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Stimulans till företagande gynnar skatteplanering
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten ”Income
Shifting in Sweden– An empirical evaluation of the 3:12 rules” till Finansdepartementet.
Rapporten är författad av docent Annette Alstadsæter och fil.dr Martin Jacob.
Sedan år 2006 har det skett stora förändringar i 3:12-reglerna. Syftet har bl. a. varit att skapa
bättre förutsättningar för entreprenörskap och småföretagare. Men faran finns att skattereglerna i stället huvudsakligen leder till skatteplanering. Då kan nettoeffekten vara en samhällsekonomisk kostnad.
Rapporten finner klara belägg för att reglerna utnyttjas i skatteplaneringssyfte:
 Utdelningarna från fåmansföretag har ökat med över 80 procent jämfört med genomsnittet före 2006 samtidigt som utdelningarna från andra bolag (med en vid ägarkrets)
har minskat.
 Bolag grundas för att göra det möjligt för ägare att omvandla inkomst genom att utnyttja 3:12-reglerna. År 2006 var omkring en tredjedel av alla nybildade fåmansföretag
holdingbolag, skalbolag eller företag med låg omsättning.
 Det är särskilt höginkomsttagare som grundar holdingbolag eller skalbolag efter reformen.
Författarna påpekar att en omfattande inkomstomvandling genom att utnyttja 3:12-reglerna
får samhällsekonomiska konsekvenser vid sidan av förlorade skatteintäkter, bl.a. eftersom inkomstskillnaderna efter skatt ökar.
För frågor om rapporten kontakta författaren, Annette Alstadsæter, tel. +47 2307 5303 eller
annette.alstadsater@medisin.uio.no.
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08405 19 64, eller besök expertgruppens 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.
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