema.Källan SOU 1995:4 och SCB,

tjänster har däremotarbetsintensiva privataArbetskraiten inom den
tjänster rik-utbildningsnivå och utbudetrelativt låg genomsnittlig aven

framgårSomprivata konsumenter.sig i relativt hög utsträckning mottar
femtonårs-dentabell sektorn utvecklats under3.5 har senastesvagtav

pååtminstone till del torde bero denperioden, vilket ogynnsammaen
faktor kanden privata konsumtionen. Enutvecklingen attvaraannanav

kraftigt den momsbreddningrelativtdessa sektorer drabbades somav
i detalj iskatterefonnen detta diskuterasi samband medskedde mer

avsnitt 3.5.

för tjänstesektomUtmärkande drag3.3

bestårrelativt heterogen sektor. Denprivata tjänstesektomDen är aven
mycket olika in-delbranscher producerar tjänster medmånga olika som

lönevaria-utbildningsbakgnmd ochnehåll. anställda har skiftandeDe en
i olika formermånga fall betydande. Produktionen skertionema iär av

arbetsför-kapitalintensitet och regionalföretag varierande gradmed av
delning.

några i viss månavsnitt beskriva dragAvsikten med detta är att som
områ-gällerkaraktäristiska for den privata tjänstesektom. Detkan vara
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den företagsstorlek, kapitalintensitet, produktivitet, utbildningsbak-som
grund och regional struktur.

Företagsstorlek

Totalt finns det 560 000 företag i Sverige, tjugotal in-ettca storamen
ternationella koncerner dominerar det svenska näringslivet. De står för

tredjedel industrisysselsättningen, hälñen den svenskaen av exportenav
och 70 industrins samlade forsknings- ochprocent utvecklings-ca av
kostnader.

Inom den privata tjänstesektom bilden annorlunda. Närmareär 60
sysselsättningen återfinns i småföretag färreprocent 200 anställ-änav

da och då främst i mycket små företag med mindre 10 anställda. Enän
relativt del dessa saknar anställda ochstor drivs således enbartav av
ägaren.

Det främst inom hotell ochär parti- och detaljhandel,restauranger,
fastighetssektom och övriga personliga tjänster tjänsteprodulctionensom
utförs i småföretag. Det finns emellertid också tjänstebranscher do-som
mineras fåtal företag, det gäller bankerett och försäkringsbolagstoraav

och kommunikationer.transportsamt

Tabell 3.6 sysselsättningen någrai branscher fördelat efter töretagsstorlek
Procent

0 1-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-
Jordbruk 63,9 19,3 3,2 2,7 1,0 1,0m.m. 2,1 6,8
Tillverkningsindustri 2,9 7,5 5,1 9,2 8,4 8,7 13,3 44,9
Byggnadsindustn 12,4 24,3 10,3 10,6 5,1 3,7 4,1 29,5
Parti- och detaljhan- 13,1 26,4 11,1 11,8 6,8 5,9 7,2 17,7
del etc.
Hotell och 12,2restau- 25,2 12,8 16,8 7,9 5,3 6,8 13,0
ranger
Transport och 6,4 12,9 5,6 6,4 3,7 3,3 5,7 60,0
kommunikationer
Banker och törsäk- 2,8 3,9 1,9 4,0 4,7 6,3 6,2 70,2
ringsbolag
Fastighetsbolag, 21,5 21,0 6,8 8,2 6,4 6,2 8,4 21,5
uthymings- och
företagsservicefirmor
samhälleliga och 16,9 25,6 10,8 13,4 9,2 9,0 7,4 7,7
personliga tjänster
Samtliga branscher 9,6 11,9 5,1 6,6 4,7 4,6 6,6 50,9
I företag med 0 anställda har antagits endast verksam.att Antalet företagägaren är med 0
anställda har adderats till det totala antalet anställda i varje bransch.
Källa: SCB.
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Undertjänstesektorema.företag återfinns inomnystartadeflestaDe
överstiger tjänste-vilketuppgåttår till 80har andelen procent,casenare

företagen inomFramför alltandel sysselsättningen.sektoms startasav
företagstjänsterochverksamhetfinansielldelsektorer samtt.ex.som

de60och hotellrörelse närmarevaruhandel-, procentrestaurang- av
personliga och socialaUngefärföretagen. 15nystartade procent avser

tjänster.

Kapitalintensitet

mindretjänstesektomprivataföretag inom denallmäntRent varaanses
kapitalintensiva företagjämförelse medikapitalintensiva. Framför allt

ochvidareförädling råvarorpåindustrin baseradeinom är somavsom
energi intensivt.både kapital ochanvänder

betraktar kapitalinsatsenockså brabildenDen stämmer per ar-om
kapitalintensiteten tilltjänstebranscher uppgårbetstimme. flertaletInom

naturliga undantagenhälñen industrins. Dehälften eller mindre ärän av
de branschersamfärdsel. Inomoch telefastighetsförvaltning, samtpost

renhållningför utredningen,särskilt intresse restaurang,är t.ex.som av
Även ka-kapitalintensiteten låg.städning reparationer,och ärsamt om

förhållandevis lågarbetstimme kan upplevaspitalintensiteten somper
realkapitalmängdentjänstebranscher så blirdessa renodladeinom av

renhåll-årsanställd.beräknas Inomrelativt betydande det t.ex.perom
helårsanställd tillrealkapitalstockenuppgårning och städning per

till kr.kr och inom reparationer 220 000330 000

på 1994Några mått kapitalintensitetTabell 3.7 olika

Kapitalstock arbetadLöneandel förädlingsvårdet perav
timme,krtill faktorpris %

637Tillverkningsindustri 64,1
19019,7 9El, värme,vattengas,

19381,0Byggnadsindustri
33479,1Parti-ochdetaljhandel
285hotell 73,6Restaurangoch
83264,8Samfärdsel
902lochtele 47,8Post

4l 4ochförsäkring 50,3Bank
15578Fastighetsförvaltning 14,4
298maskinuthyming 73,6Uppdrag,
228Renhållning,städning 67,5
146Undervisning,sjukvård 81,5m.m.
15953,9Rekreation
152Reparationerochövrigt 38,1
1480Näringslivet 52,7

Nationalräkenskapema.Källa: SCB,
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Även löneandelen forädlingsvärdet löner, kollektiva avgifter, ka-av
pitalförslitning och driftsöverskott indikerar tjänsteföretagen äratt
mindre kapitalintensiva tillverkningsföretagen. Bilden dockän är mer
splittrad i detta fall. Förutom och tele och fastighetsförvaltning harpost
branscher bank och försäkring, rekreation och reparationert.ex.som en
lägre löneandel industrin de två sistnämnda branscherna harän dock
mycket höga driftsöverskott varför1994, längre serie möjligen etten ger

resultat. Restaurang och hotell renhållning och städning harannat samt
däremot högre löneandel.en

En möjlig delförklaring till de skillnaderna kan ocksåstora attvara
det möjligt utnyttja kapitalet effektivt inomär industrin. Däratt ärmer
det möjligt effektivisera kapitalutnyttjandet Ökat.ex. att attgenom pro-
duktionen med ytterligare skift. Någon sådan liknande möjlighet före-ett
ligger sällan i tjänstesektom.mer

4Produktivitet

Som framgått avsnitt har3.1 sysselsättningen i industrin gått tillbaka,av
medan det skett måttfull, expansion inom tjänstesektom.än Dettaen, om
brukar delvis förklaras med den snabbare produktivitetsökningen in-att

varuproduktionen leder till minskning antalet sysselsatta inomom en av
industrin, medan tjänsteproduktionen inte har möjligheter tillsamma ra-
tionaliseringar. Allt färre anställda behöver således sysselsättas inom
industrin vid produktionsökning. En produktionsökning inom tjänste-en
sektorn leder däremot till relativt fler jobb på grund den lägreav pro-
duktiviteten i sektorn förhållandet diskuteras vidare i avsnitt 3.4.

figurI 3.4 redovisas hur produktiviteten i tjänstesektom utvecklats i
jämförelse med tillverkningsindustrin. Tjänstesektom har delats kun-
skapsintensiva respektive arbetsintensiva tjänster den indel-närmare
ningen framgår tabell 3.5. Den valda indelningen har inneburitav att
vissa kapitalintensiva branscher kommit klassificeras arbetsin-att som
tensiva.

4Avsnittet bygger i huvudsak NUTEK 1994a.
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Figur 3.4 Utvecklingen totalfaktorproduktivitet i tjänstebranscher in-samtav
dustrin. Index 1970100
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Källa: SCB.

arbetsintensivaDe tjänsterna har haft relativt god produktivi-en
tetstillväxt och skillnaden jämfört industrinmed har minskat. De kun-
skapsintensiva tjänsterna har däremot haft minskande produktivitet.en
Förklaringen till den lägre produktivitetsutvecklingen inom den senare
sektorn kan den arbetsintensiva sektorn består kapitalintensi-attvara av

delsektorer och telekommunikation, ocht.ex. post- transporterva som
parti- och detaljhandel där det kan lättare rationalisera. kun-Deattvara
skapsintensiva branscherna har ofta högt specialiserade tjänster detsom

svårt standardisera. I alla branscher, i synnerhet i de kunskap-är att men
sintensiva, finns kvalitetsfaktor svår varför produk-är mäta,atten som
tivitetsutvecklingen kan underskattad.vara

Post och telekommunikationer, banker och försäkringsbolag, trans-
parti- och detaljhandel de branscher utvecklats bäst.porter samt är som

Restaurang- och hotellsektom, uppdragsverksamhet och övriga privata
tjänster har haft negativ produktivitetsutveckling.en

börDet betonas produktivitetstalen bör tolkas med försiktighet.att
Framför allt det svårt bedöma de kvalitetsförändringarär att ägtsom

under perioden. statistiskaDet underlaget kan vidare förknip-rum vara
med brister.pat

Även inom respektive bransch kan variationema Framförstora.vara
allt blir skillnaderna tjänstesektorema jämförs med industrin.närstora
Förhållandet kan åskådliggöras nedanståendemed figur visar hursom
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fördelningen företag med olika arbetsproduktivitet inom någrautav ser
olika branscher.

Figur 3.5 Produktivitet och bruttovinstandelar inom och databe-massa papper,
handling, hotell och övriga tjänsterrestaurang samt

Produktivitet

Hellladd
1993Brmovinstmdel

i
ochMusa pçperDldxhmdliu

Monoton

sCvWnwIMITEx1991

Produktivitet

Hcl:lmdel
1993Brmovinstmdel

i
Hotellutbredning" Ösamhälleliga- openna
Manou

°o$åi l l l l l ä40 so ao ao 90
Andel ivymhunprocent

OCOVWVKMJTEKlW7



SOUTjänstesektorn 1997: 1770
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Av figurema framgår produktiviteten betydligt lägre inom deäratt
förhållandeutvalda tjänstebranschema i till kapitalintensiv indust-en

ribransch och pappersindustri. Framför allt gäller det hotellsom massa-
och övriga tjänster. Produktivitetskurvoma inom tjäns-restaurang samt
tebranscherna dessutom betydligt flackare, dvs. produktivitetsnivånär är
mycket jämn mellan företagen. Bruttovinstandelama ligger också på en
lägre nivå i tjänstesektorema och kurvorna flacka.relativt Detta för-är
hållande antyder strukturen relativt instabil. förändringEnäratt av

lönenivåskatter och kan få effekter på delar bransch medstora av en en
sådan bruttovinststruktur. Marginalerna relativt små för delär storen av
företagen. strukturomvandlingssynpunkt hade det varit fördel medUr en

pålutning kurvan.störreen
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Utbildningsbakgrund

Utbildningsnivån inom tjänstesektom ligger generellt på hög nivå.sett en
Sektom har högre andel akademiker och lägre andel med grund-en en
skola genomsnittet för ekonomin.än Skillnaden markant i jämförelseär
med tillverkningsindustrin.t.ex.

Inom tjänstesektom finns det dock betydande utbildningsskillnader
mellan olika tjänstebranscher. Det framför allt olika delsektorerär inom
den offentliga tjänstesektom uppvisar hög utbildningsnivå, t.ex.som en
undervisning och forskning, offentlig förvaltning, polis och försvar samt
kulturell service.

Den privatätjänstesektom har allmänt betydligt lägre utbild-sett en
ningsnivå. Det gäller bl.a. den i tabellen benämnts hushåll-grupp som

tjänster och innehållersnära tjänster reparationer,t.ex.som restau-som
järnväg, buss, taxi, hår och skönhetsvård och förvärvsarbete i hus-rang,

håll. Men också branscher renhållning, tvätteri och service,som annan
detaljhandel hotell. Andelen högskoleutbildade uppgårsamt här till drygt
5 medan andelen anställda med endastprocent grundskoleutbildning är

35 eller högre. Uppdragsverksamhetprocent emellertidca utgör ett un-
dantag Ävenmycket kunskapsintensiv.är bank- och försäkrings-som
verksamhet har mycket hög utbildningsnivå.en
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Utbildningsnivån rangordnat efter störsti olika produktionssektorer,Tabell 3.8
lågutbildade 1993andel

Procent
ForskareEftergym- Hög-Grund- Yrkesgym- Gyrrma-

nasial3âr skolaskola nasium sium
0,02Trävaruindustri 9 3 248 39
0,07Metallvaruindustri 9 3 243 43

Tekoindustn 10 2 0,0752 33 4
Byggnadsindustn 2 2 0,0332 52 12

5 2 0,10Jordbruk och fiske 42 40 11
13 4 0,1 1Skogsbruk 39 38 6
6 5 0,04Samfärdsel 37 38 14
5 5 0,10Bostadsförvaltning 36 38 15
5 2 0,02Hotell 34 40 19restaurang0

tjänster 5 2 0,03Hushållsnära 34 38 21
6 0,26Maskinvaruindustn 30 42 17 5
5 0,02Uthymingsverksamhet 32 40 l 8 5

Transportmedel 29 42 17 5 7 0,20
Varuhandel 38 18 7 4 0,1 l34

0,05Tele och 3 66 19 7 4post
Elektroindustri 28 37 21 5 9 0,41

0,33El, och 23 41 20 7 8värmegas
lnstrumentvaruindustri 0,8919 37 22 7 14
Teleproduktindustri 7 15 0,6323 30 24

förvaltning 19 1,04Offentlig 36 9 2014
försäkring 15 0,20Bank och 16 27 30 12

Uppdragsverksamhet 13 23 2,8816 23 22
Källa: NUTEK 1997.

Regional struktur

produktionen skedde i deUngefär 40 den totala 1991 tre stor-procent av
Om produktionen innevånare dominerar Stockholmstäderna. mäts per

några skillnader mellan övrigastarkt, medan det inte framkommer större
regioner.

tjänstepro-förstärks enbart betraktar den privataDetta intryck om
tjänster i storstadsre-duktionen. dessa producerasNästan 50 procent av

koncentrerad till Stockholm. Mindre regio-gionema, ärmerpartenvarav
har relativt begränsat utbud privata tjänster. Under deett sett se-ner av

åren har Stockholm, regionala och små regioner ökat sin20naste centra
andel den totala privata tjänsteproduktionen.av

5Avsnittet bygger NUTEK 1994b och SOU 1995:4.på
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Tabell 3.9 Karakterisering de regionala arbetsmarknaderna efter storlek 1991av
Andelsmässiga jämförelser med bas i rikets samlade nivå variabelper
Region Befolkning Produktion Industri- Privata Offentlig Konsum-

produktion tjänster produktion tion
Stockholm 19,9 24,4 16,0 31,7 21,1 21,6
Göteborg 9,6 9,5 8,2 11,1 8,9 9,5
Malmö 6,9 6,5 6,0 6,9 6,8 6,8
Stora regionala 17,2centra 15,9 18,3 14,4 17,3 17,0
Regionala 24,7centra 23,4 25,0 20,9 26,5 24,8
Lokala centra 15,2 14,2 19,7 10,7 13,6 14,4
Mindre regioner 3,9 3,6 4,0 2,6 3,8 3,7
Små regioner 2,6 2,5 2,8 1,8 2,0 2,3

Riket 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Källa: NUTEK 1994b

Tjänstesektom kan delas iäven efter denärupp grupper vem som
huvudsakliga för respektive tjänst.avnämaren En sådan indelning visar
på relativt stark regional arbetsfördelning. Närmare 60en procent av
foretagstjänstema produceras i Stockholm, Göteborg och Mahnö. En
ökad decentralisering har dock skett under de 20 åren fram tillsenaste
1991. Stockholms och Malmös andelar har minskat något, medan regi-
onala Ävenoch lokala har ökat sina. hushållstjänstemacentra produce-

i omfattning istörst storstäderna, de regionala skillnadernaras ärmen
inte lika påfallande det gäller företagstjänster.när Stockholm, regi-som
onala och små regioner har ökatcentra sina andelar, medan övriga mins-
kat.

Tabell 3.10 Förädlingsvärden i privat tjänstesektor 1991
Andel riket sektorav per
Regioner Produktion Privata Företags- Bland- Hushålls-

änster tjänsterz änstePtjänster
Stockholm 24,4 31,7 38,1 31,8 25,7
Göteborg 9,5 1l 13,1 11,0 9,4
Malmö 6,5 6,9 7,6 6,6 6,7
Stora regionala 15,9centra 14,4 13,3 14,1 15,7
Regionala 23,4centra 20,9 17,6 21,4 23,2
Lokala centra 14,2 10,7 8,1 10,5 13,3
Mindre regioner 3,6 2,6 1,3 2,7 3,6
Små regioner 2,5 1,8 0,9 2,0 2,4

Riket 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Partihandel och uppdragsverksamhet.
zHotell och bank försäkring,restauranger, och och televerksamhet,post transporter,
fastighetsförvaltning, renhållning, bilreparationer organisationer.samt
3Detaljhandel, kultur- och fritidsverksamhet, hälso- och sjukvård, hushållsreparatio-

tvätterier och andra konsumenttjänster hushâllsarbete.ner, samt
Källa: NUTEK l994b.
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utveckling visartjänsteproduktionensregionaladenMönstret över
kräverTjänsteproduktionarbetsfördelning.klarsåledes på ensomen

före-företrädesvisarbetskraften,blandkvalifikationsnivåhögre
samtidigtbefolkningsrika regionertillkoncentrerastagstjänster, som

tillförläggstjänsteproduktion till viss delktmskapskrävandemindre mer
enklareomlokaliseringardeuttryck för dettaområden.perifera Ett är av

befolkningsrikaår skett till mindreundertjänsteprodulction senaresom
områden.

tjänsteom-fördel. Desynvinkel dettautredningensUr mönsterär en
och delarhushållstjänsterför stimulanseraktuellaråden ärär avsom

betydligt jämnareområden uppvisardessablandtjänstema. Bägge en
för någonaktuellainteföretagstjänstemaregional fördelning ärän som

subvention.

Sysselsatta

kän-antal draganställda finnsochdet gäller sysselsatta ärNär ett som
andelenframgår tabell 3.11Somtjånstesektom.netecknade för ärav

pådeltid liggerAndelen arbetarrelativt högt.tillfälligt anställda ensom
sektorn,offentligaoch i deninom vårdnivå, framför allthög omsorg

andel kvinnor.branscher harfram till dessaockså ledervilket storatt en
Andelenförhållandevis låg.skäldessa ärMedelarbetstiden år somav

koncentrerade tillarbetsmarknadsskäl i huvudsakundersysselsatta ärav
kulturella tjänster.personliga ochochvård samtomsorg

årsysselsatta 1995bland deNågra olika kategorierTabell 3.11

Andel Medel-Andelunder-AndelAndel som
arbetstidkvinnormindre sysselsattatillfälligt arbetar av
faktisktarbetsmark-timmaranställda 35än

tid,andel arbetadvecka nadsskälper
anställdaanställdaav

37,06,9 25,422,0skogsbruk 24,0Jord-och
26,0 37,13,77,7 12,7Tillverkningsindustrim.m.
7,8 38,14,215,6 7,7Byggnadsverksamhet

34,844,825,0 11,11,9Handel l
31,216,4 8,5Kommunikationer 1,81 -

35,87,0 42,420,7verksamhet, 10,9Finansiell
företagstjänster

64,4 34,924,7 9,7forskning 17,7Utbildning,
87,5 32,316,319,9 44,1Vårdochomsorg
54,2 33,214,524,6 31,7Personligaochkulturella

renhållningtjänster,
47,6 36,615,5 4,1Offentligverksamhet 8,8m.m.
48,3 35,224,3 9,414,1Samtliga

Källa: SCB.
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3.4 Förklaringar till änstesektoms

utveckling

Tjänstesektoms framväxt och tillväxt kan förklaras flertal ekono-ettav
miska och institutionella förändringar i samhället, också föränd-men av
rade och beteenden. Nomialt brukar förklaringar inkomstut-normer som
veckling, produktivitetsutveckling och omklassiñceringar verksamhetav
diskuteras i sammanhangdetta

En huvudförklaring till tjänstesektoms expansion ökade in-är att
komster leder till efterfrågan på tjänster ökar. Med högre välfärds-att en
nivå kan individen köpa och tjänster det allra nödvändigas-utövervaror

När individs välfärd så hög, han eller hon kan välja vad in-te. är atten
komsten skall läggas på, har oña tiden blivit högt skattad Indi-en vara.
viden betalar då hellre för få tjänst utförd använda sinatt än vär-atten
defulla fritid till själv utföra vissa sysslor. NUTEK l994a har be-att
räknat BNP capita stiger med så ökar tjänstesek-näratt procentper en

relativa andel den totala sysselsättningen med 0,2toms procenten-av ca
heter för samtliga OECD-länder. Detta visar inkomstelasticitetenatt
för tjänster är större än ett.

NUTEK:s beräkningar sambandet mellan BNP capita ochavser per
den totala tjänstesektom. Sambandet förefaller dock inte lika starktvara
mellan BNP capita och storleken på den privata tjänstesektom. Dettaper
verkar också naturligt bakgrund flera länder väljermot att använ-attav
da relativt höga andelar för offentligBNP produktion tjänster.av av

6 härDen förklaringar diskuteras ibl.a.typen NUTEK l994a och SOU 1995:4.av
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Figur 3.6 Den privata tjänstesektoms andel sysselsättningen och BNPav per
capita uttryckt i köpkraftspariteter i OECD-länderna 1993
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Källa: SCB och OECD l996a.

En förklaring till tjänstesektoms relativa andel sysselsätt-annan av
ningen produktivitetsskillnader mellan olikaär sektorer. mångaI deav
tjänsteproducerande branscherna det svårt höja produktivitetenär att

ökad kapitalintensitet. innebärDetta antalet anställda måsteattgenom
öka i tjänstesektom i tillverkningssektorema för åstadkommaän attmer

lika produktionsökning. förhållandeDetta leder till utvecklingstoren en
andel sysselsatta i tjänstesektom ochstörre blir relativtmot atten varor

billigare producera tjänster. relativprisförändringDenna medföratt än
två effekter på efterfrågan. Normalt ökar efterfrågan på dåsett varor
relativprisema mellan och tjänster förskjuts till fönnån förvaror varor,
dvs. det uppstår substitutionseffelct. Relativprissänkningen ökaren
emellertid också konsumenternas köpkraft, vilket brukar benämnas in-
komstefTekt. Detta kan leda till ökad efterfrågan också på tjänsteren

blivit jämförelsevis dyrare. Beroende på hur konsumenten väljersom att
använda sin förändrade köpkrañ förändras därmed sammansättningen av

och tjänster i konsumtionen. Beräkningar NUTEK l994avaror ty-av
der på produktiviteten i industrin ökar med i förhållan-att procentom en
de till produktiviteten i tjänstesektom, så ökar tjänstesektoms andel av
sysselsättningen med procentenheter.0,3 Resultaten indikerar in-att
komsteffekten dominerar substitutionseffekten.över

Tjänstesektoms tillväxt vidare till viss del följd omklassiñce-är en av
ringar verksamheter tidigare tillhört industrisektom. Den ökandeav som
graden specialisering företagens funktioner har medfört tjänste-av attav
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verksamheter tidigare utfördes i tillverkningsföretagen i större ut-som
Ökningensträckning köps utifrån. inom uppdragsverksamhett.ex.

förklaras till del belysadetta. För detta har Andersson m.fl.stor attav
1993 beräknat den utvidgade industrisektoms andel BNP attav genom
räkna de industrirelaterade tjänsterna till industrisektom. industri-Om
sektorn på detta ligger andelen perioden tillBNP 1950mäts sätt överav
1990 ganska konstant, eller på Analysen således47 antyderprocent. att
expansionen industrirelaterade tjänster relativaden ned-uppvägerav
gången för tillverkningsindustrin åtminstone fram till 1990.

finns naturligtvis ocksåDet andra orsaker till tjänstesektoms storlek
inriktning.och De kan hela landets näringslivsstruktur, dent.ex. avse

ekonomiska politikens inriktning och befolkningens politiska värdering-

ar.

3.5 Förändringar i efterfrågan

Tjänstesektoms expansion kan således delvis förklaras ökade in-attav
komster leder till efterfrågan på tjänster ökar. Andra betydelsefullaatt
förklaringsfaktorer produktivitetsskillnader mellan olika sektorer ochär
omklassificeringar verksamheter tidigare tillhört de varuproduce-av som
rande sektorerna. Efterfrågans sammansättning och storlek, vilken sam-
manhänger med inkomstutvecklingen, dock också viktig faktorutgör en
för förklara förändringar i tjänstesektom och dess stnikturer.att

privata konsumtionenDen i Sverige hälften BNPmotsvarar avca
och viktig faktor för efterfrågan på privata tjänster tidiga-somutgör en

visats efterfrågas också del tjänsterna näringsliv ochstorre en av av
Ävenoffentlig sektor. privataden konsumtionen stigit i reala termerom

så har dock andelen BNP sjunkit i längre perspektiv uppgångenettav
andel mellanBNP 1990-1994 förklaras till del denstor attsom av av

privata konsumtionen hölls med hjälp inkomstöverföringar,uppe av me-
fölldan BNP Offentlig1991-1993. konsumtion har i stället expanderat

långsiktigt.
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Figur 3.7 Privat och offentlig konsumtion
Andel BNPav
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Källa: SCB, Nationalräkenskapema.

Den privata konsumtionens andel i SverigeBNP betydligt lägreärav
jämförelsei OECD-ländema.med I stället uppvisar Sverige betydligten

högre andel otfentlig konsumtion. Sammantaget dock of-är summan av
fentlig och privat konsumtion relativt likartad. Det såledesär samman-
sättningen avvikande.ärsom

Tabell 3.12 Privat och offentlig konsumtion i OECD
Andel BNPav

Privat konsumtion, Offentlig konsumtion,
andel BNP andel BNPav av

1960 1993 1960 1993
Sverige 59,3 54,9 16,1 28,0
OECD 63,4 62,5 14,9 16,3
OECD Europa 62,7 60,5 13,7 19,2
EU 62,3 60,9 14,1 19,2
USA 63,7 67,7 16,8 17,1
Källa: OECD 1995.

Internationellt uppvisar Sverige avvikande detsett ett mönster när
gäller utvecklingen den privata konsumtionen. Under åren 1971-1995av
hade Sverige den lägsta tillväxttakten i privat konsumtion bland OECD-
länderna. Detta inte enbart följd 1990-talets krisår, till-utanvar en av
växttakten låg på jämförelsevis låg nivå under perioden 1971-ävenen
1989.
Tabell 3.13 Utvecklingen privat konsumtion i OECD-ländernaav
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Volyrnutveckling, årprocent per .
Land 1971-1978 1979-1989 1990-1995 1971-1995
Sverige 2,1 1,5 -0,5 1,2
OECD 3,9 2,9 1,9 3,0
OECD Europa 3,5 2,5 1,8 2,6
EU 3,5 2,5 1,7 2,6
Mindre länder 4,1 2,2 2,0 2,8
USA 3,8 3,0 2,0 3,0
Källa: OECD 1996b.

Förklaringen till dessa skillnader komplicerad och analyseras inteär
utförligt Sverige uppvisar dock internationellt låg BNP-setten
tillväxt, vilket rimligtvis bör ha påverkat för privat konsum-utrymmet
tion. Hushållens disponibla inkomster har också utvecklats delvissvagt,

följd den BNP-tillväxten, delvis följd detsom en av svaga som en av
höga skattetrycket. Det har bl.a. utnyttjats för expandera of-attsenare
fentlig konsumtion och offentligt producerade tjänster, vilket lett fram till

Sverige spenderar jämförelsevis högre påandel BNP dessaatt en av om-
råden andra länder. återspeglasDet i den lägre privata konsumtionen,än
dvs. för privat konsumtion och sparande har reducerats. Dettautrymmet

förklaring till Sverige, tidigare uppvisar såär nämnts,atten som en pass
avvikande sammansättning tjänstesektom. Sverige har också haftav en

demografisk utveckling i jämförelse OECD-ländema.medogynnsam
Det gäller framför allt den äldre delen befolkningen, vilket ökat beho-av

Denna utveckling påverkar förmodligen storleken påvet etc.av omsorg
tjänstesektom, inte nödvändigtvis fördelningen mellan privat ochmen
offentligt. Det naturligtvis politiskt ställningstagande.är ettsenare

Tabell 3.14 Tillväxt BNP hushållensoch disponibla inkomster privat ochsamtav
offentlig konsumtion i OECD-länderna och skattekvot och utgiftskvot

Genomsnittlig Genomsnittlig Skattekvot, Utgiftskvot,
årlig ärligBNP- BNP- andel BNP andel BNPav av

tillväxt tillväxt per
1971-1995 capita

1971-1993
965 19941 1994

Sverige 1,31,7 35,0 51,0 68,7
OECD 2,9 2,2 26,3 38,4 40,8
OECD Europa 2,5 2,2 27,2 40,8 -
EU 2,5 2,6 28,3 42,5 50,7
USA 2,8 1,8 24,3 27,6 33,0
Källa: OECD 1996b och l 996c.

Sammansättningen den privata konsumtionen har förändrats kraf-av
tigt under de decemiiema. Konsumtionen tjänster ökade medsenaste av
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20 mellan och1980 1994, vilket dubbelt sånärmare procent är nästan
mycket konsumtionen Tjänsternas andel den privatasom av varor. av
konsumtionen har under period ökat från 35 till 45 procent.samma

enskildaDen bostäder för tredjedelstörsta posten m.m. svarar ca en
den privata konsumtionen och består till delar tjänsterstoraav av som

hyror. Som framgår tabell 15 det denna förärt.ex. post svaratav som
ökningen tjänstekonsumtionen. Orsaken bl.a.merparten är attav av

minskade bostadssubventioner medfört bostadskonsumtionen blivitatt
betydligt dyrare i förhållande till flertalet andra och tjänster. Tillvaror
detta kommer avlopp, sophämtning, energi, fastighetsförvalt-att vatten,
ning, fjärrvärme och byggverksamhet belades med full i sambandmoms
med skattereformen 1990-1991. Denna förskjutning i konsum-
tionsmönstret avspeglar framför allt relativ prisförändring. volym-Ien

kan inte konsumtionen boendetjänster ändras särskilt myckettermer av
på kort sikt. har således blivitDet väsentligt dyrare bo ochatt utrymmet
för övrig konsumtion, framför allt har minskat.varor,

Tabell 3.15 Privat ändamålkonsumtion efter
Procentuella andelar

1980 1985 1990 1994 Mdkr 1994,
löpande
priser

Livsmedel, drycker och tobak 24,6 24,1 21,8 19,9 158,9
Beklädnad och skor 7,8 7,4 7,2 5,6 44,2
Bostad, bränsle och 25,1 26,4 25,7 32,7 260,9
Möbler och hushållsartiklar 7,7 7,1 7,6 6,5 51,8

sjukvårdHälso- och 1,4 1,7 1,7 2,4 18,9
Transport och samfärdsel 15,3 15,7 17,3 16,6 132,6
Fritid, underhållning och kultur 10,4 9,8 10,2 9,3 74,2
Diverse och tjänster 7,7 7,8 8,5 7,0 55,5varor
Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 797,1
Varor 65,1 63,5 61,2 54,6 435,3
Tjänster 34,9 36,5 38,8 45,4 361,8
Källa: Nationalräkenskapema.SCB,

Om den privata konsumtionen tjänster disaggregeras ytterligareav
blir tydligare. sådanEn indelning iredovisas figur imönstret 3.8än
bilaga 3.1 redovisas detaljerad indelning. Den tjänstedelenen rena av
bostadskonsumtion för drygt fjärdedel den privata konsum-svarar en av
tionen och 60 tjänstekonsumtionen. står vidareDen förprocentca av
drygt 70 ökningen tjänstekonsumtionen sedan Olika1980.procent av av
omsorgstjänster den ökat Här det dock främstär näst ärmest.grupp som
fråga den mindre del faktiskade kostnaderna hushållen be-om av som
talar i form avgifter, patient- och barnomsorgsavgiñer. Dessat.ex.av
två tjänstegrupper för ungefär 90 tjänstemasprocentsvarar av an-
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delsökning sedan 1980 och avspeglar främst relativ prisförändringen
och inte ökning i volymtenner. I huvudsak baseras dessa relativa pris-en
förändringar på politiskt betingade beslut.

Figur 3.8 Varors och tjänsten andel privat konsumtionav
Procent
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Källa: SCB, Nationalräkenskapema.

Övriga relativt små andelar den privatautgör konsumtio-grupper av
och har i många fall utvecklats eller oförändrat i jämförelsesvagtnen

med utvecklingen total privat konsumtion. Vissa undantag finnsav
emellertid utgifter for och parkering, buss- och lokaltra-t.ex.som garage
fik, flyg, och teletjänster spel se bilagapost- 3.1.samt

privataDen konsumtionen kan också relateras till hushållens dispo-
nibla inkomster. Ungefär 40 inkomsterna föranvänds inköpprocent av

tjänster. Exkluderas hyror och olika former avgifter till sjukvårdav av
återstår 13 utnyttjas företc. resterande privata tjänster.procentca som
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Tabell 3.16 Hushållens disponibla inkomster 1994
Miljarder kr

1994
Miljarder kr

Faktorinkomster 800,7
Överföringar från offentlig sektor 390,1
Skatter och avgifter 3,6-3 l
Överföringar från privat sektor 28,1
Disponibel inkomst 905,3
Privat konsumtion 827,9
Nettosparande 77,4

Privat konsumtion andel disponibel inkomst Procentuella andelarsom av

Privat konsumtion 91,4
Varor 48,1-
Tjänster 39,9-
Ofördelat 3,4-

Tjänster 39,9
nyttjandevärdenHyror, 24,2etc.-

Avgifter till sjukvård, barnomsorg 2,5etc.- Övriga privata tjänster 13,2-
Källa: Konjunkturinstitutet och beräkningaregna

En viktig aspekt på den totala efterfrågan tjänster också den of-ärav
fentliga konsumtionen. Sedan har1970 dess andel BNP ökat frånav
21,4 till 27,3 Under den tioårsperioden har detprocent procent. senaste
skett väsentliga förändringar i sammansättningen. Områdenett par som
allmänna offentliga tjänster, samhällsskydd och rättsskipning, social
trygghet och bostadsförsörjning har ökat andelsmässigt, medan hälso-
och sjukvård, utbildning och kommunikationer minskat.
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på ändamålfördelat olikaOffentlig konsumtionTabell 3.17
andelarProcentuella

Ändamål Mdkr löpande1993 1993,1985
priser
44,9offentliga tjänster 9,0 11,1Allmänna

9,6 9,6 39,0Försvar
21,9rättsskipning 4,6 5,4Samhällsskydd och
77,5universitetsforskning 20,5 19,1Utbildning och
74,518,3och sjukvård 24,0Hälso-

21,8 88,3Social trygghet 17,0
7,9samhällsutveckling 1,9Bostadsförsörjning och 1,2
20,4och religion 5,6 5,0Fritidsverksamhet, kultur
0,41Energi 1
2,90,5 0,7och skogsbrukJord- m.m.
0,6Tillverkning, verksamhet 0,3 0,2byggn. m.m.
1,6Kommunikationer 3,3 2,8 1

14,9näringslivsändamâl 3,8 3,7Andra
1,3utgifter 0,5 0,3Ofordelade

406,1100,0100,0Summa
fromfinns enbart 1985.Jämförbara ändamålsgmpperAnm.:

Nationalräkenskaperna.Källa: SCB,
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Bilaga 3.1 Tabell- och ñgurbilaga

Tabell 3.1.1 Utvecklingen privat konsumtion i OECD-ländernaav
Volymutveckling, årprocent per
Land 1971-1978 1979-1989 1990-1995 1971-1995
Australien 3,7 3,2 3,1 3,3
Belgien 3,8 1,9 1,8 2,5
Danmark 2,4 1,0 2,4 1,8
Finland 3,0 3,7 -0,9 2,4
Frankrike 3,7 2,5 1,5 2,6
Grekland 5,2 2,4 1,7 3,1
Holland 4,1 1,2 2,5 2,4
Irland 4,7 2,1 2,6 3,0
Island 5,6 3,2 0,4 3,3
Italien 3,9 3,3 1,2 3,0
Japan 4,9 3,7 2,3 3,7
Kanada 5,5 3,2 1,1 3,4
Luxemburg 4,1 2,7 2,7 3,1
Norge 3,8 2,2 2,3 2,7
Nya Zeeland 2,0 2,0 1,6 1,9
Portugal 3,7 2,5 3,0 3,0
Schweiz l 1 0,6 1
Spanien 4,4 2,2 1,5 2,7
Storbritannien 2,1 3,5 1,0 2,5
Sverige 2,1 1,5 -0,5 1,2
Turkiet 5,4 2,2 4,8 3,8
Tyskland 3,3 1,8 2,8 2,5
USA 3,8 3,0 2,0 3,0
Österrike 3,7 2,4 2,4 2,8

OECD 3,9 2,9 1,9 3,0
OECD Europa 3,5 2,5 1,8 2,6
EU 3,5 2,5 1,7 2,6
Mindre länder 4,1 2,2 2,0 2,8
Källa: OECD 1996.
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ändamålTabell 3.1.2 Privat konsumtion tjänster i Sverige efterav
Procentuella andelar privat konsumtionav

1985 Mdkr 1994,1980 1990 1994
löpande priser

nyttjandevärden 19,9 219,3Hyror, 18,9 20,3 26,5
och reparationer

och städtjänsterTvätt- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Privat barnomsorg 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3
Kommunal barnomsorg 0,3 0,4 0,5 0,6 5,2
Äldreomsorgsavgiñer 0,4 0,4 0,6 5,00,4
Hälsovård 0,6 0,8 0,9 11,41,4
Kontrollbesiktning 0,1 0,1 0,80,1 0,1
Körskolor 0,1 0,1 0,1 1,00,1
Garage 0,3 0,3 2,90,3 0,4
Parkering 0,1 0,1 1,60,1 0,2
Billeasing 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6
Järnväg 0,4 0,3 0,3 0,3 2,4

och lokaltrafikBuss- 0,7 0,8 0,8 1,0 8,3
Taxi 0,2 0,2 1,80,2 0,2
Båt 0,3 0,3 0,4 2,50,3
Flyg 0,3 0,3 0,5 0,5 3,7
Utrikes chartertlyg 0,6 0,6 0,8 0,7 5,4
Flyttning 0,2
Post 0,2 0,2 2,70,3 0,3
Tele 14,61,4 1,4 1,4 1,8
Nöjen och fototjärrster 1,1 1,1 1,2 1,1 9,1
TV-licenser 0,6 0,6 6,40,7 0,8
Tips, lotto 1,0 10,7l 1,1 1,3toto,
Veterinärtjänster 0,4
Kommunal musikskola 0,2
Privat undervisning 0,2 0,1 0,1 0,1 1,0
Hår- och skönhetsvård 0,7 0,7 0,6 0,5 4,1
Restaurangutgifter 3,2 3,5 3,9 3,1 25,6
Hotellkostnader 0,3 0,4 2,50,4 0,3
Finansiella tjänster 0,9 0,7 0,9 0,9 7,3
Begravning 0,2 0,2 0,2 0,2 1,9
Andra tjänster 0,1 0,2 0,2 0,2 1,4

privat barnomsorg,Anm.: I kommunal barnomsorg, äldreomsorgsavgitter och hälsovård
ingår i huvudsak endast direkta avgifter hushållen uppgiñernabetalar, dvs. sägersom
ingenting hur mycket erhållits.om omsorg som
Källa: Nationalräkenskapema.SCB,
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Tabell 3.1.3 Företagens fördelning på storleksgrupper 1995
Procent

0-9 10-19 20-49 50-99 100-199 200-499 500-
Jordbruk 99,5 0,3 0,1m.m.
Tillverkningsindustri 84,6 6,2 5 2,0 1,0 0,7 0,5
Byggnadsindustri 94,3 3,5 1,6 0,3 0,1 0,1 0,1
Pari- och detaljhandel 94,0 3,6 1,7 0,4 0,2 0,1
etc.
Hotell och 92,2restauranger 4,4 2,5 0,5 0,2 0,1
Transport och kommu- 93,8 3,5 1,8 0,4 0,2 0,2 0,1
nikationer
Banker törsäkrings-och 91,2 2,9 2,6 1,4 1,0 0,5 0,4
bolag
Fastighetsbolag, 97,0 1,6 0,9 0,3 1 0,1
uthyrnings- och
företagsservicefirmor
samhälleliga och 94,8 2,8 1,6 0,5 0,2 0,1
personliga tjänster
Samtliga branscher 94,9 2,6 1,5 0,6 0,2 0,1 0,1
Källa: SCB.

Figur 3.1.1 Sysselsättningsutveckling inom parti- och detaljhandel samt restau-
och hotellrang
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Källa: SCB, Nationalräkenskapema.
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Figur 3.1.2 Sysselsättningsutveckling inom samñrdsel och och telepost
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Källa: SCB, Nationalräkenskapema.

Figur 3.1.3 Sysselsättningsutveclding inom banker, försäkringsbolag, uppdrags-
verksamhet m.m.
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Källa: SCB, Nationalräkenskapema.
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4 Erfarenheter svenskaav

subventioner

Olika former skattereduktioner eller bidrag har varit vanliga inslag iav
svensk ekonomisk politik. Oña har de riktats företag och varitmot ut-
formade investeringsbidrag, investeringsavdrag, investeringsfonder,som
lagerbidrag Målsättningen har nonnalt varitetc. stimulera tillväxtatt
och sysselsättning investeringar i byggnader och maskiner syftetgenom
har varit sänka kapitalkostnaden.närmast Stöden haratt dessutom hatt

uppenbar stabiliseringspolitisk uppgift, dvs. försöka dämpa elleren att
neutralisera konjunktursvägningama så utvecklingen i första handatt av
produktionen och sysselsättningen får jämnt förlopp. Om bortserett
från olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och devalveringar har kost-
naderna for arbetskraften mindre uppmärksamhet.ägnats

Skatteforändringar inriktade påverkaär konsumenternasmot attsom
beteende också relativtär sällsynta här bortses från tillfälliga omlägg-
ningar miljöskatter.7inkomstskatten och alkohol- och Det gäller förav
all del bidrag knutnaäven till konsumtionenär viss privatsom av en
producerad tjänst eller I de fall konsumtionsstimulanservara. ut-rena
formats skattereduktioner har de oftast förändringarsom avsett av mer-
värdesskatten moms eller olika former avdrag for byggnadsarbeten.av

harDe vidare främst varit kortsiktiga och hatt utpräglade stabiliserings-
politiska målsättningar.

Avsikten med detta kapitel främst i dragär beskriva hur deatt grova
konsumentinriktade stimulansema utformats och redovisa eventuellamer

utvärderingar effekterna. I avsnitt 4.1 redovisas års föränd-av senare
ringar mervärdesskatten och de analyser gjorts effekternaav som av av
dessa förändringar. I avsnitt 4.2 och 4.3 analyseras på liknandeett sätt
arbetsgivaravgiñema och skattereduktioner för byggnadsarbeten. Där-
med redovisas i princip alternativa utfommingartre stimulanserav som
varit aktuella i Sverige.

7 Här redovisas inte heller subventioner till bostads- och livsmedelssektom eftersom
dessa i huvudsak haft andra syften den form stödän aktuellt i detta betän-årav som
kande.
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momsmervärdesskattFörändringar4.1 av

skattereforrnenFöre

gångerfåtalutnyttjatshar endastmervärdesskattenFörändringar ettav
perioden 1970-1989Underkonsumtionen.privatapåverka denför att
Skattetörändringamatillfällen tabell 4.1.fyra till femdet skett vidhar

varit klartstabiliseringspolitiskt syfte ochutpräglat avgrän-hafthar ett
få till ståndvaritsåledes intetiden. Syftet harsade i permanentatt en

varit åstadkommahaMotiven kaninkomsttörändring.pris- och sägas att
harprisforändringensubstitutionseñekt, dvs.intertemporalformen av

konsurntio-förändrakonsumentenförantagits det lönsamt attgöra extra
prisändringartillfälligautnyttjaincitamentHushållenstiden. attövernen
Vidkonsumtion.minskadtillfälligt ökad ellertillkan då leda t.ex. en

tiden,konsumtionenändrarprissänkning tankentillfällig överär att man
mindreochkonsumerarså att senare.mera numan

1970-1989mervärdesskattenTabell 4.1 Höjningar av

Tidigare Ny AvserTid
skattesatsskattesats
procentprocent

höjs tillfälligtMervärdesskatten16,2811,111970-02-09-
ochmotorcyklar, båtar, TVpersonbilar,1970-12-31

sistatvâradio vitvaror åretssamt
idel åtstram-Ingickmånader. som en

ekonomin.ningen av

tillfälligt.sänksMervärdesskatten3,8617,65 11974-04-01-
stimulera privat konsum-Avsikten1974-09-15 är att

tillfälliginförsSamtidigttion. en
mervärdesskattkompensation för på

bostadsbyggandet.

med denHöjningen i sambandsker20,63 att17,651977-06-01
svenska kronan devalveras.

ekono-saneringeninslag iEtt20,63 23,46 statens1980-09-08 av
mi

deni samband medsänkningen sker21,5123,46 att1981-11-16
devalveras.svenska kronan

finansiera antaltörHöjningen sker23,4621,51 att ett1983-01-01
återställarestirnulansátgärder eller

kalendarium.ekonomiskaKonjunkturinstitutetsKälla:

endast varit tö-och 1980-talen harSkatteförändringama under 1970-
till-på den1993 pekarAssarssonremål för enstaka analyser. attt.ex.

begränsade ef-ñckdelar endastmomssänkningen under 1974fälliga av
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fekter. Resultaten visar i och för sig den totala konsumtionen ökadeatt
under de kvartal då sänktes. Konsumtionen sjönk emellertidmomsen
såväl fore direkt efter momssänkningen. Den effektenstörstasom av
sänkningen erhölls omedelbart före återgången till den tidigare högre
skattesatsen. Det framför allt konsumtionen varaktiga medvar av varor
högt irnportinnehåll stimulerades momssänkningen.som av

Efter skatterefonnen

Vid slutet fanns1980-talet fyra skattesatser, 23,46, och12,87 3,95 0av
dessutom antal områden undantagna. Ungefär 40procent ett som var

hushållens totala konsumtion helt eller delvis undantagenprocent av var
från I och med skatterefonnen breddades skattebasen till attmoms. om-
fatta också de helt eller delvis momsbefriade ochvarugruppema en ge-

infördesskattesats på 25 fortfarande återstod undan-procentmensam
finansiella tjänster, social utbildning, hyror, vissatag t.ex.som omsorg,

kulturella tjänster och dagspress. Tanken förändringarnamed attvar
åstadkomma enhetlighet och neutralitet; inga snedvridningar skulle upp-
stå på grund olikheter i beskattningen förändringarna utgjorde dess-av

bidrag till skatterefonnens finansiering.utom ett stort
Inför skatterefonnen avvisades tanken på differentieringen av mom-

redan under reforrnens första år förändrades Som fram-sen, men synen.
går tabell har4.2 det sedan dess skett frekventa omläggningar ochav
har i återigendag fyra skattesatser; och25, 12, 6 0 Dessutomprocent.
finns, liksom tidigare, antal områden undantagna från skatte-ett ärsom
plikt. Drygt 65 den privata konsumtionenprocent ärav numera moms-
belagd.

8 Urspnmgligen tanken skattesatsen skulle tilluppgå 23,46 Riksdagenatt procent.var
beslutade emellertid tillfällig höjning till under25 tiden den lprocentom en av momsen
jul till1990 och med 1991 års utgång. Denna förändring kom ligga kvar.attsenare
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skattereformenTabell 4.2 Förändringar efterav momsen

Tid Tidigare Ny Avser
skattesatsskattesats

procent procent
Livsmedel, hotell- och restaurangtjänster,1892-01-01 25
inrikes persontransporter

restaurangtjänster,Livsmedel, hotell- och93-01-01 18 21
inrikes persontransporter
Hotelltjänster inrikesoch93-07-01 21 12 persontransporter
BrevbefordranUndantag 1294-03-31
Restaurangtjänster95-01-01 21 25
Brevbefordran95-01-01 12 25

konstverk, import konstverk,95-11-01 Undantag 12 Konstnärs av
samlarföremål och antikviteter
Livsmedel96-0 -0 1 2 1 121

96-01-01 6 Dagspress0
Undantag Bio96-07-01 6
Undantag97-01-01 6 Opera, teater etc.

KommersiellUndantag utbildning97-01-01 25

Källa: Finansdepartementet

förändringar genomförs efter skattereformen har endastDe ana-som
lyserats i begränsad omfattning. Vissa komponenter inom turismtjänster
har dock varit föremål för studier. s.k. turistmomsen bl.a.Den som om-
fattar kommersiella och hotell- restaurangtjänsterochpersontransporter

också det område varit föremål för flest ändringar. skatte-Innanär som
områdenreformen dessa i princip momsbefriade eller beskattade medvar

reducerad skattesats och reformen innebar skattesats på 25en en pro-
År höjdes densänktes skattesatsen till och 19931992 18cent. procent

till sänktes skattesatsen för hotelltjänster och21 Den l juli 1993procent.
till medan restaurangtjänster låg kvar på12persontransporter procent,

till21 Från och med höjdes den skattesatsen 251995procent. senare
procent.

Hultkrantz har hur skatterefonnen och vissa1995a analyserat sena-
ändringar påverkat hushållens inrikes utrikes rekreationsresorochre

viktig komponent efterfrågan på turism-den samladeutgörsom en av
tjänster från oktoberden använda databasen sträcker januari 1989 till

Rekreationsresor fonner hör1993. liksom andra turism till deav va-
i påverkas efter-princip borde relativprisförändringmestror som av en
finns flera substitutdet näraliggande i form hemproduktion.som av

indikerar skatterefonnen, form kraftigaResultaten i den ben-att av
sinskattehöjningen turistmomsen,1990 och den s.k. hade kraftigen ne-
gativ effekt på efterfrågan på rekreationsresor. Hushållens utgifter för
fritidsresor i Sverige och förefallerutlandet ha minskat med 15ca pro-

Nedgången inte jämnt fördelat på olika Resorcent. typervar resor.av
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till utlandet och sommarstugebesök ökade, medan det inhemska långväga
resandet minskade. Resultaten indikerar också sänkningen turist-att av

under 1993 bidrog till dämpa den negativa efterfrågeeñek-attmomsen
ten.

En studie Hultkranz l995b indikerar turistrnomsenannan av att
hatt negativ effekt på utländska turisters efterfrågan på övernattning-en

i kommersiella anläggningar i Sverige.ar
Sammanfattningsvis visar det fåtal analyser genomförts kort-attsom

siktiga och långsiktiga förändringar kan påverka efterfrå-av momsen
Förändringar tidsmässigt begränsadeär och hargan. som ett ut-som

präglat stabiliseringspolitiskt syfte förefaller dock ha begränsade effekter
på efterfrågan.

De resultaten väcker frågan hur konsumenterna bestämmersenare om
sin totala konsumtion, och i framtiden, givet de förväntade framtidanu
inkomstema. Enligt både teoretiska och empiriska analyser planerar
flertalet hushåll sin konsumtion på sikt enligt den s.k. livscykelhypote-

Den viktigaste faktom för hushållens totala konsumtionsen. de lång-är
siktiga inkomstförväntningama. Tillfälliga inkomstförstärkningar har
därför liten hushålleffekt på konsumtionen för dessa En del hushål-av
len kan dock ha begränsad likviditet, vilket det svårare omfördelagör att
konsumtionen tiden. Dessa hushållöver kan benägna kon-attvara mer

del sina tillfälliga inkomständringar.stor Empiriskasumera studieren av
tyder på tredjedel de svenskaatt hushållen har kortsik-ca en ettav mera
tigt beteende och låter inkomstförändringartemporära direkt påverka
konsumtionen Assarsson, 1993.

4.2 Förändringar arbetsgivaravgifterav

Arbetsgivaravgiñema har under årens lopp varit föremål för frekventa
förändringar tabell 4.3. I fallen har avgifterna höjtsmerparten förav

finansiera ambitionshöjningaratt vad gäller pensioner, sjukförsäkring,
arbetslöshetsförsäkring, barnomsorg etc.

9 Även stimulansema långsiktiga kanär effekternaom bli smá. Det gällermer om
väljer stimulerastaten ekonominatt med skattesänkningar länefmansieras. Förrsom

eller måste skattesänkningama finansieras, vilket hushållensenare sannolikt räknar
med och ökar sitt sparande.
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egenavgifter 1984-1996arbetsgivaravgifterTabell 4.3 Lagstadgade allmännaoch
avrundande värden
Påslag i lönenprocent av

92 93 94 95 9686 87 88 89 90 9184 85
39,0 38,0 34,8 31,0 31,2 32.9 33,136,5 37,1 37,1 37,5Lag- 36,2 36,5

stadgade
avgifter

0,95 1,95 3,95Allmärma 4,95
egen-
avgifter

Konjunkturinstitutet och RSVKälla: 1996a.

med detarbetsgivaravgiñema sänktsharVid fåtal tillfällen ut-ett
det möj-på arbetskrañ. Härstimulera efterfråganpräglade syftet äratt

omfatt-inriktningen ochförändringar därligt urskilja åtminstone treatt
varierar högst påtagligt.ningen

sänk-Norrbottens länverksamheter iArbetsgivaravgiñema for vissa0
avgiften i daglägremed procentenheter. Den1982 10 etttes avser

Blandi initialskedet.fler näringsgrenarbetydligt område och änstörre
restaurangverksamhet,visseller delvis hotell- ochomfattas heltannat

rekreationsverksam-tvätteriverksamhet,ochrenhållnings-, städnings-
serviceverksamhet.personligreparationsverksamhet ochhet, annan

och statligaprocentenheter. KommunerNedsättningen 8är numera
nedsättning.myndigheter har inte tillrätt

generellgenomfördeshöstensamband med valutakrisema 1992I en0
träd-procentenheterarbetsgivaravgiñema medsänkning 4 somcaav

konkurrens-Avsikten förbättrajanuaride i kraft den 1993.1 attvar
tillfällig och harblev sänkningenkraften. Som framgår tabell 4.3av

egenavgiftema räknas in.allmännaväl återtagits om deänmer
sänktes avgiften med 5Från och med den januari 1997l procenten-0

stimulera små-kr. Syftetför till 600 000heter lönesumman är attupp
företagande.

Även och botten kanförändringarna i grundsyftet med de olikaom
för stimulera ef-arbetskraftskostnaderdetsamma, sänktasägas attvara

områ-väsentligt skildaarbetskraft, sänkningamaterfrågan på treavser
geografiskt avgränsad sänkning ochsänkning,den. En generell enen

foretagsstorlek.till visssänkning avgränsatssom en
varit föremål förtvå förstnämnda förändringarna har endastAv de en

nedsättningen1989 har studerat effektemaanalys. Bohm och Lind av
utformades analysenNorrbotten. dragarbetsgivaravgifter i I grovaav

Norrbotten ochsysselsättningsutvecklingen ijämförelse ensom en av
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arbetsgivaravgif-kommuner därkontrollgrupp bestod antalettsom av
skillnad mellan deinte sänktes. Studiens resultat indikerar ingenterna

resulterade inte i någonområdena, sänkningen avgiñemabägge dvs. av
sysselsättningsöloiing.

periodvis selektivtSänkta arbetsgivaravgifter utnyttjas även ettsom
och med gällde deninom arbetsmarknadspolitiken. Fram till 1996medel

Åtgärden utgickinnebar stödmöjligheten för utbildningsvikariat. att om
utbild-och vikarie anställdes underanställd deltog i utbildning enen

Avdrag ñckefter anvisning från arbetsförmedlingen.ningstiden göras
anställd, dels för utbild-kr dag varitmed dels 400 ersättarenper som

dock maximaltningskosmader med högst kr utbildningstimme,35 per
ochkr för varje arbetstagare. Reglerna har ändrats20 000 numera er-

utgår i form bidrag.sättning av
anställningsstöd GAS och riktatTidigare farms generelltäven an-

frånGAS företag medgavs avdragställningsstöd RAS. innebar ettatt
nettoökning syssel-arbetsgivaravgiften procentenheter förmed 15 aven

RASanställda i september 1993.sättningen jämfört med antalet1994
januari denavsåg tillsvidareanställningar under perioden den 1995 311 -

utgicksådana anställningar, och under vissa villkor,maj 1995. För av-
arbetsgivaravgiften,heladrag under högst år. Avdraget motsvaradeett

månad och nyanställd.dock högst 6 000 kr per
GAS RAS varit föremål for utvärdering Anxooch har nyligen en

arbetstillfällen haroch Dahlin, 1997. totala antalet subventioneradeDet
kostat miljarder kr.uppskattats uppgå till och sammanlagt 2,697 000 ca

majoritet utnyttjade stöden verksamma inomEn de företagav som var
gjor-tjänstesektom, flesta antalet subventionerade anställningardemen

GAS-byggnadsindustrin. Cades inom tillverknings- och 80 procent av
RAS-företagen de skulle haföretagen och 70 attprocentca av angav

genomfört anställningama subventionen, dvs. stöden för-även utan var
knippade dödviktseffekt. allra flesta demed mycket omfattande De aven
RAS-företag funnits, deskulle anställt stödet inteäven attangavsom om
skulle ha anställt del anställningama bådeEn storsamma person. av
GAS och RAS tidigare beträffar stödetsplanerade sedan och vadvar
inverkan på tidpunkten för rekryteringama framgår femtedelatt en av
företagen hade tidigarelagt anställningama. analys individemasEn av
karakteristika RAS-arbetstagarenvisar den typiskeatt en ung manvar

sökte anställning inom industrin. RAS-individen hade god erfaren-som
het och utbildning inom det sökta yrket och i genomsnitt kortare ar-en

arbetssökande. Grupper utländska medbor-betslöshetstid övrigaän som
långtidsarbetslösaarbetshandikappade och klart underrepre-gare, var

på varitsenterade. Resultaten tyder vidare RAS-subventionen inteatt
effektiv i syfte skapa varaktiga anställningar. Analysen visar attatt ca

RAS-anställda arbetsfonned-40 alla hade nyaktualiserats påprocent av

17-01404
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lingen efter maj månad 1995. Sammanfattningsvis förefaller inte stöden
uppvisa någon effektivitet vad gäller skapa och varaktigastor att nya
sysselsättningstillfällen. Nettoeffekten de bägge stöden tycksav vara
mycket låg. Stöden har vidare främst kvalificerade arbetssökan-gynnat
de.

4.3 Statliga bidrag och skattereduktioner för

reparationer, ombyggnader och
tillbyggnader fastigheter ROTav

Temporära åtgärder, i form stimulanser och olika regleringsåtgärder,av
har i hög grad utnyttjats inom byggsektorn för dämpa konjunktur-att
svängningar. När det gäller olika för reparationer, ombyggna-program
der och tillbyggnader ROT har icke oväsentlig del inriktats denmoten
offentliga sektom. Det har då varit fråga traditionella anslag överom
statsbudgeten riktat sig till exempelvis kommuner köparesom som av
dessa tjänster. I ROT-programmen har det emellertid också funnits in-
slag syftat till stimulera den enskilde bostadskonsiunentenattsom att
utföra reparationer Dessa stimulanser har varit utformadeetc. som
skattereduktioner.

I års1993 ROT-program ingick avdrag fastighetsskatten förett mot
arbetskostnad i samband med reparation och underhåll bostadshus.av
För egnahem fick kostnaden reduceras med 30 dock högst medprocent,
10 500 kr. För hyres- och bostadsrättshus medgavs högst 20 000 kr i
skattereduktion bostadshus eller belopp motsvarande gångerettper tre
fastighetsskatten för år 1993. Förutsättningarna för dessa avdrag attvar
arbetena utfördes under perioden den februari15 1993 den decem-31-
ber 1994 och åtgärden inte erhållit något motsvarandeatt stöd.annat
Förutom konjunkturpolitiska skäl i samband med riksdags-rena angavs
beslutefatt ytterligare syfte med åtgärden förvandlaett arbetstill-attvar
fällen från den till den vita sektorn och därmed uppnåsvarta positiva
effekter från statsñnansiell synvinkel.

För närvarande utgår skattereduktion för byggnadsarbetenen ut-som
förs under perioden den 15 april 1996 den 31 december 1997 och isom-

drag påminner den tidigare reduktionen.stora För småhus skatte-ärom
reduktionen 30 arbetskostnaden, dock högst 10 kr.procent 500 Förav
bostadsrätter reduktionen maximerad tillär 5 000 kr. Avdraget för bo-
stadsrätter inslag. För hyreshusär och bostadsrättsföreningarett nytt är
skattereduktionen högst 20 kr för000 varje taxeringsenhet t.ex. hyres-
hus eller belopp motsvarande gånger fastighetsskatten.ett Skattere-tre
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inkomstskattstatlig och kommunalduktionen räknas mot summan avav
fastighetsskatt.samt

harskattereduktionen i års ROT-programKostnaderna för 1993 upp-
reduktionentill miljarder kr. Totalt utnyttjadesskattats 3,2 avca

skattereduktionenoch den genomsnittliga000 fysiska310 upp-personer
kr.° genomsnittligatotalt miljarder Dengick nu 5 000 kr 1,4caca

således till kr.reparationen uppgick 15 000ca
har genomförts. Må-Någon egentlig utvärdering inteprogrammetav

statistikhar utifrån Riksskatteverketsriksförening 1995lannästamas
byggnads-beviljad skattereduktion uppskattat 44 000närmareöver att

Av dessa 000 helt arbets-arbetare sysselsattes under 1994. 19 nyavar
Intäk-tillfällen, dvs. dödviktseffekten uppgick till 60närmare procent.

beräkningar uppgått till 5,7för har enligt föreningensterna staten ca
föreningen beräknade kost-miljarder kr, vilket kan jämföras med den av

på kr i utebliven fastighetsskatt avser 1994. Inaden 2,6 miljarderca
föreningen genomfört vadstudien redovisas undersökningäven en som
måleriarbeten under 1995gäller hur andel privatpersoners köpstor avav

svartjobbundersökningen andelen 62utförts Enligt utgörsvart.som
det totala antalet utförda arbeten.procent av

m miljarder utnyttjades juridiskaMerparten avdraget, eller 2,1 kr, personerav ca av
juridiska17 000 personer.ca
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Internationella erfarenheter5

har lett fram tillbestående arbetslösheten i Europahöga ochDen att mer
påför obalansemabörjat praktiseras dämpaokonventionella metoder att

tillväxti farhågor enbarthar sin gnmdarbetsmarknaden. Detta attom
och tradi-återgång till full sysselsättningräcker till förknappast atten

begränsningar.förknippad med antalarbetsmarknadspolitiktionell är ett
främja etable-experimenten olika förhuvudsak metoderI attavser

privataarbetsintensiva delarna denmarknader inom deringen avav nya
kapitel.iockså den avgränsning dettatjänstesektom, vilket görsär som

ti-i princip deanförts för sådan inriktningDe ärargument somensom
ochmellan obcskattat be-redovisats i kapitel skattekilardigare Höga

vilket medförtefterfrågan på olika tjänster,skattat arbete har begränsat
tjänsteverksam-och arbete vissa beskattadehemarbete trängtsvart utatt

Ökad efter-marknader.eller förhindrat/försvårat etablerandetheter av
lågutbildadfrämstfrågan inom dessa områden dessutom gynnaanses

förankring på arbets-och kan dänned leda till fastarearbetskraft en
har liteni förlängningen dessutommarknaden för dessa somgrupper

främst skatte-metoder anvisatsinverkan på lönebildningen. De ärsom
subventioner.reduktioner och direkta

i någrapå hur har utformatskapitlet redovisas exempelI systemen
Frankrike, Tysk-länder Danmark,europeiska länder. De ärsom avses

mån skett nationellaFinland och den detland, Nederländerna, Norge. I
redovisas också.sysselsättningseffekter dessauppföljningar etc.av

Danmark1

försöksverksamhet förtreårigDanmark infördes den januari 1994I l en
Hjemmeserviceordningen.konsumtionsservicesektomstimuleraatt

Syftet främst att:var

sysselsättningsmöjlighetemaFörbättra0

lönebildningens roll fördiskussionen skattetryckets ochlgrtses frånHär t.ex.om
arbetslöshetsutvecklingen.
12 ochAvsnittet bygger, där på Tanemar 1996.Anxoannat anges,
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Begränsa arbetesvart
Underlätta substitution mellan hemarbete och vitt arbete sänkt0 genom
relativpris på hushållstjänster
Ge hushåll möjligheter frigöra tid från hemarbete till andra ända-att0
mål

Konsumenter får statligt bidrag maximalt uppgår till 85ett som
danska kr arbetstirnme vid köp servicetjänster. maximalaDetper av
subventionsbeloppet fås vid tirnpenning på inkl. och142 DKKen moms
vid timpenning under 142 DKK bidraget ned. Bidragettrappas mot-en

subvention på numera60 50 procent och medförprocentsvarar en en
sänkning skattekilen från till3 1,3.av

Bidraget avräknas konsumenternas faktura. Uppdragstagaren betalas
således tirnpenning minus bidrag. Bidraget endast kostnaden föravser
arbete och omfattar inte materialomkostnader Företaget lämnar må-etc.
nadsräkning på utfört bidragsberättigat arbete kopia på konsu-samt

faktura till den kommun i vilken företaget skattskyldigt ochmentens är
anmält till Hjemmeserviceordningen.

Antalet subventionerade arbetstimmar till bestämd konsument ären
begränsat till 125 timmar kvartal och företag. har där-Konsumentenper

möjlighet köpa tjänster från andra företag och därmed överstigaemot att
de 125 timmarna.

Åtgärden riktar sig till konsumenter för privat räkning köpersom
hushållstjänster momsregistrerade företag bidragsberättigat arbeteav
får inte utföras har folkpension eller anställda medärav personer som
lönebidrag. De bidragsberättigade tjänsterna begränsade till följandeär
aktiviteter:

Inköp dagligvarorav
Rengöring såväl storstädning lättare städningsom
Fönsterputsning, rensning takpannorav
Matlagning, diskning, syltning
Tvätming, strykning, lagning kläderav
Snöröjning, sopning och allmänt förekommande trädgårdsarbete
Ned- och uppackning föremål i samband flyttningmed0 av
Rastning hund eller andra husdjur0 av
Andra liknande allmänt förekommande hushållsarbeten0

samhällsekonomiskaDen effekten stödet förefaller begrän-av vara
sad. En stickprovsundersökning påpekar företag525 etable-att ca nya

Årrades under perioden januari 1994 syssgsattes1995. 1994mars-
1 100 heltidsanställda och 1995 ökade omfattningen heltids-till 2 300ca
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under arbetadesysselsatta de totala antalet sysselsatta 1995 56av pro-
heltid, deltid och tillfälligt anställda. I29 15 procentcent procent var

heltidsekvivalenter. Ungefärmaj nivån i 3 000 221996 pro-var uppe ca
sysselsatta inom hemmaservicerörelsenantaletcent personer som varav

Andelen eller fåmansföretagunder 1994 tidigare arbetslösa. enmans-var
mycket hög.är

kan förklaras stödetAtt volymen varit relativt blygsam delvis attav
hushållstjänster.omfattar liten del konsumtionen Vä-endast en av av

sentliga delar reparation fastigheter och omsorgstjänstert.ex.som av
utanför officiella marknaden för hushållstjänster exis-ligger stödet. Den

knappast den tidpunkt subventionen infördes.terade dessutom vid när
naturligt det tid upparbeta marknader. En tredjeDet är attatt tar nya

orsak utfommingen stödet inte professionella verk-är att uppmuntratav
samheter gå in på marknaden. Subventionen har varit proportionellatt
till utförda arbetstimmar, vilket ökat incitamenten åter-antalet att vara
hållsam med overheadkosmader särskilt viktiga i etablerings-ärsom en

harfas. Incitamenten till investera i uppbyggnaden marknadatt av en ny
också haft karaktären försöksverk-begränsats stödetattgenom av en
samhet med osäker framtid Sörensen, 1996.

Huvuddelen hemmaserviceföretagen deras verksam-attav anger
hetsvolym ökat och två tredjedelar dem bidragsförordningenattav anser
haft väsentlig betydelse för ökning. Ungefär kon-denna 95 procent av

sig nöjda med det utförda arbetet.sumenterna uppger vara
Konkurrens- och marknadspositionen förefaller i vissa avseenden va-

problematisk. Priselasticiteten för hushållstjänster hög, vilket inne-ärra
bär de flesta företag inte kan höja priserna på sina tjänster föratt att

Ökar på substi-förbättra lönsamheten. priset hushållstjänster ökar även
tutionen konsumentens arbete i På lång sikt krävs detmed hemmet.eget

förändrad inställning och högre betalningsvilja hos konsumenternaen en
för kunna utveckla marknaden samtidigt förefaller många konsu-att

illa informerade bidragets storlek.menter vara om
Väletablerade företag i någon utsträckning anmält sighar inte större

till Hjemmeserviceordningen, vilket kan på ordningenteckenett attvara
for marknadsområ-inte gjort det tillräckligt attraktivt utveckling påen
attraheras hushåll-det. De verksamheter främst marknaden försom av

stjänster enskilda firmor varken har eller kapacitetönskanär attsom
utveckla sig eller expandera.

vanligast förekommande användarna hushållstjänster tjäns-De ärav
i 40-årsåldem med hushållsinkomst överstigande 400 000temän en

DKK äldre hushåll med inkomst på 100 000-300 000 DKK. Desamt en
flesta använder hushållstjänster till månad och10 timmarupp per upp-
skattningsvis det hemarbete substituerats.60-70 Detär procent som
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iarbetet utbrett inom städornrådet därsvarta är 21 kon-mest procent av
de tidigare anlitade arbetskraft.sumenterna att svartuppger

Verksamheten har fått betydligt lägre omfattning beräknat. Föränen
1994 anslogs miljoner998 DKK, endast miljoner95 DKKca ut-men
nyttjades. Under 1995 miljoner600 DKK och fram tillavsattes novem-
ber 1995 hade miljoner220 utbetalats.ca

majI 1996 permanentades försöksverksamheten, samtidigt vid-men
antal förändringar Sörensen, 1996. Subventionentogs ett uppgår tillnu

50 konsumentpriset tidigare 60procent arbetskostna-mot procentav av
den. Orsaken till detta professionella verksamheterär medatt storage
overheadkostnader konkurrensvillkor lågteknologiskasamma som mer
verksamheter inom branschen. Dessutom måste företag med anställda
tillämpa gällande kollektivavtal för erhålla subvention.att

Frankrike5.2

Under 1992 fick alla enskilda franska hushåll möjlighet göraatten
skatteavdrag för utgifter de haft under året för hemhjälp, barnpassning,
städhjälp och andra vanligt förekommande hushållstjänster
utformningen framgår i detalj tabell l. En undersökningmer av avse-
ende utvecklingen mellan åren och1992 1994 pekar på 200 000att ca
arbetstillfällen skapades, vilket 40 000 heltidsarbeten. Stö-motsvarar ca
det hade dock relativt begränsad inverkan på arbetslösheten eftersom de
flesta arbetsgivarna anställde redan sysselsatta.personer som var

Stödet ansågs administrativt för konsumentema ochtungrottsom
därför infördes den l december 1994 med servicecheckarett system
under forsöksperiod på 13 månader.en

Huvudsyftet med tjänstecheckama förenkla uppdragsgivamasattvar
administration i samband med anställning i hemmet. Kombinerat meden

möjlighet till skattereduktion syftade tillen systemet att:

Stimulera sysselsättningen0
Begränsa arbetesvart0
Ge uppdragstagaren sociala rättigheter och trygghet0

Det övergripande syftet förstärka det existerandeatt systemetvar
med traditionella hemtjänster se ovan. Systemet gäller allt arbete som

vanligt förekommande iär bostaden, hushållsarbete, trädgårdsar-t.ex.
bete, barnpassning, vård äldre, flyttning och privatundervisning.av

3 Avsnittet bygger på ochAnxo Tanemar 1996, RSV 1996b och besök i Frankrike.
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Uppdragsgivaren får endast utnyttja checkama för arbete till åttaupp
timmar i veckan.

Åtgärden innebär uppdragsgivaren hämtar checkhäfte beståen-att ett
de betalningscheckar tillhörande20 med kuponger för sociala avgifterav
på bank/post i samband med detta måste också uppdragsgivarenen
fylla i form anställningskontralçt. Efter utfört arbete fåren av upp-
dragstagaren betalt med checken löses på banken/posten ochsom
uppdragsgivarens clearingkonto debiteras fullmaktautomatiskt enligt en

undertecknas vid uthämtandet checkhäftet. tvåInom veckor skallsom av
uppdragsgivaren skicka "arbetsgivarkupongen Riksförsäkringsver-till
ket/Riksskatteverket. innehållerKupongen uppgifter löntagarensom

antal arbetade timmar och utbetald lönnanm, personnummer,
arbetsgivaren kan betala uppdragstagaren med betalningsmedel,annat

den kupong medföljer checken måste alltid skickas till berördmen som
myndighet. månadVarje erhåller uppdragsgivaren specifikation påen
arbetsgivaravgiften debiteras kontot.som

Servicechecken reducerar arbetsgivarens åtaganden väsentligt. Var-
ken anställningskontrakt eller lönespecifikation behöver ochupprättas
det ställs inget krav på uppbördsdeklaration till berörda myndigheter.
För utgifter till 90 har000 FRF uppdragsgivaren möjlighetäven attupp

SO-procentigt skattereduktion varje år fås specifikationgöra ett en som
bifogas deklarationen. De utnyttjar checksystemet men inte desom som
enbart utnyttjar skattereduktionen omfattas vidare försäkrings-ettav

innebär de inte blir ersättningsansvariga för olyckorsystem att etc.som
För uppdragstagaren innebär checkservicen möjlighet utföraatten

lagligt arbete till sociala förmåner. Lönen får inte understigarättsom ger
den lagstadgade minimilönen inklusive semesterersättning efter över-
enskommelse med uppdragstagaren kan dock arbetsgivaravgiñerna be-
räknas på minimilönen den faktiska lönen högre. Via berördäven ärom
myndighet får uppdragstagaren förteckning lö-motsvararen som en
nespecifikation och innehåller obligatoriska antalposter som namn, ar-

timmar,betade sociala förmåner etc.
Checksystemet kan också fr.o.m utnyttjas för1996 anlita företag.att
aktuellaDe företagen måste ansöka hos speciell myndighet för fåatten

utföra den här verksamhet. De utnyttjar före-typen ettav personer som
får vid årets slut uppgiñ hur skattereduktionen kan bli.tag storen om
Tabell belyser5.1 den förenkling skett i jämförelse med den tra-som

ditionella hemtjänsten.
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Frankriketraditionell hemtjänst och checkservice iTabell 5.1 Skillnader mellan

CheckserviceTraditionell hemtjänst
Skattereduktion

tilltill utgifter 90 000utgifter 90 000 5050 procentprocent uppupp 0 avavo
FRF ärFRF är perper

Anställningsförhållande
anställningskontralttAnställningskontralct Inget krav på om0o

inte anställningen skall längre änvara
månaden

Riksförsäk-Riksförsäkringsver- Intresseanmälan sker hosAnmälan hos 00
ringsverket/Riksskatteverketket/Riksskatteverket genom
uthämtande checkhäfteav

försäkrings-Arbetsgivardeklaration Registrering i allmärma00
inte uppdragsgiva-krävssystemet av

ren
sociala avgifterLöneutbetalning och

krav lönespeciñkationlönespeciñkation och Inget påKrav pä0 0
löneutbetalning

via uppdragsgi-kvartalsvis uppbördsdekla- Löneutbetalning skerUpprätta 00
Riksförsäkringsver- kontoration till varens

ket/Riksskatteverket månadsvisoch
betala sociala avgifter

Socialavgiftskupongen delärsom eno
inomcheckservicehäñet skickas 15av

dagar till Riksförsäkringsverket som
avgifter frånautomatiskt drar sociala

uppdragsgivarens konto
Källa: och Tanemar 1996.Anxo

arbetsgivaravgifter före in-Ungefär franska hushåll betalade500 000
hade antalet ökatförandet skattereduktionen 1992. I slutet 1994avav

har stigit ytterligare till drygttill och under 1996 antalet740 000ca
sigvarje månad använder900 000. Av dessa det 250 000är avca som

Ungefär tredjedel gick från det gamlaservicechecksystemet. systemeten
första månaderna, sedan dess uppskattastill det under denya sex men

med checkar fåttökningen i huvudsak användare. Att systemetavse nya
så kraftig volym kan främst tillskrivas det omfattande regelsys-en pass

Uppbörden skötsfinns i det franska skattesystemet. t.ex.tem avsom
Sverige i övrigtfyra olika myndigheter, vilket kan jämföras med i seen

mottagits väl bankerna. fårtabell 5.1. Systemet har dock inte Dessaav
vilket till de i ickeinte betalt for hantera checkema, bl.a. lett ovä-attatt

omfattning vidarebefordrar material till myndigheterna. Detsentlig inte
bl.a. medfört i vissa fall kan svårt och kostnadskrävandehar detatt vara

identifiera arbetsgivaren är.att vem
mil-franska arbetsmarknadsdepartementet uppskattar 1,4Det att ca

Överjoner hushåll anlitar hjälp i hemmet. dessa utnyttjar900 000 av
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checkar eller enbart skattereduktion och bedömningen denär att svarta
sektorn inom detta område minskar.

totalaDen skattereduktionen, för med och checkar, harsystemen utan
beräknats till 5 miljarder förFRF 1995. checksystemetFör beräknas den
administrativa kostnaden check uppgå till 17 FRF. Varje häfte kos-per

15 FRF producera.tar attca
Det franska arbetsmarknadsdepartementet uppskattar 20att ca pro-

dem arbetar inom checksystemet tidigare arbetslösacent av som nu var
eller stod utanför arbetskraften. Närmare 70 hade tidigareprocent ett
deltidsarbete och 5 heltidsarbete.ettprocentca

Uppföljningar visar sysselsättningen inom checkservicesystemet iatt
genomsnitt ligger på 10 000 heltidsanställningar månad. Av demca per
har tredjedel gått från den traditionella hemtjänsten. Huvuddelenen av
arbetskraften arbetar kort deltid i genomsnitt timmar16 månad.per
Medellönen uppgår till FRF timme42 minimilönen 38 FRFärper ca

timme.per
Ett antal uppföljningar visar på följande karaktäristiska.

98 uppdragsgivarna och 95 uppdragstagamaprocent procent0 av av
nöjda medär systemet.

Åttatirnmarbegränsningen utesluter vissa hushållstjänster, vilket0
upplevs problem för 17 användarna.ett procentsom av
Merparten drygt 35 procent användarna ålderni år.35-49är0 av
Över 25 dock är.70är överprocent
Drygt 40 användarna har medelinkomst på 10 000procento av en -
20 000 francs månad.per
93 uppdragstagama kvinnor och medelåldern 40procent är är0 av ca
ar.
Uppskattningsvis tredjedel checkanställningarnaär substitu-0 en av en
ering för traditionell betalning, i 15-20 fallen görsprocent svartav
arbete vitt och i hälften fallen det sig vanliga anställningar.rörav om
Cirka 60 uppdragstagama har anställningskontraktprocent etto av

gäller tills vidare, 8 visstidskontrakt och 27procent ettsom procent
saknar anställningskontrakt. I fall sju känner uppdragsgivarensex av
sin uppdragstagare sedan tidigare.
87 arbetstiden används till hushållsarbete.procento av

Den franska regeringen i november 1995 förslagantog ett attom
upphäva åttatimmarsbegränsningen fr.o.m. den 1 april 1996. Sannolikt
kommer detta innebära fler användare övergår till checkservice-att att

Även kommuner och landsting, ideella föreningar och före-systemet.
tagsnämnder kommer i samband med den förändringen kunnasenaste att
använda sig checkservicesystemet.av
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Sammanfattningsvis traditionellt i meningendenär systemet att ien
skattereduktion medges. ligger i den för-begränsad Den ansatsennya 1

ienkling checksystemet medför för både uppdragstagare ochsom upp-
dragsgivare, dvs. transaktionskostnadema reduceras. i

få anlita någonFrankrike finns det också möjlighet bidrag förI att att
barn år får bidragför barnpassning i hemmet. har underDen tre ettsom

på i kvartalet helt eller delvis täcka12 000 FRF är avsett attca som ar-
uppgår bidraget tillbetsgivaravgiñema. Om barnet mellan 3 och 6 årär

får kan nämnda6 000 FRF. De bidrag utnyttja denäven ovanca som
skattereduktionen, inte möjligt utnyttja checksystemet.det är attmen i

iomfattar barnpassningTotalt med 40 000 anställda ochsystemet ca
kostnaden for har beräknats till l miljard FRF.1995 ca

Vidare år eller70 äldre, eller den rörelse-ärär ärpersoner somsom
arbetsgivaravgifter.hindrad, befriad från erläggaatt

finns efter tillstånd från statligDet organisationer, myndig-även som
utföra hos privatper-het, har hyra personal för hemsysslorrätt att ut att

Personalen den uthyrande organisationen. Sedanavlönadärsoner. av
juli får sådan organisation nedsättning medden 1 1993 30göraen pro-

skall för den anställdaden arbetsgivaravgiñ erläggascent som perso-av
utnyttjar sådana organisationer har till den ti-nalen. Den även rättsom

digare nämnda skattereduktionen.

Tyskland5.3

Västtyskland införde innebär hushåll får1989 draett system attsom av
maximalt 000 år under vissa förutsättningar. I flerpersons-12 DEM per
hushåll skall så hjälplös han/hon i ständigden ärparten attena vara
hjälp utomstående för klara den dagliga tillvaron. gäl-Detsammaattav

ensamstående. tillåts avdrag hushållet finns två barnler Vidare det iom
fyllt år hos ensamstående bam. det fall tvåll Iett attsom ensam-

stående lever ihop i hushåll får det maximala beloppetett gemensamt
bara utnyttjas gång. åligger arbetsgivaren betala det beloppDet atten

den anställdes lagstadgade till pensionsförsäkring.motsvarar rättsom

M Avsnittet bygger på SOU 1994:43.
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Nederländerna5.4

inom städ-expandera sysselsättningenpågår försökNederländernaI att
och hjälpaprivata efterfråganMålet stimulera denbranschen. attär att

NLGarbetsmarknaden. kostnad 15på Tilllångtidsarbetslösa in en av
inomhus- ochstädhjälp förtimme kan privatpersoner ut-engageraper

förhållandevis låga priset fåshem.omhustjänster i sina Det attgenom
lönesubvention påtvå år erhållerperiodstädñnnan under enen av

anställerkrav dock företagetNLG anställd. Ett18 000 är att enper
timmararbetar minst 32långtidsarbetslös och denatt perpersonen

natio-högst denhar lön 120vecka procentsamt motsvarar aven som
Arbetsmarknadsdepartementet, 1996.nella minimilönen

Finland5.5

barn-för hem-,kan familj anställa arbetslösI Finland t.ex.personen en
underhållsuppgifter i bostäderochoch åldringsvård för byggnads-samt

sysselsättningsstöd kan erhållasfastigheter. skattefrittoch andra Ett som
nettolönen.arbetsgivaravgiftema och deltäcker de lagstadgade aven

arbetskrañsbyrån och uppgår till 118Sysselsättningsstödet söks hos
beviljas. Tjänstenytterligare beloppet kanFIM dag 80 procentper av

avgift be-småföretagarservicen också för visstillhandahålls som enav
de hushållifyllandet blanketter. Förtjänar hushållen vad gäller t.ex. av

avgiften ochbetalar arbetskraftsbyrånbeviljats sysselsättningsstödsom
servicecentraltill småarbetsgivamassysselsättningsstödet direkt

1996.Arbetsmarknadsdepartementet,
ska-uppfattning de arbetstillfällena kommerallmänEn är attatt nya

hushållen uppskattasi tjänstesektom och behovet tjänster i mot-avpas
kommer miljoner FIMarbeten. Regeringen 2550 000 att satsasvara ca

hushållstjänsterpotentiella behovetför uppskatta detatt av
1996.Arbetsmarknadsdepartementet,

5.6 Norge

NOK avseende skyldighetenhar infört fnbelopp 30 000Norge attett om
hushåll hjälp påarbetsgivaravgiñ. Varje har möjlighet anlitabetala att

år betala arbetsgivarav-till NOK sammanlagt30 000 utan attperupp
till hemmetskall tjänster utförda på eller i anslutninggift. Arbetet avse

förutsättning anlitarfritidsbostaden. deneller En är att som enannan
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uppdragsgivare det i egenskap privatperson, ersättningengör får inteav
avdragsgill kostnad för utbetalaren.utgöra De förenklade reglerna gäller

inte företag anlitas eller den anlitas driver näringsverk-ettom om som
samhet. Om de sammanlagda utbetalningarna från hushåll över-samma
stiger 30 000 NOK skall arbetgivaravgiñer betalas på hela det utbetalda
beloppet RSV, l996b



109SOU 1997:17

Tidigare förslag6

internationella försök ellerantalkapitel presenteradesI 5 permanentaett
delar den-tjånstesektom, ellerför stimulera sagtansatser att snarare av

vi bortsersådana försök inte genomförts omSverige har någraIna.
i kapitel 4,redovisatsfrån förändringar turistmomsende mensomav

Variatio-varierande karaktär harolika förslag med något presenterats.
skallvilka sektorerinriktning,gällt subventionemashar t.ex. somnema

stimuleras.arbetskraft böromfattas och vilka av somgrupper
studier ochsvenskainnehåller kort genomgång tidigareKapitlet aven

förslagi avsnitt redovisasfram. Inledningsvis 6.1förslag lagts ettsom
det förslagavsnitthushåll och företag. I 6.2jämställer presenterassom

Därefter i avsnitt 6.3Tjänsteutredningen.redovisades1994 re-avsom
kommittén.Invandrarpolitiska Förför förslag lämnatsdogörs ett avsom

finansieringsaltemativ redovisassubventions- ochbild andraatt en avge
danskaalternativ diskuterats denavslutningsvis i avsnitt 6.4 ett avsom

förvärvsmöjligheter.sysselsättnings- ochframtidenskommissionen om
bild framför alltrelativt detaljeradförslagetDet diskuterade avger en

sysselsättningseffekter.olika

företagHushåll6.1 som

skatte-presenterade förslagPålsson och 1994 1994Norrman ett om
socialaöverföringhemarbete kombinerat medmässiga avdrag för aven

princip skulle hus-till uppdragstagare. Iförmåner från uppdragsgivare
inte enbartföretag. Förslaget motiveradeshållet jämställas med motett

ambition hemarbeteskattekilar ocksåbakgrund höga attutan av enav
bör betraktas arbete.ettsom

för be-enligt förslaget grundenHushållens bruttovinst skall utgöra
hushål-mellandefinieras skillnadenskattningen. Bruttovinsten som

för intåktemasutgifter, samtliga utgifterintäkter och därlens/individens
begränsas tillingår. avdragsbara utgiftemaförvärvande i vid mening De

inkomsterupphov tillutgifter för aktiviteter ärsomsom senare ger
Som exempelinte.skattepliktiga och någon beloppsgränsövre sätts

bidrar tilloch barnomsorg aktiviteternareparationer, städning attnämns
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öka hushållens real- och humankapital blir föremål för be-som senare
skattning. För undvika olika formeratt gränsdragningsproblem börav
endast skattemässiga avdrag för utgifter för arbetskraft tillåtas. För att
undvika administrativt krångel eller skatteplanering diskuteras detom
skall krävas visst minimibelopp, alternativtett det måste föreliggaatt en
viss kontinuitet i tjänsten.

Den i hushållet tjänar bör enligt förslaget utnyttjamestperson som
avdraget. Detta direkt följd detär inkomsten efter avdrag föratt ären av
hjälp i hemmet bestämmer den framtida tryggheten vadsom avser exem-
pelvis sjuk- och arbetslöshetsersättning och pension. Skattemässiga av-
drag för hemarbete skall alltså kombineras med de sociala förmåner-att

överförs på den hemarbetet.görna som
En direkt följd skattemässiga avdrag för hemarbete tillåtsatt ärav att

det individbaserade skattesystemet till förmån föröverges familjeba-ett
om frivilligt. Förklaringenän till dettaserat ligger i det tillåtetäratt att

anställa sin make/maka det tillåtetär anställaäven utomstående.att
Det därmed möjligt fördelaär inkomsterna inom familjen såatt att man
minskar progressionen i skattesystemet och erhåller möjligastörsta ut-
byte socialförsäkringssystemet.av

Enligt förslaget skall inte läggas på lönen till ärmoms en person som
anställd i hemmet. Däremot skall belasta sådana tjänster köpsmoms som

själv egenföretagare, skallav en person som agerar som men momsen
avdragsbar.vara

I mycket räkneexempel redovisasett förslagetsgrovt sysselsättnings-
potential. Enligt beräkningama skulle BNP öka med 30 80 miljarder kr-

år 1990 års priser. Detta bygger på 500 000 1 000 000per att per--
skulle köpa hushållstjänster och 270 000 arbetstillfällensoner att ca nya

skapas i sektorn.
Förutom sysselsättningseffektema pekar författarna på föränd-att

ringarna leder till effektivare arbetsfördelning, det det lättaregören att
för kvinnor konkurrera med på lika villkoratt eftersommän skattemäs-
siga avdrag för typiska kvinnouppgifter medges, delaktighet i det of-att
fentliga trygghetssystemet också tillfaller dem arbetar i hemmet, attsom
den sektorn får konkurrens ochsvarta det skapas naturliga förutsätt-att
ningar minska den offentliga sektornsatt storlek och därmed skattetryck-
et.



Tidigare lllSOU 1997: 17

änsteutredningen6.2

privat tjänstepro-expansionförutsättningarna forUtredningen avom
till änd-antal förslagpresenterade 1994Tjänsteutredningenduktion ett

SOUhushållstjänsterköpstimuleraSkatteregler förrade att av
snedvridande ef-skattekilamasbl.a.Utgångspunktema1994:43. var

mark-utnyttjades bl.a.analysunderlagSomfekter iämför kapitel 2. en
marknadsför-betalningsvilja,försökte uppskattanadsundersökning som

målsättningenhushållstjänster. allmännaför Denutsättningar attetc. var
för andra. Detförsämraför någraförbättringaråstadkomma utan att

delmål.konkretiseradesmåletallmänna genom sex

Ökning modi-tjänstesektomproduktionseffektiviteten inom genomav
Skatteregler.ñerade

marknaden.för denKrympning utrymmet svartaav
Ökade marknadsarbete,hushållen i valet mellanförfrihetsgrader

lösningarväljavad gäller möjligheternaoch fritidhemarbete attsamt
hemmetskötselför barnomsorg, etc.av

företag och verk-för framväxtförutsättningarFörbättrade nyaav
tjänstesektom.samhetsfonner inom

lågutbildade.arbetslösheten blandMinskningV av
välutbildade.arbetsutbudet blandBreddning av

vissa för-hushåll underinnebar allahuvudförslagUtredningens att
hushållstjänstervissaskattelättnader vid köpfåutsättningar skulle av

somföretags tjänsterspecialiseradeutnyttjandevia anställning eller av
bliföreslogsfirma. Skattelättnademaockså enskildföretag räknades

följande.

företag.köpsinklusive deMomsbefrielse tjänsterna som avavo
anställningenför köpen ellerkostnadernaHushållen får dra uppav0

år.till kr40 000 per

följande tjänster:omfattadeSkattelindringen

Städning
Fönsterputsning
Tvätt/stryknjng
Trädgårdsarbete
Inköp
Barnpassning

underhåll bostadreparation ochArbetskostnaden i av
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Skattelindringen föreslogs gälla vid anställning hushålls- eller fa-av
miljemedlemmar och hushållsmedlemmar förutsattes arbeta minstvuxna
halvtid för komma i åtnjutande skattelättnadema.att av

För hushåll med barn 13 år eller eller med fa-ärsom yngre annan
miljemedlem bevisligen inte klarar sig själv föreslogs avdrags-som en

på kr.70 000 För komma åtnjutandeigräns den fönnånen iatt extraav
förhållande till gällande regler måste i hushåll med två bådaett vuxna j
arbeta minst halvtid. Ensamstående förälder måste också arbeta minst
halvtid. l

lEnligt utredaren led förslaget två uppenbara problem. Begräns-av
ningen till vissa tjänster skulle kunna kringgås effekten detta be-men av

marknadsundersökningengränsades avdragets maxbelopp och visadeav
rationell användning avdraget skulle riktas de godkändaatt moten av

tjänsterna. Momsbefrielsen stred strider vidare EU:s sjättemot moms-
direktiv utredaren ansåg undantag inte omöjligt eftersom detatt ett är
inte berör några handelsprinciper och intäktsbortfallet begränsat.är

föreslagnaDe skattereglema förändrade enligt utredningen förutsätt-
ningarna radikalt för valet mellan vita och tjänster respektive försvarta
valet mellan hemarbete och utnyttjande tjänster. Skattekilamaexternaav
föll kraftigt förslagetmed och därmed också påläggen. Vit arbetskraft
blev konkurrenskraftig med för hushåll med 30svart utom procents
marginalskatt tabell 6.1.

Tabell Påläggslcilen6.1 kvoten mellan de bruttoinkomst hushåll måsteextra ett
tjäna för betala för köpt tjänstatt och bruttolönen i denna kostnaden

Före skatteándring Efter skatteändring
Huvudförslag Alternativ

Skatte- Anståll- Köp Svart Anställ- Köp Anställ- Köpav av av
ning företags- arbetskraft ningsats företags- ning företags-

tjänster tjänster tjänster
30 % 2,07 2,59 1,43 1,45 1,45 1,27 1,59
50 % 2,90 3,62 2,00 1,45 1,45 1,27 1,59
Källa: SOU 1994:43.

Enligt den marknadsundersökning gjordes för utredningens räk-som
ning låg sysselsättningspotentialen i intervallet 20 000 60 000 perso--

Detta dock enligt utredaren inte det intressanta inslaget imestner. var
den skulle följa förändring i skattereglema. I ställetprocess som av en
borde intresset knytas till de lösningar på gamla problem skullenya som
kunna uppstå och de företagsformer skulle kunna bildas. Ennya som

viktig effekt gällde hushållens tidsanvändning. Går effektivareannan en
kombination hemarbete och marknadstjänster i dag huvudsakligenänav
till ökat arbetsutbud kommer detta få andra produktions- och budge-att
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marknadsstudienanvänds till fritid. Avtidenteffekter denän vunnaom
yrkesförkovranarbetsutbudet ochpå det totaladöma tyder mycket attatt

regeländringama.föreslagnaskulle stimuleras dekomma att av
räkneexempeli formpresenteradesEffektema på statsbudgeten ettav
förutsättning-antaganden. Under depå rad svårbedömdabyggde ensom

forinkomstforstärlmingpå kraftigpekade kalkylema enar som angavs
staten.

Invandrarpolitiska kommittén6.3

till regeringenskissade i skrivelseinvandrarpolitiska kommitténDen en
tjänstesektomsysselsättningen i den privatapå möjligheten ökaatt ge-

SOU 1996:55.form lönesubventionen avnom
marknad förvitpå möjlighetenexempel pekasI öppnaattett en ny

olika former enligt kom-skattehöjningar. Hemservice iundvika äratt
då enkla-tjänster till hushållen kanmittén sådan marknad. Dessa avseen

grovstäd-vårduppgifter, fönsterputsning,reparationsarbeten, enklarere
trädgårds-eller vissa formerläxläsning, tillfällig barnpassningning, av

arbete.
generellt imöjlighet enligt kommittén börDenna öppnasnya som

redovisadetekniskt lösas på olika I detsamhällsekonomin kan sätt. ex-
det hushållpå denna marknad inteanställs den arbetaremplet avsom
betalar lön,serviceföretag. Företagetefterfrågar tjänsten utan ettavsom

Socialbidraget,arbetslöse inkomstskall den änstörre samtsom ge en
offentligatill den offentliga sektorn. Denarbetsgivaravgifter och moms

inkomster till denfår löneskatt från den anställde. Allasektorn inäven
återgår serviceföretaget.från anställning tilloffentliga sektorn denna

del konsum-subventionerar relativtInnebörden är storatt staten en av
transfereringar.någon form brevlåda förtionen och fungerar som av

forsla-sysselsättningsmässiga effekterNågra budgetmässiga eller av
betänkandet.redovisas inte iget

kommissionendanska6.4 Den om

framtidens sysselsättningsmöjligheter

och för-framtidens sysselsåttnings-danska kommissionenDen om
sysselsättningenhar analyserat möjligheterna ökavärvsmöjligheter att

enskil-på tjänster riktar sig till denstimulera efterfråganatt somgenom
privata tjänsteproduktionen harde private konsumenten. Den avgränsats
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till aktiviteter föratt konkurrens frånär hemarbeteutsatt ochavse som
arbete.svart

Reparation bostäderav
Reparation hushållsmaskinerav
Tvätt
Bilreparationer
Radio- och TV-reparationer
Hemhjälp
Frisörer
Restauranger
Hotell

Avgränsningen omfattar 15 den privata konsumtionenprocentca av
och sysselsätter 190 000 inkl. direkt sysselsatta och syssel-ca personer

hos underleverantörer.satta Detta 6,5motsvarar arbets-procentca av
kraften.

Kommissionen pekar på bl.a. stigande inkomstskatteratt och indi-
Årrekta skatter gjort hemarbete attraktivt. 1994 uppgick skattekilenmer

i Danmark till vilket innebär genomsnittlig löntagare måsteatt en ar-
beta i timmar för köpa timmestre tjänsteproduktionatt om bägge haren

lön. Det finns potential minska omfångetsamma arbeteatten svartav
och hemarbete till förmån för vitt arbete köps på marknad. In-som en

för dessa tjänster orsakastresset också antagande syssel-ett attav om
sättningsökningen främst kommer lågutbildade till del.

Beräkningama sysselsättningseffekter bygger på marknads-av en
analys och makroekonomisk modell ADAM och utgår i från pri-en att

sänks med 30 prissänkningen fullt finansierad.procentsema är Be-ut
räkningama inte hänsyn till hur prissänkningtar skall genomföras ien
praktiken eller hur den praktiskt skall finansieras. Tänkbara varianter är

momssänkning eller sänkning arbetsgivaravgiñerna. Prissänk-en en av
ningen medför skattekilen faller från 3 tillatt 2.1. Det blir således mer
attraktivt köpa vitt servicearbete påatt marknaden framför köpaatt

arbete eller utföra uppgifternasvart själva.
Resultaten modellberäkningama pekar på sysselsättningen ökarav att

brutto med 30 priset faller mednär 30procent dvs. priselastici-procent,
minus Detteten är 56 000 sysselsatta. Av dessamotsvarar uppstår 40

000 i tjänstesektom och 16 000 i varuproducerande sektorer levere-som
material till tjänstesektom.rar
Den beräknade priselasticiteten bredare tjänster änavser en grupp av

den avgränsning gjorts Görs beräkningarna på det smalaresom ovan.
urvalet tjänster fås priselasticitet och det påvi-ärav större änen ettsom

dessutom märkbar skattekilseffekt. Om hänsyn tillsas både skat-en tas
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priselasticitetfås samladpriseffektennormalaoch dentekilseffekter en
påprissänkning 30lederpriselasticitetenUtifrån denpå minus 2,3. en

tjänstesektom.idirekt000heltidsarbeten, 95till 000130procent varav
beräk-dessaledningmedsysselsättningenBruttoökningen antas avav

heltidsarbeten.000000-130i intervallet 50ningar ligga
ledertjänsternade prisnedsattakonsumtionsökningHushållens av

efter-falleroch tjänsterandrakonsumtionenemellertid till att varorav
konsumeragår intebudgetrestriktion dethushållen har att sam-ensom

förskatteravgifter ochhöjningStatenstvå gånger. attavpengarma
ytterligare.fallerefterfrågantillprissänkningen lederfinansiera att

sysselsättningen inombegränsningar tilldessaSammantaget leder att
sysselsätt-Att denna000-60 000faller med 30sektorerandra personer.

bruttoölmingenden tidigaremindrebetydligtningsförändring änär
prissänkningenföremål förområdendemedhänger äratt somsamman

varuproduktion.importinnehållbetydligt lägrehar än t.ex.ett
den ökadeföljdblirhemarbetehushållensnedgång iDen avsom en

ändamål.för andratid frigörsmedförhemtjänsterkonsumtionen attav
detarbetsutbudsittsin fritid ellerhushållen ökarkan leda tillDet att

mycketpå arbeten. Iefterfrågan derasfinnsdetförutsätter att ensenare
mellanuppgå tillarbetsutbudökateffekternakalkyl ettantas avgrov

och 40 0005 000 personer.
ochlöneökningarleda tillsysselsättningsökningen kanberäknadeDen

Avriktning.verkar ilång siktpå ellerkortinflation motsatt av-ensom
harsysselsättningiökningenbetydelsegörande är grupper somavserom

tillfallersysselsättningsökningenOmpå lönebildningen.inflytandelitet
långtidsar-på arbetsmarknaden,positionhar t.ex.svagengrupper som

inflation blirlönebildning ocheffekten pådet förväntasbetslösa, kan att
sysselsättningsökningengällerförhållandetmåttlig. Det motsatta om

förKommissionenefterfrågadeochrelativt starka en om-grupper.avser
ochsammansättningarbetskraftensdanskadiskussion denfattande om

för 000-risk 25medellång sikt finns detPåeffekter.olika tänkbara att
långoch påstigande lönerpå grundarbetstillfällen60 000 trängs ut av
medförenadedockBeräkningamasikt 60 000 ärnärmare personer.

osäkerhet.mycket stor
syssel-nettoökningenkommissionenberäknarSammantaget att av

central bety-Avuppgå till 65 000kommasättningen kan att personer.
deras in-ochsysselsättningsökningenfår delvilkadelse dockär avsom

lönebildningen.påflytande
genomfört modell-i Köpenhamn harHandelshögskolanForskare vid

arbeteför kommissionensunderlagsmaterialutgjortberäkningar som
jämviktsmodell för denallmän1994. ModellenSörensen m.fl., är en

tjäns-förbrukninghushållenssärskilt urskiljerekonomindanska avsom
sektorerModellen inkluderarredovisats ovan.de tjänster äventer som
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för hemarbete och arbete. Densvart uppgå till 5antassenare procent av
konsumtionen. Tjänsteeñerfrågans egenpriselasticitet i modellenantas

-1, dvs. normal.vara
Beräkningsmodellen används för simulera effekten olika skatte-att av

förändringar på kort och lång sikt. Kortsiktigt reallönemaantas vara
stela och arbetslösheten i utgångslägetär 12 I det långsiktigaprocent.
perspektivet reallönema flexibla,är dvs. arbetsmarknaden iär
Ett flertal olika subventionsaltemativ momssänkning, lönesub-t.ex.som
ventioner och skatteavdrag simuleras. Effekterna det alternativav som

optimalt, subventionering lönekostnadema föranses konsum-som en av
tionstjänster med 28 redovisas i tabell 6.2. Lönesubventionenprocent,
finansieras med ökning indirekta skatter på övriga ochen av varor
tjänster med 4,5 procentenheter.

sysselsättningen inom konsumenttjänstesektom ökar på kort sikt med
50 och på lång sikt med 37procent Expansionen motverkasprocent. inte
på kort sikt minskad sysselsättning i övriga sektorer, vilket resulterarav
i arbetslösheten faller relativt kraftigt.att Långsiktigt faller dock syssel-
sättningen i övriga sektorer och effektema på arbetslösheten blir margi-
nella. Den sektorn minskar med drygtsvarta femtedel.en

Tabell 6.2 Beräknade effekter 28-procentig lönesubvention finansieradav en
med ökade indirekta skatter på övriga tjänster och varor till konsumenttjänste-
sektorn i Danmark

Verkningar på Kort sikt Lång sikt
stela flexibla

reallöner löner
Eget hemarbete -33,0 -22,5
Svan arbete -25,0 -22,6
Sysselsättning i konsumenttjänstesektor 49,8 36,5
Övrig sysselsättning 0,4 -6,3
Total officiell vit sysselsättning 5,9 1,2
Fritid -0,8 -0,3
Arbetslöshet ändring i procentenheter -4,1 -0,1
Välfärdsökning som andel privat konsumtion 3,6av 0,5
Källa: Frederiksen m.fl. 1994.
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Utvecklingen arbetsmarknaden7 på

Enligt direktiven skall tjänstesektoms förväntade utveckling under det
existerande regelsystemet analyseras. kan tolkas utredningenDet attsom
skall eller scenarier utvecklingen på längre sikt.göra överprognoser
Några sådana beräkningar har emellertid inte varit möjliga utföraatt
under den korta tidsram uppdraget gäller. påBristen användbarasom
modeller i Sverige har varit ytterligare restriktion.en

Det dock väsentligt utredningen bildar sig uppfattningär att en om
nuläget och utvecklingen på arbetsmarknaden. Framför allt bak-mot
grund förväntadeden arbetslöshetsutvecklingen betydel-äratt storav av

omfattningenför och effektema eventuella stödinsatser. Det ärse av
också viktigt bilda uppfattningsig vilkaatt eventu-en om grupper som
ellt kommer drabbas arbetslöshet. analys har dock olikaDennaatt av av
skäl till några aspekter på den hittillsvarande utveck-avgränsats att avse
lingen på arbetsmarknaden befintliga från olikasamt prognoser organ.

Inledningsvis i avsnitt redovisas nuläget på den svenska arbets-7.1
marknaden. avsnittI 7.2 analyseras översiktligt arbetslöshetens sam-
mansättning och viss jämförelse utvecklingendet med under dengörs en
förra lågkonjunkturen påi början 1980-talet. Avsnitt innehåller någ-7.3

mått på långtidsarbetslösheten och i avsnitt utvidgas detta till7.4 attra
gälla långtidsinskrivna vid arbetsfönnedlingen. avsnitt diskuterasI 7.5
jämviktsarbetslösheten. Därefter, i avsnitt redovisas kortfattat7.6, be-
fintliga Konjunkturinstitutetbl.a. och Finansdepartementet.prognoser av
Avslutningsvis sammanfattas de viktigaste slutsatserna i avsnitt 7.7.

Nulägetl

Den genomsnittliga arbetslösheten i Sverige varierade mellan och1,5 3,5
under perioden Arbetskrañsdeltagande och1960-1990. syssel-procent

sättningsgrad successivt. Under perioden ökade både1970-1990steg
arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden med ll procenten-ca
heter.

början försämradesI 1990-talet dock arbetsmarknadsläget snabbt.av
Efterfrågan på arbetskraft föll i samtliga näringsgrenar. Arbetslösheten
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från mycket låg nivå till den högsta sedan 1930-steg noteratsen som
talet figur 7.1. Arbetskraftsdeltagandet sjönk till de nivåer som upp-

under andra hälften 1970-talet och sysselsättningsgraden tillmättes av
års1970 nivå.

Arbetslösheten har stabiliserats på nivåmycket hög och visat fåen
eller inga tendenser till tillbakagång. Under uppgick1996 den öppna
arbetslösheten till 8,1 samtidigt 6,6 arbetskraf-procent, procentsom av

deltog i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inkl. åtgärder för arbets-ten
handikappade. innebärDet 14,7 stod utanför den ordinarieatt procent
arbetsmarknaden.

Figur 7.1 Arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet
Procent
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Källa: SCB.

Utvecklingen i Sverige påminner i hög grad den flertaletom som
OECD-länder gått igenom sedan mitten 1970-talet ñgur 7.2. Ar-av
betslösheten inom OECD-området började då stiga kraftigt och kom se-
dan, med undantag för vissa variationer, ligga kvar på hög nivå. Iatt en
snabb takt har Sverige uppnått arbetslöshetsnivå flertalet västeu-en som
ropeiska länder sig vid under längre tid.vant en
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Figur 7.2 Arbetslösheten i Sverige, EU, OECD och USA 1976-1995
Procent
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Källa: OECD l996b.

sysselsättningen i Sverige har minskat med drygt 500 000 personer
mellan och1990 och1996 antalet i arbetskraften med 250 000.personer
Sysselsättningen och arbetskrañsdeltagandet har därmed redansom
framgått sjunkit till de nivåer under andra halvanuppmättessom av
1970-talet.

Tabell 7.1 Arbetsmarknaden 1990 och 1996
Tusental personer

Nivå 1990 Nivå 1996 Förändring
Sysselsättning 4 485,3 3 963,1 -522,20

Jord- och skogsbruk 153,5 115,0 -38,5-
Industri 987,8 809,1 -178,7-
Byggnadsverksamhet 322,5 225,4 -97,1-
Privata tjänster l582,3 1495, -87,2-
Offentliga tjänster 1433,5 1316,0 -117,5-

Arbetskraft 4560,5 4 310,2 -250,2
Arbetslösa 75,1 347,1 272,0
Personer i arbetsmarknads- 145,0 281,6 136,6

åtgärderpolitiska
Källa: Arbetsmarknadsdepartementet.

Nedgången, i relativa tal, har varit inom industrin och bygg-störst
nadssektom. Den har också varit relativt stark inom den offentliga sek-

medan nedgången inom den privata tjänstesektom varit relativttorn, sett
mindre.
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Ökningen den arbetslösheten har åtföljts ökningöppna ävenav av en
arbetssökandei dolda arbetslösheten. Antalet latent personerden

utanför arbetskraften velat och kunnat arbeta har sedan stigit1990som
uppgårmed 000 och till drygt 180 000150närmare perso-personer nu

Även har ökat kraftigt.antalet undersysselsatta Nännare 330 000ner.
skulle vilja och kunna arbeta vilket1996 de ärattpersoner angav mer,

åtgärderfler Inkluderas arbetslösa och i140 000 1990.än personerca
miljon på svenska arbetsmarknadeninnebär detta l denöveratt personer

uppenbara sysselsättningsproblem.har

skillnader jämfört med 1980-talet7.2 Några

Arbetslösheten har karaktär jämförelse med tidigaredelvis ändrat i ned-
gångar. inte bara högre också vidare spridd, dvs. skillnadenDen är utan
mellan regioner och ålders- och utbildningsgrupper i huvudsakärt.ex.

Gruppenmindre tidigare. utländska medborgare awiker dockän mar-
kant från detta och uppvisar mycket kraftig relativ uppgång imönster en
arbetslöshet.

Tabell 7.2 Arbetslöshetens struktur. Arbetslösheten förhål-för vissa igrupper
lande till den genomsnittliga arbetslösheten
Genomsnittlig arbetslöshet för1 åldersgruppen 16-64 år

1983 1996
Kvinnor 1,03 0,93
Män 0,97 1,05
16-24 år 2,29 1,94
25-54 år 0,69 0,86
55-64 år 1,11 0,94
Skogslän 1,37 1,21
Storstadslän 0,74 0,89
Utländska medborgare 1,80 2,77
Lågutbildade 1,19 1,31
Mellanutbildade ,19l l l
Högutbildade 0,39 0,49
Långtidsarbetslösa andel samtliga 24,90 38,4som av
arbetslösa
Arbetslöshetstid i veckor pågående 20,70 28,1
veckor
Källan ochAMS SCB.

Tabell 7.2 endast bild skillnaderna jämfört med åren iger en grov av
början 1980-talet och mindre utvecklingen under 1990-talet.sägerav om

kan därförDet intresse något precisera utvecklingennärmareattvara av
för några Framför allt gäller det utbildningsbakgrund och lång-grupper.
tidsarbetslöshet.
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Den skillnaden jämfört med 1980-talet gäller naturligtvis nivånstora
på arbetslösheten. Det går också iaktta vissa skillnader vad gälleratt
arbetslöshetens struktur. Arbetslöshetstalen för kvinnor har traditionellt
varit högre Arbetslöshetsuppgången underän männens. 1990-talet drab-
bade dock i högre grad kvinnor, vilket huvudsakligenmän än samman-
hänger med den kraftiga nedgången i industri- och byggnadssektom. Ar-
betslösheten för har sjunkit under år och ökat för kvinnormän senare
och medfört skillnaderna i princip har utjärrmats. Detta har främstatt
orsakats kvinnor i högre grad drabbats neddragningar-att än mänav av

i offentlig sektor.na

Tabell 7.3 Arbetslöshet efter ålderkön och
Procent arbetskraftenav

Samt- Män Kvin- 16-24 25-54 55-64 år
liga 16- år årnor

64 år
1981 2,5 2,4 2,7 6,3 1,8 2,0
1982 3,2 3,0 3,4 7,6 2,2 3,1
1983 3,5 3,4 3,6 8,0 2,4 3,9

1990 1,6 1,6 1,6 3,7 1,2 1,6
1991 3,0 3,3 2,5 6,5 2,4 2,2
1992 5,3 6,3 4,2 11,5 4,5 3,4
1993 8,2 9,7 6,6 18,4 7,1 5,5
1994 8,0 9,1 6,7 16,7 6,9 6,5
1995 7,7 8,4 6,9 15,3 6,6 7,4
1996 8,1 8,5 7,5 15,7 7,0 7,6
Källa: SCB.

detNär gäller arbetslöshetsutvecklingen för olika åldersgrupper kan
hög arbetslöshet inte längre enbartnotera att ungdom-ärman ettnu

sproblem. För i åldersgruppen år25-54 har arbetslösheten ökatpersoner
till 7 Samtidigt har det inte skett några markantaprocent. relativa för-
skjutningar i arbetslösheten för olika åldersgrupper. Ungdomsarbetslös-
heten fortfarande ungefär dubbelt så högär för samtliga och de äld-som

ligger i paritet med den genomsnittliga arbetslösheten. Det förbättradere
arbetsmarknadsläget jämfört med åren i början på 1990-talet har dock
hittills inte märkbart de äldre på arbetsmarknaden.gynnat

En drabbats speciellt hårt invandrare finns redovi-ärgrupp som
sade i tabell 7.3. Arbetslösheten bland dessa har stigit betydligt snabba-

den genomsnittliga arbetslöshetenän och framför allt i jämförelse medre
svenska medborgare. 1996 uppgick arbetslösheten bland invandrare till
22,4 vilket gånger högre den genomsnittligaärprocent, nästan tre än
arbetslösheten.
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Även arbetslöshetenutbildningsbakgrund timerdet gäller attnär
arbetslöshet idrabbadetidigare inte varithårtslagit mot avgrupper som

akademi-förtabell 7.4. Arbetslöshetenutsträckningnågon t.ex.större
lågkonjunktu-samband förramed denfemdubblats sedan 1990. Iker har

akademikerarbetslösheten inte 1,5början 1980-taleti överstegavren
med för-fördock fortfarande högstArbetslösheten ärprocent. grupper

bli arbetslösutbildning och sarmolikhetengymnasialgymnasial och att
lågkonjunk-förrajämförelse med denför ihar ökat dessamest grupper

utbildningförgymnasialför medFramför allt gäller detturen. gruppen
påi börjanmåttlig uppgång i arbetslöshetrelativtuppvisade ensom

utbildningsgrupperfördelningen mellan olikal980-talet. relativaDen är
Arbetslöshetenbörjan 1990-talet.iemellertid ungefär densamma avsom

fortfarande gångerförgymnasialt utbildade 2,5bland större änärt.ex. ca
för akademiker.

utbildningskategorierTabell 7.4 Arbetslösheten efter
arbetskrañenProcent av

Eñer-Gymnasial GymnasialFör-
gymnasialminstgyrrmasial högst 2 år 3 år

0,82,7 1,31981 3,2
1,9 1,14,0 3,51982

1,44,5 2,51983 4,2

0,81,31990 2,1 1,6
1,22,41991 3,4 3,2
2,45,8 4,81992 5,6
3,99,9 8,81993 9,7

8,6 3,89,41994 9,9
3,99,7 8,7 8,81995
4,01996 10,6 8,9 9,1

Källa: SCB.

vissa avseendenUtbildningsnivån bland de arbetslösa skiljer sig i
alltde sysselsatta. Framförfrån nivån i arbetskrañen och bland är ut-

sigbildningsnivân allmänt lägre bland de arbetslösa. Det tarsettrent
utbildning ochandel med endast förgymnasialfrämst uttryck i högreen

lägre andel akademiker.en
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Figur 7.3 Arbetslösheten och arbetskraften fördelade efter utbildningskategori
1996
Procent

60 w
lArbetski-añ

sysselsatta5° DArbetslösa

40 -

30 -

20 -

10-

0
Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial

Källa: SCB.

Mönstret inte specifikt för Sverigeär likadant i mångautan utser
andra länder. Enligt OECD 19949. arbetslösheten högre bland demvar
med lägre utbildning dem med högre utbildning såvälän i början isom
slutet 1980-talet. Arbetslösheten ökade kraftigare för lågutbil-ävenav
dade högutbildade under 1980-talet.än

Gemensamt för flertalet länder den absoluta efterfråganär påatt
lågutbildad arbetskraft har sjunkit kraftigt och det finns få, nå-om ens

tecken på efterfrågan på lågutbildadegot, kommer ökaatt i sådanatt
utsträckning arbetslösheten bland dem kan sänkas i någonatt större om-

Åtminstonefattning SOU 1996:34. torde detta gälla vid dagens lö-
nestruktur. En förklaring till denna utveckling i varje fall i Sverige är

arbetsgivamas krav på kompetensatt successivt har ökat. Enligt AMS
statistik nyanmälda platseröver ställde arbetsgivarna särskilda krav på
utbildning eller erfarenhet på 65 de efterfrågadeprocentca av personer-

i början 1980-talet. Denna andel har ökat till drygt 90na av procent
1996.

Det förefaller också sannolikheten lämna arbetslöshetenattsom om
försämrats allra för lågutbildade. En indikator på dettamest ärgrov
AMS uppgifter inskrivningstider vid arbetsförmedlingen. femFör årom
sedan andelen inskrivna två år densamma förän medvar mer personer
högskoleutbildning för med enbart grundskola, eller 7som personer ca

I oktober 1996 44 demprocent. med högst grundskoleut-procentvar av
bildning långtidsinskrivna endast 29 akademikema. Vidmot procent av
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högskoleutbild-de inskrivna medtidpunkt ñck 7över procent avsamma
högstmånga bland dem medvilket dubbelt såning arbete, somvar

genuina skill-Studier försökt skattagrundskola AMS, 1996. mersom
utbildningsgrup-mellan olikaövergångssannolikheter till arbetenader i
periodenSkattningar på data från 1991-filmer liknande resultat.per

universitetsut-gynmasieutbildning ellerpå medpekar1993 att personer
få arbets-högre sarmolikhet arbetebildning har drygt 20 änattprocents

1994.gynmasieutbildning Edin och Holmlund,lösa utan

Långtidsarbetslöshet7.3

ungdo-sedan 1990. FörArbetslöshetstidema har ökat för alla grupper
arbetslöshet ochbrukar uppvisa hög rörlighet mellannormaltsommar,

arbetslöshetstider, uppgång-sysselsättning och dänned relativt korta var
fördubbladessärskilt markant fram till och med 1994. Tiderna änmeren

föll ungdo-andra Under 1995och närmade sig i snabb takt gruppers.
återigen ökatarbetslöshetstider, har under 1996.marnas men

ålderefter kön ochTabell 7.5 Arbetslöshetstider
Antal veckor

Kvin 25-54 55-64Män 16-24Samt-
liga år âr16- årnor
64 år

12,3 16,1 32,21981 16,5 16,8 16,2
18,5 13,4 18,8 34,21982 19,0 19,6

38,71983 20,1 12,9 20,220,7 21,3

31,11990 15,3 14,2 9,6 14,514,7
16,7 28,31991 16,3 17,1 15,2 12,3

19,8 15,5 21,8 35,01992 21,0 21,7
18,8 24,0 33,81993 23,5 24,7 21,4

28,3 37,21994 27,6 29,3 25,2 21,8
38,71995 26,6 28,1 24,7 18,7 27,1

28,6 39,61996 28,1 29,4 26,4 19,3
vid mättilltället har varit arbetslö-Tiderna visar hur länge de arbetslösaAnm.: ärsorti

för arbetslöshetsperioder.dvs. tider pågåendesa,
Källa: SCB.

åldersgrupper arbetslöshetstidema förjämförelse med andra harI
de i särklassäldre ökat i mindre grad. uppvisar dock fortfarandeDe

arbetslösheten i inflöde och arbetslös-längsta tiderna. Dekomponeras
hetstider framgår tydligt har skett trendmässig ned-Detmönster.ett en

trendmässiggång i risken bli arbetslös. Samtidigt har det skettatt en
uppgång i arbetslöshetstidema.
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långtidsarbetslös-arbetslöshetstidema harökadeSom följd deaven
vanligtvisSverige definieras denkraftigt sedan 1990. Iheten ökat som

framgår figur 7.4Somi månader ellerarbetslöshet 6varat avmer.som
ochfortsatte 1993och uppgångenspeciellt kraftig 1992ökningenvar

nivå påpålångtidsarbetslösa stabiliseratsDärefter har andelen1994. en
detAntalsmässigt 130 00035 procent. motsvarar personer.caca

åldersgrupper.kraftigt olikavarierar mellanLångtidsarbetslösheten
1996.uppgick till 25ungdomar där denlägst blandDen procentär ca

så hög, ellerdubbeltår den däremotäldre 55-64Bland de änmervar
Ökningen dock varitlångtidsarbetslösheten har55 störstprocent. avca

modest blandvarit förhållandevismedan denbland ungdomsgruppema,
de äldre.

åldersgrupperLångtidsarbetslöshet ñr olikaFigur 7.4
inom varjesamtliga arbetslösaProcent gruppav

60-

|r 1 u 1u u . 1
1995 19961989 1990 1991 1992 1993 19941987 1988

ochKällor: SOU 1996:34 SCB.

lågt.inflödet i arbetslöshet Däremotflertalet europeiska länderI är
andelarbetslöshetstidema avspeglas i höglänge. långaden De envarar

iSom framgått tidigare har detlångtidsarbetslösa i dessa länder. även
skettnedgång i risken i bli arbetslös medan detSverige skett att enen

Både USA och Kanada hari arbetslöshetstidema.trendmässig uppgång
korta. Resultatetinflöde medan arbetslöshetstidemadäremot högt ärett

förhållandevis låg andel långtidsarbetslösa.är en
fortfa-svenska långtidsarbetslöshetenInternationellt ligger densett

långtidsarbetslöshetsammanhang definieraspå låg nivå i dettarande en
Ävenår eller den tredubblatsarbetslöshet i mer.varat ettsom omsom

andelar lång-år enbart USA och Kanada har lägrepå fyra detär som

17-01405
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tidsarbetslösa. Variationema mellan de olika länderna dock betydan-är
de, eller från till10 drygt 60 tabell 7.6.procentca

En hög arbetslöshet tycks ofta förknippad med hög andelvara en
långtidsarbetslösa. Länder förhållandevismed låga arbetslöshetsnivåer

ÖsterrikeJapan, Portugal, Schweiz,t.ex. Tyskland och uppvisarsom
dock också relativt betydande långtidsarbetslöshet.en

Tabell Långtidsarbetslöshet7.6 i olika länder
Procent de arbetslösaav

1983 1991 1995
USA 13,3 6,3 9,7
Kanada 9,5 7,2 13,8
Sverige 10,3 4,0 15,7
Österrike 17,4- -Japan 13,3 19,1 18,1
Nya Zeeland 22,1 22,9-
Danmark 43,4 31,4 27,9
Australien 25,4 24,9 30,8
Finland 19,2 9,2 32,3
Schweiz 16,2 32,3-
Nederländerna 47,8 45,5 43,2
Storbritannien 45,2 28,5 43,5
Frankrike 42,2 37,2 45,6
Tyskland 41,6 31,5 48,3
Portugal 38,6 48,7-
Grekland 33,1 47,6 50,9
Spanien 52,4 5l 56,5
Belgien 64,2 62,0 62,4
Italien 57,1 68,0 62,9
Anm.: Avser varit arbetslösa år.personer än ettsom mer
Källa: OECD 1996b.

7.4 Långtidsinskrivna vid
arbetsförmedlingen

Skillnaderna mellan Sverige och många andra länder vad gäller långtids-
arbetslöshet i viss månär överdrivna. En relativt del arbetslös-stor av
hetsperiodema i Sverige högre i andra länder avbrytsän på grund av
någon arbetsmarknadspolitiskt åtgärd. Det innebär den registreradeatt
arbetslöshetsperioden avbryts till förmån period i åtgärd inteav en som
registreras arbetslöshet. gårDet få belysningattsom en annan av pro-
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blemet studera andelen långtidsinskrivna vid arbetsfönned-attgenom
75.lingen figur

Andelen inskrivna år har ökat från 20 1991 tillöver ett procentca en
nivå på 50 år4-5 förstaDe åren avsåg dennaprocentca senare. upp-
gång ganska naturliga skäl varit inskrivna årl-2 och 2-av personer som

år. likhet3 I med varit inskrivna mindre år har dessaän ettgruppen som
andelar stabiliserats. De har dock åtföljts mycket kraftignu av en upp-
gång andelen varit inskrivna år. Gruppenän treav personer som mer
omfattar fjärdedel de arbetssökande och fortsätter successivtnu ca en av

öka. Den uppgår till hälften dem varit inskrivna mindreatt änca av som
år.ett

Figur 7.5 Andelen arbete varit inskrivna vid arbetsförmed-utanpersoner som
lingen 1-2, 2-3 och år.än 3mer
Procent
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KällazAMs.

När det gäller utvecklingen for och kvinnor så har kvinnorna ef-män
kraftig nedgång successivt ökat sin andel de långtidsinskrivnater en av

figur 7.6. De uppvisar ungefär andel vilka imännen,nu samma som
konsekvens med detta har minskat sin andel.

Ungdomsgruppen har sedan några år minskat sin andel så de äratt
tillbaka på nivå 1991. Detta sammanhänger sarmolikt medsamma som
de intensiñerade ungdomsinsatsema. Ungdomar uppvisar normalt också

5 De långtidsinskrivna omfattar med deltidsarbete, tillfälligt arbete,personer om-
bytessökande, lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare, rekryteringsstöd
och bidrag.starta eget
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högre rörlighet mellan bl.a. arbetslöshet och sysselsättning, vilketen tor-
de avspegla sig i inskrivningstidema. De äldre har successivt ökat sin
andel och för 15 de långtidsinskrivna. lI jämfö-procentsvarar nu ca av
relse med den totala arbetslösheten kvinnor ochär i åldern 25-personer

år54 överrepresenterade, medan ungdomar underrepresenterade.är

Figur 7.6 Kön ålderoch bland dem varit inskrivna vid arbetsförmedlingensom
årän ettmer

Procent
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Källa: AMS.

Av dem varit oavbrutet inskrivna i år har 35som än ettmer ca pro-
enbart grundskola respektivecent gymnasieutbildning på högst 2 år,en

dvs totalt 70 figur 7.6. Denprocent har ökatca sinsenare gruppen
andel bland de långtidsinskrivna relativt kraftigt, medan andelen med
grundskoleutbildning fallit orsaken kraftigt inflöde iär långtidsar-ett
betslöshet från andra utbildningsgrupper. Gruppen med treårigen gym-
nasial utbildning har ökat sin andel. Högskoleutbildade ligger relativt
konstant. I jämförelse med den totala arbetslösa föreliggergruppen av
inga skillnader se figurstörre 7.3. Långtidssökande uppvisar dock en
något högre andel med enbart grundskola och lägre andel med hög-en
skoleutbildning. Dessa skillnader blir tydligare jämförelsenännu görsom
med arbetskraften.
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Figur 7.7 Utbildningsbakgrund för dem varit inskrivna vid arbetsförmed-som
lingen årän ettmer
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Andelen långtidsinskrivna i olika utbildningsgrupper relativt lik-var
artad i början Som1990-talet. framgår figur 7.8 har spridningenav av
ökat betydligt i samband med den ökade arbetslösheten. Bland personer
med grundskoleutbildning eller gymnasieutbildning på två år haren an-
delen i det tredubblats och ungefär 60 dessa harnärmaste procent av
varit inskrivnaoavbrutet vid arbetsförmedlingen i år. Lägstän ettmer
andel, 40 uppvisar de med treårigt gymnasium, medanprocent,ca ca
hälñen de högskoleutbildade långtidsinskrivna.ärav
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Figur 7.8 Andel inskrivna åri än olikai utbildningsgrupperettmer
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Källa: AMS.

Grupper arbetshandikappade och utomnordiska medborgare,som
nonnalt har svår arbetsmarknadssituation, betydande delarutgörsom en

långtidsinskrivna.de De utomnordiska medborgarna for drygtav svarar
15 denna form långtidsarbetslöshet och andelen harprocent varitav av
relativt konstant. De arbetshandikappade hamnar på ungefär ni-samma
vå, har väsentligt minskat sin andel sedan 1991. Dettamen samman-
hänger med det inflödet i långtidsarbetslöshet för andra istora grupper
början 1990-talet medförde andelen föll mycket kraftigt. An-attav som
talsmässigt uppgår dessa bägge till 110 000 Inärmaregrupper personer.
jämförelse med den totala arbetslösheten och arbetskraften är gruppen
utorrmordiska medborgare överrepresenterade uppgifter finns för ar-
betshandikappade
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Figur 7.9 Andel arbetshandikappade och utomnordiska medborgare bland dem
barit inskrivna vid arbetsförmedlingen årän ettsom mer
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Källa: AMS.

En del de arbetssökande förefaller således drabbas mycketstor av av
långa inskrivningstider, vilket klar antydan de i betydandeattger en om
grad pendlar mellan arbetslöshet och olika åtgärder. Det kan också vara

intresse studera dem avbryter sina inskrivningstider föratt ettav som
arbete eller någon form verksamhet. harDet dock inte varitannan av
möjligt någon sådan utförlig analys. Figur antyder dock7.9göraatt att

dessa omfattas kraftig rundgång. Ungefäräven 80 demprocentav en av
nyinskrivs vid arbetsförmedlingen har tidigare varit inskrivnaävensom

och andelen har successivt ökat sedan början 1990-talet. Detta anty-av
der de lösningar eller arbetstillfällen arbetsförmedlingen erbjuderatt som
för dessa relativt kortsiktig Som framgått kapitelär natur.grupper av av

har också3 andelen tillfälliga arbeten ökat bland de sysselsatta. En möj-
lig tolkning dessa förhållanden kan de arbetssökande saknarattav vara
den utbildning eller kompetens krävs för varaktiga anställning-som mer

En tolkning kan naturligtvis det skett betydande för-attar. annan vara
ändringar i efterfrågan på olika anställningsformer, dvs. företagen efter-
frågar i allt högre utsträckning tidsbegränsade anställningar.
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återinskrivna arbetsförmedlingenFigur 7.9 Andelen samtliga nyinskrivna vidav
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Sammanfattningvis det möjligtinte några entydiga beläggär att ge
för hur inslagen strukturell arbetslöshet utvecklats under år.av senare

sig befintligDe analyser grundar på statistik alltför översiktligaärsom
för några säkra inslagen långa inskrivningstider,Deatt storage svar. av
lågutbildade, arbetshandikappade, utomnordiska medborgare och äldre

dock viss antydan problemen i varje fall inte enklareäratt attger en om
hantera under 1980-talet. ytterligare indikation på dettaEnännu pro-
blem effekterna omläggningen bl.a. sjukförsäkringen och iär av av syn-
nerhet de delar ersättningsperiodema finansierasav som numera av ar-
betsgivarna. Studier bl.a. antyder den frånvaronRFV minskadeattav

relativt andel uppgången i den arbetslöshetenöppnamotsvarar storen av
sedan Om så skulle fallet1990. det inte helt uppenbart hur dessaårvara

skall kunna skaffa sig position på arbetsmarknaden. Depersoner en ny
ständigt återkommande förändringarnastrukturella knappast des-gynnar
sa grupper.

ämviktsarbetslösheten7.5 J

Diskussionen de strukturella inslagen arbetslöshet anknyterovan om av
till jämviktsarbetslösheten.den s.k. En vanlig utgångspunkt i ekonomisk
teori det finns jämviktsnivå för arbetslösheten ekonominär att en som
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16tenderar sig inga störningar inträffar. Nivånröraatt mot yttre ärom
förenlig med stabil inflationstalct. Denna arbetslöshet brukar beteck-en

17jämviktsarbetslösheten. Om den faktiska arbetslösheten understigernas
nivån på jämviktsarbetslösheten, stiger lönerna och sysselsättningen
minskar. I det omvända fallet minskar löneökningstalcten och sysselsätt-
ningen ökar.

Jämviktsarbetslösheten bestäms på lång sikt stnikturella faktorer iav
ekonomin. Vanliga faktorer brukar framhävas bl.a. löneförhand-ärsom
lingssystemet, arbetslöshetsförsäkringens utformning, arbetsmarknads-
politikens omfattning och inriktning och hur väl utbud och efterfrågan på
arbetskraft ihop. Jämviktsarbetslösheten har vanligtvis settspassar som

genomsnittsnivå kring vilken den faktiska arbetslösheten varierar meden
konjunkturen. Den har antagits påverkas strukturella förändringar påav
arbetsmarknaden inte konjunktunnässiga störningar och stabili-men av
seringspolitik.

Problemen med den höga och kvardröjande arbetslösheten i Västeu-
har dock lett till teorierna jämviktsarbetslöshet kommitattropa attom

revideras. Utvecklingen tyder på jämviktsarbetslöshetens nivå inteatt är
långsiktigt stabil förefaller ha stigit. kanDetta i och för sig hautan orsa-
kats strukturella förändringar. Samtidigt finns det mycket tyderav som
på arbetslösheten efter tillfällig makroekonornisk störning endastatt en
mycket långsamt återgår till det långsiktiga jämviktsläget persistens
eller blir bestående hysteresis. En konjunkturmässig störning kan såle-
des komma påverka arbetslösheten under lång tid. Det finns olikaatt
hypoteser försöker förklara varför arbetslösheten tenderar fastnaattsom
på hög nivå. förklaringEn utgår från den s.k. insider-outsider teorin,en
vilken mycket kort utgår ifrån de redan sysselsatta inte håller tillbakaatt
lönekraven för skapa arbeten de arbetslösa. förklaringEnatt annan
betonar de arbetslösas egenskaper och pekar på varitatt personer som
arbetslösa länge kan förlora yrkeskunskaper och söka mindre aktivt efter
arbete. kanDet också förknippat med osäkerhet för arbetsgi-störrevara

långtidsarbetslösaanställa haratt än närmarevarna personer som en
anknytning till arbetsgivaren.

Beräkningar bl.a. Layard m.fl. 1991 tyder på jämviktsar-attav
betslösheten i Västeuropa stigit relativt kraftigt under 1980-talet och det
förefaller råda enighet arbetslösheten till del strukturell.att ärstorom

långaDen konjunkturuppgången i Västeuropa under andra hälften av
1980-talet medförde endast begränsad nedgång i arbetslösheten ochen

6 En lättfattlig framställning i SOU 1996:158.
7 Den brukar också benänmas NAIRU Non Accelerating Inflation Rate of
Unemployment.
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fmanspolitiska experiment i vissa länder har snabbt resulterat i ökaden
inflationstakt.

Den utlösande faktorn bakom den kraftiga uppgången i arbetslöshe-
i Sverige 1991-1993 det kraftiga eñerfrågebortfallet.ten Det innebärvar

emellertid inte den nuvarande arbetslösheten kan betraktas i hu-att som
vudsak cyklisk eller efterfrågebetingad. Den arbetslösheten i Sve-öppna
rige har på 8 och ungefär 5 arbetskraftenstannat procent procentca av
befinner sig i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. finnsDet endast

fåtal empiriska studier jämviktsarbetslöshetens utvecklingett i Sveri-av
Forslund 1995 har beräknat jämviktsarbetslösheten uppgick tillattge.

4-6 1993, dvs. väsentligt lägre den dåvarandeprocent arbets-än öppna
lösheten. Beräkningar Assarsson och Jansson 1995 tyder dock påav

arbetslösheten i Sverige uppvisar hög gradatt persistens, dvs.en av ar-
betslösheten tenderar endast mycket långsamt återgå till det långsikti-att

jämviktsläget. En ökning den "konjunkturella arbetslösheten med-ga av
för enligt studien betydande ökning också i den strukturella arbetslös-en
heten, dvs. i jämviktsarbetslösheten. Skattningar Lindblad 1996av
pekar i riktning. Resultaten osäkra, påtyder jäm-ärsamma attmen
viktsarbetslösheten stigit och börjat sig till den faktiska arbets-anpassa
lösheten.

OECD:s1 Sverigerapport redovisas några mått kan tydasenaste som
på de strukturella obalansema har ökat påatt den svenska arbetsmark-
naden OECD, l996e. De mått används för strukturar-mätaattsom
betslösheten NAWRU den arbetslöshetsnivåär förenlig medärsom
konstant löneökningstakt och relationen mellan arbetslöshet ochöppen

Ävenkapacitetsutnyttjandet Okun kurvan. måtten osäkra så vi-ärom
figur 7.10 NAWRU successivt har stigit sedan slutetatt 1980-sar av

procent.talet och ligger på 7 Okun kurvan uppvisar liknandenu ca en
utveckling.

m alternativtEtt mått till NAWRU NAIRU. NAlRU, denär arbetslöshets-mätersom
nivå förenlig med konstant inflationstakt,är lág tidigare förhållandevispå lågsom en
nivå i Sverige. För perioderna 1965-1992 och 1980-1992 har NAIRU beräknats till 2,3
respektive 2,7 Holmlund, 1993. principIprocent således inga skillnader jäm-större
fört med NAWRU under perioden 1983-1992 i figur 7.10.
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Figur 7.10 Indikatorer på strukturell arbetslöshet
Procent

9.

8
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Källa: OECD l996e.

En indikator på de strukturella obalansema också lönebildning-är att
halt svårt sig till den högre arbetslösheten. Den relativtatten anpassa

måttliga nedgången i arbetslöshet 1994-1995 medförde ökad lönesteg-en
ringstakt en bidragande orsak kan ha varit inflationsförväntningamaatt
vid tidpunkten för avtalstörhandlingama låg betydligt denöver prognos-
ticerade inflationen, dvs. lönebildningen anpassades inte fullt tillut en
ekonomi lågmed inflation.

Det relativt begränsade empiriska materialet svårtdet bedömagör att
hur del den svenska arbetslösheten strukturell. Detstor är ärav som
dock inte osannolikt delar den ursprungliga konjunkturellaatt anta att av
arbetslösheten har övergått till bli strukturell och Sverige kan fåatt att

liknande utveckling Västeuropa där arbetslösheten bli-restenen som av
vit bestående. Om så blir fallet eller redan är riskerar ökning ef-en av
terfrågan huvudsakligen leda till brist på arbetskraft och ökad lönes-att
tegringstakt och inte till minskad arbetslöshet.

7.6 Prognoser

De utarbetas i Sverige inte någon direkt vägledningprognoser som ger
det gäller bedöma jämviktsarbetslöshetensnär utveckling. Det kanatt

emellertid befogat starkt sammanfattat redovisa några officiellaattvara
bedömningar hur svensk ekonomi och arbetsmarknad kommer att ut-av
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vecklas under de åren. En restriktion i detta sammanhangnärmaste är att
de Sverigeutarbetas i sträcker sigmerparten överav prognoser som en

relativt kort sikt. Det vanliga perspektivet två år, utförstill detär ett men
i medelfristigt perspektiv på fyra till fem år.även ettprognoser

Finansdepartementet

Finansdepartementet utarbetat både kortsiktiga och medelfiistiga kalky-
ler. Den presenterades i samband med budgetproposi-senaste prognosen
tionen. Beräkningama gjorda med stöd Konjunkturinstitutetsär av mo-
deller.

Om vi koncentrerar på det medelfristiga perspektivet så presente-oss
två alternativ, basaltemativ och alternativ med hög tillväxt.ett ettras
finnsDet ingen anledning läsaren med detaljerad redovisningatt tynga en

vilka antaganden ligger bakom de bägge kalkylema, detutanav som
primära redovisa utvecklingen vid något olika tillväxttakt. Rentär att
allmänt kan kalkylema uppbyggda kring teknisktsägas äratt ett anta-
gande år 2000 konjunktunnässigt genomsnittligt år ochatt är ett attom
det vid utgången år finns1997 outnyttjade kan itasav resurser som an-
språk i medelfristigt perspektiv, det uppstår inflationstryck iett utan att
ekonomin. Storleken på detta BNP-gap eller expansionsutrymmeextra

beroende hur väl arbetsmarknaden och lönebildningen ñmgerar.år av
basaltemativetI BNP-tillväxten bli drygt år2antas procent per un-

der kalkylperioden. nominellaDe lönerna stiga med 4antas procentca
år, vilket förväntas ligga i linje med utvecklingen i Europa i övrigt,per

och de reala lönerna med knappt 2 Drivkraften tillväxtproces-iprocent.
främst den privata konsumtionen och investeringarna,är ävensen men

fortsätter positiva bidrag. Den totala arbetslösheten be-exporten att ge
räknas gradvis minska till nivå på 9,5 arbetskraften årprocenten av
2000 5,7 arbetslösa och 3,8 i arbets-år öppetprocent procentvarav
marlcnadspolitiska åtgärder. Basaltemativet förutsätter således deatt
nominella lönerna till låginflationsekonomi samtidigtanpassas en som
arbetslösheten minskar.
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högtillväxtalternativochTabell 7.7 Basalternativ

1999 2000199819971996
Basaltemativ

2,02,6 2,42,31,6BNP
Öppen 5,75,86,9 6,17,7arbetslöshet

34,35 5,0Arbetsmarknadspolitiska 5,0
åtgärder

0,61,10,6 l-0,7Sysselsättning
4,04,04,5 4,1Kostnadstimlön 5,6

Högtillväxtaltemativ
2,83,5 3,32,61,6BNP

Öppen 4,04,66,7 5,4arbetslöshet 7,7
3,84,25,4 5,0Arbetsmarknadspolitiska 5,0

åtgärder
2,0 1,42,3-0,7 0,9Sysselsättning

3,53,54,3 3Kostnadstimlön 5,6
Finansdepartementet.Källa:

högtillväxtaltemativet påbyggerbasaltemativetjämförelse medI en
Alternativet kän-ekonomins funktionssätt.svenskaljusare bild denav

väli övrigtlönebildning ochicke-inflationistisknetecknas av enav en
finns iarbetskrañsresurserfungerande arbetsmarknad. De ut-som

överhett-uppståranspråk detigångsläget kan därigenom utan atttas
Högtillväxtalter-priser ochdriver löner,ningstendenser räntor.uppsom

tillarbetslösheten reduceras 4förlopp där dennativet beskriver öppnaett
år 2000.procent

detaljeratframgåralternativenSkillnaderna mellan de bägge mer av
till årligskulle således ledahög tillväxttabell Alternativet med7.8. en

och minskning50 000sysselsättningsölcning med över en avpersoner
år. Som tidigarepå i genomsnitt 30 000arbetslösheten personer per

arbetsmarknadpå fungerandeexempel välbygger dock dettanämnts en
arbetslöshet. Ni-strukturellbegränsade inslagsannolikt relativtmed av

dock idiskuteras intejämviktsarbetslöshetenvån på den s.k. prognosen.
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Tabell 7.8 Skillnad mellan basalternativ och högtillväxtaltcmativ
Tusental personer

1995 Förändring till år 2000
Basaltemativ Högtillväxt-

alternativ
Sysselsättning 3 988 123 237
Reguljär syssel- 3 926 157 272
sättning
Öppet arbetslösa 332 -84 -156
Konj unktur- 191 -24 -24
beroende åtgärder
Utbud 4 320 38 81
Underliggande 4404 48 91
utbud
Källa: Finansdepartementet.

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutets KI s.k. Novemberrapport innehåller medel-en
fristig kalkyl med utblick fram till och med 2001 tidigaresom framgått
utarbetar Finansdepartementet medelfristiga kalkyler med stöd KI:sav
modeller.

Den realekonomiska utvecklingen kännetecknas förhållandevisav en
hög tillväxt, 2-2,5 och stabil intlationstakt kring 2procent, procent.en
Tillväxten koncentrerad till näringslivetär och den privata tjänstesektom

ökad roll i tillväxtprocessen. Tendensen på eñerfrågesidanges ären att
inhemsk efterfrågan i synnerhet den privata konsumtionen tar över- -

drivkraft i ekonomin.som

Tabell 7.9 Medelfristig kalkyl

1996 1997 1998 1999 2000 2001
BNP 1,5 2,7 2,4 2,4 2,4 2,1
Öppen arbetslös 7,9 7,2 6,7 6,4 6,0 5,8
het
Arbetsmarknads- 4,6 4,9 4,7 4,4 4,1 3,9 Ipolitiska åtgärder I

lSysselsättning 0,5 0,6 0,9 0,8 0,8 0,5
Timlön " 5,9 4,4 4,4 4,0 4,0 4,0
Källa: Konjunkturinstitutet 1996.

Den arbetslösheten falleröppna under perioden från 7,9 till 5,8 pro-
och de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernacent från 4,6 till 3,9 procent

arbetskraften. Den totala arbetslösheten sjunker således från 12,5 tillav
9,7 procent.
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Ökningen timlönema vid år under perio-4stannar procentav ca per
den 1998-2001. Enligt nedjusteradeKI inflationsförväntningar be-är en

Äventydelsefull bidragande faktor till måttfulla lönekrav. bristsitua-om
tioner kan uppstå i vissa delar ekonomin har sannolikt det, allmäntav

fortsatt kärva arbetsmarknadsläget återhållande verkan. Därtillsett, en
kommer viss försvagning lönsamheten inom industrin. Ekonominsen av
inflationsbenägenhet framstår i modellkalkylen låg. Nedgången isom
inflationsforväntningama tänks enligt påverkaKI beteendet i samtliga
led prisbildningen. kortsiktsprognosenI emellertid det intenämns attav

troligt löneökningstakt i storleksordningen långsik-4,5är att procenten
tigt förenligt med inflationsmålet eller ambitionen snabbt minskaär att
arbetslösheten.

OECD

OECD l996e i sin Sverigerapport något pessimistiskaär senaste mer
Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet. BNP beräknas ökaän

med 2 1997 och 1998. Den arbetslösheten sjunker nå-öppnaprocentca
understiger inte 7 1998. Deltagandet i arbetsmarknads-got, procentmen

politiska åtgärder beräknas frånstiga arbetskraften4,5 1995procent av
till 5,25 1998. Totalt räknar OECD således med arbetslöshetprocent en
på 12,5 1998.procent

Tabell 7.10 Kortfristig bedömning BNP och arbetslöshetav

1995 1996 1997 1998
BNP 3,6 1,7 2,2 2,1
Arbetslöshet 7,7 7,9 7,4 7,2
Källa: OECD l 996e.

AMS

Arbetsmarknadsstyrelsen utför kortsiktiga bedömningar arbetsmark-av
nadsläget. AMS 1996 räknar i sin höstbedömning från 1996 denatt
svenska konjunkturen förstärks under 1997. Uppgången dock inteär
tillräcklig för nedbringa den höga arbetslösheten. Arbetslösheten be-att
räknas uppgå till 8 för och1996 till 7,1 1997. Helaprocent procent
minskningen påberor överströnming till arbetsmarknads-en av personer
politiska åtgärder. Nedgången arbetslösheten förutsätter andelen iattav
arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökar från till4,5 5,5 procent av ar-
betskrañen mellan och1996 1997. Det innebär den totala arbetslös-att
heten principi blir oförändrad åren.mellan Under 1997 beräknas syssel-
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sättningen inom offentlig sektor minska med 18 000 totaltpersoner, men
förväntas sysselsättningen öka medsett 10 000ca personer genom en

fortsatt Ökningenexpansion i den privata tjänstesektom. beräknas fram-
för allt ske inom varuhandel, samfärdsel, uppdragsverksamhet och övri-

privata tjänster.ga
AMS pekar vidare på de ökade kompetenskraven bl.a. till följdatt av
teknik och omstruktureringen den offentliga sektorn leder tillny attav en

allt del arbetslöshetenstörre blir strukturell. Det svåraste och snab-av
baste växande problemet på svensk arbetsmarknad enligt AMSär ett
ökande antal korttidsutbildade inom områden i kraftig tillbaka-ärsom
gång på arbetsmarknaden. Den låga efterfrågan på arbeten inom yrken
med lägre utbildningskrav svårtdet for delgör de drabbadestor atten av
komma tillbaka i arbete igen. Rationaliseringar inom den offentliga sek-

handeln och administrativ verksamhettorn, drabbar korttidsutbildade
kvinnor mycket hårt. Den pågående utvecklingen medför successivtett
växande antal arbetslösa kvinnor inom yrken med kort skolutbildning
och det arbeten i de flesta fallär inte kommer tillbaka. För flertaletsom

de drabbade utbildningsnivån otillräckligär för få arbeten.av att nya
Samtidigt förblir bristen på högskoleutbildade hög. Inom den snabbast
växande delen näringslivet, IT-sektom, fyra företagav treuppger av
brist på kvalificerad datapersonal. Bristen på högskoleutbildade ocksåär
hög.

I analys har AMS 1997 beskrivit utvecklingen på arbets-en senare
marknaden i några olika scenarios fram till sekelskiftet. Analysema visar
kortfattat det krävs årlig tillväxt påatt 4 för halveraprocent atten ca
den arbetslösheten medöppna 4 i åtgärder. I två scenarier medprocent

tillväxt på 2,6 respektive 1,9 hamnar den totala arbetslöshe-procenten
på ll respektive 12ten procent.ca ca

Tabell 7.11 Förändringar i antal nyckeltalett 1996-2000

BNP Arbets- ÅtgärderSyssel- Arbets-
kraft sättning löshet

scenario l 2,6 50 000 125 000 6,2 5,0
Scenario 2 1,9 -15 000 25 000 7,2 5,0
Scenario 3 0,5 -135 000 -250 000 11,3 5,0

4,0Scenario 4 150 000 315 000 4,0 4,0
I AMS analys tillväxten överstiga 3,5 procent.anges
Källa: AMS 1997.

Enligt AMS finns det antal tendenserett oavsettgemensamma scena-
rio.

Ökad andel äldre arbete.utan0
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Ökad andel arbetshandikappade arbete.utan
Bestående många utomnordiska medborgare arbete.utan
Ökad andel arbetslösa har kort skolutbildning.som
Ökad arbetslöshet bland korttidsutbildade kvinnor.

Slutsatser7.7

mångaI länder i Västeuropa har den höga arbetslöshet uppstått bli-som
vit bestående. i svårtDet nuläget bedöma vilka återverkningar denär att

Ävenhöga arbetslösheten få ikommer Sverige. arbetsmarknadenatt om
tidigare har fungerat förhållandevis bra och jämviktsarbetslösheten legat
på låg nivå dock förmodligen utgjort hög faktiskaandel denen en av
arbetslösheten finns det risk för arbetslösheten blir bestående. Deatten

och inslagen långtidsinskrivna,ökande lågutbildade, arbetshan-stora av
dikappade, utomnordiska medborgare och påäldre pekar problem-en
fylld frånarbetsmarknad. Beräkningar bl.a. OECD indikerar vidare att

Ävende strukturella påobalansema den svenska arbetsmarknaden ökat.
andra studier pekar i riktning och det förefaller rimligt att antasamma

delar den ursprungliga konjunkturella arbetslösheten har övergåttatt av
till bli strukturell.att

Finansdepartementets tidigare redovisade högtillväxtaltemativ kan,
enligt bilaga till budgetpropositionen2 prop. l996/97:l, ettses som
räkneexempel på vilken utveckling krävs for den arbets-öppnaattsom
lösheten skall halveras. utredningens del skulle långsiktigFör tillväxten
på eller3 reducera behovet insatser för öka syssel-procent attmer av
sättningen. skulle i sådantInsatsema fall koncentreras på for-ett attmer
bättra ekonomins funktionssätt. i sig motsatsforhållan-Detta ingetutgör
de, rimligtvis tyngdpunktsforskjutning.men en

Förutsättningama för departementets exempel med hög tillväxt kan
naturligtvis diskuteras. naturlig invändningEn den historiska utveck-är
lingen. Under de åren25 har ökat medBNP 3 ellersenaste procent mer
under endast år.7 Det karakteristiska för Sveriges utveckling under

och1970- 1980-talet relativt måttlig uppgång i efterfrå-ävenattvar en
visade sig svår med tillgängliga Resultatet blevmötaattgan resurser.

flaskhalsar och snabbt stigande inflation. Ekonomin överhettades redan
vid lågaganska tillväxtnivåer. En huvudförklaring till den stagnerande
tillväxten har enligt olika bedömare varit försvagad produktivitetstill-en

och under 1970- och 1980-talet upprätthölls försvagadeden till-växt
främst ökat arbetsutbud. Ett antal hypoteser har framförtsväxten ettav

kan förklara den svenska utvecklingen. Produktivitetsproblemen harsom
enligt dessa hypoteser rad orsaker, bl.a. drivkrafterna för arbete ochen
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sparande, produktionsfaktoremas kvalitet och effektiviteten i resursut-
nyttjandet SOU SOU1991:82; 1993:16.

Ett antal beslut har fattats kan komma förbättra ekonominsattsom
funktionssätt och betingelsema för ökad tillväxt. Det i dettaär samman-
hang inte möjligt värdera dessa beslut, frågeteckenatt ärettmen om
dessa strukturella beslut och förändringar anpassade till ekonomiär en

risk förmed hög och bestående arbetslöshet. Om jämviktsarbetslösheten
stigit riskerar efterfrågeökning i huvudsak tillleda ökadavsevärt atten
inflation.

En avgörande faktor för uppnå högre tillväxt, framför alltatt men
fungera.högre sysselsättning, hur lönebildningen kommer Denär att

löneökningstakten mellan 1995 och förväntas1997sammantagna över-
stiga den europeiska nivån med marginal. förstaFör gången under 1990-
talet också reallönen stiga betydligt. Detta sker i läge denväntas närett

Ävensvenska arbetslösheten ligger på historiskt mycket hög nivå.setten
inflationsutvecklingen tidigare kan ha överskattats inämntsom som av-

talsrörelsen förefaller det lönsamhet och arbetsmarknadsläge harsom om
haft begränsat inflytande på lönebildningen. väl fungerandeEn löne-ett
bildning betydelse tillväxt och sysselsättning skall kunnaär storav om

påöka längre sikt. Den också betydelse för de långsiktigaär storav mer
eñektema förslag stimulera tjänstesektom.ett attav

OECD har nyligen i sin svensk ekonomi för ef-rapport varnatom
fekterna hur svenskaden lönebildningen fungerar. likhet OECDI medav

utredningen det den svenska lönebildningenäratt är avgöran-anser som
de för hur sysselsättningen kommer utvecklas. Partiella förslagatt om
hur den svenska tjänstesektom skall beskattas har långsiktigt ganska
begränsade konsekvenser för sysselsättningen. dettaTrots vi,anser av
skäl utvecklas i de kommande kapitlen, det väsentligt fåräratt attsom

effektiv beskattning tjänstesektom.en av

19Hög tillväxt behöver i och för sig inte förenat med högt utnyttjandeettvara av ar-
betskraftsresursema.
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ekonominiHushållet8

från hushållutgåekonominpåtraditionelltEtt är attsätt att som ar-se
kan konsumeraså detjänaförpå marknadenbetar attatt pro-pengar

hushållendockverkligheten arbetarproducerar. Iföretagendukter som
i hemmen iskertotala arbetetdel detmarknaden.på Eninte bara stor av

tidsåt-totaladennedan illustrerarFigur 8.1hushållsarbete.form egetav
iarbetstimmarjämfört med antalhemproduktionfor arbete igången

uppskattning haroch tjänster. En ävenmarknadsproduktion av varor
tidVi denarbetet.på detavseende äg-foretagits med attsvarta somser

marknadsarbete.tiden itotaladenåt hemarbete är större ännas

1993produktionolikaArbetade timmar iFigur 8.1 typer av
Miljarder timmar

7.0

Offentligaarbetesvan varorhanarbae tjänsten
tjänster

Källa: SCB.
medelvärden förframräknatshemarbete harforTidsátgången att vägaAnm. genom

ochantalet kvinnortabell medhemarbete enligt 8.1 mänantalet timmar åtägnassom
Tengbladsberäknat utifrånarbetstimmari befolkningen. Antalet20 64 år ärsvarta- oredovisadeSverige. uppskattar dei Hanskatteundandragandetberäkningar ar-av

gällasiffra tillapproximerar dennaVimiljarder 1991. attbetsinkomstema till 67 även
kr/kr. 67 mdr 150timlönen till 150genomsnittligadenför och uppskattar1993 svarta

timlönengenomsnittligadentimmar. Antagandettimme mdr svart ärkr 0,45 attper
i snitt tjänar 100svartjobbare iställetillustration. Omgjort för150 kr attär enge en

timmar.0,67 mdrtimme blir tidsátgången årkr perper
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Hushållets marknadsarbete påverkasval hemarbete och skatter.av av
Skatter möjlighet offentlig verksamhet och medbor-bedrivaattger en ge

offentlig vård, Sådana akti-service såsom skola och barnomsorg.garna
viteter har ekonomiska effekter. Själva skatter medförpositiva uttaget av
dock negativa effekter i fonn minskad ekonomisk effektivitet. Dettaav
kapitel handlar negativa effekter på specialisering och allo-skattersom
keringen ekonomin, hur dessa negativa verkningar kani samtav resurser
minskas införa inslag så kallad optimal beskattning i skat-attgenom av
tesystemet.

avsnitt diskuteras hushållens val mellan konsumtionI 8.1 av varor,
tjänster och fritid, på marknaden respektive i hushållet,mellan arbete
och hur hushållens preferenser, och tidsrestriktioner.val budget-styrs av

enkel redogörelse för hur hushållen påverkas skatter ochI 8.2 ges en av
varför skatter påverkar funktionssättekonomins negativt. I knyts8.3
dessa teorier till svenska skattesituation. avsnittdagens I 8.4 redogörsan
för beskattningsteorier kallas beskattning, ochoptimal hurtypen av som
beskattningens snedvridande effekter kan minskas tillämpninggenom av
dessa. Nästföljande avsnitt diskuterar först svårigheter med haatt ett
skattesystem i sin helhet bygger på optimal beskattning. Sedan häv-som
das inslag optimal beskattning dock skulle kunna fungeraatt ettav som
eñektivitetshöjande komplement i dagens svenska skattesystem. Därefter
följer diskussion vilka effekter sådana åtgärder skulle kunnaen somom
få på hushållens arbetskraft. sammanfattasutbud I avsnitt kapit-8.7av
let.

8.1 Hushållets beslutsproblem

Hushållens beslutsproblem består i erhålla så möjligtatt stor nytta som
konsumtion tjänster fritid delsoch besluta hurattav av varor, genom

mycket skall påköpas marknaden respektive produceras i regi,som egen
dels hur del den totala tiden ska marknadsarbete,ägnasstor av som
hemarbete respektive fritid. bilaga diskuterar OhlssonI l 1997 hus-
hållens beslutsproblem. Följande faktorer bidrar till förklara hushål-att
lens beslut:

Tidsrestriktionen för den samlade tidsanvänd-sätter gränso som en
ningen. Den totalt tillgängliga tiden fördelas på marknadsarbete,
hemarbete och fritid.
Budgetrestriktionen hur mycket marknadsinköptasäger0 som varor
och tjänster hushållen har möjlighet konsumera vid viss mängdatt en
marknadsarbete, lön och arbetsfri inkomst.
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Preferenser i form smak och värderingar.o av

Tidsrestriktionen

Med hjälp data från SCB:s tidsstudieundersökningar går det skapaattav
sig bild tidsanvändningen i de svenska hushållen. tabell redo-I 8.1en av
visas medelvärden för kvinnor och år,20-64 dvs. i yrkes-män personer
verksam ålder.

Tabell 8.1 Tidsanvändningen årvecka 1990/91, 20-64per

Kvinnor Män
timzmin timzmin timzmin tirn:minprocent procent

Marknadsarbete 27:16 16,2 41:06 24,5
Hemarbete 33:17 19,8 20:09 12,0
-Hushållsarbete 17:22 6:36
-Underhállsarbete 2:22 4:24
-Omsorg 5:12 2:04om egna
bam
-Omsorg 1:03 1:03om
andra

-Inköp och 3:24 2:28varor
tjänster

-Övrigt hemarbete 3:54 3:34
Studier 2:31 1,5 2:08 1,3
Personliga behov 71:17 42,4 68:29 40,8
Fritid 32:55 19,6 35:20 22,0

Summa 100 100:168 z168
Källa: SCB.
Anm. I förvärvsarbete ingår förutom ordinarie arbete i huvudyrkeposten även extra-
knäck, övertid, måltider i samband med arbete och arbetsresor Sommm.
hushállsarbete räknas matlagning, diskning, städning, tvättning och strykning mm.
Gruppen underhállsarbete består skötsel trädgård, hem, fordon ochtomt,av av mm,
ävenrastning hund och skötsel andra sällskapsdjur. Den dominerande delpostenav av
i "personliga behov hit hör måltider personligochär sömn, ävengruppen men om-
vårdnad.

Tabellen visar kvinnor sig år hemarbete under i genomsnittägnaratt
drygt 33 timmar vecka. Motsvarande siffra for 20 timmar.män ärper
Detta lika med respektive20 12 den tiden.totala Mark-är procent av
nadsarbetet uppgår for kvinnor till i genomsnitt timmar vecka.27 per
Med andra hushållsarbetetord tid marknadsarbetet. Dettar änmer om-

forvända gäller marknadsarbetet timmar vecka11männen, tar mer per
hushållsarbetet. Om lägger marknadsarbete och hemarbeteän samman
vi den sammanlagda tiden läggs ned på arbete likaatt är nästanser som
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for kvinnor och Kvinnor arbetar 60,5 timmar totalt medanmän. motsva-
rande siffra for drygt timmar.61män är

Två andra tidsstudieundersökningar har gjorts inom for det såramen
kallade HUS-projektet. Dessa bygger data från 1984 och Stu-1993.
dierna visar den tid läggs ned på hemarbete minskade mellanatt som
1984 och Bakom1993. den totala utvecklingen döljer sig dock skillnader
mellan könen. Trots det totala hemarbetet minskade har ökatatt männen
sitt hemarbete något, medan kvinnornas hemarbete har minskat med fle-

timmar vecka.ra per
Om tillbaka till 60-talet så har tiden for giña kvinnors hus-man ser

hållsarbete halverats. Orsakerna till det sammanlagda hus-än attmer
hållsarbetet har minskat kan flera. För det forsta har produktivite-vara

i de flesta delarna hushållsarbetet ökat, till exempel till-ten av genom
gång till modern utrustning dammsugare och tvättmaskin. För detsom
andra har hushållen i ökad utsträckning börjat köpa substitut till hemar-
bete där produktiviteten i detta överstiger hemmens, minskat kon-men
sumtionen marknadstjänster där produktivitetsskillnaden mindre.ärav
Exempel på konsumtion har ökat färdigsydda kläder och halvfab-ärsom
ricerad medan traditionella hembiträdessysslor i helt för-mat, stort sett
svunnit. Antalet timmar för städning har dock minskat utan att motsva-
rande produktivitetsförbättring har skett. Undersökningar visar också att
det främst på detta område hushållet vill öka sin standard. Städningär

dock begränsad del hushållensutgör tid i hemarbete Wennemo,en av
1997.

Budgetrestriktionen

År 1993 drygt fyra miljoner sysselsatta Sverige.i Tabellvar personer
visar8.2 hur det ekonomiska resultatet detta marknadsarbete komp-av

letteras med kapitalinkomster och transfereringar, hur det beskattas och
hur det slutligt omvandlas till disponibel inkomst för hushållen oavsett

de marknadsarbetar eller inte. Lönema uppgick till 629 miljarder kr.om
Detta 100 kr timme i genomsnitt.motsvarar ca per
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Från konsumtion, 19938.2. löner tillTabell

Milj arder kr
629Löner

Arbetsgivaravgifter 237
233Kapitalinkomster
4 l 9Transfereringar
l 5 l 9Summa

Kapitalutgifter -104
Skatter -546mm

868Disponibel inkomst
72Sparande
796Konsumtion

Nationalräkenskapema.Källa:

miljarder kr.bruttoinkomster till 519uppgick hushållens 1Totalt
disponibel in-återstodkapitalutgiñer betaldaskatter ochNär envar

DenSparkvoten uppgick till 8miljarder kr. 1993komst 868 procent.om
Tabellkr. 8.3därför omfatta miljarderkonsumtion kom 796totala att

på ändamål. Ifördelar sig olikatotala konsumtionredovisar hur denna
betraktakansärredovisas de delposterkolumnen till höger somsom man

hushållen skulletjänsterhushållsnära tjänster, dvs.konsumtion somav
hushållsnäramarknadsproduceradeproducera själva. Deha kunnat

hushållskonsumtionen.den totalamotsvaradetjänsterna 10 procent av
ochtvivel bilreparationerviktigasteDe restaurangut-är utanposterna

hushållsnära tjänster.tredjedel konsumtionengifter med vardera avaven
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hushållsnäraTabell 8.3 Konsumtion tjänster och 1993annat,av

Miljarder Miljarderkronor kronor

Livsmedel 152
Beklädnad, skor 45

Lagning kläder 0,5av-
Lagning skor 0,3av-

Bostad, bränsle, 251
Möbler, hushallstjänster 51

Möbelreparationer 0,6-
Reparationer, hushállsrappoiter 0,6-
Tvätt- och städtjänster 0,7-

sjukvårdHälso- och 18
samtärdselTransport, 124

Reparationer, tillbehör, bilar 26,5-
Körskolor 1,1-
Flyttning 0,2-
Buss och lokaltrafik 8-
Järnväg 2,2-
Taxi 1,8-

Fritid, underhållning, kultur 72
Reparationer, driñ, underhåll, 4,2
Fritidsvaror, diversevaror tjänsteroch 56

Hár- och skönhetsvård 4,0-
Restaurangutgifter 26,5-

hushållskonsumtionSumma i Sverige 768 77,2
konsumtionSumma svenska hushåll 775av

Privat konsumtion 796
Källa: Nationalräkenskapema.

I järnväg inkluderade.Anm. godstransporter hushållensDettaposten är även gör att
konsumtion jämvägstransporter siffranlägreär änav anger.

Preferensema

finnsDet viktiga relationer mellan de storheter bestämmer hus-tre som
hållens i konsumtionen hushållsnära tjänster respektive övriganytta av

och tjänster och arbete i hemmet pårespektive marknaden. Dessavaror
är:

Substituerbarheten mellan hemproducerade och marknadsproducera-0
tjänster.de

Ärbra substitutHur städñnnans städning till min städningär egen
den kommunala barnomsorgen likvärdig med min omsorg Omegen
hushållen inte någon skillnad mellan hemproducerade och mark-gör
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nadsproducerade hushållsnära tjänster dessa perfekta substitut.är

Substituerbarheten mellan hushållsnära tjänster och övrig konsum-0
tion.

Är hushållen beredda byta hushållsnära tjänster övrig kon-att mot
sumtion Antag ingen ökning övrig konsumtion, huratt oavsett storav
den kan kompensera minskning hushållsnära tjänster. I dettaär, en av
fall hushållsnära tjänster och övrig konsumtion perfekta komplementär
och ingen substitution sker. Antag istället hushållsnära tjänster inteatt

Ävenhar något konsumtionsvärde i sig. i detta fall substituerbarhetenär
noll. Värdet marknadsproducerade hushållsnära tjänster iställetärav
indirekt. Genom köpa dessa tjänster på marknaden hushålletkan fri-att

tid för marknadsarbete och därmed utöka övrig konsumtion.göra

Substituerbarheten mellan hemarbete och fritid/marknadsarbete.0

Är hemarbete betrakta arbete, fritid någoteller mittemellanatt som
Gronau 1977 funnithar lösning på detta problem formu-atten genom
lera fundamentaladen frågan skulle du hellre ha någon göraattannan
det Om på frågan nej, dvs. föredrar självaarbetetärsvaret göraatt
framför någon det, tid i hemproduktion betraktaatt gör är attannan som
fritid. Om däremot ja, blir tid i hemproduktion be-ärsvaret attsnarare
trakta marknadsarbete.som

8.2 Skatters inverkan hushållens valpå

De flesta skatter baseras på köp försäljning och tjänster,av av varor
arbetskraft och kapitaltjänster. förDet gäller inkomstskatten,t.ex. mer-
värdesskatten och arbetsgivaravgiñcma. huvudproblem bl.a.Ett med
dessa skatter de leder till i samhällsekonomisk mening ineffektivär att en
resursanvändning de upphov till kil mellan samhälls-attgenom ger en
ekonomisk och privatekonomisk avkastning på olika aktiviteteroch på så

snedvrider individers konsumtionsval.sätt
Skatters påverkan på relativprisema allokeringen igör av resurser

ekonomin mindre effektiv i och med det pris konsumenten fåratt som
betala för inte med kostnaden för framställaöverensstämmer atten vara

Det medför konsumenten får felaktig bild deattsamma vara. en av an-
språk på produktionsresurser viss konsumtion ställer. Detta ärsom en
förenat med välfärdsförlust på grund produktionsresursemaatten av

användning konsumenternasdär värdering produktionenstyrs mot en av
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lägre efterfråganvad den skulle och resursallokeringenär än vara om
inte påverkades skatter.av

En skatt på arbetsinkomster får effekter påmotsvarande arbetsmark-
inaden och med inkomstskatt sänker relativpriset på fritid. Dettaatt en

individens val mellan fritidarbete och påverkas. Beskattningengör att
leder således sannolikt individentill sarnhällsekonomisk synvinkelatt ur
kommer arbeta för lite på arbetsmarknaden och fritid i föratt ta ut stor
utsträckning.

Skattekilen medför inriktningen produktionen inte längre kom-att av
anpassad till konsumenternas preferenser. kan medfö-Dettaattmer vara

konsumenternas behovstillfredsställelse blir lägre vadatt än ärra som
möjligt.

följandeI avsnitt utvidgas till gälla hur skatter för-resonemanget att
individens val fritid och marknadsarbete påverkar hemar-utom ävenav

betet. Syftet belysa de störningar uppkommer i gränslandetär att som
hushålletsmellan produktion och marknadsproduktion tjänster.egen av

Marknadsarbete, hemarbete och specialisering

Individemas val står inte enbart mellan arbete och fritid. Ekonomiska
incitament påverkar också awägningen mellan fritid och arbete inomren
hemmet. finns mångaDet arbetsuppgifter i hemmet kantyper av som
utföras med hjälp tjänster kan köpas på marknaden.av som

Som framgått kapitel två uppstår betydande ekonomiska vinsterav
specialisering, arbetsfördelning och frivilliga byten. Detta ärgenom

normala principer tillämpas inom arbetslivet och för internationellsom
handel. Vinstema med frihandel uppstår länder speciali-t.ex. attgenom

sig på producera de och tjänster de relativt bäst på ochatt ärserar varor
byta dessa och tjänster de mindre lämpade produce-ärmot attvaror som

dvs. utnyttja varandras komparativa fördelar. Införs försvå-tullarattra,
däremot det internationella varuutbytet och de ekonomiska vinsternaras

minskar.
Skatter verkar på liknande de försvårar tillvarata-sättett attgenom

gandet enskilda individers produktionsfördelar. Skatter påverkar vill-av
koren for köpa hemtjänster på marknaden liksom därmed mellanvaletatt
hemarbete och marknadsarbete. skattEn driver tidigare innämntssom

kil mellan uppdragsgivarens bruttokostnad och uppdragstagarensen
nettoersättning. Detta snedvrider priserna och leder till bristande möjlig-
heter till specialisering mycketen lönestniktursamrnanpressad kan ver-
ka i riktning. Resultatet förmodligen den enskilde indivi-är attsamma
den själv utför arbetet och använder sig ineffektiva och tidsödandeav
metoder. Hushållen köper således färre hushållsnära tjänster produk-än
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liknande minskar hontionskostnaden motiverar. På han ellersättett
utföra.förmodligen den arbetsinsats han eller hon specialiseradär att

Specialisering skulle i stället innebära individen köper tjänsten ochatt
hemmetzospecialiserar sig på arbetet utanför

Skattekilen8.3

effektivitetsförluster förknippade medVi har behandlat de ärsomovan
skatter slår samhällsekonomis-skatter och den kil mellansett att som

inkomster försämrar allokeringen ika och privatekonomiska resurserav
ekonomin och motverkar specialisering. följer beräkningarHär stor-av

påleken skattekilar det svenska skattesystemet upphovett gerpar som
till, diskussion påverkarhur dessa kommer produ-samt attom vem som

tjänster.cera
Beräkningsgången för fram skattekilen kan illustreras medatt ta ett

exempel. Vi här marginalskatten Om56 löntaga-ärantar att procent. en
erhåller löneökning på kr leder detta till ökning arbetsgi-100re en en av

eftersom arbetsgivaravgifter utgår pålönekostnad med 132,92 krvarens
löneökningen. basen vid beräkningen Skattekilen.Dessa 132,92 utgör av

utgårFör löntagaren egenavgifter 5,95 procent och inkomstskatt här
Eftersom egenavgiftema uppgår egenavgift56 procent. avdragsgillaär

och inkomstskatt till 58,62 kr. Därtill kommer konsumtionsskatteef-en
fekt baseras på individens disponibla inkomst. Med på 20som en moms

uppgår skatten till kr 0,2 l0O-58,62. totala skatte-8,28 Denprocent
ökningen blir då kr Om99,8 32,92+58,62+8,28. den relateras till ök-

procentningen lönekostnaden på erhålls132,92 skattekil 75,1av en
99,8/132,92.

Skattekilen vid två olika marginella inkomstskattesatser beräknas i
84.22tabell Som framgått kapitel består arbetsgivaravgiften10av av en

avgiftsdel och skattedel. Avgiftsdelen bör inte räknas in i skattekilenen
eftersom högre inbetalningar högre förväntade förmåner. I sambandger
med skattereformen beräknades skatteandelen till tabel-60 Iprocent.ca
len redovisas inom alternativ beräkning skattekilen därparentes en av
skatteandelen arbetsgivaravgiftema uppgår till 60 procent.av

2° Individen kan naturligtvis fortsätta arbeta marknaden och i hemmet. Valetatt
beror bl.a. preferenser, skattekilenpå på detta val underlättas sänks.men om
2 inkluderas olika inkomstberoende avgifter och bidrag marginaleffekten ytterli-ökar
gare.
22Skattekil iQ/l där den marginella1 1 tmomsxl ta tmoms+ är momssatsen, är- - -
inkomstskattesatsen inkl. marginaleffekten egenavgiften och storleken påärav
arbetsgivaravgiftema. Vid på 20 och arbetsgivaravgifter pá 32,92momssats procenten

skattekilenkan beräknas enligt tabell 8.4.procent
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produktivitetsfaktorochTabell 8.4 Marginalskatt, skattekil

Marginell Produktivitets-SkattekilBrutto- Netto-
ersättning faktorersättninginkomstskattesats

60,9 56,6 39,1 2,631 100
4,0100 75,1 72,4 24,956

uppgår således skattekilen tillVid marginalskatt på 56 procenten
kilenungefär Då marginalskatten 31 6175 är ärprocentprocent. ca

ökar sin arbetstid med timme blirFör nettoer-procent. en person som en
respektivesättningen efter alla skatter betalade endast 25 39äratt pro-

kostarvad den arbetstimmen arbetsgivaren.cent extraav
produktivitetsfaktor. Produkti-Låt också introducera begreppetoss

merproduktivitet krävs för beskattatvitetsfaktom talar vilken attom som
Produktivitetsfak-konkurrenskraftigt med obeskattat.arbete skall vara

bruttoersättning ochkan definieras kvoten mellan nödvändigtorn som
nettoersättning. Som framgår tabell 8.4 uppgår den till 2,6 vid enav
marginalskatt på respektive då marginalskatten 5631 4 ärprocent pro-
cent.

produktivitetsfaktom kan illustreras med exempel.Innebörden ettav
för kr måsteOm köper tjänst 000 inklusivelen person en moms perso-

för enkelhetens skull egenföretagare, först tjänahär antasnen, som vara
påihop detta belopp Givet marginalskatt 56 procent motsvararnetto. en

kr inklusivedet utfört arbete 4 016ett momsav personen som ger
själv och avstå den be-l0O0/0,249. Ett alternativ jobbetgöraär att

till denskattade inkomsten samtidigt ingen ersättning utges personsom
utfört måste denskulle ha tjänsten. Annorlunda uttryckt person somsom

gånger så effektiv köparen förskulle ha utfört tjänsten minst 4 somvara
skall fåhan jobbet.att

Om fådäremot köparen skulle skatteavdrag för samtliga kostnader
skulle han endast behöva tjäna kr för kunna betala kr tilll 000 l 000att

högre produktivitetsäljaren tjänsten. Därmed skulle det inte krävasav av
säljaren köparen för denne skulle anlita den förre. Avgörandeän attav

på jämförtskulle i stället bli köparens timlön sitt vanliga arbeteegen
låtamed säljaren. Om den högre det optimalt för köparenär attvore

säljaren arbetet.göra
kraftigtutförandet tjänster där specialisering leder till ökadI av

skicklighet och produktivitet kan det med dagens ofta ändå lönasystem
för försig anlita fackman utföra arbete. Inomamatören att ettatt en

andra områden där specialiseringsvinstema inte riktigt likaär stora -
ändå i allra högsta grad existerar leder dock de höga skatterna tillmen -

för hushållendet lönar sig producera tjänsterna självaatt att egetgenom

23Beräkningarna för inkomster tillgäller 7,5 basbelopp år.upp per
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hemarbete. Produktionen blir då mindre effektiv den skulle varit vidän
marknadsproduktion. Exemplet visar trädgårdsservice-ävenattovan om
företaget, städ-, eller måleriföretaget utför visst arbete dubbelt såett
snabbt den potentiella köparen tjänsten, lönar det sigsom ändåav att
utföra jobbet själv istället för köpa tjänsten. samhällsekonomisktatt sett

det i fall där produktiviteten vid marknadsproduktionvore högre iär än
hemproduktion bättre produktion sker påatt marknaden och inte i hem-

Ett hemproduktionsystem framförmen. marknadsproduk-som gynnar
tion hämmar ekonomisk aktivitet och förhindrar uppkomsten markna-av
der och arbetstillfällen det skulle finnas förutsättningar for.som annars

Det resursallokeringsproblem skattekilen orsakar kan dis-som även
kuteras utifrån andra synvinklar. Till exempel kan det räknas fram hur
mycket vill anlita hantverkare i timme måsteen ökaperson sinsom en en

arbetstid för tjäna ihop så mycketegen att det räcker för betalaatt att
hantverkarens ersättning, hantverkarens lön 100 kr timme.ärom per
Resultaten sådant räkneexempel visasett i tabell 8.5.av

Tabell 8.5 Räkneexempel erforderligt marknadsarbete for betalningav hantver-avkare vid olika timlöner och marginalskattesatser

Lön- Tidsâtgáng Ökad ÖkadArbetstid Ökad arbetstid
löntaga-tagarens för arbetstid för arbetstid förom för kunnaen att

timlön hant-gör kunna kunnaren att anlita hantverkareatt
arbetet själv verkare anlita anlita löntagarenom

hantverkareär hantverkare betalar skattsom och
dubbelt så inga hantverkarensvartom om
effektiv skatter finns löntagaren betalar ochmoms
timlön betalar skatt arbetsgivar-
100 kr avgifter

Marginalskatt 31 procent
50 2 1 2 2,9 4,8
100 2 1 l 1,4 2,4
Marginalskatt 56 procent
200 2 1 0,5 1,1 1,9
300 2 l 0,3 0,8 1,3
500 2 l 0,2 0,5 0,8

I exemplet utgås ifrån hantverkaren dubbeltatt så effektivär kö-som
i utförandet arbetet. Om tillparen exempel inga skatter fanns ochav

hantverkaren och köparen har timpenning på sina respektivesamma ar-
beten, räcker det för köparen arbeta timme påatt marknaden förextraen
varje timme han eller hon anlitar hantverkaren. Om istället har en
ekonomi med dagens skattesystem, köparen hantverkstjänstenmen av
betalar arbetet måste köparen öka sinsvart, arbetstid med 1,4 timmar för
varje timme hantverkstjänster han eller hon köper i de fall då hantverka-
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betalarköpareOmtimpenning.haroch köparen sammasammaren
på marknaden.arbetstidökadtimmarsvitt krävs 2,4tjänsten

beskattningOptimal8.4

effek-samhällsekonomiskainblick i defåttavsnittenhar iVi enovan
samhälls-Eñersom dessaupphov till.skattertivitetsförluster gersom

effektersnedvridandeorsakas deeffektivitetsförlusterekonomiska av
skat-optimaltkonsumtion,ochpå produktionmedförskatter är ettsom

snedvridningseifektemasamlademinimerar desådant detatttesystem
finansieringsbehov.offentligtvid visstett

på olikabeskattning ska skattesatseroptimalEnligt teorier varorom
små möjligt.såblireffektivitetsförlustemasåoch tjänster sättas att som
eñerfrågeföränd-kompenseradedensubstitutionseñekten, dvs.Det är

ekonomin.skatthur mycketprisändring, störvidringen avgör ensomen
kompenserademedoch tjänsterpåskattensänkaGenom storaatt varor

där dessatjänsterpå ochskattenoch höjaeñerfrågeförändringar varor
samhällsekonomiskakan skattemasefterfrågan mindre,förändringar i är

minskas.skadeverkningar
optimal be-teorierna igrundläggandedegenomgångföljerHär aven

beskattning hus-påapplicerasteorier skallhur dessaskattning samt av
Ohlssonsutsträckning påiavsnitt byggertjänster. Dettahållsnära stor

bilaga.

Vanibeskattning

Låtskatteintäkter.visst behovdet finnsutgå ifrånLåt ettatt ossavoss
skaVidaretidsanvändning given.hushållensockså tänka ärattoss

förändras.inte kaninkomstskattesystemñnnsförutsätta det ettatt som
hushållenolikadeväljer skattesatseri situationOm denna varor

möjligt, harså småblireffektivitetsförlustemasåkonsumerar, att som
varuskattesatsema.de optimalafunnit

såbörskattesatsernaRamsey-regeln innebärkallade sättassåDen att
varjekvantitetenefterfrågadedenreduktionenprocentuelladenatt avav

då den totalasituation skattermedJämförtdensamma. ärutanär envara
detsamma.konsumtionsmönstretvisserligen lägre ärkonsumtionen men

varukvantitetermedvad händeruttalarhärObservera att somoss om
optimalt valda.skatterna ärnär

efterfrågan denminskarpå inteOm priset varanegnavaraen
särskiltkorspriselasticitetenoch andraegenpriselasticiteten varor

skatt,på dennahöja priset änkraitigt, kan mer omvara, genom en
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och korspriselasticitetema visaregen- det kommer skeatt att stora
minskningar. Det här viktigt hållaär i minnetatt storleken på dessaatt
elasticiteter återspeglar hushållets preferenser. Substituerbarheten i olika
avseende visar sig i korspriselastieitetema. Omvänt gäller viatt sä-om

något korspriselasticitetemager ocksåsäger någotom substituer-om
barheten.

Om det inte finns korspriseñekter brukar säga att ärman varorna
oberoende varken substitut eller komplement. I detta fall gäller den
omvända elasticitetsregeln. Vi behöver då endast hänsyn till egenpri-ta
selasticitetema. Den procentuella reduktionen efterfrågade kvantitetenav
fångas helt egenpriselasticiteten, inga priser på andraav har bety-varor
delse för efterfrågan. I denna situation de optimalaär skattesatserna om-

proportionellavänt till egenpriselasticitetema. Varor med hög egenpri-
selasticitet ska ha låga skattesatser och med låg egenpriselasticitetvaror
ska ha höga. Här kan enkelt något skattesatserna,säga och inteom
bara kvantiteter i Ramsey-regeln. Dettaom beror på isom dettaatt
fall har direkt omvänd relation mellan skattesatsen och kvantitet.

Beskattning hushållsnära tjänsterav

Låt vidga diskussionen till omfattaoss även hushålletsatt tidsanvänd-
ning. I det enkla fallet har hushållet välja mellan marknadsarbeteatt och
fritid. Om fritid vilken helst skulle det baravore som vara som attvara
tillämpa Ramsey-regeln. Problemet det iär praktiken inteatt möjligtär

beskatta ñitid.att Därför blir eventuella korspriseffekter avgörandeav
betydelse. Om det inte finns några korspriseñekter kan inte indi-ens
rekt beskatta fiitid. Den omvända elasticitetsregeln kan inte tillämpas.

Men det ñnns dettaväg problem korspriseffektemarunten inte ärom
noll, fiitidseñerfrâgan inte oberoendeom är andra Corlett ochav varor.
Hague 1953 klassiskär artikel. De analyserar modellen med tvåen

och fritid. Corlett-Hague-regeln kanvaror tolkas att ärsom varor som
komplement till fritid ska beskattas högre sådanaän substitut.ärsomÄven fritid inte kan beskattas kan fritidskonsumtionenom minskas,
istället för ökas,att skatter påatt komplementgenom tillärvaror som
fritid höjs skatter påän substitut.mer är Detta leder tillvaror som att
marknadsarbetet ökar och effektiviteten stiger.

Låt göra realistisktoss resonemanget utgå frånmer attgenom att
hushållet kan använda tiden på olika marknadsarbete,tre sätt: hemarbete
och fritid. De inte kan beskattas fritid, hemarbetevaror som är och
hemproducerade hushållsnära tjänster.

Existensen inkomstskatt påverkar både tids- ochav budgetrestrik-en
tionen marknadsarbetetatt och arbetsinkomstengenomi blir lägre. Detta

upphov till effektivitetsförlust.ger Det enklaste det bästaen vore na-
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olikamöjlighetdennaMen ärinkomstskatten.avskaffaturligtvis avatt
då kunnaskullebeskattningenoptimaladenbästastängd. Detskäl näst

marknadsar-utbudtillpå komplementbeskattningenminska avattvara
hus-dåFörhoppningenhemarbete.och är attfritidtilloch substitutbete

blirdetsåtidsrestriktioni sinallokera atthållen kommer meratt om
effektiviteten.höjaskulle kunnamarknadsarbete. Detta

marknadspro-mängdenOmproblem.potentielltfinnsSamtidigt ett
endastmarknadsarbetetmedanmycketökarhushållstjänsterducerade

hushåll-marknadsproducerademellanproportionenkanmarginelltökar
skulleproportionfrånförskjutas denkonsumtionoch övrigstjänster som

denminskadåskullesubventioner. Dettaochskatterråda sam-utan
effektiviteten.hällsekonomiska

opti-deneffekter,bådadessamellanawägningenoptimalaDen ger
tidiga-relationerFöljandehushållstjänster.påmala skattesatsen tre som

betydelse.avsnitti 8.1 ärnämnts avre

marknadsproducera-ochhemproducerademellanSubstituerbarheten0
hushåll-marknadsproduceradesubstituthushållstjänster. Jude mer

beskattningenlägre skadestohemproducerade,till avstjänster är
hushållstjänstermarknadsproducerade vara.

konsumtion. Juoch övrighushållstjänstermellanSubstituerbarheten0
destokonsumtionochhushållstjänster är,komplement övrigmer

hushållstjänstermarknadsproduceradebeskattningenskalägre av
vara.

marknadsar-ochhemarbetesubstitutsåSlutligen det juär att mer0
marknadsproduceradebeskattningenskadesto lägrebete är av

hushållstjänster vara.

opti-denönskarpåuttrycka detta attär attEtt sätt attannat om
ska vihögsubventionenoptimalalåg den antaskamala skatten vara

hushållstjänstermarknadsproducerade årochhemproducerade per-att
perfektakonsumtionoch övrig ärhushållstjänstersubstitut,fekta att

substi-perfektahemarbeteochmarknadsarbete ärochkomplement, att
tut.

mark-ochhemproduceradeochSandmo 1990följaLåt anta attoss
mark-substitutperfektahushållstjänster attnadsproducerade samtär

iskatternaoptimalasubstitut. Deperfektahemarbeteochnadsarbete är
Sandmo-regeln. Dennamed hjälpkaraktäriserasmodell kandenna av

minskasefterfrågan ska ärden mestkan tolkasregel att varsvarasom
härObserveramed fritid. sä-komplementär attden är mestvara som

skulle kunnaViskattesatser. sägaoch inte attkvantiteternågot omger
Sandmo-regeln.Ramsey-versionenpåtittar av
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gårDet formulera omvänd elasticitetsversion Sandmo-även att en av
Låtregeln. följa antagandet det inte finns korspriseffekter mellanattoss

och tjänster samtidigt det finns korspriseffekter mel-anta attvaror men
lan fritid och priser på varor/tjänster. Vi får då tudelad regel sä-en som

följande den optimala skatten på viss eller tjänst:ger om en vara

högreJu egenpriselasticitet desto lägre skattesats.
högreJu korspriselasticitet från timlönen efter skatt desto lägre

skattesats.

Den andra delen regeln följer symmetrivillkor från hushålletsav av
optimeringsproblem. Symmetrin innebär korspriseffekten lönen påatt av

lika korspriseffektenmed på utbudet marknadsarbeteären vara av av
priset på med negativ tecken.varan

Antag vi studerar komplement med fritid. En pris-att ären vara som
sänkning leder till fritid och mindre marknadsarbete. I Sandmosmer
modell kommer hemarbetet konstant i denna situation. Korspri-att vara
seffekten på utbudet marknadsarbete med andra ord positiv. Sym-ärav
metri innebär korspriseñekten lönen på negativ. Denatt ärav varan op-
timala skattesatsen därför högre jämfört medär oberoendeom varan var

fritid. Detta förutsätter egenpriselasticiteten lika i bådaattav stor
fallen.

Antag vi istället studerar substitut till fritid.att Enären vara som
prissänkning leder till mindre fritid och marknadsarbete. Vi har allt-mer
så negativ korspriseffekt på utbudet marknadsarbete. Lönensen av
korspriseffekt på därför positiv Symmetrin. givenär Förvaran genom
egenpriselasticitet därför den optimala skattesatsen lägre jämförtär med
den skattesats skulle ha varit optimal fritid och den aktuellasom om va-

skulle ha varit oberoende.ran

Hur mycket och vilketpå sätt

För i praktiken kunna hur hög beskattningen bör påatt väga av vara
hushållstjänster måste vi känna till hur hushållen ändrar sitt beteende när
olika priser ändras. Vi behöver två uppsättningar elasticiteter fångarsom
storleken på beteendeförändringama. förstaDen uppsättningen elastici-

ska beskriva vad händer med de olika delarnateter budgetre-som av
striktionen. Det handlar med andra ord konsumtionens ochom egen-
korspriselasticiteter. Den andra uppsättningen beskriver tidsanvändning-

Här det sig och korspriselasticiteter för fritid,rör hemar-en. om egen-
bete och marknadsarbete. Med kunskap dessa elasticiteter går det attom
beräkna hur hög den optimala skatten på hushållstjänster är.

17-01406
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Som illustration ska här redogöras för studier där elastici-etten par
relevanta for vårt problem skattas. börDetär poängterasteter attsom

det sig illustrationer, de indelningar konsumtionen irör görsom av som
studier långt från idealisk för förändringdessa analyseraär att en av

beskattningen hushållstjänster. ñnns ekonometriskaDet dessutomav
problem med skattningama.

Kaiser efterfrågan på1993 skattar med olika ochett system varor
tjänster tyska frånarbetsutbud med data I tabell 8.6 redovi-1983.samt

forelasticiteter utvärderade vid medelvärdena för de ingåendemän,sas
variablema. tabellenI ordnade efter elasticitetemasär varugruppema
storlekar. Gruppen övrig konsumtion har den högsta egenpriselasticiteten

också den högsta korspriselasticiteten från lönen. skulle dåDettamen
tala för denna borde ha lägstaden skattesatsen. Det visar sigatt grupp

rangordningen enligt två elasticitetema förutom forde densammaåratt
transporter/kommunikation och personlig hygien. För dessagrupperna

ligger dock elasticitetema varandra.näragrupper

Tabell 8.6 Konsumtionens egenpriselasticitet frånoch korspriselasticitet lönen
kompenserade, enligt Kaiser 1993

Egenpriselasticitet Korspriselasticitet
Övrigt ,19 3,20

och kommunikationTransporter -1,02 1,67
Personlig hygien -1,03 1,63
Kläder och skor -0,93 1,51
Personlig utrustning -0,87 1,47
Utbildning och underhållning -0,80 1,30
Elektricitet -0,49 0,81
Mat, lyxvaror -0,38 0,63restauranger,
Andra tjänster -0,33 0,53

Källa: Kaiser 1993.

bilaga redovisarI 3 Hansson-Brusewitz l997b skattningar iav
korspriselasticiteter från ilönen baserade på svenska data. ensamstå-För
ende finner han korspriselasticiteten från hushållsnäralön tillmän att
tjänster 2,83 medan den for övriga och tjänster.0,095 Förär är varor
ensamstående kvinnor korspriselasticiteten for hushållsnära2,04är
tjänster och for övriga och tjänster.0,718 Resultaten tyder såledesvaror
på hushållsnära tjänster starkare substitut till konsumtion fritidäratt av

övriga och tjänster. forDetta talar sänkt skatt på hushållsnä-än varor en
tjänster.ra
Assarsson 1997 har utredningens uppdrag gjort skattningar av

priselasticiteter för några olika och tjänsegrupper. Resultaten tydervaru-
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på de tjänster utredningen intresserat sig föratt typer ärav som mer
priskänsliga Högst egenpriselasticitet tycks restaurangtjänsterän varor.
och reparationer ha. Detta talar således för sänkt skatt på dessaen

Övrigatjänster. svenska och utländska studier gjorts dock intesom ger
entydiga resultat. Möjligen indikerar resultaten tjänster, och specielltatt
hushållsrelaterade tjänster, något känsliga de flestaär änmer varugrup-

se vidare kapitel för genomgång studier.9 resultaten i olikaper en av

8.5 Olikforrnig eller likforrnig beskattning

Problem med optimal beskattning

I avsnittet har rad framförts till förmån för så kalladargumentovan en
optimal beskattning. Den allmänna bland ekonomer, politiker ochsynen
beslutsfattare dock skatterna bör likformiga.är Denna delasatt vara syn

denna utredning. Vi likfonnighetenäven i dagens svenskaattav menar
skattesystem viktig grundläggande princip. Orsakenär det finnsär atten

rad problem med teorierna optimal beskattning begränsaren om som
deras tillämpbarhet.

För det första bör påpekas den beskrivna Ramsey-regelnatt ovan en-
bart till effektiviteten i ekonomin och inte till fördelningspolitiken.ser
Om skattesystemet, förutom finansiera verk-att attman anser statens
samhet, skall verka omfördelande från låg- till höginkomsttagare, måste
regeln modifieras. Om föreställer samhälle där ökningar denettoss av
disponibla inkomsten viktigare för vissa hushåll för andra gåränanses
det visa följande samband mellan de optimala skattesatsernaatt
Diamond och Mirrlees, 1971:

Ju konsumtion koncentrerad till hushållärmer av en vara som an-
viktiga, desto lägre skattesats.ses vara

Ju konsumtion koncentrerad till hushållärmer av en vara som
konsumerar mycket högt beskattade desto lägre skatte-av varor,
sats.

Även Ramsey-regeln modifieras till hänsyn till olikaatt taom typer
utjärnningssträvanden i samhället kvarstår rad problem. Ettav en av

dessa de praktiska svårigheter skattesystemär helt uppbyggt påettsom
principerna optimal beskattning medföra."skulle Eftersom efterfrå-om

på eller tjänst oftast inte enbart beror priset på just dengan en vara en av

u Följande avsnitt bygger på Persson 1991.
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påpriset andra måste de beräkningarävenutanvaran, av varor, som
skall ligga till grund för de optimala skattesatserna innefatta korsprisef-
fekter. Hänsyn måste till alla ejfekter kan uppstå på alla mark-tas som
nader vid skatteförändring viss påpekarPersson 1991en av en vara.

intedetta bara gäller på konsumtionssidan, också de effekteratt utan
uppståkan på produktionen. Eftersom det finns miljontals olikasom

i ekonomin sådan procedur knappast praktiskt genomtörbar.ärvaror en
Dessutom ändras både människors preferenser och utform-produkters
ning ständigt, vilket skulle innebära skattningar priselasticiteteratt av
skulle behöva hela tiden.göras om

På grund de många olika i ekonomin uppstår då proble-av varorna
tvingas alla de olika iatt störremet aggregera samman varorna grup-

När detta visst mått godtycke ofrånlcomligt. Om tvågörs är ettper. av
relativt näraliggande verksamheter beläggs med olika skattesatser kom-

många särintressen försöka få indelningen fåändrad och/eller sinmer
verksamhet omkodad. finnsNär det redan assymetrier i skattesystemet
kan ocksådet tänkas svårare för beslutsfattarna stå på-att emotvara
tryckningar från särintressen och olika intresseorganisationer.typer av

ytterligareEtt den smarta skattesystemargument mot typ av som
optimal beskattning tillhör, har framförts den public choice-av s
skolan. Förespråkare för denna inriktning för tillämpningattvarnar av
optimal beskattning kan påverka den samhälleliga välfärden negativt om
medborgarnas marginella värdering den offentliga verksamhetenav
skiljer sig från politikernas. Orsaken det vid tillämp-är, attmenar man,
ning optimal beskattning lättare hålla hög skattekvot vidär änattav en
andra skattesystem, eftersom effektivitetsförlustema vid givet skat-ett

mindre vid optimal beskattning vid andra Dettaär änteuttag system.
skulle kunna incitament höja det totala skatteuttaget.attge

Sammanfattningsvis skulle skattesystem helhet utformat efteri sinett
principerna optimal beskattning bli mycket komplicerat, och därmedom
dyrt både för och skattebetalama. bestårKostnaderna dels i di-staten
rekta kostnader för administration skattesystemet, dels i kost-statens av

förnader skattebetalarna i form tidsödande deklarationsarbete ochav
utgifter för deklarationshjälp och skattekonsulter. tillkommerDessutom
kostnader för ha skattesystem premierar skatteplanering ochatt ett som
skatteñisk.

Skatterefonnen

Sverige har sedan 1990-1991 skattesystem påbygger principenett som
likforrnig beskattning. Den rådande föreställningen innan reformensom

genomförande det gamla skattesystemet med höga marginalskat-attvar
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och olikformig kapitalbeskattningter i onödan hämmade produktiven
verksamhet och medförde misshushållning med ekonominsen resurser.

Målet med skattereformen bland åstadkomma få och lå-annat attvar
skattesatser på breda skattebaser, enkel administration och begränsa-ga

de möjligheterna till skatteplanering. Den horisontella skullerättvisan
förbättras i den meningen med faktiskaatt inkomstpersoner samma
skulle betala skatt, oberoende formen för ersättningensamma av av ar-
betet kontantlön eller andra lönefönnåner. Påtypergenom av samma

skulle kapitalinkomstersätt beskattas likfonnigt så skatten påattmer
sparandets avkastning skulle oberoende sparforrn SOUvara av
1989:33.

Tanken med skatterefonnen skapa enhetlighet och neutralitet.attvar
Skattebasen breddades till omfatta flera tidigare helt elleratt delvis
momsbefriade och tjänster. Den till 25varor momssatsen sattesnya pro-

Efter skattereformen harcent. dock många ändringar i skattesystemet
gjorts, resulterat i likformigheten minskat. Tillatt exempel harsom mer-
värdesskatten ändrats så idag har fyra olikaatt 25, 12, 6momssatser;
och 0 Det finns vissaprocent. områdenäven undantagna frånärsom

Ävenmervärdesbeskattning. flera förändringar arbetsgivaravgiftemaav
har gjorts, till exempel sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag. Ar-
betsgivaravgiftema har även medel inomanvänts arbetsmarknads-som
politiken i fonn olika anställningsstöd se avsnitt 4.1-2 förav en mer
detaljerad redogörelse förändringar i mervärdesskatt och arbetsgivar-av
avgifter.

8.6 Arbetsutbud

Ett viktigt för lägre skatt på hushållsnäraargumentet tjänsteren är att
likformiga skatter hemproduktion framför marknadsproduktiongynnar
och därmed leder till hushållen arbetar mindre påatt marknaden och mer
hemma. Lägre beskattning hushållsnära tjänster skulle minska dessaav
för ekonomins specialisering negativa effekter. Orsaken hushållenär att
istället för hemarbete skulle kommaeget köpa marknadsproduce-att mer
rade hushållsnära tjänster och delägna sin tidstörre marknads-en av
arbete. Hushållens arbetsutbud skulle således öka. Detta skulle degöra
positiva effekterna på sysselsättningen destörre sammanlagdaattgenom
inkomsterna i ekonomin skulle öka. Därmed skulle också den totala ef-
terfrågan öka.

Ett scenario dock den tidannat är frigörs då detatt hus-som egna
hållsarbetet minskar kommer fritid iägnas stället föratt ökat för-
värvsarbete. Aktiviteten och sysselsättningen i andra branscher kommer
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dåtjänster skulleför hushållsnäraexpansion sektorndå sjunka. En av
ekonomin såövriga delartränga ut aktivitet itendera att netto-att av

bliroch sysselsättningenekonomiska aktivitetenökningen den totalaav
hushållstjänstssektom medför.expansionenökninglägre denän avsom

nivåncentralt både förarbetsutbudet såledesPositiva effekter på är
Frågan därförekonomin och för sysselsättningen.på specialiseringen i är

hushållsnärapåarbetsutbudet påverkas vid lägre skatthurvetom
omfattningvilkenhushåll arbeta och itjänster. Vilka kommer att mer

effekter på hushållenssig vårt förslagsSvårigheten säkert uttalaatt om
följandeframgå diskussionen i debeteende kommer närmastatt av-av

smtten.

arbetsutbudetForskningsläget om

på arbetsutbudet har varierat under deSynen på skatters effekter senaste
rådde föreställningen arbetsutbudetdecennierna. Under sjuttiotalet att

forskar-skatteförändringar. Under åttiotalet fannså känsligt förinte var
på till följdpåvisade effekter arbetsutbudetmetoder större avsomna

Efter skatterefonnemassänkta skatter. Idag bildenär genom-en annan.
flera studier och forskningsöversikter där slutsatsenförande finns är att

mellan skatter och arbetsutbudsambandet änsynes vara svagare man
något osäkerhethar i viss mån tilltidigare Pendeln störresvängttrott.

påskattemas påverkan arbetsutbudet.om
Storbritanni-skattereformer genomfördes iMed bakgrund deav som

marginalef-till exempel Blundell 1993under 1980-talet atten menar
förvärvsfrekvens arbetstid tidigarefektema inkomstskatter på och harav

överskattats.
påvisarpå svensk forskningsöversikt tveksam-Ett exempel en som

skatter och arbetsutbud Gustavsson ochheter i sambandet mellan är
finns någraderas slutsatser det inteKlevrnarken 1993. En är attav

påtagligt påverkas förändrade inkomst-bevis för arbetsutbudetatt av
skatter.

kommittén för utvärdering skattereforrnen skulle uppskattaNär av
skattereformens effekter på arbetsutbudet konstaterades utvecklingenatt

ekonominefter varit så störd dramatiska händelser i de1991 attav mer
effekter fråninte med någon precision kunnat särskilja skatterefonnens

faktorer. ändå skattereformens sänkning marginal-övriga De tror att av
skattema har haft effekt på arbetsutbudet. bästa gissningDeras är att

iarbetsutbudet ökat med genomsnitt.ett procentpar
studie med något annorlunda inriktningEtt exempel på ären nyare

på utredningen skattat hurHansson-Brusewitz l997b, uppdragsom av
ensamstående på-arbetsutbudet för kvinnor och skulle kommamän att
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verkas vid sänkt skatt på hushållsnära tjänster. Hans beräkningar visar
en approximativt statsñnansiellt neutral reform,att sänker prisernasom

med 10 och höjer priserna på övriga och tjänsterprocent medsom varor
l tenderar öka arbetsutbudet förprocent, representativ ensamstå-att en
ende individ med omkring 2,5 eller med årsarbetstirmnar.50procent
Resultaten visar också effekten på arbetsutbudatt dub-mäns är änmer
belt så effekten kvinnors arbetsutbud.stor Hansson-Brusewitzsom
betonar dock beräkningarna endast gäller ensamståendeatt individer och

sammanboende makars beteende kanatt armorlunda.vara

Vad påverkar arbetsutbudets känslighet

För de positiva eñektema utredningensatt förslag skall bli så storaav
möjligt det förstås önskvärt bådeär och kvinnor marknads-mänattsom

arbetar Vi dock människor ganskavet olika på skatte-attmer. reagerar
forändringar. Forskningen har visat arbetsutbudets känslighet skiljeratt
sig mellan till exempel och kvinnor, utbildningsnivåmän och arbetstid i
utgångsläget. Tabell 8.7 exempel på hur skulle kunna dela inettger man
arbetsmarknaden i olika utifrån hur arbetsutbudet påverkasgrupper av
skatteförändringar. Eftersom oñast arbetar heltidmän medan kvinnor
har varierade arbetstider, kan det kvinnliga arbetsutbudet hamer antas
flera olika dimensioner än mäns.

Tabell 8.7 Exempel på indelning arbetsmarknaden i efter arbetsut-av grupper
budets känslighet för skatteförändringar

Kvinna Man
Heltid Deltid

Medelutbildad

följandeI avsnitt diskuteras arbetsutbudets känslighet med avseende
på nämnda faktorer.ovan

Kvinnor och män

Undersökningar visar kvinnors arbetsutbud känsligt foratt skat-är mer
teförändringar Skatteväxlingskommitténän mäns. SOU 1997:11 redo-
visar i sitt betänkande bred genomgång olika svenska studieren av som
gjorts beträffande arbetsutbudets bestämningsfaktorer. Genomgången av
de studier studerats påvisar medianvärdet för löneelasticitetenattsom
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0,3. innebärtill Dettaför kvinnortill och attuppgår 0,08för män en
arbetsutbudetleder tillefter skattökning inkomstentioprocentig attav

Spridning-kvinnor.föroch med 3förökar med 0,8 män procentprocent
arbetsutbudkvinnorselasticitetema förskattningamagällervad aven

undersökningar.olikamellankraftigtskiljer sig dock
till bå-bör hänsynmakar/sarnmanboendegällerdet tasNär personer

intearbetsutbudmakensdenOrsakeninkomst.da är att enapersonemas
i denförändringarinkomsten,denenbart beror ävenutan avegnaav

1994 pekarPalmeochstudie Aronssonmarginallön. landres aven
inkomstkvinnansförändringarförokänsligapåresultaten män åratt av

tillförhållandeelasticitet inegativuppvisarmedan kvinnor mannens.en
marginallön efterdådärmedminskararbetsutbudKvinnans mannens

samrnanboen-påeiTektemaorsak tilltroligenskatt ökar. Detta attär en
små. Resul-skatterefonnenmedi sambandarbetsutbudkvinnorsde var

hemarbetetökar sin delkvinnan närtolkaskan att mannentaten avsom
kvinnan ökardetsammaintemedansin arbetstid, närökar görmannen

sin arbetstid.
förändringarför marginellakänsligtarbetsutbudkvinnorsAtt är av

skatterefor-förklarabidra tillockså kunnaskulleinkomst attmannens
incitamentReformensarbetsutbud.på kvinnorseffektblygsammamens

kvinnorför sammanboendemotverkadesarbetsutbudökat atttill av
mfl., 1995.Agellmarginallönerkraftigt ökadefickmännen

talardockframförKlevmarken 1993ochGustavsson argument som
känsligt förframtiden skullearbetsutbud inte ikvinnorsför mervara

marknadsarbete blirkvinnorsOrsakenskatteförändringar ärän mäns. att
förvårvsdeltagande ochökatoch likt attmännens genomgenommer mer

tidigare domine-arbetsmarknadenpå områdenträderkvinnor somav
väl-finnsockså dethävdarFörfattarnamän. attrats grupper av ungaav

hemarbetet ochbådeproduktivitet ihögharutbildade kvinnor som en
hemarbetetbåde skötakan klarakvinnormarknadsarbetet. Dessa attav

då inteför fritid. Detfå tidoch dessutommarknadsarbetet äroch över
familjochmed barntid tillsammansför fritid ochpreferenserotroligt att

till ökabidrarrealinkomsten inteytterligare ökningarsådana attär att av
marknadsarbetet.

tjänsterhushållsnäraköpflesta falli deHeltidsarbete kräver mer av
deltid dettaidag arbetarMånga kvinnordeltidsarbete. gör trotsän som

på härtjänatill heltid. Medpå gåskulle tjänade attatt menasupp
ökade köpenkostnaderna för deheltidsarbetenettolönen minusatt avav

då ingadeltidsarbetenettolönenhushållsnära tjänster änär större ex-av
ord kanköpas. Med andrabehöverhushållsnära tjänster säga atttra man

25 löneelasticiteter,kompenseradeMotsvarandelöneelasticitetema.totaladeDetta är
respektive0,15 0,5.inkomsteffekten eliminerats,dvs då är
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heltidsarbete oftast kvar i plånboken efter alla hus-ger attmer pengar
hållsnära tjänster producerats, deltidsarbete. Trots dettaän väljer många
kvinnor arbeta deltid. En orsakerna böratt dessa kvinnor harattav vara

hög värdering tid tillsammans med familj och barn, och andraen av av
skäl väljerän inte arbeta fullmonetära tid.rent För medatt personer
starka sådana preferenser kommer lägre pris på hushållsnära tjänster
fonnodligen inte i högre utsträckning påverka valet mellanatt deltid och
heltid, och därmed inte bidra till ökat arbetsutbud.

Arbetstid i ursprungsläget, förvärvsfrekvens utbildningsnivåoch

Arbetstiden i ursprungsläget påverkar troligen arbetsutbudets känslighet
för marginella inkomstförändringar. Personer redan i ursprungslägetsom
arbetar många timmar har, på grund tidsrestriktionen, inteav samma
möjlighet öka sin arbetstid då marginalnyttanatt arbete ökar. Tillav
exempel visar undersökning Blundell 1993 för och kvin-att mänen av

i utgångsläget arbetar full tid eller skatteförändringarsnor ärsom mer,
effekt på arbetsutbudet noll eller negativ. Resultaten pekar dockrentav
på effekten på giña kvinnors arbetsutbud kanatt relativt stor,vara men

dessa effekter tenderar koncentreradeatt till de kvinnor iatt vara som
ursprungsläget arbetar kort tid.

Med ökad förvärvsfrekvens också påverkan från skattema.avtar Det
forvärvsaktiva harär drivkrafter substituerastörst arbeteattsom eget

marknadsarbete.mot
En viktig faktor utbildningsgraden. Personerär med högannan ut-

bildning tenderar påverkas vid skatteforändringar lågutbilda-att änmer
de. Detta beror på hög utbildning oña ökar anknytningenatt tillen ar-
betsmarknaden och hög lön.ger

Potential för ökat kvinnligt arbetsutbud

Giña kvinnor har sedan 1960 halverat antalet arbetadeän timmar imer
hushållet. Samtidigt har deras förvärvsfrekvens radikalt stigit. Figur 8.2
visar utvecklingen kvinnors och sysselsättningsgradmäns 1970-1995.av
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och män 1970-19958.2 Sysselsättningsgraden lör kvinnorFigur
Procent
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deden krañiga ökningen kvinnors sysselsättningsgradTrots se-av
lågkonjunkturen år pådecennierna med undantag ettnaste parav

sysselsättningsgrad minskadedå både och kvinnors1990-talet, mäns
på arbetslöshet, kvinnor i timmarkraftigt grund stigande arbetarav

mindre på marknaden Knappt 800 000räknat fortfarande klart än män.
den kvinnligakvinnor arbetar idag deltid. Detta 40 procentmotsvarar av

högskoleutbildning arbetararbetskraften. kvinnor med29 procent av
det. deldeltid, medan hälñen kvinnor med enbart grundskola Engörav

ofrivilligt deltidsarbetande ochde kvinnor idag arbetar deltid ärsomav
får arbetslöshetsersättning for tid de inte har arbete. Trots den högaden

deltidsar-arbetslösheten dock fortfarande den övervägande delenär av
utbildningskategorierfrivilligt. Andelen deltidsarbetande i olikabetet

ivisas tabell 8.6.

8.6 och deltidsarbetande 1-34 timmar vecka i olikaTabell Andel antal ut-per
bildningskategorier

deltidsarbetande KvinnorAndel 1995 Män
Antal deltidsarbetande
Grundskola 320 200 13 82 60050procent procent
Två-ellertreårigtgymnasium 285 300 8 70 40041 procent procent
Högskola 29 167 900 7 39 500procentprocent
Alla 40 773 400 9 192 500procent procent
Källa: SCB.
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Om hushållsnära tjänster blir billigare kommer avkastningen löne-av
arbete öka relativt avkastningen från hemarbete. Sänkt pris kommer leda
till ökad efterfrågan Ökadden aktuella tjänsten. konsumtion mark-av av
nadsproducerade hushållsnära tjänster kommer i sin leda tilltur att
mindre tid behöver på hemarbete.avsättas

Om vi jämför deltidsarbetande med heltidsarbetande skulle pris-en
sänkning på hushållsnära tjänster, priselasticitetema likaantasom vara

for dessa innebärastora heltidsarbetande ökar sinatt konsum-grupper,
tion hushållsnära tjänster deltidsarbetande.än Det innebärav mer att
mindre hemarbete krävs föreget upprätthållaatt standardsamma som
tidigare. Valet mellan gå från deltidsarbete till heltidsarbeteatt förändras
dänned.

tabellI 4 och 5 i bilaga 4 visas arbetstidsökning från deltidatt tillen
heltid i hushåll barn innebär kvinnans fritidutan i genomsnitt minskaratt
med timmar medan hushållsarbetet minskar sju timmar.sex Motsvaran-
de siffra för hushåll med barn 7-17 år hennes fritidär minskar medatt
fem och halv timme medan hushållsarbetet minskar med nio.en

Om skatten sänks på hushållsnära tjänster så priset på dessa sjun-att
ker, kommer Övergång från deltids- till heltidsarbete innebäraen att
hemarbetet minskar de angivnaän värdena, dåmer ovan attgenom man
skulle komma köpa hushållsnära tjänster.att Detta innebär i sinmer tur

ökat förvärvsarbete skulleatt innebära mindre fritid förloras.att Man
kan också prisetsäga de deltidsarbetandeatt måste på sin fri-sättasom
tid ökar Wennemo, 1997.

Med tanke på så andel kvinnor idagatt arbetarstor deltid, ochen att
valet arbeta deltid i många fallatt uttryck förär väljerett att attman
arbeta hemma, torde det vid sänkt skatt på hushållsnära tjänster ñn-mer

potential for ökat arbetsutbud. Enett Wennemosnas slutsatseren iav
bilaga 4 mycket denär positiva effektatt kan få skattere-av man av
duktioner för tjänstesektom bygger på principen det möjliggöratt ett
ökat förvärvsarbetande bland deltidsarbetande kvinnor.

Att något säkertsäga hur arbetsutbudet kan tänkas påverkas vidom
lägre beskattning hushållsnära tjänster dock svårt.en Vi kanär kon-av

det finnsstatera föratt positivett utrymme utbudseffekt bland vissaen
kvinnor, främst de idag inte arbetar fullgrupper tid. Viav ock-som tror

så del dessa kommeratt marknadsarbeta Storlekenen att påav mer. en
eventuell sådan effekt dock osäker, ochär kan inte utesluta denatt är
liten.
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Slutsatser8.7

incitamentskildade heltskattesystemmed dagensproblem ärviktigtEtt
marknadsar-Medanobeskattat arbete.respektivetill beskattatgessom

alls be-inteutförs i hemmetgår arbetebeskattat atthögtbetet är som
hushållspro-mellanlilçformigtdärmedSkattesystemetskatta. inteär

kraftigt,hemarbetetställetmarknadsproduktion. Iochduktion gynnas
till kon-ledersådantmissgynnas. Ett attmarknadsarbetetmedan system
vadmarknadsproducerade tjänster ärmindre änköper somsumenterna

mängder hus-Hushållen produceraroptimalt.samhällsekonomiskt stora
påmindrearbetarhemarbete ochsjälvatjänsterhållsnära egetgenom

sådant skatte-medföravsnitt 8.2ibeskrivsmarknaden. Som ettovan
fullt Dess-utnyttjasspecialisering intetillmöjligheterna ut.system att

sektor.föruppkommer svartett utrymmeutom en
i gränslan-på arbetetverkningarnegativaminska skattersEtt sätt att

utifrånkanmarknadsproduktion,ochhemproduktion attmellandet vara
hushållensdärpå tjänsterskatternasänkabeskattningoptimalteorier om

likformi-detskulle kunnasubstitut. Dettaarbete attär nära geeget vara
ocksåkanoptimal beskattning. Detinslag ut-skattesystemet ett avga

i skattskillnadenförstärkslilçformighetentryckas attatt genomsom
marknadsinköptaochhushållsarbeteobeskattatminskar mellan eget

ocksåsubstitut. Dettaarbete ärhushållenstjänster där näraäreget en
se kap ll.betänkandetidiskuterasansats senaresom

på ochskatternabeskattningoptimalhuvudtanke med ärEn att varor
förknip-priselasticiteterdeberoende ärskatjänster varansomavvara

dock all-råderpriselasticiteterberäkningarsamband medmed.pad I av
preferensermänniskorsProdukter ochmått osäkerhet.vissttid ett av

Vissapriselasticitetema.ocksåförändrasdärmedochförändras ständigt,
olikasällanoch intetillgå osäkra,harpriselasticiteterde äratt gerav

motstridiga resultat.undersökningar
praktiskaaggregering tjänsterdenproblemytterligareEtt är avav

skullebeskattningoptimaltillämpningstriktVidskäl tvingas göra. aven
depå grundolika mycketsänkaspå aktuella tjänsternaskatten de attav 1

ofrånkomli-innebärtjänstergrupperingpriselasticiteter. Enolikahar av
kan forgränsdragningarochgodtycke,visst måttett grupper avavgen

uppfattasi närhetenpå olika liggerverksamheter gränsernasätt avsom
inci-sårbart detocksåorättvisa. Detta attsystemetgör gergenomsom

från olika intresse-förändringarpåoch kravtill påtryckningartament
grupper.

ökathushållsnära tjänsterskatt påeffekt sänktpositivEn ettvoreav
tjänsterhushållsnärakonsumtionsinökararbetsutbud. Om de avsom

iinkomsternade totalamarknaden kommerpåsamtidigt arbetar mer
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ekonomin öka, positiva effektermed på sysselsättning och effektivitetatt
följd. Som framgått avsnittet väljer dock försik-attsom av ovan vara

Äventiga i detta avseende. effekten på arbetsutbudet troligen harom
positivt tecken, påstorleken denna förändring osäker.är
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9 Beräkning priselasticiteterav

För det i praktiken skallatt möjligt särskilja vilkaatt typervara av
tjänster kan aktuella för lägre skattesatser måste visom empirisktvara
känna till hur hushållen ändrar sitt beteende olika priser förändras.när
Det finns i princip två metoder beräkna sambandet mellanatt efterfrågan
och priset. För det första det möjligtår genomföra statistiskatt analysen

baseras på historiska uppgifter konsumtionen ochsom dess variatio-om
För det andra kan genomföra marknadsanalysner. och direktman en

fråga konsumenterna hur mycket de beredda köpaär viss tjänstatt av en
priset faller med bestämt belopp.ettom
Utredningen har valt genomföra statistisk elleratt ekonometrisken

analys vilka effekter på efterfrågan eventuella prisförändringarav kan
ñ. Resultaten denna studie redovisas i avsnitt 9.1 I avsnitt 9.2 redo-av
visas tidigare svenska och internationella studier priselasticiteter. Detav
har emellertid tidigare också genomförts antal marknadsanalyserett för
några de tjänster aktuella. Huvudresultatenär dessaav studiersom av
sammanfattas i avsnitt 9.3. Avslutningsvis i avsnitt 9.4 redovisas utred-
ningens slutsatser.

9.1 Utredningens beräkningar pris- ochav

utgiftselasticiteter

Assarsson 1997 har på utredningens uppdrag beräknat priselasticiteter
för olika tjänster hurtyper många efterfrågan ökarav som procentanger
med priset faller mednär Elasticiteter såledesprocent. hurmäteren
känslig efterfrågan för prisförändringar.är Beräkningarna bygger på
data privat konsumtion från nationalräkenskapemaom under perioden
1963-1996. Den använda modellen redovisas detaljerat i betänkandets
bilagedel.

Den privata tjänstekonsumtionen i nationalräkenskaperna består to-
talt 37 olika tjänster. Utredningen har valt 12 dessaav särskiltut av som
intressanta. Det tjänster kan förväntasär konkurrera med hernpro-som
duktion och arbete. I efterfrågemodellsvart det dock fördelären en om
hela konsumtionen kan behandlas samtidigt, dvs. få mått på hur efter-ett
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frågan på tjänster påverkas förändringar i övrig konsumtion pri-närav
och inkomst varierar. Därför indelning i begränsat antalgörs ettser en

med intresset koncentrerat på vissa tjänster. Den indelningvarugrupper,
grupper.redovisas här består 9 De framför allt ärsom av grupper som

intresse för utredningen i den5-9 nedan redovisade in-ärav grupperna
delningen.

Livsmedel
Kläder och skor lagningutom
Bostad och bränsle ochmöbler förbrukningsartiklar vissasamt utom
ingående tjänster
Diverse tjänster nyttjandevärdet småhus och fritidshus, lejdaav
tjänster i hushåll, patientavgifter, andra kostnader för bil, flyg, rese-
byråtjänster, och tele, reparation förströelseartiklar, kulturellapost av
tjänster, undervisning, bank och försäkring, tjänsterandra
Reparationer lagning kläder och skor, hyresgästers reparationerav
Övriga tjänster köpta hushållstjänster, flyttning, hår- och skönhets-
vård
Kommunikationer järnväg, buss- och lokaltrafik, taxi, båt
Restaurang och kafé
Hotell

kompenseradeförstaI har s.k. egenpriselasticiteter beräk-ett steg
De vid given budgetrestriktion hur mycket efterfråganmäternats. en

på eller tjänst påverkas prisförändring, dvs. i vilkenen vara en av en
utsträckning prissänkning leder till ökade inköp tjänster. Omt.ex. en av
exempelvis egenpriselasticiteten innebär-l detta prissänkningär att en
på 10 ökar efterfrågan med 10 efterfrågadeDen kvan-procent procent.
titeten förändras procentuellt lika mycket priset och efterfrågan sägssom
då nonnalelastisk. Hushållen kommer i sådant läge öka sinett attvara
efterfrågan på den prisnedsatta tjänsten i förhållande till efterfrågan på
andra och tjänster, hushållens totala utgifter för konsumtionvaror men

26I bilagan redovisas aggregerad modell femmedäven en grupper.
27 höjningEn indirekta skatter påverkar privataden konsumtionen skil-t.ex. tvâav
da Dels inkomsteffektuppstår beror på hushållens realinkomstsätt. mins-atten som
kar, dels substitutionseffekl beror relativprisema förändras. Den totalaatten som
effekten prishöjning, inkomsteffekt plus substitutionseffekt, med s.k.mätsav en
okompenserade priselasticiteter. I sammanhangmånga dock inte intresseradsåär man

dessa elasticiteter vill renodla effekten prisförändring, dvs. sub-utan mätaav av en
stitutionseffekten. Den med s.k. kompenserade priselasticiteter. Dessa bestårmäts av
den relativa konsumtionsminskning till följd prisförändring återstår sedansom av en
konsumenten fått inkomstkompensation för den realinkomstrninskning pris-en som
höjningen medför.
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kommer oförändrad så länge hushållens disponibla in-att vara som
komster och sparkvot oförändrade. I detta fall sker det såledesär en vo-
lymökning med 10 på den tjänst priset sänks på, medanprocent som
volymen övrig konsumtion ligger kvar på nivå. Om elasticite-av samma

ligger mellan 0 och betraktas efterfråganten oelastisk och densom
efterfrågade kvantiteten förändras i sådant fall procentuellt mindreett än

Ärpriset. elasticiteten mindre uppstår det fallet,än dvs. denmotsatta
efterfrågade kvantiteten förändras procentuellt priset och eñer-änmer
frågan benämns elastisk.som

Huvudresultaten redovisas i tabell 9.1 och tidsperioderna 1963-avser
1996. Skattningarna medelvärden för perioden. Resultaten böravser
tolkas med viss försiktighet. Analysen baseras på historiska data och
samband och det därför inte givet resultatenär avspeglar dagens elleratt
kommande förhållanden. För vissa de tjänster ingår, städ-t.ex.av som
tjänster, förekommer vidare ingen nämnvärd privat konsumtion varför
skattningama blir osäkra.

Med reservation för dessa invändningar tyder skattningama på att va-
i allmänhet tycks mindre priselastiska tjänstegrup-änrugruppema vara

Bland de tjänstegrupper intresse för utredningenär störstpema. som av
5-9 uppvisar restaurangtjänster och reparationer de högsta priselasti-
citetema och Övri-för perioden 1963-1996 i principär norrnalelastiska.

tjänstegrupper oelastiska, dvs. den efterfrågadeär kvantiteten föränd-ga
procentuellt mindre priset. kommunikationerFörän ligger priselasti-ras

citeten kring för-0,8 och övriga tjänster på -O,4. Den sistnämnda siff-ca
förefaller relativt låg eftersom den innehåller köpta hushåll-ran t.ex.

stjänster, flyttning och hårvård kan förväntas relativt priskäns-som vara
liga. Hotellutgifter uppvisar något högre priselasticitet, eller -0,7.en ca
Gruppen diverse tjänster, mindre intresse för utredningen, harärsom av

elasticitet på -0,5.en ca

Tabell 9.1 Egenpriselasticiteter för efterfrágesystem med nio och tjänste-varu
för perioden 1963-1996grupper

Medelvärde1963:2-1996:2
Livsmedel -0,378
Kläder2. ochskor lagningutom -0,544
Bostadochbränsle -0,287m.m.
Diversetjänster -0,444
Reparationer -0,9l 3
övriga tjänsters. .0,442
Kommunikationer -0,804
Restaurangochkafé -l,0l3
Hotell -0,677

Källa: Assarsson 1997.

28I bilagan redovisas också beräkningar för perioden 1970-1996.
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Slutsatsen dessa resultat de utvalda tjänstegruppemaär ärattav mer
priselastiska och de därmed, enligt den diskussion opti-än attvaror om
mal beskattning förts i föregående kapitel, skulle kunna tänk-som vara
bara eller lämpliga för lägre skattesats bedömningEn i ka-änen varor.
pitel 8 det under vissa förhållanden kan effektivtatt mest attvar vara
beskatta och tjänster med låg elasticitet hårdare ochänvaror varor
tjänster med hög elasticitet.

Assarsson har vidare beräknat utgiñselasticiteter eller inkomstelasti-
citeter för de bägge perioderna. Denna form elasticitet inkomst-mäterav
förändringens effekt på konsumtionen, dvs. den procentuella konsum-

Ärtionsförändring blir följden enprocentig inkomstförändring.som av en
utgiñselasticiteten ökar konsumtionen med inkom-större än ett änmera
stökningen och brukar då betraktas lyxvara. För lyxva-varan som en en

ökar också budgetandelen med inkomsten. I det fallet, elasti-motsattara
citeten mindre benämns nödvändighetsvaraär ochän ett, varan som en
budgetandelen minskar inkomsten ökar. Prishöjningar på lyxvarornär
och prissänkningar på nödvändighetsvaror kan jämna inkomst-sägas ut
fördelningen. För tjänst högmed priselasticitet, och låg in-1-1,5sägen
komstelasticitet, 0,5, lägre skatt både effektivi-ärt.ex. en gynnsam ur

och fördelningssynpunkt.tets-
Med reservation för de tidigare diskuterade osäkerhetema skattning-i

tyder beräkningama på kläder och skor bostäderatt samtarna varor som
långsiktigt kan betraktas lyxvaror, medan livsmedel nödvän-ärsom en
dighetsvara tabell 9.2. Av de tjänstegrupper intresseär störstsom av
för utredningen visar beräkningarna och hotell har skattatsatt restaurang

lyxvaror, medan övriga tjänstegrupper kan betraktas nödvän-som som
dighetsvaror. Utgiftselasticiteten för kommunikationer dock negativ,är
vilket förefaller orimligt. I skattningarna för perioden 1970-1996 se
bilagan blir dock elasticiteten positiv, fortfarande låg. Gruppenmen
diverse tjänster mindre iintresse detta sammanhang uppvisarärsom av

relativt hög utgiñselasticitet.en



SOU 1997: 17 Beräkning priselasticiteter 175av

Tabell 9.2 Utgiftselasticiteter efterfrågesystemñr med nio och tjänste-varu-
för perioderna 1963-1996 respektive 1970-1996grupper

Medelvärde 96312-1996221
Livsmedel 0,296
Kläder och skor lagningutom 1,372
Bostad och bränsle 1,101m.m.
Diverse tjänster 1,903
Reparationer 0,698
Övriga tjänster 0,801
Kommunikationer -0,671
Restaurang och kafé 1,952
Hotell 2,445
Källa: Assarsson 1997.

9.2 Andra studier

Både Sverigei och internationellt har det genomförts flertal studierett av
priselasticiteter. I bilaga 9.1 redovisas priselasticiteter från fyra tidigare

studier.svenska studier och från åtta olika utländska olikaDe studier-
skiljer sig bl.a. beträffarvad data, funktionsfonn, ekono-typna av

metrisk metod och varugruppsindelning, varför jämförelser och tolk-
ningar bör försiktighet.medgöras

Sju åttade utländska studierna innehåller med titelnav en varugrupp
tjänster eller övriga tjänster. Grupperna inkluderar vanligen flertalet
tjänster med undantag för transporttjänster. Priselasticiteten för denna

tjänster ligger i intervallet till-0,75 -0,93 för alla studier utomgrupp av
I fyra dessa sju studier priselasticiteten på tjänster ellerär störreen. av

lika med medianelasticiteten i respektive studie. I studierna denärtre av
mindre medianelasticiteten. Att priskänsligheten inte kanän är större
bero på tjänster/övriga tjänster omfattar mängd tjänsteratt gruppen en

inte substitut till hemarbete eller tjänster.är nära svartasom
två fallI har emellertid inslag hushållsrelaterade tjänster studeratsav

direkt. Decoster m.fl. erhåller1995 priselasticitet på för-0,94en un-
derhåll hem endast 2 de 32 studeras ärav egna av varugruppema som

priskänsliga och Aasness och Holtsmark 1993 erhåller prise-mer en
lasticitet på för-0,40 olika hushållstjänster. utländskaDegruppen
studierna således inte något entydigt stöd for tjänster pris-ärattger mer
känsliga andra Det bör dock återigen studiernaän poängteras attvaror.
endast i mycket begränsad omfattning särskiljer direkt hushållsrelaterade
tjänster.

29Genomgången bygger där på Hansson-Brusewitz 1995.annat anges
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studierna heller något entydigt resultat. Stu-De svenska inte heltger
innehåller med fördien Flood och Klevmarken 1990 inte, undantagav

domineras ickehotell och någonrestaurang,gruppen varugrupp som av
ochtransportrelaterade tjänster. Priselasticiteten för hotell- restau-

rangutgiñer har enligt denna studie skattats till vilket något-0,49, är
medianelasticiteten i studien.lägre än

Ausinisch studerar efterfrågan på enbart hushållsrelaterade1995
från efterfrågan påtjänster. Enligt resultaten denna studie reparatio-är

hushållsapparater och och städtjänster priselastisktvått- änner av mer
efterfrågan på hela uppgårrestaurangtjänster. För området sammantaget
priselasticiteten till skiljer sig-0,69. Den modell utnyttjas docksom
kraftigt åt från de modeller normalt i efterfrågestudieranvändssom var-

försiktighet.för resultaten bör tolkas med viss
Hansson-Brusewitz efterfrågan1997a studerar 12 olika grupper

Gruppenicke varaktiga och tjänster. hushållstjänster omfattarav varor
bl.a. tjänsterna reparation kläder och skor, och städtjänster, pri-tvättav

barnomsorg och hår och skönhetsvård. skattade priselasticitetenDenvat
någotför denna tjänster uppgår till -0,53, vilket elas-ärgrupp av mer

tiskt medianelasticiteten för de 12 Enän varugruppema. annan grupp
till innehåller icke transportrelaterade tjänsterdel ärstorsom gruppen

fritidsrelaterade och tjänster. Denna inkluderar bl.a. restau-varor grupp
rangutgifter, hotell och paketresor till utlandet, reparation förströelse-av
artiklar, veterinärtjänster, privat utbildning och nöjen förutom förströel-
seartiklar. Priselasticiteten för denna vilket också-l, 14,är ärvarugrupp
den i absoluta tal högsta elasticiteten i denna studie.

Nordström har efterfrågan på restaurangtjänster,1995 studerat re-
paration kläder och skor, reparation hushållsutrustning och möb-av av
ler, frisörstjänster och städtjänster. Priselasticiteten för helatvätt-samt
tjänstegruppen Alla tjänstetyper ligger i intervallet-1,49. -0,7är utom en
till -l,l. Undantaget den utgiñstyp dominerar tjänstegruppen,är som
nämligen restaurangutgifter, priselasticitet skattas till -1,64.vars

Sammanfattningsvis heller tidigare studier något heltinte svenskager
entydigt resultat. Resultaten indikerar möjligen tjänster, och specielltatt

flertalethushållsrelaterade tjänster, något priskänsliga andraär änmer
varugrupper.
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9.3 Marknadsundersökningar

huvudsak har tjänstersI analyserna priskänslighet således olikaavsettav
former ekonometriska beräkningar utgiftselasticiteter.pris- ochav av
Det har emellertid utförts begränsat antal marknadsundersök-även ett
ningar formi intervjuundersökningar koncentrerats till hushållsav som
efterfrågan på städtjänster och hemservicetjänster. Undersökningama

begränsade populationer och svarsalternativ, varför resultatenavser
måste med försiktighet. bör ocksåDet analyserna vi-tas poängteras att

hypotetisk efterfrågan inte nödvändigtvis behöver realiseras.sar en som
Utredningen skattemas betydelse för den privata tjänstesektomom

SOU 1994:43 genomförde under 1994 undersökning priskänslig-en av
påheten städtjänster. Undersökningen omfattade hushåll200närmare

hushållstjänster.benägna köpa Dessa tillfrågades detattsom var om
antal städtimmar hushållet skulle köpa vid olika kostnader tim-som per

förIntervallet timkostnaden till20 70 kr med kronors10 stegme. var
inom detta intervall. framgårResultatet figur den icke streckade9.1av
delen kurvan i ñgur kostnad9.1. Vid på kr70 timme skulleav en per
genomsnittshushållet köpa timmar2,5 vecka. Om priset faller tillca per

kr20 timme ökar efterfrågan till 5 timmar.per ca
Med hjälp beräkningar redovisas i betänkandet SOUav som

1994:43 går det något oegentligt utsträcka beräkningama utanför detatt
angivna intervallet. Med reservation for giltigheten i sådana beräkningar
framgår efterfrågan skulle sig noll vid timpris på drygt 100nämnaatt ett
kr den streckade delen kurvan figuri förefaller intel. Resultatetav
orimligt bakgrund endast mindre städföreta-1änmot att procentav av

försäljning privat konsumtion.ärgens
beräkningarDe redovisas i figur 9.1 efterfrågan lin-ärantar attsom

jär inom intervallet till kr. Utifrån20 70 detta antagande har priselas-en
ticitet vid kr timme skattats50 till SOU0,72 1994:43. Enligt dennaper
beräkning skulle således efterfrågans priskänslighet något lägre änvara
minus dvs. prissänkning med 10 skulle öka efterfrågan medprocenten

7 procent.ca

3° omfattadeTotalt undersökningen 3 000 hushåll, intressera-25 procentvarav ca var
de hushállstjänster.av
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Figur 9.1 Efterfrågekurva för städhjälp
Kronor timmeper
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Källa: SOU 1994:43 och beräkningar.egna

I Kungälvs kommun genomfördes under 1996 intervjuundersök-en
ning hushållens efterfrågan på hemservicetjänster Granbäck ochav
Niklasson, 1996. Undersökningen omfattade drygt hushåll.500 Hem-
service deñnierades städning, och strykning, inköptvättsom av varor,
matlagning, fönsterputsning, barnpassning, passning husdjur, mindreav
reparationer, trädgårdsarbete och övriga tjänster.

Av de hushåll önskade hemservicetjänster 69 bered-procentsom var
da betala kr eller50 timme. Vid 60 kr hade andelen minskatatt mer per
till 37 och vid kr sjönk90 efterfrågan till lprocent än procentmer
tabell 9.3.

Tabell 9.3 Hushållens angivna pris timme för hemservicetjänsterper
Procent i

1Bort- 30 kr kr30 40 kr kr kr50 60 70 kr kr80 90 kr kr90
fall

Andel hushållen 2 7 10 12 32 15 11 5 5 lav
Ackumulerat 100 98 91 81 69 37 22 l l 6 1
Källa: Granbäck och Niklasson 1996.

Undersökningen beräknade också form genomsnittspris hus-en som
hållen beredda betala timme för hemservicetjänster. Somattvar per
framgår tabell 9.4 låg prisema på relativt låg nivå.av en
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Tabell 9.4 Beräknat genomsnittspris för olika hemservicetjänster
Kronor timmeper
Typ tjänst Genomsnittspris timmeav per
Mindre reparationer 61
Fönsterputsning 53
Trädgårdsarbete 53
Städning 53
Tvätt och strykning 50
Barnpassning 47
Inköp och hemkörning 47av varor
Matlagning 45
Passning husdjur 35av
Källa: Granbäck och Niklasson 1996.

I Danmark har det genomförts undersökningar hemservice-ett par av
tjänster Den analys gjorts i anslutningetc. till uppföljningen för-som av
söksverksamheten med hjemmeservice visar efterfrågan på denatt typen

tjänster se kapitel 5 markant priskänslig RSV,är l996b. Nivån påav
betalningen efter subvention för hjemmeservice ligger i genomsnitt på
65 DKK i timmen år 1995. Skulle betalningen höjas med 10 DKK
minskar efterfrågan på hjemmeservice till 37 nuvarande nivå.procent av
Skulle betalningen minskas med 10 DKK till 54 DKK skulle efterfrågan
öka med 160 Redan vid minskning betalningenprocent. med 5en av
DKK skulle efterfrågan öka med 90 procent.

Analyser efterfrågan på städtjänster hos danska hushåll tyder påav
efterfrågan påtagligt priskänsligatt SOUär 1994:43. Priselasticiteten

har i några olika prisintervall skattats till Det förefaller ocksåca som
intresset för städtjänster och liknande tjänster dubbelt såom är änmer

i Sverige. Betalningsvillighetenstor också klart högre i Sveri-ärsom än
ge.

9.4 Slutsatser

En viktig slutsats de beräkningar utförts på uppdragav utre-som av
dingen egenpriselasticitema förär tjänsteratt i absoluta tal i huvudsak

Ävenhögre förär än resultaten bör tolkas med viss försiktig-varor. om
het förefaller det genomgående tjänster priskänsligaär änsom om mer

Framför allt tycks det i huvudsak gälla för det urval tjänstervaror. av
kan konkurrera med hemproduktionantas och arbete. Resul-som svart
från tidigare svenska beräkningartaten i vissa fall något mindreär enty-

diga den studie utförtsän på utredningens uppdrag. Samtidigt harsom
emellertid den sistnämnda studien speciellt till omfattaanpassats att
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tjänster kan substitut till hemarbetenära ellerantassom svartvara ar-
bete. Flertalet andra studier har inte haft denna ansats.

Sammanfattningsvis pekar emellertid utredningens studie antalut ett
tjänster teoretiskt skulle kunna bli föremål för lägre beskatt-settsom en
ning.
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Bilaga inkomstelasticiteter9.1 Pris- och på varor

och tjänster. från svenska och interna-Resultat
198031tionella studier utförda efter

Sverige

1 Avser nationalräkenskapsdata 1970-1994

InkomstelasticitetEgenpriselasticitetVarugrupper
Fritidsrelaterade 1,56och -1,14varor
tjänster
Kläder -1,09 1,32
Alkohol -l,03" 1,90
Livsmedel -0,66" 0,58
Övrigt -0,6l 1,54
Hushållstjänster -0,53 1,48
Kollektivtrafik -0,39 0,90
Tobak -0,33 0,48
El -0,32 0,34
Bil, driñ -0,l5 0,61
Bränsle -O,l0 0,22

Elasticiteten signifikant skild från noll.är
Avser från hushâllsbudgetundersökningendata Hushållens utgifter 1992 SCB.
Källa: Hansson-Brusewitz 1997a.

2 Avser nationalräkenskapsdata 1963-1988

Varugrupper Egenpriselasticitet Inkomstelasticitet
Övrigt -0,73
Bostad -0,69 0,65
Resor -0,64 0,3

tele -0,57Post, 1,0
Hotell, 41.49 1,1restaurang
Bil, driftskostnad -0,45 1,1
Fritid, nöje -0,29 1,0

Elasticiteten signifikant skild från noll.är
Källa: Flood och Klevmarken 1990.

31 iGenomgången bygger huvudsak Brusewitz fall byggerpå Hansson- 1995. I manga
redovisningen urval tjänster.på ochett av varor
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3 Avser nationalräkenskapsdata 1980-1994

Varugrupper Egenpiiselasticitet Inkomstelasticitet
Tvätt- och städtjänster -0,96"
Reparation hushållsappa- -0,84av
rater
Ovanstående hushållstjäns- -0,69tre
ter aggregerat
Restaurangutgger -0,58

Elasticiteten signifikant skild från noll.är
Källa: Ausinisch 1995.

4 Avser nationalräkenskapsdata 1980-1994

Varjrupper Egenpriselasticitet Utgiñselasticitet
Restaurang -1,64 1,76
Hushållstjänster -1,49 1,46
Kultur och rekreation -1,16 1,07
Övriga -1,09 0,89varor
Reparation kläder och skor -1,09 0,71av
Tvätt- och städtjänster -0,78 0,73
Reparation hushâllsut- -0,75 0,64av
rustning och möbler
Hårfrisering -0,69 0.37
Livsmedel, drycker och tobak -0,39 0,54
Uppvärmning bostad -0,06 1,93av
Transport 0,02 1.39
Källa: Nordström 1995.

Norge

5 Avser tvärsnittsdata

Egenpriselasticitet Inkomstelasticitet
Flyg -1,47 1,35
Post, telefon -l,1 l 1,18
Andra tjänster -0,76 1,48
Olika hushållstjänster -0,40 0,78
Buss, taxi -0,18 0,15
Spårbunden trafik -0,l8 0,15
Källa: Aasness och Holtsmark 1993.
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Storbritannien

6 Avser mikrodata 1970-1986

Egenpriselasticitet Inkomstelasticitet
Vin -1,12 1,59
Öl -0,98 0,85
Transport -0,96 1,75
Kläder -0,94 ,031
Sprit -0,92 0,94
Övrigt -0,85 1,00
Tjänster -0,75 1,62
Mat -0,74 0,43
Bränsle -0,48 0,25
Tobak -0,30 0,30
Bensin -0,27 1,44
Källa: Baker och McKay 1990.

7 Avser 1970-1984

Egenpriselasticitet Inkomstelasticitet
Alkohol -l,73 1,88
Tjänster -0,75 1,16
Transport -0,70 l 1
Kläder -0,62 0,82
Mat -0,56 0,50
Bränsle -O,52 1,06
Källa: Blundell m.fl. 1993.

8 årligaAvser nationalräkenskapsdata 1954-1974

Egenpriselasticitet Inkomstelasticitet
Transport -1,21 1,23
Övriga tjänster -0,93 1,40
Kläder -O,92 2,00
Övriga -0,72varor 1,21
Alkohol, tobak -0,60 1,22
Boende -0,31 0,30
Bränsle -0,28 1,67
Mat 0,07 0,21
Källa: Deaton och Muellbauer 1980.
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nationalräkenskapsdata 1970-19849 Avser

InkomstelasticitetEgenpriselasticitet
Vin och sprit -2,3l 2,18
Transport -0,98 1,34
Bränsle -0,84 0,22
Kläder -0,80 1,44
Tjänster -0,77 1,52
Öl -0,62 ,67l

-0,5 0,53Mat 3
Bensin -0,52 0,91
Övrigt -0,43 1,00
Tobak -0,34 0,77
Källa: Lee och Pasharades1988.

1970-198410 Avser nationalräkenskapsdata

Egenpriselasticitet Inkomstelasticitet
Alkohol -1,98 2,01
Kläder -0,85 1,27
Tjänster -0,77 1,65
Bränsle -0,75 0,33
Transporter -0,67 1,21
Mat -0,49 0,67
Källa: Blundell 1988.

Frankrike

ll nationalräkenskapsdata 1970-1990 hushállsbudgetundersök-Avser samt
ningar 1979, 1985 och 1989

Egenpriselasticitet Inkomstelasticitet
Hälsa -1,06 1,09
Kläder 0,99 1,17
Fritid, utbildning -0,64 1,17

hushållstjänster,Möbler, hus- -0,62 1,41
hállsartiklar
Övriga och tjänster 0,50 1,35varor

och driñ fordonKöp -0,41 1,63egetav
tobak,Mat, alkohol -0,39 0,48

Bostad -0,32 0,93
Uppvännning, el -0,12 0,59
Transporter -0,07 0,80
Källa: Nichele och Robin 1995.
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Belgien

12 Avser nationalräkenskapsdata egenpriselasticiteter och mikrodata
inkomstelasticiteter

Egenpriselasticitet Inkomstelasticitet
Underhåll egnahem -0,94 1,14av
Kollektivtrafik -0,43 0,80
Tjänster -0,22 1,06
Källa: Decoster m.fl. 1995.
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10 Skatter, avgifter och priser

Priset på konsumenttjänster kan påverkas skattelättnadert.ex. genom
eller direkta bidrag till produktionen eller konsumtionen dessagenom av
tjänster. Skattelättnader kan sig fonnen nedsättningt.ex. ta ellerav en

avskaffande mervärdesskattenett momsen på tjänsterna. Det kanav
också ske olika former skattereduktioner och skatteavdraggenom av
eller i form nedsättning arbetsgivaravgiftema. Som altemativ,av en av
eller komplement, till skattelätmader det möjligt direktaär bidragatt ge
till produktionen eller konsumtionen tjänster. Det kan då t.ex.av vara
fråga fast bidrag arbetstimme,ett någon form lönebidrag ellerom per av

generellt tillskott på vissett procentandel på konsumentpriset på denen
levererade tjänsten.

Samtliga dessa metoder syftar till sänka relativpriset på deatt mark-
nadstjänster aktuella. De dockär på intetär problemfria. Ensom sätt

frågacentral får delär skatte- eller avgiftssänlming ochvem som av en
hur den slutligen påverkar konsumentprisema. Selektiva former in-av

kan också kräva uppbyggnad kostnadskrävandegrepp admi-en av nya
nistrativa för kontrollerasystem stöden inteatt t.ex. missbrukas. Deatt
kan vidare innebära betydande gränsdragningsproblem. Ur sysselsätt-
ningssynpunkt generellt problemär med olikaett stödformer risken för
subventionering verksamheter hade kommit till ståndav ävensom utan
stöd dödvilctseffekter. Om så fallet blir subventionenär spillett rent

förmodligen varken påverkar sysselsättning ellersom arbetslöshet
enbart s.k. windfall profit.en

Skatte- och avgiftsförändringar kan också påverka ekonomin på ett
antal olika Vissa former kansätt. påverka valet mellan arbetskraftt.ex.
och kapital, medan andra inte har den effekten. Förändringar skatterav
och avgifter kan också svåra införa i praktiken påatt gnmd lag-vara av
tekniska skäl.

32Andra teoretiska alternativ kan regleringart.ex. och inkomstöverföringar.vara
Regleringar hör dock knappast hemma i detta sammanhang och har oftast visat sig
medföra kraftigt ökade snedvridningar i ekonomin och vinsterna har i många fall till-
fallit producentema. Inkomstöverföringar, barnbidrag, intet.ex. lämpligaär om manvill påverka konsumtionens sammansättning, dvs. det oftast inte möjligt fåär dessaatt
varuanknutna.
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ochregelsystemenredovisakapitelmed dettaHuvudsyñet är att
avgittsför-ochfonner skatte-olikanackdelar medochfor-analysera av

mellansambandetdiskuterasavsnitt 10.1Inledningsvis iändringar.
respektive till-skattbördanbäroch priser, dvs.skatter av envem som

ingrep-diskussionforsavsnitt 10.2skatt. Isänktsiggodogör omenen
be-avsnitt 10.3Därefter iellerbör pennanenta.temporäravarapen

arbetsgivarav-mervärdesskatten,metoder;alternativaantalhandlas ett
diskuterasavsnitt 10.4bidrag. Iochavdragskattereduktioner,gifter,

utred-avsnitt 10.5Avslutningsvis i görselektiva ingrepp.ochgenerella
avgiñsförändringskatte- ellervilkenbedömningningen typ avomen

tjänstesektorn.ilämpligkan mestvarasom

ochskattersänktafår delVem10.1 av

avgifter

möjligtdetanalyserahuvuduppgiñer är attutredningens ärEn att omav
påverkaoch därmedtjänsterochmellanprisrelationemapåverka varor

budsstår tillmöjlighetsammansättning. Den ärkonsumtionens somsom
dåTankenavgiñer.ocholika skatterreducera är attnämnts enattovan

på de tjänsterkonsumentprisersänktainnebärareduktion skallsådan
påverkarrelativprisförändringåstadkommaaktuella, dvs.är somensom

tidsanvänd-hushållenspåverkatankekonsurntionsvalet. En är attannan
arbetsutbudet.påverkaning för att

med helasänker prisetsubventionmånga falliNonnalt attantas en
och detfalletemellertid intebehöver ärsubventionsbeloppet. Det vara
subventioni vad månfall oklarti månganonnalt.heller Detinte är en

heltutnyttjas forkankonsumentpriset. Densänkerverkligen attt.ex.
komplikationytterligarevinst. En äröka producentens atteller delvis

höjningmedfinansierasmåstediskuterasprisforändringden en avsom
konsumentprisema.till ökavilka bidrarskatter,andra att

sigtillgodogörforbetydelseavgörandeDet är ensomvemavsom
marknadsför-vilkaeñerfrågeelasticiteter ochochsubvention utbuds-är

någon skillnaddet inteinnebär bl.a.råder. Dethållanden äratt omsom
konsumenten.ellertill producentensubventionen går

varumarkna-exempel frånenkeltmedkan illustrerasFörhållandet ett
partiell jäm-marknaderpå andraåterverkningarfråndär bortserden

ochmarknadenpåperfekt konkurrensdet råderviktsanalys. Antag att
ochtjänstvisssubventioneraväljernågot skäl typattstatenatt avenav

fullständigtOm utbudetpå producenten.subventionen läggs är oe-att
vilketmängd tjänsterbjuderdvs. producentenlastiskt, oavsettut samma

tillfalla producenten.subventionenhelaerhåller, kommerpris de att
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blir också fallet efterfrågan fullständigt elastisk,Detta dvs.ärom man
efterfrågar obegränsade mängder till det givna priset, inget för prisett
obetydligt Subventionen tillfallerhögre. helt konsumenterna efterfrå-om

fullständigt oelastisk efterfrågar kvantitet prisär oavsettgan samma
eller utbudet fullständigt elastiskt producenten bjuder obegrän-är utom
sade mängder till det givna priset, inget för obetydligt lägre pris.ettmen
Om efterfråganutbudet och har elasticitet delar konsumenten ochsamma

lika.producenten subventionen Under de antaganden härgettssom spe-
lar det inget roll subventionen till till konsu-producenten ellergesom
menten.

Antagandet producentema eller konsumenterna inte ändrar sittatt
beteende vid prisförändringar orealistiskt. praktiken kommer bådeIär
utbud och efterfrågan ändras. Graden påberor vilka marknadsför-att
hållanden råder, föreliggerdet monopol eller inte, ocht.ex.som om re-

blirsultatet subventionen i varierande utsträckning delas mellan kon-att
och producenten. allmänt kanRent sägasumenterna attman mer

efterfråganelastisk och mindre elastiskt utbudet destoär är, mer av
subventionen tillfaller producenten. Konsumenten drar störrenytta av en

subventionen mindre elastisk efterfrågandel och elastisktärav mer
principutbudet I det således den minst sin efterfrå-är. är som anpassar

eller sitt utbud de minst priskänsliga tillägnar sig denärgan som som
delen subventionen. sambandI med analyserna skatte-större t.ex.av av

refonnen de ökade momskostnadema hållethelt och övervält-antogs att
pårades konsumenterna.

Förhållandena blir likartade väljer försöka sänka pri-att attom man
via reduktion arbetsgivaravgiftema. Den principiella skillnadenset en av

intesubventionen direkt berör konsumentpriset, skatte-är att utan en
sänkning produktionsfaktor arbetskraft förväntas indirekt slåen
igenom i sänkta konsumentpriser.

Effekten på lönerna förändring arbetsgivaravgiñema be-av en av
utbuds- och efterfrågeelasticitema på arbete det går kon-stäms attav
mängd olika förhandlingsmodeller med skiftande resultat. Omstruera en

arbetsutbudet fullständigt oelastiskt kommer sänkta arbetsgivaravgif-är
leda till oförändrade lönekostnader, dvs. de kommer arbetskraftenter att

fullt till godo högre löner. det fallet,I arbetsutbudetut motsattagenom
fullständigt elastiskt, tillfaller hela sänkningen arbetsgivaren. Dettaär

gäller i den enkla modellen där marknaden klarerar.
Traditionellt påskatter arbete på lång sikt bärssett antas att ytterst
löntagarna. medförDetta lönekostnaden och sysselsättningen iattav

jämvikt inte påverkas. Sänkta arbetsgivaravgifter skulle på motsvarande
inte påverka lönekostnaden och sysselsättning. frånResultaten empi-sätt
forskningrisk dock inte lika entydiga. I Holmlund 1990 redovisasär

antal svenska och utländska studier i huvudsak analyserar ef-ett som

l7-l407
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fekter den totala skattekilen dvs. de ingen åtskillnad mellan olikagörav
skatter. Resultaten pekar på skattehöjning faktiskt leder till högreatt en
lönekostnader, vilket tyder på viss övervältring kommer till stånd,att en

denna tycks inte fullständig. Det vanligaste resultatet för demen vara
övervältringskoeñicienter skattas -0,5. innebär hälf-Dettaär attsom

skatteökning övervältras bakåt på löntagarna. lten termerav en av en
sänkning arbetsgivaravgiftema skulle detta kunna tolkas attav som en
sänkning med leder tilll lönerna ökar med 0,5 ochprocent att procent

den faktiska lönekostnaden minskar med 0,5att procent.
Wikström 1996 kommer till liknande slutsatser vid genomgången
svenska studier, dvs. företagen bär ungefär halva skattebördan.attav

Wikström pekar dock på flertalet studier baserade på data medatt är
relativt få datapunkter och korta tidsperioder och det därför kanöver att

svårt skilja mellan och varaktiga effekter. Vissaatt temporäravara av
studierna inte heller något försök skilja mellan ochgör temporäraatt
varaktiga effekter skatter vilket innebär tolkningen resultatenatt ärav av
oklar.

Holmlund 1990 har försökt långsiktiga och kortsik-att utseparera
tiga effekter beräkningama den totala skattekilen. Resultatenavser

påtyder beskattning inte påverkar den totala lönenivån på lång sikt.att
På kort sikt till två årett leder dock skattehöjningar till höjda lönekost-
nader motsvarande 40 skattehöjningen. Effekten kan illust-procentca av

med exempel där den lönekostnadentotala uppgår till kr140ettreras
timme. Arbetsgivaravgiftema kr40 och timlönen 100 kr. Omutgörper

arbetsgivaravgiften avskaffas helt stiger timlönen till kr124 efter tillett
två år och till 140 kr på längre sikt. Den totala lönekostnaden såledesär
oförändrad och långsiktigt leder redaktionen arbetsgivaravgiñcma iav
detta fall inte till sänkta konsumentpriser.

Nickel och Bell 1996 kommer till liknande slutsatser efter haatt
analyserat arbetskostnaden producerad enhet i OECD-länder13 ochper
delat in den i lönekostnad och arbetsgivaravgiñ. Resultaten pekar på att
det inte föreligger något signifikant samband mellan enhetsarbetskostna-
den och nivån på arbetsgivaravgiften. Anledningen till detta skulle vara

arbetsgivaravgiñema på lång sikt bärs löntagarna.att av
En studie utförts på uppdrag OECD 19940 har analyseratsom av

hur förändringar olika skatter påverkar arbetskraftskostnadema i tioav
olika länder på lång sikt. De skatter ingår arbetsgivaravgifter,ärsom
mervärdesskatt inkomstskatter och sociala avgifter betalassamt som av
arbetstagarna.

Resultaten sammanfattas i tabell 10.1. Om siffran i den första ko-
lumnen 1,0 indikerar detta höjning arbetsgivaravgiftenär inteatt en av
påverkar lönekostnaden och företagets totala arbetskraftskostnadatt
därmed stiger lika mycket höjningen avgiften. Om siffran där-som av
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0,0 indikerar detta lönerna faller med hela avgiftshöjningenäremot att
och företagets totala arbetskraftskostnad oförändrad.blir I de andraatt
två kolumnerna betyder siffran 1,0 höjning mervärdesskattenatt en av
eller inkomstskatten leder till de anställda driver lönerna iatt mot-upp
svarande omfattning så företagets totala lönekostnad stiger med helaatt
skatteökningen. Om lönerna däremot förblir oförändrade koefñcientenär
lika med 0,0. Höga koefñcienter i tabellen implicerar således låg graden

löneanpassning; arbetstagarna lyckas skydda sina löner skatte-motav
förändringar. Låga värden på koefñcienten implicerar lönernaatt anpas-

sig for hålla den arbetskraftskostnadentotala konstant. skatteför-attsar
ändringar påverkar då inte påpriset arbetskraft.

Tabell 10.1 Arbetskraftskostnadernas reaktion på förändrade skatter

Arbetsgivar- Mervärdes- Inkomstskatter
avgifter skatt och arbetstaga-som

betalas socialaav res
arbetsgivare avgifter

Tyskland l 1 1,0
Kanada 0,8 0,8 0,8
Japan 0,5 0,5 0,5
Finland 0,5 0,5 0,5
Australien 0,5 0,5 0,5
Frankrike 0,4 0,4 0,4
Italien 0,4 0,4 0,4
Sverige 0,0 1,0 0,0
USA 0,0 0,0 1,0
Storbritannien 0,25 0,25 0,25
Källa: OECD l 994c.

Länder högmed grad anpassning USA och Storbritannien,ärav me-
dan Tyskland uppvisar det förhållandet. övrigtI varierart.ex. motsatta
värdena kring Sverige0,5. I tycks höjning arbetsgivaravgiften inteen av
påverka den totala arbetskraftskostnaden lönerna uppvisarutan ten-en
dens falla på lång sikt. På motsvarande skulle således sänk-att sätt en
ning arbetsgivaravgiftema helt tillkomma löntagarna. Av tabellenav
framgår vidare höjning mervärdesskatten inte har effektatt en av samma

förändring arbetsgivaravgiftema i Sverige, leder tillsom utanen attav
löntagarna driver lönekostnaden i motsvarande omfattning. De vittupp
skilda effektema bådade skatterna resultaten bör tolkas medgör attav
försiktighet.

Hamermesh 1993 redovisar genomgång internationella studieren av
med både varierande modellansatser och resultat. En slutsats detär att
inte möjligt utifrån dessa studier dra någraär säkra slutsatseratt om

bär bördan förändrade arbetsgivaravgifter och de långsikti-vem som av
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etTektema. Anledningen bl.a. det saknas tillfredsställandeär attga mo-
deller och olika former dataproblem. Enligt Hamermesh bättreär ettav
alternativ utgå från väletablerade resultat utbuds- och eiterfråge-att om
lasticiteter jämför exemplen ovan. De resultat i studienpresenterassom
pekar på utbudet arbetskraft i de fullständigt oelas-att är närmasteav
tiskt, vilket skulle innebära löntagarna långsiktigt bår bördanatt av en
ökad skatt eller tillgodogör sig subvention. Svenska beräkningaren av
arbetsutbudselasticiteter visar dessa i huvudsak ligger kring för0,10att

och kring 0,3-0,4 för kvinnor SOU ligger1995:104. De såledesmån
relativt noll vilket pekar på utbudet mycket oelastiskt.nära Dettaåratt
skulle implicera löntagarna långsiktigt tillgodogör sig sänkningatt en av
arbetsgivaravgiftema.

möjligtDet uppskatta incidensens storlek hjälpmedär att separatav
information utbuds- och eñerfrågeelasticitetemas storlek. Arbetsut-om
budets löneelasticitet har framgått i regel skattats till värdensom ovan
omkring Skattningar0,1. eñerfrågeleasticiteten varierar däremotav re-
lativt kraftigt mellan olika studier bland påberoende vilken sektorannat
och aggregeringsnivå och hur modellerna specificerats. Isom avses en
genomgång svenska studier Wikström 1996 redovisas elasticite-av av

varierar mellan -0,2 och dvs. ökning-O,7, produkt lönenter som en av
med upphov till etterfrågeminskning på mellan 0,2 ochprocenten ger en
0,7 Arbetskrañseñerfrågan således relativt oelastisk. Utifrånprocent. är
dessa resultat det möjligt genomföra form partiell inci-är att en av
densanalys. Som framgår tabell blir10.2 resultatet vid några olikaav
antaganden förändrade arbetsgivaravgifter i huvudsak på lång siktatt
övervältras bakåt på lönerna. Om utbudselasticiteten och0,1 denär
långsiktiga eñerfrågeelasticiteten uppgår till finner-0,5 83t.ex. att

sänkning arbetsgivaravgiñen tillfaller arbetstagarna.procent av en av

Tabell 10.2 Effekten på löner sänkta arbetsgivaravgifter någravid olika anta-av
ganden utbuds- och efterfrågeelasticiteter utbudselasticiteten är i alla treom
fallen 0,1

Efterfrågeelasticitet
-0,2 -0,5 -0,7

Grad övervältnng 0,67 0,83 0,88av

Resultaten förefaller med det faktum löneandelenöverensstämma att
forädlingsvärdet verkar tämligen konstant på lång sikt. Dettaav vara

skulle implicera löntagarna tillgodogör sig sänkningatt ytterst en av ar-
betsgivaravgiñcma och den totala lönekostnaden därmed inte påver-att
kas. Fria kapitalrörelser och internationellt bestämd kapitalavkastningen

ocksåtalar för skatt på sikt helt bärs löntagarna.att t.ex. en av
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Sammanfattningsvis förefaller det empiriska materialet inte heltvara
entydigt och resultaten dessutom i många fall osäkra. På kortär sikt

dettycks emellertid så sänkning arbetsgivaravgiñema för-attvara en av
delas något så jämt mellan arbetsgivare och arbetstagarenär även om
det kan förenat med betydande svårigheter särskilja långsiktigaattvara
samband från kortsiktiga anpassningsrörelser. På mycket kort sikt,mer
eller så länge löneavtalen ligger fast, tillfaller sänkningsom en av ar-
betsgivaravgiñema helt arbetsgivarna. Långsiktigt det mycketär som
pekar på löntagarna bär bördan skattehöjning eller alternativtatt av en

skattesänkning.del Det dock inte möjligt på någottar är att sä-av en
kert empiriskt fastställa kort långoch sikt.sätt bör dockDet poängteras

flertalet de studier berörts här har analyserat effekternaatt av som av
generella sänkningar arbetsgivaravgiñema. En alternativ inriktningav

sektorer eller viss arbetskraft skulle åtminstone på medellångmot t.ex.
sikt kunna få delvis eñekt. Detta förhållande diskuterasen annan mer
utförligt i kapitel 11.

Den hittillsvarande diskussionen har effekter påavsett separata va-
rumarknaden respektive arbetsmarknaden subvention, dvs.av en en par-
tiell analys. Effektema subvention begränsas emellertid inte tillav en en
bestämd marknad får också återverkningar på andra marknader.utan
Sådana återverkningar brukar inkluderas i s.k. allmän jämviktsanalys.en
Ett utmärkande fördrag sådan analys alla marknader i jäm-är att ären
vikt såväl före efter studerad ändring subvention. Vi skallsom en av en
inte gå in på detta bara pekanärmare på de partiella effekterutan att

studerats kommer leda till fortsatta anpassningar priserattsom ovan av
och löner efterfrågan och utbud på och tjänster och produk-samt varor
tionsfaktorer. En subvention arbetskraft kan få återverkningart.ex.av
för avkastningen på kapital och därmed för användningen kapital iav
ekonomin. Utan allmän jämviktsmodell det dock inte möjligtären att
empiriskt fastställa vilka slutligen del subvention.tarsom av en

33SAF och Industriförbundet 1996 har beräknat effekterna sänkta företagsstödav
och reducerade arbetsgivaravgifter. Effekterna har beräknats via modellkömingar i
Klzs modell KOSMOS. En sänkning arbetsgivaravgiftema med 6-8 procentenheterav

minskning arbetskraftskostnadema med 4,5-6 Enligt modellresul-ger en procent.av
har företagen slutet periodentaten 2001 utnyttjatmot 70 härav tillprocentav ca

prissänkningar och till30 vinsttörbättringar. Resultatenprocent vad gäller effekterca
på arbetskraftskostnadema strider således i huvudsak övrig empiri och teori ochmot
antyder skatter helt påverkar den totalaatt lönekostnadennästan och inte övervältras

löntagarna.på dettaOm antagande nonnalt inbyggt iär ett KOSMOS framgårärsom
inte rapporten.av
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10.2 Temporära eller ingrepppermanenta

Skattesänkningar riktas tjänstesektom har i många fallmotsom setts
möjlig metod reducera den höga svenska arbetslösheten.att Hu-som en

ruvida syftet har varit stabiliseringspolitiskt motiverat eller inte har vari-
mellan förslagsställama.erat

I direktiven att i situationsägs med svårt arbetsmarknadslägeetten
det dock möjligt olikaär vår kursiveringatt stimulansåtgär-temporära

der kan bidra till minska arbetslösheten. I delatt direktivenen senare av
återigen de stimulansåtgärdersägs studerasatt skall temporä-som vara

Senare i direktiven emellertidnämns önskvärdheten olikara. att attav
åtgärder begränsas tidsmässigt bör analyseras.

Även utredningens syfte kan kommasägas med förslagom attvara
dämpar arbetslösheten har utredningens arbete främst inriktatssom mot

öka effektiviteten i ekonominatt förbättra prissystemets för-attgenom
måga förmedla information och därmedatt förbättra resursutnyttjandet.
Det således förbättraär ekonomins funktionssättattgenom eventu-som
ella sysselsättningseffekter uppstår. Att tidsbegränsa förslag syñarsom
till öka effektiviteten skulle sannoliktatt förknippat med betydandevara
problem och sarmolikt upplevas mindre meningsfullt.som

Om begreppet stimulansåtgärder likställstemporära med stabilise-
ringspolitiska ingrepp som i sin till finanspolitiktur avgränsas så kan
syftet dämpasägas eller neutralisera konjunktursvängningamaattvara
så utvecklingen i första hand produktionatt och sysselsättning fårav ett
jämnt förlopp. Det välkänt denär ingrepp förknippadeatt typen ärav
med betydande problem. Ett problem hänger med det oftastattsamman
saknas tillräcklig empirisk kunskap åtgärderna börnär in. Detsättasom
råder osäkerhet hur konjunkturcyklema och det svårtom ärut attser
förutsäga såväl cyklema åtgärdemas effekter. Det gäller ocksåsom att
bedöma störning ellerär temporär Det vidareom tiden permanent. tar

genomföra förändringar.att Beslutsprocessen för finanspolitiken kan
ofta så utdragen åtgärden kanske får effektatt konjunkturenvara när
redan börjat vända. såI fall riskerar politiken förstärka konjunkturrö-att
relsema i stället för utjämna dem.att

Det problemetstörsta dock ñnanspolitikensrör effekter. En viktig
aspekt det finns faktorerär antalatt kanett motverka de expansivasom
effekterna skattesänkningar eller offentliga utgiñsölmingar. En meka-av
nism höjda underskott kanär leda tillatt högre real därförränta att
långivama kräver ökad riskpremie till följd osäkerheten denen attav om
framtida inflationen bedöms öka. En sådan räntehöjning har direkten
negativ effekt på investeringarna och sannolikt också på konsumtionen
SOU 1996:158. En aspekt hushållens förväntningarär attannan om
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framtida inkomster kan påverkas. Om hushållen inser skatte-att t.ex. en
sänkning förr eller måste finansieras får stimulansen mindre ef-senare

konsumtionen.fekt på Flertalet hushåll planerar sin konsumtion på sikt
enligt den s.k. livscykelhypotesen. Den viktigaste faktorn för hushållens
konsumtion de långsiktiga inkomstförväntningama.är Av kapitel har4
framgått tillfälliga stimulanser i form momssänloiingaratt hattt.ex.av
relativt blygsam effekt. En tredje aspekt förvänmingsbilden. Omrör t.ex.
hushåll och företag på rationellt kalkylerar med ekonomisk-sättett att
politiska åtgärder kommer vidtas och sina planer därefter såatt anpassar
förlorar åtgärderna del sin tilltänkta verkan. Förväntningarstoren av om

expansiv sysselsättningsskapande politik kan kalkyleras i lö-t.ex.en
nekraven och prissättningsbeteendet, vilket riskerar leda till högreatt en
inflation några egentliga effekter på produktionsnivå ochutan sysselsätt-
ning. fjärdeEn aspekt det s.k. trovärdighetsproblemet.rör En regering
kan ha starka incitament deklarera eller viss politik föratt atten norm en
därefter bryta den. Om avvikelsen från förlorarmot normen upprepas
både demia och politiken i trovärdighet. Allmänhetens förväntningar om
den framtida politiken förändras så de med risken för nomibrott iatt tar
sina beräkningar.

Även det kan svårt empiriskt klarlägga giltigheten i vissaattom vara
dessa aspekter så har kunskaperna och insikterna svårigheternaav om
bedriva kontracyklisk politik ökat. Ett förhållandeatt kan redu-en som

de motverkande faktorema utredningens förslag skall finansi-är attcera
och därmed inte innebär ökning budgetunderskottet.eras en av

Den kanske främsta invändningen dock den påverkan på incita-rör
och förväntningar åtgärd kan få.ment Om åtgärdtemporär ärsom en en

tidsbegränsad har företag sannolikt små incitament vidta åtgärder iatt
form investeringar och marknadsundersökningar.t.ex. Det gällerav
förmodligen i högre grad dessa investeringarän upparbetandetrörom av

marknad utredningens förslag till delar Erfarenhe-stora rör.en ny som
från Danmark pekar på tidsbegränsningentema subventionenatt av av

hemtjänster varit betydelsefull faktor bakom den låga volymen.en
En aspekt jämviktsarbetslösheten. Om utredningensrör förslagannan

kan inriktas lågutbildade finns det möjlighet nivånmot redu-t.ex. atten
långsiktigt. Att tidsbegränsa sådant nivåfall förefaller mindreettceras

genomtänkt. Gruppen lågutbildade återvänder förmodligen till arbetslös-
het och problemet då i storleksordningär i utgångspunkten.samma som
En reduktion jämviktsarbetslösheten kräver långsiktiga lösningar.av

34Vid s.k. ricardiansk ekvivalens tär stimulans inga helst effekter konsurn-påen som
tionen. Hushållen inser stimulans finansierasmåste i framtidenatt en t.ex.genom
höjda skatter och ökar sitt isparande paritet med den tillfälliga inkomstökningen.
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meningsfulla tidsbegränsa åtgärder syftar till öka ef-Det i att attsom
fektiviteten naturligtvis diskuteras. Traditionell stabilise-i ekonomin kan

förefaller sådantringspolitik i läge bättre alternativ.ett ettvara

Alternativa metoder10.3

avsnittet behandlas antal alternativa metoder kan tänkbaraI ett som vara
för påverka prisrelationema mellan och tjänster. Det äratt varor mer-
värdesskatt, arbetsgivaravgiñer, skatteavdrag skattereduktioneroch

bidrag.samt

Mervärdesskatt moms
konsumtionsskattMervärdesskatten form allmänutgör tas uten av som

på privat och offentlig konsumtion och tjänster. Skattskyldig-av varor
heten omfattar samtliga led i produktions- och distributionskedjan, vilket
innebär varje försäljningsledskatten i på till den slutligevägenatt tas ut
konsumenten. Varje för skattenled det mervärde tillförssvarar som

i skerdet ledet. Det praktiskt så den skattskyldigerent attvaran egna
från på fårskatten den omsättningen dra den skatt hansegna av som
leverantörer belastat honom med. Det emellertid den slutlige förbruka-är

Ävenbetalar mervärdesskatten. import tjänsteroch ärren som av varor
mervärdesskattebelagd, medan mervärdesskattebefriad.ärexporten

Före farms i princip skattesatser förhållandevis1990 och smaltre en
bas. I samband med skattereformen breddades underlaget1990-1991 för

och enhetlig skattesats på priset inklusive20 procentmomsen en av
infördes 25 på priset exklusive moms.Införandetprocentmoms av en

enhetlig skattesats motiverades bl.a. samhällsekonomiska effektivi-av
tetsskäl. Enligt kommittén för indirekta skatter skulle mervärdesskatten

omfattar all konsumtion och innehåller endast skattesats inte på-som en
verka produktion och konsumtion i någon riktning SOU 1989:35.

Mervärdesbeskattningen har dock sedan dess varit föremål för ett
antal förändringar. Huvudregeln fortfarande skattesats på 20är en pro-

finnsdet dessutom ytterligare två Skattesatser; 10,71cent, procentmen
och12 procent 5,67 6 procent. Vilka och tjänsterprocent varor som

omfattas dessa skattesatser har redovisats i kapitelav
Huvudprincipen all konsumtion skall skattepliktig. Vissaär att vara

finnsundantag sjukvård, utbildning och Dessat.ex.som omsorg. un-
dantag baseras på tanken verksamhet i huvudsak finansieras viaatt som
skatter inte skall beläggas med Dessutom bl.a. försäkrings-ärmoms.
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och banktjänster uthyrning för bostadsändamål undantagna frånsamt
skatteplikt.

Totalt uppgick till 116 miljarder kr 1995. Detta motsva-momsen ca
7 BNP och 30procent närmare statsbudgetens in-rar procentav av

komster. Den privata konsumtionen uppgick till 850 miljarder krca
vilket1995, innebär den effektiva skattesatsen 14att procent.var ca

Huvudsyftet med mervärdesskatten finansiera offentligaär utgif-att
Som framgått kapitel har4 förändringarter. mervärdesskattenav av
utnyttjats i stabiliseringspolitiskaäven och fördelningspolitiska syften.

En uppenbar fördel med utnyttja mervärdesskatten föratt subven-att
tionera verksamheter nedsättningarär omedelbart kommer konsu-att

till godo i form lägre pris hurmenten mycket lägre dockett ärav en
sak, jämför avsnitt 10. En sänkning riktas också direkt denannan mot

privata konsumtionen, dvs. kommer enbart konsumenterna till godo, vil-
ket kan ingå i bredare tolkningsägas utredningsuppdraget. Företa-en av

behöver dessutom inte på utbetalningarvänta stödmedel och slip-gen av
omfattande arbete med ansökningshandlingarett påverkarDetper etc.

inte heller företagens val mellan arbetskraft och kapital indirekt kan det
dock få följdverkningar i andra branscher. Samtidigt dock gradenär av
subventionering beroende på momsskattesatsens storlek. Om den opti-
mala subventionsgraden överstiger skattesatsen kan mervärdesskatten

mindre lämplig subventionsmetod.vara som
Den starkaste invändningen dock det regelsystemär tillämpassom

inom EU. Inom EU har det sedan länge pågått arbete för harmoni-ett att
mervärdesskatten. Mervärdesskattens skattebas, dvs. avgränsningensera

de och tjänster skall beskattas, sedan många år tillbaka iärav varor som
princip harmoniserad i de olika EU-ländema. I princip skall medlems-
länderna ha helt unifonna regler för vilka och tjänster skallvaror som
omfattas mervärdesskatten och undantagen från beskattningen skallav

desamma i alla ländema. Detta inget problem förutgörvara större ut-
redningens del eftersom den svenska skatterefonnen innebar betydan-en
de anpassning till EU:s regler vilka och tjänster skall be-om varor som
skattas.

Ett betydligt vanskligare problem det i sambandär med införandetatt
den inre marknaden beslutades viss utjämning ländernasav om en av

mervärdesskattesatser. Beslutet innebär medlemsländerna för huvud-att
delen de och tjänster skall mervärdesbeskattas skall tilläm-av varor som

skattesats minst 15 det står medlemsländerna frittprocentpa en om att
tillämpa högre skattesats. För vissa och tjänster får medlerns-en varor
länderna lägre skatt 15 dockta ut lägstän 5 SOUprocent,en procent
1994:88. Medlemsländema får tillämpa eller högst två olika sådanen
lägre skattesatser, dvs. totalt olika skattesatser kan tillämpas.tre Län-
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dema får tillämpa lägre skattesats på de och tjänster redo-en varor som
visas i tabell 10.3.

Tabell 10.3 Varor och tjänster där lägre skattesatser får tillämpas inom EU

livsmedel dock alkoholhaltiga förnödenheter för jordbruk ej
drycker och djurfoder maskiner och byggnader

hotellvistelse och campingplat-vatten
ser

läkemedel till idrottsevanemangentré

medicinsk utrustning för handikap- användandet sportlokalerav
pade

välgörenhetpersontransporter

böcker, tidningar och tidskrifter begravningsverksamhet

entrébiljetter till cirkus, medicinsk behandling pá sjuk-teatrar,
konserter, bio, hus och kurorter, tandläkar-mässor, museer, zoo,

utstállningar och liknande kultu- tjänster
rella evanemang.

TV-licens gaturenhållning

tjänster tillhandahållna törfatta- elektricitet och mednaturgasav
kompositörer, uppträdande vissa förbehållre, osv.

upphovsrättersamt

Merparten det nonnalt brukar betraktas privata tjänsterav som som
restaurangbesök, renhållning, städning, rekreation, reparatio-t.ex.som

och byggnadsreparationer ñnns inte tjänster där detupptagna ärner som
möjligt utnyttja lägre skattesats. skallDär alltså full tilläm-att en moms

Hotelltjänster och ingår däremot i listan. Eñer-persontransporterpas.
dessa tjänster redan i dag omfattas lägre skattesats skulle detsom av en

enbart möjligt sänka från 10,71 till 5,67att procentvara momsen pro-
cent.
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Arbetsgivaravgifter

Lagstadgade arbetsgivaravgifter alt. socialavgiñer indirektutgör en
skatt på arbetsinkomster. Avgiñsunderlaget löntagarnas löner ochär
skattepliktiga förmåner och avgifterna betalas in arbetsgivaren. Ar-av
betsgivaravgiñema klassificeras dock skatter på arbete då de, åt-som
minstone i längre tidsperspektiv, får bäras löntagarnaett antas av genom
lägre reallöner.

Arbetsgivaravgiñema bidrar i första hand till finansieringen olikaav
Årsocialförsäkringar. 1997 uppgår den lagstadgade avgiften för lönta-

till 32,92 bruttolönen och fördelar sig på deprocentgare av
i tabell Till10.4. detta kommer allmänna egenavgiñer påsom anges

5,95 lönen betalas löntagarna ochprocent utgår vidävenav som av som
aktiv näringsverksamhet utgår på belopp under basbelopp.7,5 Egenfö-

motsvarighet till arbetsgivaravgiñenretagamas benämns egenföreta-
garavgiñ 31,25 ochprocent betalas på den delen vinsten i verksam-av
heten betraktas arbetsinkomst.som som

Tabell 10.4 Arbetsgivaravgifter för olika ändamål 1996 och 1997

Procent Procentav av
bruttolönen bruttolönen

1996 1997
Lagstadgade arbetsgivaravgifter
ATP 13,00 13,00
Sjukförsäkring 5,28 4,04
Folkpension 5,86 5,86
Delpension 0,20 0,20
Lönegaranti 0,25 0,25
Arbetsmarknadsavgiñ 5,42 5,42
Arbetsskadeförsálaing 1,38 l ,38
Arbetarskyddsavgift 0,17 0,17
Allmän löneavgift 1,50 2,60
Summa 33,06 32,92

Allmänna egenavgifter
Sjukförsäkring 3,95 4,95
ATP 1,00 1,00
Summa 95 95

Egenjöretagaravgifwr 31,25 31,25
Särskild löneskatt 21,39 22,42
Källor: Konjunkturinstitutet och RSV l 996a.

Under 1995 uppgick inkomsterna arbetsgivaravgiñcma till 213av ca
miljarder kr, de allmänna egenavgiftema till 27,6 miljarder och egenfö-
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retagaravgiftema till miljarder kr. Totalt således 245 miljarder kr,4,6
eller BNP.15närmare procent av

har dubbel ka-Arbetsgivaravgiftema och egenavgiftemaäven en
betrakta skatter, delvisraktär i den meningen de delvis äratt att som

obligatoriska ochavgifter. Skatter kännetecknas de är attattavsom
någon förmån direkt kopplad till betalningen.skattebetalningen inte ger

fönnån. kan ob-avgift däremot berättigar till bestämd DenEn varaen
ligatorisk bli skatt, förutsatt den förenad med be-ärutan att att enen

fönnån. Förhållandet mellan förmånen och avgiften skallstämd motsva-
rimligt vid frivillig transaktion. Avgiftenvad betalaren skulle anse enra

sig ti-får inte omfördela i strid betalarens vilja, övermot vareresurser
till andra.den eller

avgift ekonomisk mening iArbetsgivaravgiftema i endastutgör en
mån högre inbetalningar högre förväntade förmåner. Resterandeden ger

mening och minskar ensidigtdelar skatt i ekonomiskutgör nettoer-en
Om förmånema vidsättningen för arbetstimme. ökningen iextra enen

så värda priset i form avgif-arbetstimme deär stor attextra anses av
avgiften, skillnad från falletpåverkas inte individens beteende tillten av

vid skatt Hansson och Norrman, 1996.en
följandeArbetsgivaravgiftema kan denna bakgrund delas imot upp

två grupper.

Tabell 10.5 Arbetsgivaravgifter 1996

Andel bruttolönenav
procent

Skatter folkpensionsavgift och EU-avgift 7,36
Mellanting mellan skatt och avgift ATP, 25,70

sjukförsäkringsavgift, delpensionsavgift, ar-
betsskada, arbetsmarknadsavgift, arbetarskydd
och lönegarantiavgift
Summa 33,06
Källa: ochHansson Norrman 1996.

För avgifterna i finns inget samband mellan förmån och1grupp av-
gift eftersom ökning avgiñema någonde inbetalda inte extraaven ger
förmån. Avgiñema i delvis avgifter i ekonomisk2 mening. Enärgrupp
ökning de inbetalda avgiñema högrenormalt pensions-sett t.ex.av ger
förmåner och högre sjukpenning. Avgiñema också föranvänds dock att

förmånerfinansiera generella och lön basbelopp kvalificerar7,5över

35Avgifter baseras ofta försäkringsmässigapá grunder, där inbetalningen motsvarar
nuvärdet framtida utbetalningar förmåner med hänsyn till olika slagtagenav av av
risker.
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förmåner avgifterna baseras inte hellerinte för några ytterligare sociala
sjuk.på någon form kalkylerad risk, risken blit.ex. attav

samband med skattereforrnen fastställdes skattedelen arbetsgi-I av
varavgiftema schablonmässigt till 22,2 procentenheter de 38,77avmer

då till grundavgifterna utgjorde. Dessa schabloner liggerprocent som
för särskilda löneskatt introducerades samband med skattere-den isom
formen och betalas vid anställning 65 årär översom av personer som

uppgårföretagare i vissa fall 1996 den till 21,39 procent.samt av
arbetsgivaravgiftema kan orsaka administrativaFörändringar av

avgifternaproblem. Något explicit samband mellan uppbördent.ex. av
beräkningen förmånema finns emellertid inte. Arbetsgivaravgif-och av

form klumpsurnrna i månatligabetalas i samband med dentema av en
inkomstskatterna och baseras på totala iuppbörden den lönesurmnanav

företaget. årsvis åretBeloppen avlämnade kontrolluppgifteravstäms mot
löneåret.efter Uppbörden handhas skattemyndighetema redovi-av som

inkomsterna till Riksförsäkringsverket RFV.sar
problematiska hur löntagarnas sociala förmåner skall finansie-Det är

gäller då den del avgifterna finansierar de försäk-Detras. av som mer
ringsmässiga inslagen i socialförsäkringssystemet. huvudsakI avser

främstproblemet ATP där inkomsterna avgörande för den framtidaär
pensionen. princip möjligt PensionspoängI det lösa detta problem.är att
beräknas i förhållande till upptagits deklarationeni dag vad i undersom
pensionsgnmdande inkomst vilket företagen lämnadeavstäms mot av
kontrolluppgifter. Det således inga svårigheter beräkna behovetär att

avgifter och möjlighet skjuter till i efter-detta beloppär att statenav en
förhållande diskuterashand detta i detalj i kapitel 12.mer

Den andra delen i har inslag försäkringsmässi-stora systemet som av
principer sjukförsäkringen. Sjuklönen baseras emellertid på plane-ärga

inkomst det kommande året och inte pårad storleken de inbetaldaav
avgifterna. ersättningsbehovetDet samlade skulle kunna beräknas enligt

principer avgiftsuttaget fastställsnuvarande där år i taget, ñ-ett men
nansieras på skattedelarna i avgiftenDe ingetsätt. utgörannat rena pro-
blem och kan lika finansieras någon skatt som dock integärna av annan
bör öka snedvridningama jämfört med dagens finansiering. Det sker

i förredan dag finansiera nedsättningen avgifterna i stödområdenaatt av
jämför kapitel 4. Ett alternativ avgifterna inbetalas påär sättsamma

etti dag, företagen efterhandi erhåller bidragatt motsva-som men som
inbetalda avgifterna.derar

Det i och för sig fördel i detta sammanhang arbetsgivarav-är en om
gifterna kan sänkas eftersom det svenska socialförsäkringssystemet med

obligatorisk avgift och antal förmåner endast i begränsadett ut-en som
sträckning sammanhänger med avgiftema leder förhållandevistill högen
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sammanlagd beskattning arbetsinkomster. Som framgått avsnittav av
dock effekten10.1 sådan sänkning diskutabel.är av en

ytterligareEn nackdel med sänkning arbetsgivaravgiftema ären av
den direkt påverkar företagens val mellan arbete och kapital dettaatt

blir inte fallet löntagarna helt tillgodogör sig sänkningen, å and-om men
sidan fyller den då inte heller någon funktion. Till skillnad motra en

momssänkning kommer inte heller enbart konsumenter dra fördelatt av
sänkningen också företag.andra Detta innebär samtidigt syssel-utan att
sättningseffekten kan bli avgiftssänkningen verkligen leder tillstörre om
sänkta priser eftersom företag då kan tänkas öka efterfrågan på deäven
tjänster aktuella.ärsom

Skatteavdrag

Skatteavdrag syftar till sänka priset på eller tjänst kan iattsom en vara
princip ske i två fonner. första formen,Den inkomstskatteavdrag, kan

påavdrag 50 köpt tjänst och minskar dent.ex. ett procentavse av en
inkomst skatten beräknas på, dvs. den beskattningsbara inkomsten
reducerar dock förunderlaget de allmärma egenavgiftema. Inkomst-
skatten utgår i falldetta på nettoinkomsten efter avdrag. På grund denav
progressiva skatteskalan får sådan konstruktion värde förstörreetten

med högre inkomst. För med inkomst överpersoner en person en
231 500 kr medför detta skatten minskar med 56 detatt procent av av-
dragsgilla beloppet och för med lägre inkomst med 31 procent.en person

Den andra formen, skattereduktion, innebär med exempel attsamma
skatten minskar med belopp 50 den köptaett motsvara procentsom av
tjänsten. Beloppet får således avräknas direkt den debiterade skat-mot

innebärDet avdraget får värde för både höginkomsttaga-ten. att samma
och med lägre inkomst.ren personen

Bägge dessa former avdrag har fördel i det möjligt be-äratt attav en
den volym subventioneras samtidigtgränsa innebär det begräns-som en

ning vissa betalar låg skatt och endast kan utnyttja del.attgenom en
Detta kan ske endast viss andel kostnaden får drast.ex. attgenom en av
och den högsta nivån krontalsbegränsas. Till skillnad sänk-att mot en
ning arbetsgivaravgiftema subventionerar avdrag dessutom inteettav
någon specifik produktionsfaktor, dvs. det neutralt i den meningenär att
det inte påverkar valet mellan arbete och kapital en förändring kan dock
få indirekta följdverkningar i andra branscher. Ett avdrag eller en re-
duktion har vidare inte begränsningar och arbetsgi-samma som moms
varavgifrer i den meningen skattesatserna för dessa kan understigaatt
den optimala subventionsgraden.
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tördelningspolitiskUr synvinkel skattereduktion föredra.är atten
Samtidigt leder skattesystemet och de höga skattekilama till det äratt

med höga inkomster diskrimineras till fördel för hemarbetepersoner som
eller köp arbete.svartav

En nackdel med avdrag eller reduktioner likviditetsförstärk-är att
ningen först uppstår deklarationen slutbehandlad skattejämkningnär är

inte i samband med skattereduktioner. Det kan också stridages mot
målsättningen förenkla deklarationsförfarandet.att

Den invändningen skattereduktioner ellerstörsta avdrag dockmot är
subventionen förmodligen måste relativt smal sek-att avgränsas mot en

involverar få uppdragstagare. Det sannolikt inte möjligttor är attsom
administrativt hantera kvitton skall ligga till grund förrent etc., som av-

draget, taxiresor och restaurangbesök skulle bli avdragsgilla,t.ex.om
varken för hushållet eller framför allt för skattemyndighetema. Det
skulle också kunna uppstå handel med kvitton etc.

Bidrag

Direkta bidrag kan i flertal olika fonner. Om vi begränsar tillettges oss
producenterbidrag till kan det ske i form fast tillskottt.ex. ettav per

arbgtstimme, andel lönen eller andel konsumentpri-som en av som en av
set.

fördelEn med bidrag de inte medför förändringar skattereg-är att av
lema om stabilitet i sig egenvärde. De kan också riktasär ett motnu

speciella arbetskraft. Det vidare möjligtt.ex. snabbtär attgrupper av
förändra subventionsnivåer och relativt subventionen tillsnävt avgränsa
olika sektorer.

Den främsta invändningen direkta bidrag dock återigenmot är att en
sådan hantering förknippad med betydande administrativär en process.
Om det skall möjligt hantera bidragssystem måste det för-att ettvara
modligen till fåtal sektorer i exempelvisavgränsas Danmark seett som
kapitel 5 och sannolikt bygga på någon form tillståndsverksamhetav
med insyn. På sikt kan också bidrag komma uppfattas rättig-att som en
het med mindre anknytning till den verksamheten. Det finns vidareegna
exempel på direkta bidrag tenderar höja kostnadsnivån.att att

36 förefallerDet inte helt enkelt bidrag till hushållen kan riktas tillatt någon speciell
sektor. Möjligen kan det ske formnågon voucher.genom av
37De exempel här sinsemellan förknippadetre med olika iör- och nackde-ärsom ges
lar, vilka dock inte kommenteras närmare.
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10.4 Generella kontra selektiva ingrepp
Statliga insatser kan konstrueras på flertal olika Omsett ett sätt.som

tillsvidare bortser från olika tekniska lösningar och tillavgränsar oss
graden generalitet så viktig utgångspunkt förär utredningenav en att

vilka områdenavgränsa kan tänkas bli föremål för subvention. Densom
avgränsning påverkar också valetgörs subvention. Allmänt kansom av

fler företagsägas eller näringsgrenaratt omfattas förslaget,som av
desto bredare eller generellt stödet. Tänkbara varianterär dåärmer

eller arbetsgivaravgifter. Graden generalitet minskar mindremoms av
antal företag eller sektorer omfattas och stöden blir då enligt vårsom

selektivtdefinition allt och kan då utgå i fonn skattere-mer t.ex.av
duktioner eller bidrag. Begreppet selektivt skall således i detta samman-
hang enbart tolkas basen relativt smal, dvs. omfattaratt är någonsom
näringsgren eller delar sådan.av en

Den subvention väljs måste anpassad till omfattningensom vara av
de sektorer kommer bli föremål for stöd. Väljs bredatt bas,som en
många näringsgrenar och anställda, det sannolikt selektivaär sub-att
ventioner mindre lämpade och viceär versa.

I avsnitt har10.3 fördelar och nackdelar med olika subven-separata
tioner diskuterats. Dessa for- och nackdelar har i tabell 10.6 samman-
fattats och schematiskt delats i två stödfonner; generella och selektiva
subventioner. Det förefaller uppenbart målet nå såatt är att storaom
sysselsätmingseñekter möjligt bör bred bas väljas och därmedsom en
också någon form generell subvention. Vid given budgetrestriktionav en
finns det dock inte skäl generella subventioner lederatt tillanta att större
sysselsättningseffekter selektiva subventionerän och generella subven-
tioner behöver inte heller innebära den kostnadseffektiva lösningen.mest
Det naturligtvis också möjligtär kombinera generella och selektivaatt
subventioner.

38Generella och selektiva stöd går kategorisera enligt fleraatt andra definitioner.
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Tabell 10.6 För- och nackdelar med generella och selektiva ingrepp

Generella stöd och arbets- Selektiva stöd skatteavdrag,t.ex.t.ex. moms
skattereduktioner bidraggivaravgiñer och

NackdelarFördelar
sysselsättningseffekter dock sysselsättningseffekterGer Ger småstora

endast given budgetrestriktionom en
saknas

omfatta transaktioner omfatta transaktionerKan många Kan endast
Sannolikt mindre kostnadskrävande Sannolikt kostnadskrävandemer

administrativaadministrativa system system
valmöjligheterHushållen får valmöjligheter Hushållen får mindrestörre

likviditetseffekt LikviditetseffektenGer omedelbar kan dröjaen
Användama slipper omfattande förenat med betydandeKanett vara
arbete med ansökningshandlingar administrativt arbete för deletc. att av

stödet
Nackdelar Fördelar

Svårt Lättatt avgränsa att avgränsa
inte införa individ införa individGår tak Går takatt ett att ettper per

Subventionen inte riktaskan enbart Kan i huvudsak riktas hushållmot
inkludera fö-hushåll måsteutanmot

retag
Risk för fungerande marknader Mindre risk för fungerandeatt att
subventioneras marknader subventioneras
Förmodligen effekt lönebild- innebära mindre effekterpå Kan påstörre
ningen lönebildningen

10. Slutsatser5

Enligt utredningens bedömning innebär EU:s regelsystem det inte äratt
möjligt genomföra några väsentliga sänkningar mervärdesskattenatt av
för de tjänsteområden aktuella. små möjligheterDe i prakti-ärsom som
ken ñnns inte den digniteten det skulle medföra några påtagligaär attav
effekter. regelsystemEU:s medger däremot mervärdesskatten kanatt
höjas förutsatt det olikamed skattesatser och undantagatt system som
beskrivits behålls. Förändringar i mervärdesskatten skulle därmedovan
kunna ingå del i finansieringen eventuell reform.som en av en

Arbetsgivaravgifter förefaller vidare allmänt trubbigt in-rent ettvara
Ävenför påverka konsumentpriser. de långsiktiga verk-strument att om

ningarna subvention hushållentill i form momssänkningt.ex.av en av en
osäkra förmodligende initiell effekt inte försumbar.är ärger en som

Förändringar arbetsgivaravgiftema däremot förknippade med såärav
många led och osäkerheter de långsiktiga effektema på konsument-att
prisema måste minst tveksamma. Det gäller åtminstonesagtanses som
generella sänkningar arbetsgivaravgiñema. Resultaten från de empi-av
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riska studier redovisats i avsnitt 10.1 och analyserat eñektemasom som
generella sänkningar arbetsgivaravgiftema nedslående.av Flertaletärav

studier pekar på arbetstagarna långsiktigtatt tillgodogör sig sänkningen
höjda löner och företagens totala lönekostnadergenom att därmed förblir

oförändrade. Det emellertid inteär otänkbart hushållsnära tjänsteratt
kommer för så hårdatt konkurrensutsatt från arbetevara ochen svart
hemarbete sänkning får relativtatt genomslag på prisernaen stort och att
priseñekten ligger kvar längre i andra branscher.än Det skulle därför
fortfarande finnas motiv utnyttja arbetsgivaravgifteratt för försökaatt
påverka konsumentprisema. Det finns andraäven motiv till detta som
diskuteras utförligt i kapitel ll.mer

Olika fonner skattereduktioner förefaller också kunnaav ettvara
verksamt instrument, de långsiktigaäven effekterna naturligtvisom är
diskutabla. En nackdel dock de främstär administrativaatt skälav
måste relativtavgränsas smal sektor.mot Eventuella sysselsättnings-en
effekter blir därför begränsade. De dessutom inte någon snabb likvi-ger
ditetseffekt. Om sänkning arbetsgivaravgifter bedöms påverkaen av
skattekilen i alltför begränsad omfattning bör det emellertid möjligtvara

kombinera sänkningatt med väl avgränsad skattereduktion.en en
Enligt utredningens bedömning det avslutningsvisår mycket tveksamt
tidsbegränsa de åtgärderatt aktuella för tjänstesektom.är En sådansom

begränsning riskerar sänka effektiviteten påtagligt,att vilket både teore-
tiska och empiriska visar.argument
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övervägandenUtredningens11

Problemställningar1.1l

frågorfyrahuvudsakdet ibedömning ärutredningensEnligt är re-som
uppdraget:samband medilevanta

tjänstermarknadsproduktionenbeskattningnuvarandeInnebär att av0
dvs.tjänster,hushållsproduktionentill ärförhållandeför liten iär av

ekonominispecialiseringför litedet
sysselsättningökadleda tilltjänstesektomförskattelättnadKan en

minska denbidra tillhushållsnära tjänsterskattelättnad förKan atten
produktionensvarta

rättvis in-Är medförenlighushållsnära tjänsterförlägre skattero
kvinnorochjämställdhet mellankomstfördelning och män

höga skat-hari Nordeuropaländertillhör denSverige somavgrupp
genomsnitt40BNP54Skatten procentmotär procent somter. caavca

trycketdemografiskaEU-ländema. bl.a. detbedömningVårför är att
Åskatterna.sänkadet svårtbefolkningåldrandetill följd gör attenav

ekonomin, vilketpånegativa effekterskattermedför högaandra sidan
intemationalise-Ekonominsskattekvoten.påtagligt höjasvårtdetgör att

restriktion.ytterligarering är en
och kon-produktionstörningar ioundvikligenåstadkommerSkatter
lägretjänsterkonsumtionenmedföra änSkatter kan ärsumtion. att av

innebärför. Skatternavill betalaönskar ochegentligenhushållen attvad
skatterutnyttjas. Vidarespecialisering inte äreffektivitetsvinster enav

problem kanFrågan hur dessasektor.tillförklaring ärsvartstor re-en
skattekvot.oförändradförinomduceras enramen

39 blir detnettoskattekvot,ländernasjämförelsenbörgrund och bottenI armarsavse
be-länder harfrån lera andraSverige till skillnaddubbelräkning. Orsaken attären

inte hari länderskattekvotenblåser uppförmåner vilketskattningsbara än sommer
inte ökar skattekvoten.förmånskatteavdrag däremotdet. Ett somger en
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Utredningen lägger fyra förslag principskiss. Vi redogörsamt fören
dessa i kapitel 12-15: Förslagen i korthet:är

Avskaffande arbetsgivaravgiftema för företag inom hushållsnäraav
tjänstesektor. Sektom omfattar 150 000 anställda och 47 000ca ca
företag.
Skattereduktionen för reparationer, och tillbyggnader höjs frånom-
10 500 till 15 000 kr år för småhus och från 5000 till 10 000 krper

år för bostadsrätter. Skattereduktionen börper permanentas.
Möjlighet omvandla den tillfälliga föräldrapenningenatt till ñnansie-
ring vårdare sjukt bam.av av
Förenkling skattebetalning vid anlitande hantverkare.av av
Därtill redovisar principskiss servieestöd för pensionärer.etten om

Våra huvudförslag i kapitel innebär12presenteras skatteför-som en
mån för hushållsnära tjänster. Allmänt kan subventionersägas oñaatt
leder till ekonominsatt utnyttjas Våra förslag fårsämre.resurser motsatt
effekt. Ekonomins specialisering och effektivitet ökar.

Utredningens huvudförslag skattesystemetär skallatt viss hänsynta
till graden priskänslighet i konsumtionen. Vid s.k. optimal beskattningav
skall skattemas nivå stå i omvänd proportion till hur känsliga konsu-

produktenför priset påär den aktuellamenterna Varor med hög egen-
priskänslighet skall ha lägre beskattning genomsnittet.än Det innebär

skattesatsen böratt så densättas procentuella reduktionenatt denav
efterfrågade kvantiteten varje densammaär Ohlsson, 1997.av vara

Enligt utredningen bör skattesystemet formas efter huvud-samma
princip Först och främst likformighet, dvs. lika högasom nu. skatter på
breda skattebaser. Likformigheten viktig för enkelhetär i ochsystemet
för horisontell rättvisa, dvs. inkomster skall träffas lika högsamma av
skatt. Dessutom minimeras skatteplanering, mellan inkomst frånt.ex.
arbete och kapital. En andra, underordnad princip, bör inslagmen vara

optimal beskattning för öka specialiseringen iav att ekonomin und-samt
vika det svartarbete särskilt omfattandeär i den priskänsliga tjäns-som
teproduktionen. Det kan också uttryckas likformigheten förstärksattsom
därför samhällsekonomisktatt effektivare beskattning minskaren skill-
naden i skatt mellan obeskattat hushållsarbete och marknadstjänster där
hushållens arbete substitut.är

w Här utgår ifrån den enklaste formen Rarnsey-modeller hänsyn till korspri-av utan
seffekter. Se kap
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syftar till lik-redovisar i kapitel förslagUtredningen nästa ett ettsom
samhällsekonomiskforrnigt med undantag motiveradeskattesystem av

effektivitet.
Avsikten är att:

i produktionenminska störningama-
förhindra och underlönekonkurrenssvartarbete-
uppnå effektivare specialisering i ekonomin.en-

föreslår utredningen skatten sänks för hus-denna bakgrundMot att
sänkningen finansieras höjd skatt påhållsnära tjänster och att genom

finansiering refonnen.skattebaser för nå fullandra att av

beslutsunderlagetOsäkerhet i

optimal beskatt-tillfredsställande på frågan inslagFör att svar om avge
för nå syften, måste fleraning kan effektivt instrument dessaattettvara

frågeställningar behandlas.svåra

År priskänslighet till-ekonomers undersökningar konsumtionensom
diffe-räckligt tillförlitliga för stabil grund för beslutatt vara en om

rentierade skatter Går det ñnna rimlig avgränsning de sek-att aven
skattesänkningbör omfattastorer som av en

hushållenskattelättnad för konsumtionen privata tjänsterEn av ger
ökad köpkrañ. Frågan hushållen kommer köpa tjänster.är att merom

på marknadende öka sin fritid eller öka sin arbetstidKommer att
tjänstertredje problem ökad efterfrågan på hushållsnäraEtt är om

strukturarbetslösheten ekonomin Med struk-bidrar till minska iatt
turarbetslöshet arbetslösa inte de krav ställsatt motavses svarar som

fortsätterpå arbetsmarknaden så de vid ökad efterfråganävenatt en
arbetslösa. de har lång tid i arbetslöshet ellerKommeratt somvara

efterfrågas till följdhar lägre fonnell utbildning lägreatt mer av
tjänstebeskattning fråga behandlas utredningen.Detta är en som av

ytterligare problem ökning efterfrågan på hushållsnä-Ett är om en av
låsertjänster på oacceptabelt ökar inkomstklyñoma och insättettra

arbetskraft i lågproduktiva sektorer.

har inte varit möjligt tillfredsställande besvara alla dessa frå-Det att
och osäkerheten inför det beslutsunderlag föreläggsreduceragor som

regeringen, osäkerheten inte vid ekonomiska be-andraär större änmen
Särskilt tillfredsställande kan visa på beräkningarslut. är att nya som

säkrare kunskaper hushållsnära tjänsters priskänslighet.ger om
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11.2 Produktivitetsfaktom eller skattekilen

Vi visade i kapitel 2 hushållsnära tjänster litenatt del denutgör en av
ekonomiska aktiviteten ekonomin det dels känneteckar höga skatter,om
dels begränsade löneskillnader. Det problem arbetar med det förär att
hushållen lönar sig utföra arbetet själv produktivitetenatt iäven detom

arbetet bara fjärdedel marknadens.äregna av
För löntagare den den vita marknadenöver skall köpavarav ena en

tjänst den andra. Vi visar i figur ll.l nedan löntagaren i exempletav att
får 1000 kr efter skatt för utföra tjänst. Därefter beläggs tjänstenatt en
med skatter och avgifter så den totalt kostar 1 kr,660 dvs.att det pris

står på räkningen. För den köpande löntagaren skall haatt rådsom att
köpa tjänsten måste denne först tjäna 4000 kr före skatt. Det motsva-ca

skattekil på Det innebär inkomsten måsterar en att 4ca vara ca
gånger så hög vad den utförande löntagaren får i lönekuvertet eftersom
skatt. Det innebär också den köpande löntagaren kan haatt 25 procent

marknadens effektivitet i utföra tjänsten och ändå vinna påav att att ta
ledigt från sitt arbete för utföra arbetet i hushållet. Vi kan ocksåatt kalla
skattekilen för produktivitetsfaktor därför den också visar huren att
mycket effektivare marknadsproduktion måste i förhållande tillvara
hushållsarbete för marknadsproduktion skall kommaatt till stånd. Den
produktion hushållen ändå köper således minst gångerär 4 effektivare än

själva utförde den.om
Begreppet skattekilar används oña i utredningen för illustreraatt ett

centralt ekonomiskt problem. En viktig invändning så här ensi-mot att
digt använda skattekilama det implicit utgår ifrånär att skattein-att
täktema kastas bort. Läsaren måste uppmärksammas på baraatt
belyser de negativa konsekvenserna hög skattekvot och inte de positi-av

Vi redovisar inte de mycket negativa effektema för produktio-va. stora
skulle bli resultatet det inte fanns offentlig finansieringnen som om en

utbildning och infrastruktur Inte heller redovisas de förmånerav m.m.
följer med skatterna. Men både konsumenten betalar skatt lik-som som
den utför arbetet, använder sjukvård, barnomsorg,som rättsväsendesom

kommer få ATP och förmåner frånsamt andra inkomstberoen-attm.m.
de trygghetssystem. Analysen nedan renodlar därför ensidigt bara sidaen

problemet. Men det hjälper föra diskussionen de valav attoss om som
konsumenter och producenter ställs inför och de störningar i be-
slutsproblem skatter medför.som
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Figur Skattekilen i svensk ekonomi11.1
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ekonomisk politik

Finns det så etter århundradets skattereforrn skäl åter andrasnart att
skattesystemet Skatteväxlingskommittens förslag omställningenoch

ekologiskt innebär och tillsamhälle, väsentliga förändringarmot ett stor
från principen skattebaser likformighet. Skatte-del breda ochavsteg om

reformens principer likformig beskattning inte längre intakt. Tu-ärom
ristmomsen och har sänkts. Det finns i praktiken fyramatmomsen nu
olika exempel på riksdagen alltid villDet användaärmomssatser. att
skatterna för påverka hushållens och företagens ochbeteende därmedatt
ekonomins funktionssätt.

Public choice

Ett traditionellt optimal beskattning likformigheten iärargument mot att
beskattningen minskar möjligheten for olika organisationer påverkaatt
skattesystemet i syñe det intresset, det s.k. public choice-att gynna egna

Argumentet har viss bärighet. Men utredningen konstaterarargumentet.
med likformigt skattesystem Sverige hatt sedan 1991ävenatt ett som

har det skett rad förändringar betingats stödja vis-strävan atten som av
samhällssektorer se kapitel 4. Argumentet således gälla bådesa synes

vid likformig och optimal beskattning. likformighetenDessutom tar



212 Utredningens överväganden SOU 1997: 17

främst hänsyn till skatteplanering omvandla arbetsinkomsterattgenom
till kapitalinkomster. Breddningen momsbasen bör ha bidragit till attav
öka den sektorn flera sektorer blivit föremål försvarta skatte-attgenom
undandragande. Detta talar för korrigering lägre skatter påen genom
egenpriselastiska tjänster.

Utredningens slutsats skatterefonnen tillkom iär period fullatt en av
sysselsättning och ekonomin idag i väsentliga avseenden har föränd-att

Den präglas längre period massarbetslöshet ochrats. nu av en av sanno-
likt också Ökad produktion. Det därför naturligtsvart är att stats-av
makten åter använder skattesystemet för skapa effektivare ekono-att en
mi och öka resursutnyttjandet.

11.4 Avgränsning och nivå

Avgränsningen skattesänkningenav

Urvalet branscher bör omfattas sänkt beskattning har grundatav som av
på isig vilken omfattning tjänsterna substitut till hushålletsär nära ar-

bete och påtagligtdet svartarbete i branschen.årom
Grund för avgränsningen därför vid krets tjänsterär mänen av som

eller kvinnor i hushållet kan utföra själva, dvs. hushålletsdär arbe-eget
substitut för tjänsten.är Ente grund omfattningenärannan av svar-

tarbete i branschen. RSVs utredning och utredningens enkla tele-egen
fonenkät indikerar det förekommer i betydande omfattning inomatt städ-
ning, bygghantverk Vi har sedan i detalj analyse-samt restauranger. mer

vilka branscher bör ingå beräknarat priselasticitetema.attsom genom
Vi har således studerat människors beteenden de uttrycks i derassom
konsumtionsmönster och det dragit slutsatser vilka branscherav om som
bör ingå. Elasticitetema således central indikator påär mark-en om
nadstjänstema substitut till hushållensär arbete.egna

Med mätningar priselasticitetema graden substitut ochsamtav av
svartarbete, kan sektor med 150avgränsa 000 sysselsatta. Figu-en ca

nedan visar de branscher utredningen definierar hushållsnä-ren som som
tjänstesektor. Det i huvudsakär reparationer, renhåll-restauranger,ra

ning och städning kommunikationer. Argumentetsamt mot att t.ex. re-
staurangarbete skall ingå det komplement till fritid.är Ettäratt argu-

inkludera reparationer det förutsätterment mot att är hög gradatt en av
yrkeskunnande. Men tycker inte avgränsningama så klara. Detatt är

samtidigt viktigt hänsynär till hushållens preferenseratt ta och kun-att
skaper olika, vilket talar förär också inkludera dessa tjänster.att
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Figur 11.2. Antal anställda och fördelning mellan kvinnor och män någrai olika
tjänstesektorer

Total andel kvinnor: 38,5 procent.
Totalt antal anställda: 149 600 personer.

Traükskoleverksamhet, Reparationav2100anställaKvinnor33-/ momndm
anställda.20500

Kvinnor:10%

service-AnnanResmmlfm verksamhet,°°hmm 15200arstållda.54ssoamtñllda. ,Mmm84%Kvinnor:55%

Landtram, ,Reparation" axiställda.55200av
hmhállsartiklaroch Kvinnor:21%
personligaartiklar,
utställda.Kvinnor.1750 13%

Källa: NUTEK
I kategorinAnm. Landtransporter ingår jämvägstransport enbart persontrafik,

kollektivtrafik, linjebussverksamhet, taxi och landtransportannan av passagerare som
till exempel charterbusstöretag. Annan serviceverksamhet for konsumenttvätt,står
hár- och hudvård I reparation motorfordon ingår handelposten medävenmm. av
motorcyklar inkl. reservdelar tillbehör.och Till och cateringrestaurang räknas re-

och barverksamhet, drift personalmatsalar, catering ochstaurang- centralköksverk-av
samhet.

ñnns dessutomDet ytterligare motiv talar for skattelättrxadenattsom
skall omfatta förhållandevis breda sektorer:

Om ökad sysselsättning viktigt mål nås effekt bredär ett störreo om en
bas används. kräverDetta dock ingrepp i skattesystemet.större

ytterligareEtt motiv för innefatta reparationer och tillbyggnadatt0
restaurangtjänster beskattningen på dessa höjts i sambandärsamt att

med skattereformen. har bidragitDet till sysselsättningen i dessaatt
sektorerna minskat kraftigt.
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Problem med avgränsningen

svaghetEn med utredningens huvudförslag det svårt delsär äratt att
klart avgiftsnedsättning så kommerden konsumenternaavgränsa atten
till del sänkta priser på tjänstema och inte i första hand företag,genom

utnyttjar tjänsterna, dels avgiftsfria verksamheter frånavgränsaattsom
verksamheter inte fåbör del avgiftsfriheten. Svårigheten med attsom av
rikta nedsättning konsumenterna beror till del på det inte gårmot stor att

utnyttja mervärdeskatten for sänka konsumentprisema medanatt att av-
gränsningen mellan avgiftsfri och inte avgiftsfri verksamhet har sin
grund i många företag bedriver verksamhet båda slagenatt av gemen-
samt.

Om tjänsterna i utsträckning utnyttjas företag bör därför ned-stor av
sättningen begränsas till till de tjänster kommer enskilda konsu-som

till del. gällerDet särskilt städtjänster, i dag uttnyttjas tillmenter som
99 företagen. En avgiftsnedsättningen för branschen i sinprocent av
helhet skulle i oacceptabel utsträckning komma företag och myndig-en
heter till del. För nedsättningen ekonomiskt effektiv bör dengöraatt mer
endast städtjänster utnyttjas enskilda konsumenter. så-Enavse som av
dan avgränsning kan svår strikt upprätthålla i praktikenattvara men
innebär ändå nedsättning blir kostnadseffektivatt avsevärt änmer an-

Vi vidare hushållen vid köp städtjänster skall lämnaatt ettnars. anser av
intyg på städningen utförts i hushållet, dvs. utgiften inteatt äratt ut-en
gift i näringsverksamhet. någotDen administration in-större ettsom
tygsförfarande medför torde väl vinsterna i formän uppvägasmer av av

effektivare ekonomi.en
hanteraFör avgränsningen mellan avgiftsfri och inte avgiftsfriatt

verksamhet i och företag det kan gälla hotell medett t.ex. ettsamma -
hotellverksamhetendär inte bör omfattas avgiftsned-restaurang, av en

sättning bör någon form eller mindre schablonmässigav en mer upp--
delning kunna Omsättningen i verksamheterna bör enligt vårgöras. me-
ning kunna användas mått för fördelning. Det bör ocksåett grovtsom en
ñnnas möjlighet bortse från obetydliga inslag avgiftsfriverk-atten av
samhet i övrigt avgiftspliktig verksamhet. kanDet gälla fört.ex.en
livsmedelsbutiker, i begränsad utsträckning tillhandahåller färdigla-som
gad mat.

Det finns rad problem kan lösas med den lagstift-en som menar
ning foreslår. Det kommer bli något administration foratt störreen
skatteforvaltningen och den kommer behöva skat-Destörreatt resurser.
teadrninistrativa problemen, torde relativt ringa omfattning,som vara av
måste ställas de vinsterna fonni effektivare ekonomi.mot stora av en
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Nivån skattelättnadenpå

Vi vill sänka priset på hushållsnära tjänster. Frågan dock hurär stor
subventionen bör det leder till ineffektiviteter i ekono-utan attvara nya
min. förstaEn snedvridning uppkommer andra ochattgenom varor
tjänster kommer kosta till följd vårt förslag till finansiering.att mer av
Hushållen kommer till följd de ändrade skatterna köpa någotattav mer

tjänster och mindre Det medför också någoti mindreattav av varor.
grad deltar i den internationella specialiseringen. Det specialiserings-är
förlusterna.

Specialiseringsvinstema följer hushållsarbetet blir effektivtattav mer
utfört samtidigt det hushållet tid sig sådan produk-ägnaattsom ger
tion där de produktiva. Köp tjänster ökar,är svartarbetet minskarmer av
påtagligt och arbetsutbudet ökar. Enligt vår mening vinsternaöverväger
påtagligt förlusterna. Ett skäl den nivå på skatteförmånenär fö-att som
reslås lämpligt awägd.är

De studier företagits skattesänkningar visar 30attsom om ca pro-
lägre kostnad för arbetskraften på dessa och tjänstercents ärvaror en

nivå balans mellan vinster och förluster i produktionens specia-som ger
lisering. Vid skattesänkningar 30 uppstårär större än störreprocentsom
välfardsförluster välfardsvinster det visar både denän danska ekono-
metriska modellen i utredningen refererar till enklare studiesamt en av
Fonngren och Ström, 1995.

Vi lägger förslag innebär arbetskrañskostnaderna minskarattsom
med 25 för hushållsnära tjänster. Det därmed inte någonprocent ärca
risk för den negativa effekten skall de specialiserings-att större änvara
vinster uppkommer till följd awikelsen från likformig beskatt-som av
ning.

ROT-sektomInom föreslår perrnanentning skattereduktionenen av
på 30 Om priset 200 kr timmeär detprocent. vittmotsvarar ettca per
timpris på 140 kr. Det sannolikt tillräckligt förär delgöraattca storen

reparationstimmama inom sektorn byggreparation vita. En 30av pro-
centig skattereduktion ungefär sänkning borttagandeger samma som av
arbetsgivaravgifter för övriga hushållsnära tjänster. Därmed har en-
hetlighet i skatteförmåner mellan olika delar hushållsnära tjänster.av

Hushållstjänster eller hushållsnära tjänster.

Ordet pigarbete har fått mycket stark negativ klang. Om begreppeten
piga Nationalencyklopedin sedansäger ordet under 1800-talet börjatatt
få nedsättande klang det med jungfru och med hembi-ersättsen senare
träde. Den nedsättande stämpeln beror inte på produktionen i sig. Mat-
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lagning och rengöring bland de vanligaste arbetsuppgiñema i Sverige.är
i stället anställningsfomienDet och oña starkt beroende, god-är ett en

tycklig arbetsgivarrelation, sannolikt väcker anstöt.mestsom

Utredningen förslag innebär skattefönnån på 25-30att procenten av
arbetskraftskostnaden införs för bred hushållsnäraen grupp av
tjänster. Som tidigare redogjort för visar studier skatteför-att en
mån denna storleksordning kan optimal effektivitetssyn-av vara ur
punkt. Eftersom alla hushåll har betydande konsumtionnästan en av
dessa tjänster blir inslaget horisontell litet.orättvisa Individer medav
lika inkomster kommer därför efter reformen betalastora att att unge-
fär lika mycket skatt och få ungefär lika reala disponibla in-stora
komster före reformen.som

villVi alla hushållsnära tjänster skattesynpunkt skall behandlasatt ur
enhetligt. Utifrån principen horisontell och vertikal rättvisa samtom en-
hetlighet inom hushållsnära tjänster föreslår bred be-gruppen en men
gränsad sänkning arbetskraftskostnaden på del hushållsnä-storav en av

tjänster. Skattereduktionen för byggreparationer på 30 inne-procentra
bär också dessa tjänster får motsvarande sänkning arbets-att en av
kraftskostnaden.

avskaffandeEtt arbetsgivaravgiften på hushållstjänster städ-av som
tjänster leder inte till priset på hushållstjänster sjunker i närhetenatt

det priset. Det priset på städtjänster kr och60 detsvarta ärsvartaav
vita priset efter skattereduktion på 30 kr timme140ärprocent per
vid antagande vitt osubventionerat pris på kr.200ettom

Tjänster, städning, där hushållens arbete perfekt substitutäregetsom
leder till lågt svartpris och därför behövs mycket hög subventionett en
för arbete i omfattning skall kunna omvandlas till vitt.att störresvart
RSV bedömningen den föreslagna förenklingen skatteredovis-gör att av
ning inte i sig skapar vit marknad för privata hushåll-nämnvärt störreen

tjänster. RSV vid höga skattekilar på vitt hushållsarbetesnära attmenar
råder vid dagens skattesystem det mycket svårt skapa vitaär attsom nya

arbetstillfällen inom denna sektor. Vi delar helt denna bedömning.
Omfattningen arbete skattesats, upptäcktsrisk ochsvart styrsav av

bestrañiiing. Om det städarbetet i omfattning skall kunnastörresvarta
omvandlas till vitt krävs det, ökad upptäcktsrisk och bestrafñiing,utöver

betydande ytterligare skattefönnån formi skattereduktion.texen av en
sådanEn skattefönnån för hushållstjänster har dock flera negativaextra

konsekvenser
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En skattesänkning i formstörre skattereduktion innebärav ettex en
undanträngande konsumtion med högre skatteinnhåll. En skat-av annan
tereduktion måste därför finansieras med ökade skatter för flertalet
skattebetalare samtidigt bara mindre kommer användaattsom en grupp
sig tjänsterna. Skattereduktionen skulle upphov till betydandeav ge en
horisontell orättvisa de inte utnyttjar den kraftigt subventioneradesom
tjänsten går miste betydande skattefönnån och till mindreom en en
jämn inkomstfördelning eftersom hushåll inkomster inte markantvars
överstiger uppdragstagarens inkomster knappast skulle komma att ut-
nyttja förmånen.

Hushållstjänster innebär tjänsten utförs i hemmet och dännedatt
medför den småskaliga produktionsteknologin priset kommeratt att
bli högt. En skattereduktion riktas till område hus-snävtettsom av
hållstjänster både pris- och inkomstkänsligaär kommer främstsom

användas höginkomsttagare. De med lägreatt inkomster kommerav
utföra dessa tjänster själva. Tjänsteratt producerade i hemmet

hushållstjänster dyra och förbehållna fåtaletär besök påmen en
pizzeria eller Mc Donalds alternativ för de flesta.är ett

Eftersom kvinnor och delar mycket olika på detmän obetalda re-
spektive betalda arbetet, det rimligt stimulansär tillatt anta att en
den privata tjänstesektom får olika konsekvenser för könen. finnsDet
många aspekter behöver in, såväl fördelnings-vägassom som ar-
betsmarknadspolitiska. Möjligheter lättare och billigare konsume-att

tjänster underlättar säkert det vardagliga livet för de hushållra som
kan och vill betala. Jämställdheten i hemmen kan öka hus-attgenom
hållet kan köpa hushållstjänster. Däremot kommer inte jämställdheten

öka hemarbetaratt i hemmet,att skatte-genom utanmannen mer en
reduktionen makarna möjlighet hemarbeta lika lite.attger snarare en
Jämställdheten kommer enbart förbättras i hushåll har rådatt attsom
utnyttja skattereduktionen och köpa hushållstjänster. Eftersom lågin-
komsthushåll sannolikt inte kommer köpa tjänster i någonatt större
utsträckning utföra dem det svårtutan uttala sigär attsnarare om
jämställdhetseñektema totalt Vi visade i kapitel 8 på densett. stora
osäkerhet finns skatters effekt på arbetsutbudet. Det gällersom om
inte minst skatters påverkan på gifta kvinnors arbete. Det lönar sig
redan idag för alla arbetarnästan deltid öka deltagande iattsom ar-

Ändåbetslivet och köpa hushållstjänster deltidsarbetetärmer om-
fattande vilket antyder hushållen föredrar marknadsar-att änannat
bete och låga priser på hushållstjänster sannoliktatt inte får ef-stor
fekt på utbudet.
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Slutsatser

samhällsekonomiska verktyg med rimliginte med stöd vanligaVi kan av
hushållen kommer påsäkerhet uttala huruvida attom reagera enoss

for hushållstjänster. inte heller möjligteventuell skattereduktion Det är
skulle till specialisering och ökat arbetsutbuduttala sig det ledaatt om

till ökad fritid. Vi vidare inte det skulle leda tilleller bara vet en sys-om
till rimligtselsättningsölming. svårt visa det skulle ledaDet är attatt en

effekt på inkomstfordelningen. skäl vidga denneutral Det är attmot ex-
också omfattaisterande skattereduktionen inom ROT-sektom till att

kvarstår faktum det finnshushållstjänster. samtidigt detMen att storen
hushållstjänster inte kan negligera.marknad forsvart statensom

sektor11.5 Svart

Riksskatteverket uppskattar svartstädningen miljoner900omsätteratt
kr år. det rimliga antagandet Veckostädning timmarMed 4att tarper en
skulle det hushåll anlitar städning.90 000 svartvara som

hantverksarbetetRiksskatteverket uppskattar vidare det iatt svarta
hemmen omfattar miljarder kr år. Med antagandet de årliga5 attca per

iköpen för de hushåll köper hantverkstjänster genomsnittsvartasom
någonstans uppgår hushållligger mellan och kronor, de20 000 45 000

köper hantverkstjänster varje år till mellan 000 och110svartasom
0007250

Utredningens uppfattning förutsättningen for det skallär attatt vara
rimligt ochvidga skattereduktionen for ROT-sektom äratt permanenta

det samtidigt vidtas åtgärder for minska sektorn.den Kon-att att svarta
klusionen således på på-svartarbetet hantverksarbetsmarknadenär att
tagligt kan reduceras vår skattereduktion, det inte ärattgenom men
möjligt städarbetsmarknad subventioner påkomma medsvartatt ca
30 procent.

service sektor kan begränsat den kan ock-En problem,svart ettvara
så brohuvud for vidare verksamhet till följd den fort-svartettvara en av
gående integration med övriga östersjöstater. Utredningen detattanser

stötande för det allmänna rättsmedvetandet omkring 90 000 hus-är att
håll köper städtjänster och 110 000-250 000 hushåll köpersvarta att

hantverkstjänster. Därtill kommer hushåll-medvetna köpsvarta av

4 Siffroma bör försiktighet.med Antagande de hushåll köper itas stor att svartsom
genomsnitt lörköper 20 000 45 000 kr bygger den genomsnittsligaår på attper-
arbetskostnaden vid ansökan existerande skattereduktion tilluppgår 15 000, samtom

materialkostnadenantagande kan 15 respektive kr.000 30 000attom vara
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andrarestaurangsektomdel inomtillsker samtSådantstjänster. stor
förmo-bilreparationer,ochfrisersalongertaxi,tjänsterhushållsnära som

dar vi.
infor-skevåra förslagmedsamtidigtbör detbedömningvårEnligt

förkontrollinsatserökadeuppbördförenklingmationsinsatser, samtav
förenklingenangelägetarbetet. Detdet är attbegränsa svarta avatt
Riksskatteverketgenomförs.arbetskraftanlitandevidskattebetalning av

förenklingen.informationförbudgetmedelockså fåbör om
automatisktinte företagenförslår tillfallerskattesänkningarDe

Sanno-skattefönnåner.ansöka dessafåkommerföretagen attutan om
upptäcktsrisken ochskattenivån,påberorverksamhetförlikheten svart

desspåverka allagårdetUtredningen tresanktionen. attatt mo-menar
blirSanktionsmöjlighetensektorn. störreminska denför svartaattment

arbetsgi-nedsättningerhållakanflera år inteunderföretagen avenom
varavgiñema.

skärpa kra-förslagmedBranschsaneringsutredningen arbetar attom
oredovisadebranscher. Dei aktuellaföretagredovisning frånpåven
uppgått tillrestaurangbranschenskatterevisioner ividharbeloppen t.ex.

arbetsgivarav-ungefärvilketomsättningen10-20 motsvararprocent av
redovisningshand-företagenberördaGenomgående för de ärgiften. att

användsbranscheri fleraAnmärkningsvärtbristfälliga.lingar är attär
kanbokföringenkontrollremsamed görinte kassapparater attsomen

kassaapparaten.stämmas motav
med kassaappa-redovisningpåtydligare kravställamåsteStaten än

fördrivkrafterstarkarebehöverFöretagen attkontrollremsor.ochrat
tydligmedönskvärti företaget. Detomsättningenden ärrätta enuppge

uppenbartföretagsägarenochbåde för köparenså det ärkvittokultur att
affarstrans-hushållensisjälvklar delmaskinstämplat kvitto ärettatt en

aktioner.
så-hotsektorn innebärsker i den motproduktion ettDen svartasom

underminerarkonkurrens. Denillojalanställdaväl företag engenomsom
produktionskostnadenproduktionsstruktur. De lägrerationell svarta ver-

branscheri dessaanställdaför depå jämviktslönemanedpressandekar
påtryckskapararbetsmarknaden. Detpåavtalenundermineraroch ett

villkor.påanställda arbetade sämreatt
sank-mycket starkmyndigheternavåra förslagSammantaget enger

avgiftsfri-förlorakommerseriösa företag. Detionsmöjlighet attmot
interiskenår dearbetsgivaravgifter underför attheter tarett ompar

42 Sverige eftersomförsaknar värdechecksystemetvidareutredning visarRSV att
effektivtF-skattsedelFramför allteffektivare.mycket ettskatteuppbörden här så ärär

för köparen.instrument

17-01408
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redovisa och betala skatter och avgifter på föreskrivet Densätt. om-
vandling taxibranschen följde avreglering upphov tillav som av gav en
omfattande ekonomisk brottslighet. Med våra förslag kan taxiñeringen

hushållsnära Servicetjänster väsentligt bromsas.av
Vår bedömning Skattemyndighetenär huvudtagetatt måsteöver till-

föras för minska den verksamhetatt så påtagligresurser svarta ärsom
inom den hushållsnära sektorn.

11.6 Alternativa stimulera ökadvägar att

sysselsättning
Tidigare har vi diskuterat arbetsgivaravgiñssänlming riktar sigen som

speciella sektorer. En arbetsgivaravgiñssänlmingmot kan också riktas
mot:

Långtidsarbetslösa0
Arbetskraft med lägre produktionsfonnåga0

Vilka förär stödja sektor iställetargumenten föratt påen en grupp
arbetsmarknaden Utredningens direktiv kan tolkas regeringenattsom
vill utreda subvention till tjänstesektom kan leda till deom en medatt
kort utbildning, de allra äldsta eller de med kortast arbetslivserfarenhet
får ökad sysselsättning.

NUfEKzs bilaga visar kompetensnivån lägreatt i hushållsnäraär
tjänster på arbetsmarknadenän i genomsnitt. Men samtidigt inte skill-är
naden i formell utbildning så Vi redovisar i avsnittetstor. lönebild-om
ning l6.2 varför det finns skäl de sysselsätts iatt hushåll-tro att som

tjänstesektor harsnära lägre produktionstömiåga arbetsmarknadenän
genomsnitt. Men servicearbete direkt kunder kräversom samtidigtmot

egenskaper eller erfarenheter inte kan i utbildningsstatistik.mätassom

Vilken arbetskraft sänkta arbetsgivaravgiftergynnas av

Det kan diskuteras sänkning arbetsgivaravgiñema särskiltom en av
kommer de med ställningatt på arbetsmarknaden.svagastgynna Ha-
mermesch diskuterar utbuds- och eñerfrågeelasticiteter och drar följande
slutsats. På lång sikt bärs det ökade arbetsgivaravgiftermesta av av
löntagarna lägre löner. Det implicerar ökad avgiftgenom orsakaratt en
liten minskning sysselsättningen och subventionomväntav att en genom
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sänkta arbetsgivaravgifter endast små förändringar i jämviktsar-ger
betslösheten Hamennesh, 1993.

Vår tolkning effekterna på sysselsättningen höj-sänkta ellerär att av
löneskatter allmänt kapitel Observerada se 10. dockärsett attsvaga

författaren här talar jämviktsarbetslösheten och studierna fram-attom
förallt sig effektema kan för and-rör män störresamt attom vuxna vara

således viktigt skiljaDet på genomsnittet och efterfrå-är attra grupper.
på den minst produktiva delen arbetsmarknaden.gan av

faktorEn central graden löneflexibilitet. Om reallönemaär ärav
flexibla kommer subvention få effekt.bara begränsad Nickell ochen
Bell 1996 påpekar också lönerna för lågutbildade inte flexiblaäratt
därför avtal, a-kasseersättning och minimilöner lägger golv underatt ett
vilka de inte kan sjunka. Arbetskraft finns i den nedre ändan lö-som av
nefördelningen andrabär med ord inte helt bördan arbetsgivaravgif-av

För arbetskraften genomsnitt, på långövervältras däremottema. som
sikt hela arbetsgivaravgiften på löntagarna.

Om det inte finns några barriärer förhindrar förvärvande ut-som av
bildning kommer skifte efterfrågani outbildad arbetskraftett motav
utbildad ha liten långsiktig effekt på relativaden arbetslösheten därför

förändringar i arbetslöshetens nivå och i lönerna kommer utjäm-att att
migration från outbildade till utbildad. författarnasMen egetnas av en

det finns påtagliga barriärer för alla skaffa sigärmotargument att att en
god utbildning och jämnare fördelning arbetslösheten såledesatt en av

kunnaskulle bli resultatet sänkta arbetsgivaravgifter för kortutbilda-av
de.

Författarna konkluderar "att arbetsgivaravgiftersänkta och subven-
tioner till arbetskraften kan ha signifikant långsiktig effekter på syssel-
sättningen likaväl påverkanpositiv på reallönen. Men den samladesom
effekten kommer också minska drivkraftema för lågutbildadeatt attvara
förvärva utbildning. På lång sikt, löner flexibla, kommerärmer om
arbetsgivaravgifter bäras arbetskraften. Därför kommer arbets-att av
kraftskostnaden och sysselsättningen inte påverkas väl den lönatt men
de sysselsatta kan hem Nickell and Bells, 1996.ta

En aktuell studie sänkta löneskatter kommer olikatillannan om re-
sultat beroende på vilka modeller används detta inte helt ovanligtärsom

framgått kapitel Avgörande påverkar10. subventionenärsom av om
inkomsten Meneller inkomsten från iarbete reala kon-ärtermerom

ñnns det substantiell sysselsättningseñekt. Så sänktastant ävenen om
löneskatter inte lösningen på Europas sysselsättningsproblem så kanär
de utformade reducera problemet Pissarides, 1996.noggrant

Utredningens slutsats sänkta och riktade arbetsgivaravgifter harär att
effekt för de med kort utbildning.störst
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Öka sysselsättningen stöd till individer ellerattgenom
sektorer

förslagDe utredningenpresenterats i huvudsak sektorersom av avser
eller branscher i svensk ekonomi. En viktig avvägning stöd börär om
riktas till sektor med många korttidsutbildade eller det bättreen är attom
stödja individer långtidsarbetslösa.ärsom

kapitelI 4 har behandlat effekterna några olika sub-typerav av
ventioner. Där visar erfarenheterna breda tillfälligaatt sysselsätt-av
ningsstimulanser riktade till nyanställningar inte positiva. Generelltär
anställningsstöd GAS riktat anställningsstöd RASsamt har givit
överraskande få nyanställningar. Dödviktseñekten har skattats till 70-80

och stöden har i huvudsak gåttprocent till relativt starka pågrupper ar-
betsmarknaden. De har inte heller fått någon långsiktig varaktighet med
dödviktseffelct sådan produktion elleratt sysselsättning ändåavses som
hade kommit till stånd också subventioneras.

En bred genomgång europeiska lönesubventioner visar på liknandeav
resultat Anxo, 1994. En slutsats genomgångenär deatt empiriskaav
studierna på löneelasticiteten visar entydigt arbetskrañseñerfråganatt är
tämligen oelastisk. En utvärdering lönesubventionemas effektivitetav
utifrån dessa empiriska studier därmed anledning till hysa vissger att
pessimism vad gäller de potentiella sysselsättningseñektema till-av en
fällig sänkning arbetsgivaravgiñema.av

Sammantaget framgår det tydligt dödviktseffekten de olikaatt av
har varit betydande och i enskilda fallprogrammen uppgått till 90 pro-

det totala antalet individercent ingick iav programmen. Det villsom
subventionersäga sker anställningar ändå hade skett Anxo,av som

1994. Det bör påpekas denna slutsats inkluderaratt tillfälligaäven lö-
nesubventioner där arbetsgivaravgiñen inte sänks. Ett resultat forsom
övrigt tycks överensstämma med svenska studier pekar på ef-attsom
fekterna tillfälliga anställningsstöd blygsamma SOUär 1993:43.av En
genomgång Riksdagens revisorer 1996 pekar vidare påav undan-att
trängningseffektema arbetsmarknadspolitiska åtgärder kanav vara
mycket höga och nettoeffekten på sysselsättningatt och arbetslöshet
därmed kan låg.vara

Utifrån redogörelsen drar slutsatsen nedsättningarattovan av ar-
betsgivaravgiñema inte bör och inte hellertemporära omfatta allt-vara
for breda Detta intryck förstärks de studier redovisatsgrupper. iav som
kapitel En sådan utformning förefaller upphov till dödviktsef-storage
fekter förknippade med oavseddaär vinstökningar.som

Det ñnns viktiga principiella nackdelar med individinriktade stöd.
Om problemet delär arbetskraftenatt stor har låg produktiviteten av
och därmed inkomster de kan levainte på, kan det lösas mini-genom
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milöner förhindrar de drabbas fattigdom. Men de höjda kost-attsom av
efterfrågannaderna reducerar på denna arbetskraft. Därför pågår över

hela västvärlden diskussion möjligheten öka sysselsättningenatten om
för svårsysselsatta med politiska instrument sänktat.exgrupper som
arbetsgivaravgifter.

USA, Storbritannien och Canada utnyttjasI andra former in-även av
arbetsgivaravgifter. En variant skattesubventioner tillänstrument är

låginkomsttagare, s.k. Earned income credit. Avsikten ärtax att ge
låginkomsttagare väsentligt lägre skatt. Ofta också familjestöd.detär ett
Syftet arbetskraft bara kan få arbete till mycket låg ersättningär att som
skall kunna dessa behöva leva på låginkomsterde ef-acceptera utan att

skatt dessa lågproduktiva jobb Risken dockter är stor attsom genererar.
skattekrediter skapar starka marginaleffekter i låga inkomstskikt vilket
skapar fattigdomsfällor. Fattigdomsfällor innebär låginkomsttagareatt
inte kan öka sina inkomster med ökat arbete. Denna stödtyp av passar
bättre in i miljö med låga skatter och små marginaleffekter. Framfören
allt fungerar de bättre i ekonomier där det inte finns starka kollektivavtal
på arbetsmarknaden. En skattekredit kan kanske tolkas den syf-attsom

till löntagarna kunnaskall arbete under nuvarande avtalslöner.tar att ta
En skattekredit får således huvudeffekt betydande ökningsom en av

i denmarginalskatten nedre delen inkomstskalan. Det sannoliktärav
inte heller möjligt skilja på den låga inkomsten beror på låg lönatt om
eller det kort årsarbetstid, dvs. deltidsarbete. SverigeI har denärom
övervägande delen de har låg inkomster deltidsarbete. Genom attav som
hushåll lågamed inkomster får denna skattekredit minskar deras driv-
krafter gå från deltid till heltid. Förslaget kan därmed minska arbets-att
utbudet. Vårt förslag har däremot positiva effekter på arbetsutbudet. En
skattekredit påverkar därtill lönestrukturen. Syftet löntagarna skallär att
sänka lönerna på arbetsmarknaden i syfte öka antalet arbetstillfällenatt

den enskilde löntagaren får sänkta inkomster.utan att

arbetsgivaravgifterLägre för ungdomar

Ett alternativ diskuterats sänka arbetsgivaravgiften i syfteär att attsom
öka efterfrågan på viss svårsysselsatt arbetskraft ungdomar.t.ex.som
Den kan ske helt bort pensionsavgiften för ungdomar underatt tagenom

år.25 Pensionsavgiften skall enlighet principbeslutetmed refor-detom
merade pensionsssystemet uppgå till på18,5 lönen. Förprocent unga
märmiskor det inte i första hand pensionskapitalet avgörandeär ärsom
för livets utveckling det förmodligen utveckla humankapitalet.ärutan att
Introduktionen i arbetslivet har blivit kostsammare och arbetsgivamas
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krav ökat varför det kan finnas skäl stödja ungdomars introduktionatt i
arbetslivet.

Om arbetsgivaravgiften på 18,5 på den pensionsgrundandeprocent
inkomsten bort för ungdomartas under 25 år kan den totala lönekostna-
den minska med 13 Genom ungdomar inteprocent. behöveratt betala
pensionsavgift till års25 ålder skapas fomiodlingen ökadupp syssel-en
sättning, i gengäld tjänar ungdomar inte pensionsrättighetermen de
första åren. Genom minskat finansiellt sparande, till följd ungdo-attav

inte betalar pensionsavgifter, uppstår samtidigtmar stimulans ef-en av
terfrågan ekonomin. Skall sänkningen finansieras höjdav skatt pågenom
andra eller verksamhet blir sysselsättningseffektengrupper annan mind-
re.

Det i första handär ungdomar med kortare utbildning och börjarsom
arbeta tidigt kommer förlora dessaatt pensionsrättigheter.som Det är
emellertid också ungdomar med kort utbildning har svårast fåattsom
arbete. Ett problem med dettastort förslag de behöverär tillgo-att som
doräkna sig åren före 25 års ålder ofta också de harär jobbtungasom
och därmed också svårigheter arbeta i högre åldrar.att

Det rimligtär ungdomar till följdatt anta att sådan åtgärdav en
kommer få ökad sysselsättningatt och positiv livslöneutvecklingen mer
och därmed kan få bättre pensionsmöjligheter. Men detsenare kommer
rimligtvis gälla alla ungdomaratt och inte enbart de med den svagaste
positionen på arbetsmarknaden.

Hur kan då sysselsättningen komma påverkas nedsättningatt av en
arbetsgivaravgiftema Den bästa gissningen,av enligt Harnennesh, är en

löneelasticitet på 0,3. Innebörden detta kostnadssänlmingär attav en
med 10 ökar efterfrågan medprocent 3 13 sänkningprocent. procents av
lönekostnaden skulle i bästa fall sysselsättningseffekt på 4ge en ca pro-

Det innebär inte dencent. samlade sysselsåttningsökningenatt blir lika
Det sker omfördelningstor. arbetslösheten så färreen äldre blirav att

sysselsatta via substitution mellan äldre och arbetskraft.en yngre

Nackdelarna med sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar samti-är
digt flera:

Kostnaden for offentlig sektor 4 miljarder0 är kr minskatca genom
finansiellt sparande.
Osäkerheten resultaten mycket0 Effektenär påom sysselsätt-stor.
ningen kan uppgå till mellan noll och 13 beroende påprocent anta-
gandena.
Det brott livsinkomstprincipenär ett mot i0 pensionsreformen.
Det kommer kosta relativtatt anställao äldre.attmer
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kompensera lägre pensionsin-Sparandet kan tänkas öka for denatt0
komsten.

de påverkarproblem med individsubventionerEtt är attatt av sam-0
nämligen drivkraften till arbetehällekonomins grundläggande delar,

och forkovran.

ocharbetsgivaravgifter för fler äldreSänkta yngre

individens produktivitetarbetsmarknadens problemEtt ärär attstoraav
svårtkopplad till ålder och arbetslivserfarenhet. Ungdomar harstarkt att

få fotfäste på arbetsmarknaden och äldre har svårt behålla fästet.attett
individens produktivitetsutvecklingsker itudelning mellanDet överen

återstående tid i arbetslivet mins-livet lönekostnadema. Med kortsamt
for utbildning, liksom lönsamheten ikar både den enskildes motiv ut-

många äldre studier inte realistiskbildning. För väg.är en
sedan börjansysselsatta i åldrarna år har minskatAntalet 55-64 av

befolkning-l980-talet. Förvärvsfrekvensen, dvs. andelen sysselsatta av
på cirka Underhar dock under hela 1980-talet legat 70 procent.en,

frånnedgång andelen sysselsatta skett till 651990-talet har 70 caen av
förtidspensionerade i dennaAlltsedan 1970-talet har antaletprocent.

åldersgruppen åråldersgrupp ökat från till 55-59 1910 25 I ärprocent.
förtidspensionerade. åldrarna år tredjedel förtids-I 60-64 ärprocent en

pensionerade.
äldre, har kortare arbetslös-Ungdomar oftare arbetslösa änär men

de arbetslösahetstider. äldre sällan arbetslösa,De när är ärär mer men
genomsnittliga arbetslöshetsti-de det längre period de Denänen yngre.

ökar med stigandeden for olika åldrar och arbetslöshetstidens längdatt
ålder.
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Figur 11.3 Medelarbetslöshetstid
Veckor

16-19 20-24 25-34
ålder

Källa: SCB.
Anm. Avser pågående arbetslöshetsperioder.

Enligt ekonomisk teori ska lönerna falla individens produktions-när
förmåga Men arbetsmarknaden fungerar inte så.avtar. Sedvänja, under-
törstådda kontrakt och behovet drivkrafter till kompetensutvecklingav

livet maktstrukturer påöver arbetsplatsen och självfalletsamt avtal på
arbetsmarknaden förhindrar de äldres löner sjunker.att

En studie LO-ekonomema visar på några intressanta perspektiv.av
För mellan 20 och år24 lönekostnadenär genomsnittpersoner som per

år.individ 19 000 kr högre produktionsvärdetån varje Omän des-mer
ungdomar hade gått treårig gymnasieutbildning skulle värdetsa en av

deras produktion kunna 33 000 kr högre varje år.nästan Eftersomvara
medellönen lika för 20-24-åringarär nästan med och treårigstor utan en
gyrrmasieutbildning skulle deras produktivitet alltså kunna nästanvara

13 00 kr högre lönekostnaden. Förän 54 år löne-ca över ärpersoner
kostnaden årligen 7 000-8 000 kr högre produktionsvärdet. Om deän
skulle kunna behålla den produktivitet de hade mellan 50 och 54 års ål-
der skulle produktionsvärdet i stället 33 000-37 000 kr högre änvara
lönekostnaden varje år LO, 1997.

En flera minska spänningenvägar mellan produktionstönnågaattav
och lönekostnad arbetsgivaravgiftemaär till individensatt anpassa pro-

Vi alla lönekostnadmäter i áldersgruppema. Om intenågra sysselsatta,personers är
dvs. arbetslösa eller törtidspensionerade minskar det produktionsvärdet i åldersgrup-

Máttet visar således skillnad mellan lönekostnad och fullt deltagandepen. i arbetsli-
vet".
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duktivitet livet. Det här diskuteras såledesöver inte sänkningärsom en
omfördelning arbetsgivaravgiftema arbetslivet.utan överen av

Hur sänkt arbetsgivaravgift påverkar sysselsättningen beror påen
hur känslig efterfrågan på arbetskraft i olika åldersgruppper för kost-är
nadsforändringar. Kämarbetskraften, dvs. de 30-55 år,är är mestsom
attraktiva och därför bör deras efterfrågan mindre priskänslig ochvara

höjning kostnaden får mindre effekt for de äldre och Dåänen av yngre.
sysselsättningsproblemen finns i början och i slutet arbetslivskarriä-av

bör det rimligen positiv effekt på den totala sysselsättningenren ge en
och inte bara omfördelning möjligheten till arbete.en av

Det finns emellertid också flertal tydliga nackdelar med sänktaett ar-
betsgivaravgifter för fler äldre och ungdomar:

En del de arbetslösa under 55 år, varför åtgärdensstor är träffsä-0 av
kerhet begränsad.är

sådanEn åtgärd kommer höja kostnaderna for anställa medel-att0 att
ålders arbetslösa.
Långtifrån alla äldre och ungdomar har svårigheter få arbete.0 att
Dödviktseffekten kan befaras Det kan för generellstor.vara vara en
åtgärd.
En sådan inriktning kommer leda till löneeffekt för äldre ochatt0 en

vilket kommer reducera den positiva effekten sysselsätt-attyngre
ningen.
Av kapitel har framgått7 arbetslösheten betydligt jämnare för-att är0
delad mellan olika denna konjunktumedgång. finnsDet där-grupper
för uppenbar risk för träffsäkerheten minskar.atten

Utbildning relativt tjänstesubventioner- alternativ
användning arbetskraftenav

En viktig fråga huruvida del arbetskraftenär in påstor styrsen av
lågproduktiva tjänstejobb och detta önskvärt massarbetslös-är närom
heten hög. Risken finns starkär expansion inom tjänstesektomatt en
leder till många ungdomar arbete i sektorn i stället föratt studera.tar att
Om väljer eller med hjälp skattesänkningaren ung person styrs motav

livslopp med låg produktivitetsutveckling detett negativa effekter påger
BNP-utvecklingen och individens livsinkomst. Om det äldreär en person
med begränsad återstående arbetstid förlusten mindre.är

Utredningen har utfört enkel modellberäkning för illustreraatten
problemet. Vi har räknat med fler40 000 sysselsätts i hus-att personer
hållsnära tjänstesektor. Vi benämner den för grundskolekarriär till
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följd de arbetar i hushållsnära tjänstesektor har lägre lön iatt änav som
övriga sektorer. Alternativet har våri kalkyl gymnasiekarriär.är en

Vi vårhar i kalkyl räknat med 40 000 ålderni år20-39att personer
går ifrån arbetslöshet till grundskolekarriär och då genomsnitten som
vinner kr40 000 under sin återstående livsarbetstid. Hade de i stället
gått till gymnasiekarriär hade de haft kr230 000 i högre livslön.en

Kalkylen återspeglar så här långt bara skillnaden mellan grundskole-
och gymnasiealtemativ. Men fullständig kalkyl måste också taen mer
hänsyn till alternativ med 40 000 färre arbetstillfällen. För de arbets-ett
lösa det varje år 25 000 kr i lägre inkomst de fåttmotsvarar än ettca om
arbete. Om de långtidsarbetslösa i omfattning 1996 harsamma som
möjlighet få arbete efter år fortfarande4 4 500är 40 000att ett av per-

arbetslösa. harDe och under perioden förlorat 100 000soner var en ca
kr i inkomst vi skall i kapitlet, i avsnitt 11.10, visa på beräkning-senare

inom finansdepartement visar vinsten for fårde arbeteatt ärar som som
90 000 kr året.ca om
Idealet således självfallet utbildningsaltemativet alltär inommen snar

tid skapa fler arbetstillfällen innebär samtidigt ekonomisk vinststoren
för de arbetslösa. Vår bedömning den samhällsekonomiska obalan-är att

så omfattande och det lång tid halveraär den totalaatt tar attsen ar-
betslösheten. De insatser förslår kan sammanlagt maximalt omfatta
40 000 sysselsatta på medellång sikt. De i vid mening arbetslösaärsom
eller undersysselsatta uppgår till l 000 000. finnsDet därför behovca
både ökning tjänstesektom utbildningssatsning. Ensamtav en av en
kraftfull ökning antalet platser på högskolan nödvändig för ba-är attav
lansera satsningen på tjänstesektom Samhället har inte råd avståatt
från den aktuella ökade möjligheter till sysselsättning ochatt ge gruppen
dänned förhindra de fastnar långtidsarbetslöshetiatt

Skifte11.7 i efterfrågan arbetskraftav

Fördelen detmed stöd utredningen föreslår för tjänstesektom detår att
sänker priset på produkten och därmed ökar efterfrågan. Tekniken
använder dock sänkta arbetsgivaravgifter eftersomär inte kanmomsen
användas, syftet sänka priset på produkten.är Utredningensattmen
slutsats skattelättnad för priskänsligaär produkter leder tillatt sänkten
pris och därmed till ökad efterfrågan och överlägsen allmän sänk-är en
ning arbetsgivaravgifter. behövsDet ökad efterfrågan för attav stra-en
tegi öka den reguljära sysselsättningen skall lyckas. följandeatt I avsnitt
skall diskutera logiken vårti förslag.



SOU 1997:17 Utredningens överväganden 229

Centralt for vår analys arbetskraften i ekonomin inte homo-är att är
Alla inte lika efterfrågade på arbetsmarknaden och pris och löne-ärgen.

bildningen fungerar påolika marknaden beroende på graden konkur-av
I appendix till kapitlet redovisas figurer beskriver dessaettrens. par som

förhållanden.
Effektiviteten i sänkta löneskatter bestäms hur mycket reallönemaav

påverkas. Det utgår ifrån den ekonomiska logiken kapital och lönean-att
delar fixa andelar produktionen sker inteär de investeringarav annars

nödvändiga för upprätthålla produktionen. Grupperär med starkattsom
position på arbetsmarknaden har möjlighet höja sina löner.större att
Grupper på arbetsmarknaden ligger minimi-, eller lägstanärasom av-
talslönen mindre inflationsdrivande.är

Utredningens förslag innebär skatteomläggning skiftar efter-en som
frågan från högutbildade till lågutbildade. Lägre pris på hushållsnära
tjänster ökar efterfrågan och sysselsättning. Risken dockär stor att en
ökad efterfrågan bara leder till ökad inflation. Därmed kommer räntorna

stiga och arbetslösheten åter öka. Men med vårt förslag ökar ef-att att
terfrågan för har mindre inflationspåverkan och därför kangrupper som
fler få plats på arbetsmarknaden vid given inflationsrestriktion.

tvåDet olika politikaltemativ diskuterasär för denmötaattsom
uppkomna strukturarbetslösheten.

Ett första alternativ sänka avtalslönemaär avregleringatto genom en
arbetsmarknaden avtalen innebär reglering arbetsmarkna-av en av

den. Genom sänka löntagamas reservationslöner kan enligt dennaatt
sysselsättningen öka.syn

Det andra politikaltemativet flytta arbetskraft från låglöne- tillär att0
höglönepositioner. Det den högskole- och gymnasiestrategiär som
regeringen genomför.nu

Utredningens förslag inte egentligen tredje alternativ.är Förslagetett
innebär skifte utåt efterfrågekurvan för de har utbildningett av som en
och lön något under genomsnittet i ekonomin. innebärDet efterfråganatt
på denna arbetskraft ökar vid given avtalslön. Förslaget bromsartyp av
därmed fallet i de serviceanställdas löner. Om den föreslagna skatteför-
ändringen har hög effektivitet kommer den öka utbudet högutbil-att av
dad arbetskraft och dänned minska risken för löneinflation i detta seg-

arbetsmarknaden det konkurrens verkningsfullament in-utanav mest
här dock ökad utbildningsvolym på högskolorna.strumentet är en

Svagheten i förslaget de inte ökar antalet arbetstillfällenär medatt
löner ligger genomsnittet. ekonomiskaDen politikensöver huvud-som
sakliga inriktning bör öka arbetstillfällen med inkomsteratt övervara
genomsnittet och utbildning öka arbetskraften förmåga des-att tagenom
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arbetstillfällen. Här blir awägning mellan resursutnyttjande och allo-sa
kering avgörande.

Vi kan fördelarna med subvention till tjänstesektom försummera en
nå ökad sysselsättning i följandeatt termer:

Sänkta priser och ökad efterfrågan på produkterna.
Ökad efterfrågan på arbetskraft med produktivitet under genomsnit-
tet.
Minskade krav på använda kommunal sysselsättning och arbets-att0
marknadspolitik instrument för minska arbetslösheten.attsom
Ökat skatteunderlag och oförändrad skattekvot.0

förslagUtredningens löser inte problemet för de har svagastsom po-
sition på arbetsmarknaden. Arbetsgivama kommer anställda deatt mest
lämpade i detta arbetsmarknaden. Om avsikten allmäntsegment är attav
öka effektiviteten i ekonomin och öka sysselsättningen för den genom-
snittlige långtidsarbetslöse stöd till den priskänsliga sektornär ett mest
effektivt. Om syftet relativt stärka positionen för de med allraär att sett

ställning på arbetsmarknaden det däremot effektivastsvagast är att ut-
forma selektiva stöd till berörda grupper.

11.8 Allokerings- kontra
stabiliseringspolitik

Innebär ökad hushållsnära tjänstesektor välfärdsförlus-en
ter

aktuellEn fråga Sverige skall på renodlat omvandlings-är satsa ettom
Äralternativ det i det perspektivet rimligt allokera tillatt resurser

tjänstesektom den RehnskaI modellen fanns starka drivkrafter för att
stödja omflyttning från låglöne- till högelönebranscher eller företag. Men
den Rehnska modellen användes enligt utredningens uppfattning ibland
på fel sätt.

RhenskaDen modellen syftade till hantera omvandling i eko-att en
nomi där konjunkturema svängde kring jämviktsbana. kombine-Denen
rade finanspolitik med selektiv expansiv politik och soli-stramen en en
darisk lönepolitik. Sveriges ekonomi befinner sig i fundamentalnu en
ekonomisk obalans. Den aktuella uppgiften för ekonomisk politik där-är
för både stödja effektiv resursfördelning och kraftfullt ökaatt atten re-
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till utföragår ifrån inte arbetasursutnyttjandet. En ettattattperson som
kr år.med 000bidrar till öka BNP 250 300arbete att perca -

exempel. Säghjälp tvåstorleksordningar medLåt ringa attavoss
medellång sikt.sysselsatta på kort ochflervårt förslag innebär 40 000

användning ochfå effektivarekankan diskuterasDet resurserna enom
sikt baraarbetskraft. på långkan få brist på Men detekonomin är enom

anspråk.arbetslösa iliten del de 600 000 tassomav
stimulera 3-4sektorFör det andra, den utgör procentatt caavser

underproduktivitetsutvecklinghar lBNP. Om den är procentsomav en
år i BNP-tillväxt.förlorar ekonomin på 20genomsnittet l procentca

i sysselsätt-produktivitet och förändringBNP-tillväxten består både av
ökar medOm våra förslag BNPningen. vi procentuppemotantar att en

år produktivitetsförlustenDå innanpå kort sikt. det 20 mot-tar uppemot
förslag vii resursutnyttjande. Deden omedelbara vinsten ökatsvarar
samtidigtekonomin ökarsamtidigt specialiseringen ilägger innebär att

välfärdsvinst ökar.konsumenternassom
står naturligproduktiv verksamhet ihögproduktiv och mindreEn en

optimal beskattning ökar användningenproportion till varandra. En av
i ekonomin. En välegenpriselastiska tjänster för öka specialiseringenatt

ochkollektiva kommunikationer,utbyggd service restauranger repa-som
utvecklas förvår hushållsnära sektor behöverrationer dominerar attsom

högproduktiva produktionen. Detförbättra förutsättningarna för den är
skall krympas för deundervisning eller barnomsorgfå hävdar attattsom

lågproduktiv verksamhet.är en
välfärden, inte produktivi-konsumenternasDet avgörär nytta som

leder tillproduktivitetsökning i sektortetsutvecklingen. starkEn en
aktuellakonsumenterna köper densänkta priser och till att varanmer av

för konsumtion andraockså till att det blir över pro-pengar avmen
på ökadVälståndsutvecklingen i modern tid har byggtdukter. att pro-

medfört till den kommitduktivitet i varuproduktionen utgöraattatt en
välfärd ökarproduktionen. Med ökadmindre andel den samladeav

uttryck för negativ specialisering,tjänsteproduktionen. inteDet är ett en
behov tillfredsställs.exempel på konsumenternastvärtomutan ett att

produktivitetsutveckling.utveckling till något lägreleder dennaDäremot
rationell specialise-bör därför ekonomisktbra skattesystemEtt ge en
högproduktiva sek-och mellan låg ochring mellan hushåll och marknad

speciali-fler tjänster ökarekonomin. Utredningens slutsatsi är atttorer
sysselsättning och välfärd.sering,
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11.9 Inflations- och budgetrestriktion
finnsDet restriktioner for öka sysselsättningenatt skattelättnader.genom

Det främst lönebildningenär och statsñnansema. Dessa bägge är natur-
ligtvis sammankopplade. Utredningen hävdar inom dessa givnaatt re-
striktioner den effektivasteär metoden öka sysselsättningenatt stödjaatt
de branscher där ökad efterfrågan har minst effekt på löneinflationen.en
Då påverkas också den arbetskraft har relativt ställ-settsom en svagare
ning på arbetsmarknaden.

Framför allt reformerad lönebildningär avgörande för möjlighetenen
kraftfullt och varaktigt ökaatt sysselsättningen. Men vid snabbäven en

refonnering lönebildningen det tid innan den via lägretar förvänt-av
ningar inflation och lägre utslag iräntor investeringar och kon-om ger
sumtion leder till högre sysselsättning. I flera länder har det varitsom en

på år.5-10 Det kan gå snabbare i Sverigeprocess landär ettsom som
andra sigän till låg inflation ochsenare anpassat tror attom man ar-

betsmarknadens organisationer lär andra länders erfarenhet.av

Studier den danska arbetsmarknaden visar ökad efterfrågan0 av att en
på hushållsnära tjänster träffar 66 de inte harprocent av som yr-
kesutbildning medan allmän stimulans bara träffar 44en procent

denna se avsnitt 16.2 lönebildningen.av grupp om
En förändring lönekostnaden leder till sysselsättningseffekt0 störreav
för de med lägre lön. Det visas undersökning utredningenav en som
beställt. En minskning arbetslösheten för facklärda metallarbetareav
i Danmark ökar reallönen med 1,49 medan den för ickeprocentca
facklärda bara stiger med 1,05 procent.ca

Utredningens slutsats sänkta arbetsgivaravgifterär att allmänt sett
inte särskilt effektivär modell på längre sikt. Men de har påfallandeen
hög effektivitet for öka antalet anställda i hushållsnäraatt tjänstesektor.
Det beror dels på efterfrågan här skaparatt mindre löneinflation, dels på

efterfrågan i denna sektornatt priskänslig.är
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förenliga medSkatteförändringar11.10

rättvisa

innehåller starka värderingar och fore-Diskussionen tjänstesektomom
offentliga samtalet. Vi skall här huvud-polariserat detställningar som
arbetsgivaravgifter i hushållsnära tjäns-slopandetsakligen utvärdera av

bred allmänhet bör deförslagen skalltesektor. För accepterasatt av en
inkomstskillna-ekonomi och inte bidra till ökadeleda till effektivareen

der.
fakto-på flera samverkandeEffektema på inkomstfordelningen beror

rer:

förslagen finansieras.Hur0
och inkomster ökar.vilka sysselsättningFör grupper

använda sig subventionen.Vilka kan avgrupper som

Ramsey-regeln intebeskattning, enligt den enklaOptimal tarsom
på nödvän-fördelningseffekter, innebär högre beskattninghänsyn till att

får regressiv effekt.dighetsvaror elektricitet och Varormat en somsom
inkomstelasticitet,låg egenpriskänslighet har ofta också låg dvs.har

samtidigt liten del höginkomsttagaresnödvändighetsvaror utgör en av en
budget.

elasticiteter"Figur 11.4 Inkomstfördelning och

egenpriselasticitet
låg hög

kommunikationerlåg Vsmedel
inkomst- övriga tjänster reparationer

elasticitet kläderhög bostad
diverse tjänster restaurang

sänkt påpåseendet verkar det därför självklart prisVid första att
högra hörnetinkomstelastiska och tjänster, dvs. det nedrepris- och varor

Om bådetill ojämnare inkomstfordelning.i fyrfaltsñguren, leder man
effekter på fördelning-skall nå effektivitetsvinster och begränsa negativa

Önskas skatterpå tjänster i högra hörnet.skall skatter sänkas övreen

44 undersökning. Inkomstelasticitet lägreDefinitionema bygger 1på Assarssons är än
priselaticitet mindre 0.5och låg än -45 egenpriselasticitet förl997b fram till lägre kommu-Hansson Brusewitz kommer

nikationer.
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sänkas för produktion i det och i det nedre högreövre hörnetvänstra
uppstår målkonflikt mellan effektivitet och fördelning.en

Eifektema på inkomstfördelrtingen bör studeras i fyra olika nivåer, a
hur konsumtionen påverkas, b betalar skatten, c fårvem som vem som
ökad sysselsättnin och hurd jämviktslönema på arbetsmarknadens olika
delar påverkas.

a I expertbilagoma framgår höginkomsttagare vinner påatten av mer
inslag optimal beskattning ensamstående kvinnor ocksåattav men
relativt gynnasa-Iansson-Brusewitz, l997b.sett Denna första analys
visar atthöginkomsttagarna de 40mätt tjänarprocent mestsom som
i förhållande till de 40 tjänar minst vinner 600 krprocent som ca om
året på oñnansierad sänkning skatterna. Orsaken hög ochären attav
låginkomsttagare har olika sammansättning konsumtionen. Denav
omläggning skatterna diskuterar vid första anblicken där-av synes
för riskabelt projekt fördelningssynvinkel.ett Men analysenvara ur
har flera steg.

b Den andra nivån studera fördelningseffektemaär efter hänsynatt till
höginkomsttagama också betalar högreatt skatt på såväl konsumtion

inkomster arbete. Här det bara 100 kr skillnadär år mel-som av per
lan de 40 i inkomstfördelningenöversta och deprocenten 40 procent

tjänar minst. Resultatet blir således annorlunda hänsynsom när tas
till hur sänkningama finansieras.

Figur 11.5 Fördelningseffekter efter decilgrupper
Procentuell förändring disponibel inkomst konsumtionsenhetav per

1 -

0,8-

0,6-

0,4-

0,2-

o.

-0,2

J-0,4
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fördelningseffekterdet tredje bör också utvärderas efter hurc För sys-
och påverkas förselsättning inkomster dem utför arbetsuppgif-som

hjälp finansdepartementsUtredningen har med fördelnings-tema. av
modell låtit studera effekter på inkomstfördelningen följd ut-som av

iredningens olika förslag se vidare kapitel 16 effekter. Vi redo-om
visar här alternativ med sänkningen skatter tör hushållsnäraett en av
tjänster vilket beräknas arbetstillfällen.25 000 En sysselsättning-ge
sökning med ökar de disponibla inkomsterna25 000 personer per
konsumtionsenhet kr året för medmed 200 de 40 deprocentenca om
lägsta inkomsterna medan de 40 med den högsta inkoms-procenten

förlorar 200 kr året. Ett redovisa resultatetsätt ärterna annat attom
lägsta decilema vinner tredjedelsde medan deatt tre procent treen

högsta decilema i inkomstfördelningen förlorar femtedels procent.en
Ensamstående med barn påtagliga vinnare följd de bättreär som av
möjligheterna till sysselsättning. åldersgrupperDe äryngsta stora
vinnare till följd ökadeden sysselsättningen. Till del följer dettaav en

i beräkningama låtit sysselsättningsökningen ålders-ske iattav
20-40 år. Vår tolkning de kr året100 hög-är attgruppen ca om som

inkomsttagama vinner till följd olika konsumtionsprofil inkomst-iav
väl kompenseras den högre sysselsättningen för lågin-grupperna av

komsttagama. lägsta decilema vinner åretDe 160 kr och detre ca om
högsta decilema förlorar kr.300 Vinstema för lågin-tre ca gruppen

komsttagare upplevs emellertid inte individuell vinst. i deDesom en
lägre inkomstdecilema har arbete kan uppleva sig förlorare.som som
Vinstema hos dem får arbete i gengäld mycket Hurär stora.som

påmycket beror de får arbete tidigare i utbildning, hadeom som var
Kas eller A-kassa. Som genomsnitt får den får arbetegrupp som en
ökning sina inkomster före skatt med kr och år90 000av per person
och kr eñer skatt. finansieringen58 000 En del i utredningens för-av
slag höjd tobaksskatt. Ett problem med vår fördelningsanalysär är

inte har kunnat lägga höjdaden tobaksskatten på lämpligtatt ut ett
sätt. Låginkomsttagare använder andel sina inkomsterstörreen av
till tobak höginkomsttagare varför fördelningseffekten inklusiveän
denna skatt blir något annorlunda. måsteTobaksskatten ändå höjas
enligt direktiv från så rökare kommer hur ändåEU, helst attsom
drabbas höjt pris tobak.av

46 i alla modellberäkningar resultatenSom så antaganden. Vi har antagitstyrs attav
främstdet de under 40 år fâr arbete och lönen i sektorn 85är att är procentsom ca av

industriarbetarlön. Detta löneniván för arbetarna inom hotell och restaurangnäring-är
en.
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d Lönen for yrke bestäms inte bara utbildningett eller fackliga avtalav
också efterfrågan på marknadenutan Om efterfrågan ökar påav va-

eller tjänster produceras kortutbildade med låg lön innebärror som av
högredet sysselsättning Ökadoch inkomster för dessa grupper. sys-

selsättning inte bara, fler arbetade timmar högre inkomsterger genom
månad, också högre lön timma. Om hushållenutan har rådper attper

betala för tjänst stiger jämviktslönen för de anställdamer en som
producerar tjänsten. Med jämviktslönen den lön där det uppståravses

efterfrågan på tjänster.en

En period massarbetslöshet leder till lönerna i servicesektomav att
minskar relativt andra sektorer. Sänkta skatter leder till jämviktslö-att

stiger för de anställda i tjänstesektom. En utredningensnema centralaav
slutsatser vårt förslag kommerär bromsa falletatt i relativlönemaatt för
anställda i servicesektom. Utredningen också den samlade ef-attanser
fekten skatteförändringen har klart fordelningsprofil.av In-en gynnsam

för effektivare ekonomi ochsatser jämnare inkomstfördelning går där-
med väl förena.att

11.11 Hemservice del generellen av

välfardspolitik- En principskiss
Av tidigare diskussion har framgått gränslandet mellan vad hus-att som
hållen själva vad de köper pågör, marknaden och vad producerassom

kommunerna har ändrats under seklet. Utredningenav detattmenar
finns skäl till principiell diskussion hur hushållsnära tjänster fören om
de äldre bäst produceras i framtiden.

Utredningen i det följande principskisspresenterar kanen som ge
möjlighet till ökad servicetrygghet för pensionärerna. Principskissen bör
utvärderas efter den har lämplig finansiering, den medförom en om en
rimlig fördelningsproñl, förenlig medär generell välfardspolitik samt
framför allt den pensionärerna ökad trygghet och valfrihet.om ger

Utredningen avstår från föra fram skissen förslagatt därför attsom
det finns för lite allmänt tillgänglig kunskap pensionäremas villkor.om
Vi kan därför inte på den korta tid stått till buds tillräckligtsom oss om-
sorgsfullt utfonna förslag så kanett ovanståendeatt målgarantera att
med betryggande säkerhet nås. Osäkerheten gäller fördelningseffektema
och inte minst hur kommunerna kommer att ett nytt systemagera om
införs.
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följande:problemensammanfattningI är

behov och kommunernasGapet mellan de äldres växer.resurser0
pensio-ochmellan äldreskillnader i inkomsterñnnsDet stora yngreo

närer.
erhåller,service pensionärernaskillnader i vilkenñnnsDer stora0

valfrihet.bristandesamt
hemtjänstenAvgiñsñnansieringen av0 .

Problemet

sjukvården,ochstatliga utredningen hälso-den aktuellaHSU 2000, om
tillhan-skallvilka tjänsterkan ñnnas skäldet övervägaattatt somanser

skett kraftigår har detäldreomsorgen. Underdahållas inom senare en
ñnnas skälkommittén kan detomsorgsdelen. Enligtkoncentration till

utanför äldreom-renodlade serviceinsatsermöjligt läggapröva attatt om
sorgen.

behöver hjälpenbartlösning skulle innebära den"En sådan att som
äld-få sådana tjänster inomservice inte skullestädning ochmed annan

uppgifter ochavlastas vissaPå så skulle hemtjänstensättreomsorgen.
omvårdnadsbe-på medsina insatserkunna koncentrera omsorgstagare

i prakti-uppgifter skulleavgränsning äldreomsorgenshov. sådanEn av
idagi kommunernapraxis i praktiken tillämpasken innebära denatt som

fonnaliseras.
hemtjänst, dvs. hjälppensionärernafår baradag l0I procentca av

under 80-gå och handla 22med städa, tvätta, procentmotatt m.m. ca
mycketkommunerna Hem-Variationen mellantalets början. är stor.

år mellan 3-20varierade för de 65tjänstens täckningsgrad är översom
år variationende 80mellan olika kommuner. För ärär överprocent som

mellan kommunerna 6-40 procent.
kunna köpapensionärerna själva skallVår principskiss innebär att

kommunerbakgnmd vissahemservice. skallsin Det attmot an-ses av
forefterfrågan på servicen. Taxanhöjda för minskavänder atttaxor att

timme. Detvarierar mellan 50-160 krfå hjälp med städningt.ex. per
Andra kommunerkring 50 kr timme.vanligast dock medär taxa peren

Socialtjänstlagenbevilja hemservicerestriktiva i säger attär attmer
verk-ekonomiskaha till hemservice dengamla med behov skall rätt men

intentio-från lagenspraxis förskjuts allt längre bortligheten innebär att
ner.
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Finansiering

För öka tryggheten och servicenatt för pensionärerna behövs ökade eko-
nomiska Utredningens principskiss innebär egenavgift,resurser. att en en
serviceavgift på l införs för pensionärer. Tankenprocent, det förär att

ensamstående pensionär skall utgå avgift på len på inkoms-procenten
53 895 kr åretöverter och för sammanboende pensionärer på in-om

komster 95 338 kr året.över Egenavgiñen eller serviceavgiftenom är
motiverad därför går tillbaka tillatt pensionärskollektivet ochresurserna
bidrar till ökad valfrihet och trygghet för gruppen.

En ökad andel äldre ställer krav på ekonominsstora Detresurser.
demografiskt betingade behovet sjukvård, dvs. fler i befolkningenattav
blir äldre och vårdbehövande, ökar fram till 2010. En är attannan pen-
sionäremas inkomster från mitten sjuttiotalet har stigit från drygt 70av

till drygt 90procent de inkomster.procent Dennanumera av yngres ut-
veckling beror delvis på de hushållen haftatt mycket eko-yngre en svag
nomisk utveckling. Spridningen i inkomster i pensionärer ärgruppen
dock Många äldrestor. ensamstående kvinnor med vårdbehov harstort
bara folkpension och pensionstillskott.

Figur 11.6 Disponibel inkomst konsumtionsenhet ñr ålderspensionârshushållper
andel inkomsten för hushåll Årenåldernisom 18 år.64av 1975, 1978 samt-1980 1993.-

Framskrivning 1993-1996. Procent

100 .................................................................................................................................

90 -

80 -
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Källa: Müller, 1996.

Med allt fler medelålders pensionssparar och med bättre ATPsom
utbyggda avtalspensionersamt kommer pensionärerna i framtiden att

förbättra sin ekonomiska situation.
Utredningens principskiss måste bakgrund kravenmot påattses av

kommunernas ökar. Behovet kommunernas äldreomsorgresurser ökarav
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sekelskiftet.tillframår 2000kr tillmiljardermedeller 8med 16 procent
i antaletkr. Mättmiljardereller 10,2med 24Och till år 2010 procent

sysselsatt,kr0000med 250räknatdetta,sysselsatta un-motsvarar per
163."1996:SOU000gefär 40 personer

in-påavgiñ 1med överfinansiering, procentPrincipskissens en
for338ensamstående och 95året förkrpå 53 895komster sam-omca

finansieringentillbidrardecilemade lägstainnebärmanboende, att tre
deochinkomsternadisponibla överstade tremed 0,1- 0,4 procent av
Principskissensin inkomster.omkring 0,75meddecilema procent av

figursepensionärer,omfördelning inomdärförinnebär gruppenen
11.8

därmedochstängd,Är kommunalskattemahöjaväsentligtvägen att
pensionä-vårdbehövandedeprioriterabehovet mestatt omomsorgenav

tekniksocialservicestödochserviceavgiftkan ett vara en nyenrerna,
forvälfärdspolitiken. Detgenerellafor denprincipernamedförenligfullt

stimuleraspensionärernabörprincipiellt viktiga attatt an-staten vara
hemservice.adekvatvalfri ochförsinavända enresurser

välfärdspolitikGenerell

ef-få ökadepensionärerallaprincipskiss kommer attvårMed resurser
intekommunernaskissvårRisken medhemservice.terfråga är att ger

och itillhardeäldreomsorgden rättbehövande pensionärerverkligt
Äldreomsorg allaharföreslår.servicestödtill dethänvisarstället pen-

denvälfardspolitikgenerellprincipernaenligttillsionärer rätt somom
socialtjänstlagen.iuttrycks

fåkunnaskulleäldreomsorgenlagstadgadedenRågången enmot
socialtjänstlageni denpensionärernaoch medlösning irimlig att nya

innebärbeslut. Detkommunensöverklagamöjlighetharfortfarande att
fåmåstebehovmedel och harekonomiskainte harpensionäreratt som

kommunen.full äldreomsorgochhemservice av
köperpensionärernavisarför utredningenberäkningarSCB:s att om

genomsnitt 4,7dethemservice procenttimmar100 motsvarar avsom
det 6-8,5decilemalägstadeFör utgördisponibla inkomster.deras tre
decilemafor deochinkomstendisponibladen överstatreprocent av

mellan 2-4 procent.
timmar100skulle köpastödetdet förslagnamedpensionärernaOm

skulle betaladetimmepå kravgift 54denhemservice motsvarar per
dedisponibla inkomster. Förderasgenomsnitt 4,7 treprocent avsom

47 nominella talilåsestill kommunernastatsbidragenifrånutgårBeräkningarna att
med BNP.öka i taktinte tillåtsoch att
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lägsta decilema skulle egeninsatsen 6 8,5utgöra den dispo-procent av-nibla inkomsten och for de decilemaöverstatre mellan 2-4 Deprocent.
lägsta decilema skulle således få betala väsentligt det skall ock-mer men
så ställas hur stöder finansierasmot och hur mycket tillförsresurser som
varje inkomstgrupp stödet ñgurI 11.7 visas de lägstagenom deci-att.lema servicestödet skulle tillföras ekonomiskgenom motsvaran-resurser
de 19-33 de disponibla inkomsternaprocent och deav deci-överstatre
lema 8-12 inkomster.procent Om alternativetav köpagruppens är att
dessa tjänster till marknadspriser det således främstär med lågagrupper
inkomster vinner på reformen. Principskissens finansiering,som med en
avgift på l inkomsteröver påprocent 53 895 kr året förca om ensam-
stående och 95 338 for sarnrnanboende, innebär de lägsta deciler-att tre

bidrar till finansieringen med O,1-0,3na de disponibla in-procent av
komsterna och de decileraöverstatre med omkring 0,75 sinaprocent av
inkomster figur 1l.8.Vår slutsats är det servicestödsammantaget att
skisserar får starkt omfördelande effekt inomen pensionärer.gruppen

Figur 11.7 Förändring disponibel inkomst hushållenav tidigare köpt tjänstenom
på marknaden får bidragett decilfördelningmen nu
Procent

35 T 32,82

30 -

25-

20-
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decilñrdelningegenavgift införsdisponibel inkomst närFigur 11.8 Förändring av
Procent
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Deciler

Valfrihet

konsumtion,möjlighet friare välja sinpensionärernaServicestödet attger
kvar i detkunna bounderhålla bostaden for längreattt.ex. att egna

till kommu-i stället för statsbidragmed servicestödethemmet. Fördelen
utföramöjlighet för privataocksådet entreprenörer attär attnerna ger

tjänsterna.

Fördelningsaspekter

skillnader itill följdbetydande övergångsproblemfinnsDet storaett av
pensionärer.och äldre Deninkomst mellan stora avgruppenyngre

demograñsk skälmedellång siktfattigpensionärer kommer attav
på betryggandeinte med vår skissminska. kanväsentligt Men sättett

skulle få till-fattigpensionäremä under övergângsperiodenvisa att
hemservice. möjligför eñerfråga Enekonomiskaräckliga attresurser

för dennafår tydligarekommunernaväg är ettatt grupp genomansvar
föränd-innebär sarmolikttillägg till servicestödet. Detkommunaltett

och behovsprövatha delatringar i socialtjänstlagen. Men systematt ett
önskvärt.samtidigt inteär

konto på krfår pensionärer 12 600Med vår principskiss alla ett
timmars hemservice dede kan köpa 100året innebär att omom som

högt för alla.Priset dock likatill kr timme.själva skjuter 50 ärperca
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Skissen innebär de lägsta decilemaatt tillförstre inkomster motsvarande
30-20 de disponibla inkomsternaprocent och deav decilemaöverstatre
mellan 10-4 Vi det inteprocent. lämpligtatt är med behovspröv-menar
ning. Generell välfärdspolitik förutsätter alla inkomstatt skall haoavsett
del service.av samma

11.12 Fördelning och finansiering
I det följande skall redovisa vår på finansieringen utredningenssyn av
olika forslag. Utredningen föreslår fördelningssynpunkt godtagbaren ur
finansiering motverkar inkomsteñektenattsom hög inkomsttaga-gynnar

Att inte välja ekonomiskt logisk höjningre. minskaren ocksåav momsen
de fördelningspolitiska påfrestningarna eftersom priserna inte stiger på
de har andel låginkomsttagamasstorvaror som utgifter.en av

Utredningens förslag till finansiering

Finansiering utredninges förslagav

Utgifter Inkomster
Slopade arbetsgivaravgifter för hushållsnära tjänster
Slopade arbetsgivaravgifter -3,6

Sänkt grundavdrag +1,4
Avskaffat representationsavdrag +0,5-
Höjd tobaksskatt med 25 % +1,7-

Summa -3,6 +3,6
Höjt och ROT-avdragpermanentat
Utgifter -1,0

Höjd reavinstbeskattning på privatbostäder +1-
Summa -1,0 +1,0
Principskiss till särskilt servicestöd för pensionärer
Utgifter 1,0

Egenavgift för pensionärer +1,0-
Summa -l,0 +1,0

Vi skall här kommentera vårt förslag till finansiering:

Tobakskonsumtion påtagligutgör andel låginkomsttagamasen- av
budget. Men EU:s regler innebär Sverige ålagdaatt är höjaatt to-
baksskatten och denna skatteökning logisk förenaär med opti-att en
mal beskattning.
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Vi avstår från föreslå höjning arbetsgivaravgiñema på grimdatt av
de negativa effekterna på lönebildningen. Därmed tvingas före-av

slå sänkta grundavdrag vilket huvudsakligen innebär proportionellen
skatteökning. inteDet attraktiv lösning höja skatten ocksåär atten
för de med lägst inkomster. Sänkt grundavdrag från 24 till 22 procent
innebär skatteökning med kr för240 låginkomsttagare och drygten
400 kr för höginkomsttagare. Tillsammans med sysselsättningseffek-

väsentligt höjer inkomster för låginkomsttagare det ändåter ärsom
rimlig lösning. Det kan dessutom påverka arbetsutbudet iantasen

positiv riktning.
Höjd reavinstskatt på värdestegring fastigheter följdtill stöd tillav av-
ROT-sektom innebär skattereduktionen finansieras villa-, ochatt av
bostadsrättsägama själva. Reavinstskatten idag bara 15år procent

för30 övriga kapitalinkomster. Inflationenmot procent är numera
bara fjärdedel åttiotalets nivå vilket innebär reavinstemaatten av

reala vinster.ärnumera
rimligtDet pensionärerna bidrar till själva finansiera denär att att-

standardförbättring för det föreslagna servicestödet förgruppen som
pensionärer innebär.

Statsfinansiellal 1.13 kostnader och intäkter

till följd utredningens förslagav

Vi beräknar antalet nytillkomna arbetstillfällen till följd optimalatt av
beskattning till25 000 statsfinansiell nettokostnad påär 3,6 mil-ca en
jarder kr i form ökade skatter.av

förslagDet lägger innebär arbetsgivaravgiñcma sänks med 6att
miljarder kr brutto på längre sikt stiger löneandelen och därmedmen
ökar skatteinkomstema från lönerna. Reforrnen därmed på lång siktär
fullt finansierad. Staten får sig ökade kostnader eller intäkter enligtvare

traditionell budgetkalkyl. Enligt finansdepartementets beräkningskon-en
ventioner för sänkningar arbetsgivaravgifter skall 60 procentav ca av
sänkningen eller miljarder kr3,6 långsiktigt finansieras. Sänkt arbetsgi-
varavgiñ med miljarder6 kostar 3,6 miljarder kr. De siffrornetto ca
redovisar nettosiñror där hänsyn tagits till graden övervältring.är av

Finansdepartementets beräkningskonvention dock sänk-antar att en
ning arbetsgivaravgiñema under förstadet året ökar löner och vinsterav
med tredjedel vardera och till tredjedel sänker priset. Applicerat påen en
vårat förslag skulle denna konvention innebära nettokostnaden för deatt
slopade arbetsgivaravgiñcma år l skulle uppgå till 4,7 miljarder kr och
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år till miljarder.5 4,4 Denna beräkningskonvention skulle såledestyp av
kräva ytterligare kortfristig finansiering.

Vi har redovisat flertal studier graden övervältring. Dessaett om av
visar övervältringen, reallöneflexibiliteten,eller låg på denäratt typ av
arbetsmarknad här diskuterar och det därför finns skål påatt att tro

effekt på sysselsättningen.stor
Om reformen tillåts kortsiktig budgetteknisk underñnansieringen ger

det första åren räntekostnad på miljoner60 kr vid antagandeen ca om en
upplåningskostnadstatlig på 6 procent.

Ett andra alternativ finansiera reformen fullt redan det förstaär att ut
åren. En lämplig källa skatt på avfallshantering och kan 0,8är som ge
miljarder kr första året. sådan skatt föreslåsEn i SOU Avsik-1997:19.

skatt utgåskall på avfall deponeras efter den januarilärten att som
Skatten skall företagen1998. betalas avfallet. Det ärtar emotav som en

skatt på prisoelastisk tjänst därför mycket logisk kombine-är atten som
med optimal beskattning. Rimligen har den begränsat negativ effektra

på sysselsättningen.
Utredningen finnsdet svår awägning det ekonomisktattmenar en om

riktiga fulli finansiering redan vid ikrafrträdandet. Om den ekonomiska
logik ligger bakom våra förslag kommer det uppståaccepteras attsom

betydande ökning sysselsättningen vilket i sin statsfinansi-turen av ger
ella vinster. Finns det oklarheter i logiken bakom förslagen och stor
osäkerhet rörande effektema finns det också skäl genomföraattsvagare
refonnen. Vi därför tveksamma till traditionell budgetñnansieringär en
därför den riskerar överñnansiering på bekostnad deatt att ge en av po-
sitiva sysselsättningseffektema. Men utredningen ändå möjligaanger
intäkter miljardermed 0,8 kr vid höjd avfallskatt.

Bakgrunden till denna reformen för det första fullt finan-är ärattsyn
sierad på lång sikt och för det andra den sin teknik ändåatt genom ger
betydande överskott för offentligaden sektorn påredan kort sikt. Inne-
börden vårt huvudförslag sysselsättningen kan öka medär attav om-
kring 25 000 skattekvoten ökar. Vi visar i avsnittetutan attpersoner om
sysselsättningseffektema vinsterna för offentligade finansemaatt attav
öka sysselsättningen med 25 000 2 miljarder kr år.ärpersoner ca per
Kostnaden för arbetsmarknadstöd minskar med miljarder kr och1,3ca
de offentliga skatteinkomstema stiger med 2,5 miljarder kr. kal-Dessa
kyler gäller på kort sikt.

Vår första slutsats skatteförmåner för hushållsnära tjänsterär att är
statsñnansiellt acceptabla.

Vår andra slutsats budgetteknisk full finansiering vid ikraft-är att en
trädanden med sannolikt överskott och på medellång siktstörsta ettger

mycket betydande överskott för offentligade finanserna.en
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11.14 Summering övervägandenav

Utredningen med nedanstående tablå fördelar, osäkerheter ochsummerar
svagheter våramed förslag.

Fördelar Osäkerheter svagheter
Ökad Ökatsysselsättning för arbetsutbud Risk för skattearbitra-o grupper 0 0
med lön något under snittet. och avgränsnings-ge
Jämnare inkomstfördelningen problem

ÖkadSpecialiseringsvinster eller minskad inriktatInte på0 0
jämställdhet arbetslösa med arbets-

förmåga långt under
genomsnittet

Mindre slit och släng,0 mer
reparationer
Miljövänligt
Möjlighet till ökad kontroll av
den sektornsvarta

Vi ställde i kapitlets inledning fyra frågor. Vi på frågansvarar om
nuvarande beskattning hushållsnära tjänster minskar specialiseringenav
i ekonomin. En skattelättnad kan för det andra bidra till ökad sysselsätt-
ning. För det tredje bidrar det till minskad sektor. För det fjärdesvarten
bidrar den till rättvis inkomstfördelning den dessutom bidraren men om
till ökad jämställdhet kan inte uttala oss om.

Mer utförligt vill sammanfatta utredningens övervägande så här:

Subvention konsumtionsefterfrågan får effekt subventionstörre0 änav
arbetskraft. Det gäller i omfattning detän större priskänsligav ärom

konsumtion.
Löneinflationen leds inte från denna del arbetsmarknaden. Det0 av
innebär skattelättnad för hushållsnäraatt tjänster mindre på-en ger
verkan på inflationen. Det längre tid innan sänkta arbetsgivarav-tar
gifter leder till ökade löner i tjänstesektom.

De forslag utredningen lägger medför inte de bidragen till ef-stora en
fektivare ekonomi och ökad sysselsättning. För det krävs bättre fun-en
gerande lönebildning och arbetsmarknad och optimistiska förvänt-mer
ningar framtiden leder till minskat privat sparande.om som

Men specialisering, sysselsättning och välfärd kommer öka. Sys-att
selsättningen ökar väsentligt för med kortare utbildning änmer personer
genomsnittet. Inkomstfördelningen blir något jämnare.
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Appendix
Principskiss hur skatteomläggning kan öka sysselsättningen lågutbilda-förav en
de

Re: lön Rea;lön
LSI

su°s.s Sysselsättning Sysselsättning
högutbildade lågutbildadeh l

LSh utbud högutbildad arbetskraft och LSl lågutbildadutbudav av
arbetskraft

Vi för enkelhetens skull utbudet arbetskraftantar att är exogentav
givet.LDh efterfrågan på högutbildad arbetskraft LD efterfrågan
på lågutbildad arbetskraft

Vi tänker förenklad ekonomi med två olika arbets-typeross en av
kraft högutbildade och lågutbildade. De högutbildade löneledandeär-
medan de lågutbildades löner följer de högutbildades. De högutbildades
löner så naturlig arbetslöshet råder på lång sikt. I figuren vi-sätts att

wholönen där efterfrågekurvan för högutbildad arbetskraftsättsattsas
korsar lönesättningskurvan WS wage setting. WS-kurvan vertikalär
vid den naturliga arbetslöshetsnivån s.

De lågutbildades stårlön i direkt relation till de högutbildades genom
sambandet Antagandet lågutbildades lön hög-att styrsw; wh x. av-
utbildades kan till exempel bero på socialbidragsnonneratt sättsetc.

viss lönen för högutbildade på grund samhälletprocent attsom en av av
inte vill tillåta hur ojämlikhet helst. de lågutbildadeFörstor styrssom
inte lönebildningen så mycket utbud och efterfrågan på deras arbets-av
marknad någon slags miniminivåt slags har medutan göraattav som
hur mycket ojämlikhet accepterar.

wh°,de högutbildadesNär lön till så långsiktig jämvikt råder isätt att
punkten A, kommer därmed lönerna på arbetsmarknaden for de lågutbil-

wh° w1°, 51°.dade till vilket sysselsättningensättasatt ärx ger-
mindre s på grund den lön på de lågutbildadesän att sättsav som ar-
betsmarknad för hög för full sysselsättning skall råda.är Därmedatt
råder arbetslöshet på denna marknad består på lång sikt.ävenen som

Nu genomförs skatteomläggning där arbetsgivaravgiftema sänksen
för lågutbildade och höjs för högutbildade. När priset på lågutbildad
arbetskraft sjunker vill företagen anställa fler lågutbildade vid given
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marginalproduktivitet. Detta illustreras i figuren efterfråganattgenom
LD.° LDH.på lågutbildade skiñar utåt från till Samtidigt skiftar efterfrå-

LDhO LDhl.för högutbildade inåt från till De högutbildades löngan an-
whnedåt på sikt till med sysselsättningen oförändrat kvar vidpassas

jämviktsnivån. Ny långsiktig jämvikt nås i punkten EftersomB. de hög-
utbildade löneledande kommer lönenär sjunka lika mycket på deatt

w..lågutbildades arbetsmarknad, till Den lägre lönen för de högutbilda-
de och de lägre arbetskrañskostnadema för lågutbildade leder till att

sll.sysselsättningen på arbetsmarknaden för lågutbildade stiger till Ef-
sysselsättningen oförändrad på arbetsmarknadentersom för högutbil-är

dade ökar den totala sysselsättningen i ekonomin.
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12 Förslag till förändrade avgifter och
skatter inom änstesektorn

Utredningens huvudförslag till åtgärder inom tjänstesektom bygger på de
överväganden redovisades i föregående kapitel på densamtsom genom-
gång olika områden skett i bakgrundskapitlen och kapitlen medav som
utgångspunkter. kapitelDessa således målde och restriktionerutgör som

utgångspunktema för utredningensutgör konkreta förslag.
Avsnitt 12.1 innehåller utredningens förslag till avgiñs- och skatte-

förändringar. I avsnitt diskuteras12.2 olika former avgränsnings-av
problem och för hur dessa aspekter skall kunna hanterasett system re-
dovisas. I avsnitt 12.3 redovisas hur förslaget ställer sig till EU:s regler

statsstöd. Avsnitt 12.4 innehåller diskussion hur förslaget kanom en om
kombineras med pensionsreformen. I avsnitt 12.5 behandlas vilken tids-
period förslaget skall omfatta. Slutligen i avsnitt 12.6 redovisas försla-

finansiering.gets
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arbetsgivaravgifter ochNedsättning12.1 av

skattereduktion

egenföretagareArbetsgivaravgiftema och egenavgiñema förFörslag:
substitut till hemar-avskaffas i tjänstebranscher kan utgörasom anses

omfattar förslaget följande bran-bete och arbete. Grovt indelatsvart
scher.

Bilserviceverkstäder
Reparationsverkstäder för hushållsartiklar
Restauranger
Personalmatsalar, cateringföretag etc.
Landtransportföretag enbart persontransporter
Trañkskoleverksamhet
städföretag enbart verksamhet inte kostnad i näringsverk-utgörsom
samhet
Andra serviceföretag0

skattereduktion för fysiska införs för utgifter förEn personer repara-
småhustioner, ombyggnader och tillbyggnader och bostadsrätter.av

Skattereduktionen kan maximalt uppgå till belopp till30 procent av upp
kr, dvs. högst kr.50 000 l5 000

Nedsättning arbetsgivaravgifterav

tjänstesektomDen privata omfattar antal skilda verksamheterett stort
miljoner Sektom består mångatotalt sysselsätter 1,5som ca personer. av

olika delbranscher producerar tjänster mycket olika innehållmed tillsom
mycket olika kunder. Tjänsterna kan rikta sig till både företag ocht.ex.
konsumenter.

Enligt stimulansåtgärderdirektiven skall de studeras rikta sigsom
tjänster ingår hushållensi konsumtion. sådan inriktning krå-Enmot som

skatteförändringareventuella kan till den privata kon-avgränsasattver
sumtionen. Av kapitel har framgåttll utredningen valt relativtatt en
bred bas för förslaget. sådan bas det nödvändigt i första handEn gör att
utnyttja skatter och avgifter generell karaktär. Motivenärsom av mer
till detta har diskuterats relativt utförligt i kapitel 10. I princip finns en-

tvådast användbara metoder; mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.
Mervärdesskatten den metod lämplig stimulanserär är mestsom om
skall till den privata konsumtionen. kapitelAv 10 har dockavgränsas
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någragenomföramöjligtdetinteregelsystemEU:sframgått gör attatt
tjänsteområdenför demervärdesskatten ärsänkningarväsentliga somav

arbetsgivaravgiñema.återstårDåaktuella.
för ñ-socialavgifter1981:691enligt lagenSocialavgifter uttas om
ända-socialaandraoch vissaförsäkringenallmännadennansiering av

föregenavgifterarbetsgivaravgifter ellerAvgifternamål. tas ut som
och beräknasarbetsgivareArbetsgivaravgifter betalasegenföretagare. av

förmånerskattepliktigaandralön ochbestårunderlagpå somett avsom
arbetsgivar-totalaanställde.den Dettillarbetsgivaren uttagetutger av

olikaderedovisasi tabell 10.4till 33,06uppgick 1996avgifter procent
Egenavgiñertill 32,92fastställtsforoch har 1997ändamålen procent.

näringsverksarn-bedriverdenbetalas främstegenföretagareför somav
för-består inkomstunderlagpå annatberäknashet och ett avavsom

har förochtill 31,25uppgick 1996Egenavgiñerna procentvärvsarbete.
31,25nivå, dvs.fastställts till procent.1997 samma

föregenavgiñemaocharbetsgivaravgiñcmaföreslårUtredningen att
utredningenavskaffas. Attbranschernaangivnai deegenföretagare ovan

egenföretagareföregenavgiñcmaslopandeföreslåväljer ettäven att av
inslagbranscherna harutvaldamed de storthänger ettatt avsamman

idessutomsiganställda. Detantalbegränsat rörmedsmå företag ett
angelägetdär detmarknaderobearbetadesmå och är attvissa fall om

vidgamarknad ellerintresseföretagensstimulera öppnaatt enen nyav
likställsegenföretagarevidareinnebärmarknad. Detbefintligredan att

företagsformer.med andra
fram-Somtabell 12.1.i detalj iredovisasavgränsningenvaldaDen

verksamhetervarit deprincipbärandeharkapitelgått 11 att somenav
ellerhemarbetesubstitut tillbörförändringar näraomfattas utgöraav

objektivtheltinte möjligtnaturligtvis göra ettarbete. Det attärsvart
ochverksamhetblandadbedriverföretagMångasådant urval. t.ex. gra-
oklar. Ikanskeglidande ochfallmångasubstituerbarhet iden ärav

områdenvilkaanalyspågrundatsurvaletemellertidprincip har omen
ochfrån hemarbeteför konkurrens svartkan tänkas utsattavarasom
de tjäns-tyder påkapitel 9iBeräkningarna attarbete. presenteratssom

Priselasticitetenpriskänsliga.relativtbranscheri dessaingår ärter som
inteoch tjänsterdemedankring -0,7,liggerför tjänsterna somvaror

priselasticitet kring -0,3.hari urvaletingår en
alternativmöjligtvarithade det ettattFör persontransporter som

smårelativtdockhadeDettatillfrån 612 gettsänka procent.momsen
arbetsgivarav-sänkningkompletterandevarförpå priset,effekter aven

därför utred-harenkelhetsskälnödvändig. Avvaritockså hadegifrema
arbetsgivaravgiftema.tillnedsättningenkoncentreraningen valt att

handel,tjänstebranscherinneburitharUrvalsprincipema t.ex.att som
verksamheternaförstnämndatvåomfattas. Dehotell inteochrekreation

17-01409
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bör naturliga skäl inte ingå eftersom de inte substitut till hem-utgörav
arbete eller arbete. Hotellverksamhet komplementprincipisvart är ett
till fritid och bör detta skäl inte omfattas.av

Tabell 12.1 Näringsgrenar, sysselsättning och produktion 1994

SNI-kod Bransch ArbetsgivaLöne- Sysselsätt-
ravgiñer ningsumma

miljoner miljoner
kr kr

50.20 Bllserviceverkstäder 2 666,7 887,9 19398
-50.20l Bilserviceverkstâder, specialiserade 1865,1 624,2 14 138
-50.202 Bilplåt-ochbillackeringsverkstâder 296,4 97,7 2 413
-50.203 Bilel- ochbilelektronikverkstäder 104,2 34,3 643
-50.204 Dáckserviceverkstâder 401,0 131,7 2 204
50.40 Motorcykelhandelinkl. reparationsverkstä- 130,9 43,0 1093

der enbart reparationer
52.7 Reparationsveñøtâder hushållsartiklarför 207,7 68,8 1756

ochpersonligaartiklar ej elartiklar
-52.710 Skomakerier,klackbarer 17,0 5,6 504m.m.
-52.740 Andrareparationsverkstâderför hushållsartik- 190,7 63,2 1252

lar ochpersonligaartiklar
55.300 Restauranger 5306,6 1754,0 47 590

Gatuköksverksamhet
55.400 Barer och pubar 15,1 4,9 130
55.5 Personalmatsalarochcuteringlöretag 804,4 267,7 7 124
-55.510 Personalmatsalar 715,0 238,2 5362
-55.521 Cateringforetagför transponsektom 42,8 14,1 1201

Övriga-55529 cateringföretag 46,6 15,4 561
60 Landtransportföretag enbart 714,17persontrans- 2 542,7 55 195

porter
Jämvågsbolagz-60.100 681,51 552,5 13114

-60.211 Kollektivtrañkföretag 038,82 670,0 12647
-60.212 Linjebussföretag 230,92 735,0 12217
-60.220 Taxiföretag 539,8l 511,7 15309
-60.23O Charterbussföretag 223,1 73,5 l 908m.m.
74.701 städföretagenbart verksamhet intesom

näringsverksamheoutgör kostnadi
80.410 Traflkskoleverksanthet 75,3 2229,2 111
93.0 Andra servicelöretag 250,2756,4 15203
-93.0l2 Konsumenttvätterier 34,51042 1 114
-93.021 Frisörsalonger 201,6 13341609,1
-93022 Skönhetssalonger 6,820,8 579

Övriga-93050 serviceföretag 7,322,3 169

Summa 517 894,5831,1 149600
dessaområden saknas uppgifterör arbetsgivaravgifter och sysselsättning.om

2Det har inte varit möjligt utifrån befintlig statistik särskiljaatt frånpersontransporter
övrig verksamhet.
Anm.: Uppgifter sysselsättning och arbetsgivaravgifter hämtade från NUTEKärom
och SCB,

Städverksamhet, kan betraktas substitut till hemar-ett närasom som
bete och arbete, dock problem avgränsningshänseende.utgörsvart ett ur
Som framgått kapitel går3 mindre 1 produktionen iänav procent av
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l

arbetsgi-generell sänkningkonsumtion.privat Enstädföretagen till av
medförknippadsannoliktbransch skulleivaravgiñema denna vara

valtdetta skälUtredningen hardödviktseffekter.mycket attstora av-av
deltill deni städföretagarbetsgivaravgiñemanedsättningengränsa av

konsum-privatahushållen och densigriktarverksamheten motsomav
Avgräns-näringsverksamhet.kostnader idet får intetionen, dvs. avse

avsnitt 12.2.detaljerat idiskuterasningsproblemen mer
kanform uppdragstagarevilkenexplicitDirektiven somavanger

arbetsgivaravgifter. Däromfattas slopandettänkas sägs ettattavav
stimulansåt-eventuellskall omfattasför uppdragstagarenkrav att enav
inkomstredovisa inkomstenskalluppdragstagarengärd är att avsom

F-skattsedel. Detinneharuppdragstagarenochnäringsverksamhet att
haroch inte F-fysiskuppdragstagareinnebär äratt personsom

förslaget.omfattasskattsedel inte av
socialavgifter in-frånbefrielseförslag till lagutarbetatEtt m.m.om

författningsförslagen.redovisas iverksamhetsområdenvissaom
arbetsgivaravgiitemaför slopandetstatsñnansiella kostnadenDen av

tabellårs priserbrutto i 1995miljarder kruppgå till 5,9beräknas ca
för dessaegenföretagareegenavgiftema förNågra uppgifter12.1. om

redovisas ikostnaderstatsñnansiellabranscher föreligger inte. De som
branscher. gällerför vissa Detöverdrivnaemellertidtabell 12.1 t.ex.är

särskiljavarit möjligtdet intedärjämvägstransporter persontrans-att
statsñnansiellaöverskattadefrån övrig verksamhet. Den typenporter av

egenavgifter.bortfallettäckakostnader bör bidra till att av
förslaget sysselsätteromfattasdelbranscherbranscher ochDe som av

sysselsättningen.vilket 4150 000 utgör procentnämnare ca avpersoner,
arbets-slopademedvetentidigareUtredningen nämnts attär omsom

delar tjäns-för stimuleraidealisk formgivaravgifter inte någonär att av
förändramöjligtdock inteSom framgått dettesektom. är att mer-ovan

valda inriktningennackdel med denmarginellt. Envårdesskatten änmer
sänkning. Avtillgodogöra sigandra företag kommer attär ävenatt en

förslaget inteomfattasföretagframgått dekapitel har3 att en-som av
exaktmöjligtintekonsumenterna. Dettjänster tillproducerarbart är att

går vi-produktionenungefär 40fastställa denna andel, procent avmen
Åtgärderna såledeskommermyndigheter.företag ellertill andradare att

hushållens kon-ingår isig tjänsterutsträckning riktaavsevärdi mot som
vilketmiljarder,det sig 80framgårAv tabell 12.2sumtion. röratt om ca

konsumtionen.den privata10närmare procentmotsvarar av
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Tabell 12.2 Privat konsumtion efter ändamål 1994

Ändamål Utgifter
83 0l Restaurangutgifter 25,6
8110 Hár- och skönhetsvård 4,1
7141 Reparation fritidsvaror 4,3av
6380 Flyttning 0,2
6340 Taxi 1,8
6320 Buss och lokaltrafik 8,3
6310 Järnväg 2,4
6232 Körskolor 1
62 10 Reparationer, tillbehör 28,3
4520 Tvätt- och städtjänster 0,6
4320 Reparation hushållsapparater 0,6av
4 l 20 Möbelreparationer 0,6
3140 Hyresgästers reparationer 0,5
2220 Lagning skor 0,3av
2120 Lagning kläder 0,5av
Summa 79,1

skattereduktion för ROT-arbeten

Typ arbetenav

Den andra delen utredningens huvudförslag innebär skattereduk-av en
tion på reparation, ombyggnad och tillbyggnad vissa fastigheter.av
Skattereduktionen omfattar enbart de fall tjänsterna utförs i hemmet.

Det har varit utredningens ambition i möjligaste mån lägga förslagatt
jämställer arbete med vitt. Inom vissa desvart branschersom av som

föreslagits det dock knappast aktuellt.är Det gäller ochovan t.ex. re-
bilservice och vissastauranger, formertransporter, reparationer. In-av

dessa branscher förekommer visserligendet arbete, iom fler-svart men
talet förmodligen konsumentenär inte medveten detta. Det ärom sanno-
likt inte heller statsñnansiellt lönsamt åstadkomma sådan utjäm-att en
ning.

Det emellertid möjligtär ytterligare minska skattekilamaatt mellan
vad i mening kan betraktassnäv hemproduktion och mark-som som
nadsproduktion. Som framgått kapitel 11 har dock utredningen valtav

inte lämna något förslag inom dettaatt område. Däremot redovisar ut-
redningen i bilaga hur2 skattereduktion för hemtjänster skulle kunnaen
utformas.

skälAv utvecklats i kapitel harll utredningen valt enbart in-som att
kludera reparationer, ombyggnader och tillbyggnader fastigheter. En-av
ligt utredningens bedömning detta områdeär i allra högsta gradett som
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ochoch arbetefrån hemarbeteför konkurrenskan svartutsattanses vara
de föreslagnaaktuellt förfonn substitutdärmed den ärutgöra somav

sådant reglerasdagsläget finnsavgränsningama. I ett system genomsom
påbyggnadsarbeteskattereduktion för utgifter för1996:725lagen om

Reduktionen gäller underbostadshus och beskrivits i kapitel pe-som
såledesAvsiktenapril den december 1997.rioden den 15 1996 31 är-

något annorlunda fonn.reduktion fast idennaatt permanenta typ enav
mening endastbör enligt utredningensformer arbetenDessa om-av
arbetsgivaravgiñer-sänkningfattas skattereduktionen eftersom en avav

särskiljas fråntill just dessa områden ochsvårkan avgränsaattna vara
svårtmycketnybyggnation. praktiken kan detvad I varasom avses som

nybyggnationlägger ned påhur mycket tid arbetstagareavgöraatt en
verksamhets-företag bedriver bägge dessaoch reparation i ettt.ex. som

vanligt substitut tillHuruvida nybyggnation kanforrner. ettses som
nybyggna-kan for övrigt också diskuteras. Exkluderandethemarbete av

förändring förhållande till det gällandetion innebär inte heller någon i nu
ROT-avdraget.

väljervidare utredningenGraden substitut till hemarbete gör attav
småhus och innehavare bo-reduktionen tillavgränsa ägareatt avav

används förkomma i fråga destadsrätt. byggnader börDe är somsom
för ROT-arbetenbostadsändarnål. nuvarande skattereduktionendenI

såledesbor i hyreshus kommeringår hyreshus. De attäven personer som
till nuvarandevårt förslag i förhållande detmissgyrmas systemet.av

hyreshusetnormaltMotivet till denna begränsning det är ägarenär att av
utföra eventuella reparationer och ombyggnader. Denskall typen avsom

för hyresgästerna och där-blir således knappast aktuellaarbeten utgör
Om eventuellaheller någon konkurrent till marknadsarbete.med inte

och ombyggnad hyreshus bedöms nödvän-stimulanser till reparation av
för bostadspolitiken.diga bör detta i stället ske inom ramen

reparationer ochoch tillbyggnad kostnader förUtgifter för samtom-
underlaget tillunderhåll grunda till skattereduktion. Att begränsabör rätt

till besvärligavissa nämnda åtgärderna skulle ledaendast deav nu
utförs fastighetsägaren eller bo-gränsdragningsproblem. Arbete som av

inte grunda tillstadsrättsinnehavaren själv bör naturliga skäl rättav
arbetsgivaravgifter skallskattereduktion. likhet med slopandetI av

utförsskattereduktionen endast omfatta tjänster eller arbeten som av
näringsidkare innehar F-skattsedel.som
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Skattereduktionens storlek

Skattereduktionen föreslås uppgå till 30 underlaget och utgåprocent av
hushåll. Skattereduktionen får sammanlagt inte överstiga kr15 000per
år för småhus och kr10 000 år för bostadsrätt. Den skall till-per per en

komma fysiska Utgifterna ligger till förgrund skattere-personer. som
duktionen får inte kostnad i näringsverksamhet.utgöra en

Enligt utredningens mening behöver skattekilen sänkas i denna stor-
leksordning för vitt arbete någorlunda konkurrenskraftigtgöra medatt

arbete i denna sektor. Samtidigt innebär skattereduktionens kon-svart
struktion det införs begränsning eller tak den volym bliratt etten av som
föremål för sänkt beskattning. Skattereduktionen medför den produk-att
tivitetsfaktor diskuterats i kapitel 8 och kan11 sänkas ytterligare.som
De föreslagna tjänsterna kommer dänned i skattehänseende till vissatt
del bli konkurrenskraftiga med arbete.svart

Att utredningen väljer skattereduktion i stället för skatteavdragetten
sammanhänger med reduktionen lika mycket värd oberoendeäratt av
inkomst se kapitel 10. Ett avdrag däremot värde förstörreettger per-

med höga inkomster på grund den progressiva skatteskalan. Ursoner av
fördelningspolitisk synvinkel således skattereduktion föredra.är atten

Reduktionen bör endast innefatta arbetskostnadema i den utförda
tjänsten och således arbetskraftskostnader till 50 000 kr föravser upp
småhus och drygt 33 000 kr för bostadsrätter. Av administrativa skäl
bör skattereduktionen komma i fråga endast underlaget sammantagetom
uppgår till visst minsta belopp. Detta belopp förslås uppgå tillett l 000
kr.

Om den föreslagna reduktionen isolerat jämförs med den nuvarande
Skattereduktionen för ROT-arbeten kan reduktionen förefalla hög. Den
nuvarande reduktionen stiger med kr för4 500 småhusägare och med
5 000 kr för innehavare bostadsrätt. I 1993 års ROT-programav upp-
gick den genomsnittliga skattereduktionen för fysiska ut-personer som
nyttjade ROT-avdraget till 5 kr.000 Det dock inte orimligtär att antaca

reparationer varit eftersatta på grund denatt t.ex. realinkom-av svaga
stutvecklingen och de neddragna subventionema inom bostadssektom.
Det inte heller orimligt småhusär och bostadsrätteratt anta att är utsatta
för värdeminskning på 1,5 år exklusive prisföränd-procenten ca per
ringar. För småhus med taxeringsvärde miljonett l kr skulleett ca
reduktionen reparation eller ombyggnadmotsvara smärre tredjevarten
ar.

Den nuvarande skattereduktionen för ROT-arbeten beaktas inte vid
jämkning preliminär skatt. Enligt utredningens mening bör sådantav ett
förfarande dock möjligt med den föreslagna skattereduktio-vara av oss



tjänstesektornSOU förändrade avgifter och skatter 2571997: Förslag till17 inom

effekt likviditetseffektenförslaget skall få avsedd börFör att avnen.
möjligt.reduktionen uppstå så snabbt som

för utgifter för bygg-förslag till lag skattereduktionEtt utarbetat om
författningsförslagen.nadsarbete redovisas i

Avgränsningsproblem12.2

Nedsättningen arbetsgivaravgiftemaav

löneavgiftBefrielse från betala sociala avgifter och allmänFörslag: att
efter ansökan har registrerats för bedrivabör endast medges den attsom

skall i vissa fall upphävas.sådan verksamhet. Registrering kunna

branscherSom framgått avsnitt har utredningen i huvudsak valt12.1av
för arbetsgivaravgiftema. uppenbartavgränsning slopandet Ettsom av

många företagproblem med välja branscher avgränsning är attatt som
företagbedriver blandad verksamhet. Innebörden detta kan be-är attav

former transportverksamhet ochdriva olika verksamhet, t.ex.av varu-
handel. sådant fall skulle således del verksamheten omfattasI ett en av

arbetsgivaravgifter delen inte.förslaget avskaffade och den andraav om
också fråga fonner problematiska skiljaDet kan är attvara om som mer

åt. reparartionsverksamhetbilserviceverkstad kan både bedrivaEn t.ex.
och försäljningsverksamhet. sådant fall skall enbartI ett repara-

arbetsgivaravgiftema.tionsverksamheten omfattas nedsättningenav av
Verksamheten nedsatta arbetsgivaravgifter inom vissa stödom-med

råden, kapitelbeskrivits i har berörts liknande problem. Inomsom av
dessa områden kan arbetsgivare bedriver nedsättningsberättigadsom

område, efterverksamhet, inte hans huvudsakliga inom visstär sär-som
få mindreskild ansökan till nedsättning avgifter för denna del.rätt av

Som villkor för detta gäller konkurrenspåverkan i betydande gradatt mer
uppkommer nedsättning inte medges och den nedsättningsberätti-attom

verksamheten kan från övrig verksamhet.gade avgränsas
sannolikt huvudsak alla förändringar arbets-Det iär att typer avav

givaravgiftema, generella sådana, kommer bli föremål förutom att
gränsdragningsproblem i olika liknandeavseenden. Det uppenbartär att
svårigheter uppstår avgiñssänlcning efterbaseras andra kriterier,om en

företagsstorlek.t.ex.
därför frånEnligt utredningens bedömning bör befrielse betalaatt so-

cialavgifter och löneavgift endast efter ansökanallmän medges den som
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har registrerats för bedriva sådan verksamhet. Registrering skall iatt
vissa fall kunna upphävas.

Vissa regler vad gäller blandad verksamhet införas.bör Om det ar-
bete utförs i den avgiftsfria verksamheten inte klart och tydligt kansom
särskiljas från verksamheten i övrigt skall den avgiftsfria verksamheten

så del det samlade arbetet i denutgöra bedrivnastoranses gemensamtav
verksamheten dess andel omsättningen i hela verk-motsom svarar av
samheten. Om den avgiftsfria verksamheten minst 95utgör procent av
den verksamheten skall hela verksamheten utgöragemensamma anses

Äravgiftsfri verksamhet. den avgiftsfria verksamhetens andel denav
samlade verksamheten 15 eller mindre, ingen del verk-procent anses av
samheten avgiftsfri verksamhet.som

Kan den avgiftsfria verksamhetens andel den verk-av gemensamma
samheten inte på tillfredsställande utredas, skall ingen delett sätt av
verksamheten avgiftsfri verksamhet.anses som

Registrering skall upphävas den registrerats upphör be-attom som
driva verksamheten, inte följer villkor föreskrivits vid registreringen,som
inte följer föreläggande lämna självdeklaration, brister i redovis-attom
ningen eller betalningen skatt eller avgifter eller inte längre i övrigtav
uppfyller förutsättningarna för registrering.

Som framgått avsnitt 12.1 städverksanthet specielltutgör ettav pro-
blematiskt område. Mindre l verksamheten går till privatän procent av
konsumtion och villkorslös nedsättning arbetsgivaravgiftemaen av
skulle sannolikt förknippad med dödvilctseffekter. Enligtstora ut-vara
redningens bedömning bör därför endast den del städföretagens verk-av
samhet riktar sig hushåll och privat konsumtion bli föremål förmotsom
befrielse betala arbetsgivaravgifter. Det får således inte frågaatt vara

verksamheter där städning kan kostnad i närings-utgöraom anses en
verksamhet. För säkerställa sådant förfarande bör, förutom kravetatt ett
på registrering bedriva sådan verksamhet, uppdragsgivaren, dvs.att
kunden, underteckna form intyg ligger till grund för nedsätt-en av som
ning arbetsgivaravgiftema. Uppdragstagarens organisationsnummerav
och uppdragsgivarens skall framgå intyget liksompersonnummer av
storleken på arbetskostnaden. Genom detta förfarande intygar uppdrags-
givaren tjänsten utförts till viss arbetskostnad och kostnadenatt atten
för tjänsten inte dras kostnad i näringsverksamhet. Intygen skallav som
ingå i företagens förunderlag bokföring etc.

Kontroll verksamheten bedrivs enligt angivna föreskrifter börattav
enligt utredningens bedömning ingå normalt led i skattemyndig-ettsom
heternas skatterevisioner.

Kontroll- och avgränsningsaspektema redovisas vidare i författnings-
kommentarerna till förslaget till lag befrielse från socialavgifterom m.m.
inom vissa verksamhetsområden.
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från skatte-kontrollinsatserpåställer kravförslagUtredningens nya
resursförstärkrungbedömning börutredningensEnligtmyndighetema. en

dessa problem,för hanterakunna övervägas att

Skattereduktionen

skattereduktionenföreslagnadeninte hellerkontrollsynpunktUr är pro-
områdenaföreslagnasärskilja desvårtblemfri. kanDet attt.ex. vara

förbetungandeadministrativtbliocksånybyggnation. kanfrån Det
relativtomfattarreduktionenskattemyndighetema stortettattgenom

itillämpatsskattereduktionSamtidigt har dennatjänster.antal etttyp av
möjligtdärförDet börrutiner byggtsfungerandeantal år och varaupp.

för dagensuppgifter inomdessahantera system.att ramen
inbyggda in-vissaskattereduktion harockså betonasbörDet att en

skerdetangelägenbörsjälvkontroll. Konsumentenslag attomvaraav
förunderlagskallfakturoreftersomkorrekt registrering utgöraetc.en

liknande börPådeklarationen.i sättskattereduktionden görs ettsom
skattemyn-fakturor kommerdessamedvetenproducenten attomvara

tillhanda.digheten

tilloffentligt stödförreglerEG:s12.3

näringslivet

såRomfördragetiinteinnebärEG:s statsstödsregler annatatt angesom
sned-eller hotarkonkurrensensnedvrideroffentligt stödallt attär som

medlemsstaternahandeln mellanpåverkarochvrida konkurrensen som
innebärekonomiskalla insatserSom stöd räknasförbjudet. natur somav

gälla bidrag,branscher. kaneller Detföretagför enskildafördelar t.ex.
kansyftenavgifter. Stöd med vissareduceringskattelättnader och av
s.k.gällereller rådet. Detkommissionenprövninggodtas efterdock av

utveckling,for regionalstöd, stödbranschövergripandestöd,försumbart
ñskesek-jordbruks- ochbranscher, stöd tillspeciñkatill antalstöd ett

transportsektorn.stöd inomtorn samt
avgränsningutanför denliggaförefaller dessa undantaghuvudsakI

tydligt i RomfordragetSamtidigt detutredningen gjort. attangessom
utsträckningmarknaden i dendenoförenligt medstöd är gemensamma

kapitelframgåttmedlemsstatema. Somhandeln mellandet påverkar av
i prin-utvaltsbranscher och tjänsterexportinnehållet i dedock3 är som

försumbart.cip



260 Förslag till förändrade avgifter och skatter tjänstesektorn SOUinom 1997: 17

TillkännagivandeI kontroll statligt stöd och sänkningom av av ar-
betskraftskostnadema 97/C 1/05" redovisar kommissionen sin bedöm-
ning sektorsåtgärder kan förenliga med gemenskapsmark-av som vara
naden. Där sänkning desägs sociala avgiñema kanatt riktigten av vara
effektiv först den gäller sektorer i mindre utsträckning ärom utsattasom
för internationell konkurrens, särskilt inom vissa delar tjänstesektom.av
I till läget inom de sektorermotsats för stark intematio-är utsattasom
nell konkurrens tycks sänkning lönekostnadema inom de sektoreren av

skyddade från internationell konkurrensär desto lovandesom vara mer
med avseende på skapa arbetstillfällen, eftersom dessaatt verksamheter i
regel använder sig mycket mängder okvaliñcerad arbetskraft.storaav
Åtgärder för sänkning de sociala avgifterna inom dessa sektoreren ärav

dubbelt intresse. Dels har de ofta ingen eller ringa inverkan på kon-av
kurrensen och handeln mellan medlemsstaterna, dels har de betydandeen
sysselsättningsfrämjande potential. Kommissionen kommer därför under
normala omständigheter kunna inta positiv hållning till sådanaatt en
åtgärder. En del dessa åtgärder faller under artikel 92.1 för-inte iav
draget, eftersom de företag stöd, ofta mycket småföretag,tar emotsom

inbegripna handelninte mellan medlemsstaterna.är i Detta gäller i
synnerhet "nära " tjänstejöretag vårvissa kursivering. För andra talas
det växande nischer eller delsektorer där särskilt många arbetstill-om
fallen skapas inom vilka kommissionen i enlighet med riktlinjerna for
sysselsättningsstöd kan inta hållning till stöd skapandeen gynnsam av
ytterligare arbetstillfällen, förutsatt det inte påverkar konkurrensenatt
och handeln på sådant det strider gemskapsintressetett sätt påatt mot
sysselsättningsområdet.

Mot bakgrund detta finns det enligt utredningens bedömning ingenav
anledning förslaget strider EG:s regleratt anta offentligtatt stöd.mot om
Ur denna aspekt bör således genomförande förslaget möjligt.ett av vara
De föreslagna förändringarna måste emellertid anmälas till kommissio-
nen.

12.4 Arbetsgivaravgifter och pensioner

Arbetsgivaravgifterna och egenavgiftema har framgått kapitel 10som av
dubbel karaktär i den meningen de delvis betrakta skat-äratten att som

delvis avgifter. Om både avgift och förmånter, relaterade tillärsom
inkomst kan avgiften till viss del betraktas premie. För skatter rådersom
inget sådant förhållande. Arbetsgivaravgiftema avgift i ekono-utgör en
misk mening endast i den mån högre inbetalningar högre förväntadeger
förmåner. En hög avgiñs- eller premieandel skulle kunna innebära tek-
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niska finansieringen egenföreta-problem vad gäller löntagarnas ochav
sociala förmåner. Framför allt dessa förmåner kopplade tillärgamas om

inbetalningen avgift genomgången kapitel framgåttAv i 10 har attav
problemen i huvudsak gäller ATP-delen i pensionssystemet, medan and-

förefallerdelar relativt oproblematiska.ra
löntagare beräknas i dag pensionspoäng på grundval denFör av pen-

sionsgrundande inkomsten och inte utifrån hur mycket tilläggspen-
sionsavgift försäkradeden har betalat. influtna avgifternaDesom an-
vänds i princip för utgåendebetala de pensionema. samband medEttatt
betalda avgifter finns visserligen för den anställd kan dettaärmen som
knappast märkbart eftersom arbetsgivaren ansvarig försägas ärvara
avgiftsbetalningen. Pensionsrätt grundar sig på inkomst anställ-som av
ning dock inte beroende avgifter belöpande på inkomsten beta-är attav
las, dvs. pensionrätten bortfaller inte i de fall avgifter inte erlagts.

Egenföretagare betalar däremot sina avgifter själva och för dem finns
viss koppling avgiftermellan och fönnåner. koppling dockDenna ären

relativt Betalningen tilläggspensionsavgift bedöms nämligen försvag. av
sig avgiftsbetalningen samordnad med skatte- och avgiftsbe-ärtrots att
talningama i övrigt. Redan så mycket alla skatte- och avgiftsde-när av
biteringar för visst år har betalats betalningarna täcker tilläggs-ett att
pensionsavgiften får den skattskyldige de förmåner detmotsom svarar
årets pensionsgrundande inkomst. skattskyldige kan alltsåDen attgenom
betala bara del sin skatte- och avgiftsskuld skydda sina pensions-en av
förmåner. Detta beror på tilläggspensionsavgiften först betald.att anses
Ett belopp minst hela avgiften skall normalt ha betalatsmotsom svarar
före den oktober året efter taxeringsåret. fall tillgodoräknas intel I annat
tilläggspensionsavgiften den skattskyldige och konsekvensen blir denatt
skattskyldige förlorar pensionpoäng för det aktuella året.

Det gamla ATP-systemet innebär i grunden relativt små problem när
det gäller beräkna och fastställa löntagamas pensioner. ATP-att

renodlat fördelningssystem, vilket innebär inbetaldaärsystemet ett att
avgifter utnyttjas för utgåendebetala pensioner till pensionä-dagensatt

Det föreligger inga svårigheter beräkna behovet avgifter ochattrer. av
den möjlighet ligger till hands skjuter till detnärmast är att statensom
belopp avgiftssänkningen finansieringen diskuteras imotsvararsom
avsnitt 12.6. Pensionspoäng tillgodoräknas i dag för sjukpenningt.ex.
och ersättning från arbetslöshetsförsäkringen arbetsgivaravgiftertrots att
inte på transfereringar.dessa egenföretagareFör inom de utvaldatas ut
branscherna bör det räcka med regeln den skattskyldige förlo-att attom

pensionspoäng avgiften inte inbetalas avskaffas. På sättrar om samma
för löntagare skulle då tillskjuta det erforderliga beloppet.statensom

problem iEtt detta sammanhang kan vissa inslag i det reforrne-vara
rade pensionssystemet. En grundläggande utgångspunkt i det syste-nya
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åstadkomma ökad direkt koppling mellan avgifter och för-ärmet att en
Ålderspensionenmåner. i det refonnerade pensionssystemet skall finan-

sieras ålderspensionsavgiñmed på samtliga inkomstertas uten som som
Ålderspensionsavgiftenpensionsrätt. skall försäkringsmässigtger vara

fastställd. De avgifter betalas under förvärvstiden skall motsom svara
pensionsförmånerde försäkradeden statistiskt kan förväntas fåsettsom

ålderspensionär. intjänadeDen pensionsrätten skall därförut stäm-som
med de avgifter betalas in. I likhet med i dag skall detöverensma som

emellertid inkomsten och inte avgiften läggs till grund för be-vara som
räkning själva pensionsrätten. Den pensionsgrundande inkomsten förav

försäkrad fastställs varje år i samband med inkomsttaxeringen. Denen
pensionsgrundande inkomsten och vissa tillkommande pensionsgrun-
dande belopp det underlag pensionsunderlaget på vilkenutgör pen-- -
sionsrätt skall beräknas. falll det avgifter inte betalas bortfaller normalt
inte pensionsrätten. Pensionsrätten kan alltså i denna mening fristå-ses
ende från avgiftsbetalningen. pensionsrättDen tillgodoräknas densom
försäkrade skall uppgå till andel den pensionsgrundande in-samma av
komsten beräknas på grundval taxeringen till statlig inkomstskattav

Ålderspensionsavgiñenavgifter skulle ha inbetalats för. har fast-som
ställts till 18,5 pensionsgrundande inkomst PGI. En delprocent av av
ålderspensionsavgiñen, hälften har föreslagits, kan komma betalas iatt
form egenavgifter också på anställningsinkomster, dvs. löntagarnaav av
själva. beloppEtt motsvarande 2 avgiftsunderlaget förs tillprocent av
det föreslagna premiereservsystemet och fonderas i individuell premi-en
ereserv.

Avgiftsuttaget vid inkomster aktiv näringsverksamhet, egenföreta-av
skall analogt med det skall gälla vid inkomst anställ-gare, vara som av

ning. För egenföretagare bortfaller emellertid pensionsrätten avgifterom
inte betalas inom föreskriven tid avgiftema ingår normalt i den slutliga
skatten.

Huvuddelen de inbetalda avgiftema, 16,5 procentenheter, skallav
således användas för finansiera utgående pensioner inom fördel-att ett
ningssystem i princip karaktär nuvarande ATP-system.av samma som

inbetaldaDe avgiftema skall således i princip utnyttjas för betalaatt
utgående pensioner. bör därförDet finnas möjligheter beräknastora att
behovet avgifter och det skulle tekniskt möjligt till-att statenav vara
skjuter detta belopp via finansieringden redovisas i avsnitt 12.6.som
För egenföretagare i de utvalda branscherna bör det möjligt attvara av-
skaffa regeln den skattskyldige förlorar pensionsrätten avgif-attom om

inte inbetalas och tillskjuter detta belopp. En nackdel medten att staten
vår lösning graden skatteñnansiering socialförsäkringen ökarär att av av

avgiftema slopas i vissa branscher. Detta dock problemär ett ärom som
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all-arbetsgivaravgifter iförändringargällerundvika detsvårt näratt av
mänhet.

vis-föreslagitdock100 harSOU 1996:Skattebetalningsutredningen
föreslåstilläggspensionAvgiften föregenföretagare.förförändringarsa

avgiftsbetalningar.ochövriga skatte-jämställs medochsidoordnas
skatt-stärkas. Denförmånavgift ochmellansambandetskallSamtidigt

pensionsförmånerfulla när,garanteradinte längreskallskyldige vara
tilläggspensionsav-all skattdeldenendasti dag, motsvararsomavsom

avgifterochsamtliga skatterandelvissendastbetalats.Omgiften aven
tilläggspensionsavgiñi ställetskallbetalatsinkomstår harför ansesett

skatte-sammanlagdadeandelavgiñenstillproportionibetalatsha av
pensionsrättellerår. Pensionspoängdettaföravgiñsdebiteringamaoch
till denförhållandeitillgodoskattskyldigedenhärefter räknasskall pro-

för året.gjortstilläggspensionsavgiftbetalningenportionering somavav
kraft.iinteharFörslaget trättännu

skallprocentenhetertvå sättasdekanproblemEtt avstörre somvara
premie-till1994:96Dir.direktivenEnligtpremiereservsystem.till ett

avgiñ tillsärskildnågoninteemellertidkommerreservutredningen pre-
ålder-delingåskall denställetImiereservsystemet ut. avatt tas ensom

automatisktavgiftsunderlaget attkommerDärmedspensionsavgiñen.
enskil-denNärbådatill deavsättningamafördetsamma systemen.vara

medelskalltaxeringenmedsambandi motsva-fastställspensionsrättdes
premiereserv-enskildesdenöverföras tillintjänad pensionsrättrande

möj-bordeförfarandekapitalförvaltare. Dettanågon formhoskonto av
tillämplig idiskuteratslösning även ärtekniskadenliggöra att ovansom

fall.detta
föreslagits.avgiftsväxlingdenproblempotentielltEtt är somannat

och densänksnivånuvarandearbetsgivaravgiftens attinnebärDen att
belopp. Förmotsvarandehöjs medför löntagareegenavgiftenallmäima

problem.teknisktnågotdock inte dettadel innebär störreutredningens
delenåterståendefall densådantprincip iblir iInnebörden attett av ar-

bli 9,25beräknasuppskattningsvis kanbetsgivaravgiñen, procen-som
Effektemabranschema.aktuellai dedag, slopasilägretenheter än

lägre.naturligtvisfallsådantblir iprisnivån ett
degenomföramöjligtbedömning bör det attutredningensEnligt vara

ogenomför-teknisktskulleOm dettaföreslagits.förändringar varasom
ekonomiskbedrivamöjligheternakonstaterabara attbart kan attman

påverkamöjlighetengällervadåtminstonekraftigt, attpolitik begränsats
förändraenbartgår detredovisattidigarenedåt. Som attskatterna

miljar-360inbringadetvå skattermarginellt. Dessamervärdesskatten ca
sektornsoffentligatredjedel denutgjordevilketkr 1995,der över aven

Även föränd-svårolika skälinkomstskatten attinkomster. ärsamlade av
förhål-baser. Dettarelativt smalamedskatterfrämståterståroch dåra
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lande kan både uppfattas positivt och negativt beroende påsom synen
hur ekonomisk politik bör bedrivas. Det emellertid betydelsefullutgör en
restriktion för regering och riksdag det gäller möjligheternanär på-att
verka efterfrågan och effektivitet via skattesidan budgeten.av

12.5 Tidsperiod

Förslag: Utredningen avskaffandet arbetsgivaravgiftemaattanser av
och införandet skattereduktionen för ROT-arbeten inte skallav tidsbe-

åtgärderDegränsas. föreslås bör således blisom permanentav
Enligt utredningens bedömning bör åtgärderna kunna träda i kraft den l
januari 1998.

I direktiven att i situationsägs med svårt arbetsmarknadslägeetten är
det dock möjligt olika vår kursiveringatt temporära stimulansåtgärder
kan bidra till minska arbetslösheten".att I del direktivenen senare av

återigensägs de stimulansåtgärderatt studeras skallsom temporä-vara
Senare i direktiven emellertidnämns önskvärdhetenra. olikaatt attav

åtgärder begränsas tidsmässigt bör analyseras.
Det således inteär helt uppenbart hur direktiven skall tolkas i detta

avseende. Behoven ellertemporära insatser kanav permanenta sägas
intimt förknippade med på hur ekonominvara fungerar ochsynen orsa-

kerna till eventuella obalanser. Källan till stömingen och dess karaktär
kan ha betydelse för både valet åtgärd och dess avgränsning tidsmäs-av
sigt. Upplevs problemen stabiliseringspolitisk karaktär blirvara av upp-
giften i första hand försöka dämpa elleratt neutralisera konjunktur-
svängningarna så utvecklingen framföratt allt produktion och syssel-av
sättning får jämnt förlopp. I sådantett fall kan detett högst befogatvara

tidsmässigt begränsaatt eventuella insatser. Om problemen däremot är
effektivitetskaraktär kan det i ställetav befogat åtgärdermedvara som

har effekt under lång tid. Syftet med den åtgärdertypen höjaär attav
nivån på tillväxtkurvan effektivare användning tillgängligagenom en av

Det ligger i sakens sådana åtgärderresurser. natur bör fåatt verka under
lång tid.

Utredningens syfte kan kommasägas med förslagatt däm-vara som
arbetslösheten. De problemställningarpar aktuella inomär tjänste-som

sektom se kapitel ll har emellertid lett till utredningens arbeteatt
främst inriktats öka effektiviteten imot ekonominatt förbättraattgenom
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förbättradärmedochinformationförmedlaförmågaprissystemets att
det främstbedömningutredningensEnligt ärresursutnyttjandet. genom
sysselsättningsef-eventuellafunktionssättekonominsförbättraatt som

effektivi-ökatillsyftarförslagtidsbegränsa attuppstår. Attfekter som
ochbetydande problemmedförknippatsannoliktskulle san-teten vara

meningsfullt.mindreupplevasnolikt som
Utred-kapitel 10.iredovisatsharproblemgenomgång dessaEn av

tids-invändningenfrämstakanskeden motpådärpekadeningen enatt
förväntningarochpå incitamentpåverkandenbegränsning som enrör

företagtidsbegränsad haråtgärdOmfå.åtgärd kan är san-temporär en
ochinvesteringarformåtgärder ividtaincitamentsmå t.ex.nolikt att av

gradhögreförmodligen igällerDet änmarknadsundersökningar. om
utred-marknadupparbetandetinvesteringardessa somav en nyavser
pekarDanmarkfrånErfarenheternadelartillförslagningens rör.stora

varit bety-hemtjänstersubventionentidsbegränsningenpå enatt avav
drygtendastvolymenlågadenbakom motsvarardelsefull faktor som

heltidsarbeten.0002 nya
jämviktsarbetslösheten.kapitelberördes i 10aspekt årEn somannan

finns detlågutbildadeinriktaskanförslagutredningensOm mot t.ex. en
ni-sådanttidsbegränsalångsiktigt. Att ettnivån reducerasmöjlighet att

återvänderlågutbildadeGruppengenomtänkt.förefaller mindrevåfall
storleksord-då iproblemetocharbetslöshettillförmodligen är samma

jämviktsarbetslösheten krä-reduktionutgångspunkten. Enining avsom
lösningar.långsiktigaver . tidsbe-meningsfulltdet mindrebedömning attutredningensEnligt är

Effekti-ekonomin.ieffektivitetentill ökasyftaråtgärder attgränsa som
riskuppenbardet finnslångsiktigt och attlösasvitetsproblem bör enen
arbetslös-ochsysselsättningeffektersmåfår myckettidsbegränsning

negativfårtidsbegränsningbakgrundFramför allthet. attmot enenav
Utredningenmarknader.intressepå företagensinverkan öppnaatt nya
kapitlet börtidigareföreslagits idedärförföreslår insatseratt som

syssel-ökatillfälligtenbartOm målet däremotbestående. är attvara
alternativ.bättrestabiliseringspolitiktraditionellkan ettsättningen vara
successivtförslagutredningenseffekternaockså påpekasbörDet att av

tillgodogörakommerpå siktlöntagarnaminska attkommer attatt genom
arbetsgivaravgiftssänkningen.delalltsig större aven

krafti den lträdaförslaget kunnabedömning börutredningensEnligt
januari 1998.



266 Förslag till förändrade avgifter och skatter inom tjänstesektorn SOU 1997: 17

12.6 Finansiering

Förslag: Slopandet arbetsgivaravgiftema finansieras sänktav genom
grundavdrag, avskaffat representationsavdrag och höjd tobaksskatt.

Skattereduktionen för ROT-arbeten finansieras via höjd reavinstbe-
skattning för småhus och bostadsrätter.

Nedsättning arbetsgivaravgifterav

Slopandet arbetsgivaravgiftema och egenavgiftema förav egenföretaga-
kan enligt avsnitt 12.1 beräknas kosta 6 miljarderre brutto. Ica sam-

band med beräkningar hur förändrade arbetsgivaravgifter påverkar deav
offentliga ñnansema normalt lönernaantas kommeratt påverkas.att
Långsiktigt finns det, framgått kapitel 10, starka skälsom av att anta en
sänkning arbetsgivaravgiftema tillfaller löntagarna i formav höjdaav
löner. Om så fallet, blirär normalt resultatet dessa löneökningarav att
ungefär hälften ökningen återgår till den offentliga sektorn i formav av
ökade skatter och avgifter. Eftersom arbetsgivaravgiftema föreslås slo-

helt kommer dock inte de ökade lönernapas beräkningsgrundutgöraatt
för några former arbetsgivaravgifter kan återgå tillav staten,som utan
enbart på andra former skatter och avgifter. Nettoeffekten för denav
offentliga sektorn kan därför beräknas uppgå till 60 denprocentca av
beräknade sänkningen. Finansieringsbehovet uppgår bakgrundnetto mot

detta till 3,6 miljarder kr. De antagandenav övervältringca dis-om som
kuterats i och för sig främströr generell sänkningovan arbetsgi-en av
varavgiftema och det råder viss osäkerhet effektema vid partiellom en
sänkning. På mycket lång sikt finns det dock inga skäl löner-att anta att

skulle stela för speciella sektorer, individerna ellervara regioner. Där-
det framgåttäremot kapitel rimligtllsom övervältringenattav anta att

längre tid avgiftssänkningentar kan inriktas speciellaom sektorermot
eller grupper.

Totalt föreligger såledessett nettofinansieringsbehovett i storleks-
ordningen 3,6 miljarder kr.

Utredningen bedömer del finansieringenatt kan skeen av genom en
sänkning det s.k. grundavdraget. Grundavdrag frånav dengörs taxerade
förvärvsinkomsten för beräkna individemasatt beskattningsbara för-
värvsinkomst. Grundavdraget utgår från grundnivå beräknasen som
utifrån basbeloppet. För närvarande uppgår grundavdraget till 24 pro-

basbeloppet, vilketcent 8 700 kr.av Enligtmotsvarar utredningens me-
ning bör det möjligt ned grundavdragetatt trappa tillvara 22 procent av
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tillskott till finansieringen påsådan sänkning 1,4basbeloppet. En ettger
Utredningen medveten förändringar in-miljarder kr är attnetto. om av

finansieringsaltemativ.komstskatteskalan inte något idealiskt Denär
för låginkomsttagare. Samtidigt förlorargenomsnittliga skatten ökar

kronor Förändringaremellertid höginkomsttagare i räknat.mer av grun-
i huvudsak påverkar marginal-davdraget har den fördelen de inteatt

princip förändring bara har inkomsteffektskatten. I dettaär en som en
några skattekilar prissystemet. böroch inte skapar Denstörsom som

i positiv rikt-därmed kunna ha potential påverka arbetsutbudetatten
förslag. sänk-inriktning ligger i linje med utredningens Enning. En som

ñnan-innebär vidare alla får medning grundavdraget att attomav vara
tjänstesektom. förändring arbetsgivar-siera åtgärderna inom En t.ex.av

avgiñema hade inneburit enbart löntagarna drabbats finansiering-att av
en.

Enligt utredningens bedömning bör företagens avdrag för representa-
ñnansieringskälla. förtion kunna ytterligare Avdragetutgöra en repre-

sentation vid ingången enligt vår meninghalverades 1997 och börav
kunna avskaffas helt. inkomstförstärkning miljonerDet 500ger en ca
kr. Vårt förslag innebär icke oväsentlig sänkning restaurangpriser-en av

företagenvilket kommer tillgodo.ävenna,
finansieringen arbetsgivaravgiftemaSom sista led i de slopadeett av

föreslår utredningen höjning tobaksskatten. Tobaksskatten haren av
fr.o.m. januari höjts med vilketden 1 1997 25 ärprocent, en anpass-ca
ning till EU:s tobaksskattesystem. En ytterligare höjning i stor-samma
leksordning måste fr.o.m. for uppnåske den januari 1999lsenast att
fullständig anpassning. Höjningen tobaksskatten beräknas in-av ge en
komstförstärkning på miljarder kr1,7 netto.ca

Totalt har utredningen därmed anvisat miljarder i finansie-3,6 netto
arbetsgivaravgiftema.ring de slopadeav

48 från övervältringen arbetsgivaravgiftemaUtredningen har utgått i kommeratt attav
tid eftersom nedsättningen inriktadlång knappast kanta är sägasmot grupper som

löneledande. Det naturligtvis fullt möjligt utredningen dragit felaktigär attvara en
slutsats i avseende.detta

Finansdepartementets berakningskonvention sänkning arbetsgivarav-I antas att aven
gifterna första ökar vinster tredjedel och tillunder det året löner och med varderaen

tredjedel sänker priset, i detta fall med miljarder vardera. Efterdvs. 2 5 år antasen
vinsternalönerna öka med miljarder kr och med miljarder. lang sikt ökar3 1,5 På

priserlönerna med 6 miljarder kr och vinster och opåverkade.är
Applicerat förslag skulle denna konvention innebära nettokostnaden förpå vårt deatt
slopade arbetsgivaravgiftema skulle till miljarder Finansieringenår uppgå kr.1 4,7

till miljarder kr, varför underskott miljarder Efteruppgår 3,5 på 1,2 uppstår. 5 årett
sjunker till miljoner och varaktiga effektenunderskottet 800 kr den noll kr.ärca
Utredningen har räknat med de slopade arbetsgivaravgiftema kommer ökaattatt sys-
selsättningen med 000 Om priset, enligt konventionens antaganden,25 personer.ca
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Tabell 12.3 Finansiering slopade arbetsgivaravgifterav

Nettofinansiering miljarder kr

Skattelätmader
Slopade arbetsgivaravgifter enligt tabell 3,6
12.1

Finansiering
Sänkt grundavdrag 1,4
Avskaffat representationsavdrag 0,5
Höjd tobaksskatt med 25 1,7procent

Summafinansiering 3,6

Skatteredttlctionen

När det gäller finansieringen skattereduktionen för ROT-arbeten harav
utredningen valt föreslå finansiering reavinstbeskattningenatt rören som
för småhus och bostadsrätter. Motivet till denna inriktning denär att
föreslagna skattereduktionen för ROT-arbeten kan förväntas påverka
värdet på de fastigheter blir föremål för ROT-insatser. huvudsakIsom
bör skattereduktionen kapitaliseras formi högre värde på de be-ettav

fastigheterna.rörda
I samband med skatterefonnen skattesatsen för reavinster vidsattes

försäljning småhus och bostadsrätter till 30 vilket likaprocent,av var
med den generella nivån. Samtidigt infördes särregel innebar atten som
skatteuttaget maximerades till 9 försäljningssumman. 1993procent av
sänktes skattesatsen till 15 och samtidigt slopades särregelnprocent som
inte ansågs nödvändig med hänsyn till det samtidigt införda systemet
med uppskov.

höjningEn reavinsten på privatbostäder kan bakgrundmotav av
detta motiverad uppskovsinstrumentet behålls.vara om

endast skulle sänkas med tredjedel, dvs. 3 i stället för 10 kanprocent procent,en ca
sysselsättningsökningen beräknas uppgå till 8 000 Statsfinansema kom-ca personer.

stärkas med miljarder1,2 kr följdatt denna sysselsättningseffekt.mer ca som en av
Med hänsyn till denna dynamiska effekt skulle således förslaget finansierat påvara
kort sikt och enligt den beräkningskonvention gällande.ärsom
Utredningen dock den bedömningen beräkningskonventionen igör huvudsak före-att
faller baserad studierpå analyserat generella sänkningar arbetsgivarav-vara som av
gifterna. Som framgått kapitel 10 och finns11 det emellertid anledning attav anta att
övervältringen betydligt längre tid sänkningen kan inriktastar sektorer ochmotom
sysselsatta inte löneledande och har inflytandeär lönebildningen.ett Detsvagtsom

just sådan inriktning förslagvårt har ochär det finns därför anledningen att anta att
övervältringen betydligt längre tid vad konventionenstar antaganden visar.än
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kapitel kan den föreslagnautredningens bedömning se llEnligt
beräknas kosta miljard kr. Enskattereduktionen för ROT-arbeten lca

kanpå privatbostäder från till 25reavinstskatten 15höjning procentav
meningmiljard kronor. Enligt utredningensberäknas inbringa lnetto ca

för skatte-huvudsakliga ñnansieringskällankunna denbör detta utgöra
reavinst-ROT-sektom. samband med höjningenreduktionen inom I av

återinföradet möjligt den 70-skatten bör det ärövervägas attom
förluster tidigare fanns.procentiga kvotering somav
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till särskilt servicestödPrincipskiss13

for pensionärer

till deni kapitel harforslag redovisats 12De avgränsats att avsesom
också utredningens uppdrag. Samtidigttjänstesektom, vilketprivata är

offentlig hushållsnära tjänstesektorgränsdragningen mellan privat ochär
primärkommunala hushållsnära tjänste-i många fall godtycklig. Den

hushållets andelsektom substitut till arbete utgör störreär eget ensom
hushållsnära kommunalasysselsättningen den privata sektorn. Denänav

och privata Sammanlagtomfattar anställda den 190 000.280 000 caca
således halv miljon sysselsatta.nämnare en

hushållsnäraFigur sysselsatta tjänster13.1 inom

Reparationeroch fritidshemFörskolorövrigtRenhållningoch daghemoch51200,nanm 13300035800Taxi .10400
Buss-ochlokaltrafik

24800

Järnväg
18200
Reltsglzâtöibanger

Serviceoch
hemtjänstföräldre

147000

Källa: SCB.

Enligt utredningens bedömning bör denna sektor analyseras närmare
och då med speciell tonvikt på pensionärernas behov. Utredningen har

fråga utförligt förknip-valt analysera denna relativt eftersom den äratt
pad med och oklarheter.problem
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Inledningsvis i avsnitt 13.2 redovisas vilka regler gäller för densom
sociala hemtjänsten och hur den utvecklats år. Därefterunder isenare
avsnitt diskuteras vilka principer gäller för kommunala avgif-13.3 som

avsnitt fors diskussionI 13.4 pensionärernas ekonomiskater. en om
Avslutningsvisstandard. i avsnitt 13.5 redovisar utredningen prin-ett

cipskiss hur särskilt servicestöd for äldre kan utformas.över ett

Bakgrund13.1

Huvudsyftet med utredningens arbete lägga forslag kan kom-är att som
öka sysselsättningen inom delar tjänstesektom försökaatt samt attma av

uppnå effektivare allokering ekonomins kommunalaDenen av resurser.
hemtjänsten framför relevant utifrån faktumallt det den har mins-är att
kat kraftigt i omfattning under år, funge-inte avlöstssenare men av en
rande marknad for äldreservice. kommunala hemtjänsten ocksåDen är
viktig utifrån syñeutredningens eftersom det sig så volymerrör storaom

sysselsättning. finns emellertid goda skäl i övrigt förDet sti-även attav
mulera hushållsnära fortjänstesektor äldre. Därigenom det bl.a. möj-är
ligt uppnå:att

Ökad service trygghet foroch äldre.
Ökad valfrihet for pensionärer.
Möjlighet för privata entreprenader.
Ökat arbetsutbud hos anhöriga.

Den viktigaste frågan således varfor det inte uppstår privatär en
marknad kommunernas hemtjänst minskar. Svaret sannoliktnär är att
det kombination politik- och marknadsmisslyckande, medär ton-en av
vikt på det förstnänmda. s.k.Dessa bägge misslyckanden sammanhänger
med kommunerna i praktiken har monopol på tjänster for äldreatt ett
och finnsdet prissättningsproblem på marknaden för hemtjänster.att ett

Hemtjänst13.2 del generellen av

välfardspolitik

Sjukvård och del generell välfärdspolitik. Generell väl-äromsorg en av
färdspolitik syftar till alla, inkomst, utbildning,att oavsettge samma
sjukvård och omsorg.

Äldreomsorgen består delar; sjukvård bedrivs lands-treav som av
tingen, bedrivs primärkommunema servicesamtomsorg som av som
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socialtjänstlagen ochBådeoch matlagning.inkluderar städningbl.a.
eller sjuka.de gamlavård ochsjukvårdslagen reglerar omomsorg

Lagstiftning

ii form hjälptillhandahålla tjänsterskyldighetKommunemas att av
i socialtjänstlagenäldre reglerasoch omvårdnadservicehemmet,

vistas iför dehar det1980:620. Kommunen attyttersta ansvaret som
Socialnämnden ibehöver.hjälp defår stöd och denkommunen det som

omvård-service ochhjälp i hemmet,färdtjänst,börkommunen genom
for denunderlättaliknande social tjänstdagverksamheter ellernad, en-

särskilt gällermed andra. När detoch ha kontakterbo hemmaskilde att
får möjlighet levasocialnämnden verka for deskalläldre attattpersoner,

imeningsfull tillvaroaktiv ochsjälvständigt och haoch bo att gemen-en
får godamänniskorvidare verka for äldreandra. skallskap med Den att

ochoch hjälp i hemmetbehöver stödbostäder och dem annansomge
lättåtkomlig service.

förhållan-och kommunernaallmänt hållnaNämnda regler ettär ger
på de tjänsteromfattningensjälv bestämmadevis attstort utrymme som

tjänster-omfattningenminstatillhandahåller äldre märmiskor. Dende av
till bi-i socialtjänstlagenbestärmnelsema 6 §bestäms rättenomavna

socialnärnn-biståndenskilde har tillstånd. föreskrivs denDär rättatt av
behov inte kanlivsforing i övrigt, hansförsörjning och sinden for sin om

biståndet tillforsäk-enskilde skalltillgodoses Densätt.annat genom
den enskilde krävatill bistånd kanlevnadsnivå.skälig Denna rättras en

beslutkan kommunenskommunenkommunen och, över-vägrar,omav
då kan ålägga kommunenforvaltningsdomstol,klagas till att utgesom

förvaltnings-bistånd kantillbiståndet. och medI prövasrättenatt av
praxis i desinRegeringsrättendomstolama detär ytterst som genom

hjälp i hemmetomfattningen denfallenenskilda närmare somavanger
tillhandahålla.skyldigakommunerna är att

olika insatser. Iför radsamlingsbegreppSocial hemtjänst är ett en
dagverksamhet och ledsa-hemhjälp,forsta hand socialbegreppet iryms

telefonservice,trygghetslarm,sådana tjänstergarservice. Men även som
Social hemhjälp kan i siningår i begreppet.fotvård och matdistribution

hjälp medomvårdnad. Med serviceindelas i service och atttur avses
riktar sigomvårdnad tjänstermedanhandla, städa, tvätt etc. somavser

individen personligen.till
tillhandahållaskyldigheterfor kommunernasgårVar attgränserna

Regeringsrättens do-tidigare dethemtjänst Somsocial är ytterstsagts
for de enskildasbiståndsmål dei rättnämnare gränsernasom angermar

tolkning vadoch då domstolensenligt socialtjänstlagen närmast somav
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ingår i skälig levnadsnivå. Därigenom tydliggörs också kommunernasen
skyldigheter det gäller omfattningen på denär sociala hemtjänster som
de skyldiga tillhandahålla.är Enligt förarbetena tillatt socialtjänstlagen
bör det vid prövningen till bistånd helhetsbedörrmingrätten görasav en
utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det därför svårtär sägaatt
i vilken utsträckning kommunerna skyldiga tillhandahållaär socialatt
hemtjänst i det enskilda fallet.

Äldreomsorgens utveckling

Social hemtjänst omfattar social hernhjälp,nämnts dvs. servicesom ovan
och omvårdnad i det ordinarie bostadsbeståndet och i servicebostäder,
dels form service eller omvårdnad dagverksamhet ochannan t.ex.av som
ledsagarservice. Andra verksamheter trygghetslarm, telefonservice,är
fotvård och matdistribution.

Social hemhjälp indelas i service och omvårdnad. Service omfattar
verksamheter hjälp med handla, städa,t.ex. lagaatt tvätta,som mat,
distribution medan omvårdnad sådana tjänstermat etc. riktarärav som
sig till individen personligen. De kan handla hjälp fört.ex.senare attom
kunna och dricka, klä sigäta och förflytta sig och sköta personlig hygi-
en.

Statistiken det gäller beskrivanär inriktningen och omfattningenatt
den sociala hemtjänsten i många avseenden bristfällig.är Vi har förstav

och främst valt utnyttja den statistik beskriveratt utvecklingensom av
hemtjänsten eller äldreomsorgen relaterad till olika boendeforrner. Den

i lägre grad information vad service och omvårdnad,ärger om som men
visar i stället utvecklingen for speciellt intresse förären grupp som av
utredningen, nämligen de fortfarande bor kvar i vanliga bostäder.som

Som framgår figur har13.2 antalet omfattas nå-av personer som av
fonn äldreomsorg minskat relativt kraftigt under dengon av senaste

femtonårsperioden, eller från 330 000 till 280 000. Mestca personer ca
markant nedgången för dem iär ordinärt boende minskat med när-som

Övriga90 OOO former ligger antalsmässigt på relativtmare personer. en
konstant nivå, förutom boende i servicehus ökat relativt kraftigt.som
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Figur 13.2 Antal med äldreomsorg fördelat efter boendeformerpersoner
Antal
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Källa: Socialdepartementet 1996.

Samtidigt har emellertid antalet år ökat65 med 13överpersoner pro-
ca 180 000 personer och antalet 80-åringarcent med 60närmare pro-
150 000 personer Om begränsar till icent procent. oss personer or-

dinärt boende, och relaterar omfattningen till befolkningssiffrorna, blir
utvecklingen tydlig figur 13.3. Bådeän 65-79 år och 80mer gruppen
år och äldre har minskat krañigt. Mindre 5 åldersgruppenän procent av
65-79 år får någon form hemtjänst i ordinärt boende, vilketnumera av
kan jämföras med 10 1980.över procent
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Figur 13.3 Antal med hemhjälp i ordinärt boende innevånare1 000personer per
åldersgruppernai 65-79 år och 80- år
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Källa: Socialdepartementet 1996.

Förutom minskning antalet har det skett bety-ävenen av personer
dande förändringar det gäller antalet hjälptimmar. Antaletnär med social
hemhjälp l-25 timmar månad har minskat kraftigt, framför allt iper

65-79 år. Samtidigt har det skett viss ökning antalet ochgruppen en av
andelen med hemhjälp på 50 timmar eller månad.personer mer per

Tabell 13.1 Personer med social hemhjälp fördelade ålderefter och antal hjälp-
timmar. Antal 1 000 innevånareper
Procent

1988 1995
65-79 år

timmar1-25 månad 64,7 33,9per
26-49 timmar månad 10,0 8,2per
50 timmar månad eller 8,7 9,1per mer

år80-
timmar1-25 månad 236,9 160,0per

26-49 timmar månad 54,4 49,1per
timmar50 månad eller 53,5 61,2per mer

65- år
timmarl-25 månad 104,2 67,8per

26-49 timmar månad 20,2 19,2per
timmar50 månad eller 18,9 23,1per mer

Källa: Socialdepartementet 1996.

Den vanligaste formen insats inom den sociala hemtjänsten ärav
städning. I ordinärt boende har drygt 80 bi-procent omsorgstagamaav
stånd med städning, medan 45 får personlig omvårdnad. And-procentca
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vanliga former insatser i ordinärt boende ärenden, inköpär tvätt,ra av
boendeformer har boende ioch matdistribution. särskilda de väsentligtI

omvårdnad.högre utsträckning hjälp med personlig

Tabell boende13.2 Andel i särskilt ordinärt boende har olikapersoner resp. som
former hemtjänstav
Procent

hemtjänst Särskilt boende Ordinärt boendeTyp av
procent procent

Personlig omvårdnad inkl. 88 46
personlig assistans enligt
SoL
Städning 90 82
Tvätt 82 44
Matdistribution 24 24
Ärenden, inköp 49 35
Ledsagarservice, SoL 12 4
Avlösning 3 3
Trygghetslarm 64 32
Hjälpmedel 41 12
Fotvård 27 4
Källa: Socialstyrelsen 1996.

det gäller utvecklingen förefaller inte antalet årsar-När av resurser
betare inom äldre- och handikappomsorgen ha minskat under deatt se-

åren, Mellan och ökade antalet10 1986 1994tvärtom.naste snarare
årsarbetare med eller med från23 000 20nämnare procentpersoner,

000.till123 000 146 Under motsvarande period ökade antalet perso-
år år65 med och antalet 80 med 306över överprocentner ca ca pro-

cent.
År 1994 uppgick kommunernas kostnader for äldre- och handi-

kappomsorgen till drygt miljarder kr, miljarder kr avsåg52 30varav ca
särskilt boende miljarder kroch 15 stöd i ordinärt boende. fasta priserI
ökade kostnaderna med mellan och Mellan30 1985 1990.procentca

och kostnaderna1990 1994 med drygt 80 vilket sannoliktsteg procent,
Ädelrefonnentill del SOU Socialdepartemen-avspeglar 1996: 163,stor

1996.tet,
Sammanfattningsvis förefaller omstruktureringen inom äldreomsor-
medfört antalet vårdtagare har minskat kraftigt. Sedan mittenattgen av

både1970-talet har antalet och andelen äldre i olika åldersgrupper som
får hemtjänst minskat. I början 1980-talet fick ålder-22 procentav av
spensionärema hemtjänst och i uppgårdag andelen till knappt 10 pro-

Variationen kommunernamellan med avseende hemtjänstenscent.
lågtåckningsgrad och 1994 mellan och för3 20är stor, procent procent

49sou 1996:163.
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åldersgruppen 65 år. För den äldsta åldersgruppen åröver 80 lågöver
variationen mellan 6 och 40 Samtidigt antaletprocent procent. som
hjälpmottagare minskat har hemtjänstverksamheten byggts och antaletut
hjälptimmar har ökat kraftigt under l980-talet. har inneburitDetta en
kraftig förskjutning insatserna till de allra äldsta och till dem med deav

omfattande hjälpbehoven och vård och ökandemest andelav omsorg en
hjälptagare har kunnat få omfattande insatser i det hemmet.mer egna

Trots äldreomsorgens insatser alltmer koncentreras till de äldsta,att
har dock både hemtjänst och institutionsvård minskat i åldersgrup-även

år och80 äldre. Att färre gamla idag har hemhjälp beror troligen påpen
det har blivit svårare få hjälp, eftersom den offentliga hjälpenatt att

koncentrerats till de allra hjälpbehövande, och på färre sökermest att
hjälp.

Enligt Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering och organi-om
2000sation HSU har många kommuner prioriterat bort hjälp med

enklare hushållstjänster till förmån för omvårdnadskrävande pati-mer
och det finns inget för närvarande påtyder dennaenter utveck-attsom

lingstrend kommer brytas. Vissa behov tidigareatt ansettssom vara
samhällets tillgodose bl.a. hjälp med olika hushållsgöromålattansvar - -
får i dag många äldre i praktiken klara själva eller med hjäp anhöriga.av
Det blir allt vanligare äldre vid behov köper dessa tjänsteratt
fönsterputsning, städning etc. kommunen eller privata entreprenörer.av
Den enbart behöver hjälp med dessa insatser köpasom attuppmanas
tjänster privata firmor, och den inte har råd hänvisas till sökaav attsom
socialbidrag för sina kostnader.

I praktiken finns det tendenser till servicedelen i äldreomsorgenatt
håller på reduceras kraftigt och på sikt finns det risk föratt denatten

eller mindre kan komma upphöra. Orsaken dels kommu-att ärmer att
minskar samtidigt andelen äldre ökar, dels kom-nernas attresurser som

allt börjar tillämpa marknadsmekanismer, dvs. prissätt-munerna mer
ning, för minska efterfrågan på service och produktionenatt överstyra
till omsorgsdelen. kanDet diskuteras omsorgsdelen hållsäven om uppe
på acceptabel nivå. Socialtjänstlagen gamla med behov skallsäger atten
ha till hemservice, den ekonomiskarätt verkligheten innebär attmen
praxis förskjuts allt längre bort från lagens intentioner.

Mot bakgrund detta motiverad frågaär städ-serviceav en om som
eller matlagning för alla äldrening del i generell väl-ärnumera en en

färdspolitik Att kommunerna idag har höga avgifter och kraftigt mins-
kar verksamheten tyder på servicedelen får allt mindre inslagatt av ge-
nerell välfardstjänst. Det i fall tjänster kommunernaär priorite-vart som

ned och låter höga avgifter efterfrågan avgifterna diskuterasstyrarar
i detalj i avsnitt 13.3.mer

5° sou 1996:163.
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Oberoende detta kommer det demografiskt betingade behovetav av
sjukvård, dvs. fler i befolkningen blir äldre vårdbehövande,ochatt att
öka fram till 2010 med Gapet5-6 omkring sekelskiftetär störstprocent.
då det 8 eller ungefär 7 miljarder kr. Sjukvård emellertidär ärprocent
inte fråga för tjänstebeskattningsutredningen eftersom sjukvård inte ären
substitut till hushållets arbete.egna

Det däremot hemservicen. Behovet kommunernas äldreomsorgär av
ökar med 10 eller med miljarder5,5 kr, fram till sekelskiftet ochprocent,
med 20 eller 10,2 miljarder kr, till år SOUnärmare 2010procent,
1996: 163. Mätt i antal sysselsatta detta, räknat med 250 000motsvarar
kr sysselsatt, drygt 40 000per personer.

Tabell 13.3 Den demografiska utvecklingens betydelse påför kraven tillresurser
kommunernas äldreomsorg
Miljarder kr, priser,1994 års bruttokostnader rensade från intema kostnader
År 65-74 år 75-84 år 85- år Totalt
1994 6,1 20,9 25,7 52,6
2000 5,4 22,1 30,6 58,1
2005 5,5 21,2 33,9 60,9
2010 6,7 19,9 36,2 62,8
Källa: SOU 1996:163.

Av ökningen kan 5 procentenheter tillskrivas förväntad folk-en
mängdsökning och 14 procentenheter åldrande befolkning. Det så-åren
ledes framför allt kostnaderna för de allra äldsta år85 och äldre som
beräknas öka l0,5 miljarder kr. Av tabellen framgår vidare deatt som

år eller85 äldre i anspråk 50är kostnaderna för äldre-tog procentca av
1994. Denna andel beräknas öka till år58 2010.procentomsorgen

Enligt beräkningar HSU 2000 kommer det uppstå mel-att ettav gap
lan behov och basscenariot ligger i storleksordningen 16-resurser som
17 år 2000 miljarder8-8,5 kr och 24 12 miljarderprocent procentca
kr år 2010. Huvuddelen kan inte tillskrivas dengapetav svaga resurs-
utvecklingen, orsakas främst befolkningsutvecklingen, därutan anta-av
let 85-åringar och äldre beräknas öka med 40 under planering-procent
sperioden. börDet kalkylema bygger på statsbidragenpoängteras att att
till kommunerna sänks realt fram till år 2010.sett

kanDet alltid diskuteras hur realistiska dessa bedömningar förär
äldreomsorgen. Exempelvis kan 75-åring friskare1999 än mot-en vara
svarande 1989. De ansvariga politikerna kan ha1989 under-person
skattat de äldres förmåga. Uppgifter kommunernas besparingarom an-
tyder ändå det finns mellan kommunernas ochatt ett stort gap resurser
de äldres behov hemservice.av

HSU 2000 det kan finnas skäl vilka tjänsteratt övervägaattanser
skall tillhandahållas inom äldreomsorgen. Under år har detsom senare
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skett kraftig koncentration till omsorgsdelen. Enligt kommittén kanen
det finnas skäl det möjligt lägga renodladepröva servicein-äratt attom

utanför äldreomsorgen. En sådan lösning skulle innebära densatser att
enbart behöver hjälp med städning och service inte skullesom annan

kunna få sådana tjänster inom äldreomsorgen. På så skulle hem-sätt
tjänsten avlastas vissa uppgifter och kunna koncentrera sina insatser på

omvårdnadsbehov.med En sådan avgränsning äldre-omsorgstagare av
uppgifter skulle i praktiken innebära den praxis iattomsorgens som

praktiken tillämpas i flera kommuner i dag fonnaliseras.
Oberoende detta finns det mycket talar för privataattav som om-

sorgstjänster kommer bjudas i ökad omfattning på marknaden.att ut
Samtidigt kan delar pensionärskollektivet inte köpa dessa tjänster förav

de har för låga inkomster eller för priskänsliga pensionärernasatt är
ekonomiska standard diskuteras i detalj i avsnitt 13.4.mer

kanDetta leda till problem på grund de inkomstskillnademastoraav
i pensionärskollektivet. Studier visar dock redan i dag, de gamlasatt när

till hemhjälp allt hårdare, så tycksrätt de resursstarkaprövas klara sig
bättre. Resultaten visar det två andra haräratt ängrupper som mer
drabbats hjälpminskningen; kvinnor och lågutbildade. Kvinnor ärav mer
beroende samhällets hjälp eftersom de i högre grad leverän männenav

i slutet livet och därmed blir direkt beroendeensamma av mer av sam-
hällets hjälp. Lågutbiidade har hälsa högutbildade och likvälsämre än är
det bland de lågutbildade hemhjälpen minskar Szebehely, 1993.som

bakgrundMot denna utveckling det sannolikt generelltär att ettav
bidrag till alla äldre, alternativt ökad kan leda till rätt-en resursram, en
visare fördelning mellan Detta gäller särskilt finansie-gruppema. om
ringen stödet sker proportionell andel pensionärernas in-av som av
komster. Med behovsprövat bidrag kommer pensionärer med lägreett
utbildning ha bättre möjlighet hävda sina behov.att atten

13.3 Prissättningen

Det inte bara nedgången i denär sociala hemtjänsten väsentlig.ärsom
Ur utredningens synvinkel viktig aspekt det huvudtagetär över ären om
möjligt skapa marknad inom hemtjänsten. Det därför angelägetatt ären

försöka bilda sig uppfattning den nuvarande avgiñsñnansie-att en om
ringen och olika former taxekonstruktioner. Av betydelseän större ärav
dock kommunernas monopol och vilka principer taxesättningen.rörsom
De aspekterna föravgörande privata företags möjligheterär ochsenare
intresse etablera marknader.attav nya
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Avgifter för kommunala tjänsterm.m.

Kommunernas prissättning centralt intresse för möjligheten tillär av
privata etableringar. Det därför väsentligt beröra vilkaär principeratt

kommunernas möjligheter avgifter för olika tjänster.styr att ta utsom
Kommunema och landstingen har enligt regeringsformen rätt att

meddela föreskrifter och för skötseln sina uppgifter skatt. Deatt ta utav
får också avgifter för tjänster och nyttigheter de tillhandahål-ta ut som
ler.

Den i kommunallagen angivna avgifter för kommunalarätten att ta ut
tjänster och nyttigheter omfattar hela den kommunallagsreglerade verk-
samheten. Enda kravet kommunen eller landstinget tillhandahållerär att

tjänst eller motprestation. Det ligger i sakens prestationenen natur att
måste individualiserad i någon mån. Normalt går det intesettvara att
avgiftsbelägga tjänster till för kommunmedlemmama iär allmänhet.som
Dessa regler gäller också avgifter för de frivilliga uppgifter tillhan-som
dahålls inom för obligatorisk verksamhet. Det kan gällat.ex.ramen en
tjänster tillhandahålls inom skolan och inte kan ingå isägassom som
eller del den obligatoriska uppgiften,utgöra Skolmåltider.t.ex.en av

Som redan möjligheterna för kommunernaär avgif-antytts att ta ut
för tjänster och nyttigheter tillhandahålls inom specialregleradtema som

obligatorisk verksamhet inte desamma inom övrig kommunal verk-som
samhet. krävsDet det särskilt föreskrivet i den specialreglerandeäratt
lagen avgifter får för de tjänster kommunenatt eller lands-tas ut som
tinget skyldiga tillhandahålla.är Det gäller avgifter föratt socialat.ex.
tjänster och för sjukvård.

Självkostnadsprincipen

När det gäller de kommunala avgifterna dessa underkastade för denär en
kommunala verksamheten central princip, självkosmadsprincipen. Den
innebär kommuner och landsting inte får högre avgifteratt vadta änut

kostnaderna för de tjänster eller nyttighetermot kom-som svarar som
eller landstinget tillhandahåller, dvs. avgifterna får inte bestäm-munen

till sådana belopp de tillför kommunen eller landstinget vinst.attmas en
Principen lagfäst i 8 kap.är 3 b § kommunallagen. Självkost-numera
nadsprincipen skydd för medborgaren riskenatt ett motavser attvara
kommunerna tillämpar monopolprissättning för de kommunala tjäns-en

och nyttigheter inte för konkurrens.ter är utsattasom
I de fall där det finns fungerande marknad eller detta kan åstad-en

kommas, saknas enligt förarbetsuttalanden prop. l993/94:l88 81-87s.
bärande motiv för särskilt reglera hur avgifterna i kommunal verk-att



Principskiss till särskilt servicestödför SOU282 1997: 17pensionärer

samhet får Marknaden tillsammans privaträttsligamed regler börsättas.
vid sådana förhållanden tillräckligt skydd för kommunmed-utgöra ett
lemmama.

Till övervägande del har dock kommunerna och landstingens verk-
förhållandesamhet monopolkaraktär i till konsumenterna antingen i-

fonn myndighetsutövning, rättsliga monopol eller naturliga monopolav -
där någon egentlig marknadsprissätming inte förekommer. vissEn regle-
ring avgiñssättningen har därför nödvändig för skyddaansetts attav
kommunmedlemmama risken för monopolprissättning. Självkost-mot
nadsprincipen för avgiftsuttag fårgäller hävd det fö-gränsav som som
rekornrna i kommunal verksamhet.en

Självkostnadsprincipen gäller huvudregel för all verksamhetsom som
kommuner eller landsting bedriver sig fråga frivilligdet ellerärvare om
specialreglerad verksamhet. Principen gäller däremot inte inom speci-en
alreglerad verksamhet, det i föreskriftema för verksamheten finnsom
bestämmelser begränsar avgiftsuttaget. sådant fall gäller i ställetIsom
dessa bestämmelser. flertalet fall finnsI emellertid bestämmelser i speci-
allagstiftning avgiftsuttagetbegränsar just till självkostnaden.som

Självkostnadsprincipen gäller huvudregel oberoende verk-som av om
samheten bedrivs i regi utomståendeeller entreprenörerattegen genom
anlitas. de fall kommunenI eller landstinget utför uppgiften genom egna
företag eller anlita utomstående behöver emel-entreprenörerattgenom
lertid tillämpningen självkostnadsprincipen i enskilda falletdet regle-av

i avtal, bolagsordningar eller liknandeandra rättsliga dokument.ras
Självkostnadsprincipen dock inte undantag. Den inteär ärutan t.ex.

tillämplig vid enskilda affärsuppgörelser kommersiell karaktär. Denav
gäller inte heller för kommunernas och landstingens medelsförvaltning
eller vid förvaltningen kommunal egendom.av

En särskild fråga i vilken utsträckning självkostnadsprincipenär är
tillämplig kommuner eller landsting tillhandahåller prestationer pånär en
konkurrensutsatt marknad. l993/94:l88 anförsI 83 i dennaprop. s.
fråga det i och för sig saknas upprätthållaanledning självkost-att att
nadsprincipen i de fall medborgarna tillgång flerahar till andra produ-

eller leverantörer. Medborgama behöver då inget skyddcenter mot mo-
nopolprissättning. ansågdet regeringen det inteTrots bör görasatt ett
generellt frånundantag självkostnadsprincipen för verksamhet ärsom
konkurrensutsatt. skulle kunna felaktigaDetta signaler till kommunerge
och landsting. Utgångspunkten för den kommunala verksamheten är att

skallden allmännyttig karaktär och det råder principiellt för-ettvara av
bud s.k. spekulativ verksamhet, dvs. verksamhet bedrivs medmot som
vinstsyñe. Självkostnadsprincipen bör därför grundregel ocksåsom om-
fatta konkurrensutsatt verksamhet, inte särskilt föreskrivetärannatom
eller enligt rättspraxis.accepterat
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självkostnadernaingår ikostnaderVilka

verk-föravgiftsuttagettotalapå detsyftarSjälvkostnadsprincipen en
betydelsenågonintehar såledesfalletenskildaKostnader i detsamhet.

någotfinns forlagstödinteprincipen,tillämpningen annat.för omav
förgrundtillverksamheter läggasfleraförfår kostnaderhellerInte

berorverksamhetskall medVadsjälvkostnadsberäkningen. avses ensom
driitsmäs-organisatorisk ochvilketomständigheter, bl.a.på flera olika

det särskiltfalluppgifter. vissaolika Imellanråder ärsambandsigt som
verksamheter.olikamellanskallavgränsningenhurangivet göras

nonnalvidsamtliga kostnaderprincipikanAllmänt sägas att ensom
börsynpunktföretagsekonomiskfrånmotiveradeaffärsmässig drift är
di-relevantaAllasjälvkostnadsberäkningen.grund fortillkunna läggas

till skallupphovverksamhetenkostnaderindirektarekta och gersom
också relevantaberäkningen skallsjälvkostnadsberäkningen. Iingå i

olika verk-hurBeroendemed.kostnaderkalkyleradeinterna eller tas av
kostnadervilkatill fallfrån fallvarierar detorganiseradesarnheter är

direkta ellerbetraktasde kanellerinternaellerär externa somomsom
Även självkostnadema.ingår ikapitalkostnaderindirekta.

inteantaganden. Detofta på osäkra ärSjälvkostnadskalkyler bygger
faktiska kost-mellanöverensstämmelsefullständignårealistiskt att en

sågodtasdärför kunnaavgifter böroch intäkter. Ettnader övenittag av
verk-försjälvkostnademaöverstigerväsentligenavgifterna intelänge
totalaöverstiga deemellertid inteavgiftsuttaget börtotalasamheten. Det

längre tid.underför verksamhetenkostnaderna en
ellerkommuniliggeri avgiftsuttagetbegränsningviktigEn att enom

hatt lägreverksamhet ochvissskattefinansierattidigarelandsting en
kompenserasdetta inteavgiftsfinansieringsgrad, kan ettgenomsenare

betraktassåledesskatteñnansiering fårvaldavgiftsuttag. Enhögre som
varit prop.framgår någotklartintedefinitiv, det avsettannatattom

1993/942188 86.s.
stridfår stå iinteavgiftsuttagetviktigt märkaockså motDet är att att
utgå föravgift skalllikainnebär detprinciplikställighetsprincipen. I att

någontillåter intelikställighetsprincipKommunallagensprestation.lika
speciallagstift-följerinteverksamhet,inkomstfordelande annat avom

ning.

social hemtjänstavgifter förKommunala

hem-för hjälp iavgifter för tjänstermöjligheterKommunernas utatt ta
hemmetfår for hjälp ii socialtjänstlagen. Kommunernaregleras tamet

Avgif-bestämmer.kommunengrunderavgifter enligt deskäligaut som
forAvgifternasjälvkostnader.överstiga kommunensdock intefårterna

17-014010
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hjälp i hemmet, service och omvårdnad får inte heller, tillsammans med
vissa sjukvårdsavgiñer, uppgå till så belopp den enskilde intestort att
förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov. Detta s.k. förbe-
hållsbelopp skall täcka alla personliga utgifter skatt, hyra och avgif-när

för vård och betald.ter äromsorg
Att kommunerna får skäliga avgifter enligt de grunderta ut som

kommunen bestämmer innebär avgifterna kan differentieras i förhål-att
lande till den enskildes inkomstförhållanden. En differentiering avgif-av

i grunden frånär den s.k.terna likställighetsprincipen.ett avsteg Den
förutsätter lika avgift skall utgå för lika prestationatt och medger inte
någon inkomstfördelande verksamhet.

Avgifter och taxor

Mot bakgrund detta kan det intresse beskrivanärmareav attvara av
kommunernas taxekonstruktioner och avgiñemas storlek.

Taxekonstruktioner

Kommunernas taxemodeller kan schematiskt delas i följande huvudty-
Socialstyrelsen, 1996.per

Enhetstaxa, avgift hur mycket och vilken in-oavsettsamma omsorg
komst har.omsorgstagaren
Insatsrelaterad avgiften beroendetaxa, är omfattning.av omsorgens
Inkomstrelaterad avgiften beroendetaxa, är in-omsorgstagarensav
komst.
Insats- och inkomstrelaterad kombination och2taxa, av

Enligt Socialstyrelsen går utvecklingen entydigt mot taxesystem som
hänsyn till den enskildes inkomst.tar Enhetstaxor blir allt ovanligare,

vilket gäller insatsrelateradeäven taxor.
Om begränsar till ordinärt boende så pekar Socialstyrelsensoss

undersökning på nio tio kommunernästan har avgifteratt be-ärav som
roende omfattning. Gemensamt för flertalet kommunerav omsorgens är

nivån den ungefärliga omfattningenatt den beviljade hjälpen.anger av
Endast vid varaktiga förändringar hjälpen omsorgsnivån.omprövasav
Avgiften betraktas abonnemangsavgiñ, debiteras med led-som en som
ning beviljad hjälp, inte efter faktisk utförd hjälp.av

Åtta tio kommuner har dessutom avgifter beroende hus-ärav som av
hållens inkomster eller betalningsförmåga, dvs. kombinationen av om-
fattning och inkomst. Avgiñema ökar med stigande inkomst tillupp en
viss inkomstgräns. deI Socialstyrelsen studerade kommunernaav upp-
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ökadbruttoinkomst på 160 000 kr in-gick medianvärdet till nären ca
avgiñ.inte ökadkomst längre gav

ingår såväl personlig omvårdnadmajoritet kommunernaI somaven
undersökning ñnnshemtjänsttaxan. Enligt Socialstyrelsens detservice i

förökning antalet kommuner har särskilda avgiñertendens till av somen
kommunerUndersökningen visar samtligaserviceinsatser. nästanatt

tvåsin hemtjänst. tredjedelarerbjuder städning del I änsom av meren
ungefär sjätteingår städning i hemtjänsttaxan. lkommunema varav

särskild för dem inte harkommun debiteras städning enligt taxa som
särskild städ-omvårdnad. Hälften de kommuner harpersonlig av som

månad. Vanligtvisdebiterashar inkomstrelaterad taxataxa peren som
kr finns dock kommu-tirntaxan relativt låg, kring timme.50 Detär per

avgif-avgiñ på kr timme. Vanligendebiterar 160 stämsner en persom
beloppstädning och service törbehållsbeloppet ettfor motten avannan

och avgift förtäcka alla personliga utgiñer skatt, hyraskall närsom
erforderligavård och betald såär att omsorgstagaren garanterasomsorg

avgift förefter avgiñ. Några kommuner med städ-medel erlagd separat
avgiñen utanför förbehållsprövningen. innebärning har dock lagt Det att

förbehållsbelopp. Omden enskilde skall betala denna avgiñ med sitt me-
ordinärt boendedel saknas hänvisas han eller hon söka socialbidrag. Iatt

fönster-förekommer avgifter for serviceäven t.ex.separata annan som
ochdagligvaruinköp övriga ärenden. I 40näratvätt, procentputs, av

ingår inte fönsterputs i hemtjänsten.kommunerna t.ex.

Avgifternas storlek

karaktäriseras framgått kapitel de iHushållsnära tjänster 9 attsom avav
information hurallmänhet relativt priskänsliga. Det finns dock liteär om

hushållens pris-känsligheten varierar etter ålder och därmed de äldres
anekdotisk infonna-känslighet. Information från kommunförbundet och

tion från anhöriga äldre hushåll priskänsliga.antyder äratt
pensionärerna ofta har inkomster påEtt skäl de äldsta baraär att ca

hemtjänster förkr i månaden. Att med så låga inkomster köpa 2007 000
sig rimligt eller möjligt.kr timmen inteter

priskänsliga. kanpensionärer med goda inkomster DetMen även är
budgetrestriktionen låst, de kanbero på pensionärer uppleveratt som

möjlighet förinte öka arbetstiden för öka inkomsterna, vilket äratt en
forvärvsaktiva hushåll.

förutgiftema användarna betalar via avgifter vissaDen andel av som
betalarkommunala verksamheter varierar väsentligt. Föräldrarna 10ca

barnomsorgen och pensionärerna äldreom-8procent procentav ca av
1994. Avgiñsuttaget for pensionärer har ökat med 2 pro-sorgen ca
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centenheter mellan 1992 och 1994. De relativt låga siffroma för pensio-
återspeglar sannoliktnärerna flera olika förhållanden. Det kan gällat.ex.

avgifterna skall skälighetssynpunkt,att sättas pensionärernas högaur
priskänslighet och vissa äldres låga betalningsförrnåga. I fall detärvart
vad kommunerna bedömer kande pensionärerna.att ta ut av

Socialstyrelsen har gjort överslagsmässiga kalkyler hur delstorav av
bruttokostnaden för olika omsorgsfonner täcks avgiñer. Beräk-som av
ningarna bygger på medianavgiñema för kommunerna vid angiven om-

och inkomst. Som framgår tabell 13.4 sjunker täckningsgradensorg av
med ökande Kostnaderna för timme hjälp i hemmet vid 9omsorg. en
timmar månad varierar mellan 46 och kr.76per

Tabell 13.4 Exempel på avgiftsñnansieringsgrad någraför olika insatser och
inkomstklasser
Procent inom kostnaden timmeparentes anges per

Inkomst månadper
7 kr000 16 000 kr

Hjälp i hemmet timmar9 månad, 24 46 40 76per
190 kr timmeper
Hjälp i hemmet 35 timmar månad, 8 15 18 34per
190 kr timmeper
Boende på ålderdomshem, kr650 25 33per
dygn
Boende sjukhem,på 050 kr1 dygn 16 20per
Källa: Socialstyrelsen 1996.

Variationema mellan kommunerna relativt krañiga. Avär tabell 13.5
framgår 50 kommunerna har avgifteratt procent understiger 235av som
till 685 kr månad beroende på inkomstklass. Avgiftema kan såledesper
variera relativt kraftigt mellan olika inkomstklasser.

Tabell 13.5 Avgifter i kommuner vid hjälp 9 timmar månad fördelat på hyraper
och inkomst
Kronor

Hyra 3 300 kr månadper
4479kr 7000kr 16 000kr

kvartil1:a 150 305 445
median 235 405 685
3:e kvartil 320 510 l 020
Anm.: 1:a kvartil 25 kommunerna har lägre avgifter,procent median 50av procent

kommunerna har lägre avgifter, 3:e kvartil 75av kommunerna har lägreprocent av
avgifter.
Källa: Socialstyrelsen 1996.

flestaDe kommunerna har någon form avgiñstak för hemtjänst iav
ordinärt boende. Enligt Socialstyrelsens undersökning medianvärdetär
for avgiñstaket knappt 1 300 kr månad. Hälften kommunernaper av
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påträffade beloppetligger inom intervallet 800 till 150 kr. Det lägsta2
kr kr.220 och det högsta 26 099är

har inte fast särskilda förbehålls-Ca kommunema lagt40 procent av
belopp ordinärt boende. Normalt skall forbehållsbeloppet täcka allavid

utgifter och avgift för vård och be-personliga skatt, hyra ärnär omsorg
Några forbehållsbelopp i inkomsten ochtald. kommuner har procent av

fallet.enstaka kommuner de ställning i det individuella Ettatt taranger
avgiften inte jämkas,mindre antal kommuner att utan omsorgsta-anger

bistånd enligt socialtjänstlagen.hänvisas sökaattgaren

årFörbehållsbelopp 65 och äldreTabell 13.6 i ordinärt boende för personer
Kronor

Ensamboende Sammanboende
kvartil1:a 3 451 5 712

median 3 451 5 712
kvartil3:e 3 570 6 000

Källa: Socialstyrelsen 1996.

visar två kommuner-Socialstyrelsens undersökning tredjedelaratt av
riktlinjer för jämkning avgiñema. regler kommunernahar Dena av som

dock i många fall mycket summariska. Enligt Socialstyrel-redovisar är
måstetyder mycket på det normala den enskilde själväratt att tasen

initiativ till utredning sker avgiñen kan jämkas elleratt en om

Slutsatser

Sammanfattningsvis kan principerna för den kommunala taxesätmingen
svår balansgång. lätt olika konstruktioner le-Detsägas utgöra är atten

på fyrader till flera oönskade konsekvenser. går åtminstone pekaDet att
olika for kommunala hushållsnära tjänster.problem i prissättningen

Fördelningsproblem. avgiftEn hög innebär bara höginkomsttaga-att
kan använda sig tjänster.re av

Koncentrarionsproblem. Låga avgifter innebär kommunernasatt re-
används utanför kämverksamheten konkurreraroch medt.ex.surser

grundläggande äldre.omomsorg
Arbetsutbudsproblem. Subventioner till leder tillbarnomsorg ökat
arbetsutbud och till del självfinansierande for kommunenär stor ge-

ökade skatteinkomster. Subventioner för pensionärer harnom som
hushållsnäragoda pensioner köpa tjänster leder inte till ökatatt ar-

betsutbud hos pensionärerna sannolikt för deras bam.men
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väl motive-kostnadssidafrån kommunernasKonkurrensproblem. En
uppstår någonintedetleder tillmarginalkostnadsprissättningrad att

entreprenader.från privatakonkurrens

inte ba-olika kommuner,grad mellanockså i högvarierarAvgiñema
för avgiftema.grundernabeträffandeocksånivåernagällervad utanra

självkostnadsprin-tillämpningmedbestämsavgiñsuttagetförTaket av
serviceochgäller hemtjänstavgiñema vadkommunala öppencipen. De

verksamhetenforsjälvkostnaderlångt från kommunensitäcker dock
Skatteñnan-skattefmansierad.verksamhetenövervägande deltill ärutan

avgifterna,differentieringmöjligheten tillmedsieringen, sammantaget av
hemtjänst be-for socialpåstå avgifternagårdet knappast attgör attatt

bak-awägningar. Motpolitiskaprincipnågonutifrån änstäms annan
definitiv går detskallskatteñnansieringvaldgrund att anses varaav en

någon-hemtjänstför socialavgiñemakommunaladenifrågasättaatt om
Samtidigtfor verksamheten.självkostnademasigkommersin närmaatt

prismekanismenanvändabörjatalltkommunernadockhar sett att mer
stynnedel.ettsom

standardekonomiskaPensionärers13.4

försöka analyserafor utredningenockså viktigtnaturligtvisDet attär
fråga i dettaviktigekonomiska standard. Enpensionärernas samman-

ihushåll. Svaretandraköpkrañharpensionärer ärhang änsämreär om
pensionäremas in-framgåttkapitel har redannej. Av ll attstor sett

tillstigit från drygt 70sjuttiotalet harfrån mittenkomster procentav
beror delvisutvecklinginkomster. Dennadedrygt 90 procent yngresav

utveckling.ekonomiskmyckethushållen hañdepå att svagenyngre
ispridningen i inkomsterdockñgurSom framgår 13.4 år gruppenav

hushål-på figuren innebärinkomststandard ilEnpensionärer attstor.
påhyreslägenhetbekostaförprecis räckerinkomsterlets ettatt rumen

vägledandesocialstyrelsensenligtövrig konsumtionplus so-personper
Åtta minst 20inkomststandardtio har ärcialbidragsnorm. somenav

ålderspensio-jämförelsenivå. Nästanhögre dennaänprocent varannan
jämfö-ligger minst 50hushåll inkomsteri överlever procentnär ett vars

relsenivån.
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olika inkomststandardklasserFigur 13.4 Andel pensionärer i
Procent
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MüllerKälla: 1996.

mångaDen andra bilden äldre ensamstående kvinnor medär att stort
service- eller vårdbehov har folkpension. successivtbara Men ökar pen-
sionärskollektivets inkomster och de allt köpstarkareutgör en grupp av
hushållsnära tjänster.

fler medelålders finansiellaMed allt bygger sitt sparandesom upp
och med bättre ATP kommer pensionärerna mycket betydandeutgöra en
ekonomisk kommer ocksåPensionema sarmolikt ha bety-att ettgrupp.

finansielltdande sparande. Redan i dag har ålderspensionärer i medeltal
formögenhetsinnehav i nivå någotmed, eller bespa-är större än,ett som

ringarna i den befolkningen.övriga
Socialdepartementets analyser visar bland pensionärer med lågatt

disponibel inkomst de fonnögenhetsinnehaven genomsnittligtär egna
hos dem befinner sig bit i inkomstfördelningen. Destörre än som en upp

ekonomiska därför ofta vad den in-är större än uppmättaresurserna
komststandarden indikerar Müller, 1996.
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Figur 13.5 Genomsnittlig nettoförmögenhet till marknadsvärde ålderspensio-för
närer i olika inkomststandardklasser 1996
Kronor
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Källa: Müller 1996.

l samtliga inkomstklasser beräknas minst nio tio ålderspensionärerav
ha deklarerad nettoformögenhet med nettofönnögenhet fastig-en avses
heters marknadsvärden, bostadsrätter, värdepapper, bankmedel mm..
Fönnögenhetsinnehavet beräknas år 1996 ligga på 300 000 kr som ge-
nomsnitt utslaget på samtliga pensionärer. Halva har mellangruppen

kr50 000 och 450 000 kr. Medianen ligger 175 000.nära
likvidaDe finansiella tillgångarna ligger på 150 000-200 000 kr i

medeltal, lite beroende på vad räknar in. Hälften pensionärernaman av
ligger i intervallet 25 000-225 kr,000 med medianvärde påettmen
80 000 kr. I de två lägsta inkomststandardklassema överstiger de finan-
siella tillgångarna 50 kr i000 hälften fallen.över av

Pensionema har i förhållande till de både goda inkomster ochyngre
ofta fönnögenheter, inte bara fastigheter också likvida förmögen-utan
heter. Men det betydande spridning i inkomsterär och förmögenhet.en

Om pensionärerna minskar sitt finansiella finnssparande det anled-
ning produktion och sysselsättning ökar. Utredningensatt tro slutsatsatt

pensionäremas finansiellaär sparande betydandeatt potentialutgör en
for den privata konsumtionen de decennierna. Pensionäremanärmaste
kommer också ha relativt goda beskattningsbara inkomster från ATP
och från avkastning sitt finansiella sparande, vilket viktigt medärav
tanke på våra kommande forslag.

Det dock väsentligt skilja påär standardutvecklingen for helaatt pen-
sionärskollektivet det löpande beståndet tiden och utvecklingen foröver

viss ålderspensionärer, dvs. enskilda individers Standardut-en grupp av
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och hadehar pension 1996ålderspensionärerveckling. ävenDe somsom
disponibla inkomstnågotgenomsnitt ha lägreberäknas i1993pensioner

och påpensionerpå reduceradeberoendejämfört med 1993 att1996
vidtagits. dessaTrotstransfereringssystemetochåtgärder inom skatte-

sin andelbeståendet ökatlöpandedetålderspensionäremaåtgärder har
Holmberg, 1996.i samhälletkonsumtionsutryrmnetdet samladeav

enskilda individerförpå utvecklingenskiljasåledes viktigtDet är att
standardökat sinväsentligtpensionärer harGruppenoch för gruppen.

högre inkomsterhar väsentligtpensionärernytillkommande änattgenom
framöverfortsätterutvecklingenavlider.pensionärer Dende äldre som

minska.följd däravfattigpensionär kommeroch attsom engruppen
sådärför utformasmåsteservicestöd för pensionärersärskiltEtt att

i pensio-skillnader i inkomstervidintroduceramöjligtdet storaär att
närskollektivet.

giftpensionärshushåll. EnolikavisarTabellen nedan typertre av
i dispo-har 000andra inkomster 91och ingamed medel ATPpensionär

efterkroch 47 000bostadskostnaderföreefter skatt,nibel inkomst men
åretkrhar 166 700Höginkomsttagarpensionärenbostadskostnad. om

ogiftedenna kostnad. Denkr efteroch 97 000före bostadskostnad pen-
Inkomst-bostadskostnaden.efterkrhar bara 45 800ATPsionären utan
betydan-såledespensionärshushållolikaskillnadema mellan ärtyper av

de.
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Tabell 13.7 Beräkning ålderspension.hel årTypfall 1997. Inga andra inkomsterav
än pension
Kronor

Typ pensionärav
Ingen ATP, Medel ATP 3poäng, Max-ATP 6,5 poäng,
inga andra inga andra inkomster, inga30 andra inkomster, 30
inkomster intjänandeár intjänandeár

omOgiñ 05m Ogiñ Giñ
ATP 0 64 033 64 033 138 738 138 738
Folkpension 34 151 34 151 27 926 34 151 27 926
Pensionstillskott 19 744 0 0 0 0
Bostadstillägg BTP 33 864 16 148 0 0 0
Summa inkomster 87 759 114 332 91 959 172 889 166 664

Kommunal skatt 0 22 990 23 045 50 743 48 593
Statlig skatt 0 200 200 200 200

Summa disponibel 87 759 91 142 68 714 121 946 117 871
inkomst

Boendekostnad 42 000 42 000 21 000 42 000 21 000
Summa disponibel 45 759 49 142 47 714 79 946 96 871
inkomst efter boen-
dekostnad
lDet gifta ha lika höga pensionsinkomster och dela lika boendekostna-paret antas
den.
Anm.: Kalkylen baseras följande törutsätmingar:pâ
Boendekostnaden hyran 3 500 kronor månad.antas vara per
Kommunalskattesats kronor.31,5
Fastställt basbelopp36 300
Nedjusterat basbelopp 1997 basbelopp för utbetalning pensioner 35 574 kronor.av
Källa: Finansdepartementet.

Beräkningar Socialstyrelsen 1996 visar vidare äldre harattav som
äldreomsorg har relativt låga inkomster. Inkomstema ligger klart under
genomsnittet for samtliga äldre.

Tabell 13.8 Medelinkomst för äldreomsorgstagare respektive alla år65personer
och äldre
Kronor

Medelinkomst
Personer med äldreomsorg 83 600
Alla 65 ochår äldre 121400
Källa: Socialstyrelsen 1996.

Socialstyrelsen har beräknat avgifcsutrymmet vid någraäven olika
bruttoinkomster. Om den enskilde skall ha kvar lägst års1995 socialbi-
dragsnorm kan avgiften i kommun med genomsnittlig skatt inte över-en
stiga de belopp for maximal avgiñ i tabell Som13.9. framgårsom anges

avgiftsutrymmet mycket begränsat förär lågamed inkomster.personer
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1996vid olika bruttoinkomsterTabell 13.9 Avgiftsutrymme
Kronor

avgiftMaximalBruttoinkomst
4184794
5186 000
5907 000

l 549000ll
2 23800013
4 18216 000

Källa: Socialstyrelsen 1996.

påverkarhemtjänstavgiftenberäknat hurSocialstyrelsen har vidare
Socialstyrelsen,disponibla inkomstgenomsnittligeden omsorgstagarens

hemtjänsten i snitt för ensambo-framgårberäkningama1996. Av att en
makar/sarnrnanboendekr och förår kostar 5 000ende under ett caca

hushåll.kr6 000 per
återstå-genomfört beräkningarpå utredningens uppdragSCB har av

visar kon-pensionärshushåll. Måttet detforende konsumtionsutrymme
socialbidragsnonnen, kost-återstår efter boende,sumtionsutrymme som

tabellSom framgårtandvård resekostnader.för läkar- ochnader samt av
ålder och fram-konsumtionsutryrmnet medåterståendesjunker det13.10

år har mycket småensamståendeför allt 75över utrymmen.

Återstående åldersklasserolikakonsumtionsutrymme förTabell 13.10

EnsamståendeGitta/sammanboende
Konsumtion Antal Konsum-Antal

tionsut-sutryrnrne
rymme

Åldersklass
155 746 31 672197 940 124 923-70 år

28 39090 997 156 439119 03771-75 år
19 763009 17101684 161 7376-80 år
9 794307 277 55258 120 5980- är

Slutsatser13.5

före-i de tidigare avsnitten detSammanfattningsvis visar analysen att
olika former social hemtjänst ochfaller föreligga behovett stort av av

harOmstruktureringen hemtjänstenliknande hushållsnära tjänster. av
Många kommuner harminskat krañigt.lett till antalet hjälptagareatt

hushållstjänster förmån förenklare tillprioriterat bort hjälp med mer
har, förutom medprioriteringomvårdnadskrävande Dennapersoner.

priser förrestriktioner, ofta skett med hjälp högahjälp kvantitativa avav
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minska efterfrågan på service och produktionen tillatt styra över om-
sorgsdelen. Vissa behov tidigare samhälletsansetts attsom vara ansvar
tillgodose bl.a. hjälp med olika hushållsgöromål får i dag många äldre i-
praktiken klara själva eller med hjälp anhöriga.av

Enligt HSU 2000 finns det inget tyder på denna utvecklingattsom
kommer brytas. blirDet allt vanligare äldre vid behov köperatt dessaatt
tjänster kommunen eller privata De enbart behö-entreprenörer.av som

hjälp med dessa insatser köpa tjänster privata ñr-attver uppmanas av
och den inte har råd hänvisas till söka socialbidrag för sinaattmor, som

kostnader.
Behovet hemtjänst kommer öka kraftigt på grund demogra-attav av

ñska faktorer och det kommer uppstå mellan behov ochatt ett gap resur-
åtminstone under det antagande HSU 2000görsser attsom av om

statsbidragen sänks realt sett.
Den genomgång redovisats i tidigare avsnitt visar vidare detattsom

nuvarande kommunala monopolet och principerna för avgiftsuttag san-
nolikt i princip inte något hinder för etablerandetutgör privatav en
marknad inom de tjänsteområden hemtjänsten omfattar. Detta förut-som

dock vissa principer tillämpas ochsätter utvecklas.att
Utredningen har dock inte bakgrund den korta tid stått tillmot av som

förfogande haft möjlighet utforma något lagförslag för eventuelltatt ett
stöd till pensionärer. Våra kunskaper pensionärernas beteenden, eko-om
nomiska förhållanden och vilka utnyttjar dagens hemtjänst alltförärsom
begränsade. Det finns dessutom antal oklarheter hur eventuelltett ett
stöd ställer sig till kommunernas skyldigheter i dag. Utredningen väljer
dock redovisa principskiss kan bli föremålatt för fortsatta över-en som
väganden och analyser.

13.6 Principskiss

Särskilt servicestöd för äldre

Enligt utredningens bedömning bör särskilt servicestöd för ålderspen-ett
sionärer kunna omfatta följande tjänster.typer av

Städning
Fönsterputsning
Tvätt och strykning
Trädgårdsarbete, snöskottning etc.
Olika former inköpav
Matlagning
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särskiltalternativ tilltänkbaraflera etthar analyseratUtredningen
skulle detskälekonomiskaochsociala t.ex.Avför äldre.servicestöd

tilli timmenkrpå 100statsbidragmedmotiveratkunna t.ex.ettvara
pensionärernatillsälja tjänsterskulle kunnadessasåkommunema att

timmen.kr iför 100ca
förstadetFörväljaskälfleraemellertid väg.finnsDet att armanen

utbudväljavalfrihet förbehöver ettpensionärerna att avatttror
la-vill hadekanDet matdem.bäst t.ex.tjänster somvarapassarsom

Valfri-huset.skötamedoch hjälpstädhjälpolikagad, att omtyper av
kommunalväljaenbarttalarbehovskiftandeoch de äldresheten mot att

produktion.
produktions-kommunaltmarknad medinnebärdet andra ettFör en

trycksmarknadsmöjlighetemasubventionsgradhögmonopol och atten
företag.privataundan för

får möj-pensionärernaalternativbättreutredningenEnligt attär ett
stöd.särskilttilllighet ett

pensionärernastöd förtidigareredovisats attstudier tronDe gersom
lös-ñnnaviktigtdärförhushållsservice. Det attunderkonsumerar är en

Osäkerhetenhemservice.trygghet vadpensionärernaning avsersom ger
ochbulfertar,ekonomiskabehovtill derasbidrardetta merenavom

mins-de kantillledaförlängningenfönnodligen ikan atthållbar lösning
sparande.finansiellaka sitt

kanservicestödsärskilttill varför ettskälflertalfinnsDet ett varaett
kommunema.statsbidrag tilldirektainstrumentlämpligare än

för äldreserviceñnansiera bättre attutanServicestöd sättär attatt0
äldreomsorgen.denförminska tungautrymmet

konsum-välja sinfriaremöjlighetpensionärernaServicestöd attger0
ikvarbolängre kunnaförunderhålla bostadenförtion attattt.ex.

bostaden.den egna
möjligtdettill kommunernastatsbidragför görställetServicestöd i0

direktmöjlighettjänsterna. Detutföra attföretagför privata att ger
betydande kom-produktionsysselsättningsintensiv utanmotstyra en

förvaltningskostnad.munal

därmedochstängd,Är kommunalskatternaväsentligt höjavägen att
pensionärer-vårdbehövandedeprioriterabehovet mestatt omsorgen om

teknik fulltsocialför äldreservicestödsärskiltkan ett en nyvarana,
förvälfärdspolitiken. Detgenerelladenförprincipernaförenlig med

användastimuleraspensionärernaviktigaprincipiellt attär attstaten
hemservice.adekvatvalfri ochförsina resurser en

intebörsocialtjänstlagenenligtomsorgsbehovharDe rentettsom
Äldreomsorg dendelklaråtgärden.diskuteradeden äromfattas avenav
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generella välfardspolitiken och bör inte marknadgöras. Städning, skötsel
bostad, viss matlagning för jämförelsevis friska pensionärer enligtav är

de prioriteringar sker i HSU 2000 och i kommunerna inte delsom en av
generell välfärdspolitik.

Utfonnning särskilt servicestödettav

Det särskilda servicestödet för äldre skulle enligt utredningens bedöm-
ning kunna innehålla två delar.

Arbetsgivaravgifterna och egenavgiftema slopas för de redovi-ovan
sade tjänsterna i den mån de riktas hushåll med ålderspensionä-mot
rer.
Ett särskilt servicestöd införs för ålderspensionärer vid köp dessaav
tjänster. Bidraget kan förslagsvis uppgå till högst 12 600 kr och bör
högst uppgå till 70 kostnaden.procent av

Bidraget och slopandet arbetsgivaravgiftema bör endast omfattaav
de fall tjänsterna utförs i hemmet.

Den första delen innebär arbetsgivaravgiftema ochatt egenavgiftema
för de föreslagna tjänsterna slopas. principI bör det möjligt till-attvara
lämpa lösning redovisats i kapitel 12.samma som

Den andra delen innebär särskilt servicestöd för ålderspensionärer.ett
Stödet bör kunna utgå med högst 12 600 kr och bör högst 70avse pro-

kostnaden exklusive arbetsgivaravgiftercent för den utförda tjäns-av
och inköp tillten motsvara 20 000 kr året. sådantEtt stödupp ca om

skulle täcka exempelvis behovet städning enligt begreppet skälig lev-av
nadsstandard. Med skälig levnadsstandard de äldre skall fåatt stä-anses
dat vecka. För mindre lägenhet timmar2 städtidvarannan nöd-en anses
vändigt. Med timkostnad på 200 kr skulle de kunna köpa 100 timmaren

året eller timmar2 i veckan, vilket enkelom Veckostäd-motsvarar en
ning. Den föreslagna stödnivån innebär priset på de föreslagna tjäns-att

kan sänkas till drygt krterna 50 i timmen, vilket jämförbart kommu-är
nuvarande prissättning hemtjänster.nernas av

Det särskilda stödet bör endast omfatta tjänster utförs nä-som av
ringsidkare innehar F-skattsedel eller kommuner.som av

Stödet bör tillkomma fysiska och inte kostnad iutgöra nä-personer
ringsverksamhet. Stödet omfattar hushåll med minst ålderspensionär.en

Det särskilda stödet bör omfatta hela kostnaden för den utförda
tjänsten. Ett alternativ hade varit stödet enbart tillatt avgränsa arbets-
kostnaden. Erfarenheterna från Danmark tyder dock på begräns-att en
ning till arbetskostnadema leder till professionella verksamheteratt med
overheadkosttnader missgyrmas och konkurrensvillkorsämre änges mer
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väletableradeinneburitharlågteknologiska verksamheter. Det att mer
Somvarit aktuella.marknaderpå deetablerat sigföretag inte ensom

förändratsdanskasubventionen i detharkonsekvens detta systemetav
skäl böradministrativakonsumentpriset. Avpå stö-och baseras numera

uppgår tillunderlagetfråga endastidet komma ettsammantagetom
till kr.uppgå 2 000belopp kanminsta belopp. Dettavisst t.ex.

servicestödetsärskildaHanteringen detav

alternativ för hurflertalochhar diskuteratUtredningen ettövervägt ett
tänk-praktiken. Ettiskall kunna hanteraspensionärersärskilt stöd till

särskilt bi-medi kombinationskattereduktionalternativbart ettär en
emellertidUtredningen harmed låga inkomster.för pensionärerdrag

förmöjlig hanterai praktiken intesådan inriktningbedömt är attatt en
fåsannolikt inte hellerskulleskattereduktionskattemyndighetema. En

diskuteradeutnyttja denattraktivtdetlikviditetseffektden gör attsom
stöd.formen av

för ål-servicestödetsärskiltbedömning börutredningensEnligt ett
börprincipförsäkringskassoma. Ii stället hanterasderspensionärer av
kr.innehåller 12 600kontofåpensionärshushåll kunnavarje ett som

stödet.för utbetalningarnasåledesbörFörsäkringskassorna avansvara
varit möjligatidsskäl intedockför detta harfonnerna attDe närmare av

liknande fonninföramöjligtdockprincip bör detutreda. I att avenvara
kapiteli 12.intygsförfarande diskuteratssom

Behovsprövning

kommuner-konsekvensernafördelningspolitiskalösa deEn är attväg att
skatteavdrag.berättigade tillskallhushållvilkabestämmer som varana

betalnings-derasbehov och inte barapensionärenssådant fall skulleI ett
servicestödet. Kommuner-särskildadetfördelningenförmåga avgöra av

vilka be-bedömningi sinrimligenkommer generösaatt somavvarana
något kostnadsansvar.inte harrättigade eftersom de

bevilja dennaikommerMen kommunerna generösa attatt varaom
ifrån kommunen. Be-behovsprövningfrågan det behövsåtgärd så är om

hus-resursstarkatidigaretenderarhovsprövning nämnts att gynnasom
låtainvändningarprincipiellaockså starkahåll. ñnns partDet attmot en

harkonsumenterbestämma vilkapå marknadenredan somagerarsom
utred-bakgrunddennadetta behov Motbehov och hur är.stortett anser

med behovspröv-förknippatstöd inte böreventuelltningen att ett vara
ning.
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Finansiering

Enligt utredningens bedömning bör särskilt servicestöd för äldre kim-ett
finansieras inom för pensionärskollektivet.na ramen
Den finansiering utredningen bedömt lämplig byggermestsom som

på egenavgiñ på 1 på pensionärernasatt inkomster införs. Avprocenten
olika skäl bör avgiften inte baseras på inkomster kapital. Avgiften börav
inte utgå för pensionärer endast uppbär folkpension ochsom pen-
sionstillägg, dvs. för inkomster understiger 54 000 kr försom ca ensam-
stående och 95 000 för sammanboende. Egenavgiñen bör inte utgå påca
inkomster överstiger 7,5 basbelopp. Egenavgiñen bör intesom vara av-
dragsgill vid beräkning inkomstskatt. Totalt uppgår pensionäremasav
inkomster i de intervall aktuella för utredningen tillär 100 mil-som ca
jarder kr. En egenavgiñ på l bör därför tillskott påprocent 1ettge ca
miljard kr.

Enligt utredningens bedömning bör egenavgift finansieraren som
serviceinsatser för de skröpligare pensionärerna kunna fungera som en
omfördelning mellan friska och skröpliga pensionärer. En invändning

sådan finansiering kan detmot form sektorsskatt,äratten vara en av
dvs. i samhället finansierar sina behov specialdesti-en grupp genom en
nerad skatt. Dagens subventionering hemtjänsten finansieras huvud-av
sakligen via proportionell kommunalskatt. Det betyder omfördel-att en
ning sker mellan generationer, så bidrar till de äldresatt yngre personer
service. Enligt utredningens bedömning har dock de serviceinsatser-rena

förlorat del inslaget generell välfardspolitik.stor En finansie-na en av av
ring via någon forrn egenavgifter bör därför möjlig.av vara

Fördelningseffekter

SCB har på utredningens uppdrag utfört partiell fördelningsanalysen av
de principer till särskilt servicestöd för äldre utvecklats Ana-som ovan.
lysen har genomförts i SCB:s mikrosimuleringsmodell omfattar isom

alla regler för skatterstort och transfereringar.sett Den databas som
urvalsundersökninganvänts är hushållens inkomster år 1994en av

HINK94, frarnskriven till 1997 års ekonomiska miljö. Alla beräkningar
således utförda förär inkomståret 1997 och jämförelser gjorda utifrånär

1997 års regelsystem.
Följande antaganden har gjorts:

En egenavgiñ utgår med 1 på den del den taxerade för-0 procent av
värvsinkomsten överstiger folkpension pensionstillskott,+som upp
till 7,5 basbelopp.
Kostnaden för den köpta tjänsten uppgår till 200 kr timme.0 per



servicestöd för 299särskilttillPrincipskiss pensionärerSOU 1997: 17

timmar.Hushållen köper 1000
timme, dvs. 73storlek 146 krBidragets procent.är per0

krsåledes 20 000betalarutnyttjar tjänstenhushållVarje mensom
arbetsgiv-inklusive slopadeårpå krbidrag 14 600får samtidigt ett per

kr förbetalar 400hushållen egentligen 5betyderaravgiñer. Det att
egenavgitten.tillkommerår.tjänsten Dessutomper

ovanstå-innebär medpå miljard kregenavgiñema 1frånIntäkterna
i åtnjutandehushåll kan komma70 000antaganden högstende att avca

stödet.det nya
köpakommapensionärshushåll kanvilkaVåra kimskaper attsomom

valtdärförbegränsade. Vi harframgåttredantjänsten attden är somnya
hushållen.de 70 000slumpmässigt slumpahelt ut

hur hus-redovisaskolumn 1tabell 13.11. IframgårResultaten av
tjänstentimmarpåverkas vid köp 100disponibla inkomsterhållens avav

400- 7 700kostnader mellan 5finansiering, dvs.subvention ochefter ca
skäl ledernaturligaegenavgiñens storlek. Avpåskillnaden berorkr en

negativtpåverkasdisponibla inkomstendenfram tillsådan analys att
i inkomster.hushållen harminskarförändringenoch mer

på-inkomsterdisponiblahushållensvisar hurandra kolumnenDen
hemtjänsttimmarutgångsläget köper 100ihushållen redanverkas om
på mellanbidragerhåller dåHushållenför 000 kr.på marknaden 20 ett

skallstorlekpå egenavgiñensskillnaden berorkr600 -12 30014 som
framgår tabellenSompå kr.utgiñema 20 000ursprungligatäcka de av

inkomstdisponibelutveckling. Förändringenfår då motsatt aven
inkomster.stigandeminskar med

ñnan-påverkasinkomstdisponibelvisas hurden tredje kolumenI av
understi-på inkomsteregenavgitten inteGenomsieringen. uttasatt som

lägsta in-för deblir påfrestningenpensionstillskottfolkpension +ger
in-disponibelandelmarginell. Avgittensrelativtkomstgruppema av

högstaför de allrastigande inkomstsuccessivt medkomst ökar utom
överstigerpå beloppavgiften inteinkomstklassen eftersom uttas som

basbelopp.7,5
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Tabell 13.11 Förändringar i disponibel inkomst vid utnyttjande och finansiering av
det särskilda servicestödet

Förändring Förändring Förändringav av av
disponibel in- disponibel in- disponibel in-

komst vid köp komst hus- komst närav om ege-
timmar100 hållen tidigare navgiñ införs

procent köpt tjänsten på procent
marknaden men

får bidragettnu
procent

Decilgrupp
l -8,52 32,82 -0,12
2 -6,40 21,09 -0,27
3 -5,96 19,07 -0,38
4 -5,65 16,92 -0,44
5 -5,41 15,55 -0,52
6 -4,77 12,42 -0,62
7 -4,62 11,60 -0,67
8 -4,13 9,79 -0,75
9 -3,66 7,89 -0,76
10 -2,l7 3,67 -0,64
Totalt -4,68 12,40 -0,58

Problem

Utredningen bedömer det finns antal problem fortfarande inteatt ett som
helt klart utredda i samband med stöd for äldre. Förutom de tidiga-är ett
nämnda ekonomiska aspekterna och pensionäremas beteenden detrörre

framför allt hur stöd kan förhålla sig till kommunernas nuvarandeett
verksamhet.

Pensionäremas behov offentliga insatser skiftande. Det deär årav
inte behöver något stöd alls, de behöver hemservice och desom som som

behöver full de i behov kvalificerad sjukvård.ärsamtomsorg som av
dockDet inte önskvärt många sitti hem utförär mötaatt personer som

tjänster, varför det inte lämpligt dela på och serviceupp-är att omsorgs-
giftema. Som tidigare bör därför inte de harnämnts ett rentsom om-
sorgsbehov omfattas sådant stöd. sådantI fall bör kommunenett ettav
stå for både och serviceverksamheten. sådantHur ett systemomsorgs-
skall utformas praktiskt i dagsläget oklart.ärrent

Det finns också behov trygghet och integritet vid köpett stort av av
tjänst skall utföras i den bostaden. krävs kontinuitetDeten som egna en

i utförandet uppgiften arbetsledning för bland konfliktlös-samt annatav
ning mellan hushållen och utföraren.

hushållDe så, kommer välja kommunen for sin hem-attsom anser
service. Andra hushåll kan komma välja privata företag. Mångaatt
kommer välja dela sina uppköp på kommunen och privata företag.att att
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Vår pensionärshushållenbedömning kommerär använ-att merparten att
da sig kommunerna för dessa hemtjänster. har sannoliktKommunernaav

effektivitet i hemtjänstema till följd skalekonomin. Vår be-storen av
dönming, bland efter diskussioner med företaget Hemfrid AB, vi-annat

finns skalfördelar idet betydande produktion hemtjänstenattsar av
Samtidigt finns naturligtvis kommunernadet uppenbar risk atten

kommer dra ytterligare på serviceverksamheten. minstaDenatt ner om-
fattningen fordessa tjänster äldre bestäms enligt socialtjänstlagen.av

regler i dag oklara och fråga inte i liten utsträckningDessa är är en som
förvaltningsdomstolama.de allmänna Enligt utredningens be-avgörs av

dömning finns det behov förtydliga kommunernas enligtett att ansvarav
socialtjänstlagen. Möjligheterna införa någon form stöd liggeratt av som
utanför kommunernas potentiella bakgrund de oklar-är motansvar av
heter finns i dag begränsade.som

Det kan också finnas anledning analysera eller vilka pris-överatt se
sättningsprinciper bör gälla för kommunerna. Om kommunen till-som
lämpar prissättning baserad på självkostnadsprincipen skulle det in-en
nebära kostnad timme på kr. sarmolikt innebära200 Det skulleen per ca

konkurrensneutral kostnad. de flesta bostadsområden eller kommun-Ien
finns någradelar det dock anställda från den kommunala hemservicen

med overhead och "framkömingskostnaden Ombetald. kommunerna
i sådan fall skulle använda sig marginalkostnad skulle denav en sanno-
likt i hamna påstället 100 kr i timmen. subvention baseras påEn som
detta belopp skulle inte tillåta någon konkurrens från privata företag.

Sammanfattningsvis den osäkerhet råder beträñande vilkatorde som
tjänster tillhandahålla,kommunerna kommer till vilka vidatt personer,
vilka situationer och till vilket pris medföra betydande osäkerhet be-en
träffande möjligheterna inrätta någon form Enligtstöd. utred-att nyttav
ningens bedömning frågor bli föremålbör dessa för ytterligare analyser.
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Ökade möjligheterFörslag till14 att

föräldrapenningtillfälligöverlåta

vid vård sjukt barntillfälliga föräldrapenningFörslag: Den avsom ges
kommunöverlåtas till företag eller till denskall kunna ett som personen

beloppet fastställtöverlåts till dessa vårdgivarebosatt När den ärär
föräldrapenningengenomsnittliga tillfälligatill den i riket utgavssom

basbeloppsföränd-föregående år uppräknat med den procentuellaunder
egenavgiñ betalaskompletteras medringen. Detta belopp aven som

Egenavgiñens storlekeller företaget.uppdragsgivaren till kommunen
genomsnittliga föräldrapen-tjänsten. Denfastställs producenten avav

finansieraskompletteras med arbetsgivaravgifterningen statenavsom
erbjuderföretag. Till företagden överlåts till kommunen ellernär som

kompensation för ingåendestödet medtjänsten kompletteras även en
moms.

Bakgrund14.1

tilltillfälliga föräldrapenningen överlåtasSedan kan den1995 en annan
ilagstiftningen hade sin grund i föräldrarFörändringen attperson. av

arbete försvårt själva ledigt från sittmånga situationer kan ha att ta
ktmdedetta utvidgades kretsenvård bam. underlättaFör ut-att somav

föräldern fårhand barnet istället förnyttja försäkringen. Den tarsom om
föräldern.tillfällig föräldrapenning på villkori dag utta samma som

hos handsig alltså på inkomstbortfallet denErsättningen baserar tarsom
försäkringen behö-för kunna utnyttjabarnet. Det innebär attattom man

bortfaller rättigheten utnyttjas.ha inkomst närver en som
bedömning onödigtinnebär enligt utredningensreglerDagens stora

svårt för föräldrar vid barns sjukdomrestriktioner. sannoliktDet är att
och villigbåde ledig frånfinna någon har arbete ärett att somvarasom

Möjligheten har inte80-procentig ersättning.hemma medatt stanna en
utsträckning. överlåts 0,6någon Under 1996blivit använd i större pro-

dagarna.cent av
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ytterligare öka möjligheterna till flexibelt utnyttjandeFör att ett av
tillfälliga föräldrapenningen utredningen den krets det iden attanser som

föräldrapenningen utökas ochmöjligt överlåta till premis-dag är att att
för det ändras. Syftet med denna förändring tvåfaldig.göra ärattsema

Åtgärdenvälfärdspolitisk. det lättare kombinera för-Den är gör attena
många och situationer kanäldraskap och förvärvsdeltagande. I yrken det

svårt varsel ledig från arbetet. kan därförmed kort Detattvara vara
till möjligheten själv hemma med bar-behövas komplementett att vara

sjukt,Många gånger vill själv hemma barnet ärnärnet. vara menman
fördelar.vissa omständigheter kan alternativ skapaunder Detstoraett

ha speciellt positiva effekter för föräldrar barn oña ellerborde vars
detta ofta mycket svårtlänge sjuka. För de drabbas detärär attsom av

rimlig kontakt arbetet. kvinnor, detupprätthålla med För tar utsomen
tillfälliga föräldrapenningen, kan möjligheterna för-den attmesta av

Ensamståendevärvsarbetä medan barnen små underlättas betydligt.är
medföräldrar, ofta inte kan dela för sjuka barnansvaret en annansom

förälder, ha fördel sådanslutligen bordeär storen som avgrupp en en
möjlighet.

andra syftet befrämja ökat arbetsutbud och minskadDet är att ar-
leder försäkringbetslöshet. Med dagens regler utnyttjande dennaett av

oftast minskar. flesta situationertill antalet i arbete I de äratt personer
svårt den förälder borta från arbe-det med kort varsel ersätta äratt som

leder ofta till problem på arbetsplatsen. Med den möjlighe-Dettet. nya
gå arbetetkan istället sysselsättningen öka. Föräldem kan till ochten

försäkringen istället for ytterligare ska få jobb.används att en person

Utredningens förslag14.2

Utredningen föreslår det skall bli möjligt överlåta den tillfälligaatt att
föräldrapenningen på företag till kommunen. Istället förellerett att ut-

den tillfälliga föräldrapenningen till den hemma med bar-betala ärsom
överförs från försäkringskassangivet belopp till kommunen ellernet ett

företaget. Beloppet kompletteras med sociala avgifter och moms.
Nivån på tillfälliga föräldrapenningen möjlig överföraden är attsom

bör fastställas till den genomsnittliga föräldrapenningen under föregåen-
årde uppräknat med den procentuella basbeloppsförândringen. Skälet

utgå fråntill i sådan schablon inte blirdet lönsamtäratt att atten mer
erbjuda tjänsten till dem med höga inkomster beloppet lika förärom
alla. Vidare spelar det ingen roll vilken föräldrarnas inkomstav som
överlåts. fall skulle det bli betydligtI lönsamt den medannat mer om
högre ersättning hade möjlighet överlåta föräldrapenningen. sådanEnatt
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budgeteffekter eftersom det mödramamöjlighet skulle få negativa är
har och det den tillfälliga föräld-oftast lägst lön tar ut mestasom avsom

rapenningen.
uppstågrundtanke förslaget det kan marknad förEn med är att en

sig pådenna tjänst. bör ha möjlighet etablera dennaFöretagtyp attav
marknad i den utsträckning de det lönsamt. Lönsamhetenanser vara

verksamhet denbygger dock på lönenivån i dennaatt motsvarar genom-
snittliga tillfälliga föräldrapenningen. Under skulle den föreslagna1997
nivån kronor dag. Till detta skall läggas de tillkom-492motsvara per
mande arbetsgivaravgiftema för kommunerna och företagen samt mom-

för de privata företagen.sen
föräldrapenningenMånga kommuner erbjöd, innan den tillfälliga

från år, denna möjlighet. Om barnetbyggdes till 120 dagar14ut per var
fanns bamvårdare kom hem till och vårdade det. ochsjukt barnet Isom

tillfälliga föräldrapenningen byggdes och den ekonomiskamed denatt ut,
verkligheten blev bistrare för de flesta kommuner, försvann denna möj-
lighet. Om kommunerna får statligt stöd för verksamhet, i formdenna av

tillfälliga föräldrapenningen förs till kommunerna, harden överatt
service. bordekommunerna återigen möjlighet erbjuda denna Detatten

finnas sådan verksamhet medvidare goda möjligheter samordnaatt en
vikariefönnedling Idealt skulle bamvårdarentill barnomsorgen. vara

för fa-knuten till eller flera bamstugor och därmed bekant devaraen
miljer köper tjänsten.som

föreslagna inriktningen kan medföraEtt problem med den denär att
ökat Tröskeln för vad kan sjukdom hosnyttjande.ett som anses vara

barnet kan sänkas möjligheten sig för god barnetnär öppnar omsorg av
föräldern hemma frånbehöver arbetet. För motverkautan att attvara

sådana föräldrarna betala egenavgiñ för få utnyttjaproblem bör atten
tjänsten.

Budgetkonsekvenser14.3

inte varit möjligt beräkna de offentligfinansiella konsekven-Det har att
förslaget. förslagna lösningen bör emellertid under vissaDenserna av
inte innebära någon budgetförsvagning.premisser Förslaget innebär en-

dast från ha varit stöd för icke-arbete blir det istället i störreatt att ett
utsträckning för ökad sysselsättning. vissa givnastöd Under omstän-ett

förslagetdigheter kan positiva budgeteñekterge
sociala och innebärKomplementet i form ökade avgifterav moms

budgetförsvagning.möjligtvis vissen
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Vidare kan förslaget ha negativ budgeteffekt de föräldrar somen om
sjukdom påskulle utnyttja möjligheten ordnar barnomsorg vid barns

idag, barnet hemma själv ellersätt är attannat t.ex. attgenom genom
skulle försla-någon hand barnet. denna situationItarannan person om

ökadinnebära kostnad.get en
Å andra sidan finns motverkande effekt kan minskadeen som ge

föräldern väljer överlåta den tillfälliga föräldrapen-kostnader. När att
förökar skatteintäktema föräldern arbetar iställetningen att attgenom

får arbete underhemma och ytterligare dennaattvara genom en person
för problem finnskan sannolikt kompensera del dedag. Detta en av som

förslaget.med
föräldrar höga kommerDet vidare sannolikt med inkomsterär att att

utsträckning med lägre inkoms-använda denna möjlighet i destörre än
innebär ytterligare budgetförstärlcning.Detter. en

förslaget hjälpNågra finansiella konsekvenser kan illustreras med avav
från Socialdepartementet. Om vårdda-överslagskalkyl 10 procent aven

i form bamvårdardagar, vilket innebär dagar451 570tas utgarna av per
år, det tjänster. Kostnaden för detta kan beräknas tilll 865motsvarar ca

Överlåtelse för tillfällig280 miljoner kr. 570 medelersättningar451av
föräldrapenning miljoner kr hänsyn har inte tagits till222 attger ca
överlåtelsen skall arbetsgivaravgifter frånkompletteras med staten.
Mellanskillnaden, dvs. miljoner kr, får uppdragsgivama betala.58 Det

kr dag.128motsvarar ca per
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förenklingartillFörslag15 m.m.

undersökauppgifterutredarensdirektiven skallEnligt attvaraen av
inom tjänste-etableringshindereventuellaavskaffa olikamöjligheten att

uppdragitregeringendenmed ledningoch, bl.a.sektom rapport somav
lag-förändramöjlighetenundersökaRiksskatteverketåt attupprätta,att

uppdrags-och avgifterskatterbetalningförsvårar närregler enavsom
anlitas.tagare

gällandeförenklingarföreslåredovisa ochvidareskallUtredaren av
anställerprivatpersonarbetsskadaochvid sjukdomansvarsregler när en

börUtredarenuppdragstagare.anlitarellerprivatperson enen arman
kan för-socialförsäkringsreglerolikaiföreslå förändringarockså som

för enklareprivatpersonerhushåll anlitarföroch underlättaenkla som
omfattning.och i mindretjänster

avgifterochskatterBetalning15.1 när enav

anlitasuppdragstagare m.m.

avgifterochskatterbetalningAllmänt m.m.avom

frågoraktualiserarför utfört arbetetill uppdragstagarebetalningEn en
Är eller denuppdragsgivarenavgiñer. detskatter ochbetalning avom

ersättningenpåpreliminärskattbetalaskallanlitade t.ex.som
prelimi-betalaskyldigheteninnebärbestämmelserNuvarande attatt

huvudsak-berorersättning för arbeteavgifter påsocialanärskatt och en
F-skatt.A-skatt ellerbetalarpå uppdragstagarenlingen om

denföljande. HarbestämmelsernuvarandeinnebärNågot förenklat
utbetalarendetA-skattsedelutfört arbeteersättning för ärmottar avsom

skalluppdragsgivarenellerdvs. arbetsgivaren göraersättningen som--
däremotskatten.Ombetalapreliminärskatt ochföravdrag mottagaren

påskatteavdraginteutbetalarenF-skattsedel skall ersätt-har göraen
och betalaredovisasjälv skyldig-skattsedelhar Fning. Den är attsom

preliminärskatten.
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Skyldigheten betala sociala avgifter arbetsgivaravgifteratt respekti--
egenavgifter densamma gäller förär redovisa och betalave attsom-

preliminär skatt. Om avdrag för preliminär skatt skall pågöras en er-
sättning skall normalt också arbetsgivaravgifter beräknas och betalas på
utbetald ersättning.

F-skattsedel utfärdas efter ansökan för den bedriver ellersom som
kan bedriva näringsverksamhet. Till skattsedelnantas bifogas också ett
F-skattebevis.

A-skattsedel utfärdas for den inte har tilldelats F -skattsedel. Detsom
flertalet innehavare A-skattsedel löntagare.stora ärav

Skattemyndigheten beslutar vilket slag skattom av som en person
skall betala.

En utbetalning ersättning för utfört arbete kan också medföraav en
skyldighet lämna kontrolluppgift ersättningen ochatt eventuellt inne-om
hållen preliminär skatt. Kontrolluppgift skall lämnas till skattemyndig-
heten den 31 januari under taxeringsåret, åretdvs. eftersenast det att
ersättningen betalades Kontrolluppgifter skall utgivenut. ta ersätt-upp
ning eller förmån och avdragen preliminärskatt postadresssamt namn,
och eller organisationsnummer för såväl den uppgifts-personnummer
skyldige den uppgiften Uppgifterna skall lämnas påsom som avser.
blankett enligt fastställt fonnulär.

Skyldigheten redovisa och betala skatter och avgifteratt samt att
lämna kontrolluppgift gäller inte ersättningar på mindre belopp. Prelirni-
närskatteavdrag skall inte och arbetsgivaravgiftergöras skall inte beräk-

på ersättningen, det kan den sammanlagda ersättningenantas attnas om
till och kommer understiga l 000 kr. Skyldighetenatten samma person

lämna kontrolluppgift gäller inte vid tillfälligaatt anställningen om er-
sättningen understiger l 00 kr för hela året.

Privatperson anlitar någon har A-skattsedelsom

För fysiska och dödsbon inträder skyldigheten avdraggörapersoner att
för preliminärskatt, betala arbetsgivaravgifter och lämna kontrolluppgiñ
vid något högre belopp for övriga. För dessa högreän beloppsgränseratt
skall tillämpas krävs dock den utbetalda ersättningen inteatt utgör en
omkostnad i näringsverksamhet. Det skall fråga villa-t.ex. vara om en

anlitar någon forägare måla i bostaden. Målningskostnadenattsom om
då inte kostnad iär näringsverksamhet. I fortsättningen benämns fy-en

siska och dödsbon, inte bedriver näringsverksamhetpersoner som av
sådant slag ersättningen till uppdragstagarenatt omkostnad iutgör en
näringsverksamhet, privatpersoner.som
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ochunder år tillersättningen för arbetetOm ett person un-en samma
någon skyldighetvarkenföreligger för privatpersonerderstiger kr1 000
på ersättningen.arbetsgivaravgifterbetalaskatteavdrag ellergöra attatt

kontrolluppgiftskyldighet lämnafinns någonheller ersätt-Inte att om
ningen.

Överstiger kontrolluppgiñ lämnasskallersättningen detta belopp om
ersättningen.

och betalaför preliminärskattSkyldigheten avdraggöra attatt ar-
uppgår tillförst ersättningenbetsgivaravgifter däremotinträder om

ocksåskyldighet följerår. Med dennaminst 000 kr10 att en upp-per
arbetsgivar-skatt ochi vilken avdragenbördsdeklaration skall lämnas,

skall normalt skeskatten och avgiftemaBetalningavgifter redovisas. av
Uppbördsdekla-utbetalningsmånaden.månaden eñerden tionde isenast

inbetalningskort ibåde deklaration ochrationen är ett.
skattetabell el-enligtA-skatt antingenAvdrag för preliminär görs en

procentavdrag.ler ettgenom
framgår under in-uppgiñerframtagnaRiksskatteverketAv att

privatpersonerkontrolluppgiñerkomståret lämnades 15 7001994 av
till uppdragstagare,anledning utbetalda ersättningarmed cavaravav

Antalet privatper-understeg 10 000 kr.avsåg ersättningar10 000 som
knappttid tillkontrolluppgiñ uppgick förlämnade sammasoner som

kontrolluppgiñ.således flerNågra privatpersoner lämnade9 000. än en

någon F-skattsedelanlitar harPrivatperson som

skyldig-normalt ingaF-skattsedel uppkommerharOm uppdragstagaren
lämnaskatter eller avgiñer ellerbetalaheter för uppdragsgivaren attatt

på denfall ankommer det,kontrolluppgiñ. dessal sagts somovan,som
och avgifter redovisasombesörja skatter-skattsedel självinnehar F attatt

och betalas.

Överväganden
principuppkommer ioch avgifterskyldighet betala skatterNågon att

sådan skattsedelharanlitas har F-skattsedel. Deninte den somom som
avgif-skatter ochoch skall själv betala allabedriver näringsverksamhet

verksamheten.på inkomster iter
avgiñerskatter ochSvårigheter för privatperson betala näratt enen

därsituationerdärmed egentligen endastuppdragstagare anlitas kan avse
anlitas inte baraA-skatt. Uppdragstagareuppdragstagaren betalar av
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anledningfinns någon fördock det inteprivatpersoner. Vi bedömer att
svårigheter med betalningstudera eventuellautredningen närmareatt av

privatpersoner,betalningen andraoch avgifterskatter ängörsnär av
näringsidkareskattebetalningarnäringsidkare. Vad gäller etc.t.ex. av

slutbetänkandeSkattebetalningsutredningens Etthänvisaskan till nytt
remiss till lagrå-SOU 1996:100 och denför skattebetalningarsystem

utredningens förslag.med anledninghar beslutatsdet avsom
såledesför utredningen studeraåterstårDet ärnärmareattsom

skatter och avgifterbetalaeventuella svårigheter för privatpersoner att
lagrådsremiss innehållerA-skatt. Nämndauppdragstagare betalarnär en

bör redovisas.nuvarande reglerdärvid vissa ändringar i som
anmäla sig tillarbetsgivarelagrådsremissen skall denEnligt ärsom

arbetsgivare den betalarSom räknasregistrering hos myndigheten. som
skyldig skatteav-för utbetalarendvs. ersättning vilkenlön, göraär attut

Någon ändring de nuvarandearbetsgivaravgifter.eller betaladrag av
har inteskatteavdragför skyldighetenbeloppsgränsema göraatt m.m.

anmälnings-föreslås något förenklatföreslagits. privatpersonerFör ett
skattedek-föreskrivna uppgifter får lämnas iförfarande innebär attsom

föregå-skatter och avgifterlaration, dvs. redovisningen görs utanatt av
arbetsgivaravgifterregistrering. Om skatteavdrag ellerende anmälan om

måste skriftligenflera perioder, detskall redovisas för ellerinte an-en
bli föremålfall riskerar utbetalarentill myndigheten.mälas I attannat

schablonbeskattning.för s.k.
innehåller således inga lagänd-Skattebetalningsutredningens förslag

skatterprivatpersons betalningpåtagligt förenklarringar avensom mer
anlitas.betalar A-skattoch avgifter uppdragstagarenär en som

skatterprivatpersoner betalasvårigheter kan då finnas förVilka att
uppdragstagare Riksskatteverket har iavgifter vid anlitandeoch av en

RSV belyst någraprivata tjänster 1996:5sin Redovisningrapport av
framför allt det finns brister isvårigheterna. pekasI attrapportenav

information vilkasvårt fåkunskap reglerna och det är attatt omom
skriftliga information lämnasriktar sig denregler gäller. T.ex. somsom

företag.broschyrer, främst tillskatteförvaltningen, bl.a. i form avav
menings-kan uppfattasoftast omfattande vadDen är än somsommer
lämnar intillfälligt anlitar uppdragstagare. Denfullt för den somsom en
i det s.k.också registrerad arbetsgivareuppbördsdeklaration blir somen

visar beloppsgränsemaarbetsgivarregistret. Riksskatteverket även att
sig kan skapapreliminärskatt och arbetsgivaravgifter iför betalning av

påräknatinträffa intetillämpningssvårigheter. kanDet när extrat.ex. ett
överskrids och detta intemedför beloppsgränsemaarbetet utförs attsom

först utförda arbetet.beaktades vid betalningen för det
prelirninärskatteav-bestämmelsernaallmänt kanRent sägas att om

kontrolluppgifter svårtillgängliga. Dearbetsgivaravgifter ochdrag, är är
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inte heller så utformade det framstår naturligt tänka sig deatt att attsom
gäller för privatpersoner.även De olika beloppsgränsema komplicerar

också bestämmelserna, de syftar till minska svårigheternatrots att att
med betala skatter och avgifter i vissa fall föratt privatpersoner. kanDet
också bli aktuellt fylla i och lämna flera olika blanketter föratt samma
ersättning.

förekommerDet sällan enskild inte bedriveratt nä-en person som
ringsverksamhet har anledning själv initiativ till beräkna ochatt ta att
betala skatt. Det vanligen arbetsgivarenär betalar preliminär-som
skatten och Skattemyndigheten skickar inbetalningskort för betal-utsom
ning eventuell kvarskatt. Om kvarskatten inte betalas arbetsgiva-görav

avdrag på lönen för betalning skatten. Enligt vår mening denren ärav
dominerande svårigheten med betalning skatter och avgifter vid anli-av
tande uppdragstagare okunskap reglerna och bristande erfarenhet.av om
Hur det då denna bakgrund möjligtär förenklamot nuvarande be-att
stämmelser

En given utgångspunkt för förenkling reglerna prelimi-är atten av
närskatt och sociala avgifter fortsättningsvis skall betalasäven på er-
sättningar från privatpersoner till uppdragstagare betalar A-skatt,som

ersättningama uppgår till belopp. Det bör vidare finnasstörreom en
uppgiftskyldighet beträffande ersättningen. Med dessa givna utgångs-
punkter sig förenklingsmöjlighetema i viss månter begränsade. An-som
tingen uppdragsgivaren eller uppdragstagaren måste fullgöra dessa skyl-
digheter. Nuvarande ordning innebär faller på uppdragsgi-att ansvaret

Skattebetalningsutredningens förslag medför ingen ändringvaren. av
detta förhållande.

Med tanke svårigheterna i utsträckning torde beroatt påstor
bristande kunskap och erfarenhet bör förenkling inriktas på skat-atten
temyndighetema åläggs skyldighet bistå de enskildastörre såatten att
betalning skatter och avgifter underlättas, och det åläggsattav som
uppdragsgivaren alternativt uppdragstagaren självständigt utföra be-att

så mycket möjligt.gränsas En förenkling det hållet skulle kunnasom
endast ålägga uppdragsgivaren skyldighetatt lämna uppgiftvara atten

ersättning för arbete har betalats.att Myndigheten kan därefter medom
ledning den lämnade uppgiften räkna preliminärskatt och socialautav
avgifter på ersättningen och rikta krav på betalning skatten ochett av
avgifterna.

Riksskatteverket har i sin redovisat två alternativa förslag tillrapport
förenklingar reglerna för betalning skatter och avgifter pri-närav av en

anlitar uppdragstagare betalarvatperson A-skatt. Framför allten som
det första förslaget har sin utgångspunkt i fördanyss resonemang om
inriktningen på förenklingen.
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åläggsuppdragstagareni korthetinnebärförsta förslagetDet att en
utförtersättning förpåsociala avgifterochbetala skattskyldighet att

åläggsuppdragsgivarenstorlek, medanersättningensarbete, oavsett en
Uppdragsgivarenersättningen.utbetalningenuppgiftsskyldighet avom

uppdrag.slutfört Ieftervarje månad ellerlöpandeuppgifternalämnabör
till skattemyn-har lämnatsersättningutbetalduppgiftenoch med att om

preliminär skattmyndighetenberäknarservicetelefon,viadigheten, t.ex.
därefterankommerDetavgifter på ersättningen.socialaoch upp-

och avgiñema.skatternabetaladragstagaren att
ivad gällerlikhet medinnebär iförslagRiksskatteverkets andra som

ochskatterbetalningsskyldigheten förharuppdragsgivarendag att av-
skillna-med denkr,minst 10 000uppgår tillersättningengifter, menom

Enligtförenklas.redovisningsförfarandetkontrolluppgiñs- ochden att
uppdragsgivaren ochförmöjlighetdet finnasförslaget bör att upp-en

stå för betal-skalluppdragsgivarenavtala ävendragstagaren attatt om
kr.uppgår till 1 000då ersättningenavgifter redanskatter ochning av

be-privatpersonersbeträffandeförenklingvår mening börEnligt en
uppdragstagareanlitandeavgifter vidochtalning skatter somav enav

förslag.förstaRiksskatteverketsutgångspunkt iA-skatt ha sinbetalar

Förslag

beträf-lagrådsremissbeslutatfebruari 1997har den 6Regeringen om
tänktavgiñer.och Lagenbetalning skatter ärförslag till lagfande avom

och lagen1953:272i uppbördslagenbestämmelsernaersättaatt
Förslagetarbetsgivare.socialavgifter frånuppbörd1984:668 avom

utfonn-Vidförfattningar.flertal andraändringar iocksåföranleder ett
föreslagnatill dedessaförsöktförslag har vidvåraningen anpassaav

ochskatterbetalningtill lagFörslagetförfattningsändringama. avom
BSL.beteckningenavgifter har gett
skyldigheten för privatpersonerföreslår den nuvarande göraVi attatt

påarbetsgivaravgifteroch betalapreliminär skattför ersätt-avdrag att
stället bör denkr bort. luppgår till minst 10 000ningar tas somsom

privatpersonfrånför arbeteersättningochbetalar A-skatt mottar en
föregenavgifterochpreliminärskattbetalaskyldighetåläggas att er-en

kr eller däröver.uppgår till 10 000sättningen denom
för privat-skyldighetnuvarandeförändringvidareVi föreslår aven

januari underkontrolluppgiñ den 31lämna taxe-senastattpersoner
ifullgörasskallskyldighetenFörändringsförslaget innebärringsåret. att

enklareoch medför arbeteersättningutbetalningsamband med ettaven
kontrolluppgiñs-innebärdag.kontrolluppgiftsförfarande i Det attän

år dåunder detfullgörasfall normalt bör kunnaskyldigheten i dessa er-
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sättningen utbetalas i stället för i början året därpå. Uppgif-som nu, av
bör enligt vår mening lärrmas tillten Skattemyndigheten 30 dagarsenast

eñer utbetalningen ersättningen. Uppgiñsskyldigheten bör gällaav om
ersättningen uppgår till 1 kr,000 och såledesöverensstämmer med nuva-
rande bestärrunelser. I och med uppgiñen utbetald ersättningatt läm-om

till Skattemyndigheten bör kontrolluppgiñsskyldighetennats full-anses
gjord. Någon ytterligare uppgiñ bör inte behöva lämnas. De ansvarsbe-
stämmelser gäller beträffande kontrolluppgiñer bör till-som m.m. vara
lämpliga i dessa situationer.även Den lämnade uppgiñen bör vidare
kunna läggas till grund såsom kontrolluppgiñ vid uppdragstagarens tax-
enng.

Förslaget innebär också Skattemyndigheten skall fattaatt beskatt-ett
ningsbeslut med ledning den uppgift utbetalning ersättningenav om av

uppdragsgivaren har länmat. Beslutet bör både prelirninärskattsom avse
och egenavgiñer skall betalas med anledning den utbetaldasom av er-
sättningen. Innan ärendet skatten bör den skattskyldigeavgörsom ges
tillfälle sig. Den skatt skall betalasatt yttra bör sedan registreras påsom
den skattskyldiges, dvs. uppdragstagarens, skattekonto. Uppdragstaga-

skall betala den på skattekontot registrerade skatten inomren 30senast
dagar från beslutet.

Den föreslagna ordningen bör det möjligt säkerställagöra att att pre-
liminärskatten respektive egenavgiñema betalas under beskattningsåret
och i tiden tillräckligt tidpunkten för utbetalningennära ersättningen.av
Ordningen också väl förenlig med det förslag till lag betal-synes ny om
ning skatter och avgiñer föreligger.av som

Våra förslag bör medföra det blir betydligt enklare för privatper-att
anlita uppdragstagareatt med A-skattsedel och samtidigtsoner uppfylla

de krav samhället ställer på betalning skatter och avgiñer. Detsom av
bör inte heller medföra några olägenheter för uppdragstagaren, om man
bortser från det faktum han eller hon kan behövaatt medelreservera av
ersättningen för betalning skatter och avgifter. Motsvarande problemav
ñnns i och för sig redan i dag då för uppdragsgivaren. I dag går detmen
inte beräkna kostnaden föratt husreparation endast utifrånt.ex. denen
ersättning uppdragstagaren begär. I beräkningen måste också ingåsom

Äreventuella arbetsgivaravgifter. det fråga nettopris på uppdra-ettom
måste dessutom preliminärskattget på ersättningen beaktas. Mot denna

bakgrund torde det framstå enkelt betala skatten och avgiftemaattsom
inbetalningskort.mot ett

Förslagen föranleder ändringar i lagen 1990:328 allmän försäk-om
ring och i förslaget till lag betalning skatter och avgiñer.om av
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Etableringshinder15.2

möjlighetenundersökaskall attutredarenutredningsdirektiven sägsl att
Medtjänstesektom.etableringshinder inomeventuellaolikaavskaffa

försvårarreglertordesammanhangi dettaetableringshinder somavses
bil-reglerdvs.tjänstesektom,inomverksamheterigångsättandet omav

föriakttasmåsteregleroch attverksamhetsforrnerolikadandet somav
verksam-olika slagpåställerövrigtisamhälletde kravefterleva avsom

ochskatterbetalningkontrollpåsamhällets kravdäriblandheter, avav
intresseavväg-normaltavspeglarreglerslagavgifter. De avsessomav

och mellanenskildaochbådemellanskiftande slag staten en-ningar av
tjänstesektominometableringsärskiltreglerNågraskilda. avsersom

in-endastdetvidkommandeutredningensinte. Förfinns avvarasynes
verksamhetseta-vidmåste iakttasnågot detberöra enatt somtresse av

betalningochredovisningforställsde kravuppfyllaforblering att som
avgiñer.ochskatterav

ochskatterbetalningredovisning ochgällerdetFörenklingar när av
betänkandet EttiSkattebetalningsutredningföreslagitsavgifter har av

härtillhänsynMed1996:100.SOUskattebetalningarförnytt system
förfogande försitthaft tillutredningentidbegränsadetill denoch som

redovisa vadöversiktligtbörainte änuppdragsitt sommerossanser
nyetablering.vidiakttasbehöveravgiftssynpunktskatte- ochfrån en

företagnyetableringochSkatter av

tillbetalasochredovisasskallskatterslagmångafinnsDet sam-somav
försocialavgifter,ochpunktskattermervärdesskatt,inkomstskatt,hället;

beslu-får insamhälletsäkerställavanliga. Förde attattnämna mestatt
ochredovisasskalldessahurregleravgifter ñnnsochtade skatter om

anmälningsskyldighet ellerreglernainnefattarfallbetalas. I vissa re-en
skattskyldigverksamheten. Den ärforgistreringsskyldighet t.ex.som

skallLikasåskattemyndigheten.sig tillanmälaskallmervärdesskattför
verksamheten.anställda ihaavsiktenskeanmälan är attom

bokföringsskyldiga.näringsverksamhetbedriverallaprincipl är som
näringsidkareEnskildasjälvdeklaration.särskildockså lämnaskallDe

blan-särskildapånäringsverksamhetenuppgifterlämnaskall vidare om
ketter.

lämnasAvgifterSkatterinformationsbroschyrRiksskatteverketsI
informationñnnsbroschyrenIföretag.information till den startarsom

F-skattmervärdeskatt,företagsregistrering,bokforingsskyldighet,om
också in-innehålleregenavgifter. Denarbetsgivaravgifter ochoch om

avgifterochskatterbetalningochredovisning samtformation omavom
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anmälan till registrering till mervärdesskatt och till arbetsgiv-när
arregistret skall Till broschyren hör blankett för skatte- ochgöras. en
avgiftsanmälan bilagase 3. Blanketten kan användas för anmälan till
registrering för mervärdeskatt, registrering arbetsgivare och for attsom
ansöka F-skatt. blanketten skall lämnas upplysningarI firma-om om

den huvudsakliga verksamheten och verksamhetsform, aktie-t.ex.namn,
bolag, handelsbolag enskildeller ñrma. Uppgifter skall vidare i före-
kommande fall lämnas eventuella delägare, beräknat antal anställda,om
beräknad mervärdesskattepliktig omsättning och enligt vilken metod
mervärdesskatten skall redovisas faktureringsmetoden eller bok--
slutsmetoden. För debiteringen preliminärskatt skall vidare uppgifterav
lämnas beräknade inkomster.om

Om punktskattepliktig verksamhet skall bedrivas måste särskilden
anmälan for registering lämnas till Skattemyndigheten i Dalarnas län.

Vid nyetablering det emellertid många gånger tillräckligtär atten re-
gistrera företaget hos Patent- och Registreringsverket och fylla i ochatt
lämna in blanketten for skatte- och avgiñsanmälan till skattemyndighe-
ten.

överväganden

Det utredningens bedömning det kan uppfattas kompliceratär att som
och svårt iaktta vad föreskrivs redovisning och betalningatt som om av
skatter verksamhet skall påbörjas. uppgifterDe skall lämnasnär en som
i samband med verksamhetsstart emellertid förnödvändigaär atten
samhället skall kunna säkerställa beslutade skatter och avgiñer kom-att

betalas. En förenkling reglerna torde samtidigt innebäraatt attmer av
kontrollen blir vilket i sin har sina uppenbara nackdelar. Vadsämre, tur

bör eftersträvas i detta sammanhang uppgiñema skallär attsom som
lämnas till olika myndigheter kan lämnas på så enkelt möj-sättett som
ligt och adekvat infonnation lämnas gällande bestämmelser.att om
Mycket redan regel endast blankett behöverär vunnet attgenom som g
lämnas till Skattemyndigheten för registrering for mervärdesskatt, regist-
rering i arbetsgivarregistret och för ansökan F-skatt. Med hänvisningom
till vad inledningsvis i detta avsnitt härutöver ingasagt gör övervä-
ganden vilka åtgärder kan vidtas för möjligen avskaffaattom som
eventuella etableringshinder inom tjänstesektom.

ll 17-0140
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Effekter61

samhällsekonomiskadeutredningen analyseraskalldirektivenEnligt
olikaanalysen desarnhällsekonomiskaförslagen. Deneñektema avav

ochförutsättningslösdessutomskallstirnulansåtgärdema ge envara
inlednings-framgåttSomallokeringseffekter.olikabelysningbred avav

arbetslös-ochsysselsättningeffekter pådetkapitlet gäller moment som
inkomstfördelningselfekter Ikonsumentpriser,påpåverkan etc.het,

ioch kräverkompliceradeberäkningardessaflertalet fall är typer av
den be-bakgrundmodeller. Motformertillgång till olikaprincip avav

utredningenmodeller haranvändbarapåoch bristengränsade tiden en-
redovisasområdenanalyser departiellautföra vissakunnatdast somav

direktiven.i
utredning-hurtvå analyserredovisasavsnittInledningsvis i 16.1 av

för härUtredningensysselsättningen.påverkakan kommaförslag attens
Avsnittrealistiska.kaneffektervilkaockså ett som vararesonemang om

påeffekterharavsnitt 16.3lönebildningen. Iinnehåller analys16.2 aven
inne-Avsnitt 16.4två olika metoder.viaberäknatsinkomstfördelningen
jäm-diskuterasavsnitt 16.5sektorn. Ianalys denhåller svartaaven

beräkningöverslagsmässiginnehållerställdhetsaspekter. Avsnitt 16.6 en
påverka konsu-kan kommaarbetsgivaravgiftemade slopadehur attav

beräk-partiellredovisasAvslutningsvis i avsnitt 16.7mentprisema. en
försla-påverkaskan kommafinansernahur de offentliganing att avav

gen.

Sysselsättningseffekter16. 1

spridningsef-ochåterverkningarkanFörändringar skattesystemet geav
ibelägga. Denmycket svåraekonominpå svenskafekter den attärsom

effekterberäknaoch empirisktanalysera ärbästa möjlighetenprincip att
modellsådanjämviktsmodell. Iallmännågon fonnutnyttjaatt enav

marknader.beroendeömsesidigtmedekonominuppfattas systemettsom
påverkaförefalleranblicken endastförstavidFörändringar t.ex. ensom

och så-ekonominmarknader iallapåverkamarknad kan i praktiken en
partiella analyserintehelhetsperspektivdärförmodelldan ett somger
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kan Utredningen har dock inte haft möjlighetge. utnyttja allmänatt en
jämviktsmodell for analysera effektema förslagen.att De beräkningarav

nedan därför partiellapresenteras är och har i vissasom fall närmast
karaktären räkneexempel. Resultaten måste därför tolkasav med stor
försiktighet.

Några utgångspunkter

Rent teoretiskt kan analys tänkbara sysselsättningseffekter sinen av ta
utgångspunkt i sänkning relativprisetatt på tjänster påverkar kon-en av

konsumtionsmönstersumenternas och i befolkningensmönstret tidsan-
vändning. Dessa förändringar påverkar i sin sysselsättningens storlektur
och sammansättning. Den samlade sysselsättningseffekten relativ-av en
prisförändring på tjänster kan delas i fyra olika deleffek-grovt sett upp

importeffekt, budgeteffekt,ter; effekt på arbetsutbudet och löneeffekten
lönebildningen.verkar Hur dessasom olika effekter kangenom tänkas

påverka sysselsättningen framgår figur 16.av

sysselsättningseffekterFigur 16.1 Olika former vid prissänkningav i tjänstesek-en
torn
Sysselsättningsförändring

lmporteffekt Budgeteffekt Arbetsutbud LöneefTekl

Normalt kan prissänkning lederanta att till ökad efterfråganman en
och därmed ökad produktion. Effekten eller storleksordningen så-av en

5 Dessa effekter diskuteras i bl.a. Frederiksen m.fl. 1994 och Boligrninisteriet mfl.
1995.
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dan förändring i hög grad avhängig hur konsumenterna påär av reagerar
prisforändring, dvs. i vilken utsträckning prissänkning leder tillen en

ökade inköp tjänster. Känsligheten brukar framgått kapitel 9av som av
med priselasticiteten hur många efterfråganmätas procentsom anger

ökar med fallerpriset med Om priselasticitetennär procent. är t.ex.en
minus sål innebär detta priset faller med så10 ökar ef-att procentom
terfrågan med 10 Hushållen kommer i sådant läge öka sinprocent. ett att
efterfrågan på prisnedsattaden tjänsten i förhållande till efterfrågan på
andra och tjänster, hushållens totala utgifter for konsumtionvaror men
kommer oförändrad så länge hushållens disponibla in-att vara som
komster och sparkvot oförändrade. I detta fall sker det såledesär en vo-
lymökning med 10 på den tjänst priset på,sänks medanprocent som

nivå.volymen övrig konsumtion ligger kvar på Detta lederav samma
normalt till ökad produktion tjänsten i fråga och därmed till ökadav sys-
selsättning. sådanEn ökning kan betecknas bruttoeffekten påsom sys-
selsättningen, dvs. den inte hänsyn till de negativa effektertar som upp-
står finansieringvia och effekter på lönebildning.

prissänkningEn sker via sänkta skatter och avgifter måste docksom
finansieras. förefallerDet därför rimligt prissänkningenatt anta att mot-
verkas skatteökning på andra och tjänster och den samla-attav en varor
de effekten på efterfrågan och sysselsättning blir noll eller försumbar.

bör såledesDet inte gå använda två gånger och detatt ärsamma pengar
detta betecknas budgeteffekt i figur och16.1 har lagtssom som som

negativ påverkan på sysselsättningen.som en
Sysselsättningen kommer emellertid öka inköp deatt attgenom av

utredningen föreslår mindretjänster ochimportintensivsom avser mer
arbetsintensiv produktion produktionen figurI be-16.1än av varor.

denna effekt for importeffekten.nämns
Effekten kan illustreras med hjälp räkneexempel i tabell 16.1.ettav

Utgångspunkten hushåll med disponibel inkomst på krär l 000ett en
helt utnyttjas för konsumtion. Det 20 inkomstenantas att procentsom av

används for inköp tjänster och resterande 80 för köpprocentav av va-
Som framgår tabell 16.1 serviceinköpen löneintensiva ochärror. av mer

mindre importintensiva varudelen, vilket också avspeglar de faktiskaän
förhållandena Sverige,i dock inte på någon exakt nivå.

52 efterfråganOm elastisk, -l,5, kommer hushållens utgifter förär den pris-t.ex.mer
sänkta tjänsten öka och utgifterna för övrig konsumtion minska iatt motsvarandeatt
grad vid konstant disponibel inkomst och sparkvot.
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Tabell 16.1 Effekterna subvention till tjänstesektorn priselasticitetenav en an-
minus etttas vara

Före subvention Efter subvention
ÖvrigaService ÖvrigaService
varor varor

Totalkonsumtion 200 800 200 800
lön 80 200 90 193-
vinstandel 60 160 68 154-
import 20 280 22 273-
indirekta skatter 40 160 20 180-

minus subvention

En halvering de indirekta skatterna 20 för köp service förut-av av
sänka priset med 10sätts Denna skattesänkning finansierasprocent. med

motsvarande skatteökning i varusektom. Om priselasticiteten mi-en är
så förändras tidigare inte fördelningenett utgifternanämntsnus som av

på tvåde kategorierna. Den del utgifterna för servieeinköpav som om-
fattas skattekilen indirekta skatter minskar emellertid, medan denav
indirekta beskattningen övriga stiger i motsvarande grad, ellerav varor
med kr.20 Det lägre priset på tjänster medför ökad efterfrågan och vo-
lym, medan det högre priset på minskar efterfrågan och volymen.varor
De totala utgifterna förblir emellertid oförändrade. Om förutsätter att
förhållandet mellan lön, import och vinstandel förblir oförändrat får för-
ändringen de indirekta skattema den effekt på lönesummanav som
framgår tabell 16.1. I exemplet stiger lönesumman i servicesektomav
med 10 enheter, medan den sjunker inom varusektom med enheter.7 De
samlade utgifterna för arbetskraft stiger alltså med enheter3 och då den
genomsnittliga lönen i servicesektom kan förmodas lägre eller ivara

fall inte högre i varusektom kommer denvart än totala sysselsättningen
öka. Orsaken efterfrågan vriditsatt är mindre importintensivatt ochmot

arbetsintensiv produktion.mer
Den tredje effekten, arbetsutbudseffekten, hänsyn till vad köparnatar
den prisnedsatta tjänsten med den tid frigörs.gör När priset påav som

hushållsnära tjänster faller kommer konsumenterna delersättaatt en av
hemarbetet med tjänster köps på marknaden. Därmed frigörs tidsom

kan utnyttjas för fritid eller marknadsarbete. Hur den tiden kommersom
fördelas osäkert, del den frigjordaatt är tiden kommer bju-attmen en av

das på marknaden.ut
Den tiden resulterar i den genomsnittliga arbetstiden ökar ochatt

kommer i första skede inte påverka antalet sysselsattaett elleratt ar-
Ökadbetslösheten. arbetstid leder till ökade inkomster i sin tilltursom

viss del kommer utnyttjas för ytterligare köp hushållsnäraatt tjänsterav
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eller figurandra och tjänster. l har således förändringar16.1varor av
positivt.antagits påverkaarbetsutbudet sysselsättningen

form utbudseffekt flerEn kommer trädaär attattannan av personer
påin arbetsmarknaden, dvs. arbetskraften kommer öka. kommerDetatt

påverkanormalt sysselsättningen i positiv riktning, också ökaatt attmen
arbetslösheten. påDet grund vissa dessa inteattsenare av av personer
kommer finna någon form sysselsättning.att av

Hur arbetsutbudet påverkas flera olika skäl centralt för effek-är av
utredningens förslag. harUtbudet dock redan diskuterats utför-terna av

ligt i kapitel varför någon ytterligare här.analys inte presenteras
Den fjärde komponenten i figur löneeffekten,16.1, denär avgö-mest

vilkenförrande sysselsättningseffekten. uttrycker i gradDen ökaden
sysselsättning i tjänstesektom tillleder ökad lönepress och inflation som
på kort eller längre sikt motverkar den sysselsättningsökning kansom
uppstå förslaget. Som framgått kapitel detll avgörandeärgenom av av
betydelse sysselsättningsökningen tillfaller har litetettom grupper som
inflytande på lönebildningen. Om del sysselsättningsölmingenstoren av
tillfaller har position på arbetsmarknadengrupper som en svag genom

utgångslägetde i arbetslösa påt.ex. grund de har lågäratt attav en
utbildning, kan förvänta sig inverkan lönebildning och infla-attman
tion blir relativt liten. det omvända fallet blir förmodligen effektemaI

och sysselsättningsvinstema blir därmed små eller försumbara påstora
lite längre sikt. Lönebildningen diskuteras utförligt i avsnitt 16.2.

Beräkningar sysselsättningseffekterav

Utredningen har beställt två olika former studier för belysa syssel-attav
sättningseñektema förslagen. Dessa beräkningar endast effek-av avser

förslaget med slopade arbetsgivaravgifter, dvs. det förslagterna av som
i kapitel 12.presenterats

Beräkning 1

Assarsson har på1997 utredningens uppdrag genomfört partiellen
beräkning utredningsförslagens sysselsättningsefTekter. bilagedelenIav
redovisas utgångspunkter, antaganden och tillvägagångssätt detaljerat.

53 liknande effekt fisEn det vissarbetet till del kommeräven att svarta attgenom
minska. fråganHär det dock bara konverteringseffekt i grund och bottenär om en som
inte sysselsättningen.påverkar Personer tidigare arbetat kommer regist-svart attsom

sysselsatta, detta påverkar inte mängden arbete i ekonomin. finnsDetreras som men
dock anledning arbetet kommer utföras effektivt.att attanta att mer
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Beräkningama har begränsats till slopandet arbetsgivar-att avse av
avgiñema och antagandet denna form sänkt beskattning lederär att av
till prissänkning med 10 här således hela sänkning-procent antas atten

arbetsgivaravgiñema tillfaller arbetsgivarna. Arbetsgivaravgifts-en av
sänkningen finansieras med höjning andra skatter och avgif-antas en av

beräknas uppgå till 3,6 miljarder kr denna beräkning skiljerter som ca
sig något de alternativ redovisas i bilagan, beräkningsme-mot som men
toder desamma. Detta medför viss prisökning på andraäretc. en varor
och tjänster. Utifrån detta simulering konsum-görs en som ger en ny
tionsprofil för hela den privata konsumtionen.

Med denna konsumtionssarrunansättning det möjligt förär att re-
spektive konsumtionskategori beräkna hur den direkta sysselsätt-stor
ningsforändringen blir. Det förändringen i antaletgörs att anta attgenom
sysselsatta i respektive bransch proportionell förändringen i efter-är mot
frågan. Om bransch sysselsätter l 000 och den kompensera-en personer
de priselasticiteten kommer-0,8 tioprocentig prissänkning såledesär en

medföra antalet sysselsatta stiger med 80 Det behövsatt att personer.
emellertid också uppgifter hur produktionen och hurär sammansattom

importandelen för få korrekt bestämningstor t.ex. är syssel-att en av
sättningseffekter. I detta avseende utnyttjas SCB:s input-output tabeller
för olika branscher.

Sysselsättningsförändringama beräknas på två alternativa I detsätt.
första alternativet all efterfrågan förändras i takt med konsum-antas att
tionsefterfrågan. När skatterna sänks på tjänster det inte bara kon-är

Ävensumtionsefterfrågan stimuleras. investeringar, offentlig efter-som
frågan och kan öka. I det andra alternativet det baraexport antas att är
konsumtionsefterfrågan förändras.som

Det första alternativet sysselsättningsökning på drygt 31 000ger en
vilket 0,7 sysselsättningen. Merpartenmotsvarar procentpersoner, av av

sysselsättningsökningen i de sektorer få sänkta priser uppstårantassom
inom restaurangsektom och uppgår till 6 000 Inomca personer. repara-
tioner, övriga tjänster och kommunikationer ökar sysselsättningen totalt
med 7 000nämnare personer.

l det andra alternativet, med enbart förändringar i konsumtionsefter-
frågan, sysselsättningsökningen naturligaär skäl något mindre, ellerav
totalt 9 000ca personer.
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Tabell 16.2 Sysselsättningseffekter slopade arbetsgivaravgifter. Sysselsätt-av
ningssiffrorna 1994avser

Prisför- Förändringar i total efter Förändringar i enbart
ändring i frågan konsumtionseñerfrågan
procent

Procent Antal Procent Antal
Livsmedel 0,40 -0,97 900 -0,60 200
Kläder och skor2. 0,40 -0,l5 -10 -0,l2 -l0
Bostad 0,40 -0,23 500 -0,06m.m. -400
Diverse tjänster4. 0,40 2,25 21 900 0,41 4 000
Reparationer -10,0 5,02 l 700 3,08 1 000
Övriga tjänster -10,0 7,29 2 400 3,55 1 200
Kommunikationer -l0,0 3,47 2 500 0,59 400
Restaurang -10,0 8,08 6 000 5,22 3 900
Hotell 0,40 3,81 400 2,46 300

Summa 31 490 9 190
Källa: Assarsson 1997.

För diverse tjänster ökar efterfrågan och sysselsättning skat-trots att
och priset ökar för dennaten Orsaken till detta framför alltärgrupp. att

diverse tjänster komplement tillär de tjänstegrupper där priserna sänks
prisökningen dessutom ganska liten,är 0,40 i förhållande tillprocent,
prissänkningen på övriga tjänstegmpper. Prissänkningen på de utvalda
tjänstegruppema leder till ökad konsumtion diverse tjänster. Exem-av
pelvis medför prissänkningen på restaurangtjänster med 10 procent att
efterfrågan på diverse tjänster ökar med 1,56 Dessutomprocent. utgör
diverse tjänster substitut till bostad därett priset höjs. Innebördent.ex.

det sistnämnda prisökningen påär bostad medatt 0,40av procentm.m.
ökar efterfrågan på diverse tjänster med 0,35 procent.

Beräkningarna har inte tagit hänsyn till olika former indirekta ef-av
fekter. En prissänkning kommer påverka andra branscher.även att Ex-
empelvis innebär ökad efterfrågan på restaurangtjänster efter-ävenatt
frågan på livsmedel kommer öka. Då kommer denna branschatt i sin tur

öka efterfrågan. Samtidigt haratt det inte gjorts några antaganden om
hur lägre beskattning tjänster kommer påverka lönebildningen.attav

Beräkning 2

Ohlsson och Angelov 1997 har i särskild analys för utredningenen
beräknat sysselsättningseffekter utifrån några alternativa beräknings-
metoder.

Utgångspunkten för beräkningama skattningar ochär antaganden om
i vilken grad de slopade arbetsgivaravgiñema övervältras på löntagarna
eller inte. Beräkningarna sju tjänstebranscher detavser samt resten av



Effekter324 SOU 1997: 17

privata näringslivet och bygger årsdata från nationalräkenskapema
for perioden 1980-1994. Det ringa antalet observationer resulta-gör att

måste tolkas försiktighet.medten stor
Skattningama incidensen redovisas i tabell 16.3 observera be-attav

räkningarna inte helt med utredningens urval. Iöverensstämmer tre
branscher faller incidensen på lönerna 7111, 9520. För två de övri-av

fem branschema visar det sig priset inte ändras 6300, 9510. Detattga
innebär incidensen faller på den reala lönekostnaden. tvåI branscheratt
förändras priset så mycket den reala lönekostnaden inte påverkasatt
7112, 7113. En bransch faller mitt emellan.

Tabell 16.3 Skattad incidens

SNI Bransch Nomi- Nomi- Pris Real
nell lön nell löne-

lönekostn kostnad
adlön lönekost

och nad/pris
arbets-
givar-

avgiñer
6300 Restaurang 0 l 0 1
71l l Järnvägar -l 0 0 0
7112 Bussochlokal- 0 l l 0

trafik
Taxi7113 0 l l 0

9200 Renhållning, 0 l 0,652 0,348
städning

9510 Reparationer l 0 l
Övriga9520 tjänster 0 0 0

Övrigt 0 l 0,06l 0,939
privat
näringsliv
Källa: Ohlsson och Angelov 1997.

Förutom denna skattning beräknas också sysselsättningsförändringama
tvåpå antaganden vad gäller incidensen. påverkaFör arbetskrañsef-att

terfrågan måste den nominella lönekostnaden påverkas. Givet så skeratt
fråga hur priset påverkas. Två ytterlighetsfall dåär nästa kan antas.

Det ytterlighetsfallet då skattetörändringen i sin helhet försär attena
vidare till konsumenterna. Relationen mellan nominell lönekostnad
och pris kommer i detta fall oförändrad. Prisförändringenatt vara
kommer falli detta öka efterfrågan och produktion och därmedatt
sysselsättning. Detta skulle kunna benämnas efterfrågescenariot.
Det andra ytterlighetsfallet priset inte påverkas alls. I detta fallär att
kommer relationen mellan lönekostnad och pris ändras. kanDettaatt
i sin medföra substitution mellan produktionsfaktorer. Vid giventur
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produktion arbetskraftkommer efterfrågas. kanDetta be-attmer
substitutionsscenariot.nämnas

Beräkningarna sysselsättningseffektema påbygger arbetsgi-attav
varavgiñema slopas helt i de aktuella tjänstebranschema se tabell

finansiera16.3. För denna sänkning arbetsgivaravgiñema ökasatt av
dessa halv procentenhetmed i övrigt privat näringsliv. Två separataen
eñerfrågeñinktioner har skattats för de antagandena incidens.tre om

2.54Dessa benämns modell och modelll
Resultaten sysselsättningsberälcningama sammanfattas i tabellav

resultat eñerfråge-16.4. De vad gäller och substitu-presenterassom
tionsscenarioma kan betecknas for sysselsättningsef-övre gränsersom
fektema. såledesDet inte fråga punktprognoser, maximalaär utanom
utfall.

Om skattningarna incidensen enligt tabell 16.3 läggs till förgrundav
beräkningarna uppgår sysselsättningsökningen omkringtill 35 000 per-

28 OOO respektive 000. Om det i stället så hela arbets-41 är attsoner
givaravgiñssänkningen slår igenom på priset ejletyfrågescenariot
kommer eñerfrågeökningen leda till ökning sysselsättningen påatt en av
omkring 40 respektive Om000 35 000 54 000. arbetsgivar-personer
avgiftssänkningen inte alls slår igenom på priset kommer den reala löne-
kostnaden substitutionsscenariot.sjunka substitutionDenatt mot mer
arbete det skapar skulle då komma sysselsättningsökning iattsom ge en
storleksordningen 40 000 32 respektive000 54 000. Det börpersoner
återigen påpekas resultaten osäkra måsteoch med försiktighet.äratt tas

Tabell 16.4 Skattade sysselsättningseffekter enligt olika modeller och antaganden

Incidens Modell Modell1 2
incidensSkattad enl. tabell 16.3 28 000 41 000

Eñerfrágescenariot ingen incidens lön,pá 35 000 54 000
all incidens pris och ingen incidens pá
real lönekostnad
Substitutionsscenariot ingen incidens på 32 000 54 000
lön, all incidens på real lönekostnad och
ingen incidens prispå
Källa: Ohlsson och Angelov 1997.

54Modellerna CES kostnadsfunktion kostnadsfunktion1 och translog 2.är en en
ytterligareFör beskrivning Ohlsson och Angelov 1997.en se
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Slutsatser

Utredningen har framgått redovisat flertal olika beräkning-ettsom ovan
sysselsättningseffektema. Vi skall i detta avsnitt bl.a. diskuteraar av

för- och nackdelar med dessa studier och redovisa våra bedömning-egna
förslagen.hur sysselsättningen kan komma påverkas Detattar av av

gäller effekter av:

skattesänkning för hushållsnära tjänster.0
Höjd skattereduktion för ROT-sektom.0
Servicestöd för pensionärer.0
Stöd för vård sjukt barn i hemmet.0 av

Det finns flera olika räkna på sysselsättningen:sätt att

Ett vanligt bruttometod beräkna sysselsättningseffelcter utgåatt är0
ifrån den statsfinansiella kostnaden för arbetstillfällen skapassom av
statliga insatser. Det bmttometod därför offentligaär utgifteratten
måste finansierade. Finansieringen medför undanträngningvara en av

efterfrågan och produktion och effekten därför till delärannan stor
omfördelning sysselsättning i ekonomin. En sysselsättningsef-en av

fekt bör uppstå främst det finansiella sparandet minskar.om
Ett ytterligare problem hänsyn måsteär till benägenheten föratt0 tas
löneinflation på arbetsmarknadens olika delar eller med ekonomisken
facktenn, graden reallöneflexibilitet. Det innebär hänsyn ocksåattav

till hur stimulans sysselsättningen påverkartas och för-räntanen av
väntningar framtidaden inflationen.om
På tredje nivå har det också betydelse hur åtgärd påverkar0 en en ar-
betsutbudet. Om arbetsutbudet påverkas ökar hushållens köpkrañ
och de kan konsumera ekonomin kretslopp vidgas.mer,

I figuren nedan visar också, liksom inledningsvis i avsnittet, att
hänsyn måste till importsubstitution och till skifte mellantas ochsvart
vit sektor mellan hushållsarbete och marknadsarbete.samt Därtill skall
hänsyn till det finansiella sparandet kan kommatas påverkas,att lik-att

arbetsutbudet.som
Vi skall redovisa våra olika beräkningar och vilka svagheter deange

har. Vi kommer internationella jämförelsergöra för ocksåatt denatt
försöka ringa storleksordningama.vägen

55 Syftet samtidigt visa det finnsär anledningatt kritisktatt granska kalkyleratt över
effekter för sysselsättningen för olika paket eller åtgärder presenteras.som
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jobbenVarifrån16.2 kommerFigur

lång-Budgetmässigt
siktigt neutral, kort-
siktigt finan-helt

statiskenligtsierad
kalkyl

hushålls-MinskadImportsubstitution
produktion

sek-Minskad svartFinansiellt spa-
rande tor

Ökat arbetsutbud,
ellertimmar perso-

ner

hushållsnära tjänsterskattesänkning för

sysselsättningen.effekter forpåvisarberäkningarUtredningens stora
syssel-ökarhushållsnära tjänsterskatt försänktVår bedömning är att

meduppskattningDenna30 000sättningen med görsuppemot personer.
1997Assarssontidigare redovisatsberäkningarledning de avsomav

redovisarsysselsättningseffekterAngelov 1997. DeOhlsson ochoch
minskarhöjda skattertagits tillharnettotal, dvs. hänsynhär attär sys-

gång konstateraskall medsektorer. Viselsättningen i andra att pro-en
be-med dessaosäkra. Svaghetensysselsättningseffekter ärövergnoser

till löne-hänsyngenomsnittstal och intedeträkningar atttarär äratt ett
därmed minska.sysselsättningenöka ochandelen kan

och An-Ohlssonekonometriska studienredovisadeden tidigareI av
sänktaövervältringgradentagits tillhar hänsyn1997gelov ar-avav

påsysselsättningseñekt 35 000.visar påbetsgivaravgifter. Den caen
väsentligtpå effekten kanpekari studien större.Andra kalkyler att vara

Även åter-beräkningarnavarförhöjda skattertagits tillhar hänsynhär
också på längre sikt.sysselsättningseñektenspeglar

tidigareharnettoberäkningar. VisåledesmetoderBåda dessa är som
kon-Vanligajämviktsmodeller.allmännahaft tillgång tillintenämnts

fådå har föranvända degår intemodell,junktunnodeller, KI:s attt.ex.
produktionssektorer.

erfarenhe-Danmarksutgå ifrånanledningskälfinns fleraDet attav
Finansdeparte-statliga utredningarforskargrupper,harDär samtter.
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under flera år företagit beräkningar effektermentet sänkta skatter.av av
En de första nordiska ekonometriska studier effekter på syssel-överav
sättningen företogs forskargrupp under ledning Peter Birchav en av
Sörenssens i Danmark Frederiksen m.fl., 1994. visarDen på netto-en
effekt på 65 000 sysselsättningstillfállen resultat subven-ca som av en
tion på 28 detta resultat på kort sikt och avsågprocent alternativettvar
med stela reallöner. Den danska välfärdskommissionen har därefter
räknat på effektema och kommer till likartade resultat Boligministeriet
m.fl., 1995. kritikEn dessa studier har varit effekterna löne-mot att av
inflationen till följd den ökade efterfrågan underskattas.av

Det danska finansdepartementet har i flera omgångar följt dessaupp
studier med kritiska analyser. Där analyseras sänkningmer en av mom-

med 20 vilket sänker priset på konsurnentvarusektomprocent,sen ca
med 16 Ett olika alternativ belyses.procent. par

heltEtt ofinansierat förlopp 37 000 arbetstillfällen.som ger
Ett ojfentlig sektorsneutralt alternativ 25 000 arbetstill-0 som ger ca
fallen. Det vårt alternativ där detmotsvarar bara ñ-temporärt är en
nansiering till 60 se kapitel 12 där beräk-ävenprocentca en amian
ningskonvention diskuteras. Skälet till den inte fullt finansieradatt är
i inledningsskedet det sker successiv ökningär löneandelenatt en av
vilket leder till den offentliga sektorn också får ökade skattein-att
komster till följd ökade löner. En redan från början fullt finansie-av
rad reform således väsentlig överñnansiering.är en

Vår slutsats, med ledning de två med hän-expertrapportema samtav
till beräkningar i det danska finansdepartementet, väl kanärsyn att

hävda avskaffande arbetsgivaravgiftema för hushållsnäraatt tjänste-av
sektor på medellång sikt ökar sysselsättningen med 25 000ca personer.

Det finns osäkerhet i dessa i andra beräkningar, varför för-en som
siktigtvis väljer lågaltemativ för beräkningar blandett effekterannatav
för inkomstfördelningen och statsñnansema.

Det bör emellertid kunna ske skifte i efterfrågan:ett

Från mindre import till hemmamarknadsproduktion har0 mer ettsom
mindre importinnehåll.
Till något arbetsintensiv produktion och från något mindre kapi-0 mer
talintensiv produktion.
Från marknad till vit marknad.svart0
Från hushållsproduktion till marknadsproduktion.0

Ett tredje alternativ sysselsättningsökningär till följd ökaten av ar-
betsutbud. Det avstår från på grund de osäkerhetema. Men istoraav
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följdtillpå 2,5arbetsutbudetökningredovisasbilaga 3 procent avaven
medkonsumentpriset lOsänkerreformfinansieradfullt procentsomen

hus-medförpå arbetsutbudeteffekthushållsnära tjänster. Dennapå att
påsåledeseffekt finnsvidgas. Dennabudgetrestriktionhållens

innebärpå inflationssidan,finnsosäkerhetenplussidan. Om attsom
förarbetsutbudsefTektentalaroptimistiska,förvåra siffror kan attvara

försiktigasförkande vara

hushåll-arbetsgivaravgifter försänktastatsfinansernaförEjjêkter av
tjänstersnära

utgiftsex-oñnansieradföreslås ellerskattehöjningDet inteär ensomen
befintlig skattekvot.inomskatteromfördelningpansion. Det är aven

skatteökningskattekvot. Enoförändradhuvudförslag innebärVårt en
såprivat sektoroffentlig ochmellanresursomfördelning attinnebär en

vårt förslag.inte effektenminskar. Detkonsumtionenprivataden är av
arbetsgivaravgiñcma med 6sänksfinansieringenföreslagnaMed den

höjs med 3,6 miljardervaraktigtskattersamtidigt andrakrmiljarder som
ökningenomedelbarasåledes sådan denKonstruktionenkr. är att av

utgift försänkningen. Det60skatteinkomstema ärutgör procent enav
löntagar-ökarSkatteinkomstemabudgetkostnad.inte närstaten, men en

består iBudgetkostnadenökade löneutryrnmet.del detåtertar avenna
fullständig ñ-börjanfrånskattebortfallet. Enpå det temporäraräntan

överñnansiering.innebäranansiering skulle en
med 000ökar 25sysselsättningenockså tillmåsteHänsyn atttas ca

Eftersomsysselsättningen.vilket drygt 0,6är procent pro-avpersoner,
försiktigtvis ifrånutgårvår sektoriduktivitetsnivån något lägreär

Lät finansdepartementet.danskaräkneexempel inspirerade detvisa någrapä avoss
hushállsproduktion innebärisektor ellerlika i vit ochproduktivitetenOm svartär stor
motsvarande 30 000 årsar-förfrigör tidarbetsinsatserdet 30 000 attatt personers

det ökatfritid innebärtill ökadtidsbesparingen går etthälftenbetstillfällen. Om av
arbetsutbud 000på 15 personer.

hämtninginförbehöverhem ochhämtpizzakan köpaUndersköterskan vägenen
eftermiddagenlängrearbeta någotmarginal och kaninte lika godfrån Fritids har

Till delomdiskuterad fråga.fritid och arbeteavvägning mellanhur denna ärär enen
till deltimmarökat antalarbetstiden skeökningdennakommer att en ge-genomav
de arbetandesökararbetsutbudet såden ökadefler arbetar. Vilken än tarvägattnom

sysselsättningen.därmed också ökarochoch de kan köpabudget mer
omkring, dvs.produktivitetsfaktom 4skattekilen ellerkapitelVi visar i flera äratt
produktion.hushållets Deteffektivareminst fyra gångermarknadsproduktionen änär

produktionmedarbetsutbudet och tillökatrimligt bådedärför ettatt anta attär en en
följerdeneffekt BNPmedför påproduktivitetsnivåhögre änpå än större somenen
i and-behandlarspecialiseringsvinsterdesysselsättningen. Dettaden ökademed är

sysselsättningskalkylema.tagit vidinte hänsynkapitel men somra
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0,50 BNP. Därefter skall hänsynprocent till effekterna på de offentli-av
finanser förändringar i BNP.ga av
Det finns minst två visa detta.sätt Förstatt tumregelmässig.en mer

Om BNP förändras med l påverkas de offentliga finansernaprocent med
drygt 0,70 BNP. Det de s.k.procent automatiskaär stabilisatorema.av
Det innebär följden vårt förslag de offentligaatt finansernaär för-attav
bättras med 0,35 BNP eller med miljarderprocent 7 kr. Då harav ca
inte räknat effektema effektivare ekonomi bara ökatutanav en re-
sursutnyttjande.

En förfinad kalkyl har skett med hjälp modellberäkning utfördav en
Finansdepartementet. Den visar på statsfinansiell effekt påav 2en ca

miljarder kr till följd sysselsättningsökning på 25 000av en ca personer
se avsnitt 16.7.även

skattereduktion i ROT-sektorn

1994 den utbetalda skattereduktionen för ROT-sektom 2,6 miljardervar
kr. En reduktion på 30 arbetskrañskostnadenprocent ROT-av genom
avdraget har beräknats öka sysselsättningen med brutto 44 000 personer.
Dödviktseffekten enligt undersökning Målarmästamas riksfö-var en av
rening 1995 60 dvs. 60 hade kommitprocent, till ståndca procent utan
skattereduktion. Nettoökningen till följd skattereduktionen såledesav var

19 000.ca
Den nuvarande skattereduktionen syftar till flytta byggreparatio-att
i tiden varför det väl går förner att permanentningargumentera att en
vi förslår inte får effekt. Samtidigt har Sverigesom under densamma

aktuella perioden minskat bostadssubventioner, har varit histo-räntorna
riskt höga och inkomstutvecklingen Det går därför attsvag. argumentera
för det finns uppdämt reparationsbehov.att ett Det kapitalkostnademaär
och inkomstutvecklingen bestämmer bostadsinvesteringama. Detsom
talar för skattereduktion i tillväxtekonomiatt bör minst likaen en storge
effekt reduktion undertemporär svensk ekonomis krisår.som Enen
permanentning reduktionen bör också drivkrafter flyttastörreav attge
företagande från till vit sektor.svart

Om skattereduktionen finansieras med höjd reavinstbeskattning finns
det skäl det huvudsakligen skulleatt tro ledaatt till minskat finansiellt
sparande. Reavinster leder till höga extrainkomster vilka ofta sparas.
Ekonomisk teori detsäger inkomsteräratt i huvudsakpermanenta som

konsumtionen.styr
Ungefär hälften volymen i den nuvarande skattereduktionenav an-

vänds för reparationer hyreshus. Reparationeretc. hyreshusav etc. av
omfattas inte vårt förslag och bör finansieras i ordning. Vårav annan
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bästa uppskattning därför skattereduktionen kommer 10 000är att att ge
vita arbetstillfällen. Vi väljer försiktighetsskäl använda siffranatt av
5 000-10 000 personer.

Särskilt servicestöd för pensionärer

Vi redovisar principskiss särskilt servicestöd för pensionärer.över etten
Subventionsnivån på 75 har valt vid antagandeprocent ett ettom
marknadspris på timme,200 kr vilket konsumentpris på 54ettper ger
kr. Vid den prisnivån visar undersökningar det finns betydandeatt en
efterfrågan på hushållsnära tjänster. dockDet möjligt pensionärerär att

priskänsligare övriga hushåll eftersom harde budgetrestriktionär än en
de inte kan påverka med ökat arbetsutbud eller förhandlingar.genom

Inkomstema miljoner kr1 000 den föreslagna egenavgiften ochär av
med pensionärernas avgift för påservice drygt kr i timmen skulle50 ett
maximalt utnyttjande efterfrågan på knappt miljonerl 400 kr.ge en
Med antagande arbetskrañskostnad på kr skulle250 000 detom en
maximalt 5 600 arbetstillfällen. Det måste hög-motsvara ettca ses som
alternativ på kort sikt. Men med växande pensionärerantal med alltett
högre inkomster också skatteinkomstema liksom pensionärernasväxer
betalningsförmåga. Det därför rimligt sysselsättningen successivtär att
kommer öka väsentligt på medellång och lång sikt.att mer

Svagheten denna kalkyl den bruttoberäkning. Våraär äratt anta-en
ganden sysselsättningseffektema till följd det särskilda servicestö-om av
det sig pågrundar därför följande:

Först antagandet hela den ökade skatten för pensionärergör att0
leder till minskat sparande för denna Motivet de samti-är attgrupp.
digt får ökad trygghet säkrare service.en genom
Vi måste också utgå ifrån kommunerna inte minskar den obligato-att0
riska servicen för pensionärerna.

Utnyttjande tillfällig föräldraförsäkringav

Det inte möjligt på något säkert beräkna sysselsättningseffek-är sättatt
förslaget kunna överlåta den tillfälliga föräldrapenningenten attav om

vid vård sjukt bam. Med hjälp räkneexempel går detettsom ges av av
dock peka på storleksordningen. Om 5 denatt antar procentca av
tillfälliga föräldrapenningen kommer överlåtas till kommuner elleratt
företag skulle det innebära årsarbetenl 000 skapas.att ca

Mot denna bakgrund uppskattar reformen kan 1 000att ge ca ar-
betstillfällen.
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Skattereduktionen för hushållstjänster

Som framgått kapitel har12 utredningen inte valt lägga fram nå-attav
förslag skattereduktion för hushållstjånster. Det kan dock finnasgot om

intresse analysera tänkbara sysselsättningseffekter sådanattav av en
inriktning.

Att uppskatta eñektema eventuell skattereduktion för hushåll-av en
stjänster svårt. Vi priset kr50 timme villär ungefär 2/3ärvet att om per

de tillfrågade köpa hemservice. Men ökar priset till kr90 falleröverav
99 de tillfrågade bort. Eftersom priset på hemserviceprocent ärav ca

kr200 i timmen och det med subvention 30 skulleäven procenten
ligga kring kr så140 mycket lite efterfrågan eller skattere-vet om en
duktion se kapitel 9.

internationellEn jämförelse kan ringa storleksordningen på effek-
våra förslag:terna av

I Danmark har subvention på 50 till hemservice givitprocent0 en ca ca
2 500 årsarbetstillfällen.
I Frankrike har subvention på 50 givit 40 årsar-000procent0 en ca
betstillfällen.

Omräknat till den svenska ekonomins storlek kan vid första påseendet
hävdas 50-procentigt stöd skulle kunna 3 000-6 arbetstill-000att ett ge
fallen. Men det bruttoeffekt. Först så har hänsyn inte tagitsär tillen
dödvikten, dvs. hur många anställda tidigare i denna sektor.som var
Siffroma åskådliggör därför det totala antalet anställda och inte syssel-
sättningsökningen. Om stödet dessutom skall finansieras sker undan-en
trängning konsumtion och nettoeiTekten for sysselsättningenav annan
blir väsentligt lägre. Jämförelsen förutsätter också svenska hushållsatt
priskänslighet ungefär densamma hushållen i Danmarkär eller isom
Frankrike och inkomstfördehiingen ungefär densamma.att är

Vi det ñnns 180 000 hushåll där kvinnan har högskole-vet att ca
utbildning, hondär samtidigt bara arbetar deltid. Frågan hurärmen
många dessa hushåll kan tänkas vilja öka sitt arbetsutbud ochav som
därmed sin budgetrestriktion de kan köpa tjänster. Ett sätt attom mer
ringa in storleksordningen på sambandet efterfråganmellanär ochatt se
arbetstillfällen. Det vill hur mycket måste hushållen köpasäga förmer

påtagligt öka sysselsättningen i sektorn. Om har måttlig ambi-att en
tion och försöker skapa 4 000 arbetstillfällen, då krävs detatt att

57Sverige 1.6 gånger Danmark iär BNP-vikter ochstörre Frankrikeän 7mätt är
gånger Sverige med vikter OECD,större än l996b.mätt samma
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hushåll120 000 köpare dessa tjänster med förutsättningarna enligtär av
fotnot.

kännerDet vi till elasticiteten på hushållstjänster talar inte för nå-om
nämnvärd ökning sysselsättningen hushållet visar påinte ettgon av om
beteende till följd skattereduktions införande och särskildanytt av en

åtgärder för minska den sektorn. inte alls osannoliktDet äratt svarta att
skattereduktionen i sig kan legitimera och skapa konsumtionsbe-ett nytt
teende. Utredningens slutsats eventuellt tillkommande arbetstill-är att
fällen hushållssektominom mycket svåra kalkylera framför alltär att
därför vi inte känner efterfrågan vid pris i intervallet kr60-140 iatt ett
timmen.

påEffekter sysselsättningen sammanfattning-

Sammanfattningsvis pekar genomgången på följandei dragovan grova
sysselsättningseffekter.

Sänkt skatt för hushållsnära tjänster 25 000ca
Höjt och ROT-avdrag 10 000permanentat
Särskilt servicestöd för äldre 5 000
Föräldraförsäkring och dagbarnvårdare l 000
Totalt 40 000ca

58 i stället vill arbetstillfällen.skapa 40 000 enkeltAnta Låtatt ettnya oss genom
räkneexempel hur konsumtionsökning skulle för lyckaskrävas medstor attse som
detta. hushåll konsumtionendär hushållsnära tjänster krAnta 30 000 årett årav per
detta till budgetandelexempel pá för hushåll med10motsvarar ettprocenten en
disponibel inkomst 000 kronor också slopande arbetsgivar-på 300 år. Anta attper av
avgifter och införande skattereduktion tillleder priset sjunker med 30attav en pro-

genomsnittligaOm den egenpriselasticiteten för hushållsnära tjänster -0,7cent. är
kommer prissänkningen tillleda konsumtionen ökar med 21 0,730att procent
eller med 8 400 kr också årsarbetstillfälle iår. genomsnitt kostarAnta att ettper

kr. arbetstillfälle250 000 För i sektorn hushållsnära tjänster ska skapasettatt nytt
krävs då 30 hushåll ökar sin konsumtion med kr8 år 250 000/8 400.400att per
För arbetstillfällen40 000 skall skapas krävs således miljoner hushåll1,2att attnya

sinökar konsumtion enligt ovan.
Om priselasticiteten för tjänster iställethushållsnära högre, till exempel blir-1,2vore
situationen hushåll i urspnmgslägetEtt konsumerar hushållsnäramer gynnsam. som
tjänster för sin30 000 kr år kommer då öka konsumtion med krl0 800per

arbetstillfällen0,3x1,230 000. För skapa 40 000 krävs då hushåll925 000att nya
000/ 10 80040 000.250typenav ovan
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16.2 Lönebildningen

Utredningen behandlar i detta avsnitt hur effektema stimulansav en av
hushållsnära tjänster kan påverka löneinflationen. avsnittet måsteI
delvis använda analyser på områden utanför tjänstesektom påoss av
grund brist på god lönestatistik för tjänstesektom.av

Vi skall här huvudsakligen behandla stimulans sänkta lö-en genom
nekostnader, inte allmän efterfrågestimulans. En avsikt med sänktaen
löneskatter stimulera sysselsättningen. radikal skattesänkningär Enatt
för hushållsnära tjänster har föreslagits forskargrupp vid Köpen-av en
hamns universitet. De hävdar sysselsättningen till följd detta kanatt av
öka substantiellt Frederiksen m.fl., 1994; Sörensen, 1996. En viktig
ekonomisk invändning sänkta arbetsgivaravgifter i tjänstesektommot är

de på lång sikt främst leder till ökad reallön. detDetatt är argument som
förts fram de danska modellerna för stimulans hushållsnäramot av
tjänsteproduktion.

Inflationsrestriktionen den restriktionenavgörande för tillväxtär nu
och sysselsättning Sverige.i Sverige måste, sig med i EU ellerärvare

hålla inflationstakt övriga Europa, dvs. omkring 2samma som pro-
kanDet hävdas lönebildningen i Sverige så inflationsdrivandecent. att är

efterfrågestimulans riskerar nå nivån för jämviktsarbetslöshe-att atten
och subventionen därför inflationistisk. Det kan illustreras medten att är

den enkla Phillipskurvan visar sambandet förändringarmellansom av
arbetslöshet och löneinflation. heltLeder enkelt sänkt arbetslöshet bara
till ökad löneinflation

En subvention får olika utfall beroende på det stela eller flex-ärom
ibla reallöner, dvs. hur mycket reallönema förändras vid förändring ien
arbetslösheten. Om reallönema flexibla innebär subvention huvud-är en
sakligen högre lön och inte ökad sysselsättning. Om reallönema iomvänt

sektor stela leder det till sysselsättningsökning. Påär längrestörreen en
sikt reallönema flexibla på kort siktär och därför den långsik-än ärmer
tiga verkan stimulans mindre.av en

Det har dock betydelse subventionen riktas verksamhetmotom som
använder mycket kapital och arbetskraft attraktiv på arbets-ärvars

59Utredningen behandlar i detta avsnitt vilka effekter stimulans hushållsnäraen av
tjänster kan för löneinflationen jämviktslönen.på Lönestatistiken bättre isamt är
industrin och i den offentliga sektorn i privat tjänstesektor. Det finns ocksåän stu-
dier tjänstesektoms lönebildning. I detta avsnitt måste därför delvis användaom oss

analyser på utanförområden tjänstesektom. Problemet lönestatistiken påav är att
tjänstesektom väsentligt för andra sektorer.är sämre än
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försäkrings-banker ochsubventionen riktasOmmarknaden. mot t.ex.
åeffekt. Om andraintesubventionenbolag kommer statenatt storge

hushållsnära tjänster använder arbets-tillriktar subventionensidan som
heller kapi-löneinflationen och intehållakraft bidrar till äratt neresom

uttryckt subventio-effekt. Enkeltfår subventionentalintensiv större ger
kapitalinten-omfattar produktion inteeffekt denmaximal ärsomomnen

på arbetsmark-attraktivitetarbetskraft med begränsadanvändersiv och
naden.

homogen arbets-till del huraspekten berorsistnämndaDen en av
lönebildningen den del arbets-huvudsakikraften De ärstyrär. avsom

yrkeserfarenhetgenomsnittlig utbildning godhögstkraften har samtsom
period massarbets-Danmark har haft längremedelåldern.och iär aven

sysselsättningsutredningendanskaSverige.löshet Den argumenterarän
arbetsmarknadensskillnad påvisar detför erfarenhetema äratt storatt

lönebildningen, ochinflytandeharstarkaste överstort sva-somgrupper
inflytande.mindrelångtidsarbetslösa, harsärskilt de somgare grupper,

restaurangbranschen, kom-städ; ellerOm efterfrågan stiger inom
sysselsätt-sysselsättning.få ökad Menmånga kortutbildade att ommer

bilreparation kom-fastighetsunderhåll ellerstiger inomningen i stället
ökningenfår delfacklärdadet omedelbart att som avvaramer

Boligrninisteriet m.fl., 1995.
homo-detlönebildningsmodeller bestämsVilka resultat ärger av om

arbetskraften inteVår utgångspunktarbetskraft eller ärär attgen
vilken sektor ochinflationspåverkan bestämshomogen motutan aven

Utredningen hävdararbetskraft stimulansen riktas.vilken atttyp enav
får mindre effekt förvalttjänstesektorerstimulans det urval somavav

sektorer.efterfrågeökning i andra privatalöneinflationen än en

arbetsgivaravgiftSysselsättningseffekt i sektorn vid sänkt

före-arbetsgivaravgifter i ställetsänkninginte generellMen attär aven
mindrearbetsgivaravgifter har mycketdra Utredningens slutsats är att

allmänna de-föreställs i denpå sysselsättningen vadpåverkan än som
på sysselsätt-arbetsgivaravgifter har påverkansänktabatten. Men om

Skälenhushållsnära tjänstesektor.någon så det i privatningen i sektor är
följande:är

slutligen bärfråga inom nationalekonominviktigEn är ensomvem
påavseendenDe empiriska resultaten i dettaförändring skatt. årav en

verkar tämli-förädlingsvärdetoch vis förbryllande. Löneandelensätt av
produktlöneninnebär realakonstanta på lång sikt, vilket denattgen

ändåpå skatternaarbetsproduktiviteten. tyderi takt med Detta attväxer
löntagarna Holmlund, 1990.bärsytterst av
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Privat hushållsnära tjänsteproduktion har hög priskänslighet och
konkurrens från sektor. En jämförelse kan medsvart göras exporten.
Exportproduktionen består två delar, företagendär prissättareärav en
och där de pristagare. En växelkurs ochär stärkt konkurrens-en svagare
kraft leder till ökad volym för framför allt förtag pristagare. I deärsom
övriga företagen ökar på kort sikt marginalerna. På sätt ärsamma san-
nolikheten högre den sänkta skatten leder till lägre produktpris ochatt
högre volym för de inhemska tjänstesektom priskänsliga och inteärsom

prissättare.är
Det särskilt intresse sänkta skatterär eller, egentligen sänktaav om

arbetsgivaravgifter, och ökad efterfrågan innebär olika förlopp för
facklärd och facklärd arbetskraften. På lång sikt bör merparten av
arbetsgivaravgiñema övervältas på löntagarna och leda till löneökning-

det går sannolikt olika snabbt i olika sektorer. Utredningens slut-ar, men
höjda arbetsgivaravgifter snabbareärsats övervältas på konsumen-att

i sektor där löntagarna har starkaretema ställning på arbetsmark-en en
naden. Slutsatsen arbetsgivaravgiftssänlming på långär sikt ocksåatt en
tillfaller löntagarna, i hushållsnära tjänstesektor med tidsut-störremen
dräkt. En subvention får således längre varaktighet

sektorerI inte löneledande bör denna effekt haär varak-störresom
tighet och därmed längre stimulans på sysselsättningen. aktuellaDen
sektorn inte löneledande, löneökningstalctenär bestäms i industrinutan
och byggsektorn nyckelgrupper inom privat tjänstesektor medsamt av
hög eñerfrågan, tekniker, ekonomer i ñnanssektom och dataexper-t.ex.
ter.

Vår den aktuella sektorns lönebildningär liknaratt offentligsyn mer
sektors dess löneökningar följer andra sektorers.attgenom

"Den privata sektorn har varit löneledande i förhållande till den of-
fentliga sektom. Den offentliga sektorns relativa löneläge förbättras om
arbetslösheten stiger och försämras arbetslösheten faller Holmlund,om
1990

Effekter för olika löntagare heterogengrupper av -
arbetskraft

Ovan har behandlat olika sektorer. Hår behandla skillnader mellan
olika löntagargrupper.

Vår utgångspunkt arbetskraften i hushållsnäraär tjänstesektor haratt
något lägre produktivitet och ställning på arbetsmarknaden. Omsvagare

subvention i huvudsak riktas till de äldre eller har kort utbild-ären som
ning snedvrider den i mindre omfattning resursallokeringen eller leder till
ökad inflation.
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hushållsnäramått, visserligen på utbildningsnivån i sektornEtt grovt,
rangordnas efter ande-tjänster figuren nedan där olika branscherges av

visar hotell ochlen gmndskolag respektive gyrrmasieutbildade. Det att
utbildningsnivå något underrestauranganställda har liggersom ge-en

nomsnittet branscherna i figuren.av

Utbildningsnivå efter störstFigur 16.3 i olika produktionssektorer. rangordnat
lågutbildade 1993andel
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Källa: NUTEK 1997.

också följande infomiation. bilagamed NUTEK:sDet stämmer samt
kommer fram till skillnaden iden danska välfärdskommissionen att ut-

bildning med traditionella mått på utbildning inte påtaglig mellanär an-
hushållsnära tjänstesektor och övrig privat konsumtion.ställda i Men

indikatom genomsnittsliga andelenden andra denär utanpersoner sys-
något annorlunda bild.selsättningsgivande utbildning. Detta Detger en

efterfrågan i övrig privat konsumtion ökar sysselsätt-visar sig medanatt
tjänstesektorningen med andelen i hushållsnära44 66ärprocent procent

arbetskraft utbildning kompetens för arbetsmarkna-avser utan som ger
i grundskola, gymnasie- och högskoladen. Den vanliga indelningen

beskrivning arbetskraftens produktionsförmåga.räcker inte Denavsom
heterogen så Boligministeriet mfl., 1995.är änmer

för produktivitet oñamått ekonomer använderDet ärpersonerssom
sofistikerat individens ytterligare mått på de anställ-inte lön. Ettänmer

produktivitetsnivå därför restauranganställdas lönenivådas deär att som
arbetslöshetser-ligger 15 under industriarbetamas. Avtalen,procentca

försättningen socialförsäkringama höjer reservationslönensamt mer
marknadsmässigtmed låg lön för höglönegrupper, varför denängrupper
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bestämda löneskillnadema bör 15 och indikerastörre än procent änvara
skillnad i produktivitet mellanstörre grupperna.

Figur 16.4 någraArbetarlöner i tjänstesektorer andel timlönen inomsom av
tillverkningsindustrin
Procent
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Anm.: Timlönema redovisas genomsnittlig timförtjänst tid- och prestationslönsom
Övertidstilläggplus skifttillägg.m.m. dock medräknat. För hotell- ochär restau-

saknas data för 1992.rang
Källa: SCB.

bilagaI 6 redovisas studie lönebildningen inom dansk metal-överen
industri mellan 1953-1990 Pedersen, Studien1997. undersöker vad

bestämmer facklärda respektive facklärda industriarbetares lö-som
neutveckling. Utredningen intressant för utredningen därförär att ut-
går ifrån tjänstesektoms arbetskraft har likhet med icke facklärdatt stor
arbetskraft, dvs. icke yrkesarbetare. Det naturligtvis inte idealiskär en

beskriva tjånstesektom, kandet ändåväg värdefull infonna-att men ge
tion.

Slutsatsen studien de icke facklärdas löneökningstakt inteär attav
bestäms arbetslöshet de facklärdas. Deutanav gruppens egen av
facklärda löneledande annorlunda på förändringarär i ef-som reagerar
terfrågan arbetsmarknaden för icke facklärda.än Denna åtskillnad mel-
lan vad bestämmer de facklärdas och icke facklärdas reallöneök-som
ningar har uppenbara policyirnplikationer. En optimistisk uttolkning är

det går stimulera arbetsmarknaden för kategori på arbetsmark-att att en
naden det får effekter på andra och därmed på inflatio-utan att grupper
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relativt arbetslösheten förDet bör möjligt sänkaatt settnen. vara mer
icke facklärd arbetskraft. baseras bl.a. på följande.Detta

Jämvilctslönema olika för Utifrån estimationer dö-är attgrupperna:0
så reallöneökning jämviktsarbets-kommer given påverkaattma en

facklärdlösheten for facklärd för icke arbetskraft. Uttrycktänmer
med andra 0rd, kan på förklararealränta 4 1,6procent procenten av
de facklärdas jämviktsarbetslöshet bara 1,2 deprocentmen av
facklärdas. indikerar facklärd arbetskraft beroendeDet äratt mer av
kapital icke facklärd Pedersen, 1997.än
Studien visar också minskning arbetslösheten for deatt en0 av
facklärda ökar reallönenmed l med 1,49 medanprocent procentca
den för icke facklärda stiger med illustreras1,05 Detprocent.ca av
figuren nedan visar Phillipskurvan for icke facklärd arbets-attsom
kraft har mindre brant lutning, dvs. det blir mindre effekt på löne-en
ökningen vid minskning arbetslösheten.en av

påFigur 16.5 Phillipskurvan för facklärda och icke facklärda vid inflation len
procent

E
å Faglaert- - -x

--Ufaglzert1..
å

-

0

Arbejdsløshedsrate

Källa: Pedersen, 1997.

vågarOm vi parallell och utgå ifrån industrianställdagöra äratten
facklärda och serviceanställda facklärda kan slutsat-att motsvaras av

jämviktslönen ökar mindre för servicepersonal för indust-att änsen vara
rianställda. rå tolkningEn det 40 effektivare sti-är äratt procent att
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mulera sysselsättningen för hushållsnära tjänstesektor den övrigaän ar-
betsmarknaden.

Vår slutsats den arbetskraft efterfrågan känslig förär äratt mestvars
priset på sitt arbete och utbud minst känsligt får bäraär störrevars en
del skatteökning respektive få löneökning arbetsgi-störreav en en av en
varavgiftssänkning. Sänkta arbetsgivaravgifter således bådegyrmar sys-

påselsättning och inkomster för de har ställning arbetsmark-som svag
naden.

har således två faktorer lönebildningen i aktuellaVi denstyrsom
sektorn. dels prisbildningen för produkterna i sektorn, dels pris-Det är
bildningen på olika arbetskraft efter produktivitetderas ellertyper av
attraktivitet. faktorer för lämpligtBägge dessa talar det äratt mest att

hushållsnärasubventionema privat tjänstesektor.

Effekter inkomstfördelningen16.3 på

Vårt förslag innebär framgått de tidigare kapitlen arbetsgi-attsom av
varavgiñema slopas för tjänstebranscher kan substitutgöraantassom
för hemarbete eller arbete och skattereduktion införs förattsvart en re-
paration, tillbyggnad fastigheterombyggnad och vissa dessutom in-av
förs förändring den tillfälliga föräldraförsäkringen prin-samten av en
cipskiss särskilt bidrag för pensionärer. Förslaget slopadeöver ett om
arbetsgivaravgifter finansieras via sänkt grundavdrag, höjd tobaksskatt
och avskaffat representaionsavdrag.

En central fråga vilka fördelningseffekter dessa förändringarär sam-
för olika belysa sådana frågor harFör utred-mantaget attger grupper.

ningen beställt två analyser förslagens fördelningseffekter. Resultatenav
sammanfattas i detta avsnitt. bör betonas bägge analysernaDet äratt
partiella och bygger på vissa antaganden. Det har inte varit möjligt att
under den korta tid stått till förfogande beräkna alla de effektersom som

nödvändiga för fullständig fördelningsanalays.är en

Beräkning 1

Hansson-Brusewitz 1997b har på utredningens uppdrag analyserat
effektema på inkomstfördelningen hushållensoch välfärd sänkt skattav
på marknadsproducerade tjänster i olika utsträckning kan antassom va-

substitut hushållenstill produktion i regi. bilagedelen till betän-Ira egen
kandet redovisas modell, utförligt.antaganden etc.

tjänsterDe omfattas den hypotetiska skattesänkningen ho-ärsom av
tell- och restaurangtjänster, exkl. flyg och båt,persontransporter repa-
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motorfordonrationer och skor, och städtjänster hårvård.och Avtvätt-av
tekniska skäl har det inte varit möjligt exakt avgränsninggöraatt samma

vårt förslag.i Skattesänkningen medföra konsumentprisetantas attsom
på dessa tjänster sänks med 10 Skattereformemas inverkan påprocent.
inkomstfördelningen och hushållens välfärd simuleras hjälpmed av en
modell för hushållens konsumtionseñerfrågan estimeras på mikro-som
och makrodata. Simuleringarna har utförts på fråndata hushållsbudge-

SCB.°°timdersökningen Hushållens utgifter 1992
Resultaten tolkas försiktighet.bör med Modellen i princip endasttar

hänsyn till de fördelningseffekter hushållsberor på olika kon-attsom
sumtionsmönster skiljer sig åt. Modellen beaktar exempelvis inte att an-
talet arbetade timmar i ekonomin kan komma förändras via effekteratt
på arbetsutbudet och arbetslösheten. Hänsyn inte heller till brut-atttas
totimlönema för individer verksamma inom de skattesubventione-ärsom

sektorernarade kan komma höjas. faktorer kan bidra tillDessaatt en
jämnare inkomstfördelning.

Skattesubventioneringen de ifrågavarande bestårtjänsterna i si-av
muleringsberäkningar sänkt mervärdesskatt vid antagandeettav en som,

fullständig övervältring på konsumentpriset, förorsakarom av momsen
prissänkning på SimuleringsresultatenlO i denna studie kanprocent.en

dock god beskrivning de fördehiingseffekter altema-antas ge en av som
tiva skatteinstmment, sänkta arbetsgivaravgifter skattereduk-ellert.ex.
tion, kan tänkas upphov till i månden fördelningseffektema här-ge som

från förändrade konsumentpriser.rör
Effektema följande fyra alternativ har studerats:av

Sänkt påmervärdesskattesats hotell- och restaurangtjänster, person-
exkl. flyg och båt, reparationer motorfordon ochtransporter av

skor, och städtjänster hårvård. Skattesänkningen le-tvätt- samt antas
da till sänkt konsumentpris på på tjänster.10 dessaett procent
Samma skattesänkning i tillsammansl med höjd skatt påsom ar-
betsinkomster. Skattehöjningen uppgår till 0,60 hushålletsprocent av
arbetsinkomster.
Samma skattesänkning 1 i kombination höjd påmed skattsom en
arbetsinkomster och höjd tobaksskatt. Skatten på hushållensen ar-
betsinkomster höjs med 0,56 arbetsinkomstema ochprocent to-av
baksskatten höjs med 25 procent.
Samma skattesänkning i l i kombination med höjd skatt påsom en
arbetsinkomster, höjd tobaksskatt och Skattenhöjda barnbidrag.en

60 I underlagsrapport till betänkandet Skatten miljö6 och sysselsättning SOU
finns beskrivning1997:1l den ckonometriska modellen och simuleringsmeto-en av

den.
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på hushållens arbetsinkomster höjs med 0,85 tobaksskattenprocent,
höjs med 25 och bambidragen höjs med 10procent procent.

De sistnämnda alternativen leder enligt modellberäkningamatre till
oförändrat skatteuttag hänsyn till de förändringarett i konsum-när tas

tionseñerfrågan reformerna upphov till. Hushållens arbetsutbudsom ger
och finansiella sparande inte påverkas reformerna. Skattehöj-antas av
ningen på arbetsinkomster i alternativ och3 därför4 fulltantas ut
påverka storleken på hushållens disponibla inkomster och totala kon-
sumtionsutgifter.

I simuleringama beräknas för varje hushåll storleken på den hypote-
tiska klumpsummeskatt hushållet måste betala, efter det skatte-attsom
förändringen genomförts, för hushållet skall hamna på väl-att samma

förändringenélfärds- eller nyttonivå före Detta kompensationsmåttsom
brukar kallas för kompenserad förändring compensating variation,en
CV. Om denna klumpsummeskatt uppgår till positivt belopp kanett

efter refonnen beröva hushållet köpkraftstaten hushållet fårutan att en
lägre välfärd före refonnen. Reformen medför iän detta fall hushålletatt
får realinkomstförstärkning storlek den beräknade klump-en vars ges av
summeskattens storlek. Om den beräknade klumpsummeskatten som
kompenserar för välfärdsförändringen i stället negativ måste hushålletär
kompenseras med hjälp klumpsummetransferering för uppnåattav en

före reformen. Reformen i falletnytta detta upphov tillsamma som ger
lägre välfärd för hushållet. Om klumpsummeskatten beräknad fören

samtliga hushåll i genomsnitt negativ ett genomsnittligt hushållär måste
kompenseras med klumpsummetransferering för inte få det sämreatten
och reformen inte påverkar de totala skatteintäktema kommer refor-om

bidra till skatternas snedvridande effekter förstärksatt vilketattmen
leder till försämrad samhällsekonomisk effektivitet.

De resultat redovisas här endast realinkomstförändringen isom avser
relation till konsumtionsutgiftema i bilagan redovisas de absoluta be-
loppen. En inkomstkrona upphov till välfärdsvinstextra störreger en
för hushåll med låg levnadsstandard för hushållett med hög lev-än ett
nadsstandard. För beakta detta har CV i relation till hushålletsatt satts
totala konsumtionsutgifter.

Den första beräkningen enbart sänkt skatt tjänster. Av denavser
andra kolumnen i tabell 16.5 den relativa inkomstförstärkning-attser

CV/totala utgifter något mindre för den fattigasteär femtedelenen av
hushållen för hushåll med högre levnadsstandard.än Detta följdär en av

6 Storleken på klumpsummeskatt oberoende individens arbetsutbud, kon-ären av
sumtionsefterfrágan eller beteende hos individen.annat
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de skattesubventionerade tjänsternaatt lättare i låginkomsttagaresväger
budgetår, vilket framgår kolumn il tabellen.av

Realinkomstforstärkningen for ensamstående och kvinnormän över-
stiger den genomsnittliga realinkomstfcirstärkningen konsumtionsen-per
het for samtliga hushåll. För ensamstående och kvinnormängruppen

bam uppgår realinkomstförstärkningenutan till minst 0,75 procent av
konsumtionsutgiñema medan den genomsnittliga realinkomstforstärk-
ningen for samtliga hushåll endast uppgår till 0,55 konsum-procent av
tionsutgiñema.

Hushåll bosatta i storstäderna tenderar spendera andelatt störreen av
de totala konsumtionsutgiftema på de skattesubventionerade tjänsterna.
Realinkomstförstärkningen för dessa hushåll därför i genomsnittär stör-

den genomsnittliga realinkomstforstärkningenän for samtliga hushåll.re
Hushåll eller disponerar biläger i genomsnitt i mindresom ut-gynnas
sträckning hushåll saknarän bil. Det lägre priset på kollektivtra-som
ñkresor reformen förorsakar har sannolikt betydelse for väl-störresom
färden for hushåll saknar bil vad det sänkta priset påän bilrepara-som
tioner har for välfärden for bilägande hushåll.
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Tabell 16.5 Konsumtionsfirdelningseffekter

valdautgif- Sänktskatt Sänktskatt SänktskattDe Sänktskatt
andel tjänster tjänster,höjd tjänster,höjd tjänster,höjdternasom

detotala skatt tobaksskaumed tobaksskattmedav ar-
utgiñema betsinkomster och höjd25 25procent procent,

med höjdskatt skatt arbetsm-procent 0,6procent
arbetsinkomstcrinkomsterna komstermed0,85av
med0,56 ochhöjtprocent procent

inkomsterna barnbidragmedav
10procent

Rcalinkomsttörstârkning andel konsumtionsutgiñemaCV procentsom av

Familjetypkr per
hushåll
Ensam 0bam 8,46 0,83 0,20 001 -0,31man,

kvinna, bam 7,60 0,75 0,09Ensam 0 0,29 -0,14
Sambo,bam 0,51 -0,l40 5,57 -0,0l -0,39

bamsambo,l 5,90 0,57 0,08 -0,11 -0,04
Sambo,bam -0,20 -0,321 5,60 0,54 -0,45

sambo,2+bam 5,80 0,59 0,13 0,08 0,44
Sambo, bam -0,292+ 5,10 0,49 -0,l9 0,02

lnkomstkvintilkr per
konsumtionsenhet

4,60 0,46 -0,19 -0,401 -O,l l
2 5,50 0,54 -0,l0 -0,24 -O,18
3 6,20 0,60 -0,02 0, 13 -0,l 9
4 l0 0,57 -0,03 -0,13 -0,26

6,60 0,59 0,03 0,045 -0,24

Region kon-kr per
unuionsenhet

Södramellanbygden 5,20 0,50 -0,10 -0,24 -0,20
Sthlm,Gtb,Malmö 7,20 0,68 0,07 -0,06 -0,11
Störrestad 5,30 0,51 -0,24-0,ll -0,23
Norratätbygden 5,40 0,5 -0,09 -0,20l -0,l 7

glesbygdenNorra 0,454,60 -0,20 -0,37 -0,37

Bilinnehavkr per
konsumtionsenhet
Ja 5,40 0,52 -0,2 0,23l -0,23
Nej 8.30 0,82 0,34 0,06 0,05

Bostadstypkr per
konsumtionsenhet
Egiahem 10 0,47 -0,15 -0,23 -0,21
Övrigt 6,80 0,67 0,06 0,13 -0,18

hushållSamtliga kr 5,80 0,55 0,06 -0,19 -0,20per
| - Lxnnxunuu
Källa.Hansson-Brusewitzl 997.

simulering harI denna det inte varit möjligt hänsyn till de väl-att ta
fardseñekter underñnansieringen reformen kan upphov till isom av ge
form högre eller framtida skattehöjningar. därförDeträntor ärt.ex.av

vikt välfards- fördelningseffektemastudera och alternativattav av som
fullt finansierade.ärut

Den andra beräkningen sänkt skatt på tjänster i kombinationavser
höjd skatt arbetsinkomster.med på detta alternativ finansieras skatte-I

sänkningen med skatt uppgår till hushållets0,6 procentsomen av ar-
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betsinkomster. tabellI 16.5 det genomsnittliga värdet på CVattser
för samtliga hushåll negativt. Den beräknade genomsnittliga välfärds-är
förlusten dock mycket noll och kan följdär statistisknära vara en av
osäkerhet.

Den tredje beräkningen finansiering med höjd skatt påavser en ar-
betsinkomster och tobak 25 procent. Tobaksskatten regressiv efter-är

utgifter på tobak betydligt i låginkomsttagaresväger budge-tyngresom
budgetår.i höginkomsttagares Som framgårän tabell 16.5 med-tar av

för detta ñnansieringsaltemativet drabbar låginkomsttagare i högreatt
utsträckning skattesänkningen enbart finansierasän med höjd skattom
på arbetsinkomster. övrigt denI fördelningsmässiga profilen för deär
bägge alternativen likartad. Totalt dock höjd tobaksskatt upphov tillger

välfardsförlust det förra ñnansieringsaltemativet.större än Tobak ären
visserligen mycket prisoelastisk och skall därför enligt teorinen vara om
optimal beskattning beskattas högt. Tobakskonsumtionen dock redan iär
utgångsläget högt beskattad Det bortfall i tobakskonsumtionenen vara.

reformen upphov till medför därför skattebortfallet blir rela-attsom ger
tivt på den tobakskonsumtion faller bort. Detta skattebortfallstort som
bidrar till den välfärdförlust uppkommer. Ensamstående kvinnorsom

barn och hushåll saknar bil de enda i sinutan ärsom egen grupper som
helhet vinner på reformen. börDet dock framhållas tobak i dennaatt
simulering behandlas vilken helst och den samhälls-attsom vara som
ekonomiska vinst kan uppkomma tobakens skadeverk-attsom genom
ningar begränsas inte beaktas.

Sammanboende med bam hör till de familjetyper drabbas hår-som
dast det diskuterade alternativet. En höjning barnbidragetav ovan av
skulle därför eventuellt kunna användas för kompensera barnfamil-att
jema. Beräkningsaltemativ visar effekterna4 reform där bambi-av en
draget höjs med l0 Bambidragshöjningen och den lägre skattenprocent.
på tjänster finansieras höjningmed tobaksskatten med 25 procenten av
och med höjning skatten på arbetsinkomster 0,85 indi-procenten av av
videns arbetsinkomster.

Av tabell 16.5 framgår utfallet blir betydligt bättre för fler-att nu
bamsfamiljer. Sarmnanboende med barn drabbas dock förhållandevisett
hårt den högre skatten på arbetsinkomster varför utfallet för dennaav

blir i frånvaro bambidragshöjning.sämre Tillän skillnadgrupp av en
från föregående alternativ blir realinkonrstförsämringen för högin-större
komsttagare för låginkomsttagare. Bambidragshöjningenän bidrar där-
för till betydande utjämning inkomsterna.en av

62För den lägsta kvintilen uppgår tobaksutgifterna till 1,8 de totala utgif-procent av
För den kvintilen tobaksutgiñernatema. uppgår tillöversta endast 0,9 procent av

utgifterna.
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de olikafrån resultatenslutsats kan drasEn är att merparten avsom
mindre jämn in-leda till någotberäkningsaltemativen tenderar att en

budgetneutrala,beräkningsaltemativ och vilkakomstfördelning. 2I är
höginkomst-något förrealinkomstförstärkningenblir den relativa större

arbetsinkomster ochi form höjd skattfinansieringenNärtagare. av
delvis den-barnbidraget förändraskombineras med höjningtobak aven

fall till jämna-Utfallet leder i dettafördehiingsproñl alternativ 4. enna
inkomstfördelning.re

höjd skattfinansieras medbeskattningen tjänsterden lägreNär enav
väifardsef-beräkningama denpå arbetsinkomster visar sammantagnaatt

för samtligavälfardstörändringamafekten, beräknad summan avsom
därför budget-indikerar dennahushåll, noll. Resultatetnära attär

effektivitetsförlust skat-påverkar denneutrala reform i princip inte som
upphov till.tesystemet ger

i stället delvispå de ifrågavarande tjänsternaskattesänkningenNär
effektivitets-beräkningamahöjd tobaksskatt visarfinansieras med att en

framhållas modellendock i detta fallförlust uppkommer. börDet att
bortser frånvilken helst och denbehandlar tobak vär-attvara somsom

tobakskonsumtionoch hälsa minskadden förbättrade miljödet somav
specialise-nyttoeffelct, tillsammans medtill. Om värdet dennaleder av

välfardsförlus-modellen beräknaderingsvinster överstiger den avm.m.,
reform välfärdshöj ande.kommer dennaäventen vara

beräkningarna inte hänsyndock återigenDet bör poängteras taratt
kan kommaefterfrågar de prissänkta tjänsternatill hushåll attatt som

elfektivitetsvinstereventuellaöka sitt arbetsutbud. medförDet att som
underskattas. Beräk-upphov till kan kommasänkt skatt kan attgeen

individerbruttotimlönema för deningarna beaktar inte heller äratt som
höjas. Model-prissänkta sektorerna kan kommaverksamma inom de att

sysselsättnings-till arbetslösa individersvidare inte hänsynlen tar att
går därför inte uteslutakomma förbättras. Detmöjligheter kan att attatt

välfärdshöjande.förslaget i verketsjälva är

Beräkning 2

enhet har påvid fördelningspolitiskaEklind FinansdepartementetsBengt
genomfört fördelningspolitisk analys delarutredningens uppdrag en av

föreslagna nedsättningen arbetsgi-förslaget. gäller främst denDet avav
föregående inkluderas härvaravgiñema. Till skillnad den analysenmot

sysselsättningseffekter.
fördelningspolitiska enhetens mikro-Analysen har genomförts i den

Finansdepartementetsimuleringsmodell utarbetats gemensamt avsom
SCB.och
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Analysen måste i hög grad bygga på rad antaganden syssel-en om
sättningsvolym och vilka kommer anställas. naturligaDet ärattsom av

inte möjligt på förhand ha någon uppfattningskäl exakt eller säkeratt
detta. Utifrån aktuella branschemas sammansättning,de resultatenom

från utredningens sysselsättningsberäkningar erfarenheter från lik-samt
nande utländska gårstöd det emellertid vissa antaganden. Ut-göraatt
redningens bedömningar följandehar lett till antaganden har gjorts.att

Antalet anställda kommer öka med helårsarbetskrafter.25 000att
Samtliga i åldern år.anställda 20-40 40är ärprocent

fåDe anställda lön uppgår till indust-85antas procenten som av eno
riarbetares årlön 165 000 kr 1997.
Av frånarbetsvolymen kommer arbetslösa,41 41procent procent0
från deltidsarbetande och från18 studerande.procent

hjälp SCB:s inkomstfördelningsundersökning,Med framskrivenav
förhållanden,till 1997 års har de anställda slumpmässigt fördelats i ma-

terialet i enlighet med de antaganden redovisatssom ovan.
För samtliga kategorier gäller den totala arbetstiden får översti-att

årsarbetstid.100 förutsätts också de erhål-Detprocent attga av en som
lit anställning fortsättningsvis erhåller arbetslöshetsersättning eller
studiemedel. erhållitDe anställning kommer långsiktigt erhållaattsom
ökade pensionsrättigheter. Det har dock inte varit möjligt hänsynatt ta
till detta. Det har inte heller varit möjligt hänsyn till dessaatt ta att per-

kommer få sjukpenning och föräldrapenning i viss utsträckning.attsoner
Resultaten framgår nedanstående figurer. Som framgår figurav av

hushåll16.6 det med låga inkomster vinner på reformen. Hushållär som
låga fårmed inkomster betydligt bättre i jämförelseresultat med hus-ett

håll med höga inkomster. Detta följer ökade sysselsättningendenattav
uppstår bland studerande, ungdomar, arbetslösa och deltidsanställda,
dvs. låga inkomster.med Det bör beräkningarnapoängteras attgrupper

beaktarendast det sänkta grundavdraget i finansieringen och inte höjd
tobaksskatt och slopat representationsavdrag. Av tekniska skäl har det
inte varit möjligt fördela dessa skattehöjningar på bl.a. inkomst-att ut

föreslagna höjningen tobaksskattenDen kan beräknas mins-grupper. av
ka den disponibla inkomsten med i genomsnitt Som framgår0,4 procent.

Hansson-Brusewitz bilaga utgifterdock för tobak i låg-väger tyngreav
inkomsttagares budgetår i höginkomsttagares budgetar.än

12 17-0140
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Figur 16.6 Fördelningseffekter efter decilgrupper
Procentuell förändring disponibel inkomst konsumtionsenhetav per

1

0,8 -

0,6-

0,4-

0,2

Källa: Finansdepartementet.

Av ñgur framgår vidare framför16.7 det allt ungdomsgrupper-äratt
tjänar på reformen. följdDetta naturlig sysselsätt-är attna som en av

ningsökningen antagits tillfalla i åldern år.20-40 Dessutompersoner
ingår studerande. bör återigen betonas beräkningama inte inne-Det att
fattar den höjda tobaksskatten och slopadedet representationsavdraget.
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Figur 16.7 Fördelningseffekter ålderefter
Procentuell förändring disponibel inkomst konsumtionsenhetav per

j .
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Källa: Finansdepartementet.

16.4 Den sektornsvarta

Det allmänt känt det arbetet inom sektorerär hantverkatt svarta som
hushållsarbeteoch vanligt förekommande. Varje år går misteär staten

mycket belopp på grund oregistrerade arbetsinkomster ochstoraom av
form skatteundandragande. Här följer exempel påtreannan av svart

arbete RSV, 1996b:

småföretagare och hantverkare byter och medtjänster0 som varor
varandra.
Privatpersoner medvetet köper tjänster. Exempel på dettasvarta0 som

bilreparationer, reparation och underhåll i hemmenär och städning.
Riksskatteverket uppskattar värdet denna verksamhet till 10-15av
miljarder kr år.per
Icke medveten konsumtion. vissaI sektorer där konsumenternasvarto

priskänsliga det vanligt delarär produktionenär sker föratt svartav
reducera priset. Restauranger och taxi här de bästaatt exemplen.är

Trots det utbredda svartarbetet har inga verkligt kraftfulla åtgärder
vidtagits för reducera det, verksamheterna förefalleratt utan äga rum
relativt För statsmakterna och statskassan finnsostört. potentiellastora
vinster arbete kan förmås övergå tillgöra vitt. Fråganatt svart ärom
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dock hur skall ske. i riktning skulle kunnadetta Ett rättsteg attvara
justera skattesystemet så incitamenten köpa tjänster vitt istället föratt att

ökar.svart
skattepliktiga emellertidSå länge arbetsinkomster kommer det all-år

tid billigare köpa tjänster Genom sänka skatten påatt svart. attvara
vilka finns betydande konkurrerande marknadtjänster för det svarten

ochminskar dock de ekonomiska fördelarna med köpa delaratt svart, av
den verksamheten kan förväntas övergå till vit.svarta

ungefärliga nivån pådetta avsnitt försök uppskatta denI görs ett att
de priserna for några olika tjänster, och diskussioner förssvarta om
möjligheterna via förändringar i skattesystemet reducera detatt svarta
arbetet inom hantverks- och hushållstjänstesektom.

Enkät svartpriser hantverkstjänsterpåom

Utredningen har genomfört begränsad telefonenkät till branschorgani-en
sationer i Stockholm några deras regionala kontor i varjesamt av

framträder.bransch. Följande översiktliga bild hantverksarbetesvartav
Priserna variera, alltifrån enbart har lyfts av frånattsynes momsen
vita priset,det till under hundra kronor arbetstimme. Variationenner per

påverkartycks dock inte helt slumpmässig. rad faktorerEn detvara som
priset kan utläsas. viktigaste dessa tycksDesvarta av vara vem som

utför relationendet arbetet, mellan utförare och beställare, ochsvarta
vilken arbete frågadet ärtyp av om.

ochDe lägre priserna, dvs. 100 kr timme eller till med ännurunt per
lägre, tycks två fall; då hantverkaren ochgälla i dels arbetslös harär a-
kassa samtidigt han jobbar han behöver då inte tjäna såsvartsom
mycket för komma i sin ursprungliga inkomstnivå och kanattmer upp
då jobb mycket låg ersättning, dels då och utförarenmed beställarenta

bekanta så arbetet någon formmed varandra sker tillär att av
vänskapspris. de fall då beställaren och utföraren inteI bekantaär
med varandra priset högre.är

Svartpriset på hantverkstjänster tycks också variera mellan olika yr-
keskategorier. De tjänster har de högsta vita priserna har också desom
högsta svartpriserna. Till exempel verkar på elarbetensvartpriset och
VVS-tjänster ligga högre måleri- och snickeriarbeten. Denna prisre-än
lation också pågäller den vita marknaden. tillfrågats i enkätenDe som
uppskattar enligt följande:svartpriserna

vanligt pris på tycksEtt elarbeten kr timme160-190svarta vara per
och siffra förmotsvarande VVS-arbeten uppskattas till kr.160-180 I en
prisklass måleriunder tycks och snickeri befinna sig. liggerDär svart-
priserna ofta ochmellan 100 150 kronor timme. tycksDet ävenper vara
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vanligt enbart lyfts av. I dessa fall blir priset högre. fallIatt momsen
då utförare och beställare bekanta priset ofta lägre.är är

En tumregel kan svartpriset på hantverkare 50att ärannan grov vara
den vita kostnaden.procent av

Tendensen till prisskillnad mellan el- och VVS-arbeten respektive
snickeri- och måleri kan förutom liknande prisskillnader på den vita
marknaden för dessa tjänster förklaras möjligheten för hushållen attav
själva utföra det aktuella arbetet. Måleri, till exempel, arbeteär ett som
många hushåll faktiskt kan utföra själva, inte lika bra och effek-änom
tivt de professionella hantverkama. Arbeten VVS-installationersom som
och elektronikarbeten kan dock betydligt svårare utföra själv.attvara
Hushållen anlitar därför fackman istället för sig arbetet själv,att taen an

priset ligger lite högre.även om
En faktor påverkar svartpriset tycks härmed den aktuellasom vara

tjänstens grad substituerbarhet med hushållens arbete, dvs. iegetav
vilken utsträckning det möjligt för hushållen själva utföra arbetet.är att
Ju mindre möjligheterna utföra arbetet själv, dvs. lägre substitu-är att
erbarheten med arbete desto mindre priskänsliga vit, och destoär,eget är
högre blir svartpriset. lättareJu själva kan utföra arbetet, dvs. hög-

grad substituerbarhet med arbete, desto lägre blir svartpriset.egetre av
Som jämförande kanexempel städning. Att städanämnas är ett ar-

bete de flesta hushåll kan själva. Städtjänster därmedgöra ärsom ett
starkt substitut till hushållens arbete. Detta efterfrågan mycketeget gör
priskänslig, vilket också avspeglas i mycket lågt svartpris. En svartett
städtimme kostar idag 50 60 kronor.-

Resonemanget illustreras nedan figuri Observera16.8. figurenatt
endast visar skattning de respektive vita priserna. Detsvartaen grov av
finns säkert fall där priserna ligger utanför de nivåer här uppskat-som
tats.
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påFigur 16.8 Priser "svarta" respektive "vita" tjänster vid olika grad substitu-av
hushållenserbarhet med arbeteeget

timmeKronor per
400

350

300

250"
//x ./.zx

W

måleri snickeri

låghög
substituerbarhetGradav

Även utbudssidan påverkar priserna på de olika tjänsterna. Att priset
på städtjänster lågt beror på arbetskraftsutbudet till denär även att

städmarknaden oändligt på integrationengrund medär nästansvarta av
Östersjön.arbetsmarknadema I de fall då utbudet begränsatärrunt -

påberoende det ställs krav på arbetskraften skall ha behörig-t.ex. att att
het installera elektriska svartpriset högre.äratt apparater -

ytterligare faktor påverkarEn svartpriset konkurrenssituatio-ärsom
på den aktuella marknaden. högre grad konkurrens, desto lägreJunen av

pris på svarttjänster. Detta priserna kan skilja sig mellan olikagör att
delar landet.av

skattesänkning krävs för tjänsterHur stor att göra svarta

vita

En viktig fråga har för utredningen varit hur prissänkning krävsstor som
för tjänster tidigare producerats och sålts skall flyttas överatt svartsom
till vit marknad.en

Generellt kan substitut till hushållenssägas nämnareatt egen pro-
duktion tjänst desto lägre svartpriset, och desto skattere-är, är störreen
duktion krävs for eliminera förden marknaden tjänsten. Dettaatt svarta
kan ñgurutläsas i den prissänkning krävs16.8 förattovan genom som

det vita priset skall komma ned till nivåer svartpriset äratt samma som
för städtjänster for hantverkstjänster.större än
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Hantverksarbete

Utredningen föreslår framgått kapitel icke12 tidsbegränsadsom av en
trettioprocentig skattereduktion för arbetskostnadema i samband med
reparation, och tillbyggnad vissa fastigheter. Priset förom- av en ar-
betstimme skattereduktion varit 300 kronor skulle då kommautansom

kronorsjunka till 200 Detta tillräckligt för delatt detär göraatt en av
hantverksarbetet vitt.svarta

Det kan emellertid finnas risk skattereduktion fåratt ävenen en
svartpriset sjunka. Detta skulle kunna bero på deatt arbetaratt som

inte vill förlora kunder till den vita marknaden och därförsvart sänker
sina priser. Om så fallet kommer mindre andel denär svartaen av pro-
duktionen bli vit.att

Eftersom det finns tak räcker skattereduktionen bara till förett me-
delstora reparationer eller ombyggnader. Observera skattereduktionenatt
utgår varje år varför det möjligt kontinuerligt förbättraär bostad.att en
Förslaget tak för skattereduktionen på 15 000 kr år för små-ettom per
hus och l0 000 kr för bostadsrätt innebär det möjligt köpaäratt atten
tjänster omfattas skattereduktionen för till 50 000 respektivesom av upp
33 300 kr år och få skattereduktion på 30 procent.per en

Som jämförelse kan den genomsnittliga skattereduktionennämnas att
i års1993 ROT-program uppgick till 5 000 kr. Arbetskostnadema ica
den genomsnittliga reparationen uppgick därmed till ungefär 16 700 kr.

Hushållsarbete

Utredningen har inte föreslagit,även skattereduktionövervägt, men en
för hemtjänster såsom städning, trädgårdsskötsel Vi komtvätt, m.m.

fram till skattereduktion sänker priset på arbeteatt medovan en som
trettio tillräcklig för delär det hantverksar-procent göraatt svartaen av
betet vitt. En viktig fråga för utredningen har varit huruvida prissänk-en
ning denna storleksordning skulle räcka för det hushållsar-att svartaav
betet skall övergå till bedrivas i vit regi.att

Den vita marknaden för privata hushållstjänster idag obe-är nästan
ñntlig. Orsaken priset alldeles för högt för någonär efterfråganäratt att
skall finnas. Som exempel kan städning, där nonnalprisetnämnas svart

kr60 timme. Motsvarandeär vita marknadspris ligger 200ca per runt
kr. Vid denna prisnivå efterfrågan minimal se figurär där efterfrå-

på städtjänster illustreras.gan
Om trettioprocentig skattereduktion införs skulle det vita priseten

sjunka till omkring kr140 timme. Om dessutom arbetsgivaravgifter-per

63Detta gäller under förutsättningen producenten inte ändrar sitt pris.att
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slopas skulle priset sjunka med 40 eller med kr80uppemot procentna
Äventill kr tirrune. vid detta pris efterfrågan mycket låg. Ef-120 ärper

svartpriset på städning idag ligger kr timme tjänar60runttersom per
påfortfarande omkring 60 kr i timmen betalakonsumenterna att svart.

storleksordning således inte tillräckligEn skattesänkning denna förärav
produktion skall övergå till vit.svartatt

helt bort ekonomiska incitament köpa städtjänsterFör att ta att svart
Ävenskulle det krävas mycket skattesänkningar. hela skatteki-stora om

skulle elimineras fullständig avdragsrätt, det fortfa-len voregenom en
på låga pårande lönsamt köpa grund de mycket priserna denatt svart av

städmarlcnaden.svarta
skapa vit marknad för hushållstjänster med marginellAtt änen mer

omfattning skulle således kräva mycket höga subventionsgrader. En
skattereduktion den storleksordningen föreslås förav som repara-

inte någon omfattning kunnationstjänster och liknande verkar i större
bidra till detta. Orsaken svartpriset på marknaden for hushåll-är att
stjänster ligger klart andra marknader för privata tjänster.lägre än

finns inte heller skäl till högre skattereduktion påDet grundatt ta en av
det skulle kunna leda till andra snedvridningar i ekonomin. Utred-att

har på valt föreslå skattereduktionningen grundval detta inteatt enav
för hushållsarbete.

Tilläggas hurbör dock egentligen ganska lite konsu-att vet om
skulle komma möjlighetbete sig de fick bättre till vitmenterna att om

konsumtion via skattereduktion. hjälpDet möjligt det medär atten av en
skattereduktion skulle gå skapa attityder och bygga bättreatt nya en
marknad infonnation,med rikare utbud och konkurrens där-samtmer
med högre kvalitet. anlita Städpersonal från vita städföretag skulleAtt
kunna bli allmänt.mer

Det också troligt människor i allmänhet har preferens förär att atten
köpa tjänster vitt för varför vita tjänster kan tänkas kunnaistället svart,
konkurrera med det vita priset ligger högre. Orsakernaävensvarta om
till förutomdetta kan moraliska aspekter vita köp högreattvara ger en
trygghet i form verksamheten bättre organiserad vad gällerärattav er-
sättningar vid skador på föremål i hemmen etc.

Positivt skattereduktion hushållstjänstermed död-är atten av
viktskostnadema, kostnaderna för subventionera verksamheterdvs. att

ändå skulle små. Orsaken enkelt dethelt idagäga är är attsom rum,
knappt existerar någon vit marknad för städtjänster riktade till privatper-

Dödviktskostnadema på hantverksmarknaden kan däremot blirsoner.
relativt på vitgrund det redan idag finns marknad förstor att storav en
hantverkstjänster.



SOU 1997: 17 Effekter 355

16. Jämställdhet5

Frågan hur jämställdheten påverkas vid skattereduktion på hushåll-en
stjänster kan olika synvinklar. Eftersom kvinnor och delarmänses ur
mycket olika på det betalda respektive obetalda arbetet, det inte orim-är
ligt stimulans till den privata fårtjänstesektom olika kon-att anta att en
sekvenser för könen. följer diskussionHär några aspekter på dettaen av
problem.

ämställdheten i yrkeslivet förJ köpare hushållstjänsterav

skulle gåDet hävda skattereduktion positivt for jämställd-att att en vore
heten i yrkeslivet på grund lägre pris hushållsnära tjänsterattav
skulle fler hushåll möjlighet köpa dessa fortjänster iställetatt att ut-ge
föra dem själva. Detta skulle i sin idag arbetar deltidtur ge personer som
möjlighet öka sin arbetstid. Idag klar majoritet de deltidsar-äratt en av
betande kvinnor, vilket innebär effekt skulle påverkanämndaatt ovan
kvinnor än män.mer

Att idag oña längre i arbetslivet kvinnor berormän än sä-avancerar
kerligen på mängd olika faktorer. Självklart sådet inte sti-är atten en
mulanser till privata tjänstesektom skulle det enda behövs förvara som

öka jämställdheten i detta avseende, här finns det säkertatt utan en
mängd åtgärder skulle kunna vidtagas. Utredningen dock attsom menar

lägre beskattning hushållsnära tjänster, och därmed lägre pris,en av
skulle kunna underlätta for många kvinnor öka sitt arbetsutbudatt
marknaden och utvecklas inom sitt yrke. främstDetta borde gälla demer
kvinnor idag arbetar deltid skulle vilja arbeta heltidgärnasom men som

det inte for de for del hushållsarbetet då inteatt att storom var anser av
skulle hinnas med. Som visar i kapitel 8 arbetar idag 180 000ca
kvinnor med högskoleutbildning deltid. Detta kan knappast sarnhälls-ur
ekonomisk synpunkt effektivt utnyttjande dessa kvin-ettanses vara av

kompetens.nors
Många yrken innebär tidvis högt arbetstidsuttag for nyckelperso-ett
i företag, förvaltningar och organisationer. Här behövs möjlighet tillner

friare arbetstider, friare förläggning arbetet utförs, teknisk utrust-av var
ning, betalt for få hjälp hämta barnen verkar inteDet ännuatt att mm.
ha skapats institutioner och kontrakt for bådearbetsliv där bådaettnya
makarna kan ha arbetsuppgifter innebär de nyckelpersoner påärattsom
sina arbetsplatser. Till exempel skulle del modernt VD-paketetten av
kunna ramavtal viss for vilken själv köperVD:nettvara om en summa
trygghetssystem och hemserviceden behövs för båda makarnaattsom
skall kunna arbeta heltid eller mer.

17-014013
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ämställdhetenJ i hem köper hushållstjänstersom

Idag hemarbetar kvinnor betydligt Enligt SCB:s tidsstudie-än män.mer
undersökning 1990-1991 kvinnor i genomsnitt timmar27ägnar per
vecka hemarbete, medan motsvarande siffra för endast 20män är
timmar Svaret på frågan hur skattereduktion skulle kunna på-om en
verka jämställdheten i hemmet beror delvis på vilken har på vadsyn man

egentligen med jämställdhet i hemmet.som menas
definitionEn på jämställdhet kan och kvinnan läggerattvara mannen

ned tid på hushållsarbete. gårDet då hävda sänkt skatt påatt attsamma
hushållsnära tjänster skulle ökad jämställdhet i hemmen, eftersomge en
kvinnors arbete i hushållet skulle minska fler kvinnor "byterattgenom
ut" del sitt arbete i hemmet arbete marknaden. Enligt dettamoten av

råder således jämställdhet barasynsätt arbetar lite i hemmetnär mannen
samtidigt kvinnan inte heller så mycket tid hemarbete. rå-ägnar Fom

dock detta jämställdhetenär önskvärd.är typ ärgan om en av som
Om istället Ökad jämställdhet kräver arbe-att attman anser mannen

hemmet, så förbättras inte jämställdheten.i Jämställdheten itar mer
hemmet ökar inte kvinnans hemarbete minskar inteatt männenav om
samtidigt ökar sitt hemarbete däremot kan kvinnors minska, ochstress
kvaliteten i hemmet öka på detta sätt. ökadEn konsumtion mark-av
nadsproducerade hushållsnära tjänster skulle då kunna bidra till att ce-

den ojämställdhet i dag råder i många hushållmentera och bidra tillsom
föra den vidare till kommande generationer. Dettaatt beklagligtvore

eftersom båda föräldrarna borde ha intresse pojkar och flickor iett attav
familjen alla kan utföra alla arbetsuppgifter.attser

En aspekt jämställdhetsproblemet hur effekterna på jäm-ärannan av
ställdheten skulle komma skilja sig mellan olika inkornstgrupper. Föratt
de hushåll med medelhöga och höga inkomster har råd konsurne-attsom

mängder hushållsnära tjänster finns goda möjligheterstora ökara att
jämställdheten i hemmet under förutsättning denäratt man nu av-
åsikten minskat kvinnligt hemarbete i sig bidrar positivt till jäm-att
ställdheten. Hushåll inte har råd i någon utsträckning ökastörreattsom
sin konsumtion hushållsnära tjänster kommer dock inte ha möjlig-attav
het förbättra sina villkor på detta och deras jämställdhetatt förbätt-sätt,

således inte.ras

64Med hemarbete här förutom traditionellt hushâllsarbete matlagning,menas som
diskning, städning, och inköp, reparation och underhålltvätt hus,även trädgård ochav

Ävenbil barnomsorg och andraetc. inräknat.äromsorg om
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Jämställdhet i förhållande till utförare hushållsnäraav
tjänster

den delI den privata tjänstesektom utredningen föreslår skallav som
föremål för skattelättnader andelen kvinnor knappt fyrtioär procentvara

figurse 11.2. Det här således inte fråga med klartär om en grupp
kvinnlig eller manlig dominans, och det finns inte anledning att tro att
fördelningen kvinnor och i de arbetstillfällen kommermänav nya som

skapas i någon utsträckning avviker från den idag rådande.att större
Effekter på grund den sänkta skatten på tjänster skulle därmed troli-av

inte påverka kvinnoroch olika och inte upphov till köns-mängen ge nya
relaterade skevheter på arbetsmarknaden. Positivt för alla anställda i
dessa branscher, kön, däremot jämviktslönema kommeräroavsett att att
hållas uppe.

Effekter16.6 på priser

Konjunkturinstitutet har påKI utredningens uppdrag beräknat hur slo-
pandet arbetsgivaravgiñerna kan påverka konsumentpriser Deetc.av
slopade arbetsgivaravgiftema har fåantagits fullt genomslag på priser-

Beräkningen gjord med hjälp input-output modell med dataärna. av en
1994.55från

Input-output modellen innehåller relativt sektorsindelningen grov
inte helt jämförbar med den finfördelade branschuppdelningärsom som

redovisats i kapitel 12. Till exempel ingår hotelltjänster. I modellberäk-
ningarna har arbetsgivaravgiftema slopats i följande sektorer.

Hotell och restaurang
Järnväg
Buss och lokaltrafik
Taxi
Renhållning, städning
Reparationer
Övriga tjänster

Den redovisade branschindelningen dock i vissa avseenden fiktiv.är
Det finns inte någon underliggande uppdelning förädlingsvärdet i lö-av

arbetsgivaravgifter, vinster för vissa branscher. Det gällerner, m.m.

65Modellen innehåller inga beteendeekvationer.
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sektorerna och3 4 respektive och Strukturen6 på förädlingsvär-
det detsamma inom respektiveär grupp.

Mot bakgrund detta blir beräkningarna mindre intressanta ochav re-
sultaten måste försiktighet.med Av tabell framgår16.6 emellertidtas att
resultaten pekar på priserna på konsumtionen för de berörda bran-att
scherna sjunker med mellan 6 och 16 Totalt minskar priset påprocent.
privat konsumtion med 1,4 Priseffelctema på andra sektorerprocent.
varierar mellan och0 l Priseffekten på offentlig förbrukningprocent.ca

i princip densamma för privat konsumtion. hängerär Dettasom samman
med företagen säljer delar sin produktion till den offentligaävenatt av
sektorn. Förhållandet blir likvärdigt för de delar direktäven utgörsom
insats i övrigt näringsliv.

Tabell 16.6 Priseffekt på slutlig efterfrågan
Procent
Sektorer Offent- Privat Inve- Ex- Sum-

lig konsu ster- port ma
förbruk mtion ingar
ning

Hotell och 1,9restaurang 1 0,0 0,0 11,9
Järnväg -7,6 -6,7 0,0 -7,6 -7,0
Buss och lokaltrafik -5,9 -5,9 0,0 -5,9 -5,9
Taxi -16,2 -16,2 0,0 0,0 -16,2
Renhållning, städning -l2,8 -l2,8 0,0 0,0 -l2,8
Reparationer -12,9 -l2,9 0,0 0,0 -l2,9
Övriga personliga tjänster -l3,4 -l3,5 0,0 -13,7 -13,5
Summa total ekonomi -1,4 -0,3 -0,4 -0,9
Källa: Konjunkturinstitutet.

modellenI uppskattas värdet de sänkta arbetsgivaravgiftemaav upp-
gå till miljarder13 kr, vilket kan jämföras med den beräknadeca av oss
kostnaden på miljarder6 kr se kapitel Skillnaden12. beror bl.a. påca
den mycket sektorsindelning finns i input-output modellen.grova som
Det de priseffekter redovisas i tabellengör överdrivna.att ärsom

De beräkningar redovisats här vidare endast eifektemasom avser av
slopandet arbetsgivaravgiftema och inte den prishöjande effektav som
den föreslagna finansieringen medför. fulltEn finansierad reform börut

oförändradeööinnebära priserna i den totala ekonomin bliratt

66Detta grundar sig pá statisk beräkning där konkurrensaspekter inte beaktas.etc.en
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Offentligfinansiella effekter16.7

på utredningensfördelningspolitiska enhet harFinansdepartementets
för of-kortsiktiga finansiella konsekvenserna denuppdrag beräknat de

vårtBeräkningarna har till hu-fentliga sektorn forslagen. avgränsatsav
tjänstesektom.arbetsgivaravgifter i delarvudforslag med slopade av

i avsnittBeräkningsfcirutsättningama har tidigare redovisats 16.3 om
effekter på inkomstfordelningen.

for beräkningamarnikrosimuleringsmodell utnyttjatsDen om-som
och transfereringar. sambandfattar i alla regler för skatter Istort sett

endast tagits till effekterna detmed modellberäkningen har hänsyn av
effekterna slopade arbetsgi-sänkta grundavdraget. betyder deDet att av

höjda tobaksskatten och det slopadevaravgiftema, den representa-
har beräknats utanför modellen.tionsavdraget

förslag avskaffadeSom framgår tabell 16.7 utredningsger om ar-av
upphov tillbetsgivaravgifter inom tjänstesektom på kort siktdelar ettav

Överskottetpå miljarder kronor.överskott i de offentliga finanserna 2ca
sysselsättningsölcningen påframför allt effekt den beräknadeär aven

25 000 personer.
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Tabell 16.7 Kortsiktiga offentligfmansiella effekter
Miljarder kr

Epekter beräknade modelleninom
Ökad inkomstskatt 2,5
Minskade arbetsmarknadsstöd 1,3
Ökad arbetsgivaravgift 1,3
Minskade bostadsbidrag 0,1
Minskade studiemedel 0,3

Efekter beräknade modellenutom
Slopade arbetsgivaravgifter -5,9
Höjd tobaksskatt 1,9
Avskaffat representationsavdrag 0,5

Summa 2,0
Källa: Finansdepartementet.

När det gäller utredningens övriga förslag har inga modellberälçning-
utförts. Förslagen emellertid finansieradeär och med de sysselsätt-ar

ningseffekter kalkylerat med i avsnitt finns16.2 det anledningsom att
förslagen kommer påverka deanta offentliga finansernaatt i positivatt

riktning.



361SOU 1997:17

Författningskommentarer1 7

befri-fråga förslagetutarbetats itill författningstext harFörslag omom
verksam-socialavgifter inom vissaskyldigheten betalaelse från att m.m.

fysiska ochskattereduktion förhetsornråden, förslaget personerom
och till förslagetbyggnadsarbeten avsnitt 12för utgifter fördödsbon

betalningar skatter ochgäller privatpersonersförenklingar detnär avom
Författningsförslaganlitas avsnitt 15.avgifter uppdragstagarenär en
tjänster bilaga 2.skattereduktion för hushållsnäravidare förlämnas en

lagrådsrernissenhar till EttFörfattningsförslagen nyttanpassats sys-
fle-Våra förslag innebäroch avgifter,för betalning skattertem m.m.av

vad skatte-förslag till lagtext, bl.a.ändringar i lagrådsremissens enra
Ändringar också föreslagit iuppgifter. harskall innehålla fördeklaration

försäkring och lagenallmänförfattningar, bl.a. lagenandra omom
kontrolluppgiñer.självdeklaration och

förfogande förutredningen har hañ tillPå grund den korta tidav som
tillendast förslaget lagförfattningskommentaremasitt arbete omavser

verksamhetsområden.vissabefrielse från socialavgifter inomm.m.

17.1 fråntill lag befrielseFörslaget om

inom vissasocialavgifter m.m.

verksamhetsområden

Inledande bestämmelser

1§

socialavgifterbefrielse från skyldigheten betala ochAtt lagen gäller att
stycket.löneavgiñ framgår förstaallmän av

för avgiftsfrihet.kan komma i frågaandra stycket vilkaI somanges
skall betala arbetsgivaravgifterför arbetsgivarebör gällaLagen som

socialavgifter. bör ocksåförsta stycket lagen Denenligt kap. 2 §1 om
egenavgifter, främst enskil-försäkrade betalar dvs.för sådanagälla som

näringsidkare.da
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Bestämmelserna befrielse från skyldigheten betala arbetsgi-attom
varavgifter bör bara gälla anställningsförhållande förelig-ettm.m. om

Den arbetsgivare enligt l kap. 2 § andra stycket la-ger. som anses som
socialavgifter bör således inte omfattas någon avgiftsfrihet.gen om av

Beträffande enskilda näringsidkare gäller grunden för skyldighetenatt
betala socialavgifter i form egenavgifter och allmänatt löneavgift ärav
den försäkrade har inkomster förvärvsarbete enligtatt vissaannatav

bestämmelser i lagen allmän försäkring. Inkomst förvärvs-annatom av
arbete kan beskattas både inkomst tjänst och inkomstsom av som av
näringsverksamhet. Emellertid bör avgiñsfriheten endast riktas demot

bedriver näringsverksamhet. Det därför inkomstenattsom anges av an-
förvärvsarbete skall inkomst näringsverksamhetnat enligt kom-avse av

munalskattelagen. Avgiñsfrihet bör vidare endast tillkomma näringsid-
kare betalar F-skatt.som

2§

Avgiftsfriheten bör ersättningar respektive inkomster för arbeteavse som
utförs inom i 4 § angivna verksamheter.

3§

I syfte kringgärda avgiftsfriheten kontrollmöjligheter föreslåratt attav
befrielse från skyldigheten betala socialavgiñer skall föregåsatt ettav
krav på registrering. För registrering bör gälla, verksamhetutöver att
bedrivs inom angivna verksamhetsområden sökanden uppfyllerattm.m.,
vissa i ll 13 angivna§§ krav. Kraven för registrering kommenteras-

i kommentarerna till dessa paragrafer.närmare

Avgiftsfri verksamhet

4§

paragrafenI de verksamheter bör omfattas befrielseanges som av en
från skyldigheten betala socialavgifter och allmän löneavgift. Verk-att
samheterna har valts med hänsyn framför allt till arbete utförsut att som
i dessa substitut med hemarbete ellerär nära arbete. Uppräkningensvart

avsedd uttömmande.är att vara
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Punkt l

Avgiñsfrihet bör gälla för arbete med personbilsservice. Hit räknas ar-
bete service och reparation personbilar. Arbete utförssom avser av som
med anledning glas-, plåt- och elreparationer på personbilar bör ocksåav
hänföras till avgiftsfri verksamhet. Till det avgiftsfria området ocksåbör
höra service och reparationer motorcyklar, mopeder och cyklar.av

ochDäremot bör service reparationer bussar, lastbilar, såvälav
lätta, och släpfordon, dvs. motorfordon inte räknastunga tungasom som

personbil, motorcykel inte ingå i avgiftsfriadet området.etc.,som
uppenbart många personbilsverkstäder ocksåDet bedriverär att t.ex.

handel med personbilar och säljer reservdelar till bilarna. I dessaäven
fall får verksamheten blandad,betraktas den avgiftsfria verk-som om
samheten uppgår till inte obetydlig hela verksamheten.andel Deten av
bör redan i detta sammanhang verksamhet består bådesägas att om en

avgiftsfri del och avgiñspliktig del skall enligt vårt förslag be-av en en
stärnmelsema avgiftsfrihet inte tillämpliga, avgiftsfriadenom vara om
verksamhetens andel hela verksamheten understiger 15 Vidprocent.av
blandad verksamhet bör vidare, framgår de föreslagna bestäm-som av
melserna i i olika verksamhetsområdena6 10 §§, arbetet de fördelas-
utifrån omsättningens storlek i respektive verksamhet.

Punkt 2

Arbete reparationer personliga såsomartiklar, skor, klädersom avser av
och möbler bör hänföras till det avgiftsfria området. Det inte ovanligtär

skomakerier och s.k. klackbarer också utför lås-smedstjänster,vissaatt
nyckelservice. sistnämnda arbetet inte avgiftsfritt.Det bör It.ex. vara

sådana fall kan aktuellt meddet bli uppdelning arbetet enligt deen av
föreslagna bestämmelserna i blandad6 10 verksamhet.om-

Skrädderier utför endast arbete avseende lagning kläderinte ochav
dylikt i viss utsträckning kläder. Någon uppdelningävenutan syr upp av
arbetet i olika verksamheter i situationer intetorde dessa möjlig attvara

Huruvida verksamhet skall bedömas skrädderiverksamhetgöra. en som
eller sömnadsindustri, inte bör räknas avgiftsfri verksam-som som som
het, får utifrånbedömas verksamhetens huvudsakliga karaktär. Samma
bedömningsgrunder får tillämpas beträffande tapetserarverksamhet och
då i förhållande till möbeltillverkning.
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Punkt 3

Arbete i kaféer, ochpubar barer vi bör tillhöra detrestauranger, anser
avgiftsfria området. Det väsentliga för avgiftsfrihet des-ärmomentet att

verksamheter tillhandahåller tjänster utbytbara hem-är nära motsa som
arbete. Av det skälet bör också gatukök omfattas avgiftsfriheten.av

finnsDet beträffande dessa verksamheter gränsdragningsproblem
Ävenbl.a. livsmedelsbutiker. dessa kan tillhandahålla färdiglagadmot

på liknande vissa Butiksförsäljning livs-sättmat restauranger.som av
medel självfalletbör inte räknas avgiftsfri. Genom föreslåratt attsom
avgiftsfri verksamheten skall ha viss minsta omfattning ien en gemen-

bedriven verksamhet för komma i fråga för avgiftsfrihet tordesamt att
flestade gränsdragningsproblem undvikas det gäller livsmedelsbuti-när

ker och vissa andra butiker, såsom del bensinstationer, tillhanda-en som
håller färdiglagad mat.

Det vanligt kaféer också i betydande utsträckning säljer brödär att
disk. Arbete med försäljning disk bör inte avgifts-över överm.m. vara

fritt. Vad gäller kaféer torde det därför i många fall fråga blan-vara om
dad verksamhet där uppdelning arbetet i kaféet respektive arbeteten av
med försäljning disk blir aktuell.över

Avgörande betydelse för bedömningen verksamhet överhu-av om en
vud skall räknas verksamhet omfattas punkten, och därmedsom som av
avgiftsfri, bör läggas vid det finns dominerande inslagettom av serve-
ring eller tillredning vid tillhandahållandet tjänsten. Om så falletärav
bör den verksamheten betraktas avgiftsfri enligt denna punkt.som

Avgiftsfrihet bör också gälla för gatukök, såsom korvkiosker eller
smörgåsbutiker, dvs. verksamhet tillhandahållande i hu-som avser av
vudsak lagad inslag servering i egentlig mening.mat utanmen av

Punkt 4

Cateringverksamhet på substitutär sätt närarestaurangersamma som
Äventill hemarbete. sådan verksamhet bör därför tillhöra det avgiftsfria

området. Detsamma gäller personalmatsalar. I de fall sådan verksamhet
bedrivs med icke avgiftsfri verksamhet bör, vidgemensamt annan upp-
delningen de olika verksamheterna, omsättning i personalmatsa-av som

försäljningsintäkterlen endast räknas I omsättningen bör således inte
medräknas arbetsgivares bidrag till personalmatsalen.en

I
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Punkt 5

Arbete utförs inom landtransporter bör enligt vår meningsom vara av-
giftsfritt. Hit skall dock endast räknas Transporterpersontransporter.

skall inte avgiftsfria. hellerInte persontransportersom avser varor vara
sker till sjöss.som

De verksamheter främst kommer i fråga för avgiftsfrihet all-ärsom
kommunikationer, såsom tåg, tunnelbana,märma buss och spårvagn.

Även taxiverksamhet omfattasbör avgiñsfriheten. Avgiftsfriheten börav
dock endast omfatta sker i Sverige. Omtransporter transporternasom

sker utanför rikets kan uppdelningäven verksamheternagränser en av
bli aktuell enligt de föreslagna bestämmelserna blandad verksamhet.om
Med landtransporter i detta sammanhang inte skidliftar etc.avses

Beträffande allmänna kommunikationer det vanligt offentligaär att
bidrag till verksamheten. de fall denI avgiftsfria verksamheten drivsges

med verksamhet och uppdelning såsom för blandadgemensamt annan en
verksamhet aktuell, bör offentliga anslag inte medräknas vid beräk-är
ningen omsättningen i verksamheterna. I omsättningen för verksam-av
heterna bör således endast ingå försäljningsintäkter tillhandahållnaav
tjänster.

Punkt 6

Enligt vår mening bör till det avgiftsfria området höra kläder,tvätt av
då sådant arbete substitut till hemarbete. Dessamattor är näram.m.

verksamheter bör dock endast avgiftsfria tjänsterna utförs förvara om
konsumenter. Arbete utförs i tvättinrättningar vänder sig tillsom som
näringslivet, hotell och bör inte omfattas avgifts-t.ex. restauranger, av
friheten. hellerInte sjukhustvättar bör ingå i det avgiftsfria området.

För kunna skilja dessa olika slag verksamheter från varandraatt av
föreslår vi kemtvättar o.dyl. endast skall omfattas avgiftsfriheten,att av

verksamheten sigvänder till enskilda konsumenter. Därigenom börom
tvättverksamheter väsentligen har företag och liknande kundersom som
kunna särskiljas från det slag verksamhet bör ingå i det avgifts-av som
fria området. fallFör det tvättjänster utförs både för företag och enskilda
konsumenter kan uppdelning bli aktuell enligt de föreslagna bestäm-en
melserna blandad verksamhet.om

Punkt 7

Dam- och herrfriseringar Skönhetssalonger tillhandahåller tjänstersamt
substitut till hemarbete.är Dessa verksamheternära bör därförsom en-

ligt vår mening tillhöra de verksamheter kan befrias från avgifter.som
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arbeteDet varuförsäljning i branscherna bör däremot intesom avser
avgiftsfritt. Om varuförsäljningen tillräckligt kan det bliär storvara

aktuellt fördela såsomarbetet för blandad verksamhet.att

Punkt 8

Städning påtagligt substitut till hemarbete för enskildautgör näraett
konsumenter. För närvarande utförs dock städning uteslutande pånästan
andra platser i bostäder. Städtjänster utförs i dag till 99än procent
företag offentligoch förvaltning.

avgiftsfrihetEn för städbranschen i sin helhet skulle medföra att av-
giftsbefrielsen inte skulle bli kostnadseffektiv. förI stället kommaatt
konsumenter till del skulle hela lättnaden medföra minskade kost-nästan

för företagnader och offentlig förvaltning. Till skillnad kemtvättarmot
vänder sig till enskilda konsumenter finns inte heller någonetc. som na-

turlig mellan städarbete utförs för enskilda konsumenter ochgräns som
arbete utförs för företag Kemtvättar vänder sig tillsom m.m. som en-
skilda konsumenter bedrivs i särskilda lokaler där det relativt enkeltär

kontrollera verksamheten i realiteten slagdet kan med-att att är av som
föra avgiftsfrihet. Städtjänster utförs under andra betingelser. Utan sär-
skilda kontrollmöjligheter skulle det i princip fritt förval denettvara

utför städningen hänföra arbetet till avgiftsfri verksamhet ellerattsom
betala avgifter för arbetet.att
Som framgår kapitel det enligt vår mening12 central be-är ärav av

förtydelse våra förslag städning kan omfattas avgiftsfriheten. Viatt av
föreslår därför städarbete utförs för konsumenterenskilda böratt som

avgiftsfritt. Av vårt förslag till 10 framgår avgiftsfriheten§ attvara
skall grundas på intyg från uppdragsgivaren utgiften för städar-ett att
betet inte utgift i bedriven näringsverksamhet. På såutgör sätten menar

avgiftsfriheten beträffande städning blir tillräckligt avgränsad föratt
det skall bedömas försvarbart medge avgiftsfrihet föratt ävenattsom

dessa tjänster.

L

Arbete i trafikskolor tillhörabör det avgiftsfria området.

§5

Om företag bedriver avgiftsfri verksamhet bör i princip allt arbeteett
Äveninom företaget föranleds verksamheten avgiftsfritt.som av vara

administrativt arbete i sådan verksamhet bör således omfattast.ex. av
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avgiftsfriheten. förevarande paragrafl de slag arbete i ettanges av som
företag bör avgiftsfritt.vara

Blandad verksamhet

6§

Många företag bedriver både avgiftsfri verksamhet och verksamhet som
inte bör frånfri avgifter. Vi har valt kalla sådanaatt gemensamtvara
bedrivna verksamheter för verksamhet.blandad blandad verksamhetEn
består således avgiftsfri del och avgiftspliktig del. kommenta-Iav en en

till § har redovisat flera olika branscher blandad4 där verksam-rerna
het bör bli aktuell, för städföretag,bl.a. personbilsverkstäder och kaféer.

Om företaget bedriver blandad verksamhet föreslår vissa sär-att
skilda bestämmelser skall gälla. syftar tillDe det möjligtgöraatt att
skilja avgiftsfri från sådanverksamhet inte omfattas avgifts-börsom av
friheten. de fall det kan bli aktuellt börI bestämmelserna blandadom
verksamhet också kunna tillämpas på koncerner, för moderbolagt.ex. ett

har koncemgemensamma arbetskostnader, för företagsledning,t.ex.som
och eller flera bedriver avgiftsfridotterbolag verksamhet.ett

7§

Paragrafen innehåller huvudregelden bör gälla vid blandad verk-som
samhet. för avgifter,Den underlaget dvs. utbetalda löner ochär att m.m.
inkomst förvärvsarbete, skall fördelas utifrån den avgiftsfriaannatav
verksamhetens förhållandeomsättning i till omsättningen i hela den ge-

bedriva verksamheten. Om omsättningen i den avgiftsfria verk-mensamt
samheten hälften omsättning i hela verksamheten bör såledesutgör av
avgifter betalas endast på halva avgiftsunderlaget.

Uppgifter omsättning avgiftsunderlaget,och för vilket avgifts-om om
frihet begärs, skall enligt vårt förslag särredovisas arbetsgivare i denav
månatliga skattedeklarationen lämnas till skattemyndigheten. Däri-som

bör det finns tillräckliga uppgifter tillgängliga för kontrolleraattgenom
företaget inte begär avgiftsfrihet för avgiftspliktig verksamhet. Enatt

fråga företaget redovisar omsättningen i de olika verksam-ärannan om
heterna på korrekt sätt.ett

Beträffande skall betala egenavgifter bör uppgifterpersoner som om
beräknad omsättning avgiftsfrii verksamhet lämnas i deklarationen för
preliminärskatt.

Vi medvetna uppdelning blandad verksamhet utifrånär attom en av
omsättningen inte alltid behöver avspegla det arbete faktiskt utförtssom
i de olika verksamheterna. vid fördelningAtt relatera till omsättningenen
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å andra sidan förhållandevis enkeltär åstadkomma rimligett sätt att en
fördelning avgiftsfritt respektive avgiftspliktigt arbete. Det ocksåärav
relativt enkelt och normalt naturligt för företagen redovisaatt separat
omsättning i det slag verksamheter avgiftsfriheten t.ex.av som avser,

reparationer respektive varuförsäljning för bilverkstad.som en

8§

Det inte ändamålsenligt driva kravetär på uppdelning för långt. Detatt
skulle kunna medföra alltför krävande administrativ hanteringen av en
avgiftsfrihet inom vissa branscher. Vi föreslår därför två schablonregler

det gäller blandad verksamhet.när
förstaDen situationer där det i avgiftsfri verksamhet finnsavser en

begränsat inslag avgiftspliktig verksamhet. fallI dessa föreslårett viav
någon uppdelning verksamheterna inte skallatt göras, omsätt-av om

ningen i den avgiftspliktiga delen högst femutgör omsätt-procent av
ningen i hela verksamheten. Om frisersalong säljer fört.ex. en varor
högst fem omsättning i salongen, bör hela verksamheten be-procent av
traktas avgiftsfri. Om varuförsäljning andel verk-utgör störresom en av
samheten skall däremot uppdelning göras.en

Den andra schablonregeln sikte på det omvända förhållandet, dvs.tar
de fall då det finns mindre inslag avgiftsfri verksamhet i i övrigtett av en
avgiftsplilctig verksamhet. För dessa fall föreslår någon uppdelningatt
inte skall ske, omsättningen i den avgiftsfria delen 15 ellerär procentom
mindre hela omsättningen. innebärDet bageri haratt t.ex. ettav om en
liten kafédel mindre 15 verksamhetenomsätter än ärprocentsom av ar-
betet i kafédelen inte avgiftsfritt.

9§

Som i kommentarerna till innebär4 § 8nämnts städning särskiltett pro-
blem. Där framgår också vi föreslår städning skall avgiftsfriatt att vara
endast den utförs för enskilda konsumenter, dvs. utgiften förattom
städningen inte utgift i bedriven näringsverksamhet. Av kon-utgör en
trollskäl städning skall avgiftsfri endast denattanser vara om som
utfört städningen har intyg från uppdragsgivaren dennes utgiftett attom
för städningen inte utgift i näringsverksamhet.utgör en

Kravet på intyg innebär inte intygen skall behöva bifogas skatte-att
deklarationen varje månad för avgiftsfrihet skall medges. Däremotatt
skall intyget ingå i räkenskapema och på begäran Skattemyndighetenav
kunna visas Saknas intyg för ersättning eller inkomst skall avgifts-upp.
frihet inte medges beträffande den ersättningen eller inkomsten.
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10§

Det skall förstai hand ankomma på den begär avgiftsfrihet attsom re-
dovisa blandad verksamhet så det tillförlitligt går beräkna denatt att
avgiftsfria verksamhetens andel. Uppfylls inte det kravet bör inte heller
avgiftsfrihet medges. Vilka krav bör ställas på utredningen i detsom
praktiska arbetet torde inte kunna Normalt bör detnärmare anges.
emellertid tillräckligt det bokföringen går utläsa aktuellatt attvara av
omsättning i verksamheten och underlaget för beräkningatt omsätt-av
ningen uppfyller de krav förgäller bokföring. Detsamma bör själv-som
fallet gäller beträffande avgiftsunderlaget.

Registrering

11§

Avgifrsfrihet bör enligt vår mening föregås ansökan registre-av en om
ring. Den vill åtnjuta avgittsfrihet måste således först ansöka attsom om
bli registrerad för avgiftsfri verksamhet. En registrering skall endast

den kan bli berättigad till slopade avgifter.göras Denantasav som som
bedriver blandad verksamhet där den avgiftsfria delen inte tillräckligtär

för berättiga till avgiftsfrihet enligt bestämmelserna i skall8 §stor att
således inte registreras för avgiftsfri verksamhet.

Ett beslut registrering bör kunna förenas villkormed blan-attom om
dad verksamhet skall redovisas på sådant verksamheterna kansätt att
särskiljas beträffande omsättning.

12§

I vissa fall bör registrering avgiftsfri verksamhet inte ske. Som fram-av
går 13 § skall i vissa fall registrering upphävas bl.a. denav en om som
bedriver verksamheten missköter redovisningen och betalningen av
skatter och avgifter. Har registrering upphävts den anledningen bören av

karenstid gälla på två år. Under denna tid kan således någon avgifts-en
frihet inte komma fråga.i registreringEn bör vidare inte ske detom
ñnns grund för upphäva registrering, till följd sökandenatt t.ex. atten av
inte fullgjort sin deklarationsskyldighet.
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Upphävande registreringav

§13

Paragrafen innehåller bestämmelser i vilka situationer registreringom en
avgiftsfri verksamhet skall upphävas. Den utformad med på lik-ärav

nande föreslagnaden bestämmelsen återkallelse F-sätt som om av
skattsedel enligt lagrådsremissen för betalningEtt skatternytt system av
och avgifter, m.m.

En upphävd registrering medför den registreringen inteatt som avser
kan få Omlängre avgiftsfrihct. registreringen upphävs på grund av

misskötsamhet med betalning skatter, skall avgiftsfrihet intet.ex. av
kunna erhållas under tid två år.en av

Enligt första punkten skall registreringen upphävas villkorom som
föreskrivits vid registreringen inte följts. En underlåtenhet särskiltatt
redovisa omsättningen i avgiftsfri verksamhet skall således medföra att
registreringen sådantupphävs, villkor gäller för avgiftsfriheten.ettom

Om den bedriver avgiftsfri verksamhet underlåter efter före-attsom
läggande lämna självdeklaration eller handling såendast lämnar meden
bristfälligt innehåll den inte kan läggas till grund för taxering, skallatt
registreringen upphävas. Likaså skall den upphävas den ärom som re-
gistrerad brister i redovisning eller betalning skatt eller avgifter iav en
utsträckning inte obetydlig.ärsom

I sista punkten registrering skall upphävas förutsätt-attanges en om
ningarna för avgiftsfrihet inte längre uppfyllda. Om avgiftsfriadenär
verksamheten upphör det självklart också registreringen skallär att upp-
hävas. Den skall också upphävas för företagare, deras F-egna om
skattsedel har blivit återkallad. börDäremot registrering inte upphäv-en

enbart den anledning avgiftsfri verksamheten i blandadattas av en en
verksamhet tillfälligtvis understiger den andel berättigar till avgifts-som
frihet enligt 8

Ansökan

§14

specificerasparagrafenI vad ansökan registrering skall innehålla.en om

§15

förhållandenOm lämnats i ansökan registrering ändras före-som en om
skrivs i paragrafdenna skyldighet anmäla detta till skattemyndig-atten
heten. Det kan gälla ändrad Verksamhetsinriktning ellert.ex. att en ny
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verksamhet har påbörjats påverkakan fördelningen i blandadsom en
verksamhet.

Övriga bestämmelser

§16

fråga förfarandet,I dvs. frågor beslutande myndighet,rör över-om som
klagande bör bestämmelserna i den förslagna lagen betalningm.m., om

skatter och avgifter tillämpas.av

17§

Paragrafen innehåller bestämmelser vilka uppgifter skall ñnnasom som
på intyg den anlitar någon för städning skall lämna till denett som som

utför städningen. Intyget skall sedan ingå räkenskapema hos densom
utför städningen, vidare kommentarerna till 9som se

18 §

avgiftsbortfallDet avgiftsfriheten medför finansieringenför densom av
allmärma försäkringen och socialaandra ändamål skall påföras staten.
Hanteringen avgifternedsatta redovisas i övrigt i avsnitt 132.4.av

17-014014
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Kommittédirektiv

Förutsättningarna för tjänstesektoms utveckling

Dir. 1996:10
Beslut vid regeringssammanträde den 5 september 1996

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppdrag analysera den privataatt
tjänsteproduktionens nuvarande och framtida roll i sarnhällsekonomin

förutsättningarnaoch för dess utveckling. Utredaren skall vidare analy-
motiv för och effekter olika tänkbara regelförändringar syf-sera av som

till främja utbud efterfråganoch på privat tillhandahållna tjänstertar att
och sysselsättningen inom den privata tjänstesektom. Om utredaren ñn-

det lämpligt ocksåskall förslag sådana regelförändringar lämnas.ner om

Bakgrund

Tjänstesektorns expansionstruktur och

Tjänstesektom betydande del den svenska ekonomin. Privatutgör en av
och offentlig tjänsteproduktion uppgår till och de70 BNPprocentca av

tillsammans för två tredjedelar den totala sysselsättningen.svarar ca av
Bilden likartad i flertalet OECD-länder. Tjänstesektom drygtär utgör
hälften BNP och för mellan hälften tvåoch tredjedelarav svarar av sys-
selsättningen i dessa länder. Sverige har dock den andelen offent-största
ligt producerade tjänster bland OECD-ländema, vilket kan förklaras med
den andelen omsorgstjänster i Sverige utförs i offentlig regi.stora som

också i SverigeMen det de privata tjänsterna delenär utgör störresom
Årtjänstesektom. utgjorde privata1994 tjänster 48 BNPprocentav av

och försvarade 39 sysselsättningen.procent av
Tjänstenäringen relativt heterogen sektor. En betydande delär ut-en

tjänster utförs för andra företags räkning. Merparten detgörs av som av
belopp hushållen spenderar på tjänster konsumtionutgörssom av av
bostadstjänster. Större delen övriga tjänster hushållen köper ut-av som
förs utanför hemmet. omfattarDessa till viss del tjänster kräveren som
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relativt mått specialkunskaper och svårligen kanett stort ersättasav som
med arbete utförindividen sig själv eller sin familj. Exempelsom
på sådana tjänster konsulttjänster, hälsovård, kommunikationstjänster,är
kultur och olika finansiella tjänster. Tjänstesektom omfattar även pro-
duktion tjänster många konsumenter har kompetens utföraattav som
själva, inte alltid lika väl och produktivt professionellänom som perso-
nal. Till kategoridenna tjänster hör och städtjänster, barn-tvätt-t.ex.
och äldreomsorg, hår- och skönhetsvård, serveringstjänster, underhåll
och reparationer bilar och andra och fastighetsskötsel.av varor

Tjänstesektoms framträdande ställning inget fenomen. Denär nytt
har vuxit under delen 1900-talet. Mellan och1970 1994 ökadestörre av
tjänstesektoms andel det förädlingsvärdettotala från till53 69av pro-

Expansionen tjänster producerade i den offentliga sektorn har icent. av
hög grad bidragit till denna uppgång. Den andel förädlingsvärdetav som
den privata tjänsteproduktionen för har emellertid också ökatsvarar un-

Årder denna period. 1970 uppgick den privata tjänsteproduktionen till
År36 det förädlingsvärdet.totala 1994 hade denna andel ökatprocent av

till 48 Hushållens köp tjänster har också ökat kraftigt underprocent. av
de decennierna. Mellan 1970 och ökade den1994 andel densenaste av
privata konsumtionen utgjordes tjänster från till32 44 procent.som av

Tjänstesektoms framväxt torde till betydande del förklaras atten av
ökade inkomster normalt tenderar leda till relativ ök-ännu störreatt en
ning efterfrågani på tjänster. Jämförelser mellan länder visar till exem-

förhållandevispel stabilt samband mellan BNP capita och tjäns-ett per
tesektoms relativa andel sysselsättningen. Samtidigt innebär det för-av
hållandet produktivitetstillväxten i allmänhet högre i varuproduce-att är
rande sektorer tjänstesektomi kostnaderna och därmed prisernaän att
på tjänster stiger i förhållande till varuprisema. Det verkar i sig återhål-

pålande efterfrågan på tjänster. Utvecklingen hittills för tjänstesektom i
dess helhet visar dock den ökande efterfrågan på tjänster till följdatt av
ökande inkomster i ekonomin dominerat effekten ökade relativaöver av
kostnader för tjänster. förklaringEn till tjänstesektoms expansionannan
står finna i förändrade organisationsfonner i näringslivet medatt en mer
långtgående specialisering funktioner. Vissa uppgifter i tillverkandeav
företag, inte hör till själva produktionsprocessen, flyttas och köpsutsom

tjänster i stället. En del tjänstesektoms tillväxt beror på denattsom av
industrirelaterade tjänsteproduktionen, i statistisk mening, vuxit be-
kostnad industriproduktionen till följd sådan utflyttning.av av

Kostnadsutvecklingen torde dock ha haft förbetydelse tjänstesektoms
sammansättning. Arbetsintensiv tjänsteproduktion, parti- och de-t.ex.
taljhandel, och hotell, har haft produktions- ochrestauranger sämreen
sysselsättningsutveckling kunskapsintensiv tjänsteproduktionän vars
efterfrågan torde mindre priskänslig. Framför allt det efterfråganärvara
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Konsumtionsutgiñema påtillbaka kraftigt.gåttpå enkla tjänster som
totalatill denminskat från 3,5 3,1serveringstjänster har procentt.ex. av

utgiftsandelen förochunder perioden 1970-94konsumtionenprivata
tillfrån 0,07har minskat 0,22och städtjänster procentprocenttvätt-

period.under samma
tjänster kanutgiftsandelen för dessatill minskadeorsak denEn vara

mekanisering hushållsar-ökadhemarbete. Endessa har ersattsatt avav
arbetet itidskostnad för utförakonsumentenshar minskatbetet att egen-

bidragit tillpå förvärvsarbete hahögre skattregi. Vidare kan atten
offentligtgällerför hemarbete. Dockaltemativkostnadenminska att ett

fårindividenbarnomsorg, därtjänstertillhandahållande t.ex. ensomav
väsentligavgift, igratis eller till lågkvantitet tjänstenviss ut-enav

effekt på tör-negativaför skattemas eventuelltsträckning kompenserar
opti-teorin for s.k.ligger också i linje medsådant stödvärvsarbetet. Ett

synpunkt kandet från dennabl.a. visarmal beskattning ävenattsom
komplementäraoffentligt stöd till tjänstermotiverat med ärett somvara

offentligti egenregi. Ettkan arbetetill förvärvsarbete och ersättasom
inkomstomiör-denkan således effektiviseratillhandahållande tjänsterav

och transfereringssystemet.sker via skatte-delning som

tjänstesektornstimulanser riktadeBehovet motav

tillhandahållnaprivatstimuleraår har behovetUnder attavsenare
otill-varit dels hurUtgångspunktema hardiskuterats livligt.tjänster

delsskall kunna tillgodoses,behov olika tjänsterfredsställda att enav
tjänstesektom skulle kunna öka denprivatastimulans den aggregera-av

stimu-arbetslösheten. Vidare skulleoch minskade sysselsättningen en
påefterfråganeñektivitetsskäl eftersommotiveradlans kunna vara av

i egenregi ellerkan arbetesådana relativt lätttjänster ersättas avsom
priskänsliga.arbete tenderarobeskattat extraattsvart vara

ikan arbetetjänster lättprissubventioneringEn ersättas avsomav
direkt bidragellerskattelättnadegenregi, antingen ettgenomgenom en

effekti-sistnämndaskulle enligt dettill producenten eller konsumenten,
flyttaför arbetebegränsavitetsargumentet översamtutrymmet svart

informella ekonomin till denfrån mindre produktivaden merresurser
välfardshöjande.ekonomin, vilket skulle Detproduktiva formella vara

till exempeltill arbete skattema,kan dock finnas andra skäl än attsvart
arbetstillstånd.arbetet utförs utanav personer

minska mängdenskulle kunnaskattelättnadMot argumentet att en
subventioneringställas rad problemkan samtidigtarbetesvart som enen

prissubventioneringorsaka.tillhandahållna tjänster kan Enprivat avav
formella mark-införs inom denmedför snedvridningtjänstema att en ny
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nadssektom. Subventioneringen kommer orsaka välfärdsförlusteratt
flyttas från produktiva verksamheteröver iatt dengenom resurser mer

övriga icke subventionerade delen den formella ekonomin till denav
subventionerade och dänned mindre produktiva tjänstesektom. Till detta
kommer ytterligare välfardsförluster från finansieringen reformen, iav
den mån reformen måste finansieras med snedvridande skatter,som samt
Ökade kostnader hos myndigheter och företagen för administration och
kontroll Den information priselasticitetersystemet.av om m.m. som
krävs för konstruera optimal nivå på stödet till olika tjänsteratt kanen
också svår erhålla, speciellt med tanke på produktionstekno-att attvara
login och hushållens preferenser förändras tiden. Selektiva skatte-över
lätmader strider dessutom den för 1990 års skattereform vägledandemot
principen horisontell rättvisa innebär hushåll med lika högaattom som
inkomster också bör betala lika mycket i skatt, oberoende hushållensav
preferenser för olika och tjänster.varor

En central utgångspunkt för diskussionen kring tjänstesektom har
också varit den höga arbetslösheten och debatten kring sambandet mel-
lan tillväxt och sysselsättning. Den statsñnansiella situationen och den
snabba produktivitetsutvecklingen i industrin inte kan för-gör att man

sig någon tillväxt i efterfråganvänta påstörre arbetskraft från offentlig
sektor och varuproducerande sektorer. Det hävdas därför ofta denatt
privata tjänstesektom den sektor där den framtidaär sysselsättningstill-

kommer ske. Som tidigareväxten kommer ökad industri-att nämnts en
produktion också ökad produktion industrirelateradeatt tjäns-ge en av

I debatten har också hävdats åtgärder riktadeter. tjänstesektomatt mot
skulle kunna vrida inhemsk efterfrågan mindre import- och kapi-mot
talintensiv verksamhet svårligen kan mekaniseras eller automatise-som

Därigenom skulle sysselsättningseffekter kunnaras. gynnsamma upp-
komma.

Av det sagda framgår med selektivaatt ett permanent systemovan
stimulanser olika privat tillhandahållna tjänster inte kan motiverasav av
samhällsekonomiska effektivitetsskäl. I situation med svårtetten ar-
betsmarknadsläge det dock möjligt olikaär stimulansåt-att temporära
gärder kan bidra till minska arbetslösheten. Ett underlag föratt regering-

fortsatta överväganden bör därför fram. Uppgiften bör anförtrostasens
särskild utredare.en

Utredningsuppdraget

Som första uppgift skall utredaren analysera vilken roll privatperso-en
köp tjänster har för samhällsekonomin. Utredaren skall specielltners av

uppmärksamma olika tjänsters betydelse för sysselsättningen och för
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förväntadetjänstesektomsskall ocksåvälfärd. Vidarekonsumenternas
analyseras.regelsystemetdet existerandeutveckling underframtida

jämställdhetsperspektiv.börAnalysen göras ettur
existerande regler vidutredarenuppgiñ skallSom andra överseen

samhällsekonomiska ef-för ochmotiv deoch analyseraköp tjänsterav
utbud och efter-till stimulerasyñarolika åtgärderfekterna attsomav

med detta skallsambandtillhandahållna tjänster. Ipå privatfrågan utre-
stimulansåtgärder.olikaerfarenheterinternationellastuderadaren av

tilluppdrag lämnasdetdärvid beakta resultatetskallUtredaren somav
årutgången 1996.föreskallRiksskatteverket och rapporteras avsom

utländska standardiseradeanalysomfattar bl.a.uppdragDetta aven
betalning skatterredovisning ochförenklasyftar till attsystem avsom

Utreda-privatperson.anlitaravgiñer privatpersonoch när annanenen
samhällsekonomisköverväganden medRSV:sskall komplettera enren

bedömning.
och rikta sigskallstimulansåtgärder studerasDe temporäravarasom

tillhandahållskonsumtion ochingår hushållensitjänstermot somsom
företagsfonner. Stimu-kooperativanäringslivet och olikaprivatadetav

ellertill uppdragstagarenrikta siglansåtgärdema kan antingen upp-
subven-stöd innebärligger dockUtanför uppdragetdragsgivaren. som

krav förhushållssektom. Ettanställningar itionering direkta att upp-av
stimulansåtgärdeventuellskall omfattasdragstagaren är att upp-av en

näringsverksam-inkomstredovisa inkomstendragstagaren skall avsom
F-skattebevis.inneharuppdragstagarenhet och att

stimulansåtgärder skallanalysen olikasamhällsekonomiskaDen av
allokeringsef-olikabred belysningochförutsättningslös en avgevara

fekter.
förväntade ef-regelförändringamasskall speciellt studeraUtredaren

offentlig sektor.i ochsysselsättningen privatfekt på arbetslösheten och
kan bidra tillolika mekanismerdärvid beaktaUtredaren skall attatt

bli lägrekanregelförändringamanettoeffekten på sysselsättningen änav
direkt berörsde sektorersysselsättningsökningen iden förväntade som

eventuelltbeaktaskall bl.a.Utredareneventuella stimulanser. att ettav
finansieras fulltmåstetjänsterstimulanser olikamed typersystem av av

utgiñemabesparingar på de offentligaytterligareantingenut, genom
sysselsättningen i andravilket kan reducerahögre skatter,eller genom

kommaregeländringama kandet beaktassektorer. börDessutom attatt
arbetsutbudet.arbetslösheten via effekterpåverka

olikavilken utsträckningockså studera iUtredaren skall typer av
konsumentprisform lägreslå igenom istimulanser kan förväntas ettav

på aktuella tjänsterna.de
eñer-stimulanshur eventuellskall vidare redovisaUtredaren aven

påverka inkomstfördel-på tjänster kan kommafrågan och utbudet att



386 Bilaga 1 SOU 1997:17

ningen via effekter på hushållens disponibla inkomster eller priserna på
olika och tjänster. Utredaren skall behandla eventuella sti-ävenvaror
mulansåtgärders förhållande till skatterefonnens bärande principer om
horisontell rättvisa och likformighet enkla och stabila skatteregler.samt

Den samhällekonomiska bedömningen skall också omfatta analysen
de studerade regelförändringamas effekter på konkurrensförhållandetav

mellan de sektorer omfattas åtgärderna, den resterande delensom av av
privat sektor och offentlig sektor. Analysen bör inkludera be-även en
dömning åtgärdemas inverkan på produktiviteten i dessa sektorer.av

Vid utformningen eventuella åtgärder skall de gränsdragnings-av
problem dessa aktualiserar beaktas. Behovet kvantitativa be-som av
gränsningsregler bör också analyseras, liksom önskvärdheten olikaattav
åtgärder begränsas tidsmässigt.

Som tredje uppgift skall utredaren undersöka möjlighetenen att av-
skaffa olika eventuella etableringshinder inom tjänstesektom och, bl.a.
med ledning den regeringen uppdragit Riksskattever-rapportav som
ket undersöka möjlighetenupprätta, förändraatt lagregler för-att som
svårar betalning skatter och avgifter uppdragstagare anlitas.närav en
Utredaren skall också redovisa och föreslå förenklingar gällandeav an-
svarsregler vid sjukdom och arbetsskada privatperson anställernär en en

privatperson eller anlitar uppdragstagare. Utredaren börannan ävenen
föreslå förändringar i olika socialförsäkringsregler kan förenkla ochsom
underlätta för hushåll anlitar privatpersoner för enklare tjänster ochsom
i mindre omfattning.

Om analyserna tjänstesektoms utveckling och möjligaav av rege-
ländringar så visar skall utredaren lämna förslag vilka regelföränd-om
ringar kan lämpliga.som vara

För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare, nämligen redovisa regionalpolitiska konsekvenseratt
dir. 1992:50, offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23,att redovisaatt
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124 och redovisaatt
konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir.
1996:49.

Slutligen skall eventuella förslags effekter för de offentliga ñnansema
redovisas, liksom de administrativa krav och kontrollproblem olikasom
åtgärder kan förväntas upphov till. En prövning eventuella åtgär-ge av
ders förenlighet med vårt medlemsskap i EU ingår också i uppdraget.

Utredningsuppdraget skall avslutat före den 15 1997.vara mars

Finansdepartementet
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tillFörslag
för utgifter för vissaskattereduktionlag om

tjänster

följande.Härigenom föreskrivs

Inledande bestämmelser

fysisk eller dödsboskattereduktion medges enligt denna lag1 § person
i och utgiften inteför utgifter för det slag arbeten 3 § utgörsom avsesav

näringsverksamhet.utgift i bedrivenen
tillkommerutgifter för byggnadsarbeten i 3 § 5För rättensom avses

privatbostadsfastighetsådantill skattereduktion endast ägare somav
eller innehavare bo-i kommunalskattelagen 1928:3705 § avavses

enligt bestämmelse. Medräknas prviatbostadstadsrätt ägaresammasom
fastighetstaxeringslagenenligt kap. §den l 5ävenavses som

skall likställas med1979: l 152 ägare.
upplåtits tilllägenhet eller småhus med-Med bostadsrätt avses som

bostadsrättsinnehavarelem i förening eller delägare i aktiebolag om
i lagenföreningen eller bolaget det slag 2 § 7är som avses mom.av

bedömningstatlig inkomstskatt. Avgörandet vid denna1947:576 ärom
åtgärderingången kalenderår då dede förhållanden rådde vid detsom av

utfördes.i § 53som avses

till skattere-i§ Utgifter för det slag arbeten 3 §2 rättgerav som avses
för utförandet arbetet innehar F-duktion den anlitatsendast avom som

den betalasskattsedel ersättningen för arbetet bestäms eller närnär ut.
F-skattsedel får godtas den lämnas iuppgift innehavEn omom av

någon jämförlig handlinganbudshandling, faktura eller ävensomen en
betalningsmottagarens och adressinnehåller utbetalarens och samtnamn

eller organisationsnummer. Uppgiftenbetalningsmottagarens omperson-
betalarinnehav får dock inte godtas denF-skattsedel utom som er-av

oriktig.sättningen känner till uppgiften äratt

för skattereduktionUnderlag

för skattereduktion utgifter för3 § Underlag är
rengöringsarbete utförs i den bo-städarbete eller annat egnasom

tillstaden eller i biutrymmen denna,
påträdgårdsarbete eller skötsel tomtmark privatbo-annan av egen

stadsfastighet,
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hjälparbete personlig utförs i eller iannat anslutningartav som
till den bostaden,egna
bamomsorg barn i huvudsak utförs i den bosta-av egna som egna
den och inte kommunal barnomsorg eller sådanutgör barn-som

erhåller kommunala bidrag, ochomsorg som
reparation och underhåll för och tillbyggnad privat-samt om- av
bostadsfastighet eller bostadsrätt byggnadsarbete, arbetetom
inte enbart service på maskiner och andra inventarier elleravser
installationer.

4 § I underlaget för skattereduktion inräknas inte utgifter för material
och utrustning.

5 underlaget§ I för byggnadsarbete inte utgifter för åtgärder
för vilka försäkringsersättning lämnats eller för vilka bidrag beviljats
enligt

förordningen 1988:372 bidrag till åtgärder radon imotom egna-
hem,
förordningen 1993:712 den statliga fonden för fukt- och mö-om-
gelskador i småhus, m.m.

6 § Underlaget för skattereduktionen omfattar endast utgifter för arbeten
utförts under året före det taxeringsår för vilket ansökansom en om

skattereduktion och betalda vid tidpunkten förär senastavser som an-
sökningen.

Skattereduktionens storlek

7 Skattereduktionen§ uppgår till 30 underlaget. Skattereduk-procent av
tionen får dock sammanlagt inte överstiga 15 kr000 år.per
Om sökandens underlag inte uppgår till sammanlagt minst kro-1 000

medges inte någon skattereduktion.nor,

skattereduktion8 § för delägare i fastighet eller i bostadsrätten en en
högst så andel den totala skattereduktionenutgör för utgiften förstor av

byggnadsarbete på fastigheten eller bostadsrätten, hansmotsom svarar
andel i fastigheten eller bostadrätten arbetet utfördes.när

9 § För gifta arbete i 3 utfördesnär § fårpersoner som var som avses
skattereduktion enligt för7 § makarna inte överstiga 15 000gemensamt
kr.
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delever tillsammans,jämställsMed gifta ompersoner sompersoner
har hafteller har ellergifta med varandratidigare varit gemensamma

bam.

Ansökan

skattemyndighe-skriftligen hosskattereduktionAnsökan§10 görsom
ten.

uppgiftinnehållaAnsökningen skall§ll om
organisations-ellerbostadsadress ochsökandens personnummer

barnetsutgiften barnomsorg,samt, person-avsernummer om
nummer,

utförts,utförts och arbetetdet arbete närsamt varsom
skattereduktion begärs,för denunderlaget som

utförtför denorganisationsnummer eller som ar-personnummer
betet.

byggnadsarbete enligtskattereduktion förOm ansökningen12 § avser
uppgiftinnehållavad i ll §skall den3 § 5 utöver omsom anges
bostadsrättsinneha-beteckning och, sökandenfastighetens ärom

föreningens el-småhusets beteckningellerlägenhetens samtvare,
organisationsnummer,ler bolagets

arbeteti fastigheten eller i bostadsrättensökandens andel när ut-
fördes,

hari §ersättning eller sådant stöd 5huruvida sådan som avses
beviljats.

under året,bostadsrättenförvärvat fastigheten ellerOm sökanden har
och denockså innehålla uppgift förvärvetansökningenskall somom om

från.förvärvatsfastigheten eller bostadsrätten

fakturaskattereduktion skall fogas kopiaansökan§ Till13 avomen
utförts ochutvisar vilket arbetemotsvarande handlingeller somsom
ochuppgift utgift för materialutgiften detta arbeteför utrust-samt om

framgåskallhandling fogas till dennaning. ansökningen ellerAv en som
betalning har ägtnär rum.

isådant stöd 5 §sådan ersättning eller beviljasUtgår§14 som avses
sökanden, inomskallskattereduktion lämnatsefter det ansökanatt om

beviljades, anmäla dettaersättningen eller stödetmånad från den dagen
vilkenansökningen eller tillskattemyndighet handläggertill den an-som

sökningen har lämnats in.
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15 § Ansökan skattereduktion för taxeringsår skall ha kommitettom
till skattemyndighet den dag då sökanden har lämna själv-senasten att
deklaration enligt lagen 1990:325 självdeklaration och kontrol-om
luppgiñer för taxeringsåret.

Beslut

16 § Beslut i ärenden enligt denna lag fattas Skattemyndigheten i detav
län där sökandens hemortskommun belägen.är

Omprövning och överklagande

17 Skattemyndighetens§ beslut enligt denna lag får förutom iomprövas,
fall i förvaltningslagen 1986:223, sökanden har lämnatsom anges om
oriktig uppgift eller sådan ersättning eller sådant stöd i 5 §som avses
har beviljats efter det ansökningen gjordes. Beslut får ocksåatt omprö-

det föranleds beslut skattemyndighet ellerett förvalt-annatvas om av av
ningsdomstol skattereduktion enligtrör denna lag, fastighetstaxeringsom
eller debitering fastighetsskatt.av

Omprövning får ske intill utgången femte kalenderåret efter det dåav
beslutet skattereduktion meddelades. Omprövning enligt förstaom
stycket andra meningen får ske efter den tidäven i föregåendesom anges
mening månader efter det beslut föranledersenast ändring-men sex som
en.

18 § Beslut Skattemyndigheten får överklagas sökanden hos läns-av av
i det län där Skattemyndighetenrätten belägen inom veckorär fråntre

det han fått del beslutet. Skattemyndighetensatt beslut får överklagasav
Riksskatteverket hos nämnda länsrätt inom veckor från dagen förav tre

beslutet.
Om länsrätten helt eller delvis bifallit överklagande sökanden,ett av

får Skattemyndigheten överklaga länsrättens beslut. Riksskatteverket får
överklaga beslut länsrätten eller kammarrättenett verket inteävenav om
tidigare har fört det allmännas talan i målet.

Om sökanden överklagar beslut, förs det allmännas talanett i läns-
Överklagaroch kammarrättenrätten skattemyndigheten. Riksskatte-av

verket skall det allmännas talan föras verket. Riksskatteverket för detav
allmännas talan i Regeringsrätten.

Riksskatteverket får uppdra åt tjänsteman vid skattemyndigheten en
företräda verket i allmän förvaltningsdomstol.att
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Övriga bestämmelser

tillämpas vad gäl-enligt denna lagskattereduktionfråga19 § I somom
kap. lagen 1997:xxxi 13 §skattereduktion 11ler omsom avsesom

Skattere-inte föreskrivet.avgiñerskatter ochbetalning ärannatomav
skattskyldige före skattere-tillgodoräknas denduktion enligt denna lag

skatter och avgiñer.betalningduktion enligt lagen avom
enligt dennaregistrering uppgifter och beslutBestämmelser20 § avom

1980:343.skatteregisterlagenfinns ilag

krañträder i denlagDenna
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