Inbjudan till seminarium den 31 maj 2010

Behöver Sverige en ny skattereform?
Det är nu 20 år sedan ’’århundradets skattereform’’.
Det svenska skattesystemet ändrades då radikalt;
enkelhet, likformighet och lägre skattesatser var viktiga
ledord. Sedan dess har skattesystemet förändrats vid
flera tillfällen och de bärande principerna luckrats upp.
Går utvecklingen på skatteområdet åt rätt håll? Skulle
vi kunna ta in lika mycket i skatt på ett bättre sätt än
idag? Hur borde ett modernt och effektivt skattesystem
egentligen se ut?
De här är frågor som professor Peter Birch Sørensen
(Köpenhamns universitet) analyserar i en rapport till
ESO. Rapporten avslutas med ett antal konkreta förslag
om hur skattesystemet bör se ut i framtiden.

Rapporten kommenteras av:
Kjell-Olof Feldt
Ann-Sofie Kolm
Sixten Korkman
Hans Lindberg
Sven-Olof Lodin
Gunnar Wetterberg

Skatteutredare,
Globaliseringsrådet
Professor, Stockholms
universitet
Vd, ETLA
Statssekreterare,
Finansdepartementet
Professor i finansrätt
Samhällspolitisk chef,
SACO

Seminariet leds av ESO:s ordförande, Lars Heikensten

Välkomna!

Program
8.45---9.00 Registrering
9.00 Inledning av Lars Heikensten
9.10 Swedish Tax Policy --- Recent Trends and Future
Challenges, professor Peter Birch Sørensen.
9.50 Kommentarer av Ann-Sofie Kolm och Sven-Olof
Lodin. Diskussion.
10.20 Kaffe
10.40 Det framtida skattesystemet.
Kommentarer av Kjell-Olof Feldt, Sixten Korkman, Gunnar
Wetterberg och Hans Lindberg. Diskussion.
12.00 Avslutning

Tid: Måndagen den 31 maj 2010
kl. 9.00 --- 12.00
Plats: Rosenbads konferenscenter,
Drottninggatan 1, Stockholm

Anmälan
Anmälan görs till charlotte.nommera@finance.ministry.se
Seminariet är kostnadsfritt
Antalet platser är begränsat

Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi
på vår hemsida
www.eso.expertgrupp.se

Expertgruppen för
Studier i Offentlig
ekonomi
Expertgruppen för Studier i Offentlig
ekonomi är en kommitté vars uppdrag
är att självständigt bidra till att bredda
underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska
avgöranden.
Expertgruppen består av
Ordförande
Lars Heikensten, ek.dr. och ledamot av
den Europeiska revisionsrätten.
Vice ordförande
Harry Flam, professor i internationell
ekonomi vid Institutet för internationell
ekonomi på Stockholms universitet.
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i
statsvetenskap och verksam som
universitetslektor vid
Statsvetenskapliga institutionen i
Uppsala.
Robert Erikson, professor i sociologi vid
Institutet för social forskning,
Stockholms universitet
Yvonne Gustafsson, generaldirektör för
Statskontoret
Lars Hultkrantz, professor i
nationalekonomi och dekan vid
Handelshögskolan vid Örebro
universitet
Eva Mörk, professor i nationalekonomi
vid Uppsala universitet och verksam
som forskare vid IFAU

