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Förord 

I början av 1990-talet genomfördes det som kommit att kallas för 
”århundradets skattereform”. Målet var att skapa ett långsiktigt 
stabilt skattesystem som var samhällsekonomiskt mer effektivt än 
det dåvarande systemet. Sedan skattereformen har ett stort antal 
förändringar gjorts och den bärande principen i skattereformen − 
principen om likformighet – har successivt urholkats. En annan 
förändring är att hushållens skuldsättning ökat till nivåer vi inte 
upplevt tidigare och problemen på bostadsmarknaden har vuxit. 
Skattereglernas utformning, inte minst ränteavdragen och 
realisationsvinstskatten, lyfts återkommande fram som delorsaker 
till problemen.  

ESO, vars uppdrag är att bredda och fördjupa underlaget för 
framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden, har i 
flera tidigare rapporter belyst olika aspekter av skattesystemet. 

I denna rapport till ESO föreslår Sven-Olof Lodin en alternativ 
konstruktion av kapital- och bostadsbeskattningen. Förslaget inne-
bär att en individs tillgångar och skulder läggs ihop i en ”box”. 
Nettot av tillgångarna antas ha en schablonmässig avkastning varje 
år, vilken beskattas löpande. 

Inspiration är hämtad från det system som tillämpats i 
Nederländerna sedan 2001 och i princip varit intakt sedan start. 
Men medan det nederländska boxsystemet lämnar både 
huvudbostaden och skulder i anslutning till denna utanför boxen, 
föreslås dessa ingå i den svenska versionen. En annan föregångare 
till förslaget i rapporten är det svenska investerarsparkontot. Men 
även här finns en viktig skillnad: medan investerarsparkontot är 
frivilligt är boxmodellen tänkt att göras obligatorisk.  

En omläggning av beskattningen på det här föreslagna sättet 
skulle innebära en genomgripande förändring. I rapporten diskute-
ras därför även hur övergångsregler kan utformas och de offentlig 



Förord  2017:4 

 

finansiella konsekvenserna av förslaget. Här visar beräkningarna att 
effekterna på skatteintäkterna är relativt små av införandet av en 
svensk boxmodell jämfört med nuvarande system.  

Vid alla förändringar av skattesystemet är fördelningseffekterna 
en viktig faktor som också är avgörande för genomförbarheten. 
Peter Englund bidrar därför i rapporten med en analys av förslagets 
fördelningseffekter.  

Även om den föreslagna modellen stundtals beskrivs på ett 
relativt detaljerat sätt i denna rapport krävs sannolikt ytterligare 
utredning innan en eventuell svensk boxmodell för kapital- och 
bostadsbeskattning kan bli verklighet. Min förhoppning är att 
rapporten ska utgöra ett konstruktivt bidrag i debatten om såväl 
bostadsmarknadens funktion som behovet av en skattereform.  

Arbetet med rapporten har följts av en referensgrupp där 
personer med god insikt i dessa frågor har ingått. Gruppen har letts 
av Yvonne Gustafsson, ledamot i ESO:s styrelse. Författarna svarar 
själva för innehåll, slutsatser och förslag i rapporten. 

 
Stockholm i september 2017 

 
 

Hans Lindblad 
Ordförande i ESO 
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Sammanfattning 

Inledning 

Denna studie presenterar en så kallad boxmodell för en enhetlig 
kapital- och fastighetsbeskattning1. Vad är då en boxmodell? 
Namnet är hämtat från den holländska modellen för schabloniserad 
beskattning av finansiella intäkter, som varit i det närmaste 
oförändrad sedan den introducerades 2001. Till skillnad från 
traditionell inkomstbeskattning är utgångspunkten att alla till-
gångar antas ge samma förväntade avkastning, inklusive natura-
förmåner och kapitalvinster. Grundtanken i boxmodellen är att 
tillgångar respektive skulder tas upp till sitt marknadsvärde och på 
nettot av tillgångar minus skulder beräknas en fast schabloniserad 
avkastning, på vilket skatt påläggs. 

I denna studie utvecklas en boxmodell för svenska förhållanden. 
Det kartläggs vilka statsfinansiella och fördelningsmässiga effekter 
som en omläggning till en boxmodell kan komma att medföra. 
Vidare diskuteras vilka problem som en övergång till boxmodellen 
kan innebära och hur olika övergångslösningar kan se ut.2  

Varför en boxmodell bör införas 

Den enhetlighet i beskattningen av kapitalinkomster som infördes 
med 1991 års stora skattereform har gradvis urholkats genom en 
                                                                                                                                                               
1 Studien utvidgar och fördjupar en tidigare presentation i Ekonomisk Debatt 2015, nr 7 och 
8. 
2 Förslaget till konstruktion av en svensk boxmodell (kapitel 2-6) har utförts av professor 
Sven-Olof Lodin. Den fördelningspolitiska analysen, som presenteras i kapitel 7, har utförts 
av professor Peter Englund. Båda författarna ansvarar för den samhällsekonomiska samman-
fattningen av det framlagda förslaget till boxmodell i kapitel 8. Susanna Kinnman har genom-
fört modellsimuleringarna i kapitel 7 och David Sundén har bidragit med att ta fram övriga 
tabeller rörande beskattningen i relevanta avseenden. 
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rad stora och små reformer. Systemet har förlorat sin likformighet 
vilket skapat problem som blivit alltmer besvärande framför allt på 
bostadsmarknaden. Genom det tak på fastighetsavgiften som inför-
des 2008 sänktes skattens nivå och den tappade sin koppling till 
marknadens värdering av boendet. Den låga skatten på fastigheter i 
förhållande till andra tillgångar har gynnat fastigheternas ägare och 
drivit upp fastighetspriserna. Samtidigt skiftades fastighetsbeskatt-
ningen delvis över till realiserade kapitalvinster, vilket har minskat 
utbudet av bostäder och ytterligare bidragit till att driva upp hus-
priserna. Vidare har en långtgående avdragsrätt för räntor stimule-
rat hushållens skuldsättning med negativa konsekvenser för 
risktagande och finansiell stabilitet. 

Den brist på balans mellan utbud och efterfrågan som föreligger 
på villa- och bostadsrättsmarknaden och som leder till förhöjda 
bostadspriser beror till stor del på de inlåsningseffekter som den 
existerande kapitalvinstbeskattningen vid försäljning förorsakar.3 
Problemen med det nuvarande systemet har ökat i betydelse i takt 
med att fastighetspriserna stigit. En övergång till ett lämpligare 
system har därmed blivit alltmer angeläget. Dagens ”flyttskatt” 
medför ju att den köpeskilling en bostadsägare erhåller efter skatt, 
trots skenande priser, ofta inte ger utrymme till flytt till en lik-
värdig eller, ännu mindre, till en dyrare bostad. Vid långa bostads-
innehav kan skatten vid försäljning bli betydande, vilket medför att 
incitamentet att byta bostad minskar. Härigenom förhindras en 
effektiv användning av det samlade bostadsbeståndet, varigenom 
bostadsbristen förvärras, samtidigt som det minskade utbudet av 
bostäder (drygt 40 procent mellan 2012 och 2016) leder till 
ytterligare prishöjningar. Köparna blir alltmer beroende av belå-
ning, vilket samtidigt underlättas av avdragsrätten för skuldräntor. 

En boxmodell förmår att hantera dessa problem, dels genom att 
beskattningen av värdestegring inte knyts till försäljningstillfället, 
varigenom inlåsningseffekten försvinner och utbudet av begagnade 
bostäder torde öka, dels genom att avdragsrätten för räntor 
begränsas, varigenom hushållens lånemöjligheter hålls nere.  

                                                                                                                                                               
3 I en tidigare ESO-rapport observerar Peter Birch Sørensen (2010) denna effekt av den nu-
varande kapitalvinstbeskattningen. Även han förordar i avsnitt 7.3 en övergång till en 
schabloniserad årlig beskattning av en uppskattad riskfri årlig värdestegring såväl för 
finansiella portföljinvesteringar som för egna hem. 
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Förslag på svensk boxmodell 

Den utformning av en boxmodell som föreslås i denna studie 
bygger i sina huvuddrag på den boxbeskattning som oförändrat har 
tillämpats i Nederländerna sedan 2001. Tanken är att boxmodellen 
ska ersätta större delen av dagens kapitalinkomstbeskattning, 
inklusive skatten på kapitalvinster, liksom de olika formerna av 
bostadsbeskattning. Modellen inkluderar inte bara småhus utan 
också bostadsrätter i boxen för att få större likformighet och 
rättvisa i bostadsbeskattningen. Alla personliga skulder som inte 
tillhör andra förvärvskällor ingår på minussidan i boxen. Skatte-
basen är en schablonberäknad avkastning beräknad på nettot i 
boxen (tillgångar minus skulder). Den beskattningsbara avkast-
ningen beräknas till 4 procent av nettovärdet om nettot är positivt, 
som beskattas med skattesatsen 30 procent, och till noll om nettot 
är negativt. Skulder som överstiger tillgångarnas värde ger således 
inget skatteavdrag. Schablonavkastningen på 4 procent är tänkt att 
inkludera såväl direkt som indirekt avkastning och innebär för-
enklat en skatt på 1,2 procent av nettot inom boxen. Det sker 
således inte någon beskattning vid försäljning av exempelvis bostad 
eller aktier utan skatten tas ut löpande under innehavstiden. 
Härmed försvinner helt och hållet den inlåsningseffekt som dagens 
realisationsvinstskatt kan medföra. Skatten kommer därmed inte 
att påverka ett försäljningsbeslut. 

Schablonavkastningen föreslås således vara fast och oberoende 
av ränte- och konjunkturläge. Alternativt vore det möjligt att låta 
schablonavkastningen variera, exempelvis med statsskuldräntans 
utveckling. Utvärderingarna av det holländska systemet har emel-
lertid alla framhållit styrkan av att ha en stabil och oförändrad 
avkastning oavsett konjunktur- och inflationsläge. Det gör inte 
bara skattesystemet utan hela ekonomin mer stabil. Därför har 
också här en fast avkastning på 4 procent valts. 

Av finansiella tillgångar ingår i boxen, förutom konventionellt 
banksparande, endast finansiella tillgångar som är föremål för 
marknadsnotering och inte ska beskattas på annat sätt. Det 
utesluter till exempel onoterade aktier, särskilt i så kallade 3:12-
bolag och andelar i andra företag. Sådana tillgångar som endast ger 
direktavkastning som konventionellt banksparande och som 
innebär en lägre avkastning men också en lägre risk föreslås med 
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hänsyn härtill endast tas upp till 50 procent i boxen. Det gäller 
också skulder. Om skuldavdraget medför att nettot av boxavkast-
ningen blir negativt, föreligger i den föreslagna boxmodellen inget 
avdrag för sådana negativa underskott. Härigenom kommer mot-
svarigheten till dagens höga ränteavdrag, som utgör den nuvarande 
beskattningens andra stora problem, att begränsas betydligt. 

 

Sammanfattning av skattebasen för den föreslagna box-
modellen 
På tillgångssidan ingår 

1. marknadsnoterade finansiella instrument, till sitt marknads-
värde 

2. 50 procent av nominellt sparande, till nominellt belopp 

3. privata kapitalförsäkringar till sitt värde beskattningsåret 
(men ej pensionsförsäkringar) 

4. bostäder: taxerade byggnadsvärdet på småhusfastigheter, och 
för bostadsrätter och ägarlägenheter dithörande andel av 
fastighetens taxeringsvärde. 

 
På skuldsidan ingår 50 procent av privata skulder som inte till-
hör annan förvärvskälla. 
 
På nettot av tillgångar och skulder beräknas en schablonin-
komst av 4 procent, som beskattas med 30 procent. Ingen av-
dragsrätt föreligger för negativt nettovärde av boxen. An-
norlunda uttryckt utgår beskattning med 1,2 procent av 
nettotillgångarnas värde. 

 
Vid sidan av boxbeskattningen kommer förvärvskällan ”inkomst av 
kapital” att bestå. Däri beskattas inkomsten från sådana tillgångar 
som inte kan ingå i boxmodellen på grund av värderingsproblem 
minus dithörande räntor. Hit hör bland annat inkomster från 
onoterade värdepapper, främst 3:12-aktier och, i analogi med ISK-
modellen (investeringssparkonto), vissa mycket stora värdepap-
persinnehav. Innehavarna kommer att beskattas för inkomster 
därifrån under inkomst av kapital. 
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Hur tillgångarna bör värderas i boxen 

Fastställande av skattebasen för finansiella tillgångar stöter inte på 
några särskilda tekniska problem. Noterade marknadsvärden kan 
tillämpas, liksom värdet av banktillgodohavanden och andra nomi-
nella tillgångar vilka finns lätt tillgängliga. 

Att värdera bostadstillgångar i en boxmodell stöter på betydligt 
större problem. Genom att bostadsrätter i dag faller utanför fastig-
hetsbeskattningen, liksom att den implicita avkastningen av det 
investerade kapitalet där inte beskattas annat än i form av kapital-
vinstskatt vid försäljning, uppstår i dag en betydande ojämlikhet i 
beskattningen av innehav av bostadsrätter jämfört med innehav av 
småhus. Noterade marknadspriser saknas i båda fallen. Den enda 
praktiskt användbara värderingsgrunden torde därför vara att 
anknyta till fastighetstaxeringssystemet även för bostadsrätts-
beskattningen. 

Det stora problemet gäller hur man i praktiken, i det enskilda 
fallet, ska kunna fastställa skattebasen när det inte finns någon 
tillfredställande marknadsvärdering. De bostäder som kommer att 
omfattas av boxmodellen är småhustaxerade fastigheter, vars antal 
2014 uppgick till 2 082 000, och 1 041 000 bostadsrätter samt ett 
okänt antal ägarlägenheter. Värderingen kan baseras på fastig-
heternas taxeringsvärden, som bygger på en årlig fastighetstaxering, 
som görs grundligare vart femte år. För samtliga fastigheter 
bestäms ett riktvärde med vilket mark- och byggnadsvärde multi-
pliceras för att på så sätt fånga in skillnaderna i värde beroende på 
lokala förhållanden. För det ändamålet har landet delats in i 9 300 
riktvärdeområden för att inom varje område kunna uppnå en 
likvärdig generell marknadsprisnivå, en s.k. riktvärdefaktor. Denna 
varierar mellan 1,5 och 40 och styr såväl markvärde- som byggnads-
värdenivån. 

I flerfamiljsfastigheter, som innefattar hyres-, bostadsrätts- och 
ägarlägenheter, ingår inte något som motsvarar lokalt lägesvärde. 
Markvärdet bestäms i stället främst genom exploateringsgrad (dvs. 
tillåten bostadsyta enligt beviljade byggnadslov på fastigheten). 
Bostadsytan värderas där med utgångspunkt från en försiktigt 
beräknad bruksvärdehyra. Härmed uppstår en låg värdering, sär-
skilt för bostadsrättsföreningar, med stora skillnader i värderingen 
av olika typer av bostäder. För att få en någorlunda jämn värdering 
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i boxmodellen har därför det taxerade byggnadsvärdet tagits som 
utgångspunkt för småhus, medan det för bostadsrättslägenheter 
varit dess andel i fastighetens totala taxeringsvärde. Byggnadsvärdet 
utgör i genomsnitt mer än 50 procent av det totala taxeringsvärdet 
för småhus. Värdeskillnaderna för byggnadsvärdena är mindre än 
för hela fastighetsvärdena som också inkluderar markvärden. 

I denna studie har sålunda det taxerade byggnadsvärdet valts 
som bostadskattebas för småhus. Skälen för detta är att en bostads-
investering i fler avseenden inte kan jämställas med en finansiell 
investering. Den senare är normalt likvid och görs enbart utifrån 
lönsamhetsperspektiv. En bostadsinvestering är klart mindre likvid 
och måste vid en försäljning i allmänhet ersättas med en ny bostad. 
Dessutom ligger en rad sociala faktorer bakom valet av bostad, 
framförallt beroende på familjens sammansättning. Det gör att 
bostad sällan väljs i syfte att få så god avkastning som möjligt. Mot 
denna bakgrund har i förslaget det taxerade byggnadsvärdet ansetts 
mest representativt och valts som skattebas för småhus.  

Hur skulderna bör hanteras i boxen 

Skattebasen för skulder kommer in som en negativ post i boxen. I 
och med att endast 50 procent av banksparandet föreslås ingå i 
skattebasen ska detsamma också gälla lånesidan.  

Hushållens totala skulder uppgick vid 2014 års taxering till 
3 104 miljarder kr och är fortfarande stigande trots det nyligen 
införda amorteringstvånget. Dessa kommer till övervägande del att 
ingå i boxen bortsett från den mindre del som hänför sig till andra 
förvärvskällor. Hushållens räntekostnader uppgick vid 2014 års 
taxering till 98,7 miljarder kr med högst belåning i och kring 
storstäderna. I jämförelse med dagens skattesystem blir det enligt 
det föreslagna systemet alltså ingen avdragsrätt för skulder som 
överstiger boxens samlade tillgångsvärde. Därmed måste dessa 
räntor betalas med beskattade medel, vilket innebär en skärpning av 
skattelagstiftningen. Den högre räntekostnaden kommer förmodli-
gen hålla belåningsgraden lägre än i dag. 
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Fastställande av skattesatsen och dess statsfinansiella 
effekter 

Den nuvarande svenska skattesatsen för kapitalinkomster är sedan 
1991 30 procent, densamma som i det holländska boxsystemet. 
Förslaget är att samma skattesats gäller i en svensk boxmodell. 
Enligt våra beräkningar skulle det ge en skatteinkomst för staten år 
2014 på närmare 67 miljarder kr.  

År 2014 är det sista undersökningsåret med fullständiga statist-
iska uppgifter avseende gällande skattesystem. Vi har därför 
simulerat effekter av en övergång till en boxmodell 2014. För att 
även se hur en boxmodell fungerar och hur dess stabilitetseffekter 
ter sig i olika konjunkturlägen görs motsvarande beräkningar för 
2006 (högkonjunktur) och 2010 (lågkonjunktur), vilka kan jäm-
föras med återhämtningsåret 2014. Resultaten framgår av nedan-
stående tabell. 



Sammanfattning  2017:4 

14 

Tabell Skatteinkomster inom boxmodellen med 4 procents 

schablonavkastning och 30 procent skatt  

Miljarder kronor  

 2006 2010 2014 
Hushållens beskattningsbara tillgångar inom boxen 3 394 4 061 4 890 
  Nominellt sparande (50 % av faktiskt värde)a 412 601 791 
  Aktier och fonderb 1 286 1 187 1 383 
  Kapitalförsäkringar 192 266 279 
  Taxeringsvärde bostadsrätterc 421 626 773 
  Taxerat byggnadsvärde småhus 1 082 1 380 1 665 
Hushållens låneskulder (50% av faktiskt värde)d 887 1 256 1 531 
Hushållens beskattningsbara nettotillgångar inom box 2 507 2 805 3 360 
Schablonintäkt (4% av hushållens beskattningsbara 
nettotillgångar)e 100 112 134 
Skatteinkomster inom boxmodellen (30% av schablon-
intäkten) 30 33,6 40,2 
Extra skatteinkomster p.g.a. begränsad skattereduktion 
för underskottf 8 9 12 
Beskattning enligt 3:12g 6 9 15 
Summa skatteinkomster med boxmodell 44 51 67 
Not: a Inkluderar inlåning, obligationer och svenska räntefonder. 

b Inkluderar svenska och utländska noterade aktier samt svenska och utländska fonder (exkl. 
svenska räntefonder). 
c Värdet för 2006 är imputerat utifrån 2010 års taxeringsvärde som andel av SCB:s uppskattade 
bostadsrättsandelar (46 procent). 
d Inkluderar hushållens lån i bank och bostadsinstitut och övriga lån (exkl. CSN). 
e Beräknad som 4% schablonavkastning på hushållens tillgångar och skulder. 
f Försiktighetsvis beräknad som 50% x 30% av skattereduktionen för underskott. Värdet för 2014 
är imputerat med värdet för 2013. 
g Av beräkningstekniska skäl, måste denna post, avseende 3:12 aktier, vars intäkter både nu och 
enligt modellen beskattas i inkomst av kapital, utjämningsvis läggas till boxresultatet. 

 
Jämfört med gällande skattelagstiftning ger förslaget till boxmodell 
för 2014, inklusive beskattningen av småföretagare, ett ökat skatte-
uttag med 3,8 miljarder kr. Boxmodellen innebär att även en 
schablonmässigt beräknad årlig värdestegring ingår i skattebasen 
samtidigt som kapitalvinstbeskattningen vid en senare försäljning 
är slopad. Bara värdet av en tidigareläggning av beskattningen kan 
beräknas motsvara ca en tredjedel av den nu gällande kapitalvinst-
beskattningen, vilket är en viktig fördel, utöver minskad inlås-
ningseffekt, jämfört med nuvarande konstruktion.  
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Hur kan en övergång till boxmodellen gå till? 

Boxmodellen är endast tänkt att beskatta årets schablonavkastning 
på hushållens tillgångar. Frågan är då hur man ska göra med tidi-
gare inträffad värdeförändring när systemet införs. Det är ofrån-
komligt att den värdeförändring som skett före övergången av-
skattas på något sätt. 

För kapitaltillgångar där all avkastning kommer i form av 
direktavkastning, som banksparande, uppstår inga övergångs-
problem över huvud taget då ingen latent skatteskuld finns. 
Detsamma gäller sådana kapitaltillgångar vilka investerats inom 
ramen för existerande ISK-modell. De senare utgör 2015 bl.a. 2/3 
av hushållens aktieinnehav eller ca 500 miljarder kr vid 2015 års 
utgång4 och har genom åren ökat snabbt.  

För övriga aktier och andra tillgångar med marknadsnoteringar 
kan emellertid latenta skatteskulder förekomma. För dessa bör viss 
schabloniserad men begränsad beskattning vara nödvändig. Ett 
godtagbart förslag kan kanske vara att bestämma skatten till 
10 procent av marknadsvärdet, om den skattskyldige inte kan göra 
troligt att förlust har uppstått, i vilket fall skatten bör vara noll. 
Eventuellt kan skatten sättas lägre än 10 procent av marknadsvärdet 
om vinsten är liten. 

Också för skulder kan en viss dämpande övergångsregel vara 
lämplig, då avdragsrätten för underskott inte föreligger i box-
modellen och då heller inte något ränteavdrag finns i modellen 
utom skuldavdrag inom boxen. Övergångsvis kan en begränsad 
avdragsrätt införas för negativt boxnetto, som uppstått på grund av 
att skulderna överstiger de sammanräknade tillgångarna. Exempel-
vis kan man under fem år från övergången medge ett årligt avdrag 
på 20 procent av det negativa nettot vid övergången. 

Även när det gäller bostäder bör någon form av beskattning för 
upplupen värdestegring ske. Flera olika möjligheter diskuteras i 
rapporten. Det förslag som studien stannat inför innebär samman-
fattningsvis följande. 

Förslaget innebär att 40 procent av det vid övergången gällande 
taxeringsvärdet för bostaden (3 500 miljarder kr vid 2015 års 
taxering) kan uppskattas som en genomsnittlig värdestegring som 
                                                                                                                                                               
4 Sammanställning av uppgifter från Fondbolagens förening och Skatteverket. 
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bör behandlas som vinst, vilken blir skattepliktig till en skattesats 
av 22 procent vid nästa försäljning, så långt som överskottet med 
beaktande av köpeskillingen för eventuell ersättningsbostad räcker. 
Om en förlust kan visas föreligga fram till övergången utgår ingen 
skatt. Övergångsregeln träffar endast värdestegring som inträffar 
före införandet av boxmodellen. Uppskattningsvis kommer detta 
att över tiden generera en sammanlagd inkomstförstärkning för 
staten på ca 30 miljarder kr. Övergångsskatten förfaller normalt vid 
framtida försäljningar under förutsättning att positivt flöde uppstår 
sedan kostnaden för eventuellt ny bostad avräknats. 

Vilka fördelningseffekter uppstår?  

Boxmodellen innebär ett radikalt avsteg från dagens system för 
kapitalbeskattning. Olika hushåll påverkas på skilda sätt. För 
flertalet bostadsägare kommer den löpande skattebelastningen att 
bli större med en boxmodell än dagens fastighetsavgift. För de 
flesta blir ökningen liten, men för hushåll som i dag ligger långt 
över fastighetsskattens brytpunkt kan ökningen bli betydande. I 
gengäld bortfaller dagens realisationsvinstskatt helt och hållet. 
Vidare kommer högt belånade hushåll få en skattehöjning eftersom 
negativa boxvärden inte ger någon skattereduktion. Frågan är hur 
dessa delvis motverkande effekter påverkar de enskilda hushållens 
samlade skattebetalningar och därigenom fördelningen av dispo-
nibla inkomster mellan olika hushållsgrupper. 

Med hjälp av Statistiska Centralbyråns s.k. FASIT-modell5 har 
simuleringar gjorts som jämför boxmodellen med dagens system 
för kapitalbeskattning. Kalkylen är statisk i den meningen att alla 
slag av inkomster före skatt, inklusive kapitalinkomster och 
ränteutgifter, förutsätts vara desamma i de båda skattesystemen. Vi 
bortser alltså från att ändrade skatteintäkter på ett eller annat sätt 
kommer att bäras av dagens eller framtida skattebetalare liksom 
från att skattesystemet kan påverka hushållens beteende och 
därmed skattebaserna i olika avseenden.  

 
 

                                                                                                                                                               
5 Fördelningsanalytiskt verktyg för inkomster och transfereringar. 
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I punktvis sammanfattning visar fördelningsanalysen att: 

 Effekterna av en övergång till boxbeskattning är genomgående 
små vid dagens låga ränteläge, men större om de utvärderas vid 
en högre ränta. 

 En övergång till boxbeskattning ger högre skattebetalningar, 
och alltså minskad disponibel inkomst. 

 Barnfamiljer påverkas mer negativt än hushåll utan barn. 

 Hushåll som äger sina bostäder påverkas mer negativt än hyres-
gäster. 

 Unga och medelålders hushåll påverkas mer negativt än äldre. 

 De regionala skillnaderna är små. 

 Höginkomsttagare tenderar att påverkas mer negativt än låg-
inkomsttagare. 

 En övergång till boxbeskattning kan väntas leda till måttligt 
sänkta bostadspriser. Detta kommer att framför allt drabba äldre 
hushåll. 

Vilka samhällsekonomiska effekter kan förväntas? 

Förutom den stora förenkling av beskattningen, som boxmodellen 
skulle innebära för såväl skattskyldiga som skattemyndigheten, 
skulle flera positiva samhällsekonomiska effekter, som förmodligen 
är av ännu större vikt, kunna uppkomma. Först och främst skulle 
en mer likvärdig kapitalinkomstbeskattning erhållas, vilket minskar 
förekommande marknadssnedvridningar av skatteskäl. Den skatte-
mässigt alltför gynnsamma behandling av hushållens bostads-
investeringar skulle reduceras. Särskilt gäller detta bostadsrätter. 
Likaså skulle hushållens upplåning behandlas på ett principiellt 
riktigare sätt vilket innebär en mindre benägenhet att uppta stora 
lån. 

Vidare försvinner de inlåsningseffekter på bostadsmarknaden – för 
både villor och bostadsrätter – som dagens kapitalvinstbeskattning 
vid försäljning medför. I och med att den årliga värdeförändringen 
beaktas vid avkastningsberäkningen i boxen, skulle det inte kosta 
någon skatt att flytta från ett större boende till ett mindre eller från 
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ägd bostad till hyreslägenhet. Husägaren skulle inte bygga upp 
någon stor latent skatteskuld. I dag utgör ”flyttskatten” ett all-
varligt hinder för försäljning i många fall. Effekten av en övergång 
till ett boxsystem blir ett ökat utbud av såväl villor som bostads-
rätter, vilket leder till ökad rörlighet och ett bättre utnyttjande av 
det totala bostadskapitalet än i dag och en bättre balans på 
bostadsmarknaden utan de störningar dagens skattesystem medför. 

En viktig effekt av boxmodellen är också att räntekostnader upp 
till den schabloniserade avkastningsnivån skulle få en adekvat 
behandling med rätt till kvittning mot den sammanlagda schablon-
mässigt beräknade kapitalinkomsten (inklusive fastighetsavkast-
ning). Däremot skulle inte större belåning än som täcks av till-
gångarnas skattemässiga värde ge rätt till avdrag. Genom att inte 
medge avdrag för negativa boxnetton innebär boxmodellen att den 
fördelaktiga skattebehandlingen av belåning för konsumtionsända-
mål skulle upphöra. Den leder i dag, tillsammans med det delvis 
skattedrivna höga prisläget på bostäder, till hög och samhälls-
ekonomiskt destabiliserande upplåning. Genom införandet av en 
boxmodell reduceras och desarmeras ränteavdragsfrågan till sina rätta 
proportioner och kommer inte längre att innebära samma stora 
samhällsproblem. 

Sammantaget skulle en övergång till boxmodellen medföra 
betydande förbättringar av samhällsekonomins funktionssätt. Även 
om en övergång till boxmodellen skulle vara en omvälvande reform, 
visar erfarenheten att det ofta faktiskt kan vara lättare att 
genomföra radikala nya helhetslösningar på hela problemområden 
än mindre tekniska skatteförändringar för att lösa partiella 
problem, där många särintressen har lättare att finna argument och 
få stöd för status quo eller partiella reformer som bryter sönder 
skattesystemets homogenitet. Vi får se om den här skisserade 
boxmodellen kan bekräfta den erfarenheten. En parlamentarisk och 
blocköverskridande vidareutredning bör tillsättas för att undersöka 
om en övergång till en boxmodell av ovan skisserat slag politiskt 
kan vara en väg för Sverige att gå.  
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Summary 

Introduction 

This study presents a “box model” for uniform capital income and 
property taxation.6 What, then, is a box model? The name is taken 
from the Dutch model for standard taxation of financial income, 
which has remained essentially unchanged since it was introduced 
in 2001. Unlike traditional income taxation, the point of departure 
is that all assets are presumed to generate the same expected return, 
including benefits in kind and capital gains. The fundamental 
premise of the box model is that assets and liabilities are reported 
at market value and a fixed standard return is calculated on the net 
of assets less liabilities, upon which tax is levied.  

A box model adjusted to Swedish conditions is developed in this 
study. The potential effects on public finances and distribution 
caused by a switch to a box model are identified. The problems that 
a transition to the box model might entail and possible transitional 
solutions are also discussed.7  

Why a box model should be implemented 

The uniformity in capital income taxation introduced with the 
major tax reform of 1991 has been gradually undermined through 
several major and minor reforms. The system has lost its 
                                                                                                                                                               
6 The study expands and delves deeper into an earlier presentation in Ekonomisk Debatt 
2015, nos. 7 and 8. 
7 The proposed design of a Swedish box model (Chapters 2-6) was prepared by Professor 
Sven-Olof Lodin. The distribution policy analysis presented in Chapter 7 was performed by 
Professor Peter Englund. The authors co-wrote the economic summary of the box model 
proposal presented in Chapter 8. Susanna Kinnman performed the model simulations in 
Chapter 8 and David Sundén produced other tables related to the relevant aspects of the 
taxation. 
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homogeneity, which has created problems that have become 
increasingly troublesome, particularly in the housing market. The 
cap on the property charge introduced in 2008 lowered the level of 
property tax and severed the link to the market value of the home. 
The low tax on property in relation to other assets has benefited 
homeowners and driven up real estate prices. In parallel, property 
taxation was shifted to some extent to realised capital gains, which 
has diminished the housing supply and further contributed to 
driving house prices up. Moreover, generous allowable deductions 
of interest expenses have stimulated household indebtedness, with 
adverse consequences on risk-taking and financial stability. 

The imbalance between supply and demand in the market for 
houses and cooperative flats, which is leading to higher housing 
prices, is largely due to the lock-in effects caused by existing capital 
gains taxation at the time of sale.8 The problems with the current 
system have become more significant in pace with rising real estate 
prices. A transition to a more appropriate system has thus become 
more pressing. Due to the current “moving tax”, as the capital 
gains tax on the profit is triggered by sales, the proceeds that a 
homeowner gets after tax are often not sufficient to move to an 
equivalent or, even less so, more expensive home, in spite of rapidly 
rising prices. In cases of long-term ownership, taxes upon sale of a 
home can be substantial, which reduces the incentive to move 
house. This obstructs efficient utilisation of the total housing 
stock, which exacerbates the housing shortage, while the reduced 
housing supply (about 40 per cent reduction in number of one-
family houses at sale between 2012 and 2016) is leading to further 
price increases. Buyers are becoming increasingly dependent upon 
mortgage loans, while borrowing is facilitated by the deductibility 
of interest on debt. 

A box model is capable of managing these problems, partly 
because taxation of the appreciation in value is not tied to the sale 
of the property. This eliminates the lock-in effect and the supply of 
previously owned homes should increase, partly through limitation 

                                                                                                                                                               
8 In an earlier ESO report, Peter Birch Sørensen (2010) observes this effect of the current 
capital gains taxation. In Section 7.3, he also recommends a switch to standardised annual 
taxation of an imputed annual risk-free appreciation in value for both financial portfolio 
investments and owner-occupied dwellings. 
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of the interest deduction, which constrains household access to 
loans.  

Proposal for a Swedish box model 

The main elements of the design of the box model proposed in this 
study are based on the box taxation that has been applied with no 
changes in the Netherlands since 2001. The idea is that the box 
model will replace most of the present capital income taxation, 
including capital gains tax, as well as the various forms of 
residential property taxation. The model includes both one-and 
two-family houses and cooperative flats in the box to achieve 
greater uniformity and fairness in residential property taxation. All 
personal debts that are not associated with other sources of income 
are included in the debit side of the box. The tax base is a 
standardised yield calculated on the net within the box (assets 
minus liabilities). The taxable yield is imputed at 4 per cent of the 
net value if the net is positive, which is taxed at 30 per cent, and at 
zero if the net is negative. Debts that exceed the value of the assets 
thus do not qualify for a tax deduction. The standard tax of 4 per 
cent is intended to include both direct and indirect yield and, 
effectively entails a tax of 1.2 per cent of the net within the box. 
There is thus no taxation upon sale of a home or shares of stock, 
for example. The tax is instead levied on an ongoing basis over the 
period the asset is held. This completely eliminates the lock-in 
effect that the current capital gains tax can cause. As a result, the 
tax will have no effect on a decision to sell. 

Under this proposal, the standard yield would thus be fixed and 
independent of the current interest rate and business cycle. 
Alternatively, it would be possible to allow the standard yield to 
vary, for example, along with the treasury-bill yield. Evaluations of 
the Dutch system have, however, all emphasised the strength of 
having a stable and unchanged yield regardless of economic 
conditions and inflation. This makes not only the tax system but 
the entire economy more stable. Therefore, a fixed yield of 4 per 
cent has been chosen. 

In addition to conventional bank savings, only market-listed 
financial assets that are not subject to other taxation are included in 
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the box. This excludes, for example, unlisted shares, especially in 
“3:12” companies, and participating interests in other companies. 
The proposal is to include in the box only 50 per cent of assets that 
generate only direct yield, such as conventional bank savings, 
considering that these are associated with lower return but also 
lower risk. This also applies to debt. If the net box value is negative 
after debt is subtracted, the proposed box model does not allow 
any deduction. Consequently, the equivalent to the present high 
interest deduction, which is the other major problem with taxation 
at present, will be very restrictive.  

 

Summary of the tax base for the proposed box model 
 
Included on the asset side: 

1. Market-listed financial instruments, at market value 

2. 50 per cent of nominal assets, at nominal amount 

3. Private endowment insurance policies, at the value for the tax 
year (but not pension insurance policies) 

4. Residential property, at the assessed building value for 
houses and, for cooperative and freehold flats, the associated 
share of the assessed tax value of the property.  

 
Fifty per cent of private debts that are not linked to another 
source of income are included on the liability side. 
 
A standard income of 4 per cent is calculated on the net of 
assets and liabilities, which is taxed at 30 per cent. Any 
negative net value in the box is not tax deductible. In other 
words, the value of net assets is taxed at 1.2 per cent. 

 
Alongside box taxation, “capital income” will be retained as a 
category of taxable income in the income tax system to a limited 
extent. This will apply to assets that cannot be included in the box 
due to valuation problems, where income minus associated interest 
will be taxed. This includes, for example, income from unlisted 
securities, primarily 3:12 shares and, analogous to the ISK model 
(so called “investeringssparkonton”, ISK), certain substantial 



 2017:4 Summary 

23 

securities holdings. The owners will be taxed on income derived 
from these assets under capital income. 

How assets should be valued in the box 

Determination of the tax base for financial assets does not entail 
any particular technical problems. Quoted market values can be 
applied, as well as the value of bank deposits and other easily 
available nominal assets. 

Valuing residential property assets in a box model runs into 
considerably bigger problems. At present, because cooperative flats 
are not subject to property taxation and because the implicit yield 
on the capital invested is not taxed other than in the form of capital 
gains tax upon sale of the property, there is considerable inequity 
between taxation of ownership of cooperative flats compared to 
ownership of houses. In both cases, quoted market prices are 
unavailable. The only feasible basis of valuation should therefore be 
to also link taxation of cooperative flats to the property taxation 
system.  

The big problem has to do with how to determine the tax base 
in practise, in each individual case, where there is no satisfactory 
market valuation. The residential properties that will be covered by 
the box model are those taxed as one- and two-family houses, of 
which there were 2 082 000 in 2014, and 1 041 000 cooperative 
flats, as well as an unknown number of freehold flats. The valuation 
can be based on the assessed tax value of the properties, which is 
based on an annual rating, which is performed more exhaustively 
every five years. A base-factor is determined for all properties, by 
which land and building values are multiplied in order to account 
for the differences in value depending upon local conditions. 
Towards that end, the country has been divided into 9 300 value 
zones in order to obtain an equivalent general market price level – a 
“base value factor” – in each zone. This varies between 1.5 and 40 
and guides the levels for both land and building values. 

Nothing equivalent to the location value is included for multi-
family dwellings, which include rental flats, cooperative flats and 
freehold flats. Land value is instead determined primarily through 
the floor area ratio (that is, the ratio of the permitted dwelling 
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space according to the building permission granted for the 
property relative to the footprint of the building). There, the 
dwelling space is valued based on a conservatively estimated utility-
value rent (bruksvärdehyra). This results in a low valuation, 
especially for housing cooperatives, with large differences in the 
valuation of different types of residential property. In order to 
obtain a relatively equal valuation in the box model, the assessed tax 
value of the building has therefore been used for one- and two-
family houses, while the share of the property’s total assessed tax 
value has been used for cooperative flats. On average, the building 
value accounts for more than 50 per cent of the total assessed tax 
value of one- and two-family houses. The differences in building 
values are less than for total property values that also include land 
values. 

In this study, the assessed tax value of the building has thus 
been chosen as the residential property tax base for houses. The 
reason for this is that, in several respects, investment in a home is 
not comparable to a financial investment. The latter is normally 
liquid and is made only from a profitability perspective. An 
investment in a home is clearly less liquid and when the home is 
sold, it must generally be replaced by a new home. There are also 
several social factors behind the choice of home, primarily 
dependent upon the composition of the family. As a result, a home 
is rarely chosen with a view to achieving optimal yield. In the light 
of this, the assessed tax value of the building has been deemed most 
representative and has been chosen as the tax base for houses in 
this proposal.  

How debts should be valued in the box 

The tax base for debts comes in as a debit entry in the box. In that 
the proposal calls for only 50 per cent of bank savings to be 
included in the tax base, the same should apply to the debt side.  

As of the 2014 tax year, total household debt amounted to SEK 
3 104 billion and is still rising, in spite of the recently implemented 
amortisation requirement. The majority of these debts will be 
included in the box, apart from the minor portion attributable to 
other sources of income. As of the 2014 tax year, household 
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interest expenses amounted to SEK 98.7 billion, with the highest 
borrowing in and near large cities. Unlike the present tax system, 
deductions will not be allowed for debts that exceed the aggregate 
asset value of the box under the proposed system. Thus, interest 
must be paid with taxed funds, which entails a tightening of tax 
legislation. The higher after-tax interest value is likely to be lower 
than it is in the present system. 

Determination of the tax rate and the effects on public 
finances 

The present Swedish tax rate for capital income has been 30 per 
cent since 1991, the same as in the Dutch box system. The proposal 
is for the same tax rate to apply in a Swedish box model. According 
to our calculations, that would have generated tax revenue of 
almost SEK 67 billion for the central government in 2014.  

2014 is the last studied year for which complete statistical 
information is available concerning the tax system. We have 
therefore simulated the effects of a transition to a box model in 
2014. In order to also see how a box model works in various phases 
of the business cycle, corresponding calculations were performed 
for 2006 (economic boom) and 2010 (recession), which can be 
compared to the recovery year of 2014. The results are shown in 
the table below. 
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Table Tax revenue within the box model with 4 per cent standardised 

yield taxed at 30 per cent  

SEK billions  

 2006 2010 2014 
Household taxable assets inside the box 3,394 4,061 4,890 
 Nominal assets (50% of actual value)a 412 601 791 
 Equities and UCITS fundsb 1,286 1,187 1,383 
 Endowment insurance 192 266 279 
 Assessed tax value, cooperative flatsc 421 626 773 
 Assessed tax value of buildings, houses  1,082 1,380 1,665 
Households debt (50% of actual value)d 887 1,256 1,531 
Household taxable net assets inside the box 2,507 2,805 3,360 
Standardised income (4% of household taxable net 
assets)e 100 112 134 
Tax revenue within the box model (30% of standardised 
income) 30 33.6 40.2 
Additional tax revenue due to eliminated tax reduction for 
deficitsf 8 9 12 
Taxation according to 3:12g 6 9 15 
Total tax revenue under the box model 44 51 67 
Note: a Includes deposits, bonds and Swedish fixed income funds. 

b Includes Swedish and foreign listed equities and Swedish and foreign UCITS funds (excluding 
Swedish fixed income funds). 
c The value for 2006 is imputed based on assessed tax value for 2010 as a proportion of Statistics 
Sweden’s estimated shares in cooperative flats (46 per cent). 
d Includes household loans with banks and mortgage institutions and other loans (excluding CSN 
student loans). 
e Calculated as 4% standardised yield on household assets and liabilities. 
f Conservatively calculated as 50% x 30% of the tax reduction for deficits. The value for 2014 is 
imputed with the value for 2013. 
g For technical calculation reasons, this item with regard to 3:12 shares, income from which is 
taxed as capital income both presently and in the model, must be added to the box net for 
equalisation purposes. 

 
Compared to current tax legislation, the proposed box model for 
2014, including taxation of small business owners, results in an 
increase in the total tax levy of SEK 3.8 billion. The box model also 
means that a standardised estimated annual appreciation in value is 
included in the tax base, while capital gains tax upon subsequent 
sale is abolished. The value of bringing taxation forward alone can 
be estimated to correspond to about one-third of the present value 
of the capital gains taxation, which is an important advantage, 
above and beyond the reduced lock-in effect, compared to the 
present structure.  
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How might a transition to the box model proceed? 

The box model is intended only to tax annual standardised yield on 
household assets. The question is how previous changes in value 
should be treated when the system is introduced. It is inevitable 
that the change in value that occurred before the transition will 
have to be taxed in some way. 

For assets where all return is in the form of direct yield, such as 
bank savings, no transition problems occur, as there is no deferred 
tax liability. The same applies to assets invested within the 
framework of an existing ISK model. The latter constituted, for 
example, 2/3 of household shareholdings, or approximately SEK 
500 billion at the end of 2015,9 and have risen rapidly over the 
years.  

There may, however, be deferred tax liability related to other 
shares and other market-listed assets. For these, a certain 
standardised but limited taxation should be necessary. One 
acceptable proposal might be to set the tax at 10 per cent of market 
value if the taxpayer cannot credibly show that a loss has occurred, 
in which case the tax should be zero. The tax could possibly be set 
at lower than 10 per cent of market value if the gain is minor. 

A certain moderating transition rule might also be appropriate 
in relation to debts, as the box model does not allow deductions for 
deficits and there is no interest deduction allowed in the model 
beyond subtraction of debt inside the box. During a transition 
period, limited deduction can be introduced for a negative box net 
that arose because liabilities exceed total assets. For example, 
during a period of five years from the transition, an annual 
deduction of 20 per cent of the negative net as of the transition 
date could be allowed. 

There should also be some form of taxation of accrued 
appreciation in value with regard to residential property. Several 
different options are discussed in the report. In summary, the 
proposal that the study has arrived at entails the following. 

Under the proposal, 40 per cent of the tax assessed value of the 
home at the date of transition (SEK 3 500 billion for the 2015 tax 

                                                                                                                                                               
9 Compilation of information from the Swedish Investment Fund Association and the 
Swedish Tax Agency. 
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year) can be estimated as an average appreciation in value that 
should be treated as a gain, which becomes taxable at a rate of 22 
per cent upon the next sale, as long as the surplus is sufficient, 
taking into account any purchase of a replacement home. If a loss 
can be shown up to the date of transition, no tax will be payable. 
The transitional rule would apply only to appreciation in value that 
occurs before the box model is introduced. Over time, this will 
generate an estimated total increase in income to the central 
government of approximately SEK 30 billion. The transitional tax 
would normally fall due upon future sales, provided that a positive 
flow arises after the cost of a new home, if applicable, has been 
deducted. 

What distributive effects arise?  

The box model entails a radical departure from the present system 
for capital taxation. Different households will be affected in 
different ways. For most homeowners, the ongoing tax burden will 
be heavier under a box model than with the present property 
charge. The increase will be minor for most, but could be 
substantial for households that are currently far above the property 
charge cut-off. In return, the present capital gains tax will be 
entirely eliminated. Further, taxes will increase for heavily indebted 
households because negative box values do not provide any tax 
reduction. The question is how these partially offsetting effects will 
impact the total tax payments of individual households and thus 
the distribution of disposable income among various household 
groups.  

Statistics Sweden’s FASIT10 model was used to perform 
simulations that compare the box model with the present capital 
taxation system. The calculation is static in the sense that all types 
of income before tax, including capital income and interest 
expenses, are presumed to be the same in both tax systems. We 
thus disregard the fact that changes in tax revenue will, in one way 
or another, be borne by present or future taxpayers, as well as that 

                                                                                                                                                               
10 The Swedish acronym for “Distributional Analysis System for Income and Transfers”. 
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the tax system can affect households’ behaviour and thus the tax 
bases in various ways.  

Summarised in bullet points, the distributional analysis shows 
that: 

 The effects of a transition to box taxation are consistently 
minor in the present low interest rate environment, but larger if 
they are evaluated at a higher rate of interest. 

 A transition to box taxation will generate higher tax payments, 
and thus lower disposable income. 

 The negative impact is greater for families with children than for 
households with no children. 

 The negative impact is greater for households that own their 
homes than for renters. 

 The negative impact is greater for young and middle-aged 
households than for older households. 

 The regional differences are minor. 

 High-income earners tend to be affected more negatively than 
low-income earners.  

 A transition to box taxation can be expected to lead to a 
moderate drop in house prices. This will have negative impact 
primarily on older households. 

What economic effects can be expected? 

In addition to the significant simplification of taxation that the box 
model would entail for taxpayers and the Swedish Tax Agency, 
several positive economic effects that are probably even more 
important could arise. Above all, more equal capital taxation would 
be achieved, which would reduce existing market distortions for 
tax reasons. The favourable treatment of household investments in 
residential property would be reduced. This applies in particular to 
cooperative flats. Likewise, household borrowing would be treated in 
a more fundamentally justified manner, which would reduce the 
propensity to raise large loans. 
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Moreover, the lock-in effects in the housing market caused by the 
present capital gains tax upon sale would be eliminated for both 
houses and cooperative flats. As the annual change in value is taken 
into account in the calculation of yield in the box, no tax expense 
would arise upon moving from a larger home to a smaller one or 
from an owned home to rented accommodation. The homeowner 
would not accumulate any significant deferred tax liability. At 
present, the “moving tax” in many cases constitutes a serious 
obstacle to selling a home. The effect of a transition to a box 
system will be an increased supply of houses and cooperative flats 
on the market, which will lead to greater mobility and better 
utilisation of the total housing capital than is the case today, as well 
as better balance in the housing market without the disruptions 
caused by the present tax system. 

Another important effect of the box model is that interest 
expenses up to the standardised yield level would be given adequate 
treatment with a right to offset against the total standardised 
estimated capital income (including property yield). However, 
mortgage debt that exceeds the amount covered by the tax value of 
the assets would not be tax deductible. By not allowing deductions 
for a negative box net, the box model would put an end to the 
favourable tax treatment of mortgage loans taken out to finance 
consumption. This, along with high house prices, which are 
partially tax-driven, is presently leading to high and socio-
economically destabilising borrowing. Implementation of a box 
model would reduce and disarm the interest deduction issue to its 
proper proportions and it would no longer entail the same serious 
economic problems. 

Overall, a transition to the box model would result in significant 
improvements to the function of the economy. Although a 
transition to the box model would be a revolutionary reform, 
experience shows that it can often actually be easier to implement 
new and radical total solutions to entire problem areas than to 
implement minor technical tax changes to solve partial problems, 
where it is easier for many special interests to find arguments and 
gain support for the status quo or for partial reforms that splinter 
the homogeneity of the tax system. It remains to be seen whether 
the box model outlined here can verify that experience. A public 
committee of inquiry should be appointed to study whether a 



 2017:4 Summary 

31 

transition to a box model of the type outlined above may be a 
political path for Sweden to follow. 
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1 Inledning11 

1.1 Bakgrund: svagheter i nuvarande kapital- och 
bostadsbeskattning 

Det svenska skattesystemet byggde efter 1991 års skattereform på 
en tydlig princip om en likformig behandling av olika slag av 
kapitalinkomster liksom av förluster och ränteutgifter. För att 
hantera mätproblem blandade systemet skatt på faktisk, realiserad 
avkastning med inslag av schablonbeskattning, särskilt av fastig-
heter där skatten var proportionell mot fastighetens värde. Med 
tiden har den ursprungliga enhetligheten brutits ned genom en rad 
stora och små reformer, och systemet har förlorat sin likformighet 
vilket skapat problem som blivit alltmer besvärande. En låg skatt på 
fastigheter i förhållande till andra tillgångar har gynnat fastig-
heternas ägare och drivit upp fastighetspriserna, en långtgående 
avdragsrätt för räntor har stimulerat skuldsättning med konsekven-
ser för risktagande och finansiell stabilitet osv. Två avsteg har 
särskilt principiell betydelse. Det första avsteget gäller de föränd-
ringar av fastighetsbeskattningen som skedde 2008. Genom det tak 
på fastighetsavgiften som infördes sänktes skattens nivå och den 
tappade sin koppling till marknadens värdering av boendet. 
Samtidigt skiftades en del av fastighetsbeskattningen över till 
realiserade kapitalvinster genom den höjning av reavinstskatten 
som skedde. Det andra avsteget gjordes 2012 genom införandet av 
Investeringssparkonto (ISK) för finansiella tillgångar, varigenom 
man gick från en skatt på realiserad avkastning till en skatt på en 
lågt beräknad schablonavkastning. Dessa reformer har inneburit en 
                                                                                                                                                               
11 Denna studie, som företagits på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 
(ESO), utgör en utvidgning och fördjupning av den s.k. boxmodell för en enhetlig kapital- 
och fastighetsbeskattning, som presenterats i två artiklar i Ekonomisk Debatt nr 7 och nr 8, 
2015. 
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sänkt beskattning av hushållens viktigaste tillgångar samtidigt som 
avdragsrätten för räntor hållits oförändrad.  

Avstegen från likformighet har skapat åtminstone tre problem. 
För det första är ägande av bostäder, särskilt bostadsrätter, nu 
skattemässigt gynnat både i förhållande till hyresbostäder och i 
förhållande till andra investeringar (vilket beskrivs närmare längre 
fram). För det andra har skiftet till en skatt på realiserade vinster 
vid fastighetsförsäljning skapat inlåsningseffekter på bostads-
marknaden. För det tredje är skuldsättning nu skattemässigt gynnat 
i förhållande till flertalet investeringar. Det finns då två vägar att gå 
för att återupprätta likformighet. Den ena är en återställare till 
principerna för 1991 års reform: avskaffa ISK med sin nuvarande 
beskattning och återupprätta en värderelaterad fastighetsskatt. Den 
andra är övergången till ett konsekvent schabloniserat system 
byggt på en värdering av hushållens samtliga tillgångar och en 
schablonskatt beräknad i proportion till nettovärdet av tillgångarna. 
En sådan schabloniserad skatt finns redan i Nederländerna, där den 
går under namnet Boxmodellen.12  

Syftet med denna studie är att utveckla och analysera en box-
modell anpassad till svenska förhållanden. Det som skiljer box-
modellen från traditionell kapitalinkomstbeskattning är att den 
utgår från att alla tillgångar normalt har samma avkastning, med 
hänsyn tagen till risk, kapitalvinster och avkastning in natura (t.ex. 
eget boende). I boxmodellen är grundtanken att tillgångar och 
skulder tas upp till sina marknadsvärden, och på nettot av alla 
tillgångar och skulder beräknas en fast schabloniserad avkastning. I 
det holländska fallet beräknas avkastningen till 4 procent, på vilken 
skatt erläggs med 30 procent. 

När tankarna att införa en boxmodell i Sverige väcktes för 
närmare tio år sedan handlade det således framför allt om att 
komma till rätta med kapitalinkomstbeskattningens förfall och de 
ojämnheter som uppstått efter 1991 års stora reform. I den ingick 
en radikal reform av kapitalinkomstbeskattningen som en del i det 
s.k. duala systemet med progressiv beskattning av förvärvs-
inkomster och en proportionell beskattning av kapitalinkomster på 
30 procent. Härigenom blev kapitalinkomstbeskattningen för 
första gången någorlunda enhetlig och likformig. Den bakom-
                                                                                                                                                               
12 Se bilaga 1 för en närmare beskrivning av den holländska boxmodellen. 
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liggande utredningen om reformerad inkomstbeskattning13 angav 
också att målsättningen för kapitalinkomstbeskattningen var att 
likformighet skulle vara utgångspunkten för den nya lagstiftningen 
i högsta möjliga praktiska utsträckning. Dock diskuterar inte 
utredningen i vilken utsträckning som en olikformig beskattning 
kunde påverka de skattskyldigas beteende liksom tillgångars 
värdering. 

Genom reformen blev såväl direktavkastning som olika kapital-
vinster beskattade enligt en särskild statlig proportionell skattesats 
på 30 procent. Syftet var att huvuddelen av kapitalinkomsterna 
skulle beskattas med en lägre proportionell skattesats som på grund 
av den höga inflationstakten, framför allt under 1970- och 1980-
talen, sattes till 30 procent. Emellertid ansågs inte kapitalvinster på 
fastigheter ha samma skattekraft varför skattesatsen begränsades. 
Övergången till en enhetlig skattesats ansågs nödvändig dels därför 
att de inflationsvinster som gjordes egentligen saknade skattekraft 
då de inte gjorde ägaren realt rikare, dels därför att de olika 
skattesatserna påverkade de skattskyldigas beteende i oönskad 
omfattning. Därför borde en enhetlig skattesats tillämpas för att 
undvika denna påverkan av skattesystemet på de skattskyldigas 
beteende.  

1991 års i stort sett enhetliga struktur utsattes med tiden för allt 
fler ändringar och är 2017 uppsplittrad i ett flertal skattesatser. Så 
kan nämnas att skatten på normalvinsten på aktier i ISK-modellen i 
praktiken är ca 10 procent på en normal värdestegring14, den är 
20 procent för 3:12-utdelning på fåmansbolagsaktier inom gräns-
beloppet, 40-57 procent på 3:12-inkomster utöver gränsbeloppet, 
22 resp. 27 procent för vinster vid bostads- och fastighetsför-
säljningar och 25 procent på utdelning och kapitalvinst på onote-
rade aktier. Normalskattesatsen på 30 procent gäller endast för 
avkastningen på noterade aktier och konventionellt sparande. 
Skatteeffekten av ränteavdraget blir också beroende av vilken 
skattesats som kapitalinkomsten har.  

Som detta visar har allt fler udda och avvikande inslag införts 
under de 25 år som systemet fungerat. Inte mycket finns i dag kvar 
                                                                                                                                                               
13 SOU 1989:33, sid. 24. 
14 Formellt är schablonbeskattningen knuten till statslåneräntan på så sätt att avkastningen 
inklusive värdestegring på tillgångarna på investeringssparkontot anses uppgå till statslåne-
räntan plus 0,75 procentenheter varpå skatt med 30 procent utgår. 
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av den enhetliga och likformiga kapitalinkomstbeskattningen. 
Tvärtom har den vilda floran av olika skattebasbestämmelser och 
skattesatser starkt snedvridande effekter och leder till inlåsnings-
effekter, främst på bostadsmarknaden, och oönskade fördelnings-
effekter. Den fristående fastighetsbeskattningen är låg och dess-
utom försedd med tak, saknar bärande principer och är inte 
heltäckande, vilket i sin tur leder till ytterligare snedvridningar. 

Hur mycket avstegen från en likformig beskattning påverkar de 
skattskyldigas beteende och tillgångars värdering är svårt att ange. 
Någon utredning om dessa effekter har tidigare inte gjorts och 
avses inte göras här. I den skattepolitiska debatten har det varit en 
närmast självklar utgångspunkt att beskattningens ojämnhet har 
haft en betydande påverkan. Den mycket snabba tillväxten av 
värdepappersplaceringar inom ISK-systemet har bland annat 
ansetts demonstrera hur starka dessa effekter på finansiella 
investeringar är. 

Det är dock skattesystemets allt tydligare effekter på bostads-
marknadens funktion som gjort den här fördjupade och breddade 
studien särskilt viktig och som gjort det angeläget att undersöka 
om det är möjligt att låta också bostäder ingå i en boxmodell. 
Småhuspriserna har under den tid som studien omfattar stigit 
kraftigt. Sedan 2005 har de genomsnittliga småhuspriserna i landet 
fördubblats, och i Storstockholmsområdet har de stigit ännu mer, 
med ca 120 procent. Prisutvecklingen belyses väl av detta diagram.  
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Figur 1.1 Bostadspriser i Sverige 

 
Källa: Sveriges Riksbank (2016a), diagram 2:3. 

 
En del av prisstegringen beror på att fastighetsskatten för småhus 
under 2007 sänktes betydligt, vilket förefaller ha kapitaliserats i 
högre priser. Men den reformen omfattade inte bostadsrätter. Där 
har den genomsnittliga värdestegringen varit ännu större, nära 
200 procent. En ytterligare orsak i båda fallen är den sjunkande 
låneräntan, vilken ytterligare sänkt den löpande bostadskostnaden 
för ägda bostäder. Värdeuppgången torde också kunna förklaras av 
de inlåsningseffekter som beror på att värdestegringen beskattas 
först vid försäljning i form av kapitalvinstskatt på 22 procent.  

Brist på balans mellan utbud och efterfrågan på villa- och 
bostadsrättsmarknaderna, som i sin tur förmodligen bidragit till de 
höga bostadspriserna, torde inte bara bero på låga räntor, utan även 
på två skevheter i beskattningen av kapitalinkomster. För det första 
råder en ojämnhet mellan beskattningen av fastighetsinnehav (som 
är begränsad) och avdragsrätten för ägarens låneräntor (som är i 
princip obegränsad). Detta gäller särskilt efter införandet av en 
fastighetsavgift med ett tak 2008. Denna ojämnhet stimulerar 
efterfrågan på bostäder och driver upp prisnivån. För det andra 
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ning, särskilt efter höjningen av skattesatsen 2008, en ovilja hos 
bostadshavarna att byta bostad eftersom försäljningen utlöser 
beskattning av värdestegringen under innehavstiden. Detta, i 
kombination med otillräckligt byggande särskilt i storstads-
områden, bidrar till en obalans mellan utbud och efterfrågan. Så har 
utbudet av villor enligt Hemnets statistik från 2012 till 2016 sjunkit 
med 53 procent från 22 057 stycken till 14 063 stycken (med 
reservation att samma villa återfinns i flera månaders utbuds-
statistik) i genomsnitt per månad. Antalet bostadsrätter till för-
säljning har inte sjunkit lika mycket. År 2016 utbjöds 85 procent av 
utbudet 2012.15 Intressant är dock att antalet bostadsrätter till salu 
2016 är större än antalet villor till salu – 180 000 mot 140 630 villor 
det året.  

I sin ESO-rapport från 201016 betonar även Birch Sørensen ka-
pitalvinstbeskattningens inlåsningseffekter. Problemet har troligen 
ökat i betydelse sedan dess, vilket gör en övergång till ett lämpli-
gare system alltmer angeläget. Med dagens ”flyttskatt” ger den 
köpeskilling en bostadsägare erhåller efter skatt, trots den höga 
prisnivån, inte utrymme ens till flytt till en likvärdig bostad. Efter 
skatt räcker köpeskillingen, särskilt i storstadsområdena, inte till 
att finansiera annat än förvärv av en betydligt billigare och därmed 
mindre bostad. Vid långa bostadsinnehav kan summan som betalas 
i skatt bli betydande. Detta medför att incitamentet att byta bostad 
minskar, även när det av andra skäl framstår som lämpligt att gå 
från större till mindre bostad. Härigenom förhindras en effektiv 
användning av det samlade bostadsbeståndet, varigenom bostads-
bristen förvärras, samtidigt som det minskade utbudet bidrar till 
prishöjningarna.  

Även om det inte är empiriskt belagt hur stor denna inlås-
ningseffekt är, kan det mot bakgrund av kunskaper om skatters 
effekter på de skattskyldigas beteende vara naturligt att anta att en 
sådan effekt finns. I den allmänna bostadsdebatten har också 
många politiska företrädare krävt en kraftig minskning av beskatt-
ningen av försäljningsvinster i syfte att minska denna inlåsnings-
effekt. 
                                                                                                                                                               
15 Hemnets statistik över bostadsmarknaden. 
16 Birch Sørensen (2010), cit. Birch Sørensen. Även han förordar i avsnitt 7.3 i sin rapport en 
övergång till en schabloniserad årlig beskattning av en uppskattad riskfri årlig värdestegring 
såväl för finansiella portföljinvesteringar som för egna hem. 
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Ett annat argument som talar i samma riktning gäller den 
avdragsrätt för räntor i kapitalinkomstbeskattningen som lagstift-
ningen innehåller. Skuldräntor som inte kan hänföras till någon 
annan förvärvskälla är avdragsgilla som en kostnad från kapital-
inkomster. Den del av avdraget för räntekostnader som leder till 
underskott av kapitalinkomst är emellertid också avdragsgill mot 
andra inkomster. I den utsträckning som ränteavdraget medför ett 
underskott av kapital på upp till 100 000 kr erhålls en skatteav-
räkning med 30 procent av underskottet och för det underskott 
som överstiger 100 000 kronor 21 procent av återstående under-
skott. 

Denna avdragsrätt innebär en reduktion av skattebetalarens 
kostnad för en lånefinansiering, varigenom den nödvändiga ök-
ningen av belåningen för att möta ett högre pris på bostaden, delvis 
bekostas av staten. Skattesystemet gör det alltså lättare för 
bostadsköparen att följa med uppåt i bostadsprisutvecklingen. 
Därigenom försvagas bostadsköparens motstånd mot en höjning av 
bostadspriset. I samma riktning verkar också ett lågt ränteläge. Ser 
man till dagens belåningsgrad uttryckt som skuldkvot (skuld i 
relation till inkomst efter skatt) ligger den mycket högt, 2016 
omkring 182 procent. En så hög skuldkvot kan medföra ett hot 
mot den finansiella stabiliteten vid ett högre ränteläge17. Det låga 
ränteläget under senaste åren dämpar dock risken, som ökar vid 
framtida förväntade räntehöjningar. 

Dessa effekter av den nuvarande inkomstbeskattningen gör det 
angeläget att i Sverige inkludera såväl småhusfastigheter och 
bostadsrätter som skulder i boxmodellen. I den holländska box-
modellen ligger såväl den skattskyldiges huvudbostad som dit 
hänförliga skulder utanför boxen. Det torde emellertid bero på att 
man där snarast ville stödja ägandet av den egna huvudbostaden 
och den belåning som krävs för dess förvärv. 

Det är uppenbart att något måste göras för att ta bort kapital-
inkomstbeskattningens snedvridande effekter i olika hänseenden. 
En boxmodell är en intressant väg att utforma en mer likformig 
och mindre snedvridande kapitalbeskattning. Följande studie avser 
att närmare undersöka hur en sådan modell kan konstrueras jämte 
förutsättningarna för och effekterna av att införa en sådan modell i 
                                                                                                                                                               
17 Finansinspektionen (2017), Sveriges Riksbank (2016b) och Swedbank (2016). 
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Sverige. Det kräver en rad ställningstaganden i svåra bedömnings-
frågor. Den utformning av boxmodellen som presenteras här ska 
ses som ett förslag till utformning bland flera andra möjliga 
alternativ. 

1.2 Vad innebär en övergång till schablonmässig 
beskattning? 

Många kan anse att övergången till schablonmässigt beräknad 
kapitalinkomst och ränteavdrag är en svaghet hos boxmodellen. 
Denna principiella invändning har i och för sig viss tyngd, men 
frågan är om den överväger systemets fördelar. Det kan synas 
naturligt att beskatta den verkliga inkomsten när den realiseras, 
även om den uppstått långt tidigare. Man beskattar den uppnådda 
inkomsten ex post i stället för den förväntade om än orealiserade 
inkomsten omedelbart. Man glömmer emellertid i det samman-
hanget bort att det just är denna eftersläpning som medför en stor 
del av problemen på bostadsmarknaden, där fördröjningen av 
beskattningen medför att skatten blir hög vid realisationstillfället 
och därmed försvårar rörligheten på marknaden. I boxmodellen 
sker beskattningen tvärtom när vinsten anses uppkommen. Lik-
nande effekter uppstår lätt vid värdepappersförsäljningar. Att 
medge avdrag för den betalda räntan medför också problem och 
försvårar effektiva begränsningar. 

Att beskatta den verkliga inkomsten innebär vidare svåra admi-
nistrativa problem. Den skattskyldige måste hålla reda på inte bara 
aktuella intäkter och kostnader utan även anskaffningsvärden och 
liknande. Erfarenheterna av redovisningen av reavinstbeskattningen 
är i det hänseendet dåliga. Deklarationerna rörande fastighets- och 
andra försäljningar innehåller också många felaktigheter och 
försvårar kontrollen. Övergången till en schablonberäkning innebär 
därför stora förenklingar och underlättar kontrollen.  

Man förefaller också glömma bort att det bland annat av dessa 
skäl inom flera områden i inkomstbeskattningen redan införts en 
schablonbeskattning. Så har fastighetsbeskattningen sedan långt 
tillbaka varit schabloniserad, liksom många begränsningsregler 
beträffande olika kostnader. Det mest utpräglade exemplet är 
införandet av en schabloniserad beskattning av såväl löpande av-
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kastningar som vinster på värdepappersinnehav, investeringsspar-
kontot, som skedde 2012. Därför är en övergång till en 
schabloniserad intäktsberäkning i boxmodellen för större delen av 
just kapitalinkomsterna, kapitalvinsterna och bostadsbeskattningen 
inte ett så stort steg, som det kanske förefaller. 

Den svenska investeringssparkontomodellen, ISK18, där bl.a. 
noterade aktier innehavda av fysiska personer beskattas för en 
schablonavkastning motsvarande statslåneräntan plus 0,75 procent 
av nettovärdet på kontot. På så sätt är ISK en typ av frivillig 
boxmodell för vissa investeringstillgångar.  

I denna studie föreslås en boxmodell omfattande alla finansiella 
tillgångar plus ägda bostäder minus de skulder, som den skatt-
skyldige har. Av finansiella tillgångar ingår, förutom konventionellt 
banksparande, också sådana finansiella tillgångar som är föremål för 
marknadsnotering och inte ska beskattas på annat sätt. Dessa 
upptas till sitt noterade marknadsvärde. Däremot utesluts till 
exempel onoterade aktier och andelar i andra företag. Av fastig-
heter ingår i boxen såväl småhus och fritidshus som bostadsrätter. 
Värderingen av dessa diskuteras i detalj i rapporten. På skuldsidan 
ingår samtliga skulder utom sådana som är direkt hänförliga till 
egendom utanför boxen.  

Eftersom boxbeskattningen ska ersätta kapitalvinstbeska-
ttningen tillämpas vid den årliga beskattningen samma schablon-
intäkt för alla tillgångar oavsett om någon värdeförändring av 
tillgången har förekommit. Någon kapitalvinstbeskattning vid 
försäljning utgår inte, då inkomstschablonen är satt för att omfatta 
både direkt avkastning och indirekt avkastning som värdestegring, 
som erhålls under året. Även för avdragsgilla skulder tillämpas 
samma schablonnivå oavsett verklig räntenivå. Underskott i boxen 
på grund av att skulderna överstiger tillgångarnas värde är inte 
avdragsgilla från andra inkomster. 

1.3 Är en boxmodell en möjlig lösning?  

Inom ramen för Globaliseringsrådets arbete 2007–2009 föreslog 
Kjell-Olof Feldt och Sven-Olof Lodin redan 2009 en s.k. 

                                                                                                                                                               
18 Se Inkomstskattelagen 42 kapitlet 35 § ff. 
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boxmodell inspirerad av det holländska systemet för fysiska perso-
ners kapitalinkomstbeskattning, som emellertid inte kom med i 
rådets rapport.19  

I vänboken Blandade fång20 bidrog Lodin med en vidareut-
veckling av de idéer som presenterats i Globaliseringsrådet angå-
ende ett eventuellt införande av en boxmodell av holländsk typ för 
kapitalinkomstbeskattningen. Där behandlades även möjligheten 
att i systemet eventuellt inrymma beskattningen av privatbostäder i 
boxen, inklusive behandlingen av bostadslån och deras ränte-
kostnader. 2015 togs frågorna även upp i två artiklar i Ekonomisk 
Debatt.21   

Som framgått i detta kapitel har, sedan de artiklarna skrevs för 
ca två år sedan, skälen för införandet av en boxmodell av detta 
utökade slag stärkts ytterligare. Så har inlåsningseffekterna på 
bostadsmarknaden förstärkts på grund av att fler bostadsägare inte 
säljer sin bostad för att flytta till en mindre bostad utan bor kvar i 
en alltför stor lägenhet. Kombinationen av marknadsprisstegring 
och hög kapitalvinstskatt har medfört ett minskat bostadsutbud 
och i konsekvens härmed en ännu starkare prisstegring. Dessutom 
har diskussionen om återinförandet av en mer realistisk fastighets-
beskattning tagit ny fart, samtidigt som hushållens höga belåning 
främst för bostadsförvärv har aktualiserat frågan om en begräns-
ning eller ett avskaffande av ränteavdragen. Därtill kommer att den 
möjlighet till begränsat uppskov av kapitalvinstbeskattningen, som 
systemet i dag erbjuder, knappast förefaller ha mildrat kapital-
vinstbeskattningens inlåsningseffekter22. De mycket stora och 
växande skattepliktiga uppskovsbeloppen enligt 47 kapitlet In-
komstskattelagen (IL) på i dag sammanlagt nära 300 miljarder 
kronor har gett upphov till en alltmer svårhanterlig latent skatte-
skuld – såväl när ett hushåll vill överge bostadsägandet för att i 

                                                                                                                                                               
19 DS 2008:82. 
20 Lodin (2014), sid 214. 
21 Lodin (2015a) resp. (2015b). 
22 Denna möjlighet till uppskov av beskattningen av eventuell vinst har på grund av det allt 
allvarligare läget på bostadsmarknaden medfört att regeringen, med viss retroaktivitet tagit 
bort det dittills gällande taket på uppskovsbeloppet till 1 450 000 kronor för försäljningar av 
privatbostäder för försäljningar under perioden den 21 juli 2016 till den 30 juni 2020, samt 
föreskrivit att uppskov med en kvotdel av vinsten kan beviljas även om den skattskyldige 
byter till en billigare bostad. Se vidare tabell A1 i bilaga 2.  
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stället hyra sin bostad, som för staten, även om skatt lika med en i 
lagstiftningen föreskriven ränta på uppskovsbeloppet utgår. 

Dessa frågor har varit föremål för en upphetsad diskussion. Men 
debattörerna har genomgående behandlat de ingående problemen 
var för sig, vilket har medfört att de föreslagna lösningarna i 
praktiken skulle komma att skapa nya obalanser i beskattningen. 
Under 2016–2017 har exempelvis riksbankschefen Stefan Ingves 
slagit ett slag för en begränsning av ränteavdragen och general-
direktören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, har förordat 
såväl lånebegränsning som amorteringstvång vid nya lån. 
Bostadsminister Eriksson har nyligen i en intervju efterlyst en 
sänkning av kapitalvinstskatten på bostäder då dess inlåsnings-
effekter hämmar utbudet på bostadsmarknaden och förhindrar ett 
ekonomiskt optimalt utnyttjande av den tillgängliga bostadsytan. 
Men i själva verket hänger flertalet problem ihop. Man kan 
knappast lösa frågan om en begränsning av ränteavdragen utan att 
också hitta en passande lösning på fastighetsbeskattningen och dess 
relation till kapitalinkomstbeskattningen i övrigt. Då kvarstår ändå 
problemet med vinstbeskattningens inlåsningseffekter på villa- och 
bostadsrättsmarknaderna, som har kommit att minska rörligheten 
och försvårat människors möjligheter att flytta till nya jobb. 
Inlåsningseffekterna har kommit att bli ett allt allvarligare sam-
hällsekonomiskt problem. Frågan om bostadsrätternas särskilt 
förmånliga skattesituation jämfört med villor måste också 
diskuteras. Det krävs därför ett mer övergripande synsätt och mer 
generella lösningar som tar sig an hela den sammanhängande 
problematiken om kapital-, fastighets- och bostadsrättsbeskatt-
ning, inklusive ränteavdragens behandling, liksom de marknads-
effekter i form av bristande rörlighet på fastighetsmarknaden som 
det nuvarande systemet medför. Det borde vara möjligt att inom 
ramen för en obligatorisk boxmodell finna en samordnad lösning 
på samtliga dessa problem i bostads- och räntebeskattningen, 
inklusive kapitalvinstbeskattningen.  

Det bör redan i ett inledande stadium göras klart att de förslag 
på en svensk boxmodell som görs i denna studie inte har 
ambitionen av en allmän skattereform, som tar upp alla de problem 
som sedan 1991 års stora skattereform uppstått inom systemet. 
Avsikten är inte heller att höja varken kapitalinkomstskatten eller 
skatten på fastighetsinnehav inklusive försäljning. Ändå torde den 
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modell som nedan framläggs förorsaka en viss skattehöjning 
särskilt övergångsvis. Hur den ska behandlas har också studerats i 
rapporten. Syftet är enbart att på enklaste sätt lösa de problem som 
inom kapitalbeskattningen uppstått på grund av de många olika 
skattesatserna som införts och de inlåsningsproblem som särskilt 
kapitalvinstbeskattningen vid försäljningen av bostäder förorsakat 
och de problem som uppstått på grund av skattesubventionering av 
det stigande lånebehovet hos köparna som den dåliga funktionen av 
bostadsmarknaden lett till. I den mån en bättre funktion kan 
åstadkommas genom en viss schablonisering och förenkling av 
skatte- och kontrollsystemet såväl i detta som i näraliggande 
avseenden så har förslag härom också framlagts. Men avsikten är 
inte att söka lösa alla kapitalbeskattningens problem. 

1.4 Rapportens disposition 

Denna studie avser att närmare undersöka hur en boxmodell kan 
konstrueras jämte förutsättningarna för och effekterna av att införa 
en sådan modell i Sverige. Det bör dock understrykas att en 
boxmodell kan konstrueras på flera sätt. Den här framlagda 
modellen har konstrueras på det sätt som författaren anser är en 
lämplig modell med beaktande av de särskilda svenska förut-
sättningarna. Det är således fråga om ett alternativ bland flera.  

I kapitel 2 beskrivs grunddragen i den föreslagna svenska box-
modellen. Först kommer de teoretiska övervägandena23 inklusive 
internationella erfarenheter, sådana finns egentligen endast från 
den holländska boxmodellen, som i huvudsak fortfarande gäller 
oförändrad efter 16 år, att behandlas. Därefter görs ett försök att i 
praktiken utforma en likformig svensk boxbeskattning av privat-
personers finansiella tillgångar och skulder inklusive fastigheter och 
bostadsrätter. I kapitel 3 diskuteras hur skattebasen för de respek-
tive tillgångarna kan fastställas. I kapitel 4 diskuteras närmare vilken 
skattesats som bör appliceras i modellen. 

                                                                                                                                                               
23 Birch Sørensen (2010) för i sin studie detaljerade teoretiska resonemang för en reform i 
riktning mot en boxmodell. Se Birch Sørensen, bl.a. avsnitt 7:3. 
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I kapitel 5 ges också konkreta jämförande exempel av vad inför-
andet av en boxmodell kan innebära i form av förändrad beskatt-
ning för olika villaägare.  

De problem som en övergång till boxmodellen kan förorsaka 
analyseras särskilt och förslag på olika övergångslösningar diskute-
ras i kapitel 6.  

I kapitel 7 analyseras fördelningseffekterna av förslaget, vilket 
görs med hjälp av simuleringsverktyget FASIT (Fördelnings-
analytiskt verktyg för inkomster och transfereringar).  

I kapitel 8 summeras diskussionen om en svensk boxmodell och 
förslagets samhällsekonomiska effekter diskuteras.  

Eftersom 2014 är det senaste året med fullständiga statistiska 
uppgifter om hushållens inkomster och skattebetalningar simuleras 
en övergång till en boxmodell utifrån 2014 års förhållanden. För att 
även se hur en boxmodell fungerar och hur dess effekter ter sig i 
olika konjunkturlägen jämförs utfallet återhämtningsåret 2014 med 
motsvarande effekter för 2006 (högkonjunktur), 2010 (lågkon-
junktur), i den utsträckning det statistiska underlaget medger en 
sådan jämförelse. Dessvärre saknas i de fördelningspolitiska mo-
dellerna statistiskt material för att genomföra en sådan tillbaka-
blickande studie av förslagens fördelningseffekter.  

Avsikten har varit att driva undersökningen av boxmodellen så 
långt att det blir möjligt att göra en politisk bedömning av 
möjligheterna att införa en boxmodell som ersättning för det i flera 
viktiga samhällsekonomiska avseenden i dag illa fungerande skatte-
systemet för kapital- och fastighetsbeskattningen. 

Själva konstruktionen av den föreslagna svenska boxmodellen 
(kapitel 2-6) har utförts av professor Sven-Olof Lodin. Den fördel-
ningspolitiska analysen som presenteras i kapitel 7 har utförts av 
professor Peter Englund. Båda författarna ansvarar för den sam-
hällsekonomiska sammanfattningen av förslaget till boxmodell i 
kapitel 8. 
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2 Hur bygger man upp en svensk 
boxmodell? 

En boxmodell bygger på grundtanken att värdet av olika tillgångar 
”ingår i boxen”. På detta värde beräknas en schablonmässig avkast-
ning som i huvudsak är lika för alla tillgångar, och där skulderna 
dras ifrån innan skattsatsen appliceras. I en generell och obligato-
risk boxmodell bör i princip alla finansiella marknadsnoterade 
tillgångar, dvs. tillgångar för vilka en marknadsprissättning före-
ligger, liksom skulder, ingå. Dit hör bland annat: 

 Banksparande (lån) och annat konventionellt sparande. Direkt-
avkastning = ränta plus betalningstjänster. Ingen nominell 
värdeförändring. Låg avkastning. Låg risk. 

 Obligationer. Direktavkastning = ränta (med viss kreditrisk). 
Värdeförändring p.g.a. ränteändring och ändrad kreditrisk. 
Måttlig risk. 

 Aktier. Direktavkastning = utdelning. Marknadspris. Värdeför-
ändring. Stor risk. 

 Privata kapitalförsäkringar men av praktiska skäl inte pensions-
försäkringar 

 
Därutöver bör bostäder ingå, där avkastningen normalt utgår i 
natura (bostadsförmånen) och i form av värdestegring. Det är här 
fråga om bostäder på ägda fastigheter, ägarlägenheter eller bostads-
rätter där själva fastigheten ägs av någon annan eller en bostads-
rättsförening. I alla tre fallen finns en officiell värdering som utgår 
från en tänkt marknadsvärdering i form av ett taxeringsvärde. Även 
om bostäder måste ses som en kapitaltillgång innehåller de också 
en social aspekt – investeringen sker normalt för att främst lösa ett 
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bostadsproblem, vilket skiljer sig från de rent finansiella placering-
arna - som måste beaktas vid utformningen av en boxmodell. 

Avkastningen består dels av direktavkastning och dels av värde-
förändring. Direktavkastningen kan dels vara pekuniär (ränta och 
utdelning), dels in natura (t.ex. boendetjänster). Tillgångarna 
skiljer sig också åt vad gäller risk. Risken är i första hand kopplad 
till värdeförändring. Eftersom det i boxmodellens idé ligger en 
förenkling och viss schablonisering av avkastningen för att kunna 
täcka olika inkomst- eller tillgångsslag och undvika uppkomsten av 
allt fler inkomstlag, som har skett i 1991 års kapitalinkomstreform, 
kan endast sådana tillgångar för vilka det föreligger ett marknads-
värde ingå. 

2.1 Tillgångar som inte föreslås ingå i boxmodellen 

Av ovanstående skäl bör förmodligen inte andelar i onoterade 
bolag ingå, liksom heller inte dit hänförliga tillgångar och skulder, 
som aktier i onoterade bolag och enskild näringsverksamhet. Den 
s.k. 3:12-problematiken rör de ca 300 000 fåmansbolagens drygt 
400 000 ägare. Den handlar i huvudsak om i vilken utsträckning 
som ägarna ska kunna utta kapitalinkomstbeskattad utdelning från 
bolaget och på så sätt få ner den sammanlagda skattebelastningen 
på bolagets utdelade överskott till ca 40 procent, liksom vinsten vid 
försäljning av bolaget, jämfört med den betydligt högre arbets-
inkomstbeskattningen, som inklusive arbetsgivaravgifter kan uppgå 
till närmast 70 procent på uttag i form av lön. Denna komplexa 
fråga passar inte för en schabloniserad beskattning inom ramen för 
en boxmodell även om Birch Sørensen i sin ESO-rapport 2010:4 
anfört en metod för en värdering av onoterade bolag.24 Värderings-
problem finns också beträffande sådana större innehav av aktier i 
ett bolag som inte får ingå i investeringssparkonton, då huvud-
delägaren kan förutsättas att ofta ha ett betydande inflytande på 
tillgångens noterade värde. Däremot bör allt banksparande och 
sparande av liknande slag ingå, liksom även värdet av småhus-
fastigheter, ägarlägenheter och bostadsrätter, liksom skulder 
bortsett från nämnda undantag. Inkomster och räntekostnader 

                                                                                                                                                               
24 Birch Sørensen (2010).  
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hänförliga till sådana tillgångar som inte ska ingå i boxmodellen får 
i stället beskattas enligt existerande konventionella inkomstskatte-
regler inom inkomstslaget inkomst av kapital. 

Även pensions- och annat försäkringssparande föreslås inte bli 
föremål för boxbeskattningen av flera skäl. För det första är det 
svårt att fastställa nuvärdet på en privatpersons pensionsrättigheter. 
För det andra beskattas detta sparande hos pensions- eller försäk-
ringsgivaren enligt en – i och för sig förmånlig – speciallagstiftning. 
För det tredje beskattas pensionssparande som uppskjuten arbets-
inkomst som beskattas i enlighet härmed när pensionen utfaller, 
vilket, om en personlig boxbeskattning införs, i så fall måste slopas 
eller göras om. Av alla dessa skäl föreslås ingen förändring i den 
skatterättsliga behandlingen av de i och för sig stora belopp som 
hushållen på detta sätt sparar.  

2.2 Hur den skattepliktiga avkastningen fastställs 

Syftet med en boxbeskattning är att beskatta en schablonmässigt 
beräknad nettoavkastning, dvs. avkastningen på summan av de 
tillgångar som ingår i boxen minus de skulder som hör dit. Av 
förenklingsskäl och för att också kunna inkludera en årlig värde-
förändring i den skattepliktiga avkastningen måste avkastnings-
beräkningen utgå från förmögenhetsvärdena som bas, på vars netto 
en schablonmässigt bestämd skattepliktig avkastning beräknas. En 
kritik som ibland har riktats mot en schabloniserad beskattning av 
kapitalavkastningen har varit att modellen i själva verket är en 
förmögenhetsskatt. Emellertid kan modellen närmast ses som en 
blandning av avkastnings- och förmögenhetsskatt med den viktiga 
egenskapen att den, som vanligt är i de länder som har en 
förmögenhetsskatt, inte innebär någon dubbelbeskattning av 
avkastningen som den traditionella modellen med inkomst-
beskattning plus en förmögenhetsskatt utgör. Det är närmast en 
smaksak om man vill se på boxmodellen som en inkomst- eller 
förmögenhetsskatt, men det är dock den beräknade avkastnings-
nivån som bestämmer den slutliga skatten. Med en boxbeskattning 
faller skälen för att utöver boxbeskattningen införa en särskild 
förmögenhetsskatt bort. 
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I boxmodellens årliga skattepliktiga avkastning ska i princip inte 
bara årets direktavkastning på boxtillgångarna ingå utan, som har 
nämnts, också en beräknad normal värdestegring på sådana 
tillgångar, där värdeförändringar kan påräknas. Detta sker i stället 
för den beskattning av den verkliga vinsten som i dagens system 
utlöses först vid realisation genom kapitalvinstbeskattningen. 
Denna princip gäller redan enligt lagstiftningen för investerings-
sparkonton, som inspirerats av Feldt-Lodins förslag till 
Globaliseringsrådet. Värdeförändringar förekommer för de flesta 
värdepapper, som noterade aktier och obligationer, liksom för 
fastigheter, det vill säga för alla tillgångar där ett av marknaden 
bestämt värde är tillgängligt genom notering eller liknande, 
däremot inte för exempelvis konventionellt banksparande. Därför 
bör schablonavkastningen sättas något lägre för sådant sparande 
beroende på hur stor del av avkastningen som ska anses utgöra 
direktavkastning respektive värdestegring. Men också den lägre 
risken på sådant sparande gör att avkastningen på sådana 
investeringar normalt är lägre. Detta bör beaktas vid valet av 
schablonavkastning, men sker vid marknadsnotering enklast via 
tillgångens eller skuldens noterade värde. 

I Nederländerna har systemet ända sedan boxsystemet infördes 
för mer än femton år sedan tillämpat en gemensam och oförändrad 
nivå på schablonavkastningen.25 Den beräknas till 4 procent på 
boxnettot, som beskattas med en skattesats på 30 procent. Därmed 
utgör denna modell inte någon beskattning av endast den riskfria 
investeringen. För detta ändamål är schablonavkastningen för hög. 
Resultatet är en effektiv skatt på 1,2 procent av boxnettot. De upp- 
och nedgångar som under tiden inträffat i det allmänna ränteläget 
och inflationsnivån har i Nederländerna hittills inte ansetts 
nödvändiggöra några justeringar. 2016 aviserade den holländska 
regeringen dock att en viss sänkning av den beräknade avkastnings-
nivån bör ske på grund av förväntningarna om fortsatt extremt låga 
ränte- och inflationsnivåer. I den svenska ISK-modellen varierar 
avkastningsnivån med nivån på statslåneräntan.  

Man har i Nederländerna inte gjort någon skillnad mellan 
investeringar utsatta för marknadsvärdesförändringar och bank-
sparande eller liknande sparande. Dock bör man, som ovan anförts, 
                                                                                                                                                               
25 Se bilaga 1 för en närmare beskrivning av den holländska boxmodellen. 
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ha en lägre schablonnivå för dessa sparformer som inte är utsatta 
för marknadsvärdeförändringar. Det åstadkoms enklast genom att 
reducera det skattepliktiga boxvärdet i motsvarande grad för dessa 
placeringar, så att samma avkastningsprocent av förenklingsskäl 
kan användas för hela boxen, i stället för att tillämpa en lägre 
formell skattesats för olika typer av tillgångar. Därmed skulle en 
avdragsrätt för skulder försvåras och behöva ske mot varje till-
gångsslag för sig, då denna i så fall måste anpassas till de tillgångar 
som en skattskyldig har. 

Frågan är då hur stor andel av avkastningen som ska hänföras till 
direktavkastning respektive värdestegring. Om direktavkastningen 
för marknadsnoterade tillgångar med större risk, såsom aktier, 
uppskattas till hälften av totalavkastningen bör beskattnings-
underlaget av banksparande och liknande placeringar, där risken är 
mindre och där avkastningen endast utfaller som direktavkastning 
begränsas till 50 procent av det nominella värdet i boxmodellen. 
Om man använder den nuvarande holländska modellen som bas, 
innebär detta således att schablonavkastningen i praktiken sätts till 
2 procent för banksparande och liknande tillgångar och till 4 pro-
cent för villor och bostadsrätter, liksom för marknadsnoterade 
finansiella tillgångar. 

I praktiken torde vad som inom schablonbeloppet för olika år 
kan anses som direktavkastning respektive värdestegring variera. 
Även om utdelningen inte förändras kan ett lågt ränteläge medföra 
högre aktie- och fastighetspriser, och tvärtom vid höga räntelägen. 
I ett normalt marknadstillstånd borde fastighetspriserna i stort sett 
följa hushållens inkomstutveckling. Mot bakgrund av fastighets-
prisernas utveckling de senaste åren kan den till värdestegringen 
hänförda delen kanske förefalla låg. 

Emellertid ska observeras att de skattesänkningar som skett 
inom fastighetsbeskattningen från 2006 och avdragsrätten har med-
fört ovanligt låga bostadskostnader de senaste åren. Den höjda 
nivån på den årliga bostadsbeskattningen som boxmodellen med-
för, kommer med stor sannolikhet att lugna ner prisutvecklingen 
och till och med minska priserna på bostäder efter systemets 
införande. Detsamma kommer dessutom en framtida övergång till 
ett mer normalt ränteläge att medföra. Mot den bakgrunden med 
prisfluktuationer både upp och ner kan den här använda schablon-
beskattningsnivån förmodligen anses som en hygglig uppskattning 
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av en försiktigt beräknad normalavkastningsnivå. Det gäller också 
relationen mellan direkt och indirekt avkastning, som båda ska 
beskattas det år de förutsätts uppstå. 

Samma resonemang som ovan har förts rörande en lägre 
beräknad avkastningsnivå på banksparande och liknande nominellt 
sparande bör i princip också gälla beträffande låneskulder, som är 
nominella och inte utsatta för marknadsvärdeförändringar, och som 
därför i en sådan modell endast kan avräknas till 50 procent. En 
annan metod för beskattningen av banksparande och liknande 
tillgångar kan vara att liksom i Nederländerna för banksparande i 
stället för denna proportionella reducering medge att ett visst 
bottenbelopp (exempelvis 100 000 kronor i bankkontosparande) 
inte ska ingå i boxvärdet. Motiven bakom denna lösning i 
Nederländerna är att de med endast mindre sparande av något slag 
bör slippa beskattning för detta, då man kan förutsätta att ett 
mycket begränsat sparbelopp närmast är att se som en buffert som 
lämpligen bör placeras i nominella tillgångar. I och med att 
schablonavkastningen på nominella tillgångar har reducerats i 
förslaget kan man säga att problemet beaktats i den föreslagna 
modellen − men på ett annat sätt än i Nederländerna. Den senare 
lösningen är dock mindre lämplig på skuldsidan. Om man vill ha 
olika skattesatser på olika slag av tillgångar medför detta tekniska 
komplikatoner och skulle strida mot boxmodellens grundläggande 
princip. I stället bör en reduktion ske på bassidan. Att ha olika 
skattesatser på olika typer av tillgångar skulle omöjliggöra att man 
som här föreslagits kan ha en enkel metod för att mäta tillgångs-
nettot och skuldnettot mot varandra och endast beskatta det över-
skott som uppstår i boxen. Att ha olika skattebaser för olika 
tillgångar innebär också att lagstiftaren får större möjligheter att 
ändra på skattesatserna utan att någon principiellt godtagbar metod 
för detta föreligger. Man kan se som ett varnande exempel vad som 
hänt med den svenska kapitalinkomstbeskattningen i den stora 
skattereformen 1991, då man från början hade en enda skattesats på 
30 procent. Den enhetliga kapitalbeskattningen som var påtänkt 
har, som ovan påpekats, allt efter som tiden gått, förvandlats till ett 
sammelsurium av skattesatser beroende på tillgångsslag utan några 
principiellt hållbara skäl för förändringarna. I Nederländerna har 
boxmodellen existerat i nära 17 år utan att dess grundprinciper eller 
skattesats ändrats. En annan enkelhetsfråga är att Skatteverket 
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redan i dag har flertalet av de uppgifter som behövs för 
tillämpningen av boxmodellen. Emellertid har en del uppgifter 
försvunnit efter avskaffandet av förmögenhetsskatten, men kan 
återinföras om så anses nödvändigt. Svårare är det med tillgångar i 
utlandet, för vilka skatteplikt föreligger. För bostäder gäller att 
uppgifter i Sverige saknas, vilket också kan vara fallet i det aktuella 
landet.  

Med dagens ränteläge – i praktiken för det mesta 0 procent på 
banksparande – kan det förefalla drastiskt att ändå beskatta bank-
sparandet som om avkastningen har varit 2 procent. I det läget 
fungerar boxsystemet snarast som en förmögenhetsskatt på 
0,6 procent. Under mer normala förhållanden är den verkliga 
räntan troligen högre. Frågan är då om man ska justera avkastning-
schablonen löpande för att närmare följa den verkliga avkastningen. 
Det bör i så fall ske olika för olika typer av tillgångar. Så har 
exempelvis aktiemarknaden 2014 gått exceptionellt bra, delvis på 
grund av det låga ränteläget, men sämre år 2015 och 2016. En rörlig 
metod är därför inte invändningsfri. Den skulle dessutom leda till 
betydande praktiska komplikationer och leda till korttidsbyten av 
placeringar över värderingstidpunkterna i syfte att minimera 
schablonskatten. 

Avkastningen på övriga tillgångar som faller utanför boxen, 
såsom onoterade aktier och inkomst av näringsverksamhet, måste 
fortfarande beskattas enligt konventionell metod som inkomst av 
kapital. Privata skulder hänförliga till sådana tillgångar ska dock 
ingå i boxen.  

Att fastställa boxvärdet på marknadsnoterade aktier och andra 
noterade värdepapper, där innehavsförändringar noteras kvartalsvis, 
torde inte medföra några större problem, liksom heller inte för 
banksparande och skulder. Metoden används redan inom ramen för 
ISK-systemet. 

2.3 Boxmodellen minskar rådande problem  

Problemet med kapitalvinstbeskattningens inlåsningseffekter skulle 
med boxmodellen försvinna eftersom någon kapitalvinstskatt där 
inte utgår vid försäljning. I stället skulle, som har nämnts, i basen 
för den årliga beskattningen ingå en presumerad schablonmässigt 
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beräknad värdestegring, varigenom värdetillväxten beskattas allt-
eftersom den uppstår utan samband med realisation. Härigenom 
uppstår aldrig några latenta skatteskulder till följande år, vilket 
också eliminerar dagens problem vid aktieägares utflyttning. Det 
innebär vidare att skattesystemet inte längre behöver påverka valet 
av försäljningstidpunkt, vilket torde medföra ett större utbud och 
ökad rörlighet på bostadsmarknaden och stabilisera prisnivåerna på 
bostäder. Någon anledning att på grund av kapitalvinstskatten, som 
för närvarande utlöses vid försäljning, avstå från att byta bostad 
skulle inte längre finnas, då skatten på värdestegringen redan är 
uttagen när den antogs uppstå.  

Den förmånliga skattebehandlingen av räntekostnader, som 
lockar hushållen till hög belåning − och i många fall överbelåning- 
medför i flera avseenden i dag samhällsekonomiska problem genom 
att bland annat driva upp bostadspriser. De har genom sin 
sammanlagda storlek, 2014 drygt 3 060 miljarder kronor26, och vid 
utgången av 2016 cirka 3 500 miljarder kronor, föranlett många 
kommentatorer att anse att detta innebär en samhällsekonomiskt 
destabiliserande faktor, särskilt vid konjunkturnedgångar. Även 
problemet med ränteavdragsrätten skulle till stor del kunna 
försvinna om lånesidan också inkluderas i boxmodellen, eftersom 
denna inte medger något avdrag för negativt kapitalnetto. Effekten 
skulle bli att endast den del av lånet som reducerar boxvärdet och 
täcks av värdet på övriga boxtillgångar, inklusive bostadsvärdet, är 
avdragsgill. Det måste anses både naturligt och skäligt att 
avdragsrätt föreligger för lånet upp till investeringsbeloppet i den 
utsträckning som lånet håller sig inom ramen för värdet av den 
gjorda investeringen. I praktiken blir effekten ungefär densamma 
som om man i nuvarande system skulle vägras avdrag för 
räntekostnaden på den överstigande lånedelen. Den som täcker sitt 
lånande med andra tillgångar avstår genom räntebetalningen 
indirekt från avkastningen på dessa tillgångar. Det innebär inte att 
det blir dyrare att bo för den som lånar till sitt boende, därför att 
den som täcker sin boendekostnad med andra tillgångar å andra 
sidan också direkt måste avstå från dessa tillgångar och den 
inkomst de då hade genererat. 

                                                                                                                                                               
26 Se tabell 3.5. 
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Härigenom upphör genom boxmodellen det nuvarande syste-
mets förmånsbehandling av räntekostnader och hög belåning på ett 
adekvat sätt utan snedvridande specialbegränsningar eller formella 
amorteringskrav. Härmed skulle ränteavdragsrättens prisdrivande 
effekter i stort sett försvinna. 

2.4 En principiellt förändrad beskattning 

Många anser att övergången till schablonmässigt beräknad 
kapitalinkomst och ränteavdrag är en viktig principiell svaghet hos 
boxmodellen. Det är i och för sig viktigt att beskatta den verkliga 
inkomsten, även om det dröjer innan den realiseras och ofta 
uppstått tidigare eller är hänförlig till tidigare år, i stället för vid 
beräkningen av den årliga inkomsten. Man beskattar den uppnådda 
inkomsten ex post i stället för den förväntade om än orealiserade 
inkomsten omedelbart. Man glömmer emellertid i det samman-
hanget bort att det just är denna faktor som medför en stor del av 
problemen vid bland annat bostadsmarknaden, där fördröjningen 
av beskattning ofta medför att skatten blir högre än förväntad och 
därmed svårigheter för rörligheten på marknaden, medan beskatt-
ningen i boxmodellen sker när vinsten anses uppkommen. 
Liknande effekter uppstår lätt vid värdepappersförsäljningar. Att 
medge avdrag för den betalda räntan medför också problem och 
försvårar effektiva begränsningar av räntekostnaden. 

Att beskatta den verkliga inkomsten innebär vidare svåra 
administrativa problem. Den skattskyldige måste hålla reda på inte 
bara aktuella intäkter och kostnader utan även anskaffningsvärden 
och liknande. Erfarenheterna av redovisningen av reavinstbeskatt-
ningen är i det hänseendet dåliga. Deklarationerna rörande fastig-
hets- och andra försäljningar innehåller också många felaktigheter 
och försvårar kontrollen. Övergången till en schablonberäkning 
innebär därför stora förenklingar och underlättar kontrollen.  

Man förefaller också glömma bort att man bland annat av dessa 
skäl på flera områden i inkomstbeskattningen redan infört en 
schablonbeskattning. Så har fastighetsbeskattningen sedan långt 
tillbaka varit schabloniserad, liksom många begränsningsregler 
beträffande olika kostnader. Det mest utpräglade exemplet är 
introduktionen av investeringssparkontot 2012. 
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Så förefaller dessa effekter inte ha avskräckt ca en miljon 
värdepappersparare från att föra över finansiella tillgångar till 
investeringssparkonton, vars totala värden sedan introduktionen 
2012 snabbt har stigit från 714 miljoner kronor till 262 miljarder 
kronor vid slutet av 2014. Aktie- och blandfondsinvesteringar 
utgör den helt dominerande delen av kontobehållningarna, trots att 
aktier är utsatta för den högsta volatiliteten av alla finansiella 
tillgångsslag. Härigenom finns en högst påtaglig förlustrisk just för 
aktieinvesteringar. Så stor har fördelen av att omplaceringar inte 
utlöser någon beskattning tydligen ändå ansetts vara att den 
förlorade avdragsrätten för förluster inte har avskräckt spararna. 
Den schabloniserade beskattningen har dessutom genom sin låga 
nivå ansetts som en fördel. Intressant är också att införandet av 
ISK-systemet har medfört att hushållen genom att där placera sina 
aktietillgångar har visat en större börsaktivitet än tidigare. Lågt 
ränteläge bör förorsaka en större börsaktivitet än tidigare, när 
omplaceringar inte längre utlöser kapitalvinstbeskattning. 

Enligt 6 § lagen om investeringssparkonto27 ingår däri endast 
s.k. investeringstillgångar. Därmed avses följande:  

1.  finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad 
marknad eller en motsvarande marknad utanför europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet,  

2.  finansiella instrument som handlas på en marknadsplattform, 
eller  

3.  andelar i en värdepappersfond eller en specialfond. 

 
Dock får innehav som omfattar mer än tio procent av röstetalet 
eller aktiekapitalet i ett noterat bolag inte föras in på ett ISK-
konto. Bakgrunden till att större innehav i ett noterat bolag inte får 
ingå i ISK-modellen är främst att aktieägarens innehav kan ge 
denne möjligheter att påverka bolagets utdelnings- och för-
säljningspolitik, varigenom avkastningen alltför mycket kan styras 
och avvika från en normalavkastning. Därför har en schabloniserad 
beskattning inte ansetts adekvat. Dessutom är det här i allmänhet 
fråga om en mer professionell förvaltning, som i många fall ger en 
                                                                                                                                                               
27 Lag (2011:1268) om investeringssparkonto.  
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betydligt högre avkastning än vanliga aktieinvesteringar och än vad 
som förutsätts i schablonbeskattningens nivå i ISK-modellen. 
Därför kan det även av fördelningsskäl anses lämpligt att utesluta 
sådana större aktieinnehav från ISK-konton. Samma skäl för ett 
undantag från boxmodellen torde också kunna åberopas för mycket 
stora aktieportföljer, där förvaltningen regelmässigt kan förväntas 
vara mer professionell och därmed ofta nå högre totalavkastning än 
vad som förutsätts i boxmodellen. Det skulle betyda att dessa två 
typer av aktieinnehav fortsättningsvis skulle beskattas enligt de 
existerande konventionella kapitalinkomstreglerna. Även om detta 
normalt innebär en något högre beskattning medför en sådan 
behandling också fördelen för skattskyldiga att realiserade aktie-
förluster blir avdragsgilla. I Nederländerna har en sådan modell inte 
prövats. Den här föreslagna modellen för den svenska beskatt-
ningen är således något skarpare än vad som föreskrivits i 
Nederländerna. Dessutom medför det förhållandet att det i 
modellen föreslås att endast 50 procent av skulderna ingår i boxen 
en betydande begränsning i avdragsrätten.28 

2.5 Sammanfattning av hur en svensk boxmodell bör 
se ut  

I detta kapitel har de allmänna förutsättningarna för en svensk 
boxbeskattning diskuterats. Som framgått torde några avgörande 
hinder i den nuvarande svenska beskattningen och dess kontroll-
system inte föreligga för en boxbeskattning – dock med det 
undantaget att innehav av onoterade aktier och då främst 400 000 
innehav av fåmansbolagsaktier av värderingstekniska skäl också i 
framtiden får beskattas inom ramen för kapitalinkomstbeskatt-
ningen. Likaså är det svårt att inordna pensionssparande i en 
boxmodell bland annat därför att utfallande belopp beskattas som 
arbetsinkomst.  

Men konventionellt sparande, olika typer av fondsparande 
liksom noterade aktier och privata kapitalförsäkringar är alla 
lämpade att beskattas i en boxmodell. Därtill kommer bostäder, 
som bör ingå i inte bara inkomstbeskattningen utan också i en 
                                                                                                                                                               
28 Se vidare avsnitt 3.3. 
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boxbeskattning för att slippa alla de problem som en till försälj-
ningstidpunkten uppskjuten beskattning av en eventuell värde-
stegring medför. För bostadsbeskattningen föreligger dock en rad 
tekniska svårigheter som måste lösas. En närmare diskussion om 
dessa frågor kommer att behandlas i följande kapitel. 

 



 

59 

3 Diskussion av skattebas och 
skatteuttag 

3.1 Skattebasen för finansiella tillgångar  

Fastställandet av skattebasen för finansiella tillgångar stöter inte på 
några särskilda tekniska problem. Det finns officiellt noterade 
värden på marknadsnoterade tillgångar och värdet på banktillgodo-
havanden och andra nominella sparformer finns lätt tillgängliga hos 
sparinstituten. Alla dessa tillgångsvärden finns redan i dag till-
gängliga för Skatteverket. Eftersom tillgångarna i olika sparformer 
kan variera under beskattningsperioden kan en generell boxmodell 
konstrueras för att minska risken för omfördelningar kring 
avstämningsdatum i syfte att uppnå skattefördelar. Därför bör 
avstämning av innehaven, liksom i dagens ISK-system, lämpligen 
ske vid varje kvartalsskifte, varefter det över året genomsnittliga 
värdet inom varje tillgångsslag utgör årets skattebas i boxmodellen. 

Det ska dock observeras att privata pensionsförsäkringar, för 
vilka beskattningen sker i annan form, inte ska tillhöra boxen och 
därför är uteslutna i de angivna siffrorna för finansiella tillgångar. 
Detsamma gäller kollektiva eller offentliga pensionsförsäkringar. 

I och med att icke noterade aktier, inklusive nära 300 000 
fåmansaktiebolag29, inte ska ingå i boxen utan ägaren också 
fortsättningsvis ska beskattas under inkomst av kapital för ca 
94 miljarder kronor, bör hushållens aktie- och fondinnehav i boxen 
inte medta denna typ av värdepapper, oaktat att de ingår i SCB:s 
statistik över hushållens tillgångar. De är emellertid fortfarande 
skattepliktiga och kommer att ingå i det delvis behållna kapital-
                                                                                                                                                               
29 Antalet onoterade fåmansföretag var år 2014 295 000 st, utgörande 288 000 koncerner. 
Antalet delägare utgjorde 2014 386 000. Statistik rörande antalet fåmansföretag m.m. 
återfinns i SOU 2016:75, kapitel 6. 
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inkomstskattesystemet. Vid beräkning av den statsfinansiella 
effekten bör därför till den skatt som boxen genererar läggas den 
skatt som också fortsättningsvis uttas av dessa värdepapper. Det 
finns i och för sig flera inkomst- och kostnadsslag som inte 
kommer att ingå i boxen utan till stor del fortfarande ska redovisas 
under inkomst av kapital. Då det i dessa fall är fråga om mycket 
begränsade belopp som dessutom inte kan särskiljas i tillgänglig 
statistik, bortses från dessa belopp vid beräkningen av de stats-
finansiella och makroekonomiska effekterna. 

3.2 Skattebasen för bostäder 

3.2.1 Förutsättningar 

Att inkludera bostadsbeskattningen i en boxmodell stöter på 
betydligt större problem än att inkludera finansiella tillgångar. 
Eftersom bostadsrätter faller utanför fastighetsbeskattningen 
uppstår i dag en betydande ojämlikhet i beskattningen av innehav 
av bostadsrätter jämfört med innehav av småhus. Noterade 
marknadspriser saknas i båda fallen. Den enda praktiskt användbara 
värderingsgrunden torde därför vara att i vart fall på kort sikt 
anknyta till fastighetstaxeringssystemet, som är betydligt mer 
sofistikerat än vad som i allmänhet inses, även för bostadsrätts-
beskattningen. För småhus och bostadsrätter torde det naturliga 
vara att på något sätt tillämpa de aktuella taxeringsvärdena vid 
beskattningsårets ingång, där marknadsvärdet vid inträdet av året 
utgör basen för avkastningsberäkningen. Härigenom följer skatte-
basen med viss eftersläpning de marknadsprisförändringar som 
uppstår. 

Det stora problemet gäller hur man i praktiken i det enskilda 
fallet ska kunna fastställa skattebasen i enlighet med boxmodellens 
principiella målsättning såväl vad gäller rättvisa som samhälls-
ekonomiska effekter. Då konstruktionen av en praktisk boxmodell 
som bygger på de principer som hittills fastlagts i huvudsak blir 
beroende av hur bostadsbeskattningen kan inlemmas i en box-
beskattning, kommer fortsättningsvis framställningen koncentreras 
härpå. Också analyser av det ekonomiska utfallet för såväl det 
allmänna som för de skattskyldiga är nödvändiga beståndsdelar av 
den följande framställningen. Systemets effekter i olika avseenden 
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måste därför belysas. Även övergången från det nuvarande 
systemet för beskattning av kapitalinkomster, inte minst kapital-
vinster, kräver en ordentlig genomlysning, och måste utformas så 
att övergångsproblemen blir praktiskt hanterbara och inte för-
orsakar svåra likviditetsproblem för de skattskyldiga men heller 
inte medför statsfinansiella förluster för det allmänna.  

3.2.2 Fastighetstaxeringen 

De bostäder som kommer att omfattas av boxmodellen är 
småhustaxerade fastigheter, som 2014 uppgick till 2 082 000 och 
knappt 1 042 000 bostadsrätter enligt SCB, dvs. 2014 hälften av 
andelen småhusfastigheter, och på grund av omvandlingen av 
hyreshus till bostadsrätter antagligen ännu fler 2016 samt ett okänt 
antal ägarlägenheter.  

Beträffande värdena finns i officiell statistik endast fastig-
heternas taxeringsvärde, som grundar sig på en årlig fastighets-
taxering, som görs grundligare var femte år. Därvid värderas för 
småhus såväl markvärde, inklusive ett särskilt lägesvärde på grund 
av exempelvis sjöläge, samt ett taxerat byggnadsvärde. För samtliga 
fastigheter bestäms ett riktvärde med vilket mark- och byggnads-
värde multipliceras för att på så sätt fånga in skillnaderna i värde 
beroende på lokala förhållanden, främst marknadspriserna, i 
området. För det ändamålet har landet indelats i 9 300 riktvärde-
områden, som beroende på de lokala förhållandena kan vara små 
eller stora. Uppdelningen i så många som 9 300 riktvärdeområden 
för fastighetstaxeringen sker för att kunna uppnå en likvärdig 
generell marknadsprisnivå inom varje riktvärdeområde, en s.k. rikt-
värdefaktor, som varierar från lägst 1,5 till högst 40, som styr såväl 
markvärde- som byggnadsvärdenivån. 

I taxeringsvärdet för småhusfastigheter ingår förutom denna 
värdefaktor ett lokalt lägesvärde i det taxerade markvärdet grundat 
på belägenhetens attraktionsvärde, såsom sjötomt, närhet till 
centrum eller goda kommunikationer, etc.30 Till viss del är detta 
redan beaktat genom ett riktvärdeområdes omfattning och värde-

                                                                                                                                                               
30 Se Fastighetstaxeringslagen kap. 12. 
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faktor. Byggnadsvärdet beror i huvudsak på storlek, standard, ålder 
och det enskilda riktvärdeområdets värdefaktor.  

I bostadsrättsfastigheters, ägarlägenheters och näringsfastig-
heters taxerade markvärde ingår inte något som motsvarar lokalt 
lägesvärde. Markvärdet bestäms i stället främst genom tillåten 
exploateringsgrad (dvs. tillåten bostadsyta enligt beviljade bygg-
nadslov på fastigheten). I dag betyder detta exempelvis att mark-
värdet för två likvärdiga grannfastigheter i ett attraktivt område, 
båda bebyggda med varsitt bostadshus, kan skilja sig åt med flera 
miljoner kronor om den ena fastigheten är taxerad som småhus och 
den andra, på grund av uthyrning, som näringsfastighet. Detta 
medför att villafastigheten kan ha mer än dubbelt, eller t.o.m. tre- 
eller fyrdubbelt, så högt taxeringsvärde som den näringsfastighets-
klassade grannfastigheten trots att marknadsvärdet är nära nog 
detsamma. 

För näringsfastigheter, främst hyresfastigheter, flerfamiljsfastig-
heter med ägarlägenheter och fastigheter ägda av bostadsrätts-
föreningar, finns som nämnts inget lägesvärde. Däremot är det 
tillåtna exploateringstalet, dvs. värdet på den beviljade byggnads-
rätten, exploaterad eller inte, som varje fastighet har i stort sett 
styrande för markvärdet. Däremot sätts för samtliga fastigheter ett 
byggnadsvärde. För hyresfastigheter, ägarlägenheter och därmed 
också flerfamiljsfastigheter ägda av bostadsrättsföreningar, ska 
dock lägenhetsytan värderas per kvadratmeter till en försiktigt satt 
bruksvärdehyra31. En skillnad föreligger mellan bostadsrätter och 
ägarlägenheter. I bostadsvärdet för lägenheten i en bostadsrätts-
förening ingår också lägenhetens andel i gemensamhetsutrymmen, 
hissar och tvättstugor, etc. I taxeringsvärdet på en ägarlägenhet 
ingår inte värdet på några sådana utrymmen, utan det beskattas helt 
hos ägaren till själva fastigheten. När det gäller bostadsrättsfastig-
heter ska värdet på gemensamma utrymmen fördelas enligt den 
med lägenheten tillhörande delägarandelen. För egna hem ska ålder 
och nuvarande standard värderas och multipliceras med riktvärde-
koefficienten för området. Det gäller således olika principer för 
fastställande av en bostads värde vid dagens beskattning, varvid 
småhus får det högsta värdet oavsett bostadsyta. 

                                                                                                                                                               
31 Se Fastighettaxeringslagen kap. 9. 
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Dessa olikheter i beräkningen av taxeringsvärdet leder till en rad 
märkliga effekter. Så leder skillnaderna i beräkningsmetod för 
markvärdet för olika typer av fastigheter till stora taxeringvärde-
skillnader. Ovan har belysts vilka skillnader i värde som förorsakas 
av fastighetens klassificering. Småhusfastigheter − men inte hyres-
fastigheter eller fastigheter med flera lägenheter ägda av bostads-
rättsföreningar, som taxeras enligt samma regler som hyresfastig-
heter − åsätts s.k. lägesvärde, vilket medför att skillnader på flera 
miljoner kronor i taxeringsvärde kan uppstå mellan småhus och 
hyresfastighetstaxerade fastigheter. För småhusfastigheters värde är 
dessutom byggnadens ålder och moderniseringsstandard avgörande 
inom riktvärdeområdets ram. För byggnader på hyresfastigheter 
och fastigheter ägda av bostadsrättsföreningar ska ”en försiktigt 
uppskattad bruksvärdeshyra” vara vägledande. 

Då en lågt värderad bruksvärdeshyra är vägledande av värdet på 
en bostadslägenhet, medför detta att en lägenhet i en normal 
bostadsrättslägenhetsfastighet på Södermalm i Stockholm endast 
värderas till ungefär 25 procent av det verkliga värdet på lägen-
heten.  

3.2.3 Omfattningen – problem  

Mot ovanstående bakgrund har en analys av den senaste fastighets-
taxeringen för småhusfastigheter, som fastställts 2015 men som i 
huvudsak återger 2014 års förhållanden, genomförts. Det totala 
materialet, såväl totalt taxeringsvärde som endast byggnadsvärde, 
har då i tabell 3.1 avseende hela taxeringsvärdet och tabell 3.2 
avseendet endast byggnadsvärdet, grupperats länsvis för att se hur 
stor spridningen är mellan storstadsområdena och övriga delar av 
landet. 
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Tabell 3.1 Taxeringsvärde för småhus efter län 2015  

Region Värde 
(miljarder kr.) 

Antal Genomsnitt 
(tusental kr.) 

Median 
(tusental kr.) 

Stockholms län 870 298 370 2 916 2 503 
Uppsala län 112 71 774 1 562 1 319 
Södermanlands län 79 65 475 1 201 1 079 
Östergötlands län 112 89 699 1 243 1 097 
Jönköpings län 81 78 476 1 035 862 
Kronobergs län 44 47 790 912 698 
Kalmar län 66 77 923 845 696 
Gotlands län 25 19 528 1 283 1 119 
Blekinge län 43 46 636 932 790 
Skåne län 415 256 753 1 617 1 422 
Hallands län 150 85 679 1 753 1 601 
Västra Götalands län 387 341 017 1 289 1 186 
Värmlands län 59 76 985 768 573 
Örebro län 58 63 191 918 697 
Västmanlands län 60 53 583 1 125 959 
Dalarnas län 74 93 714 794 665 
Gävleborgs län 56 73 975 755 586 
Västernorrlands län 42 64 501 645 533 
Jämtlands län 34 43 040 801 553 
Västerbottens län 57 66 163 863 637 
Norrbottens län 50 68 255 731 590 

Riket 2 874 2 082 527 1 380 1 107 
Stockholm stad 159 41 400 3 851 3 425 
Källa: Skatteverket. 

 
Av tabell 3.1 framgår att det genomsnittliga taxeringsvärdet i hela 
landet för de drygt 2 miljoner småhusfastigheter som finns är 
1 380 000 kronor. I Stockholms län är det genomsnittliga 
taxeringsvärdet 2 916 000 kronor, vilket är 2,11 gånger högre än 
genomsnittet i riket. Lägst är det genomsnittliga taxeringsvärdet i 
Västernorrlands län, som 2015 var 645 000 kronor. När ytterlig-
heterna är borttagna visar medianvärdena att värdet i Stockholms 
län är 2,26 gånger större än i riket. En specialkörning för 
Stockholms stad visar att medianvärdet där är ännu högre än i 
Stockholms län; 3 425 000 kronor. Tabellen visar att värdena är 
betydligt lägre i resten av landet än i de dyraste områdena. 
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I tabell 3.2 har fastigheternas taxerade byggnadsvärde i stället 
angivits. Där visar tabellen att byggnadsvärdet i landet utgör mer än 
50 procent av det totala taxeringsvärdet, vilket dock är ett medel-
värde som i det enskilda fallet kan avvika. Tabellen visar också att 
värdeskillnaderna är mindre än för hela fastighetsvärdena, vilket 
snarast tyder på att vi har ganska hög bostadsstandard i hela landet. 

Tabell 3.2 Taxerat byggnadsvärde för småhus efter län 2015 

Region 
Värde 

(miljarder kr.) Antal 
Genomsnitt 

(tusental kr.) 
Median 

(tusental kr.) 

1,2 procent 
skatt 

(miljarder kr.) 
Stockholms län 361 298 370 1 209 1 108 4,3 
Uppsala län 63 71 774 877 800 0,8 
Södermanlands län 48 65 475 736 673 0,6 
Östergötlands län 69 89 699 773 704 0,8 
Jönköpings län 55 78 476 700 612 0,7 
Kronobergs län 30 47 790 636 509 0,4 
Kalmar län 43 77 923 547 439 0,5 
Gotlands län 14 19 528 718 630 0,2 
Blekinge län 28 46 636 600 515 0,3 
Skåne län 245 256 753 953 874 2,9 
Hallands län 84 85 679 981 898 1,0 
Västra Götalands län 297 341 017 870 776 3,6 
Värmlands län 39 76 985 507 388 0,5 
Örebro län 39 63 191 614 491 0,5 
Västmanlands län 40 53 583 739 661 0,5 
Dalarnas län 47 93 714 506 417 0,6 
Gävleborgs län 35 73 975 480 376 0,4 
Västernorrlands län 28 64 501 437 348 0,3 
Jämtlands län 22 43 039 508 341 0,3 
Västerbottens län 37 66 163 555 393 0,4 
Norrbottens län 34 68 255 493 400 0,4 

Riket 1 657 2 082 526 796 672 19,9 
Stockholm stad 60 41 400 1 439 1 261 0,7 

Källa: Skatteverket 

 
Tillsammans visar tabell 3.1 och 3.2 att genomsnittligt uppgår det 
taxerade byggnadsvärdet för småhus till 796 000 kronor av ett 
totalt taxeringsvärde på i genomsnitt 1 380 000 kronor, det vill säga 
i genomsnitt till nästan 58 procent av det totala taxeringsvärdet. 
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Uttryckt som skattebas står de småhustaxerade fastigheterna för 
2 870 miljarder kronor och − trots det låga taket för den kommu-
nala fastighetsavgiften på 7 112 kronor32 för varje fastighet − för 
sammanlagt drygt 13 miljarder kronor i fastighetsavgift, medan 
bostadsrätterna och hyresfastigheter står för ett sammanlagt 
skattebelopp av endast ca 3,7 miljarder kronor.  

För att få ännu större klarhet om hur värdespridningen ser ut 
har i tabell 3.3 och 3.4 småhusfastigheterna soterats i olika grupper 
– fyra kvartiler plus att Stockholms län utgör en självständig grupp. 
Även Stockholm stad redovisas separat för att visa hur mycket 
högre värdena är i och kring det viktigaste storstadsområdet. 

Tabell 3.3 Taxeringsvärde för småhus 2015  

 
Kvartiler (grupp) 

Värde  
(miljarder kr) Antal 

Genomsnitt 
(tusental kr) 

Median  
(tusental kr) 

1 281 377 430 744 595 
2 259 298 107 869 668 
3 375 333 869 1 124 964 
4 1 089 774 751 1 406 1 327 
5 870 298 370 2 916 2 503 

Riket 2 874 2 082 527 1 380 1 107 
Stockholm stad 159 41 400 3 851 3 425 
Not: Länen är kvartilsindelade efter det genomsnittliga taxeringsvärdet i stigande ordning, exklusive 
Stockholms län. Stockholms län utgör en egen grupp 5. 
Källa: Skatteverket. 

 
Grupp Ingående län efter genomsnittligt taxeringsvärde 
1 Västernorrlands län, Norrbottens län, Gävleborgs län, Värmlands län, Dalarnas län 
2 Jämtlands län, Kalmar län, Västerbottens län, Kronobergs län, Örebro län 
3 Blekinge län, Jönköpings län, Västmanlands län, Södermanlands län, 

Östergötlands län 
4 Gotlands län, Västra Götalands län, Uppsala län, Skåne län, Hallands län 
5 Stockholms län 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                               
32 Avser år 2014. 
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Tabell 3.4 Taxerat byggnadsvärde för småhus 2015 

 
Kvartiler 
(grupp) 

Värde  
(miljarder kr) Antal 

Genomsnitt 
(tusental kr) 

Median  
(tusental kr) 

1,2 procent 
skatt 

(miljarder kr) 
1 184 377 430 487 388 2,2 
2 168 296 952 566 443 2,0 
3 187 264 852 706 621 2,2 
4 758 844 922 897 780 9,1 
5 361 298 370 1 209 1 108 4,3 

Riket 1 657 2 082 526 796 672 19,9 
Stockholm stad 60 41 400 1 439 1 261 0,7 
Not:: Länen är kvartilsindelade efter det genomsnittliga byggnadsvärdet i stigande ordning, exklusive 
Stockholms län. Stockholms län utgör en egen grupp 5. 
Källa: Skatteverket. 

 
Grupp Ingående län efter genomsnittligt taxeringsvärde 
1 Västernorrlands län, Gävleborgs län, Norrbottens län, Värmlands län, Dalarnas län 
2 Jämtlands län, Kalmar län, Västerbottens län, Blekinge län, Örebro län 
3 Kronobergs län, Jönköpings län, Gotlands län, Södermanlands län, Västmanlands 

län 
4 Östergötlands län, Västra Götalands län, Uppsala län, Skåne län, Hallands län 
5 Stockholms län 

 
Värderingarna i de olika grupperna står inte för några särskilda 
överraskningar, annat än att storlänen Västra Götaland och Skåne 
snedvrider jämförelsen något genom sina relativt höga värden och 
sitt stora antal småhusfastigheter, vilket gör dessa mindre 
jämförbara med övriga områden. Stockholm stad sticker ut med 
sina höga värden. Men också denna statistik visar förvånande höga 
bostadsvärden även i de områden som har låga markvärden, vilket 
understryker att bostadsstandarden är hög i Sverige. Tabell 3.4 visar 
också hur den tänkta skattebelastningen fördelar sig över landet. 

Sammantaget står den nuvarande fastighetsbeskattningen av 
bostäder, om man där inbegriper såväl småhusfastigheter, bostads-
rätter och hyresfastigheter, för många orättvisor i fastighets-
beskattningen som framgår av olikheterna i skattebelastningen 
mellan olika typer av bostäder. Småhusfastigheterna betalar flera 
gånger högre skatt såväl i procent av värdet som i kronor än såväl 
ägarlägenheter som fastigheter ägda av bostadsrättsföreningar. 
Frågan är om man för hyresfastigheter över huvud taget ska ha 
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någon fastighetsskatt, vilket knappast är logiskt eftersom dess 
resultat inkomstbeskattas som inkomst från näringsfastighet och 
bostadsbeskattningen därmed innebär en slags dubbelbeskattning 

3.2.4 Närmare om valet av skattebas 

Vilken skattebas ska man mot denna bakgrund välja för box-
beskattningen av bostäder? I denna rapport föreslås att småhus på 
egen tomt eller på tomrättstomter samt bostadsrätter och ägar-
lägenheter omfattas av boxbeskattningen. 

Många, framförallt nationalekonomer, har uppfattningen att 
investeringen i eget boende är en investering bland andra och bör 
behandlas på samma sätt som finansiella investeringar, dvs. att 
marknadsvärdet eller i vart fall hela taxeringsvärdet, inklusive 
markvärdet, bör utgöra bas för beskattningen. Om det vore så 
enkelt ändå. Denna studie intar en något mer flexibel ståndpunkt 
som också tar hänsyn till de praktiska omständigheterna. Skälen för 
detta är flera. 

En skattebas på 100 procent av taxeringsvärdet av småhus ger, 
efter slopandet av det tak som finns i dagens fastighetsbeskattning 
på ca 7 100 kronor år 201433, på en bas av 2 082 527 fastigheter med 
avkastningspresumtionen om 4 procent och 30 procents skattsats 
en total skatteinkomst på 34,5 miljarder kronor mot i dag ungefär 
15 miljarder kronor. Det innebär en dryg fördubbling av hushållens 
skatt. I Stockholm län skulle motsvarande fördyring uppgå till 
10,4 miljarder kronor eller 67 procent. I Stockholm stad skulle den 
genomsnittliga skattehöjningen per fastighet vara ca 40 000 kronor. 
Till dessa siffror bör också läggas fördyringen av den effektiva 
låneräntan p.g.a. inskränkningen av avdragsrätten för skulder. 
Enligt ett räkneexempel (se kapitel 5), avseende en genomsnittlig 
Stockholmsfastighet är den årliga fördyringen på grund härav ca 
34 138 kronor. Tillsammans med skattehöjningen för själva fastig-
heten uppgår den totala årliga fördyringen av reformen till 58 000 
kronor för en genomsnittlig och normalbelånad stockholms-
fastighet. Därvid bör dock ihågkommas att kapitalvinstskatten inte 
längre utgår vid försäljning utan att värdeförändringen beskattas 

                                                                                                                                                               
33 Taket har genom indexeringen för 2017 stigit till 7 687 kronor. 
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årligen när den uppstår. Denna ökning av den årliga bostads-
kostnaden, till vilken något likviditetstillskott i form av 
hyresinkomst eller liknande normalt inte utgår, skulle bli så stor att 
många av fastighetsägarna inte skulle ha råd att bo kvar utan tvingas 
till en försäljning av fastigheten. En sådan utveckling är knappast 
samhällsekonomiskt önskvärd. Därför är den modellen inte 
realistisk. 

Detta har också väckt tanken på att samma principiella grund − 
men för att undvika hälften av den skattefördyring som vid tillämp-
ningen av hela taxeringsvärdet som bas, att endast 50 procent av 
fastighetens hela taxeringsvärde, i vart fall övergångsvis, skulle 
utgöra skattebasen. Ett skäl som bland annat framförts är att det 
taxerade byggnadsvärdet i genomsnitt för landet uppgår till ca 
59 procent av hela taxeringsvärdet, medan det i storstadsområdet 
endast utgör ca 37 procent av det totala taxeringsvärdet. Då skulle 
en viss extra skattehöjning ske just för dyrare fastigheter i 
storstadsområdet. Emellertid torde större delen av den ”storstads-
bias” som det nuvarande systemet för småhusbeskattningen 
medför vara hänförlig till att beskattningen i dag innehåller ett tak. 
I boxmodellen har dock detta tak slopats, och avdragsrätten för 
räntor inskränkts, varför den storstadsbias som det nuvarande 
systemet medför i huvudsak försvinner. 

Emellertid kan själva presumtionen att bostadinvesteringar kan 
jämföras med vilken kapitalinvestering som helst ifrågasättas. Det 
finns flera skäl härtill. 

Ett första argument är att småhusfastigheterna i dag beskattas 
högre än de flesta andra former av ägt boende. Om man ytterligare 
skärpte denna skillnad, vilket skulle inträffa även om bostads-
rätterna inlemmas i systemet men med en lägre skatt, skulle den 
orättvisan öka ytterligare. Det gäller också om man endast låter 
50 procent av hela taxeringsvärdet utgöra skattebasen.  

I motsats till de flesta investeringar förvärvas dessutom en 
bostad normalt inte för att erhålla en finansiell avkastning utan för 
att lösa ett bostadsbehov varvid oftast investeringsbeloppet är 
mycket högre än vare sig någon individs enskilda finansiella 
investering eller summan finansiella investeringar. Det är dessutom 
fråga om en illikvid investering. Medan valet av värdepapper som 
investeringsobjekt – med dess normalt höga likviditet – går snabbt 
och lätt att sälja. Endast avkastningen torde vara av intresse. Vid en 
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aktieförsäljning, som lätt kan ske, finns ingen nödvändighet att 
köpa ersättningsaktier eller någon annan typ av finansiell investe-
ring, utan säljaren är fri att använda hela köpesumman på vilket sätt 
som helst. Den som vill sälja den bostad i vilken man bor, ställs 
normalt inför kravet att skaffa en ersättningsbostad – hyres-
lägenhet om sådan finns tillgänglig eller eget ägande till den nya 
bostaden. Det tvånget till en ny investering gäller alltså inte en 
försäljning av en finansiell investering. 

Dessutom spelar, vid val av bostad, flera sociala faktorer den 
största rollen. Så påverkas till exempel valet av bostad av om det 
finns barn i hushållet, belägenhet av skola, skolväg och närhet till 
frilufts- och sportmöjligheter kan spela roll. 

Ett annat skäl är att dagens system för beskattning av egna hem 
enligt lagen om kommunal fastighetsavgift innebär en låg fastig-
hetsbeskattning, dels p.g.a. den valda skattesatsen, 0,75 procent, 
och skattens inflationsindexerade tak på för år 2014 drygt 7 100 
kronor34. Trots att småhusen som grupp är högre beskattad än 
andra fastighetsägare är den skatten snarast regressiv till sin 
karaktär då den utgör en allt mindre del av fastighetens taxerings-
värde ju högre värdet på fastigheten är. Därtill kommer att 
fastighetsskatten, för näringsfastigheter, från 1 procent av taxe-
ringsvärdet till 0,3-0,75 procent för bostadsfastigheter inklusive 
sådana fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningar, är mycket låg 
då inget lägesvärde existerar för dessa fastigheter och bostads-
utrymmena ska värderas för att överensstämma med ett försiktigt 
beräknat bruksvärde. Och i dessa kategorier finns också de flesta 
bostäderna. För att någorlunda rättvisa ska uppnås mellan 
småhusfastigheter, bostadsrätter och ägarlägenheter bör skatten 
antingen höjas för alla eller förenklas för egna hemmen till att 
endast omfatta byggnadsvärdet för att komma i någorlunda nivå 
med det stora antalet hyresfastigheter och bostadsrätter. Det finns 
dessutom flera andra skäl för detta. 

En viktig princip för all lagstiftning är således att dess effekter 
bör vara förutsebara. Det gäller särskilt långsiktiga investeringar. 
Värdeförändringar kan förväntas men är svåra att förutse vilket är 
extra viktigt då de normalt är fråga om verkligt långa investeringar, 
vars avkastning i form av boende inte ger någon likviditetstillskott 
                                                                                                                                                               
34 För 2017 utgör taket 7 687 kronor. 
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för att betala skatten under innehavet. En lösning vore förstås att 
använda olika avkastningskrav för olika typer av tillgångar i boxen. 
Men då skulle själva idén med boxen förfelas. Den idén är ju att när 
väl skattebasen schablonmässigt fastställts kan tillgångsnettot 
kvittas mot skulderna och skatten appliceras på nettot. Om olika 
skattesatser skulle tillämpas skulle denna nettoberäkning omöjlig-
göras. Dessutom skulle man för lagstiftare öppna ännu större 
möjligheter att manipulera de olika beståndsdelarna i boxen. 
Dessutom utgår vi i denna undersökning från en ganska hög 
avkastning på förvärvet, 4 procent, vilket i viss mån kompenserar 
för den begränsade basen, och höjer skatten jämfört med dagens 
läge där en stor del av skatten, den på värdestegringen, utgår först 
vid realisation, medan den i boxmodellen uttas löpande, allt-
eftersom den uppstår. Dagens regler jämfört med en beskattning 
allteftersom vinsten uppstår betyder enligt Birch Sørensen att 
nuvärdet av den skatten på värdestegringen begränsas med ca en 
tredjedel. Uttas skatten löpande allt eftersom värdestegringen upp-
står uppkommer inte denna begränsning och den därmed för-
knippade skatteförlusten för staten, även om skatteuttaget grundar 
sig på ett marknadsvärde några år tidigare. 

Att en stor del av bostadsinvesteringar sker med lånade medel 
tas i huvudsak om hand genom att avkastningsvärdet, dvs. låne-
kostnaden begränsas till 2 procent av lånet, vilket tekniskt sker 
genom att endast 50 procent av lånbeloppet ska tas upp i 
deklarationen, varvid samma avkastningsprocent kan tillämpas på 
lånade medel som på tillgångarna. Därtill kommer att i princip 
inget avdrag alls erhålls i de fall boxen uppvisar ett negativt utfall 
genom att den avdragsgilla delen av lånen, 50 procent, överstiger 
värdet på de samlade tillgångarna. Det gäller ofta eftersom inte hela 
fastighetens marknadsvärde ingår i boxens tillgångsvärden. 

När det gäller värdeförändringarna kan man skilja på två typer 
av förändringar, dels sådana som beror på ägarens egna åtgärder, 
huvudsakligen själva bostaden och dess storlek och standard 
(inklusive förbättringar och eventuell swimmingpool och liknande 
anläggningar), dels sådana värdeförändringar som beror på externa 
förhållanden som samhällsutvecklingen, infrastrukturinvesteringar, 
företagsnedläggningar, förtätning, vissa områdens förändrade 
attraktionskraft m.m. De återspeglar sig främst, men inte bara, i 
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fastighetens markvärde – allt utanför ägarens kontroll och huvud-
sakligen oavsett dennes åtgärder. 

Om bostadsrätter och ägarlägenheter ska inkluderas i systemet 
måste också värderingsmetoderna ge likvärdiga resultat. Här råder i 
dag, som beskrivits ovan, stora skillnader.  

Till detta kommer existensen av tomträtter som ytterligare 
komplicerar problemet med fastställandet av skattebasen för 
småhus. I flera tätorter har kommunerna upplåtit sin mark för 
byggnation genom tomträtt men behållit äganderätten till den så 
uthyrda marken. För tomträtten utgår en s.k. tomträttsavgäld, som 
med åren blivit alltmer betungande. Ändå är tomträttshavaren i 
dagens fastighetsskattesystem skattskyldig för marken som om 
denne ägde fastigheten35. Så föreslås i Stockholm av dess fastighets-
kontor en framtida tomträttsavgäld motsvarande ca tre procent av 
marknadsvärdet för tomtmarken dock begränsat till 18 000 kronor 
per år för småhus. Man föreslår dock att avgälden trappas upp 
enligt kommunfullmäktiges beslut under en femårsperiod från 
nuvarande avgäldsnivå till maximum 18 000 kronor. För flerfamiljs-
hus, där kommer hyran för en normallägenhet på tre rum att höjas 
med ca 1 200 kronor per år. Prisfrågan är dock överklagad av 
oppositionen i kommunfullmäktige. 

Det förefaller dock orimligt att i boxen dels beskatta tomträtts-
havaren med hela taxeringsvärdet som bas, dels tvinga denne att 
betala en hög tomträttsavgäld. Samtidigt är det knappast rimligt att 
beröva kommunen som tomtägare den tomträttsavgäld som 
belöper på marken. Enbart av Stockholms kommun ägda fastig-
heter är ca 9 400 (varav ca 3 900 flerfamiljshus och ca 5 500 små-
hus) belastade med tomträtt. Hälften bedöms beröras av det nya 
avgäldstaket på 18 000 för småhusen36. I det nuvarande systemet 
behandlas tomträttsavgälden som en slags ränta och är avdragsgill 
som en räntekostnad. Egentligen är tomträttsavgälden en markhyra 
bland andra hyror. I så fall borde alla hyror vara avdragsgilla. 
Eftersom tomträttshavaren anses vara skattskyldig till fastighets-
skatt också för den hyrda marken, vilket knappast är logiskt, får 
den nuvarande tillämpningen ses som en pragmatisk lösning på 
fastighetsskatte- eller avgiftsproblemet.  

                                                                                                                                                               
35 Se fastighetstaxeringslagen 1:5 och lagen om kommunal fastighetsavgift. 
36 Stockholms stads exploateringskontor, www.stockholm.se/exploateringskontoret. 
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Emellertid hänför sig en stor del av bostadsrätterna, 3 900 
stycken, till fastigheter ägda av bostadsrättsföreningar, där tomt-
rättsavgälden, som hittills varit mycket liten, debiterats delägarna 
via bostadshyran. För dem föreligger ingen avdragsrätt vid beskatt-
ningen för den del av hyran som hänför sig till tomträttsavgälden. I 
boxen finns inga ränteavdrag och inga hyresavdrag annat än för 
hyror eller räntor i näringsverksamhet utan endast skuldavdrag. Å 
andra sidan existerar inte något skuldbelopp för vilket avdrag kan 
medges. Dessutom försvinner fastighetsavgiften som sådan. Om 
man ser till hur tomträttsavgälden räknats fram kan konstateras att 
Exploateringskontoret i Stockholms kommun i sina förarbeten 
anger att tomträttsavgälden är satt för att motsvara tre procents 
avkastning på den markyta som hör till en fastighet. Det är 
därigenom möjligt att med kännedom av en fastighets tomträtts-
avgäld, 3 procent, räkna fram värdet på tomtmarken, uppföra det 
som en tillgång i boxmodellen och som skuld avräkna två procent 
härav. Emellertid vore det förfarandet principiellt detsamma som 
om det taxerade markvärdet ingick i beskattningen. För att få 
bättre rättvisa mellan olika ägarformer bör så långt möjligt samma 
principer tillämpas för de olika ägarformerna. Därför bör det 
taxerade markvärdet inte ingå som tillgång i boxmodellen och inget 
avdrag medges för den erlagda tomträttsavgälden, som förutom 
genom den nu aktualiserade höjningen av tomträttsavgälden får ett 
ökat genomslag genom den försvunna avdragsrätten. 

De problem som tomträttsavgälden medför förstärker ytterli-
gare skälen för att i boxen endast beskatta fastigheters byggnads-
värde för att undgå en slags dubbelbeskattning, om man inte är 
beredd att göra om hela fastighetstaxeringsförfarandet. 

Enligt vad som ovan visats innehåller den nuvarande beskatt-
ningen av bostadsfastigheter en rad olika orättvisor. Att undanröja 
alla och därigenom på något sätt ha marknadsvärdet som utgångs-
punkt för boxbeskattning av bostäder skulle medföra kraftiga 
höjningar av skattebördan för bostäder, och också för hyres-
fastigheter, då ägarens fastighetsbeskattning måste förväntas bli 
övervältrad på hyresgästerna. På så sätt åtnjuter hela bostads-
beståndet i dag en lägre beskattning än övriga tillgångar i samhället. 
Och frågan är då om man i samband med en skatteomläggning, 
som ändå kommer att förändra nivån på beskattningen för vissa 
grupper, ska rätta till detta helt också i delar som inte berörs av 
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boxmodellen. Om markvärdet också inkluderades i skattebasen och 
anses avkasta 4 procent per år skulle det få sådana våldsamma 
likviditetseffekter, särskilt i storstadsområdena, att många ägare 
inte skulle kunna bo kvar i sina bostäder utan måste sälja och köpa 
en mindre värd fastighet, vilket förmodligen skulle leda till kraftiga 
värdefall på bostadsmarknaden. Även om de med långa innehav 
skulle drabbas värst skulle även nya bostadsägare drabbas hårt då de 
genom prisfallet på bostäder skulle sakna säkerhet för en stor del av 
sina lån och därför tvingas flytta. Vi skulle bland annat få en 
mycket kraftig bostadskris som särskilt skulle komma att drabba 
dem med långa innehav, främst äldre människor. En sådan kraftig 
förändring torde knappast vara politiskt eller samhällsekonomiskt 
acceptabel och därmed heller inte en boxmodell av den typen. 

I det läget måste förslagsställare till förändringar i kapital-
beskattningen, och särskilt i bostadsbeskattningen, bestämma sig 
för vilken ambitionsnivå förändringsförslaget bör ha. En förändring 
– vilket de som ser en bostadsinvestering som likvärdig med en 
finansiell investering och därför bör beskattas på samma vis och 
därför argumenterar för en total likformighet i beskattningen – kan 
därför inte genomföras i samband med införandet av en boxmodell 
för beskattningen. 

Den här studien har stannat inför att det taxerade byggnads-
värdet därför är en lämplig skattebas, för vilken 4 procent avkast-
ning beräknas och 30 procent skatt påförs, vilket i praktiken 
betyder en klart högre årlig skattebelastning på småhus än nu-
varande system innebär, där dessutom det tak som finns för fastig-
hetsavgiften utgör en ytterligare begränsning av den faktiska 
fastighetsavgiften. 

Den nuvarande fastighetsbeskattningen för småhus, som 
kommer att omfattas av en boxbeskattning måste anses vara 
kraftigt regressiv till sin karaktär genom bland annat taket vid 
fastighetsbeskattning och att det är försvarligt att till den delen 
rätta till bostadsbeskattningen, som härigenom kommer att med-
föra skattehöjningar speciellt för dyrbarare småhusinnehav. Det 
görs också automatiskt genom införandet av en boxmodell av före-
slagen typ, som saknar den typen av tak för beskattningens höjd.  

Uppdelningen i riktvärdeområden beträffande småhusfastig-
heter för fastighetstaxeringen sker för att inom varje riktvärde-
område kunna uppnå en likvärdig generell marknadsprisnivå, en så 
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kallad riktvärdefaktor, som styr såväl markvärde- som byggnads-
värdenivån. För taxeringsvärdet för småhusfastigheter ingår genom 
denna värdefaktor ett lokalt lägesvärde i det taxerade markvärdet 
grundat på belägenhetens attraktionsvärde, såsom sjötomt, närhet 
till centrum eller goda kommunikationer etc.37 Ibland är detta 
redan beaktat genom ett riktvärdeområdes omfattning och värde-
faktor. Byggnadsvärdet beror i huvudsak på storlek, standard, ålder 
och det enskilda områdets värdefaktor. 

Det finns enligt taxeringstatistiken vid utgången av 2015 
sammanlagt 22 734 bostadsfastigheter, som till någon del ägs av 
bostadsrättsföreningar. De har ett sammanlagt byggnadsvärde på 
574 miljarder kronor men ett marknadsvärde av nära 2 000 milj-
arder kronor. Detta understryker hur lågt lägenheterna värderas vid 
fastighetstaxeringen. 

Här föreslås av förenklingsskäl för bostadsrätter att man under 
lagstiftningens inledningsskede använder de existerande taxerings-
värdena per kvadratmeter trots att skilda lägenheter i samma 
fastighet kan ha helt olika marknadsvärden. Så är det stor skillnad i 
värde om en lägenhet ligger i markplanet eller på första våningen 
eller högst upp med olika priser för lägenheter däremellan. Likaså 
skiljer sig marknadsvärdet beroende på lägenhetens planlösning, 
väderläge, osv. För själva bostadsrättens värde tillkommer före-
ningens belåning och räntebetalningar, liksom huruvida föreningen 
äger fastigheten eller endast innehar den med tomträtt, varvid 
tomträttsavgäld utgår. 

De effekter som redan värderingen av hyreshus leder till kan 
som exempel belysas med en existerande bostadrättsfastighet på 
inre Södermalm i Stockholms innerstad. Fastigheten innehåller 
1 850 kvm bostadsyta i fem våningar och en mycket liten gård, 
vilket medför en mycket hög exploateringsgrad. Fastighetens 
taxeringsvärde är enligt 2013 års fastighetstaxering totalt 42 milj-
oner kronor, varav hälften utgör markvärde. Det sammanlagda 
marknadsvärdet på fastighetens bostadsrätter torde – med utgångs-
punkt från genomsnittligt försäljningspris för Stockholms inner-
stad enligt mäklarstatistik för juni 2016 på knappt 100 000 kr/ kvm 
(erhållna köpeskillingar i fastigheten har dock i allmänhet varit 
högre) – ligga på ca 160 miljoner kronor. Taxeringsvärdet inklusive 
                                                                                                                                                               
37 Fastighetstaxeringslagen 12:e kap. 
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markvärdet uppgår således endast till ca 25 procent av marknads-
värdet. Motsvarande tal för villor siktar på att uppgå till 75 procent 
av ett försiktigt beräknat marknadsvärde. 

Med hänsyn till dessa skillnader i taxeringsvärdenas relation till 
respektive bostads marknadsvärde torde ett system där man vid 
fastställandet av boxvärdet för bostadsrätterna tar fastighetens hela 
taxeringsvärde, fördelat på de olika bostadsrätternas andelstal i 
föreningen som utgångspunkt, kunna vara en lämplig modell. Där-
till kommer att skattesystemet, vid en högre skatt endast på 
direktägda bostäder, innebär att fördelen att få fastigheten taxerad 
som hyresfastighet ökar betydligt.  

För småhusfastigheter utgör byggnadsvärdet i genomsnitt drygt 
hälften av fastighetens hela taxeringsvärde. För att för dem få en 
någorlunda likvärdig skattebas jämfört med bostadsrätter och andra 
bostäder torde därför endast småhusfastighetens taxerade bygg-
nadsvärde lämpligen användas och inte hälften av det totala taxe-
ringsvärdet, då spridningen torde vara stor av byggnadsvärdets 
andel av det totala taxeringsvärdet och man härigenom skulle 
avlägsna sig mycket från andra typer av bostäder. Detta följer också 
med viss eftersläpning marknadsprisförändringarna rörande 
bostadsvärdet på hyresfastighet. Å andra sidan tillkommer en 
ytterligare skärpning för den tidigareläggning av värdestegrings-
vinsten, som boxmodellen innebär, vars nuvärde i genomsnitt torde 
uppgå till ca en tredjedel av vinstskatten. Att utgå från att 
beskattningen av olika typer av bostadsfastigheter inom överskådlig 
tid kommer att harmoniseras i skärpande riktning torde inte vara 
realistiskt.  

3.3 Skattebasen för skulder 

Skattebasen för skulder kommer in som en negativ post i boxen. 
Flertalet privata skulder torde ingå i boxen. De torde totalt uppgå 
till drygt 3 000 miljarder kronor. En liten del av detta belopp torde 
hänföra sig till andra förvärvskällor. För egenföretagarna liksom för 
ägarna av näringsfastigheter, där skulderna automatiskt definieras 
som privata skulder, får den skattskyldige eller i vissa fall skatte-
myndigheten göra troligt att skulderna hänför sig till den bedrivna 
näringsverksamheten och bokföra skulderna som hörande dit. 
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Något avdrag vid beskattningen för själva skulden kan då inte ske 
utan frågan är om intäkterna av näringsverksamheten täcker 
skuldernas räntekostnad. Om förvärvskällan slutar med förlust blir 
dess avdragsgillhet beroende av nuvarande regler för underskott 
mellan förvärvskällor som i den delen inte avses att förändras utan 
lämnas åt politikerna att besluta om. Också ägare av fåmansföretag 
måste ibland ta personliga lån eller gå i personlig borgen för sådana 
lån som egentligen hör till innehavet av aktierna i bolagets 
verksamhet. På grund av bevissvårigheterna rörande vart ett lån 
egentligen hör kan lånet endast bli avdragsgillt i boxen och upp till 
en nivå som täcks av tillgångarna. Möjligheten finns alltid att 
aktieägaren lånar in motsvarande belopp till bolaget, varvid avdrag i 
lika stor utsträckning som fordringen kan medges.  

I boxmodellen bör principiellt skulder vara avdragsgilla på 
samma sätt som räntekostnader vid inkomstbeskattningen i den 
utsträckning de investeras i tillgångar som ger skattepliktiga in-
täkter eller utgör privata konsumtionslån, för vars räntekostnader 
det i gällande lagstiftning inte finns något förbud mot. Nuvarande 
bestämmelsen om begränsning av avdragsrätten för underskott av 
kapital förändras inte. I boxmodellen innebär det att endast lån 
som täcks av beskattningsvärdet på bostäder och andra tillgångar i 
boxen ger rätt till avdrag, då någon avdragsrätt för negativa box-
netton inte förekommer i den här föreslagna boxmodellen. Men 
detta kan naturligtvis övervägas särskilt under en kortare tid 
övergångsvis. Det skulle dock innebära att låntagaren i praktiken 
medges avdrag för räntekostnaden för boxens avkastningsschablon 
mot avkastningen av andra förvärvskällor. Men detta kan gälla 
endast mycket tillfälligt, då man härigenom också skulle förlora en 
av de mest värdefulla egenskaperna av boxmodellen – en 
begränsning av avdragsrätten för skulder eller skuldräntor. Därmed 
skulle också en stor del av vitsen med en övergång till boxmodellen 
försvinna.  

Om endast 50 procent av banksparande ska ingå i skattebasen 
bör detsamma också gälla lånesidan, där ingen förändring av skuld-
beloppet på grund av marknadsförändringar sker, vilket halverar 
dagens avdragseffekt vid högre räntelägen. För lån över det samlade 
tillgångsvärdet föreligger ingen avdragsrätt alls. Det slår så att säga 
mot topplånen men lämnar kvar avdragsrätten för lån inom ramen 
för det samlade tillgångsvärdet. Men eftersom låneräntan normalt 



Diskussion av skattebas och skatteuttag  2017:4 

78 

är högre för lån än för sparande bör kanske en högre andel, kanske 
65 procent, gälla för lån. Något förslag om detta framläggs dock 
inte. 

Hushållens totala upplåning uppgick vid 2014 års taxering till 
3 104 miljarder kronor (i juni 2015 till 3 200 miljarder kronor och 
fortfarande är stigande trots det nyligen amorteringstvånget, som 
hittills verkar ha begränsad effekt). Hushållens räntekostnader 
uppgick vid 2014 års taxering till 98,7 miljarder kronor (implicit 
framtida räntesats 3,2 procent tillämpad i det föreslagna systemet) 
med högst belåning kring storstäderna38. Det har här inte varit 
möjligt att särskilja de lån, som i det framtida systemet skulle 
hamna utanför boxen. Endast erfarenheten av det nya systemet kan 
mäta dess storlek. Men det torde dock vara fråga om relativt 
begränsade belopp som knappast torde rubba de statsfinansiella 
kalkyler som här görs. Det torde under alla omständigheter vara 
frågan om betydligt mindre belopp än de underskott av kapital som 
nuvarande system gör det möjligt att dra av från andra förvärvs-
källors inkomster. 2013 utgjorde den skattereduktion som erhållit 
avdrag mot skatten på inkomster från andra förvärvskällor 23 185 
miljarder kronor, eller i genomsnitt 2 433 kronor per skattskyldig39, 
koncentrerat till inkomstlägen till åldrarna 35-55. Hur stor del av 
underskottet som kunde dras av till 100 procent respektive 70 pro-
cent och ge en skatteeffekt av 30 respektive 21 procent framgår inte 
av Skatteverkets statistik utan endast den totala skatteminskningen. 

I jämförelse med dagens skattesystem blir det enligt det 
föreslagna systemet alltså ingen avdragsrätt för skulder som 
överstiger boxens samlade tillgångsvärde. Därmed måste sådana 
räntor på toppen betalas med beskattade medel, vilket innebär en 
skärpning av skattelagstiftningen, särskilt på topplånen men inte på 
de lån som ligger inom tillgångssidans ram. Det medför att box-
modellen på ett elegantare sätt undviker att höja skattebelastningen 
på en måttlig belåning utan sparar skärpningen till den överstigande 
belåningen. Den effekten kommer förmodligen att hålla belånings-
graden lägre än i dag. 

En ytterligare fördel är att något behov av en möjlighet till 
uppskov med beskattningen av en del av en vinst, som finns i det 

                                                                                                                                                               
38 Se bilaga 2, bild Högst belåning kring storstäderna, SCB. 
39 Se Skattestatistisk årsbok 2015, tabell 7.23. 
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nuvarande systemet, saknas inom ramen för ett boxsystem. Där-
med skulle den osäkerheten för staten av värdet på erhållna upp-
skovsbelopp, som finns i det nuvarande systemet, försvinna.  

3.4 Skattebaserna – en summering  

I dagens inkomstdeklarationer förekommer enligt Skatteverkets 
statistik ett stort antal felaktigheter vid redovisningen av kapital-
vinster på aktier och fastigheter. Med en boxmodell skulle denna 
stora felkälla automatiskt försvinna eller i vart fall kraftigt 
begränsas, samtidigt som en stor förenkling i skattesystemet skulle 
uppnås.  

En boxmodell utifrån dessa principer bör dessutom åstad-
komma en mer rättvis och samhällsekonomiskt bättre fungerande 
kapitalinkomstbeskattning utan inlåsningseffekter. Då likviditets-
effekterna i samband med övergången är begränsade torde genom 
en sådan modell en smidig och relativt odramatisk övergång till en 
boxmodell kunna ske. Det bör inte kunna ses som ett samhälls-
intresse att genom att värdera ägda bostäder likadant som vilken 
finansiell investering som helst dramatiskt höja de årliga skatte-
kostnaderna för en ägd bostad. Att använda marknads- eller fulla 
taxeringsvärdet som bas för beräkningen av den skattepliktiga 
avkastningen skulle oundvikligen förorsaka svåra likviditets-
problem för stora grupper bostadsägare, som förvärvat sin bostad 
under helt andra förhållanden. Det skulle kunna medföra att många 
tusen bostadsägare skulle tvingas i konkurs på grund av stora 
förluster eller i bästa fall vara tvungna att byta till en betydligt 
mindre bostad i billigare lägen. För att förhindra detta och faktiskt 
åstadkomma större rättvisa inom bostadsbeskattningen och för att 
bli av med de inlåsningseffekter det nuvarande skattesystemet 
förorsakar föreslås här att skattebasen för investeringar i småhus 
utgörs av en småhusfastighets taxerade byggnadsvärde och de 
följdförändringar som med anledning av detta föreslås för andra 
bostadsformer med ägarskap. För s.k. heta områden, särskilt 
Stockholmsområdet, innebär detta bl.a. genom att inget tak längre 
gäller för fastighetsskattebasen, ca en tredubbling av den årliga 
beskattningen, vilket innebär en inte oväsentlig skattehöjning. För 
flera av dem utgår även tomträttsavgälder. 
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I tabell 3.3 sammanfattas skattebasens omfattning och troliga 
skatteintäkter de år som studerats. Däremot saknas underlag om 
modellens framtida skatteintäkt, då det beror på de värdeföränd-
ringar som sker fram till och i anledning av boxmodellens 
införande, även om vissa antaganden, särskilt om ett normalränte-
läge, om den framtida utvecklingen framtiden presenteras i 
avsnitten 4.1 och 8. 

Med den valda skattebasen och den enhetliga beskattningen 
torde boxmodellen medföra betydande förenklingar vid taxeringen. 
Skattemyndigheterna har, i form av fastighetstaxerings- och kon-
trolluppgifter, redan utan deklaration i de flesta fall nödvändiga 
uppgifter för en boxbeskattning och i vart fall uppgifter tillräckliga 
för att förtrycka dem i de skattskyldigas deklarationsblanketter. 
Dessutom undviks den stora skatteförlust – ca en tredjedel av 
kapitalvinstskatten på grund av nuvärdeminskning − som dagens 
sena kapitalvinstbeskattning medför. Den sammanlagda skatte-
belastningen för bostäder kommer snarast att öka något. Därtill 
kommer dagens statsfinansiella förlust på avdragsbegränsningen för 
skuldräntor att försvinna. 
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Tabell 3.5 Skatteinkomster inom boxmodellen med 4 procents 

schablonavkastning och 30 procent skatt  

Miljarder kronor 

 2006 2010 2014 
Hushållens beskattningsbara tillgångar inom box 3 394 4 061 4 890 
  Nominellt sparande (50 procent av faktiskt värde)a 412 601 791 
  Aktier och fonderb 1 286 1 187 1 383 
  Kapitalförsäkringar 192 266 279 
  Taxeringsvärde bostadsrätterc 421 626 773 
  Taxerat byggnadsvärde småhus 1 082 1 380 1 665 
Hushållens låneskulder (50 procent av faktiskt värde)d 887 1 256 1 531 
Hushållens beskattningsbara nettotillgångar inom box 2 507 2 805 3 360 
Schablonintäkt (4 procent av hushållens beskattningsbara 
nettotillgångar)e 

100 112 134 

Skatteinkomster inom boxmodellen (30 procent av 
schablonintäkten) 

30 33,6 40,2 

Extra skatteinkomster p.g.a. begränsad skattereduktion för 
underskott i inkomst av kapitalf 

8 9 12 

Beskattning enligt 3:12 6 9 15 

Summa skatteinkomster med boxmodell 44 51 67 
Not: a Inkluderar inlåning, obligationer och svenska räntefonder. 
b Inkluderar svenska och utländska noterade aktier samt svenska och utländska fonder (exkl. svenska 
räntefonder). 
c Värdet för 2006 är imputerat utifrån 2010 års taxeringsvärde som andel av SCB:s uppskattade 
bostadsrättsandelar (46 procent). 
d Inkluderar hushållens lån i bank och bostadsinstitut och övriga lån (exkl. CSN) 
e beräknad som 4 procent schablonavkastning på hushållens tillgångar och skulder. 
f Försiktighetsvis beräknad som 50 procent x 30 procent av skattereduktionen för underskott. Värdet för 
2014 är imputerat med värdet för 2013.  
Källa: Skatteverket och SCB. 

 
Här har också statens inkomster från utdelningar och kapital-
vinster, netto, från onoterade bolag medtagits i tabellen då den 
skatten även efter boxmodellens genomförande kommer att uttas 
på samma sätt som i den gällande lagstiftningen. Den måste därför i 
beräkningen av skatteinkomsten uteslutas från statsinkomsterna 
från dagens inkomstbeskattning av inkomst av kapital och läggas 
till boxmodellen i den framtida inkomstberäkningen för staten för 
att få en korrekt jämförelse av skatteinkomsterna i boxmodellen 
och det nuvarande skattesystemet. Rent tekniskt saknas statistiskt 
underlag för taxeringsvärdet för bostadsrätter, varför detta värde 
fått imputeras från senare års underlag. När det gäller kapital-
försäkringar har endast privata försäkringar medtagits, då övriga för 
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närvarande beskattas på annat sätt hos försäkringsgivaren. 
Skatteverkets statistik omfattar dessvärre inte underskott av kapital 
förorsakat av negativ nettoränta, trots att det underskott som 
därigenom förorsakas till olika delar får dras av från inkomster av 
andra förvärvskällor. Denna avdragsmöjlighet försvinner dock i 
boxmodellen, då skulder endast får dras av mot i boxen redovisade 
tillgångar. Det effektiva skuldavdraget blir dock något effektivare 
än ränteavdraget inom inkomst av kapital genom att taxerade 
byggnadsvärdet av ägda bostäder inkl. bostadsrätters värde får tas 
upp som tillgång i boxmodellen, vilket minskar underskottet i 
motsvarande mån. 

Medan det sammanlagda tillgångsvärdet inom boxen endast 
stigit relativt långsamt med 44 procent från högkonjunkturåret 
2006 till återhämtningsåret 2014, har hushållens skuldsättning ökat 
med nära 58 procent under samma tid. Detta torde framför allt vara 
en effekt av det stigande marknadsvärdet på bostäder som på grund 
av bristen på utbud stigit betydligt under dessa åtta år med 
72 procent, medan konsumentprisindex endast stigit med 10 pro-
cent under motsvarande tid, allt enligt SCB:s statistik. 
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Tabell 3.6 Skatteintäkter i boxmodellen med olika skattebaser efter region  

Miljarder kronor  

Kvartiler (grupp) Skattebas = hela 
taxeringsvärdet 

Skattebas = halva 
taxeringsvärdet 

Skattebas = 
byggnadsvärde 

1 3,4 1,7 2,2 
2 3,1 1,6 2,0 
3 4,5 2,3 2,2 
4 13,1 6,5 9,1 
5 10,4 5,2 4,3 

Riket 34,5 17,2 19,9 
Stockholms kommun 1,9 1,0 0,7 
Not: Länen är kvartilsindelade efter det genomsnittliga taxeringsvärdet alternativt byggnadsvärdet i 
stigande ordning, exklusive Stockholms län. Stockholms län utgör en egen grupp 5. 

Tabell 3.7 Skatteuttag i boxmodellen för en genomsnittlig småhusägare 

med olika skattebaser efter region  

Tusentals kronor  

Kvartiler (grupp) Skattebas = hela 
taxeringsvärdet 

Skattebas = halva 
taxeringsvärdet 

Skattebas = 
byggnadsvärde 

1 8,9 4,5 5,8 
2 10,4 5,2 6,8 
3 13,5 6,7 8,5 
4 16,9 8,4 10,8 
5 35,0 17,5 14,5 

Riket 16,6 8,3 9,6 
Stockholms kommun 46,2 23,1 17,3 
Not: Länen är kvartilsindelade efter det genomsnittliga taxeringsvärdet alternativt byggnadsvärdet i 
stigande ordning, exklusive Stockholms län. Stockholms län utgör en egen grupp 5. 

 
Då olika möjliga skattebaser för småhus har diskuterats ovan, 100 
eller 50 procent av ett småhus taxeringsvärde, utöver möjligheten 
att använda det taxerade byggnadsvärdet, som har valts i själva 
modellen, har även beräkningar gjorts om vilka konsekvenser för 
statsfinanserna och den genomsnittliga bostadsägaren de olika 
alternativen kan medföra vid 4 procent avkastning och 30 procent 
skatt härpå. 

De statsfinansiella effekterna visar att tillämpningen av 100 pro-
cent av taxeringsvärdet skulle medföra en skattehöjning med ca 
14,6 miljarder kronor jämfört med det i modellen använda bygg-
nadsvärdet, medan tillämpningen av endast 50 procent av taxerings-
värdet skulle ge en skatteminskning med ca 2,7 miljarder kronor. I 
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det första fallet sker alltså en betydande skattehöjning medan i det 
andra alternativet en viss skatteminskning jämfört med oförändrat 
skatteuttag om man räknar ihop fastighetsavgifterna och kapital-
vinstskatten på försäljningarna. Båda effekterna är oönskade efter 
studiens utgångspunkt om oförändrat skatteuttag. Detta är ingen 
oväntad effekt, eftersom det taxerade byggnadsvärdet hos småhus i 
genomsnitt ligger på 58 procent av hela taxeringsvärdet. Det finns 
anledning att än en gång påpeka att vid fastställande av byggnads-
värdet vid taxeringen även detta påverkas av riktvärdeområdets 
attraktivitetsklassificering. Så är en villa i storstadområdena betyd-
ligt högre värderad än en villa i andra områden. En påtaglig effekt är 
dock för den genomsnittlige fastighetsägaren att de höga mark-
värdena i Stockholm trots detta medför att en genomsnittlig 
småhusägare får jämfört med 50 procent av taxeringsvärdet en lägre 
skatt med 5 800 kronor men ändå en högre skatt än i övriga landet. 
Man bör dessutom beakta att de i Stockholm får en högre höjning 
av det årliga skatteuttaget på grund av avskaffandet av taket, 2017 
uppgående till 7 687 kronor, för den kommunala fastighetsavgiften, 
samt av begränsningen av avdragsrätten för räntekostnader, som 
båda torde slå betydligt hårdare i Stockholm än i övriga landet på 
grund av de högre fastighetspriserna i Stockholm. 
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4 Skattesatsen 

På den ovan presenterade skattebasen ska skattesatsen appliceras, 
vilket dock redan delvis har skett och varit nödvändigt för att 
bedöma effekterna av olika värderingsalternativ. I Nederländerna 
har skattesatsen 30 procent använts och gällt oförändad i 17 år. 
Frågan är om en rörlig skattesats, som följer exempelvis hur stats-
skuldräntan rör sig för att på så sätt vara en konjunktur- och 
avkastningsreglerande skatt, är tillämplig. De holländska utvär-
deringarna har emellertid alla framhållit styrkan av att ha en stabil 
och oförändrad skattesats oavsett konjunktur- och inflationsläge. 
Det gör inte bara skattesystemet utan hela ekonomin mer stabil. 
Under senaste året har dock röster höjts för en ändring av den 
schabloniserade avkastningsnivån eller av skattenivån på grund av 
det extremt låga ränteläget, som kommit att innebära en över-
beskattning av det nominella sparandet och snarast en förhöjd nivå 
på det avdragsgilla sparandet. Man har i diskussionen av en 
förändring av det holländska systemet gått så långt som att föreslå 
en progressiv skatteskala för boxbeskattningen, vilket är logiskt 
svårförenligt med en neutral kapitalbeskattning, då också inflat-
ionsvinsterna beskattas även om de är exceptionella. 

I Sverige är den allmänna kapitalinkomstskatten 30 procent efter 
1991 års stora inkomstskattereform vilket, i ett internationellt 
perspektiv, får anses som en hög skatt. Ändå finns det anledning 
från såväl svensk som holländsk synvinkel att välja denna 
skattesats. Det är en ganska hög skattesats som förslaget tagit 
hänsyn till genom att, i motsats till det holländska systemet, stanna 
för en begränsning av skattebasnivån för nominellt sparande och 
skuldnivån. Det betyder inte att skattesystemet är oförändrat. 
Några är vinnare och några är förlorare. Den nuvarande ISK-
beskattningen är för närvarande lägre då Riksbankens styrränta 
fortfarande är negativ. Det vill säga att ISK-ägare får en något 
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högre skatt. Bostadsägarna som kollektiv belastas med en årlig 
schablonavkastning på 4 procent av taxerade bostadsvärdet vilket 
innebär en årlig skatt på 1,2 procent därav, samtidigt som taket i 
skattebelastningen i form av en högsta fastighetsavgift av drygt 
7 000 kronor tas bort. Det betyder en högre årlig skattebelastning 
för dem med i dag ett taxeringsvärde över 946 667 kronor. Det vill 
säga en höjning för så gott som alla bostadsägare. Ägare till 
småhusfastigheter med högt taxeringsvärde på byggnaden, särskilt i 
storstadsområdena, får en betydligt höjd årlig skattebelastning på 
sitt boende dels genom att årets värdestegring ingår i skattebasen 
dels genom att nuvarande tak avskaffas. Det betyder att alla 
fastighetsägare med ett taxeringsvärde på över 946 667 kronor på 
fastigheten får en höjd årlig beskattning. Det vill säga att av det 
totala antalet nära 2,1 miljoner fastigheter kommer alla utom högst 
700 000 få höjd årlig bostadsbeskattning. För bostadsrättsägare 
införs för första gången en skatt på andelsvärdet − om än lågt 
beräknat. 

Boxmodellen innebär att även en schablonmässigt beräknad 
värdestegring ingår i skattebasen samtidigt som kapitalvinstbeskatt-
ningen vid en senare försäljning är slopad. Bara värdet av en 
tidigareläggning av beskattningen motsvarar ca 1/3 av den nu gäl-
lande kapitalvinstbeskattningen, vilket är en viktig principiell 
nackdel, då värdestegringen oftast uppstår långt före realisationen. 
Tidigare värdestegring från tiden före införandet av boxmodellen 
beskattas genom särskilda övergångsregler40. En ytterligare grupp 
som får en höjd skattebelastning är skattskyldiga med låneskulder 
som överstiger den sammanlagda tillgångsnivån i boxen. Jämfört 
med nuvarande system försvinner avdragsrätten för underskott av 
kapital, som normalt förorsakas av stora räntebetalningar, mot 
inkomster i andra förvärvskällor. Hur stor denna höjning av 
beskattningen är mer exakt är emellertid svårt att uppskatta. Den 
skatteminskning nuvarande regler medför utgör för fysiska 
personer 2014 ungefär 23 185 miljoner kronor. 

 

                                                                                                                                                               
40 Se kapitel 6 om övergångsfrågorna. 
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4.1 Påverkan av konjunkturen och räntenivån 

Provkörningar med olika skattebas- eller skattesatsnivåer och deras 
utfall41, visar att en fast nivå inte påverkas av vare sig konjunktur 
eller räntenivå. På så sätt påverkar heller inte skattesystemet dessa 
nivåer. Det kan naturligtvis diskuteras om en sådan effekt är 
önskvärd eller i stället en flexiblare beskattning som påverkas av 
och påverkar konjunktur- och räntenivå. Här har dock ställning 
tagits för statsfinansiell stabilitet. Utfallet av försök till större 
flexibilitet under 1980- och 90-talen visar att flexibilitet knappast 
får de effekter som de avser. Endast i ett avseende har en justering 
av schablonavkastningsprocenten skett – för nominellt sparande 
och för skulder. Skulle dessa begränsningar, för nominellt 
sparande, för skulder och för bostadsskattebasen inte gälla skulle 
förmodligen skattsatsen 30 procent vara för hög. Skattebas och 
skattesats måste sålunda bedömas tillsammans. Genom begräns-
ningarna av skattebasen har en enhetlig skattesats på basen kunnat 
tillämpas. Genom att diversifiera skattebasen görs systemet enklare 
med en enhetlig skattesats. Målsättningen har också varit att hålla 
skattetrycket ungefär oförändrat. 

Här ställer också tillgängligheten av data vissa restriktioner. 
Vidare har inkomstbeskattningen ändrats flera gånger under åren 
vilket gör det svårt att få en relevant jämförelse. Tabell 4.1 är en 
sammanfattning av statsinkomsterna av inkomstskatten på 
kapitalinkomster, inkl. kapitalvinster och fastighetsskatten på små-
hus och bostadsrätter, i det nuvarande systemet. I tabell 4.2 sam-
manfattas dessutom skatteintäkterna i den föreslagna boxmodellen 
för jämförelseåren jämte skatteintäkterna för den kvarvarande 
beskattningen av 3:12-ägare. 

 
 

                                                                                                                                                               
41  Se resultatet av de mikrobaserad simuleringarna i kapitel 7, där FASIT-modellen genom 
fördelningen av lånen ger klarare effekter av en ränteförändring. 
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Tabell 4.1 Skatteinkomster med nuvarande skattesystem  

Miljarder kronor 

 2006 2010 2014 
Nettoskatt på inkomst av kapital 37,1 32,9 46,0 
Nettoskatt på fastigheter 15,6 14,8 16,9 
  Fastighetsskatt småhusa 13,0 11,8 13,2 
  Fastighetsskatt bostadsrätterb 2,6 3,0 3,7 
Skatteinkomster enl. gällande skattesystem 52,7 47,7 62,8 
a Netto fastighetsskatt + fastighetsavgift - skattereduktion för fastighetskatt. 
b Beräknad som 0,5 % av taxerat byggnadsvärde bostadsrätter 2006, samt 0,4 % 2010 och 0,3 % 
2014. 
Källa: Egna beräkningar baserat på Skatteverket. 

Tabell 4.2 Skatteinkomster inom boxmodellen och med gällande 

skattesystem  

Miljarder kronor  

 2006 2010 2014 
Gällande skattesystem 52,7 47,7 62,8 
Med föreslagen boxmodell (+ skatt på 3:12-ägare) 43,9 51,2 66,6 
Skillnad (boxmodell – nuvarande system) -8,8 3,5 3,8 
Källa: Egna beräkningar baserat på Skatteverket. 

 
För att få en någorlunda uppfattning om de långsiktiga effekterna 
av en boxmodell i Sverige bör någon typ av tidsserie användas. Vad 
som är viktigt att undersöka är emellertid vilka effekterna blir i 
olika konjunkturlägen. Därför har vi valt ut ett högkonjunkturår, 
2006, ett lågkonjunkturår, 2010 och ett återhämtningsår, 2014 för 
en statistisk undersökning av de statsfinansiella effekterna. 
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Tabell 4.3 Skatteinkomster inom boxmodellen och dess 

konjunkturkänslighet  

  2006 2010 2014 
Skatteinkomster (miljarder kronor) Gällande skattesystem 52,7 47,7 62,8 
 Med föreslagen boxmodell 43,9 51,2 66,6 
     
Andel av BNP Gällande skattesystem  1,7% 1,5% 1,7% 
 Med föreslagen boxmodell 1,4% 1,5% 1,7% 
Årlig förändring i BNP (löpande 
priser) 

  
6,6% 7,0% 4,4% 

Årlig förändring i BNP (fasta priser)  4,7% 6,0% 2,6% 
     
Andel av statens inkomster Gällande skattesystem  5,7% 5,1% 6,5% 
 Med föreslagen boxmodell 4,8% 5,5% 6,8% 
Årlig förändring i statens inkomster 
(löpande priser) 

 
4,7% 6,2% 2,0% 

Källa: Skatteverket och Konjunkturinstitutets prognosdatabas. 

 
År 2006, då det var högkonjunktur, är också inkomsterna av det då 
gällande systemet något högre än med boxmodellen. För 2010 som 
var ett lågkonjunkturår ger boxmodellen något högre skatt liksom 
för 2014, där skillnaden är 3,8 miljarder kr. Det nuvarande 
skattesystemet visar en större konjunkturkänslighet än box-
modellen. Sammantaget över tiden är skatteutfallet för de tre valda 
åren densamma. Därmed har det uppställda målet, oförändrat 
skattetryck, i stort sett uppfyllts. Den föreslagna boxmodellens 
statsfinansiella stabilitet, som framhållits som en av de viktigaste 
fördelarna i de holländska utvärderingarna av det systemet, har 
också visat sig föreligga i Sverige. Några påtagliga snedvridningar 
synes inte föreligga. 

Vid de kontrollkörningar som gjorts rörande förändringar i 
omvärldsförhållanden sticker dagens exceptionellt låga räntenivå 
ut. Men den förväntas att inom några år höjas. Därför har vi också i 
en analys simulerat en dubblering av både utgiftsräntan och 
inkomsträntan, ett mer normalt läge snarast på den höga sidan, för 
att se hur våra slutsatser påverkas härav. I simuleringen antas att de 
genomsnittliga inkomst- respektive utgiftsräntorna för 2014 dub-
bleras från 1,20 respektive 2,82 procent till 2,40 respektive 
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5,64 procent.42 För boxmodellen innebär ett högre ränteläge 
oförändrade skatteinkomster då schablonräntan inte berörs. Däre-
mot skulle de högre räntekostnaderna medföra att en större del fick 
betalas utan reducering av någon avdragsrätt och därmed öka 
motståndet mot hög belåning. Med dagens system skulle ett 
dubblerat ränteläge minska skatteinkomsterna med 23,1 miljarder 
kronor på grund av det högre ränteavdraget (se fördelnings-
beräkningar i kapitel 7) i det nuvarande systemet. Någon sådan 
minskning av skatteinkomsterna medför boxmodellen inte, då dess 
skuldavdrag inte påverkas av ett högre ränteläge. I det avseendet är 
alltså boxmodellen stabilare och snarast kontracyklisk till sin 
effekt. 

4.2 Kan samma effekt uppnås inom dagens system? 

Efter analysen av hur ett boxsystem skulle kunna konstrueras, kan 
det finnas anledning att undersöka om inte i stort sett samma 
effekter kan uppnås genom reformer inom ramen för den 
nuvarande kapitalinkomst- och fastighetsbeskattningen. Det skulle 
kunna medföra flera fördelar, särskilt att reformen sker inom ett 
system som i huvudsak är känt och välbekant. Det bör vara möjligt 
att återinkorporera bostadsbeskattningen i kapitalinkomstbeskatt-
ningen, visserligen med en schablonbeskattning, som i den miljön 
inte kan vara så hög som i boxmodellen. För att lösa problemet 
med kapitalvinstbeskattningens inlåsningseffekter måste kapital-
vinstskatten sänkas betydligt, vilket medför ett betydande skatte-
bortfall för staten och som knappast kan ersättas med en så kraftig 
höjning av schabloninkomsten med hela taxeringsvärdet som bas 
för den årliga beskattningen. Den skattefördel som bostadsrätterna 
och ägarlägenheter i dagens system åtnjuter kommer i så fall att 
bestå. Dess minskande är ett av skälen bakom en boxmodell av 
föreslagen art, som i så fall inte kommer att gå att eliminera. 

När det gäller ränteavdragen måste räntan vara avdragsgill mot 
kapitalinkomstbeskattad inkomst, vilket exempelvis är svårt att 
åstadkomma om inte ISK-beskattningen avskaffas, även om man 
avskaffar rätten till underskottsavdrag mot inkomster från andra 

                                                                                                                                                               
42 Se vidare avsnitt 7.2. 
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förvärvskällor eller behåller dagens skattereduktion vid underskott 
i förvärvskällan kapitalinkomst. Denna avdragsbegränsning torde 
dock inte kunna konstrueras så att samma effekt uppnås som i en 
boxmodell. 

Systemet har alltså svårigheter att åstadkomma en större lik-
formighet i kapitalinkomstbeskattningen i lika hög grad som 
boxmodellen. Någon förenkling genom en reform inom ramen för 
existerande kapitalinkomstbeskattning kan knappast åstadkommas 
utan att de svårigheter och det krångel som det nuvarande systemet 
innebär behålls. Gränsdragningen mot andra inkomstslag blir 
desamma som inom boxmodellen. 

Det finns en risk att det blir ett mindre principiellt samman-
hållet skattesystem, vilket gör systemet känsligare för skatte-
planering och lättare för lagstiftare att manipulera genom 
deländringar. Därför blir systemet mindre stabilt och robust och 
öppnar sig utan boxmodellens principiella likformighet lättare för 
deländringar och specialintressens angrepp. I boxmodellen är 
deländringar svårare att göra utan att beröra systemets helhet, 
vilket visat sig värdefullt. Här bör de holländska erfarenheterna 
beaktas, där boxbeskattningen av kapitalinkomster kunnat vara 
oförändrad i mer än femton år. En reform inom ramen för 
existerande system kan härigenom lättare eroderas, vilket utveckl-
ingen av den svenska kapitalinkomstbeskattningen sedan 1991 
belyser. 

Efter denna korta analys måste slutsatsen därför bli, även för det 
fall reformen skulle kunna göras statsfinansiellt neutral, att 
införandet av en boxmodell för kapitalbeskattningen mer effektivt 
kan lösa de problem som utmärker det nuvarande systemet för 
fastighetsbeskattning av boende och den kapitalinkomstbeskatt-
ning med dess avdragsrätt för räntekostnader, än vad en reform 
inom dagens system kan åstadkomma. 

4.3 Summering  

En viktig fråga är om man ska ha en rörlig eller fast avkast-
ningsschablon. I det förra fallet följer beskattningen konjunktur-
nivån, vilket medför en viss dämpande effekt av samhälls-
ekonomiska svängningar och som en följd härav svängningar av 
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skatteinkomsterna. Det demonstreras klart av den svenska kapital-
inkomstbeskattningen som enligt de beräkningar som här gjorts 
visat på vikande statsinkomster 2014 jämfört med högkon-
junkturåret 2006. Det är inte alltid en fördel. En fast skattesats i 
kombination med en fast schablonnivå medför att skattein-
komsterna för staten och skattekostnaderna för hushållen inte 
kommer att ändras på grund av konjunktursvängningar eller för-
ändring av ränteläget. Endast förändringar i tillgångsvärdet på-
verkar skatteinkomsterna. Ur det perspektivet innebär en fast 
skattesats i kombination med en fast schablonavkastning stor 
robusthet. I utvärderingarna av den holländska modellen framhålls 
detta som en mycket positiv egenskap, som gjort det möjligt att 
behålla den holländska boxbeskattningen oförändrad under så lång 
tid. Några starka skäl att avvika från den nuvarande skattenivån 
(huvudskattesatsen för kapitalinkomster) har egentligen inte 
framkommit, varför det också för boxmodellen föreslås att den 
nuvarande skattenivån på 30 procent behålls, vilket åstadkommer 
en stablitet i statsinkomsterna. 
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5 Jämförande exempel för en 
villaägare vid en övergång till 
boxmodellen 

För att öka förståelsen av boxmodellens funktion i jämförelse med 
nuvarande system, kan det vara av värde att också genom två olika 
exempel vid olika villainnehav visa hur boxmodellen verkar jämfört 
med dagens skattesystem − dock med ett något högre ränteläge än 
dagens exceptionellt låga låneränta. För en detaljerad studie av 
fördelningseffekterna av en boxmodell hänvisas till kapitel 7. 

Exempel 1) En genomsnittsfastighet har ett totalt taxeringsvärde 
på 1,5 miljoner kr och ett byggnadsvärde på 800 000 kr. Ägaren 
förvärvade fastigheten för 3 miljoner kr och har lån på 2 miljoner 
kr; räntekostnaderna är 80 000 kr eller 4 procent på skulden. De 
finansiella tillgångarna uppgår till 200 000 kr, varav hälften bank-
sparande och hälften börsaktier, med en avkastning på 6 000 kr. 

Resultat i dagens system: Räntekostnad 80 000 kr och skatt: 
fastighetsskatt 7 112 kr (2014), kapitalinkomstskatt 0, nettoränte-
kostnad kr 52 800 kr (efter avdrag i kapital och skattereduktion 
mot andra förvärvskällor enligt 67 kap.10 § IL). 

Netto att betala: 58 912 kr. Latent skatteskuld på värde-
stegringen kvarstår till framtida försäljningstillfälle. 

Resultat i boxmodellen: I boxmodellen utgår ingen skatt för 
kapital på grund av underskottet. Räntekostnaden efter skatt blir 
80 000 kr. Ingen fastighetsskatt på 7 112 kr ska betalas. Box-
modellen ger därför en ökad nettoräntekostnad på grund av 
förlorat ränte- och underskottsavdrag. Resultatet blir en årlig 
utgiftshöjning med 15 088 kr. Ingen latent skatteskuld för eventu-
ell värdestegring kvarstår. Resultat enligt boxmodellen (egen 
beräkning): 
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Tillgångar Skulder  
 
Banksparande 
50% 

  

50 000   
 
Aktier 

  

100 000   
 Lån (50 %) 1 000 000 
   
   
   
Taxerat 
byggnadsvärde 
800 000 

    

 
Summa   

 
./. 50 000 

 

 

Skatt,  1,2 procent 0  
   
    
   
Netto att betala  74 000 ränta på 

lån(minus 
avkastning på 
sparande och  
fastighetsavgift 
på 7 112 kr 
bortfaller) 
 

 

 
 
Exempel 2) En småhusfastighet i Stockholm har ett totalt 
taxeringsvärde på 4,5 miljoner kr och ett byggnadsvärde på 2 miljo-
ner kr. Ägaren förvärvade fastigheten för 6 miljoner kr och har lån 
på 4 miljoner kr., räntekostnaderna är 160 000 kr, eller 4 procent av 
lånet. De finansiella tillgångarna är 200 000 kr, till häften bank-
sparande och till hälften börsnoterade aktier. Avkastningen är 
15 000 kr.  

I dag utgår en fastighetsskatt på 7 112 kr. Ingen skatt utgår på 
grund av underskottet av kapital. Men underskottet på 145 000 ger 



 2017:4  Jämförande exempel för en villaägare vid en övergång till boxmodellen 

95 

en skattereduktion av 39 450 kr. Räntekostnaden är brutto 160 000 
kr minus 15 000 kr i kapitalinkomst och 39 450 kr i skatte-
reduktion p.g.a. underskottet i kapital = 105 550 kr + fastighets-
avgiften 7 112 = 112 662 kr, vilket är vederbörandes nettokostnad 
för lån och fastighetsskatten och efter tillgångarnas avkastning 
enligt dagens skattesystem. 

Enligt boxmodellen blir nettokostnaden 146 800 kr enligt 
följande: 
 

Tillgångar och skulder: 
Aktier  100 000 kr 
banksparande (50%)  50 000 kr 
Taxerat byggn.värde 2 000 000 kr 
Summa 2 150 000 kr 
Lån (50%) ./. 2 000 000 kr 

 
Summa 150 000 kr x 4 procent =6 000 kr, skatt 30 % procent= 
1 800 kr 

Utgift= räntekostnad på lån 160 000 kr – avkastning. 15 000 kr 
+ skatt 1 800 kr= 146 800 kr. Detta innebär en fördyring med 
34 138 kr, mest beroende på begränsningen av avdragsrätten för 
lånet. 

Den slutsats man kan dra efter denna begränsade räkneövning är 
att de ekonomiska effekterna för bostadsägarna, om än negativa, 
inte är anmärkningsvärt stora och därför bör kunna klaras av. De 
fördelningseffekter för olika typhushåll, som närmare analyseras i 
kapitel 7, ger likartat resultat. 
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6 Övergången 

6.1 Kapitalinkomstbegreppet delvis kvar 

Flertalet inkomstslag som faller under dagens kapitalinkomst-
begrepp kommer att ingå i boxen och bli föremål för den 
schablonbeskattning som förekommer där. Men en del inkomster 
kan inte ingå i boxen eller schablonbeskattas. Därför bör dagens 
kapitalinkomstbegrepp delvis kvarstå. Det gäller sådana aktier som 
p.g.a. portföljens storlek inte bör utsättas för en schablon-
beskattning. Vidare gäller detta aktier hänförliga till icke noterade 
bolag, som 2014 utgjorde mellan 300 000–400 000 bolag, varav 
288 000 FÅAB-koncerner och ca 100 övriga onoterade aktiebolag, 
då här saknas en användbar värderingmetod och utdelnings-
fluktuationerna kan vara större än vad som är lämpligt för en 
schablonbeskattning43 Också enskild näringsverksamhet och 
handelsbolagsverksamhet passar illa för en schablonbeskattning. 
De inkomsterna är dessutom till största delen beskattade som 
näringsverksamhet i dagens skattesystem. 

Frågan är då om det förhållandet att dessa inkomster faller utan-
för boxen medför nya problem eller särskilda problem för vad som 
bör vara hänförligt för boxbeskattningen. Motsvarande problem 
finns i allmänhet redan i dag. När det gäller vissa typer av aktier 
torde de inte medföra några nya problem annat än beträffande 
skulder som är hänförliga till dessa aktieinnehav. Detsamma gäller 
inkomster och kostnader som i dag är hänförliga till enskild 
närings- eller handelsbolagsverksamhet. Redan enligt nuvarande 
system gäller att bestämma om en verksamhet eller tillgång tillhör 
                                                                                                                                                               
43 Se Birch Sørensen (2010) kap. 7, s. 292 f. Han föreslår där en värdering utgående från 
tillskjutet kapital justerat för över- och underskott som bolaget visar för tiden efter 
bildandet. En sådan värdering tar inte alls hänsyn till värderingen av den avkastning som 
bolaget kan ge på aktien och som styr värdet på noterade aktier. 
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den förvärvkällan eller inte. Däri ligger sålunda ingen skillnad annat 
än att det kan ha något större betydelse om verksamheten faller 
inom eller utom den schabloniserade boxbeskattningen. 

Annorlunda är det emellertid med skulder. I boxbeskattningen 
ligger en i flera avseenden avvikande behandling av räntekostnader 
än i nuvarande system. För det första är schablonavdraget för 
skulder begränsat i två avseenden. Dels tar boxbeskattningen inte 
hänsyn till den verkliga räntekostnaden, vilket bör vara fallet då det 
här är fråga om en verklig näringskostnad. Dels är avdragsrätten 
begränsad till att skuldsidan inte kan överstiga tillgångssidan, då 
någon avdragsrätt inte alls finns i det senare fallet. Av dessa skäl 
bör skulder i den mån det klart framgår att de och vidhängande 
kostnader direkt hänför sig till den icke-boxbeskattade verksam-
heten behandlas som anknuten till den verksamheten. Här bör en 
viss tolerans iakttas vid introduktionen av boxbeskattningen, där 
det torde vara tillräckligt att den skattskyldige gör troligt att 
skulden hänför sig till bolaget eller näringsverksamheten. Därefter 
bör den skattskyldige kunna visa att skulden hänför sig till 
investeringen i näringsverksamheten. För att få likformighet i 
beskattningen får endast det till det av andra kapitalinkomster 
otäckta räntebeloppet hänförliga skuldbeloppet anses som avdrags-
gillt. Därmed bör varken vid tillämpningen eller för den skatt-
skyldige några större problem uppstå vid verksamhet bedriven 
utanför boxbeskattningen 

Några övriga frågor, som behöver lösas med särskilda över-
gångsbestämmelser torde knappast finnas. 

6.2 Övergångsfrågor 

Vid införandet av en boxmodell uppstår emellertid flera andra 
övergångsproblem. Är det över huvud taget möjligt att gå från det 
nuvarande skattesystemet till en boxbeskattning av fastigheter och 
bostadsrätter utan stora marknadskonvulsioner eller skatteförluster 
för staten? Det svåraste problemet med en övergång till box-
modellen utgör själva övergångsmomentet och den beskattning av 
de schablonuppskattade kapitalvinster som uppstått före över-
gången till boxmodellen.  
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Det viktigaste problemet gäller hur man ska hantera de 
orealiserade värdestegringsvinster som finns vid övergången, lik-
som de samlade uppskovsbelopp som vid 2016 års taxering uppgick 
till nära 300 miljarder kronor enligt Skatteverkets redovisning av 
taxeringsutfallet44. För närvarande ökar värdet på uppskovs-
beloppen årligen med i genomsnitt ca 11 miljarder efter avdrag för 
återförda uppskovsbelopp. Med det tillfälliga upphävandet under 
fyra år från den 1 augusti 2016 av taket på uppskovsbeloppet och 
hindret mot uppskov vid köp av billigare bostad, men inte av den 
gällande räntebetalningen på den uppskjutna skatten, kan tillväxten 
av det obeskattade uppskovsbeloppet förväntas öka betydligt de 
närmaste åren, även om den skatt, 1,67 procent av uppskovs-
beloppet45, vilket motsvarar en avdragsgill låneränta på drygt 3 pro-
cent, som staten betingar sig i stället för en avdragsgill ränta på 
uppskovsbeloppet, är hög. Därmed kommer uppskovsbeloppen 
inom några år uppgå till mycket stora belopp, vilket i sin tur ökar 
risken för förluster för staten, då antalet skattskyldiga som i 
slutändan inte förmår betala sin uppskjutna skatt kan förväntas 
öka. 

Då uppskovsmetoden inte förefaller lämplig för den latenta 
skatteskulden förefaller det i stället nödvändigt att införa någon typ 
av avskattning av de latenta skatteskulder som hittillsvarande 
värdestegring och avsatta uppskovsbelopp har medfört, dvs. en 
särskild beskattning av en värdestegringsvinst, innan den har 
realiserats genom exempelvis försäljning. Det finns knappast någon 
bra lösning på dessa problem, om man inte är beredd att tillämpa 
generösa och grova schabloner med hänsyn till att det är fråga om 
svårberäknade och osäkra orealiserade vinster som för de skatt-
skyldiga inte ger något likviditetstillskott vid tiden för övergången 
som kan hjälpa till att betala skatten. Särskilt vid långa innehav 
skulle likviditetsproblemen kunna bli mycket stora. Varje system 
för beskattning av orealiserade vinster ger staten ett omedelbart 
men tillfälligt likviditetstillskott. 

Det förefaller dock bäst att gå igenom tillgångsslag efter till-
gångsslag och fråga sig om några övergångsproblem, och i så fall 
vilka, som kan uppstå. 

                                                                                                                                                               
44 Se tabell A1, bilaga 2. 
45 Se Inkomstskattelagen 47 kap.11B §. 
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6.2.1 Finansiella tillgångar 

I den mån det är fråga om kapitaltillgångar, där all avkastning 
kommer i form av direktavkastning, som banksparande, uppstår 
inga övergångsproblem ö.h.t. då ingen latent skatteskuld finns. 
Detsamma gäller sådana kapitaltillgångar vilka investerats inom 
ramen för existerande ISK-modell. Det utgör 2015 bl.a. två tredje-
delar av hushållens aktieinnehav eller ca 500 miljarder kronor vid 
2015 års utgång46 och har genom åren ökat snabbt. För den delen av 
tillgångarna finns heller inga latenta skatteskulder, då eventuell 
värdeförändring under året, eller sedan aktierna förvärvats under 
året, redan i dagens system ingår i den årliga beskattningen.  

För övriga aktier och andra tillgångar med marknadsnoteringar 
kan emellertid latenta skatteskulder förekomma. Om man först ser 
till aktier torde den tredjedel som 2015 inte befinner sig inom ISK-
sparandet, i första hand vara sådana aktier där ingångsvärde saknas 
eller är svårt att vidimera i andra hand vara äldre förlustaktier, 
exempelvis Teliaaktier som inte utan skatteförlust kunnat överföras 
till ISK-sparande. Gällande schablonregel för dessa fall − att 
25 procent av det aktuella marknadsvärdet ska anses som anskaff-
ningsvärde och avdragsgillt som anskaffningskostnad − ofta anses 
vara orättvis, då det skulle innebära en skatt i praktiken av 
22,5 procent av det aktuella marknadsvärdet. Därför har de inte 
sålts. Då det torde vara nödvändigt att göra någon typ av 
beskattning, så att dessa aktier kan ingå i boxen, bör viss 
schabloniserad men begränsad beskattning vara nödvändigt. Ett 
godtagbart förslag kan kanske vara att bestämma skatten till 
10 procent av marknadsvärdet, om den skattskyldige inte kan göra 
troligt att förlust, då skatten bör vara noll, eller en lägre skatt än 
10 procent av marknadsvärdet, där vinsten är liten. 

Vad gäller obligationer, fonder och andra noterade värdepapper 
har den årliga beskattningen av direktavkastningen redan skett. 
Enligt Fondbolagens förening utgör deras andel av fonder inom 
ISK-modellen för 2014 136 miljarder kronor. Där finns alltså inga 
latenta skatteskulder. Däremot finns en latent skatteskuld 
beträffande eventuell värdestegring av övriga fonder. Att fastställa 
dess storlek torde i allmänhet inte medföra några problem. Frågan 

                                                                                                                                                               
46 Sammanställning av uppgifter från Fondbolagens förening och Skatteverket. 
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är emellertid hur stor avskattningen bör vara. Lämpligen bör den 
motsvara vad gäller för aktier, dvs. 10 procent av det aktuella mark-
nadsvärdet, eller om man anser det alltför högt med hänsyn till att 
ev. värdestegring torde vara mindre än för noterade aktier, 5 pro-
cent. 

Också på kostnadssidan kan för skulder en viss dämpande 
övergångsregel vara lämplig, då avdragsrätten för underskott inte 
föreligger i boxmodellen och då heller inte något ränteavdrag finns 
i modellen utom skuldavdrag inom boxen. Så kan övergångsvis en 
begränsad avdragsrätt införas för negativt boxnetto, som uppstått 
på grund av att skulderna överstiger de sammanräknade till-
gångarna. Det naturliga är då att exempelvis under fem år från 
övergången medge ett årligt avdrag för 20 procent av det negativa 
boxnettot omedelbart efter övergången mot inkomster i andra 
inkomstslag, om sådant skulle uppstå, med den för skulder använda 
schablonprocenten, i modellen föreslagen till två procent. 

6.2.2 Bostäder 

I den presenterade modellen i Ekonomisk Debatt 2015 har 
utgångspunkten varit att fastställa nuvärdet av den framtida skatte-
belastningen vid en framtida försäljning. Fastigheternas taxerings-
värde under tiden 2003–2013 har stigit med ca 65 procent, inkl. 
ränta på ränta, dvs. den årliga värdestegringen under senare år har 
varit 5,1 procent. Denna värdestegringstakt av taxeringsvärdena 
återspeglar med någon eftersläpning den verkliga prisutvecklingen. 
Men man måste också beakta att en stor del av fastighetsstocken 
har bytt ägare under perioden, varför den genomsnittliga värde-
stegringen för nuvarande ägare torde vara mindre. Då måste 
beaktas att det under dessa år tillkommit en hel del fastigheter, 
vilket bör göras med utgångspunkt att taxeringvärdet utgör 
75 procent av marknadsvärdet övergångsåret. Om man antar att 
50 procent av det gällande taxeringsvärdet återspeglar den verkliga 
genomsnittliga värdestegringen, vilket en översiktlig jämförelse 
indikerar − måste man också beakta att spridningen är stor och att 
det i många fall kan föreligga förluster. Därför kan 50 procent av 
hela taxeringsvärdet kanske vara ett väl högt antagande. Därför bör 
den beräknade generella värdestegringen uppskattas till 40 procent 
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av taxeringsvärdet. Dock bör bostäder som anskaffats inom 10 år 
före reformens genomförande få förslagsvis 10 procent avdrag per 
år, dvs. ingen skatt för nyanskaffade bostäder men 90 procent skatt 
för en fastighet anskaffad nio år tidigare, osv. Därtill kommer att 
flertalet fastigheter inte kommer att säljas inom den närmaste 10–
15-årsperioden. 

Nuvärdet av den framtida skatteintäkten för staten på de hittills 
orealiserade vinsterna torde därför vara mindre än 40 procent. 2015 
års taxeringvärde för småhustaxerade fastigheter och bostadsrätter 
torde utgöra ca 3 500 miljarder kronor, varav ca 10 procent byggda 
de senaste 10 åren. Det så beräknade skattebeloppet har i artiklarna 
i Ekonomisk Debatt föreslagits bli beräknat omedelbart vid över-
gången, men med en betalningsperiod på upp till 10 år. Samman-
lagt skulle detta innebära, inkl. en diskonteringsfaktor på skatte-
beloppet på grund av att det i genomsnitt dröjer ca 10 år, att en 
skatt på totalt drygt 132 miljarder kronor, dvs. total årlig skatte-
belastning eller för staten en skatteinkomst på 13,2 miljarder 
kronor under 10 år. Det skulle trots uppdelningen på 10 år innebära 
att likviditetsbelastningen skulle bli mycket betydande för många 
bostadsägare – särskilt vid längre innehav − kanske till och med så 
hög att den skulle vara prohibitiv för att använda den modellen, 
särskilt i kombination med den kostnadshöjning som inskränk-
ningen av möjligheterna att dra av lånekostnader som övergången 
också innebär. Särskilt gäller detta om bostaden är högbelånad. Den 
och andra faktorer måste beaktas för hur stor del av taxeringsvärdet 
som ska anses som genomsnittlig vinst. Detta har medfört att 
40 procent av det vid övergången gällande taxeringsvärdet47 torde 
vara en lämplig övergångschablon, om innehavaren inte kan visa att 
det vid övergången föreligger en förlust, då ingen skatt bör utgå. 

Andra och kanske bättre modeller för justering av övergångs-
beskattningen är dock möjliga. 

a) En möjlighet är att fastställa en schabloniserad beskattning av 
den hittillsvarande kapitalvinsten på fastigheten eller bostadsrätten 
vid det årsskifte som föregår införandet av en boxmodell och att 
också fastställas skatten, lika med nu gällande 22 procent på den 

                                                                                                                                                               
47 Den uppskattning av vinstens storlek i relation till köpeskillingen, omvandlad till andel av 
taxeringsvärdet som görs här visar sig överensstämma ganska väl med verkliga förhållanden 
enligt figur 7.1 i kapitel 7, som visar förhållandet mellan verklig köpeskilling och vinst. 
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beräknade vinsten. Däremot ska skattens effektuerande inte ske 
omedelbart. I stället skulle den skatten förfalla, när ägaren senare 
säljer bostaden eller när ägaren senare lämnar marknaden för 
ägande av bostad helt. Detta betyder dock att en betydande inlås-
ningseffekt skulle bli kvar, då en försäljning, även till en dyrare 
bostad, skulle utlösa beskattning till betydande belopp.  

b) En annan variant är en blandning av de ovan behandlade två 
metoderna, dvs. att fastställa skattebeloppet redan vid övergången 
men uppskjuta dess förfallodag beroende på nettoutfallet av 
framtida bostadsaffärer. Det vid övergången fastställda skatte-
beloppet skulle då vid ett senare bostadsbyte endast förfalla med 
det belopp med vilket försäljningsbeloppet överstiger förvärvs-
priset på den nya bostaden − ungefär som vid nuvarande möjlighet 
till uppskov med beskattning av den tidigare vinsten. Det betyder 
att skatt endast uttas när man byter till en billigare bostad och utan 
att en extra likviditetsbelastning inträder. Varje bostadsägare måste 
då vid ett bostadsbyte deklarera såväl vinsten på den försålda 
bostaden som priset på den nya bostad, som förvärvats, dvs. samma 
skyldighet som i dag gäller om man vill ha uppskov med del av 
vinstbeskattningen. Endast det överskott som den transaktionen 
medför blir då beskattad vid bostadsbytet. Vid byte till hyresrätt 
förfaller då automatiskt återstående skattebelopp då någon mot-
post till vinsten på den försålda bostaden inte uppkommer. Med 
denna metod försvinner ”flyttskatten” till den del den utgör ett 
hinder för rörligheten på bostadsmarknaden, genom att effekten 
enligt dagens system innebär att man på grund av skatteeffekten 
vid långa innehav ofta endast skulle kunna byta ner sig. Samtidigt 
försvinner det mesta av de likviditetsproblem som uttaget av en 
reducerad skatt redan vid övergången skulle innebära. Detta 
alternativ torde vara det som allra mest förhindrar att några 
negativa övergångseffekter behöver inträffa i anledning av avskatt-
ningen av gamla vinster.  

Skulle dessa begränsade likviditetsproblem ändå anses alltför 
hindrande, kan man med ledning av det till borttagande av de 
begränsningar av möjligt uppskovsbelopp och dess återförande vid 
bostadbyte, som nu genomförts, låta exempelvis endast 80 procent 
av skillnaden vid köp av ny billigare bostad förfalla till beskattning. 

Därmed uppstår frågan hur den kvarstående vinsten behandlas 
vid innehavarens dödsfall. För att inte alltför långa latenta skatte-



Övergången  2017:4 

104 

skulder ska uppstå torde det inte vara lämpligt att dödsbo eller 
arvinge får överta den latenta skatteskulden. Då bostadsvärdet ofta 
kan utgöra merparten av tillgångarna i en avlidens dödsbo bör dock 
hela skatten inte omedelbart utlösas, om inte dödsboet eller 
arvingen omedelbart säljer bostaden. Därför bör skatten fördelas på 
tio årliga betalningar men förfalla i sin helhet vid en senare 
försäljning, även om detta kan medföra en viss tids inlåsning. Men 
antalet sådana övertaganden av äganderätten till bostaden torde 
vara begränsade. Emellertid kan annonseringen av att boxmodellen 
införs komma att utlösa ett stort antal gåvor från fastighetsägare av 
dyrare bostäder till senare generationer i de fall dessa avser att bo 
kvar i bostaden. Någon retroaktiv tillämpning av skattebelägg-
ningen bör dock inte införas av rättssäkerhetsskäl. Därför bör 
måhända, för att behandla alla fastighetsägare lika, man övergångs-
vis tillåta att beskattningen kan skjutas upp en generation om så 
önskas − vilket automatiskt sker enligt gällande system. Så tillåts 
redan i gällande system, eftersom varken arvs- eller gåvoskatt tas ut 
vid gåva eller arv, att beskattningen uppskjuts till nästa försäljning. 
Därför skulle det inte vara någon ny lättnad som införs. Samma 
situation föreligger emellertid inte vid försäljning på grund av 
dödsfall. Då bör erhållna uppskovsbelopp normalt beskattas hos 
dödsboet eller uppskov medges enligt de regler som för närvarande 
gäller för uppskovsbelopp.48  

6.3 Summering 

I detta kapitel har övergångsfrågorna diskuterats. Då boxmodellen 
endast kan beskatta årets avkastning bör redan vid övergången 
uppskattade värdestegringsvinster beskattas om sådana finns. Det 
finns inga sådana latenta skatteskulder beträffande de värdepapper 
som ligger i ett ISK. Inte heller förekommer det beträffande 
konventionellt sparande eller privata kapitalförsäkringar. En tredje-
del av hushållens värdepapperssparande ligger utanför ISK. Där kan 
latenta skatteskulder föreligga. Med hänsyn taget till dessa till-
gångars natur bör en enkel schablonbeskattning av 10 procent av 
deras marknadsvärde ske vid övergången, om inget annat kan visas. 

                                                                                                                                                               
48 Inkomstskattelagen, kap. 47. 
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När det gäller upplupna värdestegringsvinster på bostäder har efter 
analys av deras storlek i kapitlet föreslagits att 40 procent av det vid 
övergången gällande hela taxeringsvärdet för fastigheten ska anses 
utgöra vinst. Skatten härpå bör fastställas i samband med över-
gången. Emellertid ska beskattningen effektueras först vid senare 
försäljning av bostaden men endast till det belopp, som vinsten 
överstiger värdet på ersättningsbostaden eller 80 procent härav. 
Särskilda regler införs vid bostadsägarens dödsfall, då beskatt-
ningen kan uppskjutas till nästa generation om denna övertar 
bostaden. Uppskattningsvis kommer det för statens räkning bli en 
över tiden sammanlagd inkomstförstärkning av ca 30 miljarder 
kronor. Om detta slås ut jämt på de upptill 40 år som bostads-
ägarens innehav varar torde ca 750 miljoner kronor komma att 
årligen erhållas i skatt under upp till 40 år plus det räntebelopp på 
1,67 procent, som utgår på kvarstående uppskovsbelopp, om så 
anses lämpligt. Detta belopp kan beräknas till ca 4,6 miljarder. 
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7 Effekter på 
inkomstfördelningen49 

Boxmodellen innebär ett radikalt avsteg från dagens system för 
kapitalbeskattning. Olika hushåll påverkas på skilda sätt. För 
flertalet bostadsägare kommer den löpande skattebelastningen att 
bli större med en boxmodell än dagens fastighetsavgift. För de 
flesta blir ökningen liten, men för hushåll som i dag ligger långt 
över brytpunkten kan ökningen bli betydande. I gengäld bortfaller 
dagens realisationsvinstskatt helt och hållet. Vidare kommer högt 
belånade hushåll att få en skattehöjning eftersom negativa box-
värden inte ger någon skattereduktion. Frågan är hur dessa delvis 
motverkande effekter påverkar de enskilda hushållens samlade 
skattebetalningar och därigenom fördelningen av disponibla in-
komster mellan olika hushållsgrupper. 

7.1 Upplägg 

Vi har simulerat de direkta effekterna på hushållens inkomster med 
hjälp av Statistiska Centralbyråns mikrosimuleringsmodell FASIT 
(Fördelningsanalytiskt verktyg för inkomster och transfereringar). 
Simuleringarna bygger på det s.k. STAR-urvalet, som är ett regis-
terbaserat slumpmässigt urval av individer som kompletterats med 
uppgifter om partner och barn. Antalet hushåll i det urval som 
använts för denna studie är 635 000. Urvalet är stratifierat, varför 
vikter används för att ge siffror på befolkningsnivå. Databasen 
innehåller detaljerade uppgifter om individernas olika inkomster 
och avdragsposter samt om olika former av bidrag avseende 

                                                                                                                                                               
49 Kapitlet är författat av Peter Englund och Susanna Kinnman har gjort beräkningsarbete. 



Effekter på inkomstfördelningen  2017:4 

108 

inkomståret 2014. Däremot saknas, sedan förmögenhetsskatten av-
skaffats, uppgifter om sådana tillgångar och skulder som inte är 
grund för beskattning. För finansiella tillgångar placerade på inve-
steringssparkonto (ISK) finns uppgift om marknadsvärdet, men 
det finns inte uppgifter om finansiella tillgångar utanför ISK. 
Vidare saknas uppgifter om skulder på individnivå. För småhus och 
fritidshus finns taxeringsvärde, som ju är bas för fastighetsavgiften. 
Däremot saknas direkt information om innehav av bostadsrätt.  

Innehav och taxeringsvärde för bostadsrätter måste således 
beräknas. Vi identifierar innehav av bostadsrätt från mantalsskriv-
ningsadressen. Vi antar således att den som bor i en fastighet som 
ägs av en bostadsrättsförening också äger själva bostadsrätten. Från 
lägenhetsregistret har vi uppgift om lägenhetens yta och läge. 
Databasen har kompletterats med församlingsvisa genomsnittliga 
taxeringsvärden per kvadratmeter för bostadsrättsfastigheter. 
Bostadsrättens boxvärde har så beräknats som dess yta multiplice-
rad med genomsnittligt taxerat värde per kvadratmeter i för-
samlingen.  

Värden på finansiella tillgångar utanför ISK och skulder måste 
också imputeras. Vi gör detta utgående från tanken att det finns ett 
någorlunda stabilt samband mellan hushållens ränte- och utdel-
ningsinkomster respektive skuldräntor och underliggande till-
gångs- och skuldvärden. Från FASIT-modellen kan vi beräkna 
hushållens samlade utdelnings- och ränteinkomster samt ränteut-
gifter för 2014. Dessa kan sedan relateras till hushållssektorns 
totala tillgångar och skulder enligt finansräkenskaperna för samma 
år. På detta sätt har vi beräknat följande räntesatser för 201450: 

 Ränta på räntebärande tillgångar: Samlade inkomsträntor enligt 
FASIT dividerade med summan av inlåning och räntebärande 
värdepapper enligt finansräkenskaperna = 1,20 procent. 

 Låneränta: Samlade utgiftsräntor enligt FASIT dividerat med 
totala lån enligt finansräkenskaperna = 2,82 procent.  

 Direktavkastning på noterade aktier: Samlade utdelnings-
inkomster enligt FASIT dividerat med värdet på noterade aktier 
enligt finansräkenskaperna = 4,15 procent. 

                                                                                                                                                               
50 Beräkningarna exkluderar utdelningar och räntor hänförliga till fåmansbolag (K10). 
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Specificeringen av boxsystemet följer det förslag som presenterats 
tidigare i den här studien. I boxen ingår således: 

 Noterade aktier och andra finansiella tillgångar, värderade till 
marknadsvärde 

 Nominella tillgångar, värderade till halvt nominellt värde 

 Skulder, värderade till halvt nominellt värde 

 Småhus och fritidshus, värderade till fastighetens byggnadsvärde 

 Bostadsrätter värderade till bostadsrättens andel av fastighetens 
taxeringsvärde. 

För varje individ beräknar vi således värden på de olika tillgångar 
och skulder som ingår i boxen enligt följande: 

 Marknadsnoterade finansiella tillgångar = värdet på ISK + ut-
delningsinkomster från noterade aktier dividerade med 0,0415. 

 Banksparande och andra räntebärande tillgångar = ränte-
inkomster dividerade med 0,012. 

 Skulder = ränteutgifter dividerade med 0,0282. 

 Småhus och fritidshus = fastighetens taxerade byggnadsvärde.51  

 Bostadsrätter = lägenhetsyta i kvadratmeter multiplicerad med 
genomsnittligt taxeringsvärde per kvadratmeter i församlingen. 

Den beskattningsbara inkomsten beräknas till 4 procent av netto-
värdet i boxen, och beskattas med 30 procent om det är positivt. 
Negativt boxvärde ger ingen avdragsrätt. 

7.2 Direkta effekter på hushållens disponibla 
inkomster 

Hur påverkas hushållens skattebetalningar och därmed deras 
disponibla inkomster av ett införande av boxmodellen? Med hjälp 
av FASIT-modellen har vi gjort simuleringar som jämför utfallet 

                                                                                                                                                               
51 I en alternativ kalkyl antar vi i stället att boxvärdet är 50 procent av fastighetens totala 
taxeringsvärde; se avsnitt 7.3. 
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med boxmodellen med dagens system för kapitalbeskattning.52 
Kalkylen är statisk i den meningen att vi bara tittar på direkta 
effekter och antar att alla slag av inkomster före skatt, inklusive 
realiserade kapitalvinster och andra kapitalinkomster liksom ränte-
utgifter, är desamma i de båda skattesystemen.53 Vi bortser alltså 
från att ändrade skatteintäkter på ett eller annat sätt kommer att 
bäras av dagens eller framtida skattebetalare liksom från att skatte-
systemet kan påverka hushållens beteende och därmed skatte-
baserna i olika avseenden.  

Effekterna beror på den ekonomiska miljö som ligger till grund 
för kalkylen. Inte minst beror de på ränteläget. Tanken är ju att den 
schablonränta som används för att beräkna avkastningen på box-
värdet ska vara densamma oberoende av det faktiska ränteläget. Vid 
givna tillgångsvärden ger boxmodellen alltså samma skatteintäkter 
oberoende av rådande räntor. Med dagens skattesystem kommer 
däremot intäkterna från kapitalbeskattningen att variera med 
räntan och avkastningen på olika tillgångar. Allt annat lika är 
statens nettointäkter i dagens system lägre ju högre räntan är, efter-
som hushållens ränteutgifter är större än deras ränteinkomster. Vi 
har därför gjort beräkningar under två förutsättningar. Den ena 
kalkylen utgår från 2014 års ränteutgifter och -inkomster så som de 
är rapporterade i databasen, medan den andra kalkylen antar att 
samtliga räntor är dubbelt så höga. Enligt de beräkningar som 
ligger till grund för imputeringen av förmögenhets- och skuld-
värden var de genomsnittliga inkomst- respektive utgiftsräntorna 
för 2014 1,20 respektive 2,82 procent. En fördubbling innebär 
således räntor på 2,40 respektive 5,64 procent.  

Antagandet att alla räntor fördubblas motiveras delvis av enkel-
het, eftersom databasen innehåller uppgifter om ränteinkomster 
och -utgifter, men inte om lånebelopp och räntesatser. Det skulle 
därför vara tekniskt svårare att anta att alla räntor ökade med en 
viss procentsats. Man kan förstås diskutera om det är realistiskt att 
anta att alla räntor fördubblas. Det innebär ju att den absoluta 
marginalen mellan in- och utlåningsräntor ökar. Utifrån dagens 

                                                                                                                                                               
52 Tyvärr är det inte möjligt att i databasen särskilja kapitalvinster på onoterade aktier, som 
ska beskattas som kapitalinkomst även med ett boxsystem, från övriga kapitalinkomster, 
som ska schablonbeskattas i boxen. Detta innebär att simuleringarna kommer att under-
skatta skattebetalningarna för hushåll med kapitalvinster på onoterade aktier. 
53 Beräkningarna bortser från skattereformens effekter på olika former av bidrag. 
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läge med nollränta på många transaktionskonton är detta kanske 
inget orimligt antagande. Sannolikt kommer många inlåningsräntor 
att ligga kvar på noll, även när Riksbankens reporänta börjar stiga i 
framtiden. Under vårt basår, 2014, var reporäntan i genomsnitt 
0,5 procent. Vid konstant marginal mellan reporänta och utlånings-
ränta svarar en höjning av utlåningsräntan från 2,8 till 5,6 procent 
således mot en höjning av reporäntan till 3,3 procent, en nivå som 
Sverige inte varit uppe på sedan hösten 2008.  

Beräkningarna är gjorda på individnivå, men redovisas på hus-
hållsnivå. För varje hushåll beräknas hushållets samlade disponibla 
inkomst efter skatt för de båda skattesystemen. Resultaten 
presenteras i form av skillnaden i disponibel inkomst (= skillnaden 
i skatt med omvänt tecken) uttryckt som andel av disponibel 
inkomst. För att belysa reformens effekter på inkomstfördelningen 
är det viktigt att ta hänsyn till skillnaden i försörjningsbörda mellan 
olika hushåll. Vi gör det genom att särredovisa hushåll av olika 
storlek: hushåll med en eller två vuxna och med eller utan barn. 

Ett särskilt problem gäller behandlingen av kapitalvinster. Box-
modellen innebär ju en radikalt annorlunda periodisering genom att 
årligen beskatta ett mått på förväntade vinster i stället för att ta ut 
hela skatten vid realisationstillfället. Effekten på ett visst års skatte-
betalningar kan därför bli stor för en enskild individ. Om vi 
betraktar att år med särskilt stora realiserade vinster framstår 
boxmodellen som särskilt förmånlig till skillnad från år med små 
eller inga realiseringar då den tenderarar att ge en högre löpande 
beskattning. Periodiseringen skapar således problem att tolka 
årsvisa skillnader på individnivå. Egentligen är vi ju intresserade av 
genomsnitt över längre tidsperioder. Sådana beräkningar är dock 
inte möjliga att göra med tvärsnittsdata för ett enskilt år. Däremot 
borde genomsnittssiffror för tvärsnitt av hushåll under ett enskilt 
år som 2014 vara representativa för genomsnittseffekter över tid 
under förutsättning att realiserade kapitalvinster under detta år 
ligger på en långsiktigt normal nivå. Figur 7.1 visar utvecklingen av 
beskattningsbara kapitalvinster sedan 2007. Som framgår minskade 
dessa kraftigt i samband med den finansiella krisen 2008 för att 
sedan öka trendmässigt. Siffrorna för 2014 ligger således över 
genomsnittet för denna period, men under siffrorna för 2015. Med 
tanke på de stora latenta kapitalvinster som finns i framför allt 
bostadsbeståndet finns det också anledning tro att de kommer att 
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fortsätta öka under de närmaste åren. Detta styrks av figur 7.2 som 
visar utvecklingen av det totala värdet och kapitalvinster för samt-
liga bostadsförsäljningar under samma period. Vi ser att kapital-
vinsterna följer värdet med viss eftersläpning. 

Figur 7.1 Total köpeskilling samt total kapitalvinst avseende småhus, 

fritidshus och bostadsrätter (mdr kr.), 2007–2015 

 
Källa: Skatteverket. 

Figur 7.2 Totalt beskattningsbart underlag från kapitalvinster (mdr. kr.), 

2007–2015 

 
Not: Siffrorna avser summa beskattningsbart underlag efter kvittning av förluster från alla slags till-
gångar, inkl. aktier och fonder och näringsfastigheter m.m. 
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En första observation är att reformen vid 2014 års låga ränteläge 
har små effekter på statens skatteintäkter. Enligt våra simuleringar 
med FASIT-modellen ökar boxmodellen de samlade skattein-
täkterna med 3,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning 
av hushållens samlade disponibla inkomster med 0,18 procent. Vi 
noterar att denna siffra ligger mycket nära den skillnad på 
3,8 miljarder som beräknats utifrån aggregerade data i tabell 4.2. 
Med fördubblade räntor blir skillnaden mellan de båda skatte-
systemen väsentligt större. Med boxmodellen påverkas ju inte 
skatterna alls av ränteförändringar. Men med dagens skattesystem 
påverkas ränteavdragens värde, och eftersom hushållens utgifts-
räntor är mycket större (92 miljarder kronor år 2014 enligt 
databasen) än deras inkomsträntor (18 miljarder) blir skatterna i 
motsvarande grad lägre när ränteläget stiger. Skillnaden i skatte-
intäkter mellan boxsystemet och dagens skattesystem blir hela 
23,1 miljarder kronor under antagandet om dubbelt så höga räntor 
på grund av de ökad underskottsavdragen i dagens system. Den 
skillnaden motsvarar 1,25 procent av de disponibla inkomsterna.  

En översiktlig bild av spridningen i effekt ges av figur 7.3 a och 
b. Här har vi rangordnat samtliga hushåll efter den procentuella 
ändringen i disponibel inkomst, och delat in hushållen i percentiler 
från de största förlorarna till de största vinnarna vid en övergång 
från dagens system till boxbeskattning. Höjden på staplarna 
representerar medianvärdet inom respektive percentil. Medianen 
beräknad över samtliga hushåll är -1,41 procent vid 2014 års 
ränteläge och -2,47 procent vid det högre ränteläget. Spridningen i 
effekt är stor. 16 respektive 30 procent av hushållen förlorar mer än 
5 procent av sin disponibla inkomst. I den percentil som förlorar 
allra mest förlorar medianhushållet 19 procent (21 procent vid den 
högre räntan) av sin inkomst medan medianhushållet i den högsta 
percentilen vinner 22 (22) procent. Dessa siffror ska dock tolkas med 
utomordentligt stor försiktighet. Det finns åtminstone två skäl till 
detta, det ena gäller täljaren och det andra nämnaren i kvoten. Det 
viktigaste skälet är att vi jämför dagens system där kapitalvinster 
beskattas vid realisationstillfället (även om man kan få uppskov 
med inbetalningen) med boxsystemet där skatten läggs på en 
schablonberäknad förväntad årlig avkastning. Det innebär att vi 
registrerar en stor vinst (eller förlust) vid övergången till box-
systemet för de hushåll som råkat realisera en ovanligt stor kapital-
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vinst (förlust) under vårt observationsår 2014. Men denna effekt är 
delvis en chimär. Nästa år kanske samma hushåll inte säljer några 
tillgångar alls och således inte redovisar några beskattningsbara 
vinster (eller förluster). Ett sådant år skulle samma hushåll alltså 
framstå som vinnare (förlorare) på en övergång till boxsystemet. 
För ett enskilt hushåll blir det således missvisande att enbart beakta 
ett års effekt, och figur 7.3 ger en överdriven bild av hur många 
hushåll som gör stora vinster eller förluster vid ett byte av 
skattesystem. Tyvärr tillåter inte data i FASIT-modellen att vi kan 
följa hushåll över flera år. Problemet minskar dock – som 
diskuterat ovan – i betydelse när vi tittar på genomsnittseffekter 
över grupper av hushåll, som grupperats utifrån ett kriterium som 
är oberoende av deras realiserade vinster och förluster. Därför 
kommer vi i fördelningsanalysen nedan att gruppera hushållen 
utgående från disponibel inkomst exklusive kapitalvinster och -
förluster. 

Figur 7.3a Medianvärden för procentuell skillnad i disponibel inkomst, 

hushållen ordnade i percentiler efter inkomstskillnad, 2014 års 

räntor. 
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Figur 7.3b Medianvärden för procentuell skillnad i disponibel inkomst, 

hushållen ordnade i percentiler efter inkomstskillnad, dubbla 

räntor. 

 
Not: För varje hushåll beräknas skillnaden i disponibel inkomst mellan boxsystemet och dagens 
skattesystem. Hushållen rangordnas sedan i percentiler efter denna kvot. Staplarna anger medelvärdet 
på kvoten inom respektive percentil. 
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livas i boxen. För det andra får hushåll med särskilt stora kapital-
vinster lägre skatt vid övergången till löpande schablonbeskattning. 
För det tredje påverkas hushåll med stora räntekostnader negativt 
när avdragsgilla underskott byts mot negativa boxvärden som inte 
ger rätt till avdrag. Dock bör observeras att det förmodligen 
kommer att föreligga en viss avdragsrätt övergångsvis också här 
under fem år, vilket mildrar de omedelbara fördelningseffekterna.  

I tabell 7.1 har vi delat in hushållen efter olika kriterier och för 
varje grupp beräknat genomsnittet av ändrad inkomst dividerad 
med genomsnittet av inkomsten i gruppen ifråga.54 Resultaten 
presenteras för båda ränteantagandena.  

                                                                                                                                                               
54 Detta är lika med det vägda genomsnittet av individuellt beräknade kvoter, där kvoterna 
vägs med hushållets disponibla inkomst. 
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Tabell 7.1 Skillnad i disponibel inkomst (procent) mellan boxmodellen och 

dagens skattesystem, genomsnitt inom olika hushållsgrupper. 

Andel av alla hushåll inom parentes. 

 2014 års räntor Dubbla räntor 
Hushållssammansättning*   
En vuxen (39,1) -0,09 -0,78 
Två vuxna (24,5) +0,26 -0,46 
En vuxen med barn (4,5) -0,64 -2,03 
Två vuxna med barn (17,7) -0,83 -2,56 
Boendeform**   
Äganderätt (41,5) -0,42 -1,80 
Bostadsrätt(21,1) -0,32 -1,30 
Hyresrätt (29,5) +0,16 -0,33 
Ålder   
< 30 (12,8) -0,54 -1,35 
31-40 (15,1) -0,73 -2,39 
41-60 (34,8) -0,39 -1,78 
> 60 (37,2) +0,50 +0,10 
Region   
Stockholm (21,6) +0,30 -0,81 
Göteborg (9,7) -0,17 -1,37 
Kommuner>75 000 (24,5) -0,38 -1,41 
Kommuner> 75 000 (44,2) -0,39 -1,42 
Totalt -0,18 -1,25 
* Övriga hushåll, t ex hushåll med tre vuxna, ingår inte i tabellen. De utgör 14 procent av alla hushåll. 
** Övriga boendeformer, t.ex. specialbostäder, ingår inte. De utgör 8 procent av alla hushåll.  

 
När hushållen indelats efter familjesammansättning, ser vi att 
hushåll med barn tenderar att få lägre inkomst (högre skatt) med 
den helt genomförda boxmodellen, medan ensamstående och par 
utan barn endast påverkas obetydligt. För familjer med två vuxna 
och barn minskar inkomsten i genomsnitt med 0,83 respektive 
2,56 procent beroende på ränteantagande. Den viktigaste anled-
ningen är att barnfamiljer har större ränteavdrag än andra grupper. 
Som andel av inkomsten var ränteavdragen för 2014 ungefär 
dubbelt så höga för barnfamiljer som för hushåll utan barn: 
1,68 procent för två vuxna med barn jämfört med 0,87 procent för 
två vuxna utan barn. I 56 procent av barnfamiljerna har minst en 
familjemedlem negativt boxvärde jämfört med 32 procent av 
familjer med två vuxna utan barn. Att barnfamiljer påverkas mer 
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sammanhänger också med att de tenderar att äga sin bostad i större 
utsträckning än hushåll utan barn. 

Ägare förlorar i genomsnitt på en övergång till boxmodellen. 
För ägare av småhus är den negativa effekten 0,42 respektive 
1,80 procent av inkomsten beroende på ränteantagande, och för 
bostadsrättsinnehavare något mindre. Effekterna hänger också 
samman med hushållens ålder. Det är stor skillnad mellan yngre 
hushåll, där de mellan 31 och 40 år förlorar 0,73 respektive 2,39 
procent av sin inkomst medan de över 60 år går med ett litet plus i 
genomsnitt. Detta mönster beror framför allt på skillnader i 
skuldsättning. Slutligen finns det en viss geografisk spridning i 
effekt. Det visar sig att hushåll i Stockholm kommer något bättre 
ut än hushåll i övriga delar av landet. De regionala skillnaderna är 
dock relativt små. Det kan tyckas förvånande att hushållen i 
Stockholm påverkas positivt (eller minst negativt) av reformen 
trots att huspriserna är så mycket högre i Stockholm. Sannolikt 
förklaras det av att de har större kapitalvinster än hushållen i övriga 
regioner; i genomsnitt motsvarande 11 procent av disponibel 
inkomst jämfört med 6-8 procent i övriga regioner.55 Men de kan 
inte njuta av sin högre kapitalvinst förrän och om de flyttar från 
Stockholmsområdet. Hushållen i Stockholm påverkas också relativt 
måttligt av att småhus ingår i boxen eftersom dessa värderas enligt 
det taxerade byggnadsvärdet. Men de årliga utgifterna kommer 
dock att stiga väsentligt för dem beroende på den större effekten av 
slopad takregel och den högre belåningen på grund av högre priser. 
En viss skillnad mellan Stockholm och resten av landet kvarstår 
dock även om småhus värderas till 50 procent av hela taxerings-
värdet, inkl. markvärde; se nedan. 

Låt oss nu titta närmare på skillnaderna mellan olika inkomst-
grupper. För att ge en meningsfull bild av inkomstfördelnings-
profilen måste man ta hänsyn till hushållens storlek och samman-
sättning. I figur 7.4 och 7.5 redovisar vi därför fördelningsmönstret 
separat för ensamstående och sammanboende och för hushåll med 
och utan barn. Inom varje kategori har hushållen sorterats i deciler 
efter sin disponibla inkomst exklusive kapitalvinster och –för-
                                                                                                                                                               
55 Här ska man hålla i minnet att dessa kapitalvinster inkluderar vinster på onoterade aktier, 
vilka ska beskattas i förvärvskällan inkomst av kapital även efter att boxsystemet intro-
ducerats. Eftersom dessa inte kan identifieras överskattar kalkylerna sannolikt skillnaden 
mellan Stockholm och övriga regioner. 
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luster.56 Anledningen till att exkludera kapitalvinster är att de, som 
diskuterats ovan, i stor utsträckning är tillfälliga och därför bidrar 
till att ge en missvisande bild av hushållens normala inkomster. 
Inom varje inkomstdecil har vi beräknat dels genomsnittet av 
skillnaden i inkomst, inkl. kapitalvinster och -förluster, uttryckt 
som andel av den genomsnittliga disponibelinkomsten, dels 
medianen av kvoten mellan inkomstskillnad och inkomst. Eftersom 
många hushåll i decil 1 har mycket låga inkomster, ofta på grund av 
studier och andra tillfälliga faktorer, är siffrorna för den decilen 
svåra att tolka och bör tas med en nypa salt.  

Resultaten av fördelningsanalysen presenteras i figur 7.4 a-d för 
2014 års räntor och i figur 7.5 a-d för det högre ränteantagandet. Vi 
ser direkt att det är ganska stor skillnad mellan medelvärden och 
medianer. Skillnaden mellan de två systemen framstår som större 
mätt med medianen, och medianhushållet får nästan genomgående 
– i alla hushålls- och inkomstgrupper – höjd skatt och alltså 
minskad disponibel inkomst enligt boxmodellen jämfört med 
dagens system. Detta avspeglar att flertalet hushåll, inkl. median-
hushållet, äger sin bostad och ofta har underskotts-avdrag, båda 
faktorer som ger höjd skatt i boxmodellen. I beräkningen av medel-
värdet dämpas denna effekt av en relativt stor grupp hushåll utan 
vare sig lån eller fastigheter, som inte påverkas alls, samt ett mindre 
antal hushåll med kapitalvinster, vilka vinner på övergången till 
boxmodellen. Särskilt stor är skillnaden mellan medelvärde och 
median i den högsta decilen, som tenderar att få en skattesänkning 
(inkomsthöjning) i genomsnitt trots en skattehöjning (inkomst-
minskning) för medianen. Att den högsta decilen sticker ut på så 
sätt beror på att kapitalvinster är viktigare bland hushållen i denna 
decil än bland övriga hushåll. Inom gruppen två vuxna utan barn 
utgör kapitalvinster t.ex. 14,2 procent av den disponibla inkomsten 
i den högsta decilen mot 8,0 procent i genomsnitt, och bland 
barnhushåll med två vuxna svarar kapitalvinster för 9,5 i topp-
decilen mot 4,7 procent i genomsnitt.57 Denna skillnad gäller trots 
att hushållen är sorterade efter disponibel inkomst exkl. kapital-
vinster. 

                                                                                                                                                               
56 Observera att decilindelningen gjorts för varje hushållskategori för sig. Decilgränserna 
skiljer sig alltså åt mellan de olika grupperna. Decilgränserna anges i en not till resp. figur. 
57 Åter finns skäl påminna om att vi inte kan särskilja kapitalvinster på onoterade aktier. 
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Figur 7.4a-d. Skillnad i disponibel inkomst mellan boxsystemet och dagens 

system, genomsnittliga förändringar per inkomstdecil, 2014 års 

räntor 

 
De övre decilgränserna för respektive decil är: decil 1 = 108.097; 2 = 129.814; 3 = 142.188; 4 = 
153.319; 5 = 172.475; 6 = 203.397; 7 = 238.344; 8 = 276.302; 9 = 334.340. 

 
 

 
De övre decilgränserna för respektive decil är: decil 1 = 238.729; 2 = 279.228; 3 = 319.049; 4 = 
364.892; 5 = 414.674; 6 = 465.043; 7 = 517.597; 8 = 582.936; 9 = 692.459. 
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De övre decilgränserna för respektive decil är: decil 1 = 157. 825; 2 = 192.385; 3 = 221.856; 4 = 
247.214; 5 = 270.872; 6 = 296.457; 7 = 326.602; 8 = 366.086; 9 = 433.885. 

 
 

 
De övre decilgränserna för respektive decil är: decil 1 = 329.454; 2 = 414.539; 3 = 469 540; 4 = 
513.626; 5 = 554.940; 6 = 599.287; 7 = 652.331; 8 = 725.764; 9 = 855.695. 
Not: Hushållen är sorterade efter disponibel inkomst exklusive kapitalvinster och -förluster. 
Inkomstskillnaderna är beräknade inklusive kapitalvinster och –förluster. 
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Figur 7.5a-d Skillnad i disponibel inkomst mellan boxsystemet och dagens 

system, genomsnittliga förändringar per inkomstdecil, dubbla 

räntor 
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Om vi nu jämför olika inkomstdeciler inom respektive hushålls-
kategori ser vi några genomgående drag. För medelvärden finns en 
svag tendens till att den negativa inkomsteffekten ökar med ökande 
hushållsinkomst upp till decil 9. Denna tendens är tydligare vid det 
högre ränteläget. För samtliga hushållskategorier (utom två vuxna 
utan barn med 2014 års räntor) är således inkomstminskningen 
större i decil 9 än i decil 2. Den högsta decilen avviker dock kraftigt 
från detta mönster. Här är den genomsnittliga effekten genom-
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gående nära noll, och för familjer utan barn med 2014 års räntor 
t.o.m. positiv. Detta avspeglar att kapitalvinster väger mycket 
tyngre i denna grupp. Medianhushållet, däremot, har normalt inga 
kapitalvinster. Följaktligen ökar den negativa effekten på medianen 
i stort sett kontinuerligt med ökande inkomst hela vägen upp till 
den högsta decilen (med visst undantag för barnfamiljer med två 
vuxna). 

Som diskuterats på annat håll i rapporten finns skäl att överväga 
att värdera fastigheter till 50 procent av det totala taxeringsvärdet i 
stället för till byggnadsvärdet. Totalt sett ger detta aningen lägre 
skatteintäkter eftersom hälften av taxeringsvärdet är 690 000 
kronor att jämföra med ett genomsnittligt byggnadsvärde på 
796 000 kronor. Som framgår av tabell 7.2 minskar hushållens 
disponibla inkomster i förhållande till dagens system med 2014 års 
räntor med i genomsnitt 0,12 procent (jämfört med 0,17 procent 
om fastigheter värderas till byggnadsvärdet). Den regionala 
profilen blir dock annorlunda. I Stockholms kommun väger mark-
värdet så tungt att hälften av taxeringsvärdet i genomsnitt är 
väsentligt större än byggnadsvärdet, 1.925 jämfört med 1.439 tusen 
kronor, medan motsatsen gäller för resten av landet. Detta får en 
viss inverkan på skillnaden mellan regioner. Genomsnittshushållet i 
Stockholm får nu en ökad inkomst med 0,10 procent (jämfört med 
0,30 procent), medan hushållen i kommuner med färre än 75 000 
invånare nu förlorar 0,21 procent (jämfört med 0,39 procent). 
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Tabell 7.2 Skillnad i disponibel inkomst (procent) mellan boxmodellen och 

dagens skattesystem, olika skattebaser (2014 års räntor)  

 Taxerat byggnadsvärde Halvt taxeringsvärde 
Hushållssammansättning*   
En vuxen -0,09 -0,07 
Två vuxna +0,26 +0,35 
En vuxen med barn -0,64 -0,60 
Två vuxna med barn -0,83 -0,74 
Boendeform**   
Äganderätt -0,42 -0,28 
Bostadsrätt -0,32 -0,37 
Hyresrätt +0,16 +0,15 
Ålder   
< 30) -0,54 -0,53 
31-40 -0,73 -0,67 
41-60 -0,39 -0,32 
60+ +0,50 +0,56 
Region   
Stockholm +0,30 +0,16 
Göteborg -0,17 -0,16 
Kommuner>75 000 -0,38 -0,27 
Kommuner> 75 000 -0,39 -0,21 
Totalt -0,18 -0,12 
* Övriga hushåll, t ex hushåll med tre vuxna, ingår inte i tabellen. De utgör 14 procent av alla hushåll. 
** Övriga boendeformer, t ex specialbostäder, ingår inte. De utgör 8 procent av alla hushåll.  

 
I figur 7.6a-d presenterar vi skillnaden i inkomstfördelningsprofil 
mellan de båda sätten att värdera fastigheter. Genomgående får 
hushållen i alla deciler t.o.m decil 9 något lägre skatt och högre 
inkomst när boxvärdet är 50 procent av taxeringsvärdet, medan 
skillnaden är mycket liten för hushållen i den allra högsta decilen. 
Detta avspeglar att hushållen med de högsta inkomsterna tenderar 
att äga bostäder där marken är en särskilt stor andel av värdet. I 
övrigt ser vi att den positiva inkomstskillnaden tenderar att öka 
med inkomsten för barnfamiljer och minska med inkomsten för 
hushåll utan barn. 
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Figur 7.6a-d Skillnad i procentuell förändring av disponibel inkomst vid olika 

skattebaser, småhus värderade till halva taxeringsvärdet jämfört 

med värdering till taxerat byggnadsvärde 
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7.4 Effekter på fastighetspriser  

Ett viktigt argument för boxmodellen är att den reducerar den 
förmånliga skattebehandlingen av boendet. Ett införande av box-
modellen kan därför väntas påverka efterfrågan och priser på 
småhus och bostadsrätter. Det är svårt att bedöma den sannolika 
storleken på dessa effekter. Tidigare studier av priseffekterna av 
övergången från fastighetsskatt till fastighetsavgift 2007 har gett 
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delvis motstridiga resultat. Elinder och Persson (2016) finner små 
eller inga effekter, medan Mavropoulos (2017) inte kan förkasta 
hypotesen att skattelättnaden för fastigheter över brytpunkten 
blivit fullständigt kapitaliserade. 

Ett enkelt sätt att tänka på prisbildningen är att utgå från 
kostnaderna för att äga och bruka den egna bostaden, dvs. summan 
av kapital- och driftskostnader efter skatt, den s.k. brukar-
kostnaden. Med dagens skattesystem utgörs brukarkostnaden per 
krona husvärde vid full lånefinansiering av  

 
ränta efter skatt + fastighetsavgift – värdestegring + reavinstskatt + drift och underhåll. (1) 

 
Den totala brukarkostnaden blir då huspriset multiplicerat med 
uttrycket (1). Med boxmodellen blir brukarkostnaden beroende på 
hushållets förmögenhetssituation, som ju påverkar värdet av 
ränteavdragen. Enklast är att tänka på ett hushåll utan förmögenhet 
som finansierar sitt bostadsinnehav helt med lån. Då blir halva 
skulden i normalfallet större än det taxerade byggnadsvärdet.58 
Boxvärdet blir då negativt men hushållet får inget skatteavdrag för 
den delen. Brukarkostnaden per krona husvärde blir oberoende av 
skatten och lika med  

 
Ränta – värdestegring + drift och underhåll.  (2) 
 

Om skattereformen inte skulle påverka bostadsbeståndet på kort 
sikt borde prisnivån på bostäder ställa in sig så att den totala 
brukarkostnaden inte påverkades. Den ändrade brukarkostnaden 
per krona husvärde till följd av bytet av skattesystem skulle i så fall 
fullt ut kapitaliseras i en lägre prisnivå. Att anta att bostads-
beståndet är opåverkat är kanske inte fullt realistiskt, eftersom ett 
syfte med reformen är att minska bostadens skattegynnade status, 
något som borde påverka bostadsbeståndet negativt och därigenom 
motverka tendensen till prisfall. Priseffekter kan också tänkas 
uppstå till följd av den ökade rörligheten på bostadsmarknaden. Låt 

                                                                                                                                                               
58 Det genomsnittliga taxeringsvärdet för småhus var 2015 2,874 miljoner kronor och det 
genomsnittliga byggnadsvärdet 1,652 miljoner kronor. Om taxeringsvärdet är 75 procent av 
marknadsvärdet blir det taxerade byggnadsvärdet i genomsnitt 43 procent av marknadsvärdet 
(0,75*1652/2874). Ett fullt belånat husköp kommer alltså att ge ett negativt bidrag till 
boxvärdet. 
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oss ändå som referenspunkt beräkna den prisminskning som skulle 
krävas för att hålla den totala brukarkostnaden oförändrad. 

En jämförelse av uttrycken (1) och (2) ger en bild av skillnaden i 
brukarkostnad per krona husvärde mellan de båda skattesystemen. 
Ett enkelt räkneexempel kan ge en idé om storleksordningen. Om 
vi antar att marknadsräntan är 5 procent, värdestegringen 3 procent 
och kostnaden för drift och underhåll 2 procent, blir brukar-
kostnaden med boxmodellen 4 procent enligt (2). Med dagens 
skattesystem (1) måste vi också ta hänsyn till avdragsrätten för 
räntor (30 procent), fastighetsavgiften som är max 0,75 procent 
procent av taxeringsvärdet = 0,56 procent av marknadsvärdet samt 
reavinstskatten. Under antagande om 20 års innehav motsvarar en 
skatt på 22 procent vid realisationstillfället en årlig skatt på 
0,4 procent av marknadsvärdet (vid 5 procent diskonteringsränta 
och 3 procent värdestegring). Om vi lägger samman dessa poster 
blir brukarkostnaden per krona med dagens system = 0,7*5 + 0,56 
– 3 + 0,4 + 2 = 3,46 procent. Om huspriserna ska kompensera för 
detta fullt ut så att den totala brukarkostnaden blir oförändrad, 
skulle priserna behöva falla med 13,5 procent (= (4-3,46)/4). Ett 
sådant engångs prisfall skulle alltså ge samma totala brukarkostnad 
under de båda skattesystemen. 

Detta ska naturligtvis inte uppfattas som annat än ett enkelt 
räkneexempel avsett att ge en indikation på storleksordningen av 
möjliga priseffekter. Eftersom fastighetsinnehavet är ojämnt 
fördelat får ett prisfall konsekvenser för fördelningen av inkomst 
och förmögenhet. Figur 7.6 visar hur innehavet av småhus är för-
delat över inkomstklasser bland hushåll med två vuxna och barn. Vi 
ser att andelen som äger sin bostad ökar med ökande inkomst, från 
46 procent i decil 2 till 83 procent i den högsta decilen. Det genom-
snittliga husvärdet är relativt konstant sett över olika inkomst-
klasser. Detta genomsnitt är beräknat över alla hushåll, även de 
hushåll som inte äger sin bostad. Om vi begränsar oss till gruppen 
husägare faller det genomsnittliga husvärdet gradvis från 377 pro-
cent av inkomsten i decil 2 till 166 procent i decil 10. 

Ett prisfall på mellan 10 och 15 procent, skulle ge engångs 
kapitalförluster på mellan 20 och 40 procent av den disponibla 
inkomsten för flertalet husägare. Med en realränta på, säg, 
2 procent skulle det motsvara en löpande inkomstminskning på 
mellan 0,4 och 0,8 procent av disponibel inkomst, dvs. av ungefär 
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samma storleksordning som de direkta skatteeffekterna. En sådan 
kapitalförlust har dock en speciell karaktär eftersom den egna 
bostaden inte bara är ett kapitalföremål utan också en konsumt-
ionsvara. Den reella effekten för ett enskilt hushåll beror därför på 
hur dess bostadsinnehav i dag, vars värde minskar, förhåller sig till 
dess planerade framtida bostadsägande. Vi kan särskilja tre 
renodlade fall. Hushåll 1 har just köpt sin första bostad och räknar 
med att bo kvar där livet ut. För ett sådant hushåll har kapital-
förlusten mycket liten reell betydelse. Den påverkar inte hushållets 
konsumtionsmöjligheter i något avseende annat än genom att 
minska det förväntade värdet av dödsboet i en avlägsen framtid. 
Hushåll 2 närmar sig slutet av sin livscykel och planerar att flytta 
till hyrt äldreboende. För ett sådant hushåll är kapitalförlusten 
reell. Den slår direkt på hushållets konsumtionsutrymme. Hushåll 
3 har köpt en liten startbostad men planerar att köpa något större 
inom en nära framtid. Ett sådant hushåll gör visserligen en 
kapitalförlust på sin nuvarande bostad, men den uppvägs mer än 
fullt ut av att nästa större och dyrare bostad sannolikt fallit än mer i 
värde. Netto gör således hushållet en viss vinst genom att den 
allmänna prisnivån på bostäder gått ned.  

Generellt sett beror alltså effekten av en ändrad allmän prisnivå 
på bostäder på om hushållet är under- eller överinvesterat i förhål-
lande till sitt planerade bostadsinnehav sett över hela livscykeln. 
Om det kan vi inte veta så mycket mer än att denna skillnad är 
korrelerad med ålder. Unga hushåll tenderar att vara på den 
vinnande och äldre på den förlorande sidan. De största vinnarna på 
ett prisfall är de som står i begrepp att köpa sin första bostad. 

7.5 Summering 

Vi har studerat de direkta effekterna på hushållens disponibla 
inkomster av att övergå från dagens system till ett boxsystem. De 
viktigaste mönstren är följande: 

 En övergång till boxbeskattning ger något högre skattebetal-
ningar, och alltså minskad disponibel inkomst. De ökade skatte-
inkomsterna gör det möjligt att neutralisera oönskade effekter 
på inkomstfördelningen. 
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 På individnivå kan effekterna vara ganska stora beroende på 
kapitalinkomsternas storlek och sammansättning. Hushåll där 
realiserade kapitalvinster utgör en stor andel av inkomsterna 
gynnas, medan hushåll med skulder som ger stora negativa 
boxvärden missgynnas. 

 Sett till medelvärden är effekterna av en övergång till box-
beskattning genomgående små vid dagens låga ränteläge, men 
väsentligt större om de utvärderas vid en högre ränta. 

 Skillnaderna mellan olika grupper av hushåll är tydliga 

o Barnfamiljer påverkas mer negativt än hushåll utan barn. 

o Hushåll som äger sina bostäder påverkas mer negativt än 
hyresgäster. 

o Unga och medelålders hushåll påverkas mer negativt än äldre. 

o De regionala skillnaderna är små.  

 Inkomstmönstren är inte entydiga. 

o Sett till medelvärden tenderar decilerna 2-9 att få något 
minskande inkomster, medan den högsta decilen tenderar att 
få ökade inkomster. 

o Sett till medianen inom respektive inkomstdecil tenderar 
effekten att vara negativ för alla inkomstgrupper, särskilt för 
den högsta decilen. 

 En övergång till boxbeskattning kan väntas leda till måttligt 
sänkta bostadspriser, kanske med 10 procent. Detta kommer att 
framför allt drabba äldre hushåll samtidigt som det gynnar yngre 
hushåll som ännu inte äger en bostad. 

 
Avslutningsvis är det värt att påminna om att beräkningarna i detta 
kapitel är begränsade till de direkta effekterna av ett varaktigt 
systemskifte utan någon hänsyn till övergången från dagens system 
till ett boxsystem. Möjliga övergångsregler diskuterades i närmast 
föregående kapitel. Sannolikt har den exakta utformningen av dessa 
regler väl så stor betydelse för en boxreforms effekt på fördel-
ningen av inkomst och förmögenhet. 
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8 Slutsatser: en svensk boxmodell 
och dess samhällsekonomiska 
effekter 

Att införa en boxmodell av den typ som diskuteras i rapporten 
skulle medföra stora samhällsekonomiska vinster. Först och främst 
skulle en mer likformig kapitalbeskattning uppnås, vilket skulle 
minska många av de marknadssnedvridningar som uppkommit på 
grund av nuvarande skatteregler. De inlåsningseffekter som i dag 
finns, både på bostadsmarknaden och när det gäller finansiella 
investeringar, skulle försvinna. Likaså skulle hushållens upplåning 
behandlas på ett principiellt riktigare sätt och medföra en mindre 
benägenhet att uppta stora lån. Boxmodellen innebär också 
betydande förenklingar av skattesystemet. Utöver detta innebär en 
övergång till boxmodellen, med de skatteparametrar som föreslås i 
rapporten, en viss förstärkning av statsfinanserna. 

I boxmodellen påverkas inte skatten på nominellt sparande av 
ränteläget, såvida inte detta sparande minskar. Inte heller påverkas 
skuldernas avdragsmöjligheter av variationer i räntebördan. Skatten 
kan minska något om tillgångsvärdena sjunker på grund av den 
högre räntebördan. Slutsatsen man kan dra är att målen att undan-
röja den nuvarande kapitalvinstbeskattningens inlåsningseffekter 
genom den löpande värdestegringens beskattning samt att med små 
medel minska snedvridningen av avdragsrätten för räntor i det 
nuvarande systemet och motverka en uppgång av belåningen har 
också visat sig kunna uppnås genom införande av en svensk box-
modell. Därmed har det också visat sig möjligt att, enligt utgångs-
punkten för denna studie, med bevarande av skatteintäkterna 
undanröja de inlåsningseffekter som det nuvarande skattesystemet 
innebär såväl vad gäller finansiella investeringar som bostads-
marknaden. Det har dock inte varit möjligt att inom tidsramen för 
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denna studie närmare undersöka hur snabbt anpassningen till det 
nya systemet kan komma att ske. 

Den föreslagna modellen har som skattebas följande tillgångar 
och skulder vilkas avkastning respektive kostnader beräknas scha-
blonmässigt.  

 

På tillgångssidan ingår  

1. Marknadsnoterade finansiella instrument 

2. 50 procent av nominellt sparande 

3. Privata kapitalförsäkringar (men ej pensionsförsäkringar) 

4. Bostäder: Småhusfastigheter värderade till taxerade bygg-
nadsvärdet, bostadsrätter och ägarlägenheter, värderade 
till dithörande andel av fastighetens taxeringsvärde. 

 
På skuldsidan ingår  
50 procent av privata skulder som inte tillhör annan förvärvs-
källa. 
På nettot av tillgångar och skulder beräknas en schablonav-
kastning på 4 procent som beskattas med 30 procent. Ingen av-
dragsrätt föreligger för negativt nettovärde av boxen. An-
norlunda uttryckt utgår beskattning med 1,2 procent av 
nettotillgångarnas värde. 
 

 
Genom boxsystemets införande försvinner de inlåsningseffekter på 
bostadsmarknaden – för både villor och bostadsrätter – som ka-
pitalvinstbeskattningen vid försäljning medför. I och med att den 
årliga värdeförändringen beaktas vid avkastningsberäkningen i 
boxen, skulle det inte kosta någon skatt att flytta från ett större 
boende till ett mindre eller från ägd bostad till hyreslägenhet. 
Hushållen skulle inte kunna bygga upp någon stor latent skatte-
skuld. I dag utgör denna ”flyttskatt” ett allvarligt hinder för 
försäljning i många fall. Effekten av en övergång till ett boxsystem 
blir ett ökat utbud av såväl villor som bostadsrätter, vilket leder till 
ökad rörlighet och ett bättre utnyttjande av det totala bostads-
kapitalet än i dag och en bättre balans på bostadsmarknaden utan 
de störningar dagens skattesystem medför. Därmed kan den över-
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hettning och hindrande kostnadsökning för dem som söker en 
första eller större bostad att äga förväntas minska. Skattesystemets 
gynnande av dem som redan har tagit sig in på bostadsmarknaden 
framför dem som vill in skulle upphöra 

Därtill kommer att reformen medför en breddad bostads-
beskattning genom att bostadsrätterna inlemmas i boxmodellen. 
Bostadsbeskattningen blir härmed mer rättvis och får en fördel-
ningsmässigt bättre profil. Den i boxmodellen tillämpade schablon-
beskattningen skulle också medföra betydande generella förenk-
lingar av skattesystemet såväl för de skattskyldiga som för skatte-
förvaltningen. Även på aktiemarknaden finns inlåsningseffekter 
som skulle försvinna, samtidigt som aktiebeskattningen skulle 
förenklas betydligt. 

En viktig effekt av boxmodellen är att räntekostnader upp till 
den schabloniserade räntenivån skulle få en adekvat behandling 
med rätt till indirekt kvittning mot kapitalinkomster (inklusive 
fastighetsavkastning) i samma utsträckning som nominella kapital-
inkomster – men inte för större belåning än som täcks av till-
gångarnas skattemässiga värde och skattepliktiga avkastning. Box-
modellen, som inte medger avdrag för negativa boxnetton, innebär 
också att den fördelaktiga skattebehandlingen av räntekostnader 
upphör. Den leder i dag, tillsammans med det delvis skattedrivna 
höga prisläget på bostäder, till hög och potentiellt samhälls-
ekonomiskt destabiliserande upplåning. Genom införandet av en 
boxmodell av detta slag reduceras och desarmeras ränteavdrags-
frågan till sina rätta proportioner och kommer inte längre att 
innebära samma stora samhällsproblem. Vid det ökande utbudet av 
bostäder som reformen öppnar för kommer den nödvändiga 
belåningsgraden förmodligen att sjunka. Likaså torde den över-
hettade bostadsmarknaden kylas av, samtidigt som den löpande 
bostadsbeskattningen skärps. Genom att den effektiva skatten på 
bostadsinnehav, 1,2 procent, inkluderar årets värdestegringsvinst, 
visserligen schablonmässig, är det möjligt att ta bort den 
existerande beskattningen av värdestegringsvinster vid försäljning. 
Sammantaget skärps bostadsbeskattningen något samtidigt som 
den blir rättvisare och utan tak. Att också beskatta bostadsrätter 
måste ses som samhällsekonomiskt önskvärt. Om inte särskilda 
generösa övergångsregler av den typ som ovan diskuterats genom-
förs torde det emellertid vara omöjligt att genomföra en så tekniskt 
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omvälvande ändring av dagens kapitalinkomst- och bostads-
beskattning.  

Sammantaget skulle en övergång till boxmodellen medföra 
betydande förbättringar av samhällsekonomins funktionssätt. Även 
om en övergång till boxmodellen skulle kännas som en omvälvande 
reform, visar erfarenheten att det ofta faktiskt kan vara lättare att 
genomföra radikala nya helhetslösningar på hela problemområden 
än mindre tekniska skatteförändringar för att lösa partiella 
problem, där många särintressen har lättare att finna argument och 
få stöd för status quo eller partiella reformer som bryter sönder 
skattesystemets homogenitet. Vi får se om den här skisserade 
boxmodellen kan bekräfta den erfarenheten. En parlamentarisk och 
blocköverskridande vidareutredning bör tillsättas för att undersöka 
om en övergång till en boxmodell av ovan skisserat slag politiskt 
kan vara en väg för Sverige att gå. 
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Bilaga 1 

Exkurs angående den holländska boxmodellen 

Det holländska boxsystemet för personbeskattningen infördes år 
2001 och ersatte där såväl inkomstskatten på kapitalavkastning – 
dock var kapitalvinster dessförinnan skattefria - som den existe-
rande förmögenhetsskatten. Reformen innebär i korthet följande. 

o Systemet är egentligen en återgång till ett slags sche-
dulärbeskattning, där tre olika slags inkomster beskattas 
på olika sätt. 

o Förvärvsinkomster beskattas progressivt enligt en sär-
skild skatteskala. 

o Företagarinkomster inklusive vinster vid företags-
försäljning beskattas för sig med en proportionell skatt 
på 25 procent. 

o Finansiella tillgångar och skulder i övrigt beskattas 
enligt en schablon med en tänkt avkastning på 4 procent 
på det finansiella nettokapitalet, som beskattas med 
30 procent proportionell skatt, vilket i praktiken innebär 
ett skatteuttag på 1,2 procent av det finansiella nettot 
som ingick i den aktuella boxen. 

 
Boxsystemet innebär 2016 närmare följande: 

Box 1, främst arbets- och pensionsinkomster 

I Box 1 ingår huvudsakligen arbets- och pensionsinkomster. 
Därtill ingår en schablonintäkt på 0,75 procent av det småhus-

fastigheters marknadsvärdesbaserade taxeringsvärdet, (som prövas 
varje år och i praktiken ligger ganska nära det verkliga värdet) av de 
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småhusfastigheter som utgör ägarens huvudbostad. För värden 
över € 1 050 000 är inkomsten £ 7 875 plus 2,355 procent. Ränte-
kostnader på bostadslån är avdragsgilla under förutsättning att 
lånen hänför sig till anskaffnings- eller förbättringskostnader av 
huvudbostaden. Men och ett viktigt men, är att man 2005 
introducerade ett tak för bostadsbeskattningen, som innebar att 
den skattepliktiga fastighetsinkomsten sedan bostadsräntan av-
dragits aldrig kunde bli positiv. Endast när räntan var högre än det 
taxerade bostadsvärdet hade ränteavdraget någon betydelse för 
avdragsrätten mot andra inkomster i box 1. Samma begränsning 
kom också att gälla vid den kommunala fastighetsbeskattningen.  

Nettot beskattas med en traditionell progressiv inkomstskatt. 

Box 2. Inkomst från större innehav i företag. 

Om makar (sambor) innehar 5 procent eller mer av aktiekapital 
och liknande i ett företag beskattas innehavaren för utdelningar och 
kapitalvinster med en proportionell skatt på 25 procent. 

Räntekostnader liksom förluster är avdragsgilla. 25 procent av 
ett underskott från Box 2 får avräknas mot inkomstskatten för 
arbete (Box 1). 

Box 3. Finansiella tillgångar och övriga privata 
investeringstillgångar.  

Basen för beskattningen utgörs i huvudsak av värdet på finansiella 
tillgångar minus andra skulder än bostadslån på huvudbostaden 
eller lån vars räntor redan är avdragsgilla i Box 2.  

På nettot beräknas en schablonintäkt på 4 procent som beskat-
tas med 30 procent skatt = 1,2 procent i skatt av nettovärdet i 
boxen.  

Av finansiella tillgångar ingår förutom konventionellt bank-
sparande endast finansiella tillgångar som är föremål för 
marknadsnotering till sitt noterade värde och inte ska tillhöra Box 
2. Det utesluter till exempel onoterade aktier och andelar i andra 
företag. Också på skuldsidan utesluts sådana skulder som är 
hänförliga till egendom utanför box 3, såsom lån som investerats i 
ett onoterat företag.  
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Utöver finansiella tillgångar ingår i Box 3 också småhusfastig-
heter, som inte utgör ägarens huvudbostad, oavsett om de uthyrs 
eller inte. Även annan egendom som köpts i investeringssyfte, till 
exempel segelbåt för uthyrning, och inte till personligt bruk, 
beskattas i Box 3. Skulder, utöver € 3 000 (knappt 30 000 kr) hän-
förliga till egendom som beskattas i Box 3 samt konsumtions-
skulder är avdragsgilla från boxens tillgångssida. 

Även om box 3-beskattningen också ersätter kapitalvinst-
beskattningen tillämpas vid den årliga beskattningen samma 
schablonintäkt för alla tillgångar oavsett om någon värdeförändring 
av tillgången kan förekomma. Så tillämpas samma schablonintäkt 
för banksparande och aktier. Någon kapitalvinstbeskattning vid 
försäljning utgår inte. Även för avdragsgilla skulder tillämpas 
samma schablonnivå oavsett verklig räntenivå. Underskott i boxen 
på grund av höga räntekostnader är inte avdragsgilla från andra 
inkomster. 

Vid beskattningen av boxnettot får ett grundavdrag på € 24 437 
(ca 244 000 kronor), dubbla beloppet för makar)) dras av från 
basen innan schablonavkastningen och skattesatsen beräknas. 

En skattskyldigs huvudbostad ingår inte i Box 3-beskattningen 
utan är i stället föremål för en schablonskatt i Box 1 på 
0,55 procent. På ett försiktigt beräknat marknadsvärde utgår även 
en lokal fastighetsskatt enligt lokalt beslut inom ett intervall på 
0,2–0,55 procent av fastighetsvärdet. Skatten får dock inte överstiga 
€ 9 300. En mycket stor del av bostadsfastigheterna i Holland har 
ett högre värde än € 75 000 och ligger därmed i det högsta skiktet. 

Det holländska systemet har nu fungerat i 16 år utan någon 
ändring av vare sig schablonavkastningsprocent eller skattesats, 
trots att en orolig verklig värld medfört stora ränte-, avkastnings- 
och marknadsvärdesfluktuationer. 

Efter en tid av viss misstänksamhet mot det rättvisa i systemet 
synes det ändå vara helt accepterat av såväl skattskyldiga som 
myndigheter och politiker. Att ha en fast ganska hög schablon-
avkastningsnivå i stället för en flexibel nivå anpassad efter det 
allmänna räntelägets förändringar accepterades under lång tid. Den 
fasta nivån har förmodligen givit systemet en större stabilitet, 
framför allt statsfinansiellt, och förutsebarhet än om nivån varit 
flexibel, vilket framhållits i de utvärderingar av systemet som har 
gjorts. 
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Dock har under de senaste årens finanskris och extremt låga 
ränteläge starka krafter krävt en nedjustering av schablonränte-
nivån. I anledning härav har den holländska regeringen föreslagit en 
betydande revidering av schablonnivåerna från 2018 varigenom 
boxbeskattningen blir progressiv. Den beräknade schablonräntan 
föreslås bli sänkt på boxnetton upp till € 100 000 (ca 930 000 
kronor) till 2,9 procent och höjas för netton däröver upp till 
€ 1 milj till 4,4 procent, samt för överstigande netton till 5,5 pro-
cent. 

Det kan tyckas att det är en märklig metod att göra 
beskattningen progressiv genom att höja den beräknade schablon-
avkastningen till nivåer som i slutändan saknar motsvarighet i 
verkligheten i stället för att göra skatteskalan progressiv. En 
schablonräntenivå förutsätts väl i allmänhet någorlunda avspegla 
den verkliga avkastningsnivån. Att som föreslås bygga ett system 
med utgångspunkt från att den verkliga avkastningsnivån skulle 
stiga i relation till investeringarnas storlek förefaller främmande – 
särskilt som den mer naturliga vägen torde vara att göra själva 
skatteuttaget progressivt, om det är en progressiv beskattning man 
vill uppnå. Med den valda tekniken är risken stor för att en allmän 
kritik uppstår och att systemet anses verklighetsfrämmande, 
varigenom systemets stabilitet eller till och med existens kan hotas. 
Reformförslaget ter sig också ur en annan synvinkel märkligt. 
Boxmodellen genomfördes 2001 delvis för att komma bort från en 
progressiv kapitalinkomstbeskattning. Förslaget innebär att man 
nu skulle återgå till en i själva verket progressiv beskattning men 
med en proportionell skatteskala. 

Utvärdering av 15 års erfarenheter med boxmodellen 

Under de 15 år som den holländska boxmodellen tillämpats med 
endast ett fåtal mindre ändringar har två större utvärderingar av 
erfarenheterna gjorts. 2005 presenterade den holländska regeringen 
en utvärdering av modellens funktion inför parlamentet 
”Evaluation of the Income Tax Reform 2001”, Parliamentary 
Documents II, 2005-2006, 30 375, no. 2 of  21 November 2005). 
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De syften man haft med modellens införande angavs som följande: 

 Breddning och förstärkning av skattebasen 
 Förverkligande av en mer balanserad och välfördelad 

skattebörda 
 Förenkling av skattesystemet 
 Förbättring av skattesystemets neutralitet. 

 
Regeringen anförde i utvärderingen att de uppställda målen i stort 
sett blivit uppfyllda. Den beräknade schablonavkastningen på 
4 procent i box 3 var avsedd att motsvara den verkliga avkastningen 
under en 10-års period. I praktiken visade sig schablonintäkten vara 
något lägre än den verkliga sammantagna avkastningen på de i 
boxen ingående tillgångarna. Systemet visade sig innebära en 
betydande förenkling av systemet samtidigt som systemet var 
stabilare än det tidigare tillämpade kapitalbeskattningssystemet. 
Det kom också att innebära att kapitalvinster allteftersom de 
uppstod kom att beskattas. Antalet skattskyldiga som betalade 
skatt på egendom steg med 30 procent. Samtidigt visade sig 
förenklingen omöjliggöra olika skatteflyktsarrangemang bl.a. i 
syfte att omvandla löpande avkastning till obeskattade kapital-
vinster eller skjuta skatteplikten framåt i tiden. Konstruktioner i 
detta syfte har i huvudsak försvunnit. Dessutom minskade den 
skattedrivna utflyttningen som tidigare förekommit liksom 
utnyttjandet av utländska skattegynnade investeringsprodukter. 

Statsfinansiellt uppfyllde modellen uppsatta budgetmål med en 
viss ökning av skatteintäkterna, som dessutom visade sig var 
stabilare än tidigare.  

Genom att kapitalvinsterna tidigare varit skattefria uppstod 
heller inga övergångsproblem med behov av avskattning av 
upplupna men orealiserade värdestegringar på i boxen ingående 
tillgångsslag. I och med att också huvudbostad liksom lån hän-
förliga till bostaden inte kom att ingå i box 3 uppstod heller inga 
allvarliga övergångsproblem på skuldsidan i form av stora box-
underskott som inte skulle kunna dras av. Några övergångsproblem 
nämns över huvud taget inte i någon av de utvärderingar som 
företagits. 

Som en nackdel i systemet fick anses att den tillämpade 
schablonintäktsnivån, ofta inte överenstämde med den verkliga 
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avkastningen, som dessutom varierade. Så var den verkliga aktie-
avkastningen under perioden något högre än schablonintäkten, 
medan ränteavkastningen var något lägre.  

Också synpunkter från skatterådgivare och skattemyndigheten 
hade inhämtats. Från rådgivarhåll framhölls att systemet innebar 
stora tidsbesparande förenklingar. Dock var gränsdragningen 
mellan egendom som skulle hänföras till Box 2 eller till Box 3 
problematisk, då utfallet ibland endast berodde på i vilken 
utsträckning extra ansträngningar nedlagts för att skapa intäkter på 
en investering med hänsyn till att inkomsten i Box 2 var utsatt för 
progressiv beskattning. Sambeskattningen medförde svårigheter att 
hänföra egendom till rätt make vid skilsmässa och dödsfall. 

Även skattemyndigheten framhöll att det nya systemet inne-
burit en betydande förenkling. Det stora grundavdragen undantog i 
praktiken drygt 2/3 av de skattskyldiga från boxbeskattningen. 
Beträffande värderingen av andrahandsbostäder försvårades värde-
ringen av att den företogs av kommunerna varför värderingen blev 
ojämn. Egentligen borde också huvudbostäder också ingå i Box 3. 
Men eftersom det var ett politiskt önskemål att ge husägarna 
avdrag för hela bostadsbelåningen, d.v.s. ge dem en skatte-
subvention, var det inte möjligt. 

2015 publicerade CPB Netherlands Bureau for Economic Policy 
Analysis i ”Central Economic Plan 2015” den slutrapport som the 
Income Tax and Benefits Committee, tillsatt av finansministern 
den 17 februari 2012 avgivit med bland annat en analys av 
inkomstbeskattningens funktion och förslag till förändringar. 
Beträffande boxbeskattningen anförde kommittén i huvudsak 
följande. 

Kommittén konstaterade att systemet med en fast schablonise-
rad intäkt i box 3 var enkelt och gav stabilitet och förutsebarhet för 
såväl statsmakten som de skattskyldiga. Kommittén förordade att 
systemet med en fast schablonintäkt skulle behållas och tillämpas 
generellt oavsett tillgångstyp. Med hänsyn till att de verkliga 
avkastningsnivåerna under de senaste 15 åren varierat betydligt 
krävdes dock ett system som låg närmare de verkliga avkastnings-
nivåerna. Avkastningsnivån 4 procent hade vid boxsystemets 
införande varit ett godtagbart estimat av medelavkastningen på en 
riskfri investering. Kommittén föreslog därför att schablon-
avkastningen borde göras mer flexibel förslagsvis i form av ett 
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rullande medelvärde av den genomsnittliga avkastningsnivån för de 
senaste fem åren. Kommittén förordade dock att schablonav-
kastningen redan omedelbart skulle sänkas till 3 procent. Schablon-
formen utan åtskillnad mellan olika egendomsslag borde dock 
behållas. 

Kommittén ansåg vidare att beskattningen av skattskyldigas 
huvudbostad i princip borde överföras till Box 3, inklusive den 
begränsning avdragsrätten för skulder som detta skulle medföra. 
Men med hänsyn till att regeringen redan tagit flera steg för att 
inskränka den skattesubvention som den fulla avdragsrätten för 
räntor i Box 2 medgav torde denna ändring kunna vidtas. Åtgärden 
borde dock uppskjutas till dess att bostadsmarknaden återhämtat 
sig från den kollaps som den nyligen utsatts för.  

Även om det stora grundavdraget inom Box 3 innebar ett 
betydande skattebortfall rekommenderade kommittén att grund-
avdraget skulle behållas oförändrat. Det resulterade nämligen i en 
önskvärd viss progressivitet i systemet, samtidigt som det var 
välkänt att större investeringar oftast gav en bättre avkastning än 
investeringar på mindre belopp. 

Också ett par mindre inofficiella utvärderingar har redovisats 
bland annat av forskare. Deras resultat och rekommendationer går 
väl ihop med vad de ovan redovisade officiella utvärderingarna har 
anfört.  

Några observationer från svensk horisont 

Inför ett eventuellt svenskt införande av en box 3-modell kan det 
vara av intresse att konstatera följande i anledning av erfaren-
heterna av den holländska boxmodellen. 

Alla undersökningar visar på att boxmodellen medför betydande 
förenklingar, minskade hanteringskostnader både för skattskyldiga 
och skattemyndigheter, bättre förutsebarhet samt en stabil 
skattebas och i den holländska utformningen något högre statsin-
komster än den konventionella kapitalinkomstbeskattningen. 
Frågan om effekterna av en fast schablonintäkt vid beskattningen 
har medfört en viss tveksamhet mot systemet. En möjlighet att 
göra en fast schablonintäkt mer acceptabel är att, som föreslagits, 
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låta den sättas till ett genomsnitt av verklig avkastning under den 
föregående femårsperioden. 

Möjligheternas till skatteminimerande skatteplanering har 
minskat betydligt, samtidigt som gränsdragningsproblemen mellan 
box 3 och andra förvärvskällor förefaller vara mindre än i det 
konventionella systemet, även om incitamentet kan förefalla vara 
större särskilt på skuldsidan. Man ska vid en jämförelse komma 
ihåg att problemet finns redan i nuvarande system, där avdrags-
effekten kan variera från 21 till 70 procent. 

Även om beskattningen av huvudbostäder ännu inte omfattas av 
box 3-beskattningen i Nederländerna är den samlade bedömningen 
att så bör ske. Man anför att detta också bör gälla bostadsrätter. 
Att inte låta egnahemsfastigheter och bostadsrätter ingå i box 3-
beskattningen försvårar införandet av en avdragsbegränsning på 
skuldsidan, vilket framhålls i den senaste utvärderingen. En teknisk 
svårighet som finns i Nederländerna, som det svenska systemet 
inte har, är att fastighetstaxeringen sker på kommunnivå, vilket 
medför stora värderingsskillnader och kanske inte så sofistikerade 
värderingssystem. I Sverige sker fastighetstaxeringen centralt av 
Skatteverket med bistånd av Lantmäteriet med ett numera mycket 
sofistikerat värderingssystem som garanterar stor likformighet. 

Hur står sig den holländska boxmodellen internationellt. Är den 
EU-kompatibel? 

EU-kommissionen har erkänt boxmodellen som en inkomst-
skatt, vilket vid gränsöverskridande investeringar innebär att 
skatten är avräkningsbar mot skatten i ägarens hemland. (Se också 
den holländska generaladvokatens yttrande i mål No. 14/05020, 
den 4/2 2016 rörande en i Norge bosatt norsk medborgare som 
ägde ett fritidshus i Nederländerna, som inte hyrdes ut. 
Norrmannen bedömdes skattskyldig i box 3 för fastigheten.) 

Det finns ett par inslag i det holländska systemet och i förslagen 
till förändringar, som förvånar. Boxmodellen ersätter såväl 
beskattningen av löpande direkavkastning som kapitalvinster. Det 
betyder att både tillgångar som endast ger direktavkastning som 
sådana som ger både direkt- och indirekt avkastning och ofta har 
högre total avkastning men också högre risk, anses ha samma 
schabloninkomst. Nominellt banksparande påverkas inte av vare sig 
marknadsförändringar även om räntan kan variera. Detsamma 
gäller skulder. Både fastigheter och aktier ger normalt en direkt-
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avkastning men är dessutom föremål för marknadsvärdeför-
ändringar – i längden normalt uppåt. Under sådana omständlig-
heter borde denna skillnad resultera i olika schablonavkastnings-
nivåer. Utgår man från den holländska fyraprocentsnivån kan man 
se av de verkliga fleråriga avkastningskurvor, som redovisas i 
utvärderingarna, att den faktiska avkastningsnivån på nominellt 
sparande uppgår till ca hälften av aktieavkastningen. I det senare 
fallet balanseras detta av en risk, men riskpremier har alltid 
behandlats som skattepliktig inkomst. Därför borde schablon-
avkastningen, som i 2015 års kommittérapport föreslås till ett 
långsiktigt genomsnitt av de två olika avkastningsnivåerna. Man 
framhåller till och med vikten av en enhetlig schablonavkastnings-
nivå. Det naturliga vore dock att med kunskapen om dessa skilda 
avkastningsnivåer också använda olika schablonnivåer, lämpligen 
2 procent för nominellt sparande och skulder och 4 procent för 
fastigheter, aktier och andra marknadsvärderade tillgångar. För att 
rent tekniskt underlätta en sådan skillnad kan samma effekt erhållas 
genom att för nominellt sparande och skulder endast 50 procent av 
nominella beloppet ska ingå i skattebasen varigenom samma 
schablonavkastning och formella skattesats kan tillämpas i båda 
fallen. 

Ett annat förvånande inslag, som ingår i det av regeringen 
framlagda reformförslaget för 2017, är den tekniska utformningen 
av det progressiva inslaget i beskattningen. Det är inte utformat 
med en stigande skattesats vid större egendom som ger högre 
totalavkastning. I stället är avsikten att successivt höja schablon-
avkastningsprocenten vid högre förmögenhetsnivå i kombination 
med en proportionell skattesats.  

Då det i den svenska kontexten inte är aktuellt att införa en 
progressiv avkastningsskatt, är detta ovanliga inslag inte relevant 
för en svensk reform. För övrigt kan konstateras att 2015 års 
kommitté också har analyserat det svenska duala systemet men 
avvisat det på grund av att dess kapitalinkomstbeskattning är 
proportionell.
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Tabellappendix 

Tabell A.1 Kvarstående uppskov för privatbostäder i Skatteverkets 

uppskovsregister per december 2005–2014.  

Miljarder kronor 

Tidpunkt Antal återstående uppskov Återstående uppskovsbelopp 
December 2005 362 479 126,3 
December 2006 424 891 149,0 
December 2007 523 145 187,4 
December 2008 550 694 216,5 
December 2009 575 410 233,3 
December 2010 585 712 241,7 
December 2011 597 132 249,9 
December 2012 606 850 256,6 
December 2013 613 042 261,3 
December 2014 617 506 267,5 
Källa: Skatteverket. 
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Förteckning över tidigare rapporter till 
ESO 

2017 

- Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av 
offentlig verksamhet. 

- Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten, kommunerna 
och bostadsbyggandet. 

- Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och 
bakgrund. 

2016 

- Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk bostads-
segregation och arbetsmarknad. 

- Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna 
i sjukförsäkringssystemet. 

- När skolan själv får välja – en ESO-rapport om friskolornas 
etableringsmönster. 

- Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om struktur-
omvandlingen i svensk näringsliv. 

- Grön tillväxt under lupp – en ESO-rapport om ett begrepp i 
tiden. 

- Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal 
effektivitet. 

- När det rätta blir det lätta  – en ESO-rapport om ”nudging”. 
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2015 

- En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden. 
- Maktutövningar under lagarna? En ESO-rapport om trotsiga 

kommuner. 
- En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering 

på arbetsmarknaden. 
- Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och 

verkan. 
- Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldrapenning 

och jämställdhet. 

2014 

- Goda år på ålders höst? En ESO-rapport om konkurrens i 
äldreomsorgen. 

- 3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax 
Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups. 

- Företagandets förutsättningar – En ESO-rapport om den 
svenska ägarbeskattningen. 

- Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets 
finansiering. 

- Konkurrens, kontakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat 
regi. 

- Hållbara beräkningar – en ESO-rapport om att bedöma den 
offentliga sektorns finansiella hållbarhet. 

- Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på 
produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor. 

- Institutionsvård, incitament och information – en ESO-rapport 
om placering av ungdomar med sociala problem. 

2013 

- Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostadsbyggande 
och kommunala markanvisningar. 

- Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om 
korruption på svenska. 

- Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt 
näringsliv 1990–2009. 
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- Transportinfrastrukturens framtida organisering och 
finansiering. 

- Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet av 
infrastruktur. 

- Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det 
svenska landsbygdsprogrammet. 

- The pension system in Sweden. 
- Den offentliga sektorn – en antologi om att mäta produktivitet 

och prestationer. 
- Utvinning för allmän vinning – en ESO-rapport om svenska 

mineralinkomster. 
- Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om 

miljöpolitiska ambitioner. 

2012 

- Svängdörr i staten – en ESO-rapport om när politiker och 
tjänstemän byter sida. 

- En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan. 
- Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre 

skolan. 
- Income Shifting in Sweden. An empirical evaluation of the 3:12 

rules. 
- Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på 

tunnelbanan. 
- Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontrollfunktionen i 

arbetslöshetsförsäkringen 
- Lärda för livet? – en ESO-rapport om effektivitet i svensk 

högskoleutbildning 
- Forskning och innovation – statens styrning av högskolans 

samverkan och nyttiggörande 

2011 

- UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en 
globaliserad värld. 

- Försvarets förutsättningar – en ESO-rapport om erfarenheter 
från 20 år av försvarsreformer. 

- Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt. 
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- Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar 
och arbetsutbudet. 

- Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbets-
marknadsintegration. 

- Kollektivtrafik utan styrning 
- Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i 

Norden 
- Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett 

internationellt forskningsperspektiv. 
- Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets framtidsfrågor. 

2010 

- En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om försvarets framtida 
kompetensförsörjning. 

- Beskattning av privat pensionssparande. 
- Polisens prestationer – En ESO-rapport om resultatstyrning 

och effektivitet. 
- Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges. 
- Statliga bidrag till kommunerna – i princip och praktik. 
- Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägen-

het. 
- Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i 

hälso- och sjukvården. 
- Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i 

välfärdssystemen. 
- Kåren och köerna. En ESO-rapport om den medicinska 

professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård. 

2009 

- Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga? 
- Regelverk och praxis i offentlig upphandling. 
- Invandringen och de offentliga finanserna. 
- Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-

fonderna. 
- Lika skola med olika resurser? En ESO-rapport om likvärdighet 

och resursfördelning. 
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- En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och 
statliga reform ideologier. 

2003 

- Skolmisslyckande – hur gick det sen? 
- Politik på prov – en ESO-rapport om experimentell ekonomi.  
- Precooking in the European Union – the World of Expert 

Groups. 
- Förtjänst och skicklighet – om utnämningar och ansvarsut-

krävande av generaldirektörer. 
- Bostadsbyggandets hinderbana – en ESO-rapport om ut-

vecklingen 1995–2001. 
- Axel Oxenstierna – Furstespegel för 2000-talet. 

2002 

- ”Huru skall statsverket granskas?” – Riksdagen som arena för 
genomlysning och kontroll. 

- What Price Enlargement? Implications of an expanded EU. 
- Den svenska sjukan – sjukfrånvaron i åtta länder. 
- Att bekämpa mul- och klövsjuka en ESO-rapport om ett 

brännbart ämne. 
- Lärobok för regelnissar – en ESO-rapport om regelhantering vid 

avregleringar. 
- Att hålla balansen – en ESO-rapport om kommuner och 

budgetdisciplin.  
- The School´s Need for Resources – A Report on the 

Importance of Small Classes. 
- Klassfrågan – en ESO-rapport om lärartätheten i skolan. 
- Staten fick Svarte Petter – en ESO-rapport om bostads-

finansieringen 1985–1993. 
- Hoten mot kommunerna – en ESO-rapport om ansvarsför-

delning och finansiering i framtiden. 

2001 

- Mycket väsen för lite ull – en ESO-rapport om partnerskapen i 
de regionala tillväxtavtalen. 
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- I rikets tjänst – en ESO-rapport om statliga kårer. 
- Rättvisa och effektivitet – en ESO-rapport om idéanalys. 
- Nya bud – en ESO-rapport om auktioner och upphandling. 
- Betyg på skolan – en ESO-rapport om gymnasieskolorna. 
- Konkurrens bildar skola – en ESO-rapport om friskolornas 

betydelse för de kommunala skolorna. 
- Priset för ett större EU – en ESO-rapport om EU:s utvidgning. 

2000 

- Att granska sig själv – en ESO-rapport om den kommunala 
miljötillsynen. 

- Bra träffbild, fast utanför tavlan – en ESO-rapport om EU:s 
strukturpolitik. 

- Utbildningens omvägar – en ESO-rapport om kvalitet och 
effektivitet i svensk utbildning. 

- En svartvit arbetsmarknad? – en ESO-rapport om vägen från 
skola till arbete. 

- Privilegium eller rättighet? – en ESO-rapport om antagningen 
till högskolan 

- Med många mått mätt – en ESO-rapport om internationell 
benchmarking av Sverige. 

- Kroppen eller knoppen? – en ESO-rapport om idrotts-
gymnasierna. 

- Studiebidraget i det långa loppet. 
- 40-talisternas uttåg – en ESO-rapport om 2000-talets demo-

grafiska utmaningar. 

1999 

- Dagis och drivkrafter – en ESO-rapport om 2000-talets 
demografiska utmaningar. 

- Återvinning utan vinning – en ESO-rapport om sopor. 
- En akademisk fråga – en ESO-rapport om rankning av C-upp-

satser. 
- Hederlighetens pris – en ESO-rapport om korruption. 
- Samhällets stöd till de äldre i Europa – en ESO-rapport om 

fördelningspolitik och offentliga tjänster. 
- Regionalpolitiken – en ESO-rapport om tro och vetande. 
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- Att snubbla in i framtiden – en ESO-rapport om statlig om-
vandling och avveckling. 

- Att reda sig själv – en ESO-rapport om rederier och 
subventioner. 

- Bostad sökes – en ESO-rapport om de hemlösa i folkhemmet. 
- Att ta sig ton – en ESO-rapport om svensk musikexport  

1974–1999. 
- Med backspegeln som kompass – en ESO-rapport om 

stabiliseringspolitiken som läroprocess. 
- Med backspegeln som kompass – en ESO-seminarium om 

stabiliseringspolitik som läroprocess. 

1998 

- Staten och bolagskapitalet – om aktiv styrning av statliga bolag. 
- Kommittéerna och bofinken – kan en kommitté se ut hur som 

helst? 
- Regeringskansliet inför 2000-talet – rapport från ett ESO-

seminarium. 
- Att se till eller titta på – om tillsynen inom miljöområdet. 
- Arbetsförmedlingarna – mål och drivkrafter. 
- Kommuner Kan! Kanske! – om kommunal välfärd i framtiden. 
- Vad kostar en ren? – en ekonomisk och politisk analys. 

1997 

- Fisk och Fusk – Mål, medel och makt i fiskeripolitiken. 
- Ramar, regler, resultat – vem bestämmer över statens budget?  
- Lönar sig arbete? 
- Egenföretagande och manna från himlen. 
- Jordbruksstödet – efter Sveriges EU-inträde. 

1996 

- Kommunerna och decentraliseringen – Tre fallstudier. 
- Novemberrevolutionen – om rationalitet och makt i beslutet att 

avreglera kreditmarknaden 1985. 
- Kan myndigheter utvärdera sig själva? 
- Nästa steg i telepolitiken. 
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- Reglering som spel – Universiteten som förebild för offentliga 
sektorn? 

- Hur effektivt är EU:s stöd till forskning och utveckling? – En 
principdiskussion. 

1995 

- Kapitalets rörlighet Den svenska skatte- och utgiftsstrukturen i 
ett integrerat Europa. 

- Generationsräkenskaper.  
- Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter. 
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplet sportfiske. 
- Kostnader, produktivitet och måluppfyllelse för Sveriges 

Television AB. 
- Vad blev det av de enskilda alternativen? En kartläggning av 

verksamheten inom skolan, vården och omsorgen. 
- Hushållning med knappa naturresurser Exemplen allemans-

rätten, fjällen och skotertrafik i naturen. 
- Företagsstödet Vad kostar det egentligen? 
- Försvarets kostnader och produktivitet. 

1994 

- En effektiv försvarspolitik? Fredsvinst, beredskap och åter-
tagning. 

- Skatter och socialförsäkringar över livscykeln En simulerings-
modell. 

- Nettokostnader för transfereringar i Sverige och några andra 
länder. 

- Fördelningseffekter av offentliga tjänster. 
- En Social Försäkring. 
- Valfrihet inom skolan Konsekvenser för kostnader, resultat och 

segregation. 
- Skolans kostnader, effektivitet och resultat En branschstudie. 
- Bensinskatteförändringens effekter. 
- Budgetunderskott och statsskuld Hur farliga är de? 
- Den svenska insolvensrätten Några förslag till förbättringar 

inom konkurshanteringen m.m. 
- Det offentliga stödet till partierna Inriktning och omfattning. 
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- Den offentliga sektorns produktivitetsutveckling 1980–1992. 
- Kvalitet och produktivitet – Teori och metod för kvalitets-

justerande produktivitetsmått. 
- Kvalitets- och produktivitetsutvecklingen i sjukvården  

1960–1992. 
- Varför kulturstöd? Ekonomisk teori och svensk verklighet. 
- Att rädda liv Kostnader och effekter. 

1993 

- Idrott åt alla? Kartläggning och analys av idrottsstödet. 
- Social Security in Sweden and Other European Countries Three 

Essays. 
- Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel från hälso- och sjuk-

vården och trafiken. 
- Hur välja rätt investeringar i transportinfrastrukturen? 
- Presstödets effekter en utvärdering. 

1992 

- Statsskulden och budgetprocessen.  
- Press och ekonomisk politik tre fallstudier. 
- Kommunerna som företagsägare – aktiv koncernledning i 

kommunal regi. 
- Slutbudsmetoden ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden 

utan konflikter. 
- Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i 

internationell belysning. 
- Statliga bidrag motiv, kostnader, effekter? 
- Vad vill vi med socialförsäkringarna? 
- Fattigdomsfällor. 
- Växthuseffekten slutsatser för jordbruks-, energi- och skatte-

politiken. 
- Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken eller tvärtom? 
- Skatteförmåner och särregler i inkomst- och mervärdesskatten. 

1991 

- SJ, Televerket och Posten bättre som bolag? 
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- Marginaleffekter och tröskeleffekter barnfamiljerna och barn-
omsorgen. 

- Ostyriga projekt att styra stora kommunala satsningar. 
- Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården vad blir 

effekterna? 
- Skogspolitik för ett nytt sekel. 
- Det framtida pensionssystemet två alternativ.  
- Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster. 
- Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med 

tillämpningar på offentlig sektor. 
- Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning. 

1990  

- Läkemedelsförmånen. 
- Sjukvårdskostnader i framtiden vad betyder åldersfaktorn?  
- Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall. 
- Skola? Förskola? Barnskola? 
- Bostadskarriären som en förmögenhetsmaskin.  

1989 

- Arbetsmarknadsförsäkringar.  
- Hur ska vi få råd att bli gamla?  
- Kommunal förmögenhetsförvaltning i förändring – city-

kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
- Bostadsstödet – alternativ och konsekvenser. 
- Produktivitetsmätning av folkbibliotekens utlåningsverksamhet. 
- Statsbidrag till kommuner: allt på en check eller lite av varje? En 

jämförelse mellan Norge och Sverige. 
- Vad ska staten äga? De statliga företagen inför 90-talet. 
- Beställare-utförare – ett alternativ till entreprenad i kommuner. 
- Lönestrukturen och den "dubbla obalansen" – en empirisk studie 

av löneskillnader mellan privat och offentlig sektor. 
- Hur man mäter sjukvård – exempel på kvalitet- och 

effektivitetsmätning. 
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1988 

- Vad kan vi lära av grannen? Det svenska pensionssystemet i 
nordisk belysning. 

- Kvalitet och kostnader i offentlig tjänsteproduktion. 
- Alternativ i jordbrukspolitiken. 
- Effektiv realkapitalanvändning i kommuner och landsting. 
- Hur stor blev tvåprocentaren? Erfarenheten från en besparings-

teknik. 
- Subventioner i kritisk belysning. 
- Prestationer och belöningar i offentlig sektor. 
- Produktivitetsutveckling i kommunal barnomsorg. 
- Från patriark till part – spelregler och lönepolitik för staten som 

arbetsgivare. 
- Kvalitetsutveckling inom den kommunala barnomsorgen. 

1987 

- Integrering av sjukvård och sjukförsäkring. 
- Produktkostnader för offentliga tjänster – med tillämpningar på 

kulturområdet. 
- Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen 

1970–1980. 
- Vägar ut ur jordbruksregleringen – några idéskisser. 
- Att leva på avgifter – vad innebär en övergång till avgifts-

finansiering?  

1986 

- Offentliga utgifter och sysselsättning. 
- Produktions-, kostnads-, och produktivitetsutveckling inom 

den offentliga finansierade utbildningssektorn 1960–1980. 
- Socialbidrag. Bidragsmottagarna: antal och inkomster. Social-

bidragen i bidragssystemet.  
- Regler och teknisk utveckling. 
- Kostnader och resultat i grundskolan – en jämförelse av 

kommuner. 
- Offentliga tjänster – sökarljus mot produktivitet och användare. 
- Svensk inkomstfördelning i internationell jämförelse. 
- Byråkratiseringstendenser i Sverige. 
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- Effekter av statsbidrag till kommuner. 
- Effektivare sjukvård genom bättre ekonomistyrning. 
- Samhällsekonomiskt beslutsunderlag – en hjälp att fatta bättre 

beslut. 
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

armén och flygvapnet 1972–1982. 

1985 

- Egen regi eller entreprenad i kommunal verksamhet – möjlig-
heter, problem och erfarenheter.  

- Sociala avgifter – problem och möjligheter inom färdtjänst och 
hemtjänst.  

- Skatter och arbetsutbud.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

vägsektorn.  
- Organisationer på gränsen mellan privat och offentlig sektor – 

förstudie.  
- Frivilligorganisationer alternativ till den offentliga sektorn?  
- Transfereringar mellan den förvärvsarbetande och den äldre 

generationen.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom den 

sociala sektorn 1970–1980.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

offentligt bedriven hälso- och sjukvård 1960–1980.  
- Statsskuldräntorna och ekonomin effekter på den samlade 

efterfrågan i samhället.  

1984 

- Återkommande kostnads- och prestationsjämförelser – en 
metod att främja effektivitet i offentlig tjänsteproduktion.  

- Parlamentet och statsutgifterna hur finansmakten utövas i nio 
länder.  

- Transfereringar och inkomstskatt samt hushållens materiella 
standard.  

- Marginella expansionsstöd ekonomiska och administrativa 
effekter.  

- Är subventioner effektiva?  
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- Konstitutionella begränsningar i riksdagens finansmakt – behov 
och tänkbara utformningar.  

- Perspektiv på budgetunderskottet, del 4. Budgetunderskott, ut-
landsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. Budget-
underskott, efterfrågan och inflation.  

- Vem utnyttjar den offentliga sektorns tjänster.  

1983 

- Administrationskostnader för våra skatter.  
- Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 3. Budgetunderskott, 

portföljeval och tillgångsmarknader. Modellsimuleringar av 
offentliga besparingar m.m.  

- Produktivitet i privat och offentliga tandvård.  
- Generellt statsbidrag till kommuner – modellskisser.  
- Administrationskostnader för några transfereringar.  
- Driver subventioner upp kostnader – prisbildningseffekter av 

statligt stöd.  
- Minskad produktivitet i offentlig sektor – en studie av patent- 

och registreringsverket.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 2. Fördelningseffekter av 

budgetunderskott. Hushållsekonomi och budgetunderskott.  
- Enhetligt barnstöd? några variationer på statligt ekonomiskt 

stöd till barnfamiljer.  
- Staten och kommunernas expansion några olika styrmedel.  

1982 

- Ökad produktivitet i offentlig sektor – en studie av de allmänna 
domstolarna.  

- Offentliga tjänster på fritids-, idrotts- och kulturområdena.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 1. Budgetunderskottens 

teori och politik. Statens budgetfinansiering och penning-
politiken. 

- Inkomstomfördelningseffekter av livsmedelssubventioner. 
- Perspektiv på besparingspolitiken. 




