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Stora vinster med en samlad skattereform

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten ”Swedish Tax
Policy – Recent Trends and Future Challenges” till Finansdepartementet. Rapporten är författad av
professor Peter Birch Sørensen, Köpenhamns universitet.
Rapporten innehåller en kritisk genomgång av det svenska skattesystemet, tjugo år efter den
stora skattereformen 1991. I studien visas hur avvikelser från reformens principer om
neutralitet och likformighet har skapat betydande förluster i ekonomisk effektivitet. Mot den
bakgrunden föreslås en reformering av skattesystemet som förbättrar den ekonomiska
effektiviteten och på sikt beräknas öka skatteintäkterna med mer än 30 miljarder kronor per år
(motsvarande ungefär 1 procent av BNP), utan att de genomsnittliga skattesatserna behöver
höjas.
Reformen innebär bl.a. följande skatteförändringar:
•
•
•
•
•
•
•

Avskaffa värnskatten.
Ersätt den nuvarande kommunala fastighetsavgiften, stämpelskatterna och
kapitalvinstskatten på eget boende med en ny fastighetsskatt på 1 procent av en realistisk
fastighetsvärdering.
Reformera de s.k. 3:12 reglerna för fåmansföretagen.
Inför samma moms på alla varor och tjänster.
Sänk kapitalinkomstskatten till 25 procent.
Sänk bolagsskatten till 25 procent.
Höj avkastningsskatten på pensionssparande till 25 procent.

För företagen föreslås vidare ett s.k. ACE-avdrag (allowance for corporate equity) för beräknad
normalavkastning på eget kapital och lättnader i reglerna för kvittning av företagsförluster.
Författaren bedömer att reformen inte skulle få någon större effekt på inkomstfördelningen.
En övergång till större enhetlighet och neutralitet i beskattningen breddar skatteunderlaget
vilket ger ytterligare inkomster för den offentliga sektorn. Om det finns behov av att
kompensera vissa grupper efter skatteändringen, kan en del av dessa extra intäkter riktas till
dem. Generellt kan sägas att ett skattesystem med ett brett beskattningsunderlag - som kan ta
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in avsevärda intäkter med en låg förlust i termer av ekonomisk effektivitet - är ett bra sätt att
skydda välfärdsstaten.
För frågor om rapporten kontakta författaren:
Peter Birch Sørensen, tel +45 28 14 63 39, e-mail: pebs@nationalbanken.dk
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta Åsa-Pia Järliden Bergström, tel.
08-405 81 19, eller se ESO:s hemsida: www.eso.expertgrupp.se
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med
uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska
avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad
erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra
kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska
behandlas och vilka rapporter som ska publiceras.

