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ETT ENKLARE OCH EFFEKTIVARE SKATTESYSTEM
Finanspolitiska rådet publicerar idag en särskild studie om det svenska skattesystemet. Studien visar
att skattesystemet kan reformeras så att det blir både enklare och ger samhällsekonomiska vinster.
En sådan reform kan genomföras med bibehållna skatteintäkter och oförändrad inkomstfördelning.
Skattesystemet har blivit komplicerat och ineffektivt
Skattereformen 1990/91 byggde på principen om likformig beskattning av förvärvsinkomster,
kapitalinkomster och fastigheter och förenklade skattesystemet. Likformigheten har sedan dess
successivt urholkats. Marginaleffekterna i förvärvsinkomstbeskattningen har skärpts, för kapitalinkomster finns fem olika skattesatser och momsen har differentierats. Skattesystemet har också
blivit mer komplicerat. Differentieringen av de olika skatteavdragen har t.ex. gjort det svårt att se
marginaleffekten av en löneökning. Därtill är 3:12-reglerna komplicerade och har på grund av
skatteskillnaden mellan skatten på förvärvsinkomst och kapitalinkomst lett till en betydande skatteplanering.
Minskade skattekilar och ökad likformighet ger samhällsekonomiska vinster
Skattekilar – skillnaden mellan vad en arbetsgivare betalar och vad en löntagare får efter skatt eller
skillnaden mellan vad ett företags vinst uppgår till och vad aktieägaren får i utdelning efter skatt –
skapar samhällsekonomiska kostnader. Givet en viss omfattning på offentligt finansierad
verksamhet bör skattekilarna vara så små som möjligt. Samhällsekonomiska kostnader uppstår
också när skattesystemet inte är likformigt, dvs. när vissa varor och tjänster eller vissa inkomster
får en gynnsammare beskattning än andra varor och tjänster eller andra inkomster. De beslut som
individer, hushåll eller företag fattar bör inte snedvridas av skattesystemet.
Ett enklare och effektivare skattesystem
Om marginalskatter sänks och nuvarande differentierade grund- och jobbskatteavdrag ersätts av
ett enhetligt skatteavdrag blir beskattningen av förvärvsinkomster enklare och skattekilarna mindre.
Beskattningen av kapitalinkomster, inklusive inkomster i form av hyresvärdet av boende i småhus,
bostadsrätt och ägarlägenhet, blir mindre snedvridande om nuvarande fem skattesatser och
fastighetsavgiften ersätts med en enhetlig skattesats. Genom att ersätta tre olika momsnivåer med
en enhetlig moms elimineras även de snedvridningar som dagens beskattning av konsumtionen ger
upphov till.
Skatteintäkterna och inkomstfördelningen kan hållas oförändrade
Vi beräknar effekterna av två alternativa reformer som gör skattesystemet enklare, med mindre
skattekilar och ökad likformighet, utan att skatteintäkterna eller inkomstfördelningen förändras. Vi
visar också att de föreslagna förändringarna ökar sysselsättningen och antalet arbetade timmar.
Dessa anpassningar ger en samhällsekonomisk vinst mätt som en ökning av BNP.
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