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1  Jag är tacksam för värdefulla diskussioner med Sandro Scocco, Sören Blomquist, Stefanie Heidrich, 
 Eva Mörk, Håkan Selin, Erik Spector och Daniel Waldenström.
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1  Inledning
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1.1  Skatter i Sverige
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2

3 

—————————————————————————————————————————————————————————

2 Om T(Y) är den totala skattebördan vid en inkomst på Y kronor, är den genomsnittliga skatten T(Y)/Y.
3  Detta kan uttryckas som t*a(Y)Y/Y=t*a(Y) vilket är en avtagande funktion eftersom andelen a(Y) är  
 avtagande i Y.
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Figur 1  – Marginalskatter och genomsnittliga skatter i Sverige med och utan jobbskatte-
avdrag för inkomståret 2010. JSA=Jobbskatteavdrag.
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1.2  Bolagsbeskattningens trender
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4

—————————————————————————————————————————————————————————

4  Anledningar till ökade intäkter från bolagsskatten kan vara en ökad vinstandel hos företagen på grund av 
ökad global ekonomisk integration samt en växande finansiell sektor. Detta diskuteras bland annat i Deve-
reux et al. (2004). En annan förklaring är att andelen företag som omfattas av bolagsskatten har ökat (en 
ökad bolagisering) och att det har skett en skiftning av inkomster från den personliga inkomstskattebasen 
till bolagskattebasen, vilket diskuteras i Mooij och Nicodème (2008).

Figur 2  – Utveckling av bolagsskatt i utvalda länder 1981-2010 (Källa: OECD)
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5

—————————————————————————————————————————————————————————

5 Även England planerar fram tills 2015 sänka sin bolagsskatt från 24 % till 20 %.
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1.3  Principer för inkomstbeskattning 

6

—————————————————————————————————————————————————————————

6 Den övergripande inkomstskatten har sitt ursprung i Vickrey (1947).
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—————————————————————————————————————————————————————————

7 Att minska möjligheterna för skatteplanering var ett av huvudargumenten till 1991 års skattereform i Sverige.
8  En individ med hög arbetsinkomst har incitament att, be en vän med låg marginalskatt att investera i 
hans eller hennes ställe, eftersom avkastnigen på denna investering kommer att beskattas enligt vännens, 
lägre marginalskatt.
9  I praktiken är det svårt för staten att skilja på vad som är konsumtion och sparande. Ett exempel är lån 
till vänner eller släktingar.
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1.4  Optimal beskattning 
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2  Skatt på arbete

10

—————————————————————————————————————————————————————————

10 Se till exempel Saez (2002). Med skattesystem menas här både skatter och transfereringar. 
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—————————————————————————————————————————————————————————

11  För egenföretagare finner vi en tydlig anhopning, men de implicerade skattebaselasticiteterna är små.
12  Ett liknande jobbskatteavdrag finns i USA, den så kallade ”Earned Income Tax Credit” (EITC). I jämförel-
se med det Svenska systemet riktar sig EITC till betydligt fattigare hushåll. En annan viktig skillnad är att 
det svenska jobbskatteavdraget innebär en skattesänkning för alla hushåll, oavsett inkomst medans EITC 
är ”puckelformat” i den meningen att skattekrediten först ökar med inkomsten, ligger sedan konstant, och 
sedan reduceras till noll i takt med att inkomsten ökar.
13  I en så kallad sökmodell som är populär bland arbetsmarknadsekonomer kan skattesänkningar av 
typen ”jobbskatteavdrag”  påverka sysselsättning och löner genom dess påverkan på sökbeteendet hos 
dem som redan är i arbetskraften. Det vill säga, individer anstränger sig mer att hitta jobb när belöningen 
av att arbeta relativt arbetslöshet ökar. 
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14

—————————————————————————————————————————————————————————

14 Notera att det är den totala skattebördan för varje individ som spelar roll för skatteintäkterna. Den 
totala skattebördan för en individ vid en viss inkomstnivå bestäms av samtliga marginalskatter upp till 
denna inkomstnivå.
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3  Skatt på kapital

3.1  Ekonomiska teorier om kapitalbeskattning i en sluten ekonomi 
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15

16

—————————————————————————————————————————————————————————

15  Detta är i linje med ett välkänt resultat i offentlig ekonomi som säger att om det finns marknadsimperfektio-
ner som till exempel monopolmakt, bör skattesystemet korrigera för dessa snedvridningar för att så gott det går 
återställa effektivitet i produktionen. Se Diamond och Mirrlees (1971) samt Stiglitz och Dasgupta (1971).
16  Det kvantitativa resultatet beror på hur stora vinsterna är i monopolsektorn (och i vilken mån de kan 
beskattas på andra sätt än genom kapitalskatter) samt på nivån på statens intäktskrav.
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17 

18 

—————————————————————————————————————————————————————————

17  Denna litteratur kallas ibland ”The New Dynamic Public Finance”, se Golosov et al. (2007).
18  För detaljer, se Bastani, Blomquist och Micheletto (2013).
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19 

20

3.2  Bolagsbeskattning 

—————————————————————————————————————————————————————————

19  Om korrelationen var perfekt, så skulle beskattning av arbetsinkomster vara tillräckligt i deras modell. I prakti-
ken är kapitalinkomster koncentrerade i toppen av fördelningen.
20  Piketty och Saez noterar främst två skäl till varför den optimala skatten på kapital inte är en ren arv-
skatt utan en kombination av arvskatt och andra kapitalskatter. Det första skälet är att gränsen är suddig 
mellan arbetsinkomster och kapitalinkomster. På grund av svårigheterna att skilja på ägande och kontroll 
i bolag, är det viktigt med en kapitalinkomstskatt. Det andra skälet är att avkastningar på kapital är osäkra 
och svåra att prediktera. Om en individ ärver en lägenhet i Stockholm år 1970  som är värd 100,000kr 
och sen säljer den för 10 miljoner år 2000, är det bättre att beskatta denna lägenhet kontinuerligt mellan 
1970 och 2000 genom en fastighetsskatt istället för att beskatta arvet på 100.000 med en stor arvskatt, 
baserat på en gissning av vad denna lägenhet kommer vara värd 30 år senare. 
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—————————————————————————————————————————————————————————

21  Ett problem med nuvarande regler är att bolagsskatten skapar en helt annan typ av snedvridning, nämligen 
en snedvridning i företagens val mellan lånefinansiering och finansiering via aktiemarknaden. Detta på grund av 
att ränteutgifter, men inte utdelningar är avdragsgilla gentemot bolagsskatten. Detta gynnar stora låneinstitut 
och banker, på bekostnad av aktieägare. Denna snedvridning skulle dock kunna elimineras genom att göra även 
utdelningar avdragsgilla.
22  Sörensen (2000) argumenterar att detta är en förklaring till varför effektiva bolagsskatter inte har 
förändrats så mycket i takt med att den ekonomiska integrationen har ökat. 
23  Det vill säga, även om sådana faktorer är viktiga, är det inte uppenbart att de ska finansieras av bolagsskatten. 
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24

25

—————————————————————————————————————————————————————————

24  Det är dock svårt att empiriskt hitta ett statistiskt samband mellan skatter på kapital och utvecklingen på 
kapitalstocken. Se till exempel Global Utmanings rapport ”Vad gör de rika med sina pengar?”.
25  Se även Harberger (2008a) och Harberger (2008b).
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4  Skattekonkurrens
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4.1  Skattekonkurrens, sortering och politisk ekonomi 

—————————————————————————————————————————————————————————

26  Detta är en välkänd insikt från teorin om allmän jämvikt, en skatt på kapital i en sektor, påverkar kapital i alla 
sektorer och sänker avkastningen på kapital i alla sektorer.
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27

—————————————————————————————————————————————————————————

27  Det krävs förmodligen väldigt stora inkomstskillnader, negativa förväntningar om den ekonomiska utveck-
lingen i det egna landet, eller stora skillnader i kvalitén på offentliga tjänster för att inducera migrationsresponser. 
Migrationen mellan välutvecklade länder är låg.  Faktum är att den låga arbetsrörligheten inom Europa innebär 
att Europa inte är ett optimalt valutaområde och har en försvårande effekt för en gemensam valuta (Se t.ex. 
Calmforsrapporten SOU 1996:158).
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—————————————————————————————————————————————————————————

28  Se Zissimos and Wooders (2008), Hindriks et al (2008), Pieretti och Zanaj (2011) samt Han et al. (2013).
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4.2  Konkurrens om arbetskraft

—————————————————————————————————————————————————————————

29  Wilson och Wildasin (2004)  drar slutsatsen att en möjlig indikator av välfärdshöjande skattekonkurrens är att 
den ökar den offentliga sektors storlek. Ekonomer bör rikta uppmärksamhet åt sådana teorier i ljuset av att det är 
svårt att empiriskt hitta något samband mellan skattekonkurrens och mindre skatteintäkter. 
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4.3  Konkurrens, infrastruktur, och den nya ekonomiska geografin 

30

—————————————————————————————————————————————————————————

30  För en utmärkt icke-teknisk översikt av denna litteratur se Forslid (2008).



42



43

5  Skatter och sparandeobalanser
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31

—————————————————————————————————————————————————————————

31  Sparandeobalanser diskuteras i Global Utmanings rapport ”Vad gör de rika med sina pengar?”.
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6  Policyrekommendationer



46

32

33

34

—————————————————————————————————————————————————————————

32  OECD (2011).
33  Se Diamond och Saez (2011).
34  För en översikt, se Leicester et al. (2013).
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35

36

37

—————————————————————————————————————————————————————————

35  Saez (2013) förespråkar en progressiv kapitalinkomstskatt som är noll för inkomster under en viss nivå, och 
som sedan antar att positivt värde över brytpunkten. Idén med denna kapitalskatt är att den endast betalas av de 
med höga kapitalinkomster. Brytpunkten kan justeras baserat på kapitalbehovet i ekonomin. Denna skatt undviker 
en exponentiell snedvridning av investeringarna över tiden, eftersom beskattningen innebär att individers förmö-
genheter förr eller senare reduceras ner till brytpunkten, och inte längre är föremål för beskattning.
36  OECD håller på att utveckla en enhetlig global standard för automatiskt utbyte av skatte- information, 
som kommer slutföras under 2014. Detta system innebär utbyte av systematisk och periodisk överföring 
av information från länder där Svenska skattebetalare har inkomster eller kapital. Ett sådant system inne-
bär kraftigt ökade möjligheter att upptäcka skattefusk, jämfört med ett avtal där det krävs en pågående 
utredning för att utbyte av information ska kunna ske.
37  Detta beskrivs i Waldenström (2011). Med den ”saknade” förmögenhet menas här förmögenhet som 
enligt nationalräkenskaperna inte konsumerades men samtidigt inte heller investerades i Sverige. Det bör 
noteras att denna typ av beräkningar är väldigt känsliga för mätfel.
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