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FÖRORD

Sverige står inför en ny skattereform. Det är snart trettio år sedan den 
senaste stora reformen av det svenska skattesystemet skedde. Mycket 
har hänt i Sverige och i vår omvärld sedan dess. Vissa sanningar är 
dock eviga. En av dem är att arbete och företagande skapar välstånd.

1998 gav Företagarna tillsammans med TCO ut boken Platt skatt - 
skattevision för en ny tid. Författare var dåvarande TCO-ekonomen 
Henrik Mitelman och Företagarnas dåvarande skatteansvarige Hans 
Peter Larsson. Då var vi före vår tid. Boken gjorde ett starkt avtryck 
i skattedebatten. Utgångspunkterna då var förenkling av skatteregler 
för företagare, en växling av bidrag mot sänkta skatter, att få ner 
skatten på arbete både för låg- och höginkomsttagare och att sänka 
skattetrycket. 

Sedan dess har skatten på lägre inkomster sänkts genom 
jobbskatteavdragen och skattetrycket sjunkit från drygt 52 till 44 
procent. Det har varit en viktig förändring. Där Sverige fortfarande 
sticker ut är genom höga marginalskatter. En kommande skattereform 
bör åstadkomma en sänkning av skatten på arbete för medel- och 
höginkomsttagare och en förenkling av skattereglerna för företagare. 

Företagarnas medlemmar strävar framåt. De vill skapa välstånd 
genom entreprenörskap, optimism och ökad sysselsättning. Platt skatt 
på arbetsinkomster är rätt väg att gå av rättviseskäl, för att gynna 
sparande och investeringar i företag och för att göra skattesystemet 
mer överskådligt och enhetligt. Sverige har potential att få ett av 
världens bästa skattesystem - om vi väljer det. 

Därför ger Företagarna nu ut denna bok, utifrån dagens förutsättningar. 
Författare denna gång är Företagarnas skattepolitiske expert Patrick 
Krassén och Hans Peter Larsson.

God läsning!

Stockholm juni 2019 
Günther Mårder  
VD Företagarna
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SAMMANFATTNING

En skattereform ska utredas och eventuellt genomföras under de 
kommande åren. Som ett första steg ska värnskatten slopas från 1 
januari 2020. Vi menar att man bör löpa linan fullt ut och slopa hela den 
statliga inkomstskatten på arbete. 

Sverige har OECD:s högsta marginalskatter på arbete. Allt fler kommer 
nu till insikt om skatternas betydelse för incitamenten att arbeta, 
utbilda sig och driva företag.

En marginalskatt på 75 procent, när obligatoriska avgifter och 
konsumtionsskatter räknas med, är inte hållbar i ett samhälle som 
eftersträvar välstånd och innovation.

 à Lever vi på lånad tid när det gäller den höga beskattningen av 
arbete? Sannolikt, ja!

 à Företag i Sverige behöver kunna rekrytera de bästa.

 à Det bör alltid löna sig att jobba ytterligare en timme.

 à Välutbildades kompetens behöver utnyttjas bättre.

 à Nyanlända vill kunna göra klassresor i sitt nya land och 
förverkliga drömmar.

 à De investeringar staten gör i högre utbildning kan ge bättre 
avkastning om välutbildade inte hämmas från att jobba mer.

 à För ökade investeringar i nya företag krävs ökat privat sparande.

 à Att få behålla mer av sin lön i plånboken ger mer personlig frihet.

Slopas den statliga inkomstskatten på arbete kommer arbete och 
kapitalinkomster att i stort sett beskattas lika. Det öppnar en stor 
förenklingspotential i samband med en skattereform. 3:12-reglerna, 
expertskatten, optionsbeskattningen, rut- och rotavdragen och andra 
skatteregler kan radikalt förenklas. Det är inom räckhåll för Sverige att 
få ett av världens bästa skattesystem. 

Bolagsbeskattningen, beskattningen av kapitalinkomster och systemen 
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för skatter på konsumtion och miljöpåverkan fungerar överlag väl, även 
om nivåer kan behöva ändras och vaksamhet krävs för att bibehålla 
en konkurrenskraftig ställning internationellt. I ett allt mer heterogent 
samhälle undrar fler också vad de får för sina skattepengar.

Vår slutsats utifrån detta är att det är i beskattningen av högre 
arbetsinkomster som Sverige alltjämt utmärker sig negativt, med en 
marginalbeskattning på mellan 60 och 75 procent. Detta är inte hållbart.

Dagens främsta kritik mot skattesystemet, skillnaden mellan skatt på 
arbete och kapital, kan i stort sett åtgärdas genom att slopa den statliga 
inkomstskatten. Alternativet att höja skatten på kapitalinkomster är 
idag inte en framkomlig väg.

Är platt skatt något som bara gynnar de rika? Nej! ”De rika” har 
kapitaltillgångar. Platt skatt handlar, så som vi beskriver det, om 
skatten på arbete. Med en proportionell beskattning av arbetsinkomster 
betalar den med dubbelt så stor inkomst dubbelt så mycket för 
samma offentliga service och tjänster. Utan att välfärdsstaten hotas 
kan vi därför med platt skatt uppnå ett mer rättvist och gynnsamt 
skattesystem.

Vi anser att en modell med platt skatt på arbete är att föredra utifrån 
skatte- och rättviseteori, av följande skäl:

 à Högre grad av likabehandling, samtidigt som 
skatteförmågeprincipen upprätthålls. 

 à Ansträngning och förtjänst belönas mer. 

 à Minskade skattekilar och ökad potential för 
samhällsekonomisk effektivitet.

 à Minskad skatt på marginalen ger individen utrymme och frihet, 
liksom ansvar, för mer egna beslut om konsumtion och sparande. 

 à Med tanke på Sveriges placering på Lafferkurvan leder en 
övergång till platt skatt sannolikt inte till någon minskning av 
statens skatteintäkter på sikt.
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OM FÖRFATTARNA

Patrick Krassén är skattepolitisk expert på Företagarna. Tidigare har 
han arbetat som policyansvarig på Svenskt Näringsliv inriktat på bland 
annat forskning och innovation. Dessförinnan var han ledarskribent i 
Svenska Dagbladet och politiskt sakkunnig i Regeringskansliet.

Hans Peter Larsson är tidigare delägare i kunskaps- och 
revisionsföretaget PwC med inriktning mot beskattning av 
entreprenörer och entreprenörsledda företag. Han svarade även för 
byråns omvärldsbevakning inom skatt genom nyhetsbloggen Tax 
Matters. I dag är han verksam som skatteansvarig på FAR och är 
auktoriserad skatterådgivare. Alla uppfattningar i denna skrift är hans 
egna och arbetet med skriften har skett på fritiden.

Hans Peter författade 1998, i egenskap av då skatteansvarig vid 
Företagarnas Riksorganisation, tillsammans med dåvarande TCO-
ekonomen Henrik Mitelman boken Platt skatt – skattevision för en ny 
tid. Denna nya tid är nu.

Patrick Krassén Hans Peter Larsson
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KAPITEL 1.  
Vad menar vi med platt skatt?

Med platt skatt avser vi en proportionell och lika beskattning av 
arbetsinkomster, utan progressivitet, över ett grundavdrag.

Termen platt skatt är en översättning av engelskans flat tax. 
Begreppet syftar i USA främst på en proportionell beskattning av 
arbetsinkomster.1 Flat tax har under senare år varit frånvarande 
i debatten i USA, och modellen fick inte heller genomslag i den 
amerikanska skattereform som beslutades under 2018. 

I Sverige bör modellen emellertid vara av större intresse. Vi har 
idag ett större behov än någonsin av att skapa ökat utrymme för 
framgångsrikt entreprenörskap och främja högre utbildning. Det rör sig 
om kärnvärden för Sveriges välstånd. Därtill har modellen en särskild 
finess i Sverige: Den skulle beskatta arbete och kapitalavkastning i 
stort sett lika. Det i sig skulle förenkla skattesystemet och minska 
incitamenten för skatteplanering. 

Är platt skatt något som bara gynnar de rika? Nej! “De rika” har 
kapitaltillgångar. Platt skatt handlar, som vi ser det, om skatten 
på arbete. Modellen har störst inverkan på beskattningen av 
arbetsinkomster hos personer med högt förädlingsvärde i sin 
produktion, men utan större kapitaltillgångar. Den sänkta skatten på 
arbete är en frihetsreform, som ökar individens valmöjligheter. Den 
som arbetar får behålla en större andel av inkomsten och ges större 
möjligheter att ta nya steg, i egen vald riktning. Utrymmet att bygga upp 
ett eget sparande ökar, för trygghet och självständighet. Likaså ökar 
möjligheten att göra så kallade klassresor, utan att man för den skull 
gör avkall på grundläggande rättviseuppfattningar. En modell med platt 
skatt möjliggör även betydande förenklingar av skattesystemet.

Sverige och några andra nordiska länder avviker internationellt i 
sin beskattning av olika inkomstslag. Efter 1990 års skattereform 
(“Århundradets skattereform”) beskattar vi arbete och kapital i olika 
inkomstslag, inte som tidigare tillsammans, som fortfarande sker i 
flertalet andra länder. Grundtanken i den stora skattereformen, som 
närmast blivit ett skattelandmärke i Sverige, var en lika beskattning 
av arbets- och kapitalinkomster. Sent i förberedelserna föreslogs dock 

1  Ett av de tidigaste förslagen om flat tax lades fram 1985 av ekonomerna Robert Hall och Alvin 
Rabushka vid Stanforduniversitetet. Hall och Rabushkas modell byggde på en proportionell beskat-
tning av löner och pensioner på 19 procent. Se vidare i Bickley, 2011. 



11

en statlig skatt på arbetsinkomster på 20 procent, som skulle betalas 
av de tio procent av inkomsttagarna som hade högst inkomst. Denna 
andel förhandlades sedan upp till 15 procent. Detta progressiva inslag 
var inte tänkt att omfatta en större andel av inkomsttagarna än så. 
Brytpunkten för den statliga inkomstskatten räknades därför initialt 
upp med inflationen med tillägg av två procentenheter, för att ta hänsyn 
till reallöneökningar.

Inom några år infördes också en extra statlig skatt på fem 
procentenheter för inkomsttagarna med högst inkomst, samtidigt som 
uppräkningen av brytpunkten begränsades i olika steg. Under samma 
period sänktes skatten på vissa kapitalinkomster. En av grundtankarna 
i 1990 års skattereform, om enhetlig inkomstbeskattning, sprack 
således tidigt. De första stegen - av många kommande - i urholkningen 
av reformen var således tagna.

Dessa två progressiva inslag i beskattningen av arbetsinkomster 
utgör grunden för en av de största skevheterna i dagens svenska 
skattesystem: Att skillnaden i beskattning av arbets- och 
kapitalinkomster blivit för stor, att systemet därmed uppmuntrar 
skatteplanering genom att skifta från arbets- till kapitalinkomster och 
att den höga beskattningen av arbete negativt påverkar viljan till högre 
utbildning och ökade arbetsinsatser. Detta i en tid när kunskap blir allt 
viktigare som grund för en utvecklad välfärd. 

I skrivande stund har regeringen aviserat att värnskatten ska slopas 
per 1 januari 2020. Det är ett välkommet steg mot en enhetlig 
arbetsinkomstbeskattning.

1.1 Platt skatt som utgångspunkt för en ny skattereform

Ska Sverige nu återgå till 1990 års skattereform? Nej! Det räcker inte. 
Det är en annan tid nu än 1990. Andra ekonomiska förutsättningar råder 
för anställda, investeringskapital, entreprenörer och näringslivet i stort.

1990 års skattereform byggde på följande utgångspunkter och principer: 

 à Förenkling 
 à Breda skattebaser
 à Lägre skattesatser 

1980-talets industrisamhälle med arbete och kapital som enda tillgångar 
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var utgångspunkten. Entreprenörer, tjänsteföretag, immateriella 
tillgångar och globalisering var närmast okända begrepp. Digitaliseringen 
var endast i sin linda. Sverige var inte med i dåvarande EG.

Några väsentliga skillnader mellan skiftet 1980-/90-tal och i dag är följande.

 à Sverige är mindre homogent i dag än 1990. Folkhemmet 
existerar inte längre i den bemärkelse som det gjorde på 1960- 
och 1970-talen. 

 à Ekonomin är mer globaliserad i dag än 1990. Mentalt är 
svenskarna, särskilt yngre, mer vana vid globalisering än de 
var 1990. Industrisamhället har i stora delar ersatts av ett 
globaliserat tjänstesamhälle. Både företag och kompetens i 
form av ägare och anställda rör sig mer över nationsgränser i 
dag än 1990. 

 à Sverige tillhör EU, där grundpelaren är just fria rörligheter.

 à Internet och digitalisering är nu en del av företags och 
konsumenters vardag. 1990 var internet okänt för flertalet.

 à Värdet av tjänster i förhållande till varor har ökat, liksom 
tjänsteandelen i en tillverkad vara. Värdet av tjänsteandelen i 
exporten överstiger nu värdet av den tillverkade delen. Närmare 
80 procent av värdet på noterade företag syns numera inte i 
balansräkningen.

 à Entreprenörer och entreprenörskap tillerkänns numera 
avgörande betydelse för ekonomisk utveckling och välfärd.

 à Andelen anställda i mindre och medelstora företag har ökat, 
medan andelen anställda i större företag minskar. Fyra av fem 
nya jobb skapas nu i mindre företag.

 à Tillgångars värde påverkades tidigare av en betydligt högre 
inflation än den vi ser i dag.

 à Svenskar är nu mer välutbildade än tidigare, vilket leder till 
ökade önskemål om valfrihet.

 à I ett allt mindre homogent samhälle, med ökad rörlighet och 
ökade önskemål om valfrihet, avtar successivt samsynen om 
vad skatteintäkter ska användas till.
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Utifrån ett skattesystem som vid den tidpunkten återkommande 
beskrevs som absurt, med marginalskatter uppåt 90 procent, 
och motsvarande värde för avdragsgilla kostnader, var 1990 års 
skattereform ett stort och viktigt steg framåt. Sedan dess har 
samhällsliv och ekonomi fortsatt att utvecklas.

Diskussionen om behovet av en ny stor skattereform har under de 
senaste fem åren på allvar tagit fart. I stort sett alla politiska partier och 
fackföreningar vill nu se en ny skattereform, eller ett antal delreformer 
av beskattningen, som tillsammans fyller samma syfte. Många vill åter 
till grunderna för 1990 års reform. I den senaste regeringsförklaringen, 
liksom i den så kallade Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C 
och L, har det uttalats att en skattereform ska genomföras under 
mandatperioden.

En platt skattemodell är inte en skattereform i sig. Däremot kan 
modellen utgöra utgångspunkt för, och vara en del av, en reformering 
av hela skattesystemet.

Samtidigt har beskattningen av entreprenörer och entreprenörskap 
nått ett nytt skede. De särskilda skattereglerna för ägare till 
fåmansaktiebolag har successivt förbättrats under senare år. Ska 
förutsättningarna för entreprenörskap fortsätta att förbättras behöver 
ett nytt steg tas genom en lägre beskattning av de arbetsinsatser som 
driver entreprenöriella företag framåt. 

Även de konkurrensmässiga förutsättningarna för större svenska 
företag behöver kraftigt förbättras. Det gäller kostnader för arbetskraft, 
incitament för talang och finansiering. Här kan en platt skattemodell 
bidra till att skapa helt andra och nya förutsättningar.

1.2 Varför nu?

Det finns en röd tråd i de förslag om en ny skattereform som under 
senare år framförts i debatten: Att skatten på arbete behöver sänkas. 
Då flertalet förslag inte förordar en sänkning av skattetrycket krävs 
statsfinansiell kompensation för bortfallet av intäkter som följer av 
sänkt skatt på arbete. Resonemang om sådan finansieringskompensation 
brukar följa en av två skatteväxlingslinjer: höjda skatter på 
miljöförstörande åtgärder, och/eller på kapital. Med undantag för förslag 
om ökade gröna skatter utgår de flesta reformförslag från grundtankarna 
i 1990 års skattereform. Reformen kvarstår som en grundbult i debatten, 
trots att snart 30 år har gått.
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När vi nu åter överväger att reformera det svenska skattesystemet 
behövs vidgade perspektiv och alternativ i den skattedebatt som 
pågår. Vi måste tänka lite utanför boxen: bibehålla och stärka vår 
konkurrenskraft, sikta på att skapa bästa möjliga förutsättningar för vår 
välfärd och samtidigt genomföra förändringar som är hållbara över tid.



15

KAPITEL 2.  
Skatter – något om effektivitet och rättvisa

Skatt är bland de mest ingripande åtgärder som demokratiska stater 
riktar mot sina medborgare. Det innebär en ofrivillig överföring 
av medel som den enskilde hade kunnat använda för konsumtion, 
investeringar eller sparande utifrån egen preferens, till konsumtion 
som beslutas av det offentliga.

Beskattning finns i någon form i så gott som alla samhällen. Eftersom 
det är en så ingripande åtgärd, är det rimligt att ställa krav på att 
beskattningen sker utifrån vissa principer, och uppfyller vissa krav.

2.1 Effektivitet

För samhällsekonomins vidkommande är ett av de viktigaste 
kriterierna för beskattningen att den är effektiv. Effektivitetskriteriet 
kan emellertid tolkas på olika sätt. Om målet med samhällsekonomin 
är maximal preferensuppfyllelse (att så många som möjligt får så 
mycket av det de önskar tillgodosett, något förenklat) för medborgarna 
vad avser konsumtionsval, eller valfrihet, lämnar det litet utrymme 
för det offentligas konsumtion. Om man med effektivitet istället avser 
till exempel kostnadseffektiv produktion av kollektiva nyttigheter, 
kan man motivera beskattning för att finansiera exempelvis nationellt 
försvar, domstolsväsende och infrastruktur. 

Oavsett vilket kriterium för effektivitet man använder, kan man 
bedöma vilken form av beskattning som uppnår det avsedda målet bäst, 
med minst mängd oönskade bieffekter. “Att plocka gåsen på sådant 
sätt som ger mest mängd fjädrar med minst kackel”, som Ludvig XIV:s 
finansminister Jean-Baptiste Colbert uttryckte det på 1600-talet.

Den samhällsekonomiska effektiviteten som mål för skattesystemet 
kan ställas mot andra målsättningar, som rättvisa för individen 
respektive rättvisa mellan olika samhällsgrupper.

2.2 Rättvisa

En kärnfråga i utformningen av skattesystemet är hur mål om att det 
ska vara rättvist uppnås. Rättvisa är ett mångfacetterat begrepp med 
en stor mängd filosofiska och politiska tolkningar. Det går följaktligen 
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att närma sig diskussionen om rättvisa utifrån några olika perspektiv. 

För den enskilde individen är det mest relevanta ur rättvisesynpunkt 
vanligen huruvida hen blir behandlad annorlunda än andra individer, 
och i så fall varför. På samhällsnivå bedöms rättvisa däremot oftare på 
gruppnivå: Vilken effekt har denna skatt för grupp X? Hur ”drabbas” 
grupp Y av en skatteförändring? Bör grupp Z kompenseras på något 
annat sätt för effekten av en viss skatt? 

En grundläggande åtskillnad kan göras mellan proceduriell rättvisa och 
utfallsrättvisa. Kärnan i den proceduriella rättvisesynen är att lika fall 
behandlas lika och att ingen diskriminering sker. I utfallsrättvisan är 
utgångspunkten i stället vilken fördelning som en process har lett fram 
till. Med denna rättvisesyn bör ojämlika fördelningar korrigeras från 
statens sida, även om processen som lett fram till fördelningen i fråga 
har varit formellt korrekt och rättvis i sig. 

Filosoferna John Rawls och Robert Nozick kan exemplifiera denna 
skillnad. Rawls menade att samhällssystem endast är godtagbara om de 
skillnader i fördelning som uppstår, gör att de som har det sämst ställt 
får det bättre i slutet av processen. Nozick menade å sin sida att det 
är oacceptabelt att göra ingrepp i frivilliga och lagliga utbyten enbart 
därför att de lett till, eller kan leda till, en ojämlik fördelning.

Dessa yttre villkor ska i en rättvis tävling vara lika för alla deltagare. 
Samtidigt kan de inre villkoren – den tävlandes förmåga, dagsform, 
uthållighet, kämpavilja med mera – skilja sig åt mellan de tävlande. 
Att skillnader i fördelning uppstår på grund av rättvis förtjänst är en 
allmänt omfattad åsikt, och det är ytterst få som anser att den som 
kommit längre eller tjänat mer på grund av större ansträngningar inte 
förtjänat den större vinsten.

Grunden för dessa rättviseuppfattningar, och i moderna rättsstater, är 
likabehandlingsprincipen, som kan uttryckas och materialiseras på 
olika sätt. Enkelt uttryckt innebär den att medborgare ska vara jämlika 
inför lagen, att lagens tillämpning ska vara förutsebar, att lika fall ska 
behandlas lika och att merit- och förtjänstbegrepp ska tillämpas enbart 
utifrån prestationer, inte utifrån personliga faktorer som exempelvis 
kön, hudfärg eller härkomst.

Vad som är en rättvis princip för beskattning beror på vad man anser 
vara det viktigaste syftet med beskattning. På ett övergripande plan är 
rättvis fördelning och effektiv resursallokering de två huvudramar 
som beskattningens principer har att förhålla sig till. De flesta mål 
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som skattesystemet ska uppnå kan insorteras inom någon av dessa 
huvudramar. 

Några exempel på mål som skattesystemet återkommande föreslås 
användas för att uppnå är: 

 à Omfördelning av resurser 
 à Jämn fördelning av skattebördan 
 à Tydlig koppling mellan beskattning och intresse 
 à Effektivitet i uppbörden
 à Undvikande av dödviktsförluster och snedvridande effekter 

2.3 Några principer för beskattning

Intresseprincipen

Enligt intresseprincipen ska inkomstens marginalnytta för den 
enskilde vara samma vid privat och offentlig konsumtion. Det 
betyder att den sista krona som betalas i skatt motsvarar nyttan av 
den sista krona som betalas för allt annat som den enskilde lägger 
pengar på. Offentliga insatser, såväl tjänster som transfereringar, 
blir därmed marknadsprissatta. Teorin utarbetades av de svenska 
nationalekonomerna Knut Wicksell och Erik Lindahl, och har 
också företrätts av Nobelpristagaren James Buchanan. Om den 
uppfyllande av den enskildes preferenser är det vägledande 
kriteriet, skulle beskattningen enligt intresseprincipen vara rättvis. 
Principen står däremot i konflikt med andra vanligt förekommande 
rättviseuppfattningar, exempelvis att skattesystemet ska ha en 
omfördelande funktion.

Offerprincipen

Det finns olika varianter av offerprincipen, med den gemensamma 
nämnaren att varje skattebetalare ska känna att hen genom skatten 
gett upp ungefär jämbördigt med andra i samhället. Principen har 
dock historiskt kritiserats för att bygga på orealistiska antaganden om 
enhetligheten i medborgares behov och preferenser. 

Offerprincipen ligger till grund för teorin om horisontell respektive 
vertikal rättvisa. Samma skatteuttag på samma inkomst är rättvisa 
på horisontalen. Samma känsla av vad man offrat som andel av sin 
inkomst är rättvisa på vertikalen. Ur ekonomisk effektivitetssynpunkt 
anses dock minsta totala offer vara mer eftersträvansvärt än lika offer. 
Det sistnämnda har ekonomer som John Stuart Mill och Arthur Pigou 
utvecklat teorier om, och det hänger ihop med nästa princip.
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Skatteförmågeprincipen

En ofta anförd princip är ”skatt efter bärkraft”, eller skatt efter 
betalningsförmåga. Det kan tolkas som antingen individens 
skatteförmåga sett isolerat, det vill säga som del av individens 
inkomster och tillgångar, eller jämfört med andra individers 
skatteförmåga för syftet att finansiera det offentligas utgifter. 

Oavsett vilket så är den besläktad med offerprincipen – individen ska 
klara (ha förmåga) att bära en viss beskattning. Vanligen leder denna 
teori till uppfattningen att inkomst ska vara den primära skattebasen, 
och ofta till slutsatsen att skattesatsen ska vara progressiv. De 
svenska ekonomerna Erik Lindahl och Gustaf Lindencrona liksom 
den tyske rättsprofessorn Klaus Tipke har varit framträdande i att 
utreda denna princip.

2.4 Hur bör skatt tas ut?

Enkelt uttryckt kan inkomstskatt tas ut från (skattskyldiga) 
medborgare på tre sätt: 

1) Alla medborgare betalar samma summa av inkomsten. 
(Klumpsummeskatt) 

2) Alla medborgare betalar samma andel av inkomsten (och 
därmed olika summor). (Proportionell beskattning)

3) Olika medborgare betalar olika andelar (och därmed olika 
summor). (Progressiv beskattning)

De olika sätten korresponderar mot de ovan nämnda principerna och 
rättviseuppfattningarna.

Klumpsummeskatt innebär att alla betalar samma summa, 
oavsett inkomst och tillgångar – ett slags medborgaravgift. Av 
nationalekonomer brukar framhållas att klumpsummeskatt (poll tax) 
är den skatt som har minst marginaleffekter (inga) och därmed har 
minst påverkan på incitamenten att arbeta, spara och investera. Den 
kan också sägas vara det mest konsekventa uttrycket för principen om 
likabehandling och medborgarnas jämlikhet. Modellen anses däremot 
inte uppfylla andra kriterier på rättvisa, som skatt efter bärkraft eller 
offerprincipen. Fördelningseffekten av en klumpsummeskatt blir också 
starkt regressiv, eftersom låginkomsttagare betalar en större andel 
av inkomsten i skatt än vad höginkomsttagare gör, vilket minskar de 
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förstnämndas disponibla inkomst för konsumtion.  

Proportionell inkomstbeskattning innebär att en inkomst träffas av 
samma skattesats, oavsett storlek på inkomsten. Sverige var genom 
skattereformen 1990-91 mycket nära att införa ett sådant system. Ett 
antal länder i omvärlden har sådan proportionell beskattning, som 
kan anses som ett uttryck för likabehandlingsprincipen, eftersom en 
intjänad summa behandlas lika oavsett storlek.

Progressiv beskattning innebär att en högre inkomst beskattas 
med en högre skattesats. Låginkomsttagare betalar därigenom en 
mindre andel av sin inkomst i skatt än höginkomsttagare, (tvärtemot 
vad som är fallet i modellen med klumpsummeskatt). Beskattning 
sker utifrån förmåga, eller bärkraft, vilket i ett avseende betyder 
olika behandling av olika medborgare – och marginaleffekterna 
kan vara påtagliga, särskilt om stegen i skatteskalan är branta. I 
ett annat avseende uppfyller progressiv inkomstbeskattning dock 
likabehandlingsprincipen, eftersom medborgare med samma inkomst 
beskattas med samma skattesats. 

Progressiviteten kan utformas på olika sätt. I många länder är 
det vanligt med två nivåer, en lägre och en högre. Generellt sett 
innebär få nivåer och stort avstånd mellan de olika nivåerna att 
marginaleffekten blir större. Motsatsvis gäller att ju fler nivåer och ju 
mindre skillnad mellan de olika nivåerna, desto mindre marginaleffekt 
(”trappmodellen”). 

Om skattesystemet har ett grundavdrag, alltså att modesta inkomster 
inte beskattas alls, kan det hävdas att systemet är progressivt även om 
det bara finns en skattesats för alla inkomster över grundavdraget.

Optimal beskattning

Denna teori lades fram av nationalekonomen Frank Ramsey 1927, 
och utgår från antagandet att ett land måste ta ut en given mängd 
skatt. Optimal beskattning innebär enkelt uttryckt att skatt tas ut där 
effektivitetsförlusten är så liten som möjligt. Prisoelastiska produkter 
och tjänster, alltså sådana där efterfrågan inte påverkas avsevärt 
av förändringar i pris, bör enligt den regeln beskattas hårdare än 
priselastiska, för vilka efterfrågan skulle gå ner om priset steg. 

Inom nationalekonomin brukar man ibland tala om “stabila 
skattebaser” – att beskatta sådant som ger förutsägbara skatteintäkter. 
Lite skämtsamt benämns de mest stabila skattebaserna som fyra F: 
fastigheter, fordon, föda och fattigt folk. Dessa har svårare att flyttas, att 
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lämna landet eller att undandras beskattning. 

Det kan dock ifrågasättas om det verkligen är korrekt att det är ur dessa 
skattebaser som det är mest optimalt att få skatteintäkter. Det kan 
också ifrågasättas hur ett sådant skattesystem överensstämmer med 
vedertagna rättviseprinciper. De “stabila skattebaserna” brukar ofta 
vara sådana som det i allmänhetens ögon är mindre legitimt att beskatta 
– kanske just för att beskattningen uppfattas belasta nödvändiga 
aktiviteter och människor som inte har något val. 

Teorin om optimal beskattning och skattebaser är relevant för vissa 
aktuella skattedebatter. I så kallad grön skatteväxling är exempelvis 
en central beståndsdel att skatter på miljöskadlig verksamhet ska 
höjas, och skatter på annat sänkas i motsvarande grad. Problemet ur 
skatteintäktssynpunkt är att miljöskadlig verksamhet är en skattebas 
som man från politiskt håll eftersträvar att minska – eller helt utradera 
– och det är därför allt annat än en “stabil” skattebas. 

Ett liknande exempel är punktskatter på till exempel alkohol och 
tobak. Sådana skatter motiveras ofta med att bruk av dessa substanser 
är hälsoskadligt, och att skatterna ska bidra till minskad konsumtion 
av dem. Men blir skatten för hög är en trolig följd att folkflertalet börjar 
smuggla eller bränna hemma, och att skattebasen reduceras till enbart 
de som har råd (höginkomsttagare/förmögna) och de som inte har 
något val (beroende) – vilket kan sticka i ögonen ur rättviseperspektiv. 

Lafferkurvan

Ekonomen Arthur Laffer visade på 1970-talet en enkel modell för 
sambandet mellan skattesats och skatteintäkter: om skatten på en viss 
skattebas, eller skattetrycket som helhet, är för högt, kommer de totala 
skatteintäkterna att vara lägre än de hade kunnat vara. 

Tesen är att om skatten är noll procent kommer intäkterna att vara 
noll, men om skatten är 100 procent kommer intäkterna också att 
vara noll eftersom ingen kommer att ägna sig åt det som beskattas till 
100 procent. Skattesatsen där intäkterna är som högst ligger således 
någonstans mellan noll och hundra, vilket ger en kurva formad som en 
kulle, med skattesatsen på x-axeln och totala skatteintäkter på y-axeln. 

Nationalekonomen Jacob Lundberg jämförde 2017 hur Lafferkurvorna 
såg ut för den effektiva marginalskatten i 27 länder. Han kunde 
konstatera att bland de länder vars skattesats passerat toppen 
av kurvan låg Sveriges marginalskatt längst från den punkt där 
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skatteintäkterna skulle vara som högst.2

Effekten av Lafferkurvan kan observeras även för skattetrycket 
som helhet, för beskattning av intäkter från fåmansföretag, och 
för bolagsbeskattning.3 Det går likaså att tänka sig en Laffereffekt 
i nyssnämnda exempel med punktbeskattning av alkohol eller 
tobak. Med noll i skattesats skulle intäkterna vara noll. Ju högre 
skatten blir, desto större blir incitamenten att köpa produkten på 
svarta marknaden.4 När de incitamenten blivit tillräckligt stora blir 
skatteintäkterna noll. 

2.5 Skatters kostnad

Beskattning innebär kostnader. Dels de direkta kostnaderna, i 
form av skatteuppbörden, dels samhällsekonomiska kostnader 
i form av snedvridningar av ekonomiska beslut om konsumtion, 
investeringar, sparande med mera (så kallade dödviktsförluster). Inom 
nationalekonomin talar man om ”överskottsbörda” (excess burden), 
när marginalkostnaden för individen av en höjd skatt överstiger 
marginalnyttan av det som skatten är tänkt att finansiera (till exempel 
någon kollektiv vara). 

Ett annat sätt att illustrera skatters kostnad är det som benämns 
skattekil. Skattekilen är, enkelt uttryckt, skillnaden mellan vad någon 
får betalt för ett arbete efter skatt och vad köparen måste tjäna för 
att kunna betala det priset. Inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgifter 
och punktskatter bidrar till skattekilen. En hög skattekil på en vara 
eller tjänst leder till ekonomiska effektivitetsförluster, eftersom 
det blir dyrare för köparen. Följden blir ofta att personer med viss 
yrkesspecialisering eller utbildning hellre utför arbete de saknar 
specialkompetens för än att betala för det (ett typexempel är att en 
läkare tar ledigt och renoverar sitt hus i stället för att köpa tjänsten av 
en hantverkare), och/eller ökat svartarbete.

Ett mål för en väl avvägd skattepolitik bör vara att minska 
överskottsbördan och skattekilar. Ur samhällsekonomiskt perspektiv 
finns därför skäl att minska skatten på områden där marginalkostnaden 
är hög. 

2  Lundberg, Timbro 2017
3  Krassén, Företagarna, 2018 
4  I fallet med punktskatter kan skatten vara över hundra procent, eftersom skattesatsen beräknas 

per liter utifrån volymprocent (alkohol) respektive per kilo (tobak) eller enhet (för cigaretter, 
cigarrer och cigariller).
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För att uppnå de önskade målen är det vid utformningen av skatterna 
centralt att den som åläggs skatten också är den som slutligt betalar 
skatten. Denna aspekt, så kallad skatteincidens, är dock svår att 
mäta. Eftersom skatter innebär en kostnad, finns incitament att söka 
övervältra denna kostnad på andra aktörer.

Ett exempel är bolagsskatten. Rent legalt handlar det om en skatt 
på överskott hos juridiska personer. Bolag utgörs dock av enskilda 
personer – ägare och anställda – som genom bolaget sluter avtal med 
andra enskilda eller juridiska personer, exempelvis konsumenter, 
investerare, långivare och leverantörer. Kostnaden för bolagsskatten 
bärs därför av någon annan än bolaget. Hur mycket av det överskott 
som betalas i bolagsskatt som hade använts till utdelning till ägare, 
ökade löner för anställda, sänkta priser på försäljningen eller 
investeringar och inköp, går inte att med exakthet veta på förhand. 

Det har återkommande varit populärt bland politiker att höja 
arbetsgivaravgifterna, som trots namnet egentligen är en skatt. Det är 
förståeligt ur politiskt perspektiv, eftersom dessa skatter är tämligen 
okända för gemene man, både vad avser storlek och incidens. En 
betydande del av de drygt 31 procent av bruttolönen som i normalfallet 
betalas in av arbetsgivaren som arbetsgivaravgifter, hade i det fall 
skatten inte fanns inneburit högre lön för den anställde. Nu vältrar 
arbetsgivare över avgifterna genom att ta det ur löneutrymmet – vilket 
både innebär högre skatt på den anställdes arbete och högre total 
arbetskraftskostnad.

Dessa exempel illustrerar hur det kan vara någon annan än den 
som initialt påförs skatten som i slutändan bär kostnaden för den. 
Incidensen beror på priselasticiteten för utbud och efterfrågan, det vill 
säga hur mycket en prisförändring på en vara påverkar konsumtionen 
av den varan. 

Omfattande internationell forskning finns om skatteincidens avseende 
olika varor, konsumentbeteenden, effekter för produktion, med 
mera. Det går dock inte att uppställa några generella regler om 
orsakssamband.

2.6 Skatters transparens

Innan 1947 betalade löntagare i Sverige in skatten till staten själv. 
Det året infördes källskatt – skatten dras vid intjänandet (källan) och 
betalas in av arbetsgivaren, vilket är systemet som råder än i dag. En 
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följd av källskatt är att löntagaren inte ser hur mycket som dras i skatt 
lika tydligt.

1960 infördes både omsättningsskatt (som sedan 1969 blev 
mervärdesskatten, moms) och arbetsgivaravgifter. Skattesatsen 
på arbetsgivaravgifterna var till en början låg, endast några 
procent av löntagarens bruttolön, men höjdes kraftigt under de 
efterföljande decennierna. Kraftigast höjningar skedde på 1970-talet, 
då arbetsgivaravgifterna höjdes med 19 procentenheter på fem år, 
från 13 procent 1972 till 32 procent 1977. Sedan slutet av 1970-talet 
har arbetsgivaravgifterna legat över 30 procent. Strax innan 
skattereformen 1990 låg de närmare 39 procent. Momsen låg när den 
infördes 1969 på 11 procent, men höjdes även den successivt och har 
sedan 1991 legat på 25 procent som standardnivå.

Moms och arbetsgivaravgifter är, tillsammans med inkomstskatten, 
statens viktigaste källor till skatteintäkter. De är båda dolda 
för skattebetalaren, på så sätt att de är inräknade i lönen 
(arbetsgivaravgifterna) respektive priset på varor och tjänster man 
köper (momsen). Det faktum att de är dolda gjorde sannolikt att de 
gick att höja så påtagligt utan större politiskt eller folkligt motstånd. 
I fallet med arbetsgivaravgifterna var också en bidragande faktor de 
vindar som blåste under 1970-talets första hälft – det var politiskt 
aptitligt att höja skatter som sades betalas av arbetsgivaren. 

2.7 Platt skatt – rättvist?

Vår mening är att platt skatt, förstått som proportionerlig beskattning 
av förvärvsinkomster (liksom kapitalinkomster), är en skattereform 
som skulle vara både rättvis och samhällsekonomiskt gynnsam. 
Frånvaron av progressivitet i skatteskalan – över ett grundavdrag – 
innebär ökad likabehandling och transparens i skattesystemet. Platt 
skatt stärker meritokratin genom att ytterligare ansträngning, arbete 
eller utbildning, och därpå följande löneökningar, inte medför högre 
skattesats.

Huvuddelen av statens välfärdsåtagande går ut på att tillhandahålla 
god service, tillgänglig för alla medborgare. Det, i kombination med 
riktade transfereringar, garanterar även dem med lägst inkomster en 
god nivå av offentlig välfärd. Detta står inte i någon motsättning till en 
platt skattemodell. 

Enligt vår uppfattning är det inte en rimlig rättvisesyn att alla ska ha 
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lika stor summa kvar efter skatt. Meriter, förtjänst och ansträngningar 
ska löna sig. Personer med högre inkomst skulle med vår modell 
därtill även fortsatt betala in mer i absoluta termer till det allmänna 
än låginkomsttagare.

Det går alltid att beskriva skatteförändringar som orättvisa för någon 
grupp eller ur något perspektiv. Några exempel:

 à Grupp A, med lägre inkomster, betalar 20 % inkomstskatt 
och grupp B, med högre inkomster, 40 % i utgångsläget. 
Skattesatsen sänks för grupp A till 16 % och för grupp B till 34 %. 
“Orättvist! De rika fick sin skatt sänkt mer!”, utbrister någon. 
Den slutsatsen är dock bristfällig eftersom den endast beaktar 
minskningen i procentenheter (fyra procentenheter lägre för A, 
sex procentenheter lägre för B), men inte beaktar minskningen i 
procentandelar (20 % lägre för A, 15 % lägre för B).

 à Bransch X, som haft en nedsatt mervärdesskatt till 6 %, jämfört 
med 25 % för alla andra branscher, föreslås få mervärdesskatten 
höjd till 12 %. “Orättvist! Vår moms fördubblas och ingen 
annan får sin moms höjd!”, klagar företrädare för bransch X – 
trots att branschen fortfarande har mindre än hälften så hög 
mervärdesskatt som andra branscher.

 à Bolagsskatten föreslås i statsbudgeten att sänkas något, för 
att landet ska ligga i nivå med närliggande konkurrentländer. 
I samma statsbudget föreslås barnbidraget att endast höjas 
med 50 kronor, jämfört med de 100 kronor det höjdes med i 
föregående års budget. “Storföretag vinnare och barnfamiljer 
förlorare i regeringens budget”, lyder en kvällstidnings löpsedel 
– trots att bolag bara betalar bolagsskatt om de lyckas gå med 
överskott, och barnbidraget betalas ut automatiskt utan krav på 
motprestation.

 à Person N tjänar motsvarande 100 000 svenska kronor om året på 
sitt jobb i land Q. Lönen för samma arbete i Sverige ligger på 300 
000 kronor. N flyttar till Sverige under ett år och gör samma jobb 
för en lön på 200 000 kronor, och flyttar sedan tillbaka till land 
Q. “Utnyttjande! Lönedumpning! Orättvist!”, ropar kritikerna.

En skattejustering, en ändrad konkurrenssituation, en minskad 
subvention och liknande förändringar kan alltid beskrivas som orättvisa 
ur någons perspektiv, på kort sikt. Men det intressanta är hur rättvisa 
principerna för skattesystemet är, och hur hållbara de är över tid.
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2.8 Varför vi förordar platt skatt

Vi anser att en modell med platt skatt på arbete är att föredra utifrån 
skatte- och rättviseteori, av följande skäl:

 à Högre grad av likabehandling, samtidigt som 
skatteförmågeprincipen upprätthålls. 

 à Ansträngning och förtjänst belönas mer. 

 à Minskade skattekilar och ökad potential för samhällsekonomisk 
effektivitet.

 à Minskad skatt på marginalen ger individen utrymme och frihet, 
liksom ansvar, för mer egna beslut om konsumtion och sparande. 

 à Med tanke på Sveriges placering på Lafferkurvan leder 
en övergång till platt skatt sannolikt inte till någon större 
minskning av statens skatteintäkter. 
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KAPITEL 3.  
Det svenska skattesystemet idag

3.1. Kort beskrivning

Skattesystemet idag är ett barn av 1990 års skattereform. Arbete och 
kapital beskattas i separata inkomstslag. Både kommuner och staten 
har beskattningsrätt. Arbete beskattas ytterligare genom obligatoriska 
arbetsgivaravgifter. Betydelsen av skatt på konsumtion i form av moms 
och miljöskatter har ökat under senare år. Aktiebolag beskattas för den 
näringsverksamhet de bedriver, likaså enskilda näringsidkare.

Både arbete och kapital dubbelbeskattas som huvudprincip: arbete i 
form av arbetsgivaravgifter och kommunal/statlig skatt, och kapital 
i form av bolagsskatt och kapitalinkomstskatt på utdelningar och 
kapitalvinster. 

Såväl beskattningen av arbete som beskattning av kapital har efter 
skattereformen 1990-91 blivit förhållandevis svåröverskådligt; 
arbete genom de olika jobbskatteavdrag som införts, liksom genom 
grundavdragets utformning och värnskatten, och kapital genom de olika 
skattesatser som införts på olika kapitaltillgångar och vinster. 

I gränslandet här emellan befinner sig fåmansföretagare, för vilka 
särskilda regler gäller för att bestämma vad som är inkomst av tjänst 
och vad som är kapitalinkomst. Principen är att kapitalinkomst över viss 
nivå beskattas som tjänst, med högre skatt som följd. Gränsdragningen 
för när beskattningen ska ske i det ena eller andra inkomstslaget gör 
att reglerna i många fall blir mycket svåra att tillämpa. Vem är “verksam 
i bolaget eller annat bolag med samma eller likartad verksamhet i 
betydande omfattning” och vem är det inte? Den förenklingsregel 
som införts för beskattning av utdelning från i första hand de minsta 
fåmansaktiebolagen gör dock att reglerna idag är mycket enklare att 
tillämpa för flertalet ägare än vad de var tidigare. 

Att navigera i skattesystemet är dock inte komplicerat för till 
exempel den genomsnittlige arbetstagare som väljer ISK-konto för 
sina besparingar. Skatt dras automatiskt, alla inkomster förtrycks i 
deklarationen, banken drar av och betalar in kapitalskatter på räntor 
och kapitalvinster och ISK schablonbeskattas. Det är bara att pricka 
av att det förtryckta är korrekt – det kan göras med mobilen eller på 
Skatteverkets hemsida. I så motto har beskattning och deklaration aldrig 
varit enklare för en genomsnittlig arbetstagare. De inkomsttagare som 
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träffas av de mest komplexa reglerna i dagens skattesystem, enskilda 
näringsidkare och ägare till fåmansföretag, kan (och har goda skäl att) 
välja att köpa bokförings- och deklarationstjänster. Redan terminologin i 
deklarationen gör den för svår att sköta själv för många företagare.

En person med mycket goda arbetsinkomster får idag en skatt på 
marginalen - på den sist intjänade kronan eller en extra arbetsinsats - på 
omkring 75 procent. Detta gäller om arbetsgivaravgifter och värnskatt 
räknas med samt att behållningen efter skatter förutsätts användas för 
konsumtion, och därför träffas av ett vägt genomsnitt av moms och 
konsumtionsskatter. Arbetsgivaravgifter betalas i praktiken ur den 
anställdes löneutrymme/kostnadsutrymme hos arbetsgivaren. Denna 
nivå är långt ifrån “hälften kvar”, som var mantrat i anslutning till den 
stora skattereformen, vilket ger skäl att stanna upp och reflektera. 
Läggs samtliga skatter samman som träffar en ersättning för en extra 
arbetsinsats blir 25 procent kvar hos den som utför arbetet. 

Tvärtemot vad man kan tro avviker inte Sverige så oerhört mycket från 
andra länder i denna del. Flertalet ligger över 60 procent – men då vid 
betydligt högre inkomstnivåer än i Sverige. Genom att slopa den statliga 
inkomstskatten på arbete öppnas en möjlighet att kraftigt förbättra 
Sveriges konkurrenskraft när det gäller anställda och talang.

Trenden under senare år har varit att sänka skatten på arbete. Detta 
har skett främst på lägre arbetsinkomster genom införande av olika 
jobbskatteavdrag, sammanlagt sex stycken under senare år, till en initial 
momentan statsfinansiell kostnad om 120 miljarder kronor. Syftena har 
varit att stimulera till ökade arbetsinsatser samt att stimulera till att gå 
från bidragsförsörjning till egenförsörjning.

Utöver på inkomster tas skatter ut på konsumtion av olika slag. Moms 
är den största konsumtionsskatten. Därutöver tas skatter in i form av 
punktskatter på viss konsumtion och på miljöskadliga åtgärder..

Privata fastigheter beskattas numera med en kommunal fastighetsavgift 
med ett relativt lågt satt tak. Kommersiella fastigheter träffas av 
fastighetsskatt på olika nivåer.

Aktiebolag betalar bolagsskatt på resultatet av sin näringsverksamhet. 
Denna skatt räknas till kapitalskatter då den är en skatt på avkastningen 
på satsat aktiekapital. Bolagsskattesatsen har sakta sjunkit under senare 
år då den utsatts, och alltjämt utsätts, för hård internationell konkurrens.
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Skatter på kapital i form av arvs- och gåvoskatt avskaffades 2004 och 
förmögenhetsskatt 2007.

I utgångspunkterna för den skattereform som regeringen avser att 
genomföra nämns bland annat att skatt på arbete bör sänkas, skatt på 
miljöförstörande åtgärder höjas och hushållens skuldsättning ska minska.

3.2. Totala skatteintäkter

År 2018 tog staten in drygt 2 000 miljarder kronor i skatt totalt för hela 
den offentliga sektorn. Omkring 59 procent är skatt på arbete i form av 
kommunalskatt, statlig skatt och obligatoriska arbetsgivaravgifter. Av 
skatteintäkterna är vidare 13 procent skatt på kapital och 27 procent 
skatt på konsumtion. Konsumtionsskatter fördelar sig på moms, 21 
procent och punktskatter 6 procent.

Den statliga inkomstskatten på tjänst, som vi här talar om, rör alltså 
omkring tre procent av den offentliga sektorns intäkter. Är det en 
omöjlig förändring att slopa denna?

Statsbudgetens inkomster 2018, miljarder kr

Totalt 2 113

Skatt på arbete

 Direkta skatter 656

 Indirekta skatter 585

Skatt på kapital 271

Moms 447

Punktskatter:

 Miljö, energi, transport 96

 Tobak och alkohol 27

 Andra punktskatter 7

Övriga skatter, mm 14
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Skatternas sammansättning 2018 (andelar i procent)

Av offentliga sektorns totala skatteintäkter gick 744 miljarder kronor 
till kommunerna och 257 miljarder kronor till ålderspension, samt drygt 
6 miljarder till EU. Statens skatteintäkter uppgick därefter till 1 105 
miljarder kronor.5

3.3. Skattetrycket

Skattetrycket, skatternas andel av BNP, har successivt sjunkit sedan 
1990, dock med undantag av de senaste tre åren då det åter vänt uppåt. 
Under 2019 sjunker skattetrycket, om än marginellt.

Syftet med denna skrift och vårt förslag är inte att diskutera 
skattetrycket eller att argumentera för en sänkning. Så skedde i skriften 
från 1998. I samband att skattetryckets utveckling illustreras bör man 
beakta statens skatteintäkter under samma period. Det visar att sänkta 
skatter kan ge ökade intäkter genom ökad ekonomisk aktivitet.

De senaste 20 åren har skattetrycket (skatt som procent av BNP) 
sänkts, från nästan 49 procent 2000 till ca 44 procent 2016. Samtidigt 
har statens skatteintäkter ökat, även justerat för inflationen.

5  Ekonomifakta, Statsbudgetens inkomster, 2019-03-18 och Punktskatter, 2019-03-21

Totala ska�eintäkter

Skatt på arbete

Skatt på kapital

Moms

Punktskatter

Övriga skatter m.m.

59 %

6 % 1 %

13 %

21 %
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Skattetryck och skatteintäkter6

Även räknat per capita har skatteintäkterna ökat under denna period. 
För hela befolkningen rör det sig om en ökning med 22 procent och sett 
till personer i arbetsför ålder (16-64) är ökningen strax över 25 procent. 
Resurserna till välfärdens kärnverksamheter ökade både per capita och 
räknat i fasta priser sedan 2006.

Vissa kritiserar detta perspektiv med att framhålla att många kommuner 
höjt skatten under perioden sedan 2005-06, att man bör titta på intäkter 
per capita eller att det finansiella sparandet i offentlig sektor var 
negativt under delar av perioden. Sådana tekniska diskussioner kan man 
föra, men det är tydligt att sänkt skattetryck inte per automatik medför 
sänka skatteintäkter. Notera även att skatteintäkten per person har ökat 
genom att fler personer kommit i sysselsättning och arbetat mer.

Samma mönster går för övrigt igen när det gäller 3:12-reglerna. I takt 
med att skatten på aktieutdelningar har minskat så har dessa ökat och 
därmed även skatteintäkterna.7

3.4. OECD:s rekommendationer för det svenska   
  skattesystemet

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige vid flera tillfällen under 
senare år av OECD uppmanats att vidta tre förändringar av vårt 
skattesystem.8 

6  SCB, Skattekvot 1980-2018 i procent av BNP
7  Fritsch, Hellenius, Werkell 2016. 
8  OECD, Economic Policy Reforms: Going for Growth 2018. An opportunity that governments 

should not miss, 2018
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 à Sänk de högsta marginalskatterna. 
 à Inför en mer enhetlig moms.
 à Flytta mer av skattebördan till fastigheter.

Sverige avviker vad gäller höga marginalskatter på relativt 
låga inkomster, möjligen även med låg moms på livsmedel och 
definitivt med låg skatt på privatbostäder. Liksom flertalet svenska 
nationalekonomer förordar OECD en överföring att skatteintäkter 
från arbete till fastigheter och ett bättre utnyttjande av moms som 
intäktskälla för att istället sänka olika tillväxthämmande skatter. 
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KAPITEL 4.  
Sveriges ekonomiska situation idag

4.1. Stadigt sjunkande produktivitet räknat per person

Den svenska ekonomiska utvecklingen under senare år mätt i löpande 
ökning av bruttonationalprodukten, värdet av producerade varor och 
tjänster, anses som god ur ett internationellt perspektiv. Det gäller dock 
inte om man mäter produktiviteten per person. Då är den stadigt 
sjunkande sedan flera decennier tillbaka. Värdet av produktionen, våra 
sammantagna arbetsinsatser, räknat per person, sjunker alltså.

Sveriges tillväxt, real BNP per person, tillväxt takt per år, procent9

Medelvärden visas som prickade linjer:
1951–1972: 3,1% 1973–1993: 1,3% 1994–2006: 3,0%  2007–202210: 0,8%

Det finns flera förklaringar till det. Ökad invandring under senare år är 
en, varav många med låg eller ingen utbildning, och framväxten av fler 
enklare tjänsteföretag i syfte att skapa ökad sysselsättning. Likafullt är 
trenden alarmerande och håller inte i längden.  

För att vända utvecklingen måste inkomstskattesystemet utvecklas 
så att detta aktivt stöttar ökade kvalificerade arbetsinsatser med ett 
högt mervärde. Alla resurser och tillgångar måste skapas innan en 
fördelning av dessa kan diskuteras

4.2. Stort behov av högre premie på utbildning

Avkastningen på en högre utbildning i Sverige är i dag mycket låg 
internationellt sett. Höga marginalskatter bidrar starkt till detta. Värt 

9  Hassler, Dagens Industri, 2018-01-21 
10  Prognos för kommande år från Konjunkturinstitutet, 2018
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att notera i detta sammanhang är att den statliga inkomstskatten 
tas ut redan vid en inkomst på 43 000 kr per månad och att de 
obligatoriska arbetsgivaravgifterna varken har ett tak eller är fullt ut 
förmånsgrundande. Enbart det förhållandet att de är obligatoriska gör 
att de definieras som en skatt. 

Särskilt för högre ersättningar till anställda gäller att obligatoriska 
avgifter i praktiken begränsar deras löneutrymme. Förhållandet kan 
jämföras med ersättningen för en inhyrd konsult som betalar egna 
sociala avgifter och försäkringspremier, med mera.

Sverige har lägst utbildningspremie i OECD – endast ca 15 procent 
för en högskoleutbildning jämfört med en gymnasieutbildning (se 
diagram nedan). Det är i detta sammanhang också viktigt att tillägga 
att jämförelsen av utbildningspremier är före skatt.11 Den lägsta 
avkastningen på högre utbildning i OECD träffas alltså av de högsta 
marginalskatterna i OECD.

Den låga utbildningspremien är inte hållbar över tid om Sverige ska stå 
sig i den internationella konkurrensen. Den internationella rörligheten 
ökar bland välutbildade inom många områden. Även detta måste 
beaktas vid utformning av både inkomstskatter och sociala avgifter. 
Skattesystemet måste tillse att utbildning lönar sig bättre.

Utbildningspremie för högskoleutbildning i OECD12 

11  OECD, Education at a Glance, 2018, Annex 3, s. 37
12  Källa: OECD, Education at a Glance, 2018. Måttet är för alla anställda mellan 25 och 64 med hög-

skoleutbildning. Jämförelsegruppen (index 100) är gymnasieutbildade. 
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4.3. Ökande andel tjänster i export och i ekonomin i stort

Med tjänsters ökande betydelse blir beskattning av arbete relativt sett 
viktigare i en ekonomi. Detta gäller enklare tjänster, men främst mer 
kvalificerade tjänster som måste betalas väl. Nivån på marginalskatten 
på arbete påverkar följaktligen.

Såväl tjänsteinnehåll i produkter och varor som värdet av tjänster 
i handeln ökar nu snabbt. Denna trend väntas fortsätta. Andelen 
sysselsatta inom industrin är nu 16 procent och andelen sysselsatta 
i tjänster är 67 procent. Även tjänstefieringen inom industrin ökar. 
Tjänstesektorns förädlingsvärde som andel av BNP ökar från 70 till 76 
procent medan industrins andel minskar från 17 till 14 procent.

Dessa förhållanden och sannolika fortsatta trender måste beaktas vid 
beskattningen av arbete. Höga marginalskatter, kostnader, för tjänster 
fördyrar och hämmar således tjänsteproduktion.13

4.4. Ökat fokus på entreprenörer och innovatörer

Insikten om entreprenörers betydelse i det svenska samhället har 
ökat väsentligt sedan 1990 års skattereform. Nu hänger Sveriges 
ekonomiska framtid i stor utsträckning på graden av entreprenörskap 
och innovation i samhället. 

Omkring 80 procent av nya jobbtillfällen i Sverige under perioden 
1990-2017 skapades i små företag, med färre än 50 anställda. Stora 
företag stod för mindre än hälften så stor jobbtillväxt, och offentlig 
sektor hade negativ nettojobbtillväxt.14 Många av dessa företag är 
entreprenörsledda, och särskilt de snabbväxande företagen – så 
kallade gaseller – spelar central roll för ekonomisk utveckling och 
jobbskapande.

Efter att i många år ökat, har trenden nu dock vänt, och 
entreprenörskapet minskar i Sverige, för tredje året i rad.15 Detta 
kan ha olika förklaringar. Därtill utvecklas många av våra mest 
lovande företag i andra länder, närmare andra marknader med bättre 
förutsättningar att utveckla företaget till högre nivåer.

Den positiva trenden för entreprenörskap vilar alltjämt på en alltför 

13  Sellgren, 2018
14  Företagarna, 2018, s. 7
15  Braunerhjelm m.fl., 2018. 
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bräcklig grund i Sverige. Detta på grund av ett förhållandevis lågt 
privat sparande då företag alltid i varierande grad är beroende 
av privat startkapital. Likaså är de regler, även skatteregler, som 
omgärdar entreprenörskap och företagare alltjämt förknippade med 
stor osäkerhet. De särskilda fåmansföretagsregler, 3:12-reglerna, som 
idag behövs för att dra en gräns för vad som är kapital- respektive 
arbetsinkomst för en ägare till ett fåmansföretag har förändrats 
löpande och ibland även drastiskt alltsedan den förra skattereformen. 
Sammantaget har de förbättrats under denna period, men under senare 
år har däremot försämringar diskuterats. Detta tryck finns ännu 2019. 

Under senare år har även såväl arvs- och gåvoskatt som 
förmögenhetsskatt slopats, vilket starkt förbättrat förutsättningarna för 
entreprenörskap i Sverige. De sista åren har diskuterats en reversering 
av även dessa regler, vilket oroar entreprenörer.

Även på detta område kan förändringar av skattesystemet förbättra 
Sveriges läge. Det en platt skattemodell kan bidra med är: 

 à att entreprenörer inte behöver oroa sig för en hög 
tjänstebeskattning av resultatet av deras insatser. 

 à att de inte behöver lägga ner tid och resurser på en omfattande 
planering kring beskattningen av samma resultat. 

 à att privat kapital frigörs och kan sparas för att senare 
till viss del användas som startkapital i andras eller egna 
verksamheter.16

4.5. Innovationer och FoU allt viktigare

I den mån beskattningen av arbetsinkomster hämmar innovation och 
FoU måste dessa inslag avvecklas. Forskning visar att lägre skatt på 
FoU ökar investeringar i detsamma.17 Det kan på goda grunder antas 
att en hög beskattning minskar incitamentet till både långa arbetsdagar 
och långa projekt. Även införandet av den svenska expertskatten tyder 
på alltför hög generell beskattning.

Ska Sverige behålla sitt relativa välstånd och utveckla detta krävs 
bästa möjliga förutsättningar för dem som arbetar med FoU 
och innovationer. Den nya tjänsteekonomin är lika beroende av 

16  Jaensson, Dagens Industri 2017-12-28
17  Se exempelvis Svoboda, 2017
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innovationer som industrin. Av all FoU som utförs i Sverige idag utförs 
drygt två tredjedelar inom företag.18 

En platt skattemodell kan bidra till att höja utbildningspremien och 
förbättra förutsättningar för personaloptioner till dem som arbetar med 
FoU och skapar ökande värden i företag.

4.6. Ökat behov av internationell rörlighet och flexibilitet

”Global mobility” är namnet på internationella företags 
personalavdelningar. Detsamma gäller inom kunskaps- och 
redovisningsföretag, bemanning med mera. Namnet beskriver väl 
vad det handlar om när det gäller tjänster och arbetskraft i företag, 
inte bara i större företag. Dessa avdelningar arbetar med de regler 
och skatter som gäller kring anställningar i olika länder, de sätter 
optionsprogram, jämför pensioner och förmåner kring den brutto-
bruttokostnad som ett företag har för en anställd. Var får företaget mest 
för pengarna: Sverige, Indien, Ungern, Polen, USA, och så vidare?

Den tekniska utvecklingen ger möjligheter att bo här, jobba där. 
Globala marknader kan också kräva det. Detta har större betydelse nu 
än för trettio år sedan. Var finns företaget, var skattar företaget?

I detta sammanhang måste det svenska skattesystemet vara väl 
konkurrenskraftigt. Det pågår en internationell tävlan om att attrahera 
talang. Många länder har särskilda skatteincitament för detta, på 
samma sätt som Sverige infört en särskild expertskatt med lägre skatt 
för utländska experter om de uppfyller vissa krav. Lite hårdraget kan 
man säga att vi i Sverige genom den statliga inkomstskatten på arbete 
straffbeskattar inhemska experter.

4.7. Den internationella bilden av Sverige

Ett flertal undersökningar det senaste årtiondet bekräftar att bilden 
av Sverige utomlands är överlag positiv, men att nivån på skatterna, 
företagsklimatet och attraktiviteten för att arbeta och bo här är faktorer 
som rankas lägre. Att naturen, miljön och svenskars arbetsmoral hålls 
högt i dylika undersökningar må vara glädjande, men det är faktorer 
som i stor utsträckning är bortom politikens kontroll.19 Skattenivåer 
avgörs däremot i allra högsta grad inom politikens domäner.

18  SCB, 2019
19  Krassén och Lidefelt, 2017, s. 9-11
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Det svenska skattesystemet rankas i den internationella 
mätningen International Tax Competitiveness Index som relativt 
konkurrenskraftigt – på plats sju av 35 OECD-länder. I stor utsträckning 
är det hänförligt till Sveriges låga bolagsskatt, avskaffade skatter på 
arv, gåvor och förmögenheter, samt en jämförelsevis stor mängd vettiga 
dubbelbeskattningsavtal med andra länder. När det gäller inkomstskatt 
för enskilda faller Sverige dock ut sämre – plats 20 av 35. Momsens nivå 
och konstruktion drar också ned Sveriges ranking.20

4.8. Utmaningar för Sverige inför framtiden

Följande övergripande och grundläggande frågor måste adresseras av 
inkomstskattesystemet.

 à Integrationen av nya svenskar och deras möjlighet till 
egenförsörjning och klassresor.

 à Vikten av att ligga i fortsatt teknisk framkant, goda 
förutsättningar för de som arbetar med forskning och 
utveckling.

 à Den som arbetar hårt måste kunna bli rik, eller i vart fall 
förändra sin livssituation genom eget arbete. Det var möjligt 
i Sverige fram till 1970-talet. Så till vida måste den personliga 
friheten öka.

 à Entreprenörskap får inte hämmas och försvåras av den statliga 
inkomstskatten på arbete.

 à Ett större privat sparande måste byggas upp för att minska 
beroendet av staten när det gäller finansiering och utveckling av 
nya affärsverksamheter.

 à Utbildning måste löna sig i ett kunskapssamhälle som 
utvecklas. 1975 utgjordes 84 procent av marknadsvärdet i de 
största företagen av materiella tillgångar. 2015 var förhållandet 
det omvända, endast 17 procent av värdet utgjordes av 
materiella tillgångar. 83 procent av marknadsvärden utgörs nu 
av immateriella tillgångar av olika slag.

20  Bunn, 2018. ITCI publiceras av amerikanska Tax Foundation.
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KAPITEL 5.  
Den skattepolitiska diskussionen i Sverige

När denna bok skrivs har Sverige en regering bestående av 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som regerar med stöd av 
Vänsterpartiet och passivt stöd av Centerpartiet och Liberalerna. 
De två sistnämnda partierna och de två regeringspartierna har 
genom en uppgörelse i början av 2019, benämnd Januariavtalet eller 
Januariöverenskommelsen, enats om ett antal reformer som ska 
genomföras under mandatperioden. 

En av punkterna i uppgörelsen utlovar att en större skattereform ska 
påbörjas. Det är ett löfte som flera partier har talat om de senaste 
åren, och som har efterlysts av olika offentliga debattörer. Hur en 
sådan reform ska se ut, och vad den bör omfatta, råder det delade 
meningar om. Vissa röster i debatten har påpekat att de förändringar 
av skatterna som har skett det senaste decenniet – med avskaffande av 
arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna, skiftande av fastighetsskatten 
till en kommunal fastighetsavgift, sänkta skatter på arbetsinkomster 
genom det så kallade jobbskatteavdraget, skattelättnader för 
fåmansföretag, sänkt bolagsskatt med mera – innebär en gradvis 
skattereform, genom ett antal oberoende reformer. Innehållet i en mer 
uttrycklig stor skattereform skulle dock behöva stakas ut i en eller flera 
sammanhållna utredningar. 

Några uppfattningar har utkristalliserat sig om inriktningen på den nya 
skattereform som olika partier och organisationer har efterlyst:

 à En växling mellan sänkt skatt på arbete och höjd skatt på 
miljöförstörande aktiviteter.

 à Utbildning, och användandet av den, ska löna sig bättre, och 
skattesystemet ska gynna det.

 à Skattesystemet ska ge goda förutsättningar för företagande.

 à Minskad skillnad mellan skatt på inkomst av kapital 
respektive tjänst. 

 à Minskat utrymme för skatteplanering.

 à Ökad beskattning av fast egendom och sänkta ränteavdrag för 
privatpersoners bolån.



39

 à Minskad skillnad i skattebehandling av lånat respektive eget 
kapital.

 à Bibehållen och ökad internationell konkurrenskraft, vilket 
innebär att Sverige inte kan avvika markant i någon skattesats 
från konkurrentländer.

Listan är inte uttömmande, och var och en av dessa punkter skulle 
förtjäna en ingående diskussion, som skulle kunna bli en egen bok. Av 
utrymmesskäl begränsar vi oss därför. Några ytterligare frågor förtjänar 
dock lite ytterligare uppmärksamhet.

De ökade nationalistiska strömningar som vi nu ser inom politiken 
kommer sannolikt inte att låsa in personer och företag i nationalstater. 
Så gott som alla andra indikatorer pekar på en fortsatt ökande 
öppenhet, gradvis ökande internationell handel, mer rörlighet och 
fortsatt fördjupad globalisering. Sverige kan därför inte utforma sitt 
skattesystem isolerat från omvärlden. Ofta diskuteras skattereform 
mot bakgrund av principerna för “århundradets skattereform” – men 
som vi har nämnt har mycket hänt under de snart 30 år som gått sedan 
dess. Utöver inhemska institutionella faktorer som avregleringar, 
Riksbanksreformen och budgetramverket, har EU:s expansion 
och OECD:s ökade aktivitet på skatteområdet inneburit att de 
internationella organisationer Sverige på olika sätt är med i har större 
betydelse för skattepolitiken.

Med en avskaffad statlig inkomstskatt, skulle löntagare betala enbart 
kommunal inkomstskatt. En rimlig invändning mot att beskriva det 
som platt skatt, är att kommunalskatten varierar avsevärt – mellan 
strax över 29 procent och drygt 35 procent, med ett genomsnitt på 
32,19 procent. Räknar man bort landstingsskatten är variationen av 
kommunalskatten mellan cirka 17 och 23 procent. Det är på så sätt 
inte en “platt” skatt som exempelvis i Estland, där inkomstskatten inte 
differentieras geografiskt.

Å ena sidan framhålls ofta att beskattningsrätten är en central del av 
det kommunala självstyret, men å andra sidan har det under senare år 
påpekats att de stora skillnaderna i kommunalskatt har en regressiv 
fördelningseffekt, eftersom kommunerna ska tillhandahålla i stort sett 
samma tjänster. Förre statsministern Göran Persson föreslog 2018 att 
kommunalskatten i nuvarande form ska avskaffas och i stället göras 
enhetlig21, vilket skulle göra inkomstskatten ännu mer platt. 

21  Mellin, Aftonbladet 2018-06-12
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Det skatteområde som senast var föremål för en mer omfattande 
utredning var företagsbeskattningen, genom Företagsskattekommittén, 
som tillsattes 2011 och överlämnade sitt slutbetänkande 2014.22 
Kommitténs förslag bestod av två delar: 

1) Begränsade avdrag för räntekostnader genom att enbart 
finansiella kostnader som motsvaras av finansiella intäkter får 
dras av (och därmed slopat avdrag för negativa finansnetton). 

2) Införande av ett schablonmässigt avdrag för alla 
finansieringskostnader på 25 procent av företagets hela 
skattemässiga resultat. 

Förslagen från utredningen har, i vissa begränsade delar, genomförts de 
senaste åren i samband med införandet av besläktade regler grundade 
i EU-direktiv. Bland annat har bolagsskatten sänkts, avdrag för 
räntekostnader begränsas till 30 procent av EBITDA men fullt avdrag 
medges upp till fem miljoner för negativa räntenetton, och de befintliga 
riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna inskränkts.23

5.1 Förslag om proportionell beskattning i  
 den svenska debatten

Sedan boken Platt skatt – skattevision för en ny tid publicerades 1998 
har ett antal förslag lagts fram som på olika sätt förordar någon form av 
platt skatt.

 à I en rapport för Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 2000 
tecknade ekonomen Gunnar Du Rietz ett förslag till platt skatt.24

 à Företagarnas Riksorganisation och SAF utkom i början av 2001 
med en rapport, Platt skatt och medborgarmakt: Reformer för en 
ny ekonomi, där en platt skatt på 30 procent för alla inkomster 
från arbete, kapital och vinster samt för transfereringar föreslogs. 

 à I mitten av 2000-talet förordade de fyra Allianspartiernas 
ungdoms- och studentförbund alla platt skatt i någon form; till 
exempel kan nämnas Centerns ungdomsförbund, som 2005 
fick uppmärksamhet för dess förslag om platt skatt på omkring 
20 procent och grundbidrag som ny ekonomisk modell. 2006 

22  SOU 2014:40
23  Se vidare i betänkande 2017/18:SkU25
24  Du Rietz, 2000 
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motionerade riksdagsledamöterna Fredrick Federley och 
Annie Lööf (då Johansson) från Centerpartiet om en form av 
platt skatt, “samordnad skatt”, där värnskatten och den statliga 
inkomstskatten skulle slopas, i kombination med enhetlig moms 
och bolagsskatt på samma nivå.25 Federley och Lööf lade fram en 
motion med väsentligen samma innehåll under åren efter.26 

 à Under 2000-talet har även flera riksdagsledamöter från 
Moderaterna lagt motioner med förslag om införande av platt 
skatt.27

 à 2006 utgav Skattebetalarnas Förening rapporten Komplett Platt 
Skatt av forskaren Göran Normann, som föreslog en enhetlig 
skattesats med bottenavdrag för arbetsinkomster och en skatt på 
företag med samma skattesats – en modell benämnd “komps”

 à Saco har förespråkat modeller för såväl enhetlig inkomstskatt 
(på 1980-talet) som ”brant skatt” (2005). Det senare förslaget 
handlade, namnet till trots, om att minska progressiviteten och 
sänka marginalskatterna, genom ett avskaffande av värnskatten, 
höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt och en sänkt skattesats 
för den senare, till 17 procent.28 2014 föreslog Saco att 
skattesystemet skulle återgå till ”hälften kvar”-principen och att 
marginalskatterna skulle sänkas så att högst 20 procent av de 
heltidsarbetande skulle betala statlig inkomstskatt.29

 à SNS Konjunkturråd har återkommande efterlyst platt skatt – 
både i rapporterna 200530  och 2013. I den senare beräknade 
rådet att en proportionell skatt på 22 procent skulle generera 
ungefär samma skatteintäkter som dagens system, men med 
en breddning av företagsskattebasen samt avskaffat grund- och 
jobbskatteavdrag.31 I 2018 års rapport förordade rådet en mer 
likformig kapitalinkomstbeskattning, men slog också fast att “det 
finns såväl effektivitetsskäl som fördelningsmässiga argument 
för att balansera våra förslag om kapitalskatter med sänkta 
marginalskatter på arbetsinkomster”. Dock lämnades inget exakt 
förslag på hur skatten på arbete ska sänkas.32 

25  2006/07:Sk288
26  2008/09:Sk505, 2009/10:Sk297, 2010/11:Sk276
27  2001/02:Sk246, 2001/02:Sk294, 2002/03:Sk399, 2018/19:1637
28  Halápi, 2005
29  Boije, 2014 
30  Lundgren (red.), 2005
31  Flood (red.), 2013
32  Waldenström m.fl., 2018 
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 à Forskarna Håkan Selin och Jukka Pirttilä påpekar i 
en forskningsrapport till Långtidsutredningen 2011 att 
skatteintäkterna skulle öka med en sänkning av den högsta 
marginalskatten.33 De hänvisar också till den danske 
ekonomiprofessorn Peter Birch Sørensens rapport för 
expertgruppen ESO från 201034, där avskaffande av värnskatten 
också förordas: ”…ett avskaffande av värnskatten, som lagts 
på höginkomsttagare, mer än väl skulle betala sig själv genom 
skattebasens dynamiska ökning. Vid en sådan situation behöver 
man inte göra någon avvägning mellan rättvisa och effektivitet, 
eftersom nettoinkomstökningen kommer att göra det möjligt för 
regeringen att låta alla få det bättre.”35

 à I en underlagsrapport till regeringens Globaliseringsråd 2009 
förordade tidigare finansminister Kjell-Olof Feldt en skattereform 
inriktad på plattare skatt, med högsta marginalskatt på 50 
procent.36

 à En annan tidigare S-finansminister som under senare år 
har efterlyst plattare skatt är Erik Åsbrink, som vill se 
avskaffad värnskatt och sänkt statlig inkomstskatt.37 I tidigare 
sammanhang har Åsbrink förordat att helt avskaffa den statliga 
inkomstskatten.38

 à Svenskt Näringsliv lade 2017 fram ett reformförslag om att ta 
bort värnskatten, halvera den statliga inkomstskatten till 10 
procent, och höja brytpunkten till 80 000 kr i månaden. Det 
skulle ge 45 procent som högsta marginalskatt (42 om man tar 
genomsnittet för kommunalskatten och slopad avtrappning av 
jobbskatteavdraget med i beräkningen).39 

 à Tankesmedjan Timbros chefsekonom Jacob Lundberg 
föreslog i en rapport 2016 platt skatt genom avskaffad statlig 
inkomstskatt.40 I januari 2019 lade Lundberg fram ett mer 
vittgående reformförslag, där den statliga inkomstskatten fortsatt 
föreslås avskaffas, men också förändringar av arbetsgivaravgifter 
och pensionsbeskattningen. Dock lägger Lundberg inte fram 
några förslag till finansiering av det beräknade skattebortfallet, 

33  SOU 2011:2, bilaga 12, s. 326
34  Birch Sørensen, 2010
35  Ibid., s. 23
36  Feldt, 2009 
37  Lindvall, Realtid, 2018-10-29; Åsbrink, Dagens Nyheter, 2019-02-04 
38  Bergstrand (red.), 2014
39  Krassén och Lidefelt, a.a.
40  Lundberg, 2016

 https://www.regeringen.se/49b72e/contentassets/b3bf3d8e401544e8b5f06443f195c389/mot-en-ny-skatteref


43

som bedöms uppgå till cirka 100 miljarder kronor netto efter 
beaktande av jobb- och inkomsteffekter.41

 à I tankesmedjevärlden har även vänsterinriktade Arena Idé, 
tillsammans med fackförbundet Kommunal, i början av 2019 
lagt fram en rapport om reform av skattesystemet. Rapporten 
är mer av antologikaraktär, med ett antal inspel från fackliga 
och politiska företrädare. Intressantast av inläggen är kanske de 
från företrädarna för TCO och Saco, Karin Pilsäter respektive 
Lena Granqvist. Båda identifierar de skadliga och snedvridande 
effekterna av Sveriges höga marginalskatter på arbete, och 
förordar därför avskaffande av värnskatten och att färre 
inkomsttagare ska betala statlig inkomstskatt.42 

 à Det senaste inlägget i debatten från forskningshåll som 
efterlyser sänkta marginalskatter är ESO-rapporten Skillnad 
på marginalen43, av Spencer Bastani och Håkan Selin. De 
skisserar i rapporten två förslag för sänkta marginalskatter: 
ett med avskaffad värnskatt och avskaffad avtrappning av 
jobbskatteavdraget, ett med sänkt skattesats för den nuvarande 
statliga inkomstskatten med tio procentenheter men en ny 
5-procentig statlig inkomstskatt nedanför den nuvarande nedre 
brytpunkten.44 Båda förslagen får beskrivas som försiktiga.

 à Eva-Lena Ahlqvist, mångårig journalist och politisk redaktör 
på Dagens Industri, utkom i maj i år med boken Jakten på den 
rättvisa skatten, i vilken hon förordar ett helt slopande av den 
statliga inkomstskatten, liksom av 3:12-reglerna. ”Det skulle ge 
ett betydligt enklare skattesystem och en signal att det ska löna 
sig både att arbeta och att driva företag”, skrev Ahlqvist i en 
debattartikel i samband med bokens lansering.45

41   Lundberg och Svanborg-Sjövall, Dagens Nyheter, 2019-01-28 
42   Arena Idé och Kommunal, 2019
43   Bastani och Selin, 2019
44   Ibid., s. 88-95
45  Ahlqvist, Dagens Industri 2019-05-13
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KAPITEL 6.  
Internationella skattetrender

6.1. Övergripande bild

Den dominerande trenden de senaste decennierna är en ökad 
konkurrens mellan länder om att attrahera investeringar, kapital, 
FoU-satsningar och talanger. Det gäller såväl i EU och OECD som 
tillväxtländer. Detta har skett samtidigt med en ökad globalisering 
av ekonomin. Nationella incitament för att locka FoU och andra 
investeringar har införts i samtliga Sveriges konkurrentländer. 

Bolagsskattesatser har sänkts, liksom skatt på arbete och kapital. 
Den genomsnittliga bolagsskattesatsen var inom OECD i början av 
2000-talet 36 procent, men har nu sjunkit till 22 procent. Trycket på 
ytterligare sänkningar av bolagsskatten finns alltjämt, även om det har 
minskats de senaste åren genom olika koordineringsinsatser inom de 
internationella organisationerna.

Det senaste exemplet på en stor skattereform med fokus på aktiebolag 
är USA 2018. De huvudsakliga syftena i den var att få amerikanska 
företag att flytta hem kapital till USA och investera det på hemmaplan, 
stimulera till ökad FoU i USA samt en viss sänkning av skatten på 
arbetsinkomster. Även till exempel Storbritannien har sänkt sina 
företagsskatter, för att bli mer konkurrenskraftigt.

Globaliseringen medför att det inte är möjligt för länder att avvika 
alltför mycket från internationella genomsnitt. Företag och talanger är 
rörliga, och kräver goda ekonomiska villkor. En svensk reform för platt 
skatt bör ses även ur detta perspektiv.

Den sammantagna skattebasen rör sig nu mot ökat uttag av 
konsumtionsbaserade skatter, både i form av moms och miljörelaterade 
skatter, men även en ökad skatt på olika digitala tjänster.46 Ett förslag 
härom inom EU har just stoppats av ett antal medlemsländer. Bollen 
har nu gått till OECD som när denna bok publiceras arbetar med 
att ta fram förslag på en global ordning för beskattning av digitala 
företag, som sedan via EU får implementeras i Sverige. Än så länge 
gäller konsensusprincipen för beslut i skattefrågor inom EU – även 
om EU-kommissionen har uttryckt vilja att övergå till kvalificerade 

46  OECD, Tax revenues continue increasing as the tax mix shifts further towards corporate and 
consumption taxes, 2018-12-05
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majoritetsbeslut47 – och många praktiska problem kvarstår med 
utformningen av en digitalskatt. 

6.2. OECD:s BEPS-projekt

Samtidigt som många länder söker sänka tillväxthämmande skatter, 
bedrivs genom OECD ett omfattande arbete i form av projektet BEPS, 
Base Erosion and Profit Shifting. Syftet är att medlemsländerna ska 
implementera en rad åtgärder för att motverka multinationella företags 
möjligheter till skatteplanering som uppkommer vid verksamheter i 
länder med olika skatteregler.

OECD bedrev från slutet av 1990-talet ett arbete för att uppnå större 
samsyn och harmonisering bland medlemsländer vad gällde att 
motverka ”skadlig skattekonkurrens”.48 Det tog dock sikte på vad 
regeringar och länder gjorde, i form av till exempel specialregler för 
utländska företag eller särskilt låga skattesatser för vissa typer av 
inkomster. Skillnaden mot det nuvarande arbetet är att BEPS mer tar 
sikte på företagens egna interna strukturer och ekonomiska beslut.

BEPS-arbetet har slagit igenom även i Sverige, bland annat genom 
implementeringen av ett flertal EU-direktiv med grund i BEPS, och syns 
tydligt i den förra regeringens s.k. 12-punktsprogram mot skatteflykt.49

I kölvattnet av dessa processer börjar skatt även att emanera som 
hållbarhetsfråga, med krav på ökad transparens när det gäller 
ageranden och inbetalning av olika skatter i länder där internationella 
företag är verksamma. Ett antal aktörer trycker på för att få in skatt 
som en del av aktiebolags hållbarhetsredovisning och vid offentliga 
upphandlingar.

47  European Commission, Commission launches debate on a gradual transition to more efficient 
and democratic decision-making in EU tax policy, 2019-01-15

48  OECD, Harmful Tax Competition, 1998
49  Finansdepartementet, Regeringens åtgärder för att motverka skatteflykt, skatteundandragande 

och penningtvätt, 2016-04-28
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6.3. Skatt på arbete

Skatten på arbete, mätt som skattekil, sjunker sakta successivt inom 
OECD. 

Skattekilar i OECD, 2000-2018
För tre typer av hushåll, som procent av arbetskostnader50

Krav på sänkta marginalskatter kommer numera allt oftare från 
oväntat håll. Ett exempel är den disparata grupp i Frankrike som under 
namnet “Gula västarna” hösten 2018 inledde livliga gatuprotester mot 
presidenten Emmanuel Macrons politik. En del element i gruppen 
präglades av populism och extremism, men det som protesterna främst 
riktades mot var höjda skatter på bensin och pensioner. Macrons 
politiska svar var att med kort varsel driva igenom ett åtgärdsprogram 
med sänkta socialavgifter för pensionärer, borttagen skatt på bonusar 
till anställda och slopande av skatt på övertidsarbete. Totalt handlade 
åtgärderna om skattesänkningar och andra reformer omfattande 15 
miljarder euro (cirka 157 miljarder kronor).51

När det gäller marginalskatten på talang, välutbildad och 
högkvalificerad arbetskraft, så ligger Sverige högst inom OECD 
om hänsyn tas till arbetsgivaravgifter och konsumtionsskatter på 
behållningen efter skatter och avgifter. Marginalskatten, mätt på detta 
sätt, uppgår till 75 procent.52

50  OECD Taxing Wages, 2019
51  France24, 2018-12-10; France24/AFP, 2018-12-21 
52  Fritz Englund och Lundberg, 2017 

2018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

Ensamhushåll, medelinkomst, inga barn
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Effektiv marginalskatt i olika länder

Färgerna visar inkomstskattens (inklusive allmänna egenavgifter), arbetsgivaravgifternas och 
konsumtionsskatternas bidrag till den effektiva marginalskatten.53

Med en slopad statlig inkomstskatt kommer Sverige ner till en 
nivå närmare 60 procent, beroende på hur man ser på andelen 
konsumtionsskatter när individens behållning efter inkomstskatter 
och arbetsgivaravgifter konsumeras. Oavsett nivån på de senare landar 
Sverige då i mitten på tabellen i nivån ovanför Tyskland. USA och 
Sydkorea ligger som jämförelse under 50 procent. 

53  Fritz Englund och Lundberg, 2017.
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Sverige ligger högst i OECD även om konsumtionsskatter inte 
räknas med.

Marginalskatt, exklusive konsumtionsskatter, i olika länder 

Om figuren: Marginalskatt inkl. arbetsgivaravgiften vid 150 procent av snittinkomsten,  
100 procent är snittinkomsten, statistiken avser år 2018.54

Genom en slopad statlig inkomstskatt skulle bilden av Sverige som 
högskatteland förändras betydligt. Detta har i sig över tid ett ökande 
värde. Genom de skatteförändringar som har genomförts de senaste 15 
åren har flera viktiga steg tagits i den riktningen, och en platt skatt på 
arbete skulle kunna vara det som slutligt tvättar bort den stämpel som 
Sverige haft i omvärlden de senaste 40 åren.

54  OECD, Tax wedge decomposition - Marginal Tax Wedge Decomposition.
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6.4. Skatt på kapital

Beskattningen av kapitalinkomster är internationellt sett mycket 
heterogen. Generellt ligger den på en betydligt lägre nivå inom OECD, 
omkring 17 procent, än den svenska allmänna kapitalinkomstskatten 
om 30 procent. Många länder har modeller med lägre skatt efter långa 
aktieinnehav, avräkning för betald bolagsskatt vid aktieutdelning för 
att lindra dubbelbeskattningen av kapital och olika incitament för 
investeringar.55

Många länder, både utvecklingsländer som vill attrahera investeringar 
och andra, har skattefrihet för aktieutdelningar upp till viss nivå i 
förhållande till investerat kapital.56

6.5. Platt skatt i den internationella debatten och i  
  vår omvärld

Noterbart är att många forna kommunistländer valt att införa en platt 
skattemodell för beskattning av arbetsinkomster i sina skattesystem. 

Under många år var det enbart ett fåtal länder som hade platt skatt. 
Hong Kong införde platt skatt 1947, då landet var under brittiskt 
styre, och likaså på Jersey och Guernsey har det funnits system med 
platt skatt. Jamaica införde platt skatt 1986. Generellt var progressiv 
inkomstskatt det vanliga i den industrialiserade världen.

Under 1990- och 2000-talen gick ett antal länder över till proportionell 
beskattning av individers inkomster. De tre baltiska länder införde 
platta skatter 1994-95, med Estlands nivå om 21 procent som den lägsta. 
Under åren 2001-2008 följde ett antal länder från det gamla östblocket 
efter: Ryssland, Slovakien, Rumänien, Ukraina, Georgien, Tjeckien, 
Bulgarien, liksom länder som Serbien, Makedonien, Montenegro, 
Albanien, Kazakhstan, Mongoliet och Kirgizistan. Även Island, 
Mauritius och Trinidad och Tobago införde under dessa år proportionell 
inkomstbeskattning. Under det senaste decenniet har även Bosnien och 
Herzegovina, Ungern och Belarus övergått till platt skatt.57

Mest uppmärksamhet internationellt ägnades de central- och 

55  Se vidare i Lidefelt, 2018
56  För en aktuell bild av kapitalbeskattningen inom OECD:s medlemsländer hänvisas till OECD Tax 

Database, Corporate and capital income taxes.  
57  Vissa av de nämnda länderna har under 2010-talet återgått till viss progressivitet i inkomstskatten 

genom att införa en andra, högre skattesats, till exempel Albanien, Tjeckien, Lettland, Island, 
Slovakien och Ukraina.
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östeuropeiska ländernas nya skattesystem, eftersom deras 
regeringar i många fall motiverade den platta skatten med enkelhet, 
transparens och konkurrenskraft. I en utvärdering konstaterade också 
Världsbanken att övergång till platt skatt hade ökat efterlevnadsgraden, 
i synnerhet om förbättringar av skatteadministrationen genomfördes 
samtidigt.58 Skatteintäkterna påverkades generellt inte markant i någon 
riktning heller. I en studie genomförd på uppdrag av EU-kommissionen 
2018 konstaterades att ett införande av progressiva inslag i de central- 
och östeuropeiska länder som idag har platt skatt skulle ge knappt 
märkbara effekter för sysselsättning eller samhällsekonomi i stort.59

58  Gray, Lane & Voudakis (eds.), 2007, s. 271-273 
59  Barrios m.fl., 2018, s. 22-23
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KAPITEL 7.  
Den statliga inkomstskatten på arbete

7.1 Några ekonomiska utgångspunkter

Vilka belopp rör en slopad statlig inkomstskatt på inkomst av tjänst och 
näringsverksamhet?

Utgångspunkten i denna skrift är den budget som beslutats om för 
2019. I denna höjs den nedre brytpunkten för statlig inkomstskatt, som 
uppgår till 20 procent, från 40 600 kronor till 42 000 kronor per månad 
i lön. På en årslön upp till 504 400 kronor, motsvarande en månadslön 
strax över 42 000 kronor, betalas alltså inte statlig inkomstskatt 
inkomståret 2019. På månadsinkomster över 58 500 kronor, årsinkomst 
cirka 703 000 kronor, tas ytterligare 5 procentenheter ut i form av så 
kallad värnskatt (övre brytpunkten). Detta gäller för inkomståret 2019 
efter grundavdrag. För ålderspensionärer är nivåerna cirka 30-45 000 
kronor högre.60

I den flerpartiöverenskommelse som ligger till grund för den nya 
regeringen ingår att värnskatten ska slopas från 1 januari 2020. Vi utgår 
från att så kommer att ske och att detta finansieras i budgeten för 2020. 
Besked väntas senast i den ekonomiska höstpropositionen för 2020. 
I samma överenskommelse nämns även att ”färre ska betala statlig 
inkomstskatt”. Detta är inte närmare preciserat. Denna del beaktas 
därför inte mer än att regeringens avsikt noteras.

Omkring 1 400 000 inkomsttagare betalade år 2018 statlig 
inkomstskatt på sin arbetsinkomst. Det motsvarar ungefär var tredje 
heltidsarbetande. Marginalskatten, skatten på den sist intjänade kronan 
eller på en löneökning, över nedre brytpunkten blir tillsammans med 
den genomsnittliga kommunala skatten cirka 52 procent. Lägsta 
marginalskatt för dem som bor i kommuner med en skatt kring 30 
procent blir 50 procent. Tas hänsyn till högre kommunalskatt i vissa 
kommuner blir marginalskatten i dessa omkring 55 procent. Tas hänsyn 
även till effekten av utfasningen av jobbskatteavdraget över viss 
inkomstnivå vid genomsnittlig kommunalskatt blir marginalskatten 
cirka 58 procent. I en högskattekommun blir marginalskatten i 
motsvarande situation 61 procent.   

Högsta marginalskatt för dem som i dag betalar även värnskatten, alltså 
har en inkomst över den övre brytpunkten, blir på motsvarande sätt 
60  Skatteverket, 2019
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57–61 procent. Högsta marginalskatt, om kommunal och statlig skatt 
räknas ihop, blir således cirka 61 procent. Detta är utan hänsyn tagen till 
arbetsgivaravgifter, vilka i praktiken bärs av den anställdes ersättning 
eftersom den minskas med de avgifter som arbetsgivaren betalar.

Slopas värnskatten 2020 blir högsta marginalskatt i en 
lågskattekommun 50 procent, i en kommun med genomsnittlig 
kommunalskatt 52 procent och i en högskattekommun 55 procent. För 
dem med inkomster där jobbskatteavdraget fasas ut är skatteuttaget 
cirka tre procentenheter högre.

Av dem som betalar statlig inkomstskatt på sin inkomst, betalade 2018 
omkring en tredjedel av dessa, cirka 440 000 personer, även den högre 
marginalskatten, det vill säga värnskatt.

Den statliga inkomstskatten på tjänst och näringsverksamhet gav 2018, 
mycket grovt räknat, omkring 60 miljarder i skatteintäkter. Av det 
beloppet kommer omkring 10 miljarder från skatt på pensioner, det 
vill säga ersättningar till följd av tidigare anställningar. Tas hänsyn till 
höjningen av brytpunkten i 2019 års budget och överenskommelsen 
om att slopa värnskatten 2020 så återstår drygt 40 miljarder i intäkter 
från den statliga skatten på arbetsinkomster, det vill säga exklusive 
pensionsinkomster.

Den statliga inkomstskatten omfattar förutom inkomst av arbete, 
inkomst från anställning, även inkomst av aktiv näringsverksamhet från 
ägare till enskilda firmor och delägare i handels- och kommanditbolag. 
Den statliga inkomstskatt som dessa ägare betalar är sannolikt 
begränsad då möjligheter finns att i enskild näringsverksamhet 
disponera vinsten genom avsättning till periodiseringsfond och som 
expansionsmedel. Därtill finns för näringsidkare möjlighet att ta 
ut kapitalbeskattad inkomst i form av positiv räntefördelning. Den 
principiella utgångspunkten för dessa regler är densamma som för de 
särskilda reglerna för ägare till fåmansaktiebolag.

Slopas den statliga inkomstskatten på tjänsteinkomster är den 
logiska utgångspunkten att skatten slopas även på inkomst av aktiv 
näringsverksamhet. 
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Marginalskatt på inkomst av tjänst för 2019

Marginalskatten på en ersättning för arbete kan beräknas på tre olika 
nivåer:

 à På lönen (brutto).

 à På lön plus arbetsgivaravgifter, det vill säga på en brutto-
bruttoersättning. 

 à På lön plus arbetsgivaravgifter plus konsumtionsskatter, till 
exempel moms och punktskatter, på arbetstagarens behållning 
efter att skatt och avgifter betalats. 

7.2. Andelen av olika yrkesgrupper med en    
 marginalskatt över 50 procent beräknat på lön

Grundtanken i 1990 års skattereform var en proportionell beskattning 
av arbete med omkring 30 procent kommunalskatt. Under utredningens 
slutskede föreslogs en statlig inkomstskatt för höginkomsttagare; först 
10 procent vid reformens införande, som sedan växte till 15–18 procent 
redan efter några år. Av heltidsarbetande tjänstemän hade cirka 46 
procent 2018 en marginalskatt på 52 procent eller mer. Cirka 40 procent av 
heltidsarbetande barnmorskor och poliser betalade statlig inkomstskatt 
på sin lön. Detta är inga typiska “höginkomsttagaryrken”, men de drabbas 
i dag av en skatt ursprungligen avsedd för riktiga höginkomsttagare.

Genom höjningen av den nedre skiktgränsen (beskattningsbar 
förvärvsinkomst efter att grundavdraget räknats bort) 2019 till 490 700 
kronor beräknas 140 000 färre personer betala statlig inkomstskatt 2019 
än 2018.

Marginalska� på inkomst av tjänst för 2019  
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7.3. Marginalskatt med hänsyn tagen till skatt på lön  
 och arbetsgivaravgifter

På den anställdes lön betalar arbetsgivaren obligatoriska 
arbetsgivaravgifter. Dessa avgifter är ett paket av socialförsäkringar, 
varav vissa ger förmåner på olika nivåer. Över gränsen för den 
nedre brytpunkten för statlig skatt ger dessa avgifter inga ytterligare 
förmåner. Det handlar inte om en försäkring så som det vanligen 
förstås och arbetstagaren får inget direkt vederlag för de avgifter som 
betalas. Premien går in till staten. Ur arbetsgivarens och den anställdes 
perspektiv är avgiften därmed att ses som en skatt. Även OECD 
jämställer obligatoriska sociala avgifter med skatt. 

Full arbetsgivaravgift 2019 uppgår till cirka 31,5 procent. Beräknat på 
en bruttoersättning till den anställde, lön inklusive arbetsgivaravgifter, 
blir högsta marginalskatt på en löneökning omkring 70 procent 
på löner på vilka även värnskatt tas ut. På en löneökning på 100 
kronor tas 31,50 kronor ut i avgifter. Arbetsgivaren betalar 131,50 
kronor för den anställdes arbete. Marginalskatten är 57 kronor vid 
genomsnittlig kommunal skatt. 31,50 + 57 är 88,50 kronor. Beloppet 
motsvarar 67 procent av arbetsgivarens kostnad för den anställde. I 
en högskattekommun och på inkomster som träffas av utfasning av 
jobbskatteavdraget blir marginalskatten omkring 70 procent.

På löner som träffas av den 20-procentiga statliga skatten blir 
marginalskatten på motsvarande sätt 62–65 procent. Detta utan hänsyn 
till effekter av jobbskatteavdrag.

På löner där endast genomsnittlig kommunalskatt betalas blir 
marginalskatten 32 procent utan hänsyn tagen till jobbskatteavdrag. 
Marginalskatten på 100 kronor blir då 31,50 + 32 kronor av 131,50 
kronor, det vill säga 48 procent. Skatten på en bruttolön är således 48 
procent. När man i till exempel Danmark anger nivån på skatten så 
är detta principen. Obligatoriska avgifter ses som skatt och redovisas 
öppet tillsammans med inkomstskatten. Skatten i Danmark framstår 
därför för den oinsatte som betydligt högre än i Sverige. 
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7.4. Marginalskatt med hänsyn tagen till skatt på lön,  
  arbetsgivaravgifter och konsumtionsskatter

Används behållningen av en arbetsinsats efter inkomstskatt och 
arbetsgivaravgifter till konsumtion ökar skatternas andel av 
behållningen. Denna nivå på marginalskatten kallas för den effektiva 
marginalskatten. I skatter på konsumtion inräknas moms, energi- och 
miljöskatter och punktskatter. Den effektiva marginalskatten kan i 
Sverige då nå upp till omkring 75 procent.

Skulle Sverige slopa den statliga inkomstskatten skulle vi landa på 
närmare 60 procent. Det vore en scenförändring konkurrensmässigt 
vad avser företagens kostnad för arbetskraft och talang och vad dessa 
personer får behålla!

7.5. Skattekil

Uttrycket skattekil har betydelse när marginalskatter och svartarbete 
diskuteras. Det används även av OECD (tax wedge). Termen syftar 
på den kil som skatten utgör mellan en ersättning och behållningen 
efter skatter, i Sverige mellan 52 och 70 procent för den som betalar 
statlig inkomstskatt. För höginkomsttagaren återstår 30 procent att 
köpa tjänster eller varor för. För den som utför en tjänst för dessa 30 
och skattar för inkomsten på marginalen återstår kanske drygt 20 med 
hänsyn tagen till moms med mera. Den sammanlagda skattekilen för 
köpare och säljare uppgår då till omkring 90 procent.

Detta påverkar efterfrågan och utbud av privata tjänster. Stora 
skattekilar är en bakgrund till de RUT- och ROT-avdrag som vi i dag har 
och som nu avses förstärkas och utökas.
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KAPITEL 8.  
Skatt på kapitalinkomster

8.1. Allmänt om beskattning av kapital

Kapitalinkomster beskattas av staten, inte av kommuner.

Utgångspunkten i Sverige är att en löpande avkastning på en 
investering beskattas dubbelt. Först tas bolagsskatt ut på vinsten 
i ett aktiebolag. Vinsten är avkastning på ägarens kapital. Därefter 
beskattas ägaren med normalskattesatsen för kapital, 30 procent, på 
utdelning från noterade bolag när återstående vinst delas ut. Räknat på 
bruttovinsten i bolaget innebär detta att bolagsskatt och kapitalskatt 
tillsammans blir cirka 45 procent. 

I 1990 års skattereform räknade man på en högre bolagsskatt, 30 
procent, jämfört med dagens 21,4 procent, varför dubbelbeskattningen 
på avkastningen på kapitaltillgångar som utgångspunkt ansågs ge en 
sammanlagd skatt för ägaren på 50 procent. Detta kan jämföras med 
den dubbla beskattningen av en normal arbetsinkomst som också 
ansågs vara 50 procent (arbetsgivaravgift plus kommunalskatt).

Aktier prissätts vid försäljning utifrån en förväntad framtida 
vinstmultipel, inte utifrån beskattat eget kapital i ett bolag. Storleken 
på denna påverkas av förväntad framtida bolagsskatt på de framtida 
vinsterna. Skatten på en kapitalvinst uppfattas i allmänhet som 30 
procent, men är i praktiken densamma som på aktieutdelning, om 
skatten på den förväntade vinsten beaktas. Hade inte framtida vinster 
träffats av bolagsskatt hade ersättningen för aktierna varit högre.

8.2. Beskattning av kapitalinkomster från    
  fåmansaktiebolag, med mera

För ägare till fåmansföretag gäller särskilda regler för beskattning 
av utdelning och kapitalvinster. I praktiken kan skatten beräknas på 
fyra olika sätt. Principen i reglerna är att utdelning över viss nivå inte 
beskattas som kapitalinkomst, utan som inkomst av tjänst. Utdelning 
under denna nivå (inom gränsbeloppet) beskattas med 20 procent. 
Utdelningen sker ur vinst som redan är beskattad i bolaget, vilket medför 
att den sammanlagda skatten på vinst som delas ut blir 36 procent. 

Utdelning över den nivån för gränsbeloppet tjänstebeskattas upp till 
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ett tak på cirka sex miljoner kronor. Sammanlagd skatt på vinsten, 
bolagsskatt plus skatt på utdelning, blir då 59 procent för en aktiv ägare 
till ett fåmansbolag.

Utdelningar däröver beskattas med 30 procent. Sammanlagd skatt på den 
delen av vinsten blir då 45 procent för en aktiv ägare. 

Är ägaren passiv beskattas utdelningen med 25 procent. Sammanlagd 
skatt blir då 41 procent.

På onoterade aktier som inte är fåmansaktiebolag är också skatten på 
utdelningen 25 procent och den sammanlagda skatten 41 procent.

Vinst vid försäljning av aktier i ett fåmansbolag kan beskattas med 25 
procent om försäljningen sker genom ett ägarbolag och ägaren därefter 
är passiv i fem kalenderår innan vinsten tas ut privat. En aktiv ägare sitter 
således i karantän under fem kalenderår innan denne ses som passiv. 
Även denna kapitalvinst är i praktiken reducerad med bolagsskatt som 
träffar framtida vinster. Den sammanlagda skatten inklusive bolagsskatt 
blir även här 41 procent.

Noterade aktier och fonder kan placeras på ett investeringssparkonto 
eller i en kapitalförsäkring. Beskattningen av värdeökningen på 
aktien sker då löpande genom en schablonavgift på kapitalet varefter 
utdelningar och försäljningar är skattefria. 

Vinst vid försäljning av en privat fastighet beskattas med 22 procent och 
vinst vid försäljning av näringsfastighet med 27 procent.

I denna jämförelse bortses från den kommunala fastighetsavgiften. Då 
sker en schablonbeskattning utifrån värdet, inte utifrån avkastning. 
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Sammanlagd skatt på kapitalinkomster

Noterade aktier 45 procent

Aktier i fåmansaktiebolag, aktiv ägare  
på gränsbelopp 

36 procent

Aktier i fåmansbolag, aktiv på  
tjänstebeskattad del

59 procent

Aktier i fåmansbolag, aktiv över 
tjänstebeskattad del

45 procent

Aktier i fåmansbolag, passiv ägare 41 procent

Noterade aktier på ISK 16-37 procent62

Näringsfastighet 
27 procent på vinsten  

(och näringsverksamhetsbeskattning på 
löpande avkastning)

Privat fastighet 
22 procent på vinsten  

(och årlig kommunal fastighetsavgift)

Ränta 

30 procent 
(räntekostnad är som huvudprincip en 

avdragsgill kostnad i utbetalande bolag 
och dubbelbeskattas alltså inte)
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8.3. Är en lika beskattning av arbete och kapital möjlig?  
  Svar ja!

Frågan som inställer sig efter denna korta redovisning är om det är 
möjligt att åstadkomma en proportionell och lika beskattning av arbets- 
och kapitalinkomster. Är det realistiskt att tro på det? 

Ja, i stort sett, om den statliga inkomstskatten på arbete slopas. I detta 
sammanhang undantas skatt på fastigheter, beskattning av tillgångar på 
ISK-konton och ränteinkomster. Dessa kapitalinkomster går sannolikt 
inte att få in i en modell med platt skatt.

Bilden blir då följande:

 à Sammanlagd skatt på tjänsteinkomster, 48 procent.

 à Sammanlagd skatt på kapitalinkomster, 45 procent.
61  ISK beskattas med en schablonintäkt, alltså en schablonmässigt beräknad avkastning på kapitalet. 

Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan plus en procentenhet, som sedan beskattas till 
30 procent (inkomstav kapital). Den effektiva skattesatsen beror alltså på bland annat statslånerän-
tan, innehavstid för tillgången, om det handlar om aktie eller fond, och vilka regler som gällde när 
tillgången anskaffades. Riksrevisionen beräknar att den effektiva skattesatsen kan variera mellan 
16 och 37 procent utifrån dessa förutsättningar. Se vidare i Riksrevisionen, 2018, s. 31-32.
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 à Sammanlagd skatt för ägare till fåmansföretag, sällan i 
praktiken mer än 36 eller 41 procent med enkel och adekvat 
planering utifrån dagens så kallade 3:12-regler.

Två observationer bör då göras: 

1) Inkomst av tjänst ger genom arbetsgivaravgifterna vissa 
försäkringsförmåner och senare även pensionsinkomst. Det i 
sig bör i allmänhet balansera upp skillnaden mellan 41 procent 
skatt på en kapitalinkomst och 48 procent på en tjänsteinkomst. 
3:12-reglerna bör mot denna bakgrund kunna skalas ner 
betydligt, med bibehållande av en enkel regel som ger ett 
skattemässigt incitament för fåmansföretagares risktagande.

2) Vill Sverige ha en riktigt vass och konkurrenskraftig beskattning 
av arbete och kapital kan kommunalskatten i ett senare skede 
sänkas till i genomsnitt 27 procent och kapitalskatten till 25 
procent, eller på lite längre sikt 20 procent. Det förutsätter 
sannolikt ökad avgiftsfinansiering och höjda miljö- och 
konsumtionsskatter. I denna skrift tar vi dock ett steg i taget. 

Är det ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv önskvärt med 
samma beskattning av arbets- och kapitalinkomster? Svaret är inte 
självklart, men det bör i vart fall ur ett skattesystematiskt perspektiv 
vara ja. En enhetlig skattenivå som vilar på stabil principiell grund 
gör det förstås svårare att göra snabba förändringar för att parera 
förändringar i omvärlden på kort sikt. Men samtidigt blir skattesystemet 
enklare, stabilare och mer förutsägbart. Det senare väger enligt vår 
uppfattning tyngre än möjligheten till snabba hänsyn till ekonomiska 
omvärldsförändringar. Sedan 1990 års skattereform har över 500 
ändringar av de berörda lagarna genomförts. När en ny skattereform nu 
diskuteras bör vikten av stabila regler understrykas och betonas.

Blir en platt skattemodell verkligen platt om den statliga inkomstskatten 
försvinner? I princip ja, i vart fall ur ett förenklingsperspektiv och 
när det gäller att undvika risk för att inkomst av arbete tas ut som 
kapitalinkomster. Nivån på kommunalskatten varierar inom ett intervall 
på fem procentenheter, men det motiverar föga någon skatteplanering 
i sig. Arbetsgivaravgifterna ger förmåner i socialförsäkringarna upp till 
viss nivå, vilket talar för uttag av lön upp till motsvarande genomsnittlig 
nivå. Grundavdrag och jobbskatteavdrag sänker skatten på löneuttag 
i förhållande till aktieutdelning. Inte heller det förhållandet talar för 
omvandling till kapitalinkomster när det gäller lägre inkomster.
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Ska modellen bli helt platt och beskattningen helt proportionell bör 
givetvis både dagens grundavdrag och jobbskatteavdragen ersättas 
med ett enhetligt avdrag på en nivå kring 20 000-30 000 kronor per år. 
En sådan förändring blir tämligen omvälvande för personer med lägre 
inkomster. Vi lämnar därför inget förslag i den delen.

En av tankarna bakom ett förslag att slopa den statliga inkomstskatten 
är att man genom jobbskatteavdragen har sänkt skatten på främst lägre 
inkomster med sammanlagt cirka 120 miljarder kronor. Slopad statlig 
inkomstskatt på löneinkomster skulle sänka skatten med cirka 40 
miljarder på högre inkomster (efter värnskattens avskaffande, planerat 
till 1 januari 2020).   
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KAPITEL 9.  
Skatteregler som kan radikalt förenklas med en 
platt skattemodell

Många regler i dagens skattesystem är hänförliga till skillnaden 
mellan skatt på tjänsteinkomster och skatt på kapitalinkomster. 
Denna skillnad används till exempel som uttryckligt motiv till de 
särskilda regler som finns för ägare till fåmansföretag. Andra regler 
motiveras av den höga svenska marginalskatten på arbete och söker 
neutralisera effekterna av denna. En väsentlig del av den inhemska 
skatteplaneringen under senare år har sökt finna vägar i dessa regler. 
Detta har lett till betydande kostnader för skattskyldiga, myndigheter 
och domstolar. Gränsdragnings- och tolkningsproblem har därtill lett 
till osäkerhet för skattskyldiga om vad som gäller.

Enkelhet är därför som utgångspunkt en betydande besparing för alla 
intressenter i skattesystemet. Det är även en rättssäkerhetsfråga – i ett 
enkelt och transparent skattesystem med färre undantag är det lättare 
att förutse beskattningskonsekvenserna. 

Efterfrågan på olika förmåner har under åren ökat i takt med att skatten 
på arbete ökat. Med lägre skatt på lön blir kontant ersättning generellt 
sett mer intressant och förmåner av olika slag mindre intressanta, 
både sådana som beskattas och sådana som är skattefria. Det minskar 
risken för suboptimeringar i företag och för anställda. Den statliga 
inkomstskatten på tjänst berör dock endast en andel av de skattskyldiga. 
Några skattefria förmåner kan därför sannolikt inte slopas som en effekt 
av införandet av platt skatt. Däremot kan höginkomsttagares efterfrågan 
på sådana skattefria förmåner förväntas minska.

9.1. De särskilda skattereglerna för ägare till   
       fåmansföretag, 3:12-reglerna

De så kallade 3:12-reglerna infördes med mycket kort varsel som en 
konsekvens av den statliga inkomstskatten på tjänsteinkomster i 1990 
års reform. För att minska incitamenten för inkomstomvandling från 
tjänst till kapital infördes en regel om att aktieutdelning över en viss 
nivå skulle beskattas som inkomst av tjänst och inte som kapital. 
Samtidigt infördes regler för att bestämma denna nivå för aktiva ägare i 
fåmansföretag.
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Med inkomstomvandling avses i detta sammanhang att inkomster 
som i skattesystemet ses som inkomst av tjänst tas ut som inkomst 
av kapital. Den skillnad mellan skatt på tjänsteinkomster och skatt på 
kapitalinkomster som den statliga inkomstskatten på tjänst skapar, ger 
också incitament till en sådan “omvandling”. Detta incitament har ökat 
i takt med att skillnaden mellan skatt på inkomst av tjänst respektive 
kapital har ökat sedan 1990 års skattereform. Att någon form av regel 
har behövts för att dra en gräns i denna duala miljö har försvarats av 
varje regering sedan dess, oavsett färg.

Tesen om “inkomstomvandling” utgår från att en delägare i ett 
fåmansföretag utför arbete som är jämförbart med en anställds, men 
får ersättning för detta arbete till del som kapitalinkomst genom 
utdelning på sitt aktieinnehav. Motargumentet, och även syftet med 
att en viss del av utdelningen för fåmansbolagsdelägare kan beskattas 
med lägre skattesats (20 procent), är att företagaren tar större risk 
än en anställd, och att företagande är en samhällsaktivitet som 
statsmakterna vill uppmuntra. 3:12-reglerna har därav två sinsemellan 
motstående syften: Att ge fåmansföretagare en viss ekonomisk morot, 
men förhindra att reglerna används i alltför hög grad för att undgå höga 
progressiva skatter.

3:12-reglerna omfattar idag omkring 400 000 ägare till fåmansföretag. 
Reglerna har ändrats i stort sett vartannat år sedan deras tillkomst. 
De anses allmänt vara mycket komplexa, med svåra gränsdragningar 
i olika situationer och bristande förutsebarhet. I regeringens lista 
över kommande utredningar anges att dessa regler åter ska utredas 
för att kunna förenklas. Den ökande skillnaden i beskattning av 
arbete och kapital inom ramen för reglerna anges också av regeringen 
som en bidragande orsak till en växande skillnad mellan låg- och 
höginkomsttagare, som regeringen vill minska.62

Reglerna om räntefördelning för enskilda näringsidkare i inkomstslaget 
näringsverksamhet ger rätt att beskatta en viss andel av inkomsten som 
inkomst av kapital. De har tillkommit av samma principiella skäl som 
3:12-reglerna, men med perspektivet att möjliggöra lägre beskattad 
kapitalinkomst för dessa näringsidkare.  Även dessa regler är mycket 
komplexa och berör omkring 800 000 personer som har inkomst av 
näringsverksamhet, i allmänhet från jord- eller skogsbruk. Reglerna 
berör även företagare som driver sin verksamhet i form av enskild 
firma eller handels-/kommanditbolag.

62   Åkesson, Expressen, 2019-02-19 
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Företagare inom jord- och skogsbruk har för vana att ta professionell 
hjälp för att hantera dessa regler. Övriga enskilda näringsidkare med 
högre inkomster är relativt få. För dessa finns regler som, vid behov 
och vilja, möjliggör ombildning av verksamheten till aktiebolagsform. 
Successivt har det gjorts lättare att bilda aktiebolag i Sverige. Kravet på 
lägsta aktiekapital för bildande av aktiebolag är nu 50 000 kronor, och 
har av regeringen nyligen föreslagits sänkas till 25 000 kronor.

Genom en plattskattereform minskar skillnaden i skattesats mellan 
tjänst och kapitalinkomst. Behovet av 3:12-reglerna minskar likaså då. 
För att bibehålla det ekonomiska incitamentet för företagande och 
risktagande finns det argument för att bibehålla en möjlighet till lägre 
beskattad utdelning för fåmansföretagare. Regelverket kan även med 
detta skalas ned betydligt.

9.2. Beskattning av personaloptioner

Sverige saknar i dagsläget en fungerande beskattning av 
personaloptioner. Frågan har utretts återkommande utan nämnvärt 
resultat. En förklaring anses vara att den stora skillnaden i beskattning 
mellan tjänst och kapital riskerar leda till ett omfattande missbruk, om 
personaloptioner skulle undantas från förmånsbeskattning.

En platt skattemodell skulle kunna bidra till att låsa upp knutarna på 
detta område. Personaloptioner och andra incitamentsprogram finns 
för att binda nyckelmedarbetare till bolaget under en tid, då bolaget 
inte har möjlighet att betala dem tillräckligt konkurrenskraftiga löner, 
men bolagets tillväxt utlovar god framtida avkastning på aktier.63 

Genom en påtagligt minskad skillnad i skatten på arbete respektive 
kapitalinkomster skulle frågan om förmånsbeskattning bli 
inaktuell, eftersom ersättningen för en såld aktie erhållen genom en 
personaloption skulle beskattas med ungefär samma skattesats som 
om ersättningen erhållits som lön. Fördelen för den enskilde skulle 
fortsatt vara att optionen skulle erhållas till ett pris som vanligen skulle 
understiga den förväntade ersättningen vid en (framtida) realisation. 
Möjligen skulle man kunna hävda att platt skatt skulle minska 
attraktiviteten i dylika incitamentsprogram, eftersom skillnaden mot 
lönebeskattning skulle minska. Huvudpoängen med personaloptioner 
skulle dock fortsatt vara att den anställde skulle få ett delägande i 
bolaget till lägre pris än det förväntade framtida värdet. 

63   Se vidare i SOU 2016:23
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9.3. Expertskatten

På grund av hög skatt på tjänsteinkomster har Sverige tvingats införa 
särskilda skatteregler för utländska experter som under viss tid arbetar 
i Sverige. Dessa gäller både inom näringsliv och akademi. Reglerna 
har löpande kritiserats för att vara både snävt utformade och snålt 
tilltagna. Reglernas existens illustrerar i sig effekten av den progressiva 
inkomstskatten på tjänsteinkomster. 

Slopas den statliga skatten på tjänsteinkomster behövs sannolikt inte 
dessa regler. Då beskattas både utländska och inhemska experters 
arbetsinkomster likvärdigt och på en internationellt konkurrenskraftig 
nivå. En sådan platt skatt kan förstås kombineras med andra förmåner 
som arbetsgivaren kan erbjuda för att locka utländska experter, till 
exempel bostadsmöjligheter, pensionsprogram, med mera.

9.4. Rut- och rot–avdrag

Dessa avdrag (egentligen skattereduktioner) har tillkommit i en 
miljö med höga marginalskatter och stora skattekilar, det vill säga 
skillnader mellan lön före och efter skatt. Den statliga skatten på 
tjänsteinkomster och obligatoriska arbetsgivaravgifter ökar dessa kilar, 
hämmar efterfrågan på tjänster och främjar i praktiken efterfrågan på 
oredovisade tjänster.

Rot-avdrag kan göras med 30 procent av arbetskostnaden upp till viss 
nivå, och Rut-avdrag med 50 procent.

I en plattskattemiljö kan dessa avdrag ses över och eventuellt 
omprövas. Politiskt är det sannolikt inte möjligt att helt slopa avdragen. 
Det skulle även slå mot personer med lägre inkomster som utnyttjar 
avdragen och mot de tjänster för vilka avdrag medges. Avdragen, i 
synnerhet Rut, har därtill lett till att nya marknader har öppnats för 
vita jobb i tidigare svarta sektorer, ökad entreprenöriell aktivitet, och 
minskade skattekilar. Även innan Rut-avdraget infördes fanns möjlighet 
att köpa dylika tjänster på den vita marknaden, men så skedde i 
mycket låg utsträckning, och få etablerade bolag fanns inom sektorn 
hushållsnära tjänster.
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9.5. Grundavdrag och jobbskatteavdrag

Grundavdraget baseras på prisbasbeloppet och dras automatiskt från 
inkomster av lön och näringsverksamhet. Avdraget varierar från strax 
under 20 000 kronor för de lägsta inkomsterna, upp till som högst strax 
under 36 000 kronor för månadsinkomster på 10-12 000 kronor. För 
årsinkomster över 366 000 kronor är grundavdraget konstant, 13 700 
kronor. För personer över 65 år är grundavdraget förstärkt, och är som 
högst i nominella tal för inkomster omkring 207 000 kronor per år.

Till sin utformning är grundavdraget mindre för de lägsta inkomsterna, 
större inkomstskiktet över, för att sedan bli mindre igen. Ställer man 
upp grundavdraget i ett diagram blir det en puckelform, med en 
”slänt” på höger sida. Att det ser ut så har att göra med grundavdragets 
upprinnelse. I slutskedet av förhandlingarna om skattereformen 1990-
91 krävde LO ett grundavdrag riktat till dess breda medlemsgrupper. 
Därav kallas grundavdragets utformning ibland för ”LO-puckeln”. 
Effekten för dessa löntagargrupper blev att deras genomsnittliga skatt 
är lägre, men deras marginalskatt högre.

Jobbskatteavdraget innebär att skatten minskas med upp till 2 500 
kronor per månad på inkomster mellan 2 000 till 136 000 kronor per 
månad. Avdraget fasas in och fasas ut, vilket innebär att det påverkar 
såväl genomsnittlig skatt som marginalskatten på inkomster upp till 
drygt 360 000 kronor per år. 

För att undvika skattehöjningar för denna stora grupp bör 
jobbskatteavdraget behållas i systemet. På inkomster över denna 
nivå når man i princip fördelarna med en platt skatt, förutom att 
jobbskatteavdraget i nuvarande skepnad fasas ut på viss nivå vilket i 
vissa inkomstintervall höjer marginalskatten med tre procent.

I den svenska debatten har framförts förslag från Jacob Lundberg, 
chefekonom på Timbro, om ett enhetligt grundavdrag på 10 000 
kronor per månad.64 I många av våra konkurrentländer baseras 
grundavdraget på försörjningsbörda. Avdraget kan då uppgå till 
mellan 100 000 och 200 000 kronor. Dessa länder har dock ett annat 
socialförsäkringssystem än det traditionellt svenska. Jobbskatteavdrag 
erhålls inte på olika ersättningar ur socialförsäkringssystemen.

64  Lundberg och Svanborg-Sjövall, 2019, a.a.



66

 

Källa: Lundberg 2019a, Förenklade skatter på arbete: Ökad transparens och fler i jobb, Timbro, 2019

Vårt förslag är därför att jobbskatteavdragen behålls och att ett slopande 
av den statliga skatten på arbetsinkomster ses som en fortsatt sänkning 
av skatten på arbete, nu för personer med lite högre inkomster.
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KAPITEL 10.  
Relaterade reformförslag

10.1. Platt moms?

I flera av de länder i central- och östeuropa som införde enhetliga 
skattesystem under 1990- och 2000-talen, gjordes en poäng av 
att ha samma skattesats för flera skattebaser. Estland hade 
till exempel under flera år samma skattesats (20 procent) på 
arbetsinkomster, bolagsvinster (vid utdelning) och moms. Att på 
så sätt ha en och samma skattesats bidrar förstås till att förenkla 
skattesystemet. Samtidigt kan en differentiering av moms motiveras av 
fördelningspolitiska skäl, eller utifrån teorin om optimal beskattning 
(där sänkt moms på en vara eller tjänst kan medföra ökad ekonomisk 
aktivitet på den aktuella marknaden, med ökade skatteintäkter och 
samhällsekonomiskt positiva effekter som följd).

Vi har i vår framställning av olika skäl inte riktat in oss på att hitta en 
enhetlig skattesats för ett flertal skatter. Förslag om en enhetlig moms 
skulle väcka frågan om vilken som är den rimliga nivån, huruvida en 
sådan reform ska innebära oförändrade eller ökade skatteintäkter (som 
möjligen kunde växlas mot sänkta skatter på annat), om svårhanterade 
följdeffekter i andra delar av skattesystemet och om effekter för 
företag och konsumenter.65

Skulle skattesystemet vara ett oskrivet blad och kunna byggas upp från 
grunden – som fallet var efter kommunismens kollaps i många av de 
central- och östeuropeiska länderna – finns det relevanta argument för 
att låta skattesystemet innehålla så få skattesatser som möjligt. Sverige 
är dock inte i ett sådant läge. Vår syn på platt skatt är därför inriktad på 
arbetsinkomster. Bolagsskatten lämnar vi likaså utanför vår diskussion.

10.2. Kommunalskatten – begränsas?

Den kommunala beskattningsrätten innebär att skattesatsen varierar i 
landet, mellan drygt 29 och drygt 35 procent. Kommunalskatten utgörs 
av en skatt som beslutas av kommunen och en skatt som beslutas av 
landstinget (eller regionen). Således blir inte skatten helt enhetlig även 

65  Ett nyligt förslag till momsreform har lagts fram av Jacob Lundberg, chefekonom på Timbro, i 
rapporten En bred och enhetlig moms: Mer rättvisa och mindre krångel. Lundberg föreslår att fler 
verksamheter momsbeläggs och att en enhetlig skattesats tillämpas (för bibehållna momsintäkter 
skulle nivån bli 21,3 procent).
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med ett avskaffande av den statliga inkomstskatten, eftersom den 
skiljer sig åt mellan olika kommuner. 

Man kan, relaterat till detta, dock fråga sig hur väl systemet med 
kommunal beskattningsrätt fungerar, då kommunerna i allt väsentligt 
är ålagda av staten att tillhandahålla samma service, och genom det 
kommunala utjämningssystemet kompenseras i viss mån för att detta 
syfte ska uppnås. Samtidigt finns kritik mot utjämningssystemet, 
eftersom en löntagare i en högskattekommun får betala avsevärt 
mycket mer av sin inkomst för samma tjänster som en löntagare i en 
lågskattekommun. Dessa variationer kan både upplevas som orättvisa 
och ge fördelningspolitiskt regressiva effekter, vilket skulle kunna 
vara argument för en och samma skattesats i hela landet – eller i alla 
fall en begränsning av hur mycket kommunalskatten får avvika från 
genomsnittet.

Att kommuner och landsting kan besluta om sina skattesatser är 
en del av den djupt rotade geografiska maktdelningen i Sverige, 
det kommunala självstyret, och även starkt sammanflätat med det 
kommunala utjämningssystemet. Hur dessa system skulle behöva 
reformeras för att möjliggöra en helt enhetlig beskattning av 
arbetsinkomster i landet är en alltför omfattande diskussion för att 
kunna rymmas i denna skrift. Vi nöjer oss därför med att konstatera att 
den platta skatt vi föreslår kommer att vara platt på kommunal nivå, 
men variera mellan kommuner.

10.3. Arbetsgivaravgifterna – också skatt på arbete!

För en vanlig löntagare som får 1 000 kronor i bruttolön, före 
kommunal och eventuell statlig skatt, har arbetsgivaren betalat in 314 
kronor till staten i arbetsgivaravgifter. (Motsvarande för egenföretagare 
är egenavgifter, som är något lägre.) Arbetsgivaravgifter benämns 
ibland löneskatt, och är i normalfallet 31,42 procent av bruttolönen.  

Till sin konstruktion är arbetsgivaravgifterna tänkta att vara kopplade 
till socialförsäkringssystemet. En dryg tredjedel är dock ren skatt, 
nämligen den allmänna löneavgiften, som uppgår till 11,62 procent. 
Hela arbetsgivaravgiften betalas in till statskassan och medlen 
finns inte avsatta på något individuellt “konto”, som till exempel 
premiepensionsinbetalningar. I den andra änden, i de socialförsäkringar 
som ger ersättningar vid till exempel sjukdom, föräldraledighet med 
mera, är dessutom ersättningen begränsad av ett maxbelopp. Över 
en viss månadslön ökar inte den sjukpenninggrundande respektive 
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pensionsgrundande inkomsten – alla arbetsgivaravgifter över detta tak 
är då ren skatt. Försäkringsmässigheten är därmed begränsad. 

Varför är detta relevant att ta upp här? Jo, genom sin konstruktion har 
arbetsgivaravgifterna ett progressivt inslag, eftersom inbetalningar för 
löner över taken i högre utsträckning är ren skatt, genom att inte vara 
kopplat till finansiering av den individuella ersättningsnivån. Även den 
som just har börjat arbeta och inte har betalat in något till systemet har 
rätt till ersättningarna i socialförsäkringen. Det handlar därmed inte om 
en individuell försäkring eller ett individuellt “trygghetskonto”, utan om 
en omfördelning inom arbetsgivaravgiftssystemet, från dem som har 
höga löner och har arbetat länge, till arbetslösa och dem som nyligen 
börjat arbeta. 

Det finns olika sätt att göra arbetsgivaravgiftssystemet mer transparent. 
Ett är att lägga över de delar som inte är kopplade till pensionssystemet 
på inkomstskatten. På så sätt skulle alla löntagares löner öka, men 
samtidigt skulle det bli mer påtagligt hur mycket av lönen som försvinner 
i skatt. Ett ytterligare sätt vore att stärka försäkringsmässigheten, genom 
att arbetsgivaravgifter endast betalas upp till inkomster som utgör 
förmånstak i socialförsäkringen. Det skulle göra förhållandet mellan 
arbetsgivaravgiften och socialförsäkringssystemet mer “rakt”. Ett annat 
sätt att uppnå det syftet vore att kraftigt höja förmånstaken. Det vore 
dock dyrt ur ett statsfinansiellt perspektiv och skulle sannolikt minska 
incitamenten till arbete. Möjligheten till omfördelning inom systemet 
skulle minska med båda dessa reformer.

Även om vi ser goda skäl till en förändring av arbetsgivaravgifterna, 
med både en allmän sänkning och en högre försäkringsmässighet – 
och därmed en minskad progressivitet – som önskvärda, lägger vi av 
utrymmesskäl inte fram något förslag på området i denna skrift. 
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KAPITEL 11.  
Sverige kan få ett av världens bästa skattesystem!

11.1 Skattesystemets huvuddrag i dag

Inkomstskatten för låg- och medelinkomsttagare har sänkts betydligt 
under senare år genom jobbskatteavdrag. Detta samtidigt som dessa får 
förhållandevis mycket för inbetalda skatter och avgifter. Beskattningen 
av låg- och medelinkomsttagare i Sverige kan idag sammantaget inte 
ses som hög. Nu återstår att förbättra beskattningen för personer med 
lite högre inkomster.

Världens bästa skattesystem? Med det menar vi i vart fall på arbete. I 
Sverige är vi inte vana att tänka i positiva termer kring skatter, men vi 
vill framhålla möjligheterna. 

De huvudsakliga dragen i svensk beskattning menar vi är följande.

 à Bolagsbeskattningen fungerar relativt väl. Ny 
företagsbeskattning infördes 1 januari 2019. Den internationella 
utvecklingen måste följas och mer kan göras.

 à Beskattningen av kapitalinkomster kan och bör förbättras ur ett 
internationellt perspektiv, men de stora dragen fungerar.

 à Kapitaltillgångar beskattas inte i sig idag, utan genom skatt på 
avkastning. Tillväxthämmande skatter på kapitaltillgångar som 
har avskaffats de senaste decennierna bör inte återinföras.

 à Beskattning av konsumtion och miljöpåverkan fungerar överlag 
och ger uppenbara skatteintäkter, men behöver reformeras i 
viss mån. Det finns en uttalad politisk ambition för detta och 
även OECD har noterat det.

 à Det totala skattetrycket ligger kring 44 procent, och ska sättas i 
relation till nivån på välfärdsstatens åtaganden. Allt fler undrar 
vad de får för pengarna, eftersom det blir lättare att jämföra 
offentlig service mellan olika länder. Sverige har fortfarande 
mer generösa offentliga system i många delar, men ett ökande 
missnöje med bristande kvalitet och tillgänglighet.

Vår slutsats utifrån detta är att det är i beskattningen av något högre 
och höga arbetsinkomster som Sverige alltjämt utmärker sig negativt, 
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med en marginalbeskattning på mellan 60 och 75 procent. Detta är 
inte hållbart.

11.2 Om finansiering av reformer

Statens intäkter från statlig inkomstskatt, innefattande värnskatten, var 
2018 omkring 60 miljarder kronor.66 Skatt på pensioner utgör cirka tio 
miljarder av detta.

Vi lämnar inga detaljerade förslag till finansiering av den reform vi 
beskriver i denna skrift. Man bör i finansieringsdiskussionen hur som 
helst beakta att statskassan får en del “tillbaka” vid skattesänkningar. 
Om individer får mer i plånboken kan de använda pengarna på olika 
sätt, men både sparande och konsumtion beskattas, varför en del av 
skattesänkningen kommer tillbaka till statskassan. Det krävs inget 
antagande om dynamiska effekter för att se denna effekt - det räcker 
att utgå från befintliga konsumtions- och sparandemönster (även om 
t.ex. konjunktursvängningar kan förstärka eller försvaga effekten). 

Som del av det budgetpolitiska ramverket räknar regeringen av 
försiktighetsskäl inte med dynamiska effekter i statsbudgeten. 
Den rådande uppfattningen är att reformer som huvudregel ska 
finansieras fullt ut. Nationalekonomer studerar dock reformers 
självfinansieringsgrad, alltså hur mycket av skattebortfallet som 
kommer “tillbaka” genom förändrade beteenden, till exempel förändrat 
arbetsutbud.67 Dessa beräkningar är nödvändiga att beakta, för att 
man i finansieringsförslag inte ska höja andra skatter för mycket (så 
kallad överfinansiering). John Hassler, professor i nationalekonomi 
och tidigare ordförande för Finanspolitiska rådet, är en av dem som 
kritiserat den statiska beräkningsmodellen, där beteendeförändringar 
på grund av skatteförändringar inte tas i beaktande. Hassler framhåller 
att om man inte tar i beaktande att en skattehöjning kan leda till 
exempelvis färre arbetade timmar – och därmed en mindre skattebas, 
med lägre skatteintäkter som följd – så kan beräkningarna av hur 
mycket pengar staten får in genom skattehöjningen bli mycket 
missvisande.68 (Se resonemanget om Lafferkurvan i kapitel 2.).

Nationalekonomen Jacob Lundberg uppskattar med hjälp av 
beräkningar av arbetsutbudselasticiteter från Pirttilä och Selin (2011) 

66  ESV 2019, s. 14
67  “Självfinansieringsgraden är ett mått på en åtgärds långsiktiga offentligfinansiella effekt i förhål-

lande till den statiskt beräknade nettoeffekten”, som det uttrycks i regeringens beräkningskonven-
tioner. (Finansdepartementet, Beräkningskonventioner 2019, s. 78)

68  Sigfrid, 2017
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och Sørensen (2010) självfinansieringsgraden av avskaffad värnskatt 
till 193 procent, och avskaffande av hela den statliga inkomstskatten 
till 130 procent. Forskarna Ericsson och Flood har funnit att ett 
avskaffande av värnskatten och den statliga inkomstskatten inte 
skulle öka arbetsutbudet så mycket att reformerna skulle vara helt 
självfinansierande, men att 56 procent av det statiska intäktsbortfallet 
från avskaffad statlig inkomstskatt (inklusive värnskatten) skulle 
finansieras som en följd av ökat arbetsutbud, medan motsvarande siffra 
för enbart värnskatten beräknas till 80 procent. Ekonomen Gunnar 
Brådvik beräknade i Ekonomisk Debatt 2018 att ett avskaffande av 
den statliga inkomstskatten skulle ha en självfinansieringsgrad på 78 
procent.69  

I en rapport för Svenskt Näringsliv 2014 jämför nationalekonomerna 
Flood och Ericson effekterna av några olika förslag på förändringar av 
inkomstskatten, däribland avskaffande av värnskatten hela den statliga 
inkomstskatten. Avskaffad värnskatt, konstaterar Flood och Ericson, 
”är i det närmaste självfinansierad eller till och med mer än så”.70  Ett 
avskaffande av hela den statliga inkomstskatten skulle, vid antagande 
om oförändrat arbetsutbud, leda till ett skattebortfall på 39 miljarder 
kronor. (Vid tiden för rapporten drog den statliga inkomstskatten 
in omkring 47 miljarder kronor till staten, men eftersom den sänkta 
skatten leder ökade disponibla inkomster hos individer och hushåll 
skulle cirka åtta miljarder ”komma tillbaka” genom moms på 
konsumtion.) Författarna beräknar dock att ökningen i arbetstid av 
reformen skulle motsvara 50 000 heltidsjobb. Detta skulle medföra 
ökade skatteintäkter genom kommunalskatt, arbetsgivaravgifter och 
moms, vilket tillsammans med viss minskning av transfereringar 
skulle minska skattebortfallet till endast 17 miljarder kronor. Utöver 
dessa direkta effekter framhåller Flood och Ericson att andra 
positiva konsekvenser är troliga, som ”en kraftigt ökad lönsamhet av 
högre utbildning, att förutsättningarna för att rekrytera och behålla 
högutbildad arbetskraft förbättras och att en stor del av olikheten i 
skatt på arbete och kapital minskar”.71 

Ovanstående resonemang om beräkning av finansiering av 
skattereformer är viktiga att ha i åtanke i policydiskussioner, för att 
reformer ska kunna utformas på rätt sätt.

69  Brådvik, 2018, s. 52-65 
70  Flood & Ericson, 2014, s. 29
71  Ibid., s. 30
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KAPITEL 12.  
Effekter och fördelar med en platt skattemodell

Borttagande av den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster 
skulle ge en rad fördelar som vida skulle överstiga de initiala 
minskningar i skatteintäkter som uppkommer. Fördelarna kommer att 
visa sig successivt över tid.

Fördelar uppkommer på en rad områden och för ett flertal berörda 
aktörer:

 à Anställda
 à Företagare
 à Arbetsgivare
 à Nya och växande företag
 à Samhällsekonomin i stort

Den viktigaste effekten sammantaget är för samhället. Den mest 
påtagliga på kort sikt syns dock för anställda och företag. 

12.1. Fördelar för anställda

 à Det lönar sig bättre för välutbildade personer att arbeta mer. 
Marginalskatten på bruttolön kommer ner till drygt 30 procent. 
Därtill betalar givetvis arbetsgivaren arbetsgivaravgifter på lönen.

 à Utbildning lönar sig bättre genom att den så kallade 
utbildningspremien ökar. Utbildning är en kritisk fråga för 
Sverige och svenskt näringsliv. Produktivitet och BNP per 
person är avhängig hur väl utbildad svensk arbetskraft är. Detta 
är grunden för kommande års välfärd.

 à Likaså lönar sig vidareutbildning bättre, både den anställdes 
egen och den som erhålls genom arbetsgivare. En därpå 
följande högre lön ger en högre behållning efter skatt.

 à Lättare att bygga upp ett privat sparande. Det svenska privata 
sparandet anses lågt. En sänkt skatt på högre inkomster 
behöver inte gå till omedelbar konsumtion. Sannolikt kommer 
en andel att gå till sparande för att bygga upp en buffert och 
till pension. Ett ökat privat sparande gör även att nystartade 
företag lättare kan få kapital från friends and family. 
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Företagare blir mindre beroende av offentligt startkapital och 
olika bidrag. En del av detta ökade sparande kommer sannolikt 
även i ett senare skede civilsamhället till del.

 à Sparande kan användas till investeringar eller köp av eget 
boende. Vad avser boende kan ett större insatskapital komma 
att krävas under kommande år. Avdragsmöjligheter för räntor 
kan bli mindre generösa och banker kräva en större marginal 
liksom ökade amorteringar.

 à Ökad frihet att rå över och förändra sitt liv. Det blir åter möjligt 
att genom arbete göra ”klassresor”. Särskilt viktigt är detta för 
invandrare utan andra tillgångar än sin energi och sin kunskap. 
Ännu på 1960-talet var det möjligt att genom extra arbetsinsatser 
förändra en familjs liv. Därefter har resan behövt tas vägen via 
kapital i form av en bostad eller aktier som ökat i värde.

Den sista punkten är sannolikt den viktigaste sett ur ett större 
samhällsperspektiv. 

Färska siffror från Skandia visar att en civilingenjör född på 1990-talet 
behöver öka sitt sparande med drygt 2 000 kronor per månad jämfört 
med en kollega född på 1960-talet för att nå 80 procent av slutlönen 
i pension. Detta är utan hänsyn till eventuell tjänstepension och med 
beaktande att den yngre kollegan normalt inträder senare i arbetslivet 
än den äldre gjorde. Till betydande del beror det dock på att pensioner 
numera är premiebestämda och att pensionsåldern förväntas höjas. En 
del av poängen med en sänkt skatt på arbete är därför att ge individen 
större utrymme att spara till bibehållen pension.72

12.2. Fördelar för företag och arbetsgivare

Med slopad statlig inkomstskatt får svenska företag en internationellt 
konkurrenskraftig kostnad för välutbildade anställda. De får även lättare 
att på sikt finna rätt kompetens liksom att attrahera utländska experter.

Platt skatt skulle innebära:

 à Lägre kostnader för att anställa välutbildad arbetskraft
 à Ökad konkurrenskraft gentemot utländska konkurrenter
 à Lättare att rekrytera utländska experter
 à Större avkastning på investeringar i humankapital 

72  Skandia, 2019 
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12.3. Fördelar för entreprenörsledda företag och   
 entreprenörskap

Entreprenörer syresätts allmänt av ekonomisk frihet och god tillgång 
på riskkapital. Slopad statlig inkomstskatt på tjänst bidrar till båda. 
Därtill är förenklingar generellt sett positiva för entreprenörer.

De fördelar som redovisas för arbetsgivare när det gäller lägre 
kostnader för kvalificerad arbetskraft och ökad tillgång till både svensk 
och utländsk expertis gäller även för växande entreprenörsledda 
företag. Minskat behov av skatteplanering för ägare kring 3:12-reglerna 
ökar fokus på företagets verksamhet. Därtill stärks den internationella 
konkurrenskraften.

Genom en sänkning av skatten på kvalificerade arbetsinsatser sänks 
även skatten på kvalificerade tjänster, något som särskilt yngre och 
nystartade svenska bolag skulle dra fördel av. Notera här till vilken 
plats Sverige skulle förflytta sig i marginalskattetabellen i kapitel 6, från 
högst marginalskatt till närmare ett internationellt genomsnitt.

12.4. Fördelar för ägare till fåmansaktiebolag

De särskilda reglerna för ägare till fåmansföretag, 3:12-reglerna, 
berör idag cirka 300 000 aktiebolag och 400 000 ägare till dessa bolag. 
Reglerna skulle i en platt skattemodell kunna radikalt förenklas (se 
resonemang ovan i kapitel 9).

Detta medför att mycket av den planering som idag sker i och omkring 
fåmansaktiebolag blir ointressant. I den mån beslut idag fattas som 
leder till suboptimeringar i bolag kommer sådana att försvinna. Detta 
vore en oerhörd lättnad för ägare till fåmansföretag.

Vinster som idag endast kan tas ut till närmare 60 procents skatt, om 
inte bolagsskatten på vinsten räknas med, kommer att kunna tas ut 
till 30 procents skatt. Dessa kan därmed tas ut direkt, skattas av och 
återinvesteras i nya företag. Detta ökar effektiviteten i ekonomin.

Vem kan med precision säga hur mycket av en inkomst från ett 
fåmansföretag som är hänförligt till arbete och hur stor del som 
är avkastning på kapital, riskpremie eller ersättning för byggandet 
av företaget? Frågan kan inte avgöras kategoriskt, och blir snarast 
filosofisk. Dessa gränsdragningsproblem är ytterligare skäl till att 
skatten på arbete och kapital generellt bör vara likvärdig.
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12.5. Fördelar för samhället

De två mest uppenbara fördelarna för samhället är att en slopad statlig 
inkomstskatt på tjänst främjar utbildning och kompetensförsörjning till 
svenskt näringsliv och privat kapitaluppbyggnad. 

Dessa fördelar kan brytas ner enligt följande.

 à Förutsättningar för både ökad ekonomisk tillväxt och ökad 
produktivitet.

 à Ökad tillgång till privat kapital med alla de fördelar det innebär.
 à Den svenska beskattningen av arbetsinkomster blir internationellt 

konkurrenskraftig, så även vad avser marginalskatten. Detta är 
särskilt viktigt i en globaliserad ekonomi.

 à Lättare att locka – och behålla – ”the best and the brightest”.
 à Lättare att attrahera internationella företags huvudkontor 

till Sverige och med detta följande fördelar vad avser 
servicefunktioner och underentreprenörer/leverantörer.

12.6. Positiva effekter på rättvisa och moral

Både rättvisa och moral är subjektiva begrepp.

En platt skattemodell uppfyller kraven både på horisontell och vertikal 
rättvisa (se kapitel 2 ovan). Alla inkomsttagare erhåller i stort sett 
samma service och skydd från staten. Att alla skulle betala samma 
summa, en “klumpsummeskatt”, anses generellt sett inte rättvist. 

Med en proportionell beskattning kommer den med dubbel lön 
i förhållande till den andre, betala dubbelt så mycket för samma 
offentliga service och tjänster som den andre. Det i sig kan räcka. En 
proportionell platt skattemodell bör därmed kunna sägas uppfylla 
mycket högt ställda krav på rättvisa.

Även en progressiv beskattning anses uppfylla gängse krav på rättvisa, 
men har stora kostnader orsakade av de stigande marginaleffekterna 
och snedvridningar av ekonomiska beslut. Den proportionella 
beskattningen är ur ett effektivitetsperspektiv bättre, eftersom 
marginaleffekterna är desamma oavsett inkomst. Dessutom straffas 
inte extra ansträngning och arbete.

Vi har därför kommit till slutsatsen att en platt skattemodell är mest 
rättvis.
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