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Kapitel l. Inledning 

l systemet för personlig 

hO.r alla 1\:o:nb antingen i den al~manna arbe 
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Skattepolitiken kan allmänt sägas ha två syften. Det första är 

att bereda utrymme för den offentliga sektorns köp av varor och tjånster 

genom att reducera den privata sektorns efterfrågan. I dagligt tal bruk1 

man här säga att skatterna används för att finansiera den offentliga 

verksamheten. 

Det andra huvudsyftet är att med skattesystemet försöka .korrigera 

för olika brister i de fria marknadernas sätt att fungera. Denna uppgift 

kan spjälkas upp i flera komponenter. Skatter kan t. ex. 

~uppnå: 

i) effektiv allokering av samhällets resurser, 

ii) rimlig inkomstfördelning, 

iii) lämplig tillväxttakt, 

iv) utjä~ing av konjunktursvängningar 

v) balans i betalningsströmrrlarna gentemot utlandet. 

för ati 

Beträffande komponenterna i denna lista förekommer i saJflhället 

olika (öv2rord:nac1.c) målsättningar. I själva verket kan emellertid varje 

komronent ses som en samlingsrubrik för ett ofta mycket stort antal upp

gifter, hlJ vilkcc olika önskemål är knutna (delLlål). Till sin hjälp i 

arbetet tJf: i 5tt l."b!'verlcJiga uppställda mål har df.> offentliga m:rndigheterm 

en rad olilm skattetyper. 

Ett genomgående tema l rapporten är att v"i analyserar olika pro

duktionsfaktorskatter och l kapitel 7 för jämförelsens skull även mer

värdeskatten och inkomstskatten mot bakgrund av de målsättningar för 

skattepolitiken som ovan angavs. Det är uppenbart orimligt att aven 

bestämd skatt begära att den skall vara gynnsam i alla de avseenden som 

där nämndes. Som analysmetod torde det dock vara lämpligt att punkt för 

punkt undersöka skatternas effekter. 



76-02-20 

Kapitel 2. Skattesystemets struktur 

Inledning med vissa data 

Det svenska skattesystemet består av många skattetyper. I tabell 2:1 

och figur 2:1 ges en översikt av strukturen och dess utveckling under 

senare tid. Tabell 2:2 ger en bild av intäktsrelationen mellan de två 

viktigaste nu förekommande produktionsfaktorskatterna och personlig in

komstskatt respektive moms. De kraftiga ökningarna på senare år i uttags

procenten för olika arbetsgivareavgifter framgår av tabell 2 :3. Uttags

reglerna för arbetsgivareavgifter anges i kapitel 8 och olika typer av 

energiskatt presenteras utförligt i appendix_ 

Strukturella förändringar 

c l.J er 

~~Jct \/2.1," det t·a 

[cY- tabcJ.1 2: 4 ~~. vilken gQS cn ttnir:[; cra stL.~-,t 

den alba:~na arbetscivar 

lO 
~l./ 

v:;<l 113.1td~-\n att. Get t,ctD.la ~}~J.,t..t(:-· 

Under 1900-talets första hälft präglades den skattepolitiska ut-

bJ c:rtc~r-}l 

()rdc>~;, Dl' 



Figur 2:1 Uttaget av olika skatteformer i relation till BNP 

1965-1974 

t,. 
I Procent 

12.0 J ;lY B~';P 

I 
Il,OJ 

I 
I 

1965 66 68 69 1'170 

TOC~,!t:; s~~a{teualg~t = St~m=nan ~v C)v3n:,i~cnGe 

71 

35,8 36,5 37,7 40,0 40.4 40,7 43,7 4: _ 44,9 

74 

Källa: För period,:n : 965-72, Revcnue Statisrics of OECD Member Coumiies !965-!972. 
För 1973 och 1974, material från SCiJ och RRV. 

Figuren framtagen av TCO:s arbetsgrupp för skattefrågor. 
TCO [1975]. 
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Tabell 2:1 Det svenska skattesystemets struktur 

sk:::.: t;:r 53 

FÖfe~:'-}~;;::1;:S 

i:: l~' (.r':'!S ~::,:.c 2tt 

9 

18,8 
(3;2) 

(10,6) 

7,9 

3,7 

2,2 

54 
(26) 
(28) 

13 

w 

4 

lCO 

22,0 
(10,5) 
(11,5) 

5,2 

7,5 

1,8 

7 

49 
(26) 
(23) 

20 

14 

13 

4 

wo 

22,1 
(11,8) 
(10,3) 

8,9 

6,4 

5,7 

, ... 
i, I 

44,8 

cata \1:- Revenuc Statlst1cs of OEC:> !vle~ber C:ot:ntries 1:165-1 'n2. 
SeB och RRV. Uppg~fterna df prdirIÄi!1~r:l~ 

Tabellen sammanställd av TCO:s ~rbetsgrupp för skattefrågor. 
Se TCO [1975]. 
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Tabell 2:2. 

Lagstadgade 

Social-
År försäkring 

1967 5 953 

1972 Il 667 

1974 19 323 

1975 27 427 

-2:4 

Intäktsrelationen mellan produktionsfaktorskatter och 

vissa andra skatter 

arbet sgivareavgi f ter Skatt o pa energl 
och drivmedel 

~ersonlig l) Mervärde-
Allmän Allmän Övriga lukomstskatt skatt 

O 935 2 099 25 051 6 359 
2 173 l 078 2 831 42 095 13 0002) 

5 230 l 636 2 027 52 458 14 0302) 

5 783 60 210 18 5002 ) 

l) Avser statlig och kommunal inkomstskatt samt avgifter avgifter till sjuk
försäkring och folkpension (skattedebiterade) 

2) Avser budgetår 
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Tabell 2:3 Uttagsregler för arbets givareavgi f t er 

Procentsats 
Allmän 

Yrkesskade- arbets- Arbets-
Sjuk- försäkring Folk- givare- löshets-

År ATP försäkring + diverse pens lon avgift försäkring 

1960 3 1,14 0,4 

1965 7,5 1,5 0,4 

1970 10 2,9 0,4 1,0 

1973 10,5 3,2 0,4 4,0 

1974 10,5 3,8 0,4 3,3 4,0 0,4 

1975 10,75 7,0 0,4 4,2 4,0 0,4 

1976 11,0 8,0 0,4 6,2 4,0 0,4 

Anm. : Alla avgifter utom den allmänna arbetsgivareavgiften är maximerade. 
DErtta tak har under senar~ år för socialförsäkringsavgifterna vari t så 
utformat att inkomster över 7,5 gånger basbeloppet ej drabbas av avgift. 
Förutom att ATP-avgiften alltså är maximerad förekommer här också ett av
drag i form av ett basbelopp. Detta gör ATP-avgiften progressiv mot si;
bas i ett viktigt inkomstskikt. 

1976 infördes vissa nya avgifter vilka tillsammans svarar för en ut
tagsprocent på 0,7 procent. Vidare slopades 1976 maximeringen av andra 
socialförsäkringsavgifter än ATP-avgiften. 1975 infördes ett avdrag på 
la 000 Kronor (1976 18 000 kronor) vid beräkning av allmän arbetsgivare
avgift för egna företagare. 
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Trenden mot ökad andel direkta skatter under detta sekels första hälft 

betingades främst av förändringar i den ekonomiska och politiska strukturen. 

Detta sammahänger bl.a. med att hushållens inkomster med tiden kom att upp

fattas som den i praktiken bästa mätaren på deras ekonomiska och sociala 

status och därmed på deras förmåga att betala skatt. En annan väsentlig 

fördel med inkomstskatten ansågs vara att den kunde differentieras efter 

skattebetalarnas perosnliga omständigheter. Hänsyn kunde t.ex. tas till 

variationer i familjestorlek. Somliga av inkomstskattens förespråkare gick 

så långt att de från teoretiska utgångspunkter hävdade att inkomstskatten 

ur rättvisesynpunkt var den bästa skatten. Det är emellertid att märka att 

detta argument grundades på en progressivt utformad inkomstskatt med en 

betydligt mer omfattande bas än vad som brukar förekomma i praktiken. 

En modifierad personlig inkomstskatt 

äx' det 

fÖrEl,a lrrider den 

tan.l:cn att ~)u\T::lrandc sl~at }:llnn 2.t rec~--

kunnat streras under 50- och 

sorn total sett; f J .. era kiil1or, nöt in t 

od. 

sl~u~11e ho.. 

}~"onlstS}~.flt Ects upp :i. 

OC11 sJ:a.tteskeJ.o!", S(;T1 {le:' skE'-

t-;ysteJue t. :'1ar r.:.aft (, Gl'u::ds;J'~2,tten dål."ernot skul12 1;.8, iJtfo:!:";nats a''''[ e11 

tt ::~cd 

Grn Vl bortser 

Detta följer av att SSerats 
, .-Dc,r, l 
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riktning d 
, .. 0. 

en U-CJ amnj ng elV inl\.orn.steJna eftel~ skatt sor!l 

med tilläegsskatten. Detta skulle eJ heller bli fallet med '?il 

ut.formad mOTas som JU, om VJ, antar att hela den inko!tstE:r1 kcn.-

mxmeras, är likvärdig med en proportionell skatt ink.omsten efter ~:k8:t~;o. 

Det belopp SOr.l skulle tas in av grundskatten skulle 

de intåkter som iverkli ts in med varu- och 

skatter. Eftersorn dessa faktisy{t använda s}~atter är differentierade så 

att i rnomsfallet tal yaror och l fallet med produktionsfctkt,o::,'statten 

Lxndra faktorer än a,rbetet är 

komste.c och att drabbas e i det 

lert det förra ha 

och höjda 

Ett system som det ovan diskuterade kunde möjligen ha bidragit till att 

öka skattebetalarnas överblick över det samlade skattetrycket. Dessutom kunde 

man vid i stort sett oförändrad progression i tilläggsskatten mildra marginal~ 

effekterna i denna genom att överföra en del av dess egenskap som "finansier;.. 

ingsinstrument" på grundskatten • Så utformat skulle en modifierad inkomst

skatt komma att bestå aven utjämningsdel (tilläggsskatten) och en finansiar;" 

ingsdel (grundskatten). 

Det hypotetiska systemet skulle i vissa avseende ha kunnat kritiseras 

på samma. grunder som vår nuvarande inkomstskatt. Detta gäller t ,ex. kritiken 

av systemet för att det drabbar olika inkomstslag olika hårt eller kri tike'1 

mot olika undantags- och avdragskonstruktioner. 

Varför så många skattetyper? 

I en analys av produktionsfaktorskatternas ökande betydelse kan det vara av 

intresse att allmänt behandla frågan om frivkrafterna bakom att man tar upp 

nya skatteformer i stället för att höja redan existerande skattesatser för 

att täcka den offentliga sektorns inkomstbehov. 

Ett argument som på senare tid allt oftare framförts är att ett la

borerande med flera skatteformer varit politiskt nödvändigt för att öka 

skattetrycket i den utsträckning som skett. Tillspetsat kan tankegången 

formuleras så att politikermajoriteten har underkänt väljarmajoritetens 

bedömning av vad som är en lämplig storlek och tillväxttakt på den offent

liga sektorn. För att få sin vilja igenom har man därför, hävdas det, 

tvingats till otillfredsställande taktiska manövrer som att formulera 

skatteomläggningen i termer av svåröverskådliga skattepaket och/eller 

arbeta med "osynliga" skatter. 
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på många håll har man ställt sig skeptisk till hållbarheten l dessa 

argument. Man kan t.ex. peka på förhållandet att väljarna alltid i efter

hand, när effekterna av ett komplicerat system åtminstone i stora drag blir 

klarlagda, har möjlighet att rösta ned regeringen. Det kan också anföras 

att bilden av skattetryckets utveckling för vissa kategorier av låginkomst

tagare skulle te sig mindre dramatisk om man analyserade utvecklingen av 

nettoskattebetalningarna, dvs. differensen mellan skatter och transferer-

lngar. 

En annan förklarings faktor till införandet av moms och arbetsgivare

avgifter kan vara att detta tett sig fördelningspolitiskt fördelaktigt 

eftersom man ibland antagit att dessa åtminstone till en del kommit att vila 

på företagen och därmed kommit att drabba företagens ägare. Vi skall senare 

diskutera hur det faktiskt förhåller sig med incidensen av dessa skatter 

men kan redan nu konstatera att det under den tidsperiod vi här analyserar 

rått osäkerhet bland ekonomer, särskilt beträffande arbetsgivareavgiftens 

incidens. I den mån det nämnda argumentet legat till grund för de nya skat

ternas införande kan vi därför konstattera att detta varit olyckligt efter

som man ju därmed har svävat l en relativ okunnighet om det fördelnings

politiska resultatet. Om det ansetts önskvärt att öka trycket på kapital

ägarna hade detta i stället bort ske med metoder där incidensen varit mer 

entydig. 

Den som ställer Slg tveksam till ovannämnda argurr~nt får söka för

klaringarna till de senaste decenniernas utveckling mot flera finansierings

skatter på annat håll. Man kan då peka på en rad andra aspekter på skatte

strukturen som gör att det kan vara önskvärt med en bred arsenal av skatte

typer. 

Man kan då börja med att erlnra om att ingen enskild skatt är helt 

perfekt. Alla skatter kan t.ex. väntas i något avseende påverka den incita

mentsstruktur som råder i ekonomin. Det finns anledning tro att dessa rubb

ningar skulle bli allvarligare ju högre skattesatserna är. Detta talar för 

att man kan uppnå fördelar genom att arbeta med flera skattetyper så att 

varje skattesats kan hållas relativt låg. I samma riktning pekar det faktum 

att skattebetalarnas försök att leta upp kryphål i skattebestämmelserna 

eller rent av att med olagliga metoder reducera sina skattebetalningar kan 

väntas öka med skattesatsernas höjd. 

Vidare gäller att man med ett skattesystem vill försöka uppnå även 

andra mål än att finansiera den offentliga sektorn. Dessa mål kan t.ex. vara 

av stabiliseringspolitisk eller strukturpolitisk natur. För att nå flexi 
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bilitet i dessa avseenden kan det vara värdefullt med en bred arsenal av 

skattetyper. Till sist kan vi peka på att våra internationella relationer 

kan kräva att vårt skattesystem eJ avviker allt för mycket från dem som an

vänds i andra länder. 
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Kapitel 3. 
l) 

Ett perspektiv på aktuell skattedebatt. 

Geh p~O~~0S lV ~t~ifts-

olika natur och t8.r 

vart och ett sikte på att lösa endast något av de nämnda problemen utan hänsyn 

till de övriga. Det är därför motiverat med ett försök att systematisera de 

olika förslagen. 

att ol:a S2..n.a TeaJa 

ter ECnD~! avtaJ2f5rtDnd15n~cr eller 5kcde arbetsinsatser. G2t reals ut-

bytet [i.V 

anv~nJ~ l inkomst 

s e}~.t OTT1S 

ande 1 ö:r:. s}~ v~ird" 

att 

~ni2r vilka omständ 

he. s 

~ beskattninGen ta t. 

l) Dessa synpunkter har tidigare l förkortad form presenterats i en tidnings
artikel utarbetad av författaren l samarbete med Ulf Jakobsson, lUT. Se 
Jakobsson & Normann [1974] 
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L en 1!tellan 

för lÖIlt E.sga.rnH 

gcnOTI1 

e;g(:r ~:J.llt tionen och lcntagarnas l\.)"hv 

rea,lt eller öl~adc arbct 

gCYl kan cIlkel llstrcras Jllcd et tet, 

tcten l ef~er skatt e. som anger den ------------- -- ---~---'-"-.,....:.-:..:.. .... -
ten efter Sf~8.,tt 'lic1 en I ett 

proportionellt skatt ar e a med l, medan e J ett 

an ~. Om e fir 0,6 för närvarande iir fallet i norma13, 

l" .. " ~LOnC.l. ; 1eder en av lönen lTled 10 ~~ t att en efter skatt 

ö}~ar n:ed 6 %" Orn ar 7 %, vilket under 1970-

talet, f31ut~cs1J.ltatet en s av den reala en efter skatt lT:ed 

l %. Detta illur;Lrc:rar "'.'flU vi ovan )~.a,11at ut 

Att ökningen i inkomsten efter skatt blir d JU 

e ar inne bcir B.tt lJnaderna ~ellml olika individers er efter s}:at,t 

S]WT. Av detta att e också ar ett t 

utj6 S}:Dtte~)~j tCY:let ge.l"·" O}~ t + ex 1> ski 11naden i i,nkoJTIst före s 1:. Elt. t år 50 % 

mellan bJ.ir skillnaden i inkomst efter skatt 40 % vid ett e 

0,8. OEl e sänks till 0,6 reduceras sistnåmnda skillnad till 30 % (::::0,6 . 50 ;'0. 

litbytesproblemet ken vid glvcn ut j _ "-
J. G 

, .. e ~osas genom cn 

allmän sånl~ning i skat teutt siviteten, dvs. e, iiI' nämligen beroende 

a,v relationen mellan marginals1::atten och den gcnorns!litt skC: .. :cten .. En ss 

progressi vitet kan nås vid värden på -::lig skatt OC11 

såväl som vid Av detta f6ljer att progressiviteten och därmed 

bytesproblemet ar oberoende e,v skatteintåkternas storlek. 

Om 1112 ... n b~;t,ra,kt2,r stska:~tcns under v-ilket SOI1 b.clst a""', åren 

195Cl--1970 rlun att e litet [ned s-r.orlel:.en· 

före f j l;. at t., En visar också att e låG på 
• o 

n]~van 

O A ,u progressiviteten och tmder 1970-tC:tlct 

SOla har fÖrSV2o.rats" 

l) Progressivitetsmåttet e diskuteras utförligt l Jakobsson & Normann [1974]. 
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Om också transfererings sidan beaktas blir progressivitetsökningarna 

under 1970-talet än mer markerade. I det samlade skatte- och bidragssystemet har 

e för de grupper som har bostadstillägg blivit så låg som 0,2-0,3:) 

e l 

ökat. Aven totalo~ 

sJ:rttt utfu"J. att 

ffra 40 %~ 

tion s-

probJemet genom att man skatteforrner 

130m före l. stället i Tc.nien for 

korr,stskECttcn. Dc möjliGa lösn OC}1 det iiI' 

vikti att observera a"ct a] la dessa leder till at t den sekto~~ns J.n-

täkt~~ökn en 

En so:m t ar sil:te på at t ö}:a "ut a-\l a'vtals:n~ä,ss ir;};:.o:nstök-

nine;arna kan avpaSE2.S toton och därmed utjårn-

ningen lämnas oförändrad eller t.o.m. ökas. Denna tanke fick sitt egentliga 

genombrott för ett par år sedan. Metoden användes l avtalsrörelsen 1973/74, 

där den kraftiga sänkningen i inkomstskatten endast i viss mån motverkades 

av den samtidiga höjningen i arbetsgivaravgifterna och kommer också att lig

ga till grund för de kommande avtalsförhandlingarna. Lösningen har kritiserats 

på olika grunder. En invändning är att metoden kräver statens inblandning 

i varje avtalsrörelse, en annan att den är så starkt inriktad på löntagarnas 

situation. 

till lösning av utbytcsproble'llet som inte krä'.Ter 

b1l:mc1ning i e avtalsrörelse är en 
:::;;:..::..:..c::::.:~.=-:c;_c: 

f.~katten .. 

ln-

l)rogrcssl-

vitet) vilket irmebär att lNln inte behöver av ut j . Kravet 

på ind för niirvarande ho~rt a"',l flera politiska och fackliGa 

sationer 1I1Cn :möts också a~.r ett Ct1fattElnde rnotstå!ld. r;~ot från:st8. 

lir &t t en 1 skillle reducera i~ezibi teten l 

l)e nu närnnda lösn L~(ccna lconfI Le kont ra 

erna 

en real avtalsmnsslg 

l) Se t.ex. Matthiessen [ ]. 

2) En kvantitativ analys av vad de olika metoderna skulle ha givit för resultat 
under 1970-talet ges i Jakobsson & Normann [1975] 
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Denna lösning har flera förespråkare som också pekat på möjligheten att l öka.d ut

sträckning använda inriktningen på de offentliga utgifterna som ett medel i för

delningspolitiken. 

il\:.cn i 

eller eventuelJt ökas ar.:.dra skat-Le--

}:.äl1or .. JJot 2,Y här de s~:atter som. f'öres 

nlOfl1S OC}l 

sskatter n son1 föres Ls ar i första ha~d 

och allrnfi-.(J.na icnsfaktor~'31~Ht ter .. SY~at ter har s(::cEd.-,3 J. en rad 

1.1.j1o.er eft iden. A~ olika skäl har dc emellertid 

shJJ.llc stå 

prÖ"llYling rnot erl delvj.s arlrJ.~dl baJ:grlulc1.~ 

E3\_attey? 

att "produl:t ternall SkEdl tas ut med en fix 

. I denna mcnlng är de allts 

~propOJ"t l.onellt utforInade . 

den s1~atterrJis 

B,tt nlla 'iprod.11ktion;::s~: .. 3,tter'f övervältras 

tcrna iute är fördelade I)rOportioneJ lt Tnot (1c: 

en J s ot,"la iska effe}:.tcn ~)li 

progressiv eller re[~Y'CSSl v '!t be~toend.e 
o 

pa ionsfakt,or ~Jorn "'Des}7attss. 

Sannolikheten att en skatt skall vara fördelningspolitiskt neutral ökar 

emellertid ju mer omfattande dess underlag är. En generell produktionsfaktor

skatt eller en allmän utgifts skatt på företagen är därför mer neutral än en 

arbetsgivareavgift. De förstnämnda skatterna drabbar ju, förutom löneinkomster, 

även kapitalinkomster och ersättningar till andra produktionsfaktorer som t.ex. 
o ravaror. 
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En ionD~3J::'2tternast! förde 

s om inte et 

l)et är ralitet i d ssa skatter 

ut for;"n ve r}~as det 0"Va11 .f'" Lor 

av ss~ skatters 

&.tt nya ionssl:::.atter" har före s har 

en progressiv utgiftsskatt på hushållen diskuterats. Det centrala argumentet 

för denna skatt är att skattesystemet för närvanand:: ej ger en lika behandling 

av olika inkomstslag. Särskilt påtaglig är den lägre beskattningen av realise

rade kapitalvinster, vilket kan ge upphov till negativa effekter inte minst för 

den allmänna skattemoralen. I ett system med personlig utgiftsskatt är årlig 

konsumtion det skatteunderlag på vilket skattesatserna appliceras. Med ett så

dant arrangemang når man automatiskt en likformig beskattning av alla inkomst

slag. 

ftsskatt kontra j 

LilcllE:tcrY18. If;,el1B,n en inkon"J.3tska~,t och en personl sskatt är" 

ganska stora. Den senare kan i princ från den förra eCnoTIi 

det sl~attern2.ssiga att seradc k t2.l-

vinster (eventuellt , o 
OCKsa ar"'", 1:1. In" ) beskattas :med sartrrna skatt(:sat.sel~ 

som övrie;a ~ Detta torde vid skattesatser leda till 

viss öl~ning skatt Den andra är 3:t,t man 

f'ör det nettoJparandet" 

Vid en att beskattas när det för 

kon 311YDt i or1. Den 80n1 en 

kornrner [tt Detta att den ). ~:;k.atte SO]:~ dc;n 

det 

t i 1-= 

f t skEtt· s}:;:ul1e \rc:tra av n 
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helt s}:all 

es 

Sorn fil' progressl toton l en ss sl:att Dbero(~ndc F3.V-

hur f;tora er den ger. sorn 

ut j åk.tsni 

ofBr~ndrsde vi~ en eventuell re~orD 

en 

h6ja l fr8IGtiden än l 

0111 erne 11(~~ rt i el denne. s}:att brsserac 

lDgcn de realiserade 

at:, be~?kat tas an arbetsinkoDster. Den 

kriciver ledes att denDa helt act 

hetT det att mar! t skattesystel:let flera upp-

Gifter. }:~n Usta mål för skattepolitiken kan l själva verket göras 

lång. Vtir anål:{s av den aktuella ematiken har också visat hur kon-

fliltter kan å orn man försöker nå flera mål lYted SarI2"'?la skattefo~:·ln. 

Det är vanligt att nuvarande skattesystem l vid ett 

Denna lilmehie kan emellertid vara l bög grad vilseledande. Det är niiDlligen 

helt OInoJ atL klara alla de krav man stä11er på ett skatte~;ystem om detta 

be Ett, försök att hitta Den 

Skat-ten, sor:} löser alla tiska nu och för all 
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Kapitel 4. Beskattning av produktionen 

Inled...'1ing 

Som Vl sett är det svenska skattesystemet uppbyggt av många skattetyper. 

Med få undantag,av vilka förmögenhetsskatten är det viktigaste, har alla 

dessa skatter en direkt anknytning till det löpande produktionsresultatet. 

De huvudsakliga skillnaderna är dels att de tas ut i olika led (av olika 

agenter) vid inkomsternas flöde från producenter till inkomsttagare/konsu

menter och tillbaka igen, dels att skatteunderlagen (baserna) är olika 

omfattande. Genom att knyta an till en enkel kretsloppsmodell för in

komsterna i ekonomin skall vi inledningsvis illustrera dessa påståenden. 

I anslutning härtill kommer också den inbördes relationen mellan olika 

typer av skatter att belysas. 

Tvtrcket förenklat kan inkomsternas kretslopp i en ekonomi utan utrikes

handel illustreras som i figur 4: 1. Agenterna i ekonomin är då hushåll, 

företag och offentlig sektorn. Låt oss till att börja med bortse från 

den of'fentliga sektorn. Alla produktionsfaktorer ägs direkt eller in

direkt av hushållen. Dessa produktionsfaktorer säljs på faktormarknaden 

av hushållen till företagen som producerar varor. Inkomsten till sina 

faktorköp erhåller företagen genom att sälja sin produktion på varumark

naderna. Betalningsströmmarna från inkomsttagare/konsumenter till före

tagen och tillbaka igen går således medsols i figuren. Mot dessa betal

ningsströmmar går reala strömmar av varor och faktorer. I nationalräkenskap~ 

statistiken använder man sig av två principiellt olika metoder när varor 

skall mäta den totala produktionen i samhället (BNP), nämligen realmetoden 

respektive inkomstmetoden. Vid re almet o den mäter man värdet av den del av 

prOduktionen som går till slutlig användning (utgirtsmetoden) eller där

igenom att man summerar förädlingsvärdena i ekonomin (förädlingsvärde

metOden). Vid inkomstmetoden kan man antingen välja att summera företagens 

samlade kostnader (faktorkostnadsmetoden) eller att slnrumera hushållens 

samlade inkomster. Det intressanta är nu att man i en enkel ekonomi med 

fullständig konkurrens ger dessa fyra mätmetoder samma resultat beträffan

de storleken på den totala produktionen. Detta förhållande,som naturligt

vis modifieras något när vi ökar modellens realism, är fundamentalt för 

förståelsen av sambandet mellan olika typer av beskattning. 
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När vi inför offentlig sektor i figur 4:1 tänker vi oss för enkel

hets skull att den offentliga sektorn begränsar sin verksamhet till att 

i fördelningsp~litiskt syfte med hjälp aven liten personalstab trans

ferera inkomsten till hushållssektorn. För att upprätthålla samhälls

ekonomisk balans vill man införa en skatt. Rent allmänt gäller att skat

ter kan tas ut av olika subjekt och läggas på olika objekt. Om man t.ex. 

vid en konsumtionsskatt låter köparen vara subjekt (erlägga skatten) 

kommer utgiftsbeloppet att vara objekt (=skattebas). Låter man i stället 

säljaren vara subjekt blir försäljningsintäkten skattebas. 

De numrerade punkterna i figuren anger ett antal ställen i krets

loppet där man kan ansätta en skatt. Varje punkt anger således en skatte

bas. Genom att flödesangivelserna i figuren har givits olika tjocklek 

har vi grovt indikerat storleksrelationerna mellan skattebaserna. I fi

guren identifierar vi följande skatter av vilka endast vissa i mer eller 

mindre modifierad form kommer till användning i Sverige för närvarande. 

l. 

2. 

3. 

13. 

4. 
Il. 

12. 

Personlig inkomstskatt. 

Personlig utgiftsskatt. 

Varuskatt på konsumtionsvaror. 

" " kapitalvaror. 

Skatt på företagens intäkter. 

" " 
" " 

" kostnader. 

avskrivningsmedel. 

5. Generell produktionsfaktorskatt. 

6. Löneskatt. 

7. Vinstskatt. 

9. Skatt o outdelade vinster. pa 

14. Skatt o räntor. pa 

Vill man nu lägga en skatt på hela det 

kan man tänka sig följande kombinationer: 

lö:eande :eroduktionsresultatet 

a) Varuskatt på konsumtions- och kapitalvaror 

avsedda för slutlig användning 

3 + 13 

b) Skatt på företagens intäkter efter 

avdrag för skatt på insatsvaror(BNP-MOMS) 

4 

c) Skatt på företagens kostnader efter ~ll 

avdrag för skatt på insatsvaror 

(Nonkumulativ bruttokostnadsskatt) 



d) Personlig inkomstskatt kombinerad med 

skatter på outdelad vinst och avskrivnings

medel 

l + 9 + 12 

Av vad som sades ovan om olika sätt att mäta det totala produktions

resultatet följer att alla dessa kombinationer ger samma skatteintäkter 

om skattesatsen genomgående är densamma. Skatte basen är ju i samtliga 

fyra fall lika med BNP. Dessutom gäller att kombinationerna, under våra 

förenklande förutsättningar, är fullständigt ekvivalenta till sina allo

kerings- och fördelningspolitiska verkningar. De resulterar nämligen i 

samma uppsättningar relativa varu- och faktorpriser. 

Om man av någon anledning vill undanta investeringsverksamheten 

från beskattning kan man i stället för BNP låta den totala konsumtionen 

utgöra skattebas. Skatten kan då antingen utformas som en varuskatt på 

konsumtionsvaror (3) eller som en personlig utgiftsskatt (2). Vid samma 

skattesatser är dessa alternativ ekvivalenta i ovannämnda mening. Den 

principiella skillnaden är av administrativ natur i det att den person

liga utgiftsskatten tas ut av köparen medan varuskatten tas ut av sälja

ren. En potentiellt mycket viktig egenskap hos utgiftsskatten är emeller

tid att den genom sin personanknytning kan göras progressiv. Varuskatten 

kan utformas som en ettledsskatt eller som en flerledsskatt. 

Den omsättningsskatt vi hade i Sverige fram till 1968 var av det första 

slaget medan den efterträdande mervärdeskatten på konsumtionsvaror 

(K-MOMS) var av det senare .. Man kan argumentera för att det vid beskatt

ning av produktionsresultatet är rimligt att undanta avskrivningsmedlen. 

Detta betyder att man i stället för BNP väljer att låta nettonational

produkten (NNP) utgöra skattebas. En sådan skatt representeras i figur 4:1 

av den generella prOduktionsfaktorskatten (5), som ibland också kallas 

mervärdeskatt av inkomsttyp (I-MOMS). Denna är l sin tur ekvivalent med 

a) Löneskatt kombinerad med skatter på 

räntor och företagens nettovinst 

b) Personlig inkomstskatt Kombinerad med 

skatt på out delad vinst 

6 + 7 + 14 

1+9 
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Företagsskatter 

Om man väljer att klassificera skatter efter skattesubjekt, dvs. efter 

vem som har att erlägga deml~ kan man som företagsskatter räkna följande: 

nettovinstskatt, bruttoskatter och selektiva varu- och produktionsskatter. 

I det följande skall vi gå in på en närmare granskning av de båda senare 

skattetyperna, vilka tillsammans i debatten ofta kallats "produktions-

k tt ,,2) . 
s a er . Nettovlnstskatten kommer vi i stort sett att lämna därhän 

i denna skrift~) 

Bruttobeskattning 

I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet formulerades omfattande 
. . 4) . . tt krltlk mot den svenska bolagsskatten. Genom Sln utformnlng som en ne 0-

vinstskatt ansågs det bland annat att den drabbade högeffektiva, vinst

givande företag hårdare än andra. Dessutom anfördes att avdragsrätten för 

utgifter kunde inverka menligt på företagens kostnadsmedvetande. Denna 

kritik har sedan dess föranlett tre statliga utredningar att undersöka 

l) Observera att fastställandet av ett formellt skattesubjekt inte 
säger något om vem som bär skatten genom minskad realinkomst. Vi åter-
kommer till denna incidensproblematik i senare kapitel. Den ofta före
kommande indelningen av skatter i direkta och indirekta skatter anses 
vanligen ske med skattebäraren som indelningskriterium. I de fall där 
skattesubjekt och skattebärare sammanfaller är skatten direkt, annars 
indirekt. Med denna definition uppfattas vanligen konsumtionsskatter 
och arbetsgivareavgifter som indirekta medan den personliga inkomst
skatten är direkt. 

2) Jfr kapitel 3. 

3) Effekterna av denna skatt analyseras för företagsskatteberedningen 
av Jan Södersten. Se Södersten [1976]. 

4) Se t.ex. 1950 års långtidsutredning 
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möjligheterna för en övergång till en eller annan form av bruttobeskatt-
. . . l) 

nlng av företagens lntäkter eller utglfter. 

Begreppet brutto beskattning av företag har egentligen ingen klar 

avgränsning. Här skall vi emellertid till denna kategori föra alla gene

rella eller i det närmaste generella skatter som beräknas på företagens 

bruttoutgifter eller bruttointäkter. Skatter som läggs på en enstaka (ev. 
ett fåtal vara (-or) eller produktionsfaktor (-er) benämner vi selektiv 

varuskatt respektive selektiv produktionsfaktorskatt. 2) Sj älvfallet kom

mer man vid ett försök att klassificera samtliga aktuella skatter enligt 

denna indelning i gränsdragningsproblem. Dessa har vi emellertid icke an

ledning att uppehålla oss vid i detta sammanhang. För att precisera inne

börden av vår definition på bruttoskatt kan vi börja med att sortera ut 

dem som i figur 4:1 tillhör denna kategori, nämligen: 

a) Varuskatt o konsumtionsvaror 3 pa 

b) " " kapi tal varor 13 

c) Skatt o företagens intäkter 4 pa 

d) " " " utgifter 11 

e) Generell produktionsfaktorskatt 5 

Inom allmänna skatteberedningen gjorde man ett försök att från 

bruttoskatterna skilja ut vad man vanligen kallar generella konsumtions

skatter, i listan ovan representerad av a). Denna uppdelning byggde på 

vissa antagna skillnader i övervätringen, skillnader som i ljuset av senare 

teoriutveckling ter sig än mera dubiösa nu än de gjorde redan för allmänna 

skatteberedningen. Eftersom vår uppgift ej kräver en ytterligare indelning 

avstår vi här från detta. Olika skatters incidens skall vi emellertid åter

komma till i senare kapitel. 

Vi övergår nu till att närmare diskutera hur en bruttoskatt på före

tagen kan utformas. Låt oss ta som utgångspunkt en definition av vinsten 

på ett företags verksamhet. Vinsten (V) på det totala kapitalet (drifts

överskottet) kan skrivas: 

V = O - (M + W + A) 

l) Förslag till ändrad företagsbeskattning 
Den statliga indirekta beskattningen 
Nytt skattesystem SOU 1964:25. 

SOU 1954:19. 
SOU 1957:13. 

(l) 

2)Muten U955] diskuterar ingående terminologin på företagsbeskattningens 
område. Vi ansluter oss här till dennes definitioner. 



där O står för bruttoproduktionsvärdet vilket, om vi bortser från lager

förändringar, sammanfaller med de totala försäljningsintäkterna. M repre

senterar kostnader för inköpta råvaror och halvfabrikat, W står för löne

summa och A anger avskrivningar. I dessa termer kan vi parentetiskt ange 

skatteunderlaget för nettovinstskatten som V-R, där R står för räntekost

nader för främmande ~apital. Vinsten på företagets egna kapital (VE) kan 

nu, om vi bortser från nettovinstskatt, definieras som 

(2) 

där C = M+W+A+R betecknar företagets totala kostnader. VE kan användas vid 

utdelning eller till sparande i företaget. 

I figur 4:2 presenteras ett antal bruttoskatter, som vid olika tid

punkter varit föremål för diskussion i Sverige. Figuren är uppställd så 

att en jämförelse mellan baserna skall underlättas. I den övre halvan anges 

kumula~iv~ bruttointäkts-, bruttoutgifts- och bruttokostnadsskatter, medan 

i den nedre halvan anges nonkumulativa motsvarigheter. Den principiella 

skillnaden mellan en kumulativ och en nonkumulativ bruttoskatt är att i 

skatteunderlaget för den förra ingår utgifter för råvaror och halvfabrikat 

(M) • 

Basen för en kQmu~ativ bruttointäktsskatt är lika med företagets to

tala försäljningsintäkt (O) och kan med den terminologi vi introducerat 

skri vas: 

Uttrycket inom klammer motsvarar företagets bruttoförädlingsvärde 

(BF), vilket betyder att intäktsskattens bas, som i figur 4:2, också kan 

skrivas: 

O=M+BF (4) 



Figur 4:2 RelatiRnen mellan baserna för olika bruttoskatter 

Skattetyp Skatteunderlag 

1. Kumulativ: 

Bruttointäkts skatt 

kostnads skatt 

utgiftsskatt 

2 • Nonkumulativ: 

Bruttokostnadsskatt 

utgifts skatt 

intäkts skatt 

a) MJMS av BNP-typ (BNP-MOMS) 

b) MOMS av inkomsttyp*(I-MOMS) 

c) MJMS av konsumtionstyp (K-MOMS) 

* = generell produktionsfaktorskatt 

o = M + BF 

e = M + BF - VE 

U = M + BF VE + In 

el = e - M 

U' = U - M 

BNP-MJMS = O - M = BF 

I-MJMS 

K-MOMS 

= o - M - A = NF 

= O - M - A - In 

4:8 
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Skillnaden mellan kumulativa bruttointäkts- och bruttokostnads skatter 

är att i de senare beskattas inte vinsten på eget kapital (VE)' Vid en 

bruttokostnadsskatt (och en bruttointäktsskatt) beskattas investeringarna 

efter hand som de deprecieras. En bruttoutgiftsskatt belastar å andra 

sidan, genom att nettoinvesteringarna (In) ingår i basen, hela invester

ingen på en gång vid investeringstillfället. 

Gemensamt för de kumulativa bruttoskatterna är, som sagt, att avdrag 

ej medges för råvaruinköp m.m. (M). En viktig konsekvens av detta kan be

skrivas på följande sätt: 

Låt oss anta att en konsumtionsvara framställs i flera produktions

led. Värdet på slutprodukten, dvs. konsumentpriset, är då lika med summan 

av förädlingsvärdena i de olika leden, Om nu en bruttoskatt införs på för

säljningsintäkten i varje produktionsled kommer det totala skatteunderlaget 

att överstiga varans pris. Detta betyder att skattebelastningen blir högre 

än vad som skulle bli fallet om skattesatsen applicerades direkt på kon

sumentpriset. Skatten ger upphov till en kumulativ effekt. En följdkonse

kvens av detta är att skattebelastningen,. uttryckt i procent av konsument

priset, kommer att variera med produktions- och distributionsteknik. 

En vara som under sin väg till den slutlige konsumenten passerar 

många produktions- och distributionsled kommer att beskattas hårdare i för

hållande till värdet på slutprodL~ten än en vara där produktion och distri

bution är mer integrerad. Effekten av detta blir att relativpriserna inklu

sive skatt på slutprodukterna .utsätts för en störning. Detta kan i sin tur 

leda till en rad allokeringseffekter i ekonomin. Som exempel kan nämnas 

att företag som konkurrerar om marknadsandelar på marknader för likadana 

eller likartade produkter kan påverkas i olika grad kostnadsmässigt, bero

ende på olika produktionsstruktur. Eftersom möjligheterna till prishöjningal 

på grund av konkurrenssituationen är begränsade kommer vinstrelationerna 

mellan företagen att påverkas åtminstone på kort sikt. 

I det längre perspektivet kan man emellertid förutse att en kumulativ 

skatt bl.a. utlöser tendenser till vertikal integration. Dessa allokerings

effekter, som naturligtvis delvis yttrar sig i fusioner och företagsned

läggelser, innebär att skillnaderna i lönsamhetsnivån kommer att utjämnas 

bland de kvarvarande företagen i branschen. 

De skattebetingade incitamenten till ökad vertikal integration upp

fattas vanligen som en mindre önskvärd effekt. I 1950- och 1960-talens 

stora skatteutredningar i Sverige anfördes sålunda integrationseffekten 
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som huvudskälet till att man intog en avvisande hållning till kumulativa 

bruttoskatter. Den internationella utvecklingen på företagsbeskattningens 

område innebär också att skatter med kumulativa effekter har minskat i 

betydelse. 

En annan aspekt på de kumulativa skatterna är att de leder till svår

igheter när det gäller behandlingen av de varor som importeras och expor

teras. För att inte de importerade varorna skall gynnas av de inhemska 

skattebestämmelserna krävs att importen beskattas i samma utsträckning som 

de inhemskt producerade varorna. Analogt måste skatten avlyftas från ex

portvarorna. På grund av den ojämna skattebelastningen på olika varor blir 

införandet av sådana korrektioner en svårhanterlig uppgift som kräver ett 

omfattande regelsystem. Det har också anförts att avlyftet respektive på

slaget måste sättas i underkant för att inte våra handelspartners skall 

vidta motåtgärder. 

Nonkumulativa bruttoskatter . 
Inom ramen för bruttobeskattning av företagen kan man undgå kumulativa 

effekter genom att undanta inköpta råvamerial och halvfabrikat från be

Skattning. Med ett sådant avdrag bildar man nonkumulativa motsvarigheter 

till de kumulativa bruttoskatterna. I figur 4:2 anges baserna för sådana 

motsvarigheter. Den nonkumulativa bruttointäkts skatten svarar precis mot 

en allmän varuskatt på konsumtions- och kapitalvaror avsedda för slutlig 

användning. Företagens hela bruttoförädlingsvärde (BF) kommer att ingå i 

skattebasen, vilket betyder att denna för ekonomin som helhet blir lik

tydig med bruttonationalprodukten (BNP). 

En allmän varuskatt kan utformas antingen som en ettledsskatt som 

utgår när varan går till slutlig användning eller som en flerledsskatt, 

där bruttoförädlingsvärdet beskattas i varje produktions- och distribu

tionsled på vägen fram till den slutliga användaren. I det senare fallet 

kan skatten karaktäriseras som en mervärdeskatt av BNP-typ (BNP-MOMS). 

På grund av att avskrivningarna ingår i basen för BNP-momsen kommer 

även denna ~tt innehålla ett visst kumulativt inslag. Beskattningen av 

ersättningsinvesteringarna i de kapital varuproducerande sektorerna innebär 

nämligen att de kapitalföremål som i de konsumtionsvaruproducerande sek

torerna används för att ersätta utslitna maskiner innehåller ett element 

av skatt. Beskattningen av ersättningsinvesteringar (aVSkrivningarna) 

även i det konsumtionsvaruproducerande ledet leder därför till en viss 

dubbelbeskattning. Helt kan man undvika kumulativa effekter endast genom 
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att begränsa skatteunderlaget till företagens netto förädlingsvärde eller 

del därav. 

Den~ner~llaEr~d~t~onsf~to~katten 

En skatt på företagens nettoförädlingsvärden (NF=BF-A), vilken är ekvivalent 

med en skatt på nettonationalprodukten, torde inte kunna utformas som en 

ettledsskatt i det sista distributionsledet före slutlig användning. För 

att ersättningsinvesteringarna skall kunna särskiljas måste skatten tas ut 

av de enskilda företagen. Detta kan ske genom att skatten formuleras som 

en mervärdeskatt av inkomsttyp (I-MOMS) eller, vilket är samma sak, som en 

~enerell Eroduk~~onsfakto:skatt. 

För en sådan skatt talar, i jämförelse med de tidigare diskuterade, 

dels att den är strikt nonkumulativ, dels att den undantar de investeringar 

som krävs för att hålla produktionsapparaten intakt över tiden. Att benäm

ningen generell produktionsfaktorskatt är adekvat framgår av att, som vi 

påpekade i anslutning till figur 4:1, denna skatt ger en likformig skatte

mässig behandling av löner, vinster och räntor. Likheterna med en propor

tionell inkomstskatt som uttas av hushållen är betydande. 

Inom ramen för den typ av skatter vi nu diskuterar kan realkapital

bildningen ytterligare stimuleras genom att skatten utformas som en mer

värdeskatt av konsumtionsty~ (K-MOMS), I detta fall ko~ner de kapitalvaru-

producerande sektorerna att undantas från beskattning. I ett senare kapitel 

skall vi mer ingående behandla effekterna av såväl en generell produktions

skatt som en K-MOMS. 
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De bruttoskatter som nu diskuterats bygger alla på vittomfattande 

skatteunderlag (breda baser). Detta betyder att de kan ge stora skatte

intäkter vid låga skattesatser. Denna aspekt är väsentlig när man till 

den offentliga sektornvill dra in stora skatteintäkter utan att påverka 

resursallokeringen i alltför stor utsträckning. Av flera skäl kan man 

emellertid även för.se. skattesystemet med en del selektiva inslag. De 

viktigaste anledningarna framgår av följande lista: 

l. Selektiva skatter kan utgöra ett substitut till avgiftsbeläggning 

av vissa offentliga tjänster. Skatterna på drivmedel uppfattas sålunda 

ibland som ett substitut till en avgift på väg- och gatunätets utnyttjande. 

2. Selektiva skatter kan användas för att förstärka progressiviteten i 

skattesystemet. En skatt på lyxkonsumtion (parfymer, pälsar o.dyl.) kan 

t.ex. förväntas drabba i första hand höginkomsttagare. 

3. Selektiva skatter kan användas för att nedbringa konsumtionen av 

hälsovådliga varor som t.ex. tobak och sprit. För att konsumtionen av 

den beskattade varan skall minska krävs då att efterfrågan är priSkänslig. 

4. Vidare kan en selektiv skatt införas för att internalisera externa 

effekter i produkt ian eller konslumtion. Detta användningsområde kan 

exemplifieras med avgifter på miljöfarliga utsläpp. 

5. Slutligen kan selektiva skatter bli resultatet när man vid införande 

aven bredbasig skatt vill undanta vissa verksamhetsområden, t.ex. för 

att underlätta uppbörden eller för att stimulera kapitalbildningen. Löne

skatten kan anföras som exempel. 

på företagsbeskattningens område förekommer i Sverige för närvarande 

flera selektiva produktionsfaktorskatter som arbetsgivareavgifter och 

olika slag av energiskatter. Till denna kategori hör även investerings

skatter (--avgifter), som periodvis kommer till användning, och råvaru

skatter. Arbetsgivareavgirter, energiskatt och investerings skatter skall 

vi diskutera utförligt i senare kapitel. vi skall emellertid redan här i 

korthet kommentera effekterna aven råvaruskatt. 
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Allmän råvaruskatt 

Vid mitten av 1950-talet diskuterades möjligheterna att införa en 

allmän råvaruskatt som ett alternativ till en skatt på färdiga varor~) 

Iden var att uppbörden skulle bli enkel, då antalet skattebetalare kunde 

begränsas kraftigt. Det stod emellertid redan från början klart att själva 

definitionen av råvarubegreppet innebar stora svårigheter. Om man t.ex. 

vid beskattning av trävaror lade skatten på virkesproducenterna (skogs

ägarna) skulle antalet skattebetalare bli förhållandevis stort. Om i stäl

let skatten lades på trävaror i något förädlad form som t.ex. pappersmassa 

eller sågat virke skulle lätt vissa icke önskvärda allokerings 

effekter kunna uppstå. Andra problem skulle upp-

stå om man ville upprätthålla neutralitet med avseende på utrikeshandeln. 

Då måste nämligen importen beskattas och exportvarorna befrias från skatt. 

Detta skulle kräva komplicerade och ofta schablonmässiga regler för beräk

ning av färdigvarornas råvaruinnehåll. Slutligen skulle skattesatsen vid 

en råvaruskatt behöva sättas högt om den skulle kunna uppfattas som ett 

alternativ till en skatt på färdiga varor. Detta skulle i sin tur kunna 

leda till stor ojämnhet i skattebelastningen av färdigvaror samt till 

skatteflyktsproblem. 

l) SOU 1957:13. 
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Kap i tel 5. A,llmänt E.,IJ1-:, skatters verkninsar 

En tillfredsställaJlde behandling av budgetpolitiska. åtgärder kräver 
o e f' o .J.. t t'] l t o d . .. . kt 

;;;;"_.~;;';;'.~":'-;;';;"':;":;:":';';~;;:'N_';;'" Lat oss utga ran el; .J. _ S ,an av JamVl l 

ekonomin som störs av ett finan.spolitiskt ingrepp. Resultatet blir en hel 

sed.e anpassningar tills ny jämvikt ne,s. Differensen mellan det nya och 
o .. o (Ot" d ,. t \ det· ga:Clla jämviktsläget är ett resultat avatgaraens a'gar<spaKeT.e sj 

ekonomiska effekter', 

vie. en jämförelse mell.an de båda jämviktsl5.gena ar det lämpligt att 

skilja mellan olika e.spc:kter på den totala förändringen, Antag att det 

offentliga· ökar sina köp av varor och tjänster i en situation med fu:Ll 

sysselsättning. Detta innebär en E!.surs~ransfererins. frc"n -den pl'iv8.ta sek

torn till den offcf'.t1iga. Hur denna reala kostnad fördelas mel:Lan indi vi·

derna beror av hur de ökade offentliga utgifterna finansieras (skat,t) se

d-::lpress eller lån). Det ta leder över till en anI12,n viktig as:!)ekt på 6211 

totala effekten av åtgårdspaketet, nämligen hur inkomstfördelninGen 10 (-

ändras eller med andra ord åtsärdens incidens. Vid skattefinansiering gäl

ler incidensproblemet mer precist hur det intagna skattep~~o~et fördelar 

sig mellan produktionsfaktorerna kapital och arbete eller mellan olika in

komsttagare. 

När en skatt införs kommer som regel hushållens och/eller företagens 

valsituation att påverkas genom att relativpriserna förändras. Denna stör

ning i resursallokeringen innebär att skatter förorsakar en extra börda 

(excess burden) utöver den direkta bördan i form av att vissa resurser 

förs över till staten. Den "extra bördan" ger uttryck för en effektivitets

förlust i ekonomin. Endast i det fall att skatten helt saknar samband med 

individens eller företagets ekonomiska aktivitet kommer handlandet att 

vara opåverkat. Skatter med sådana egenskaper brukar kallas klumpsumme

skatter. Exempel på en sådan är en per capita skatt. En skatts "excess" 

burden kan definieras som den extra välfärds förlust som uppstår när man 

väljer att ta in en given skatteintäkt med en annan skatt än en klumpsumme

skatt • 

En fjärde aspekt på budgetpolitikens verkningar är att storleken på 

den kaka som finns att fördela kan påverkas. Detta kan kallas out~uteffe~

ter. Sådana effekter kan komma till stånd genom att åtgärderna stimulerar 

till teknikförändringar eller leder till ökningar i utbudet av produktions

faktorer. Atgärder av denna typ är av intresse när man vill använda skat

terna som ett medel i en politik för ekonomisk tillväxt. Outputeffekter 

kan också uppstå genom en ökad effektivitet i utnyttjandet av existerande 

resurser, t.ex. genom reducerad arbetslöshet. Skatterna är då ett medel i 
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stabiliseringspolitiken. 

Med incidensen aven skattepolitisk åtgärd skall Vl mena dess effekter 

på fördelni::J.gen av de reala inkomsterna i samhället. En diskussion av 

skatteincidensen innebär i själva verket att vi tar upp den ga.'llla och 

livligt debatterade frågan om i vilken utsträckning den som formellt be

talar skatten också bär bördan av den. Klarhet på denna punkt är av 

fundamental betydelse, när det gäller att förstå hur olika skatter på

verkar individernas beteende samt hur de mer allmänt verkar i salahälls

ekonomin. 

Begreppet skatteövervältring är nära knutet till frågan om lnCl

densen aven skatt. Den exakta innebörden av denna term är ofta oklar 

men Kan förtydligas genom att vi definierar innebörden av effekJciv in

cidens och impaktincidens: l ) 

1!:~12aktincidens: Den reala inkomstförändring som skulle uppstå för 

den individ som formellt skall betala skatten, om hans inkomst minskade 

(ökade) med hela skattebeloppet vid en skattehöjning (sänkning). 

Effektiv incidens: Den förändring i realinkomsten som faktiskt 

uppstår när en skatt införs. Den effektiva incidensen hänfö:L sig till 

slutresultatet av den serie anpassningar som åtgärden utlöser. 

Om nu vid en skFLttepolitisk åtgärd den effektiva incid,ensen avviker 

från impaktincidensen har övervält~'ing (shifting) förekollJJ..cllit. Man skiljer 

ofta på övervä1tring framåt (priser höjs) och' bakåt (faktorersättningar 

reduceras) . 

IncidensprobleEmtiken har studerats såväl lnom ramen för ..c:..=-=-.:.c::-_::.:==.:. 

som ~nerel~ j&'llviktsteori. 

Parti~ll incidenslära 
------~--------------
Denna teori, som har sina rötter hos Marshall och Edgeworth, bygger -på 

den partiella teorin för prisbildningen på en marknad och anses därf:Sr 

vara bäst lämpad för incidensanalys på marginella marknader. Efterfrå

gaLS och utbudets pd selasticiteter bestärrxler i vilken utsträckning 

st~atten vilar pc1 köpa:cna respektive säljarna. Detta lcan illustrerar> 

med följ ande väj kända figur. De med S respektive D betecknade ku~'vc,rnCl 

l) Vi anknyter här till Musgraves definition. Musgrave [1959]. 
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represe~t~J:><1J: utbudet respektive efterfrågan på marknaden, som kan ~"VS2 

en vara eller produktionsfaktor. Jämvikt föreligger vid priset OB och 

kvantiteten OQ. Om vi inför en styckskatt (t kr/varuenhet) på denna 

vara (faktor) och bestärlllller att sälj aren skall betala in skatten till 

staten, kommer utbuds kurvan att parallellskifta uppåt till S I. ITy jäm

vikt nås vid det högre priset OA och till den lägre kvantiteten OP. 

Det skatteb?lopp som skall betalas till staten anges av ytan ADFC. 

Vi finner att säljaren via en prishöjning lyckas övervältra en del 

av sl;:attebördan på konsuJuenterna. Hur stor andel av skatten som öve;:'

vältras på priset anges under ett antagande om fri konkurrens av den 

s.k. Daltons formel (Dalton [1929]). 

Denna formel frrunhäver hur prisstegringen (t:,.p) är beroende av 

efterfråge- och utbudselasticiteterna Eb respektive ES ' Om t.ex. utbudet 

Pris 

Kvant.itet 

är fullständigt oelastiskt (ES = O) komme:r' priset inte att kunna höj <;l s . 

I detta läge bärs skatten till fullo av säljarna. Impaktincide'1sen 80.1",-

manfall er med de~ effektiva incidensen. Vi har påpekat att det totala 



5:4 

skattebeloppet i figuren ovan anges av ytan ADFC. Av detta belopp bärs deler 

ADGB av konsumenterna och delen BGFC av säljarna. 

Generell incidenslära 

Den generella incidensläran har sitt ursprung hos neoklassikerna. En fram-

t "d d' t 'd Kn t W' k 11 l)D " o ra an e ~nsa s gJor es av u ~c se • en d~skuss~on som genom aren 

förts beträffande denna del av incidensteorin har tidvis varit tämligen för

virrad. Den inte minst viktiga orsaken till detta är att olika författare 

med begreppet incidens har avsett olika Saker. 2 ) 

Bent Hansen ger i Finanspolitikens ekonomiska teori en klar fram

ställning av relationen mellan de uppfattningar som under årens lopp 

förekollwi t om den generella incidenslärans innebörd. Det bör också 

poängteras att Hansen inte ser någon anledning att begränsa termen inci

dens till just skatternas inverkan på inkomstfördelningen. Man bör lika 

gärna kunna tala om incidensen av olika åtgärder pe, buo.getens utgifts

sieJa. }<;n generell definition kan då formuleras på följande sätt: Med 

incidens avses effekterna på längre eller kortare sikt aven finanspo

litisk åtgärd, ceteris paribus, på realinkomsterna ~ samhället. Med 

finanspolitiska åtgärder avses härvid förändringar l offentliga hand-

1ingsparametrar och med ceteris paribus att alla andra parametrar än 

den (de) studerade hålls konstanta. Med realinkomsterna avses ofta 

ersättningarna till olika prodli.ktionsfaktorer. Vanligen har llian clå 

speciellt ersättningen till kapitalet respektive arbetskraften, dvs. 

der! funktionella inkomstfördelningen i åtanke. Man kan emellerti,:1 ock:,",. 

avse inkomstfördelnlngen mellaJl olika individer eller grupper av in~~'-

vider, dvs. den .~·sonella inkomstfördelningen. 

Med den uppläggr-ing rom Hansen ger incidensläran blir den ett"spe-

cialfall av det allmänna studiet av finanspolitiska åtgärders verkningar 

på ekonomin. I finanspolitisk analys är det vanligt att man studerar 

den samlade effekten av flera åtgärder i kombination. Ofta lägger m.an 

i analysen också restriktioner på vissa variabler, t.ex. sysselsåttnings

och prisnivåerna. 

Den neoklassiska incidensläran år uppbyggd på liknande sätt men 

med den speciella restriktionen att budgeten ska,ll balansera. Vid en 

skattehöjning tänkte man sig alltså en kompenserande åtgärd sådan at~ 

1) Finanztheoretische Untersuchungen, 1896. 

å) Att denna begreppsförbistring kvarstår i dagsläget fra.mgår av den l 
+rup~ [1969] och Weit2nberg [1969] använda terminologin. 
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budgetbalansen upprätthålls. För det fall att den kompenserande åtgärden 

består i att en annan skatt sänks har Musgrave [1959] myntat termen 

differentialincidens. När den kompenserande åtgärden ligger i att staten 

ökar sina utgifter talar man om balanserad-budget-incidens.1 ) 

Musgrave 1959 anger också en tredje ansats vid neoklassisk 

incidensanalys, nämligen spec~fik incidens. Här studeras effekten av 

en förändrad skattesats givet att statens utgifter hålls konstanta l 

reala te:~mer. Svagheten med denna ansats, som manade fram de tidigare 

nämnda, är att skattens incidens blir omöjlig att skilja från incidensen 

av inträffade förändringar i den absoluta prisnivån. 

En av poängerna med den neoklassiska restriktionen på statsbudgeten 

är alltså att förändringar i den absoluta prisnivån ej uppstår. Den 

fulla sysselsättningen utgör l en neoklassisk värld med flexibilitet i 

löner och priser illget problem. I en keynesiansk värld kan emellertid 

skai-,tepoli tiska åtgärder vid upprätthållen budgetbaJ_ans mycket väl ge 

upphov till (ofrivillig) arbetslöshet. Under sådana förhållanden blir 

den neo};:lassiska ansatsen av begränsat intresse. En intressantare upp-

läggning är då att undersöka incidensen av sådana uppsättningar av åt

gärder som håller syssflsättningsnivå och_ prisnivå konstanta utan hänsY!l 

till budgetsaldot. Härav framgår klart hur den generella incidens

analysen utgör ett specialfall av den numera väletablerade metoden vid 

analY~3 av verkningarna av finanspolitiska åtgärder. 

P.v det sagda skall ej dras den slutsatsen att det råder en mot--

i den utformning som Bent Hansen gi vi t dcc1. I s-cs'llet förhåller det 

sig så att den neoklassiska ansatsen i princip år [i,tt föredra vid clt 
studium av den långsiktiga incidensen aven åtgärd.?) En keynesiansk 

ansats är å andra sidan det bättre instrumentet vid analys av kortsiktig 
.. °d 3) lnCl ens.; . 

Harbersermodellen 

Det främsta instrumentet hittills för analys av olika skatters inkomstför

delningsverkningar är en generell jämviktsmodell som formulerats av 

l) Den vanligaste ansatsen i neoklassiska modeller är att arbete med 
diffel'cntialincidens. Se t.ex. Mieszkowski [1967],[1969], Shoup [1968] 
och Oak1and {1967]. 

,2.) Se t.ex. M:ie~~kovlski [1967]. 

J) Se t.ex. Hansen (1955], kap. XIII. Empiriskt kommer ansatsernas 
komplementaritet klart till uttryck i Weitenoerg [1969]. 
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l) 
Harberger. Modellen, som är av neoklassisk typ, har vidareutvecklats av 

McLure och Mieszkowski och kallas därför ibland HMM-modellen. 2 ) Modellen 

beskriver en sluten ekonomi med två varor och två produktionsfaktorer 

som är fritt rörliga mellan produktionssektorerna. Det råder perfekt kon

kurrens på alla marknader~ och utbudet på produktionsfaktorerna arbete 

och kapital är fullständigt oelastiskt. Trots dessa förenklade förutsätt

ningar anses det att HMM-modellen är mycket användbar vid analys av olika 

skatters incidens. De centrala resultat som ges av modellen kan enkelt 

beskrivas med följande "matris", där X respektive Y står för de två kon

sumtionsvarorna och K respektive L representerar de två produktionsfak

torerna. Alla skatter tas ut med samma skattesats på baser formulerade i 

värdetermer: 

" " " 

+ + + 

Av matrisens första rad framgår att ett införande aven skatt på ar

betskraften (TL) kombinerad med en skatt på kapitaltjänster (T
K

) är ekvi

valent med införande aven inkomstskatt (T
LK

), vilken i sin tur är lika 

med en allmän varuskatt (Txy )' Av matrisens första "kolumn" framgår vidare 

att en inkomstskatt eller en allmän varuskatt är ekvivalent med en skatt 

på vara X (Tx) kombinerad med en skatt på vara y (Ty)' på samma sätt kan 

även andra ekvivalenser illustreras med hjälp av matrisen. 3 ) 

Genom att man modifierar de grundläggande antagandena l modellen kan 

dess användningsområde vidgas till att belysa t.ex. regionala skattepoli

tiska problem. HMM-modellen har emellertid också uppenbara begränsningar. 

Eftersom utbudet av kapital till ekonomin som helhet är givet i modellen 

kan inte effekter på sparande och tillväxt analyseras. Modellens neoklas

siska natur gör det vidare omöjligt att analysera stabiliseringspolitiska 

problem. 

Ovan har vi framhållit att incidensproblemet har att göra med fördelningen 

l) Harberger [1962]. 

2) McLure ~975]. Mieszkowski [1969]. 

3) Observera att dessa resultat överensstämmer med slutsatserna l föregå
ende kapitel. 
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av realinkomsterna i samhället. En didivids relativa position i inkomst

hierarkin bestäms dels av priserna (inkl. skatter) på varor och tjänster, 

dels av ersättningen (efter skatt) för de tjänster som individen bjuder 

ut på marknaden (vanligen ersättning för utfört arbete), Med en annan ter

minologi kan vi säga att individen är kopplad till marknaden dels via sitt 

sätt att intjäna inkomster, dels via sin inkomstanvändning. 

När man skall mäta ett skattesystems fördelningsverkningar eller 

bedöma incidensen aven skatteförändring måste hänsyn tas till bägge dessa 

aspekter. En incidensanalys är därför mycket komplicerad och måste tills 

vidare grundas på flera mer eller mindre säkra antaganden. Man har emel

lertid på senare år gjort flera försök att uppskatta den totala fördelnings

effekten av skattesystemen i olika länder,l) I de kapitel som följer skall 

vi bland annat diskutera incidensen av ett antal specifika skatter som in

går i dessa undersökningar. Vi skall därvid också peka på ett urval ur den 

flora av specialundersökningar som gjorts för enskilda skattetyper. 

Under ideala förhållanden ger marknadsekonomin upphov till en resursallo

kering som är effektiv i den meningen att produktionen aven godtycklig 

vara inte kan ökas utan att den minskas för minst en annan vara, Om man 

i ett sådant tillstånd inför en skatt kommer resursallokeringen att påver= 

kas negativt så att en effektivitets förlust uppstår. Utöver den direkta 

börda som uttaget av ett visst skattebelopp lägger på hushållen. uppstår 

därmed en "excess burden" genom att valsituationen störs, Dessa förhållanden 

kan enkelt illustreras med hjälp av figur 5:1. I termer av denna uppgår den 

direkta skattebördan till ytan ADFC. Den extra bördan representeras av 

ytan DEF. av vilken DEG faller på konsumenterna och resten på producent-

erna. 

Naturligtvis är det av stort intresse att försöka uppskatta beskatt

ningens välfärdskostnader empiriSkt. Vissa försök har gjorts och även på 

detta område är Harberger en banbrytare. 2 ) Undersökningarnas antal är väx

ande. 3 ) Mätmetoderna är emellertid alltför komplexa för att vi skall kunna 

ge en kortfattad presentation av dem här. 

l) Se t.ex. Franzen et.al ~975]t Bentleyet.al [1974]. Dodge [1975]. 
Musgrave & Musgrave ~973]. Pechnan & Okner [1974]. 

2) Se Harberger [1964]. 

3) Se t.ex. Rosenberg [19691 Shoven & Whalley (1972]. 
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Det har varit en central frågeställning i skatteteoretisk diskussion 

hur "excess burdens" eller, som de också kallas, "dead weight losses" skall 

minimeras vid beskattningen. Problemet kan alltså sägas ha gällt hur man 

skall skapa en o~timal beskattnin~. I litteraturen på området kan man sär

skilja två grenar. I den första, som behandlar system ay varuskatter, dys. 

indirekt beskattning, har problemet varit att välja det optimala systemet 
o d f k ' 't t k' . l) , enbart pa grun val ay e fe tlYl e s rlterler. De slutsatser man kOmmlt 

till, bland annat att varor med låga inkomstelasticiteter ("nödyändighets

yaror") skall beskattas hårt, innebär emellertid att konflikten effektiyi

tet - utjämning blir påtaglig. Därför är det naturligtvis önskvärt att ana

lysen utvidgas så att utjämningsaspekten explicit kommer med i analysen, 

vilket också är fallet i den andra grenen ay litteratur som behandlar den 

personliga inkomstskatten. 

Denna vidgade ram för analysen är i detta fall egentligen ganska 

självklar, eftersom den progressiva inkomstskatten är ett ay de oftast an

vända medlen i inkomstfördelningspolitiken. De avyägningsproblem som be

handlats är: 

i) mellan utjämning och effektiyitetsförluster beroende på störningar l 

valet mellan arbete och fritid,2) 

ii) mellan utjämning och effektiyitetsförluster beroende på störningar l 

incitamenten att investera i "humankapital".3) 

I analysen har man antagit att samhället strävar efter att maximera 

en social yälfärdsfunktion som är beroende av de enskilda individernas yäl

befinnande (nyttor). Den sociala yälfärdsfunktionen bygger på antagandet 

att det i samhället finns en explicit värdering ay hur man skall väga olika 

individers nyttonivåer mot varandra. Man måste alltså här ta ställning till 

frågor som hur man skall värdera situationen att person A får tre äpplen 

och person B ett äpple mot att båda får två äpplen vardera. I fallet i) 

ovan har individernas ny tt or antagits vara en funktion ay konsumtion och 

fritid. Om Yi bortser från sparande kommer konsumtionen att sammanfalla 

med inkomst efter skatt. 

Låt oss nu anta att hushållen inte alls påverkas ay skatte förändringar 

l sitt val mellan arbete och fritid. I så fall kommer vid alla rimliga for

muleringar ay den sociala yälfärdsfunktionen optimum att nås vid en sådan 

l) Se t.ex. Diamond & Mirrlees [1971 a] [1971 b], Atkinson & Stiglitz [1972] 

2) Se t.ex. Diamond [1968], Mirrlees [1971], Phelps [1973]. 

3) Atkinson [1973], Sheshinski [1972]. 
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skatteprogression att alla individer ges lika stora inkomster efter skatt,l) 

Om emellertid skatteåtgärden ger upphov till störningar l valet mel

lan arbete och fritid kommer effektivitetsförluster att uppstå. I detta 

fall maximeras samhällets välfärd i ett läge där fortfarande vissa skill

nader i inkomsten efter skatt kvarstår. Hur stora dessa skillnader är be

ror på samhällets värderingar, på den initiala inkomstfördelningen och på 

hur känsligt arbetsutbudet är för ändrade skatter. 2 ) 

l) Denna lösning förutsätter att inkomstskatten kan göras negativ för ln
di vi der med mycket låga inkomster före skatt. 

2) Dessa frågor diskuteras ingående i Jakobsson & Normann [1975]. 
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Kapitel 6. 

Vid en 

HårEled avses frågsJ1 OLl l en ,30Ll enl 

lIar att stateli också realt sett bördan <:~.,; 

den. ISJalva vetket ftens 

realin},..o:rnstcrnas fÖl'clelning LIcllrlH 

denna p,-mkt är tl.V fundamental att förstå lrur 

Den traditionella uppfattningen bland ekonomer är att incidensen av 

en arbetsgivareavgift ligger på löntagarna, när ekonomin har fått till

fälle att anpassa sig till ett nytt jämviktsläge med den nya pålagan. l ) 

Med en annan terminologi innebär detta att arbetsgivarna, som har att be

tala in skatten, till 100 procent övervältrar den på löntagarna. Den teo

retiska argumentationen för denna slutsats bygger i sin renodlade form på 

två antaganden: 

L { . ~ ..,' \ Marg1l1aJ..produktl Vl tetS'teOYln i. 

kostnader kommer han att anpassa 

av den sist anställde arbetarens produktion [)lir lika de:1. 

lön som företaget har att betala (alla arbetare antas '..rara jjkv8nliga 

ur företagets synpunkt). 

2. (Fullständigt oelastiskt arbetsutbud) . Den tid ,en arlJctare väl,:>::t, 

att arbeta är hel t okänsl):,e. för variationer i lÖ!1en. 

o pa lönesutnman inte kan förväntas piiverka art)(:UI,:;-' 

nas produktivitet, saknar 

deras bruttolön. I stället kommer till arbetarna att utbetalas en YJct.to-

lön soin svarar mot bruttolönen minskad mO(t skatten. Antagandet av ('('J,~s-

tiskt arbetsutbud. innebä:r at.t de an3tLLlda vid den nu le.gre nettc·1Ci!F~n 

arbetar lika !tånga tirmnar som tidiGare. Slutsatsen blir alltså att den 

lönesunrr::a som utbetalas till arbetarna vid Given sysselsiittningsg'cad n;-

duceras med skatt.ebeloppet. Inc ider:sE:.n av ,;katten liGGcr :r:å löntagarna. 

l) Se t.ex. Brown [1924], Harris [1941] och Pechman 11971]. 



6:2 

Resonemanget illustreras i figur 6:1, i vilken vi på den vertikala 

axeln anger lön och på den horisontella antal arbetstimmar. Den vertikala 

linjen (U) anger utbudet på arbetsmarknaden. Oavsett lön utbjuds en viss 

mängd arbetskraft L. Efterfrågekurvan EE skär utbudskurvan vid bruttolönen 

(wE), vilken i läget för skatt är lika med nettolönen (wN). Den negativt 

lutande efterfrågekurvan speglar det förhållandet att arbetskraftens mar

ginalprodukt avtar med ökad insats av arbetskraft vid given kapitalstock. 

Därmed anger EE också hur mycket företaget vid kostnadsminimering är berett 

att totalt sett betala för sin arbetskraft. Om nu en arbetsgivareavgift 

(A) införs kommer efterfrågekurvan på arbetskraft att flyttas nedåt. Dif-
l l ferensen mellan EE och E E motsvarar arbetsgivareavgiftens storlek. Om 

företaget är berett att betala ~ för arbetskraften i utgångsläget är det 

inte berett att betala mer än ~-A efter skattens införande. Den nya jäm

vikts lönen efter arbetsgivareavgift blir därför ~, och arbetsgivareavgif

ten har övervältrats. 

På de följande sidorna skall Vl närmare diskutera detta resultat. 

Därvid skall vi göra en distinktion mellan effekterna på kort och lång 

sikt, Det kommer att visa sig att det ovannämnda resultatet står sig i 

det långsiktiga perspektivet såtillvida att arbetsgivarna med stor sanno

likhet lyckas övervältra skattebördan på andra agenter. Däremot är det mer 

tveksamt om skatten i sin helhet bärs av löntagarna. Uppläggningen av de 

empiriSka undersökningarna på området gär det nämligen inte möjligt att 

avfärda tanken att en del av övervältringen sker via höjda varupriser. I 

den mån detta skulle bli fallet kommer löntagarna att dela bördan med ka

pitalägare och pensionärer. Beträffande den kortsiktiga incidensen är det 

inte möjligt att peka på entydiga resultat. Effekterna på inkomstfördel

ningen är då l hög grad beroende av det konjunkturläge i vilket arbetsgi

vareavgifterna införs och av den konjunkturpolitik som förs. 

Effekte~ Eå lån~sikt 

Varje skatt leder till en hel rad av effekter i olika avseenden. Analytiskt 

är det därför at stor vikt att i första hand koncentrera sig på de mest 

centrala. I vår undersökning av arbetsgivareavgifterna skall Vl därför 

först försöka fånga de primära systematiska makroeffekterna. Först i andra 

hand diskuterar vi de sekundära verkningar som mer specifikt kan uppstå 

för vissa hushåll och företag. 

Ett centralt antagande i det resonemang vi förde inledningsvis var 

att arbetsutbudet var fullständigt oelastiskt. Den grundläggande teorin 

för skatters verkningar på arbetsutbudet mynnar som bekant i resultatet 
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att effekten är obestämd. För en enskild individ ger skatten upphov till 

en substitutionseffekt (för minskat utbud) och en inkomsteffekt (för ökat 

utbud). Eftersom effekterna går i olika riktningar kan nettoresultatet a 

priori bli vilket som helst. De empiriska undersökningar som gjorts på om

rådet tyder emellertid på att ett antagande om fullständigt oelastiskt 

arbetsutbud för ekonomin som helhet är en god arbetshypotes,l) Att en löne

skatt inte skulle påverka arbetsutbudet totalt sett kan dessutom mer ln

tuitivt göras troligt med följande observationer; 

l. Arbetsgivareavgifterna utgår på alla löneinkomster. Möjligheter saknas 

därför till att undgå den genom att t.ex. byta yrke. 

2. Möjligheterna för vanliga löntagare att variera sin dagliga arbetstid 
.. b .. d . t' t t' l f" o Il 2 ) ar egransa e av lns l u lone la orha anden. 

3. För höginkomsttagare är eventuellt möjligheterna att variera arbetsti

den potentiellt större. För dessa grupper finns det emellertid skäl att 

anta att nettolönen är av begränsad betydelse för arbetsinsatsens stor

lek. De olika arbetenas status, karriärmöjligheter och s.k, fringe 

benefits torde här ha stor betydelse. 

Trots dessa starka indikationer på oelastiskt arbets utbud kan det 

det vara av inresse att undersöka arbetsgivareavgifternas incidens, förut

satt att det ändå föreligger någon elasticitet. Ett sådant fall åskådlig

görs i figur 6~2. Utbudet av arbetskraft antas vara en funktion av den 

nominella nettolönen (wN). Detta är ett speciellt antagande, eftersom det 

för löntagarna mest intressanta är den ersättning de erhåller efter såväl 

inkomstskatt som arbetsgivareavgift. Låt oss dock anta att utbudskurvan 

(arbetskraftsutbudet som en funktion av lönen före inkomstskatt) är här

ledd från en utbuds funktion som anger sambandet mellan arbetskraftsutbud 

och lön efter inkomstskatt vid ett givet inkomstskattesystem. 

I utgångsläget i figuren har vi jämvikt vid arbets utbudet 10 och 

lönenivån wE = wN. Införandet aven arbetsgivareavgift flyttar efterfråge

kurvan nedåt på samma sätt som i figur 6:1. Den nya jämviktslönen blir 

Wi. Vid denna lön registrerar vi ett minskat arbetsutbud (Il < 10)' Före

tagens bruttokostnad per arbetad timme är ~. Differensen (~-wi) är lika 

med arbetsgivareavgiften. I detta fall ger alltså skatten upphov till en 

sysselsättningseffekt. 

Innan vi går närmare in på en diskussion om konsekvenserna av detta 

skall vi peka på en omständighet som kan innebära att sysselsättningsef-

l) Se t.ex. Kosters ~969], Rees [1974] eller Watts et.al [1974]. 

2) På längre sikt kan emellertid en skatt utlösa förändringar i dessa, 
t.ex. genom att arbetstiden generellt sett förkortas i samhället. 
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Lön 

E 

s 

L-____________ -J ____ -J __________________________ .. Arbetstimmar 

~ = bruttokostnad för arbetskraften 

~ = lön före inkomstskatt 

U(~) = utbuds för arbetskraft 

WE) = för arbetskraft 

Streck över en bokstav att det är om ett jämviktsvärde. 
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fekten helt uteblir trots att arbetsutbudet inte är helt oelastiskt. l ) 

Arbetsgivareavgifterna i Sverige och andra länder är i allmänhet "öron

märkta". De tas ut för att täcka kostnaderna för olika socialförsäkringar. 

Om löntagarna uppfattar socialförsäkringsavgifterna som direkt jämförbara 

med premier för privata liv- och pensionsförsäkringar kan dessa komma att 

betraktas som en del i det personliga sparandet. 2 ) Om detta är fallet 

skulle man vara beredd att acceptera att nettolönen sänktes med avgift

ens hela belopp. Därmed skulle skiftet l efterfrågefunktionen utebli 

liksom även sysselsättningseffekten. 

Om vi emellertid antar att sysselsättningen trots allt reduceras 

återstår frågan vilken incidensen då blir. På detta spörsmål ges dessvärre 

inte något enkelt svar. Verkningarna sprider sig nämligen i detta fall 

över till andra marknader än arbetsmarknaden. Innan vi går över till dessa 

effekter skall vi emellertid med partiell jämviktsanalys diskutera effek

terna på arbetsmarknaden, som nu kommer att bero av storleken på utbuds

ooh efterfrågeelasticiteterna. Brittain har visat att det krävs ytterst 

extrema elasticitetsantaganden för att man skall nå resultatet att löntag

arna helt och hållet undgår skattebördan. Å andra sidan kommer vid helt 

rimliga antaganden nettolönesumman att reduceras precis med skattens be

lopp. Vi kan illustrera detta i figur 6:1, som har ritats så att efter

frågeelasticiteten är lika med ett. Man ser där att bruttoersättningen 

till arbetskraften i slutläget (O~ B Il) är lika stor som i utgångsläget 

(O~ A lO)' Slutsatsen blir att nettölönesumman reducerats med skattebe

loppet (~ Be ~). Eftersom sysselsättningen också förändrats kan man 

dock inte konkludera att incidensen av skatten tillfullo ligger på lön

tagarna. Den minskade produktionen i ekonomin kommer nämligen också att 

påverka kapitalinkomsterna. För att under sådana omständigheter få ett 

grepp om incidensen bör analysen ske i termer aven generell jämviktsmo

dell. 

Med en enke1 9 statisk sådan har Feldstein analyserat incidensen av 

en löneskatt under antagandet att såväl arbets utbudet som utbudet av kapi

tal kan variera.~Förutom utbudselasticiteterna kommer då även substitu

tionselasticiteten mellan de båda produktionsfaktorerna att vara en nyckel

variabel (Feldstein antar att endast en vara produceras), Vid oelastiskt 

arbetsutbud ger modellen till resultat att arbetsgivareavgiften bärs av 

löntagarna. Ett numeriskt räkneexempel med en förenklad variant av model-

l) Se Brittain [1972]. 

2) Denna analogi kan emellertid ifrågasättas. På grund av det begränsade 
sambandet mellan en individs avgifter och framtida förmåner anser fler
talet experter att socialförsäkringsavgifterna bör betraktas som en skatt 
i största allmänhet. Jfr t.ex. Pechman 1971 och Teeters 1973. 

3) Se Feldstein [1974]. 
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len (Cobb-Douglas produktionsfunktion) ger vidare resultatet att löntag

arna bär 90 procent av skattebördan när kapitalutbudet är oelastiskt 

och utbudselasticiteten för arbetskraft är 0,33. Vid i övrigt likadana 

förutsättningar men vid en utbudselasticitet i arbetsutbudet på 1,33 

kommer löntagarna att bära 70 % av bördan. Slutligen när utbudselastici

teten för båd~ produktionsfaktorerna är 1,33 övervältras 82 % av skatten 

på löntagarna. 

Dessa resultat tyder alltså på att löntagarna, om antagandet om 

helt oelastiskt arbetsutbud ej håller, endast bär en del, om än huvud

parten av skattebördan,l) 

Övervältring bakåt eller framåt? 

Analysen har hittills byggt på förutsättningar om fri konkurrens och per

fekta marknader. En konsekvens av detta är att vi bortsett från möjlighe

ten att en höjd lönskatt kan leda till prisökningar (övervältring framåt). 

Vid marknadsimperfektioner är det dock tänkbart att företagen svarar på 

en löneskatt genom att höja varupriset, sänka nettolönen eller bådadera. 

Eftersom incidensen är en fråga om hur fördelningen av realinkomsterna 

påverkas är det klart att löntagarna kan få del i skattebördan, antingen 

genom sänkta löner eller höjda priser. 

Vid införandet aven arbetsgivareavgift är det osannolikt att fack

föreningarna skulle acceptera en omedelbar sänkning av nettolönen. I ett 

dynamiskt perspektiv är det emellertid möjligt att medan bruttolönen växer 

i takt med produktiviteten kommer nettolönen att växa något långsammare. 

Skulle detta inte ske kommer tendenserna till försämrad lönsamhet att 

utlösa prishöjningar från företagens sida. 

Om slutresultatet skulle bli att hela anpassningen sker genom pris

höjningar kommer skattebördan att delas mellan löntagare och andra konsu

mentgrupper,som kapitalägare och pensionärer. Sannolikheten för ett sådant 

extremfall torde emellertid vara låg. Däremot är det inte osannolikt att 

en del av övervältringen kommer till stånd genom ökade priser. Vanligen 

tycks man dock anta att den huvudsakliga anpassningen går via sänkt till

växttakt i nettolönen. 

l) I en mer utvecklad variant av Feldsteins modell, som tillåter ekonomisk 
tillväxt, nås det överraskande resultatet att incidensen är helt oberoende 
av elasticiteten i arbetsutbudet. Löntagarna bär hela skattebördan om, och 
endast om, löneskatten inte påverkar den samlade sparbenägenheten i eko
nomin. Eftersom det emellertid skulle ta ända upp till 20 år innan halva 
anpassningen till det nya jämviktsläget ägt rum kan man dock ifrågasätta 
om detta resultat har någon praktisk relevans. 
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har vissa ~örsök gjorts. Resultaten av dessa undersökningar är betydligt 

mer samstämmiga än vad gäller bolagsskatten. 

Brittain [;972] grund8,r sin regressionsanalys på den välbekanta CES--

prodnktionsfunkt.ionen. Utnyttjande såväl tvä:csoitts- som tid;3scricdata 

k01IDller han till resultatet att den långsiktiga incidensen aven skatt på 

arbetskraft ligger på arbetstagarna. Brit,tains metoder gör det on:öjJj. g'c 

att skilja mellan "~orward och backward shifting". 

SaJnma resultat beträffande den långsiktiga incidensen o nas av 

\-leitenberg [1969]. Denne använder sig aven mer sofistikc;rad metod. 

Med utnyttjand,~ aven modell utE.rbetad av "the ['uteh Central Planning 

Bureau!! för analys av den hol1åndf;ka ekcnorr:in på medellånG sikt kom;y:er 

han frFilll t j Il att lönen faller motsvarande 50 7~ -av ska-cter::s belopp. 

SDIlltidigt i.nt.räffade pT'isökningar leder till att reallönen reduce:cas 

n~ed skattens belopp. Ytterligare en intressant slutsats av \1eitenbcrgs 

låne;siktiga analys är att sysselsättning:-:rl påverkas negativt. Dette. 

kan rnö51igen tyda på r::ågon elast.ici tet i det, E!.c;gregeracle arbei.,s1.ithudet. 

Även på svenska data har vissa försök or'.:.s att " -arlal.ys 21"'8. (terl 

långsiktiga incidensen av skatter på arbetskraft. I en översikt av 

dessa resultat dras emellertid den slutsatsen att bestämda slutsatser om 

den långsiktiga övervältringen ej varit möjliga att nå. l ) 

Sekundära effekter 

Vid vår diskussion aven löneskatts incidens har vi nästan helt koncen

trerat oss på faktormarknaderna därför att anpassningen där ger de pri

mära systematiska effekterna på realinkomsternas fördelning. För vissa 

specifika hushåll kan det emellertid uppstå effekter från inkomstanvänd

ningssidan om varupriserna förändras. Dessa torde emellertid vara av 

sekundär natur för den totala fördelningsbilden. 2 ) 

l) Jfr Backelin [1971]. 

2 ) Pensionssystemets realvärdesäkring innebär t.ex. att prishöjningar 
med någon tidsfördröjning höjer förmånerna i Samllla proportion. 
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Om arbetsutbudet inte är helt oelastiskt och vid imperfekta marknadeJ 

kan också vissa sekundära effekter uppstå för enskilda företag och bran

scher. Maximeringen av vissa socialförsäkringsavgifter kan t.ex. innebära 

att företag med stort inslag av höginkomsttagare påverkas relativt mindre 

i sin verksamhet än företag med stort antal låginkomsttagare. Vid regio

nalt differentierad arbetsgivareavgift kan man vidare vänta sig en kraft

igare reaktion i lön oCh/eller priser i regioner med relativt sett hög 

avgift. Den regionala differentieringen kan också leda till viss omallok

erlng av arbetskraften till områden med låga skattesatser. Storleken på 

dessa effekter är beroende av diffetieringens storlek och arbetskraftens 

rörlighet, men det allmänna intrycket är att de slutsatser beträffande 
" "d t"d" d" t ."" d l) lnCl ensen som l 19are re OVlsa s eJ an rae.~ 

Analysen i de föregående avsnitten indikerade att vi på lång sikt ej har 

att vänta några större sysselsättningseffekter. vid en förändring i skat

ten på arbetskraft. Förekomsten av marknadsimperfektioner och trögheter 

i vissa anpassningsmekanismer innebär emellertid att sådana mycket väl 

kan uppstå på kort sikt. Effekterna på. inkomstfördelningen är ej heller 

entydiga l det korta perspektivet. 

Låt oss börja med att belysa problemet i en figur (figur 6:3), där 

vi som tidigare anger en utbudskurva och en efterfrågekurva för arbets

kraft. 2 ) Före skatt råder marknadsjämvikt vid bruttolönen w~ (= netto

lönen ~) och sysselsättningen lO' Antag att en arbetsgivareavgift införs 

som höjer bruttolönen i figur 6:3 från ~ till ~t dvs. med hela skatten. 

Eft f o k k" t " " o" l El l o o er rage urvan s lf ar som tldlgare nedat tll E. Efterfragan pa ar-

betskraft vid bruttolönen ~ är LIt medan utbudet är betydligt större 

(LO)' Den kortsiktiga innebörden av detta är att det föreligger ett ut

budsöverskott på arbetskraft. Företagen har mer folk än de önskar vid 

rådande löneläge. Anpassningsprocessen till ett nytt jämviktsläge beror 

nu på om företagen kan sänka lönen och/eller höja priserna för att kom-

l) Brittain [1972] och Boskin [1972] har båda redovisat resultat som 
visar att en löneskatt som undantar vissa sektorer ändå i sin helhet 
bärs av löntagarna. 

2) Vi har här för analysens skull dragit utbudskurvan med positiv lut~ 
ning (elastiskt arbetsutbud). Jämför dock de skäl som anfördes i ett 
föregående avsnitt för att arbetsutbudet i själva verket är i det närm
aste helt oelastiskt. Vid fullständi5t oelastiskt arbetsutbud och per
fekta marknader skulle naturligtvis bördan av avgifterna även på kort 
sikt ligga på löntagarna. 
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pens era sig och beror i stor utsträckning av konjunkturläget och den 

stabiliseringspolitik som förs. Låt oss försöka klargöra detta genom 

att diskutera tre fall som ger olika resultat. 

Fall l. Recession 

Situationen karaktäriseras av låg eller ingen löneglidning samt svag 

efterfrågan på varumarknaderna. Införande av löneskatt kommer att i stor 

utsträckning belasta företagsvinsterna. De nominella lönerna kan ej sän

kas på grund av fackföreningarnas motstånd. Eventuella priShöjningar 

skulle öka köpmotståndet än mer. Marginella företag slås ut, arbetslös

heten ökar. Resultatet i detta fall blir att den kortsiktiga incidensen 

av löneskatten i stor utsträckning kommer att vila ~å företagen. 

Fall 2. Normalt konjunkturläge 

I ett konjunkturläge med bättre balans finns det Vlssa möjligheter till 

priShöjningar. Dessa beror på om arbetsgivaren tillhör S-sektorn, dvs. 

den från internationell konkurrens skyddade sektorn, eller K-sektorn 

(huvuds~kligen industrin vars priser bestäms på den internationella mark

naden). Inom S-sektorn, t.ex. handeln eller statlig verksamhet, är det 

möjligt för arbetsgivarna att höja priset. Alla företag drabbas ju av 

samma kostnadsökningar. 

Inom K-sektorn ökar dock kostnadstrycket. Detta ger upphov till en 

rad anpassningsåtgärder. Företagen lägger ner den marginella produktio

nen. t.ex. de minst lönsamma anläggningarna, som nätt och jämt kan bära 

sina rörliga kostnader eller marginella produkter. Eftersom kapitalin

satsen per sysselsatt tenderar vara lägre vid sådan marginell produktion 

än vad som gäller genomsnittligt stiger den genomsnittliga kapitalinten

siteten för de kvarvarande sysselsatta. Detta är ett sätt på vilket en 

relativ fördyring av arbetskraft kan leda till viss kortsiktig substitu

tion av arbetskraft med kapital. En annan väg är att det i den lönsamma 

delen av produktionen nu lönar sig bättre att ersätta arbetskraft med 

kapital. Visserligen kanske priset på kapitalvarorna stiger relativt 

sett lika mycket som priset på arbetskraft, eftersom kostnaden för att 

tillverka investeringsvarorna stiger med högre lönekostnader. Detta genom

slag behöver dock inte ske förrän efter lång tid. Dessutom kan kapital

varor im~orteras. En tredje effekt av ökat kostnadstryck är att företagen 

kan tvingas till en allmänt hårdare rationalisering. 

Dessa anpassningsåtgärder tenderar att minska efterfrågan på arbets

kraft. Effektiva stabiliseringspolitiska åtgärder kan dock leda till en 

ökad efterfrågan på arbetskraft. Den behöver dock inte träffa samma sek

torer och branscher som tvingades till de största neddragningarna, t.ex. 
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sådana branscher som genom den utländska konkurrensen redan befann sig 

i farozonen. De mest arbetskraftsintensiva branscherna inom K-sektorn 

kan komma att bli särskilt hårt utsatta. Anpassningsprocessen kan därför 

ge upphov till en viss strukturarbetslöshet. 

Fall 3. Högkonjunktur präglad av inflation 

Om det råder överskottsefterfrågan på arbetsmarknaden kan en ökad löne

skatt reducera denna och därmed ersätta motsvarande löneglidning. på vis

sa delarbetsmarknader kan det eventuellt förekomma svårigheter att på det

ta sätt övervältra arbetsgivareavgiften bakåt. I en ekonomi präglad av in

flation torde det emellertid då finnas goda möjligheter till kompenserande 

prisökningar (särskilt om inflation är allmän också i utlandet), 

Eml2.iri ska undersökningar 

Med utgångspunkt från en modell för efterfrågan på arbetskraft i USA, 

skattad på kvartalsdata, avvisar Leuthold hypotesen att en socialförsäk

ringsavgift till fullo bärs av löntagarna på kort sikt. l ) Däremot ges 

antagandet att bördan delas med andra agenter visst stöd. Liknande resul-

t h o tt . fl d d ··k· 2 ) ta ar na s l era an ra un ers o nlngar. 

De kortsiktiga effekterna aven skatt på arbetskraften har också 

studerats av Weitenberg [1969]. Redskapet var en keynesiansk konnunktur-

modell för den holländska ekonomin. Denna metod möjliggör ett hänsyns

tagande till den finanspolitiska åtgärdens effekter på olika delar av 

ekonomin vid skilda tidpunkter. Av Weitenbergs resultat framgår att gra

den av övervältring är beroende av antagandena om det initiala läget~ 

vilket står i överensstämmelse med vad vi ovan resonerad oss fram till. 

På basis av de resultat som nu presenterats är det av stort intresse att 

diskutera effekterna av de kraftigt höjda arbetsgivareavgifterna i 

Sverige på senare år. Hypotesen att avgifterna på längre sikt kommer att 

bäras av löntagarna och/eller konsumenterna får sålunda starkt stöd. 

Eftersom konjunkturläget varierat starkt under perioden kan det förefalla 

som om de kortsiktiga effekterna skulle vara mer oklara. Nu har emeller-

l) Leuthold [1975]. 

2) Se t.ex. Deran [1967] och Vroman [1971]. 
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tid höjningen av arbetsgivareavgifterna i varje enskilt fall endast 

utgjort en komponent bland flera i de omfattande skatteomläggningar som 
. d . t l) Vl tagl s. 

Den tekniska utformningen av skatteomläggningarna har ofta varit 

relativt invecklad. Detta gäller särskilt de s.k. Hagauppgörelserna, 

som i sin renodlade form inneburit att löntagarna lovat avstå från en 

del av utrymmet för bruttolöneökningar, säg A kr, mot att de i stället 

fått en sänkning av sin inkomstskatt med A kr. För att "finansiera" re

formen har man därtill sagt sig vilja höja arbetsgivareavgifterna med 

A kr. Därmed skulle också hela det tillgängliga löneutrymmet tas i an

srpåk. Det kan alltså synas som om man med denna metod kunnat ge löntag

arna en kraftigt förbättrad utveckling av de disponibla inkomsterna utan 

att sänka de totala skatteintäkterna och utan att påverka företagens 

totala kostnader för arbetskraften. 

Detta är emellertid inte hela sanningen. Man kan nämligen visa att 

den samlade effekten av ett "Hagapaket" går i skattesänkande riktning.
2

) 

En långsammare ökning av skatteintäkterna är därför baksidan av omlägg

ningarnas gynnsamma inverkan på hushållens disponibla inkomster. 

Med det angivna avräknings förfarandet vid omläggningarna verkar det 

mycket sannolikt att man i själva verket byggt ln en omedelbar övervält-
~ d,KW c 3 ;:;; 

E.in~ bakåtav arbetsgivareavgifterna. Det faktum att omläggningarna netto 

inneburit en skattesänkning för löntagarna bör dessutom ha verkat till

bakahållande på fackföreningarna i deras strävan efter högre bruttoer

sättning. Starka skäl talar alltså för att övervältringen av arbetsgivare

avgifterna dels gått mycket snabbt, dels skett bakåt på löntagarna. 3 ) 

l) För en analys av de samlade effekterna av dessa omläggningar, se 
Jakobsson & Norman [1974 b] ~975 aj och [1975 bJ. 

2) Se Jakobsson & Norman [1975 aj. 

3) Möjligen är effekterna inte riktigt lika entydiga vad gäller avgifts
höjningarna 1971, som vidtogs under ett avmattnings skede i ekonomin. Vid 
denna tidpunkt, när bl.a. den allmänna arbets givareavgi f ten höjdes med 
en procentenhet, hade inte heller det ovanbeskrivna avräknings förfarandet 
blivit aktuellt. 
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Kapitel 7 Arbetsgivareavgift, mervärdeskatt och inkomstskatt - en jämförelE 

I detta avsnitt skall vi jämföra de tre skatter som svarar för huvuddelen 

av den offentliga sektorns intäkter i Sverige, nämligen arbetsgivare-

avgiften, mervärdeskatten och den personliga inkomstskatten. 

Den inbördes relationen mellan baserna för dessa skatter analyserades 

i kapitel 4. När man har dessa samband klara för sig är det lättare att 

förstå i vilka avseenden skatterna har olika effekter. Det blir då ock-

så möjligt att säga något om hur skattesatserna i de olika fallen måste 

förändras för att en given skatteintäkt skall uppnås. Om nämligen baserna 

beloppsmässigt Skiljer sig mycket åt kommer skattesatsen för skatten med 

lägre bas att behöva höjas mer än för den andra skatten. Detta kan vara av 

stor betydelse vid bedömningen av effekten aven skattesubstitution. Dis

kussionen i kapitel 4 fördes på en principiell nivå. I praktiken är 

baserna eroderade i flera avseenden, vilket är av stor betydelse vid en 

analys av skatterna så som de förekommer i realiteten. 

våra jiiJnförelser mellan olika skatter bYGger i detta aVEnitt 

explici t ellcr implicit på förutsättningen att de skall ge Eamn13. ln-

täkter för det off(~ntliga. Denna är emellertid inte 

själv}~.lart den lämyligaste. Den iansk 

uppgiften för ett skaT;tesystem är att anpassa aggregeJ'acl 

så att sa.mhällselwnoIr,isk balans kan upprätthållas. Det centralel vjd 

en skatteomläGgning är då inte att dra in ett bestärnt skattebelopp 

till staten utan i stället att påverka efterfrågan i lämplig grad. 

Poängen är nu att en reduktion av aggregerad efterfrågan med t. ex .. 

100 milj. kr kan kräva mycket olika skattebelopp beroende på vilken 

skattetyp som används. Kaldor [1956] har betecknat en skatts förmåga 

att per intäktskrona reducera aggregerad efterfråGan för skattens nnet 

expenditure restraining effect fl eller dess 

Bent Hansen [1955] har vidare pekat på det önskvärda i att "det öDskade 

utrymmet för statens utgifter skapas vid det i viss formell mening 

lägsta möjliga Skattetrycket" (s. 138). 
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Incidense~ aven personlig inkomstskatt och en moms 

Det är en väl etablerad arbetshypotes bland ekonomer att en personlig 

inkomstskatt bärs av den som betalar den, dvs av inkomsttagaren. Av 

central betydelse för incidensen är reaktionen l utbudet av främst 

arbetskraft och sparande när skatten införs. I föregående kapitel fram

fördes hypotesen att arbetskraftsutbudet är i det närmaste helt oelastiskt. 

Detta talar för ovannämnda incidensantagande. Vad gäller sparandet är 

ett antagandg
m

6förändrat utbud mer tvivelaktigt. Såväl inkomsteffekten 

som substitutionseffekten verkar nämligen här för reducerat utbud. l ) 

Denna effekt brukar dock inte anses vara av sådan betydelse att slutsatsen 
" k t""d "o"" 2) om ln omstskat ens lnCl ens rubbas l nagon hogre grad. 

Vissa reservationer kan emellertid anföras. Det har bl a här i 

Sverige diskuterats om inte de centraliserade löneförhandlingarna som 

under senare år i allt högre utsträckning fokuserats kring lönen efter 

skatt kommit att innebära en tendens till press uppåt på bruttoersätt

ningen till löntagarna. Denna hypotes, som alltså innebär att löntagarna 

i någon utsträckning kunnat kompensera sig för höjda skatter, har 

emellertid hittills inte kunnat ges något empiriskt stöd. 3 ) En annan 

reservation är att vissa mycket begränsade löntagargrupper, t ex topp

tjänstemän, på grund av marknadsimperfektioner kunnat förhandla direkt 

i termer av lön efter skatt. på grund av att basen för inkomstskatten i 

praktiken inte är heltäckande,och då viss differentiering av skatteut

taget förekommer mellan olika inkomstslag (jfr t ex de realiserade kapital

vinsternas beskattning) finns också vissa möjligheter att glida undan 

eller reducera skattebelastningen. Dessa möjligheter kan variera starkt 

mellan olika kategorier av inkomsttagare. 

Beträffande olika typer av mervärdeskatt kan vi först konstatera att 

en I-moms företer mycket stora likheter med en proportionell inkomstskatt. 

En K-moms å andra sidan belastar sparandet i lägre omfattning än en ln

komstskatt.
4) Eftersom den genomsnittliga sparbenägenheten anses stiga 

med inkomsten drar man vanligen slutsatsen att en K-moms, jämförd med en 

inkomstskatt, är regressiv i sin fördelningseffekt. 

l) Diskuteras i ett följande avsnitt. _ 
2) Se t ex Musgrave, R A och Musgrave, P B ~9731 
3) Däremot är det klart att de s k Hagauppgörelserna lett till väsentliga 
höjningar i de disponibla inkomsterna. Detta torde emellertid inte vara 
ett resultat av att bruttolönerna stigit utöver det tillgängliga utrymmet, 
utan snarare ha skett till priset aven långsammare skatteutveckling. Jfr 
kapitel 8. 
4) Se vidare ett följande avsnitt. 



7:3 

En incidensjämförelse mellan arbetsgivareavgift, inkomstskatt och moms 

Richard Musgrave [i95i} har dit)kute~at incidens och personell inl:oY:lst

f0rdell1ing med utGångspunkt från inkomstkäller och inkomstanvänrJnif'(;. 

För att nå nlJ.[:,1'a bestå'Jida resuh:.at krävs en rad restriktiva antago.ndc-:l) 

bl. a. att alla inkomsttae;ares l:lareinella specrbenägenhet är lika stor. 

Vidare a"tcls förändringar i inkomsternas förJ.r::lnine; inte ge upphvr till 

några förskjutr,ingar i' dc relativa priserna på konsumticnsvaror. 

Nusgrave ,jän,:,:,c.·,r helt pr'Jportio!lcll~]. skatter av olika s18.e;. Jåmförclscn 

Börs genom att låta var och en av SK2-tt.etYI;crna ersätta en proportionc:ll 

inkomst skat t) f,om ger sarr;mG. int2.1~t. Inkor.:sttagf'Lrna kla~sificeras 

(i) med a~v'seende på kvoten (S/Y) mdlan sparande (8) och inkoms" (y) 

vilken anger deras il1komstanvändning 

(ii) med avseende på kvoten (Y,'/YK) mellan deras löneinkomst (Y1,-/) och 

kapitalinkomst (Y
K

). En översikt av resultaten ges i tabell 1. 

De förutsättningar Musgrave infört gör att der! analys som ligger 

bakom ta-bell 6:1 är relativt enkel. Låt oss se på kolumnerna (3) och (5) 

vilka kan vara av speciellt intresse för OS3. I den förra anges effekter-

na av att en löneskatt ersätter en inkomstskatt där båda skatterna skall 

ge samma intäkter. För att uppfylla intäktskravet måste löneskaT.ten utgå 

med en högre procentsats än inkomstskatten. Vad beträffar intäktskällol' 

är detta till fördel för inkomsttagare vars YW/Y
K 

< genomsnittet och till 

nackdel för dem vars YW/Y
K 

> genomsnittet. 

Går vi till inkomstanvändningssidan innebär borttagandet av inko,nst

skatten att ränteinkomster på sparade pengar nu blir obeskattade. Detta 

innebär en relativ fördel för personer vars S/y> genomsnittet och en 

re:Lati v i.:Fwkdel för personer vars S/y < genomsnittet. Kolurl1n (3) är en 

sammanfattning av dessa båda enkla överväganden. 

Låt OL~S i stället a11ta att inkolYlstskat,ten ers8.tts aven omsätt.nings-

skatt på "cEsum.tionsvaror. Liksom löneskatten mi~.';te oms ättnings s !{,a:t t en 

utgå med ",n skattesats än inkoms'cskatter:>. Ved beträffar intäkts-

källor p<1vcrkas löneinkcmster och kapitalinkorr:.ster jJå samma sätt. Här 

blir alltså inkomsttagarnas relativa positioner oförändrade. Vad beträf

far inkomstanvändningen gynnas, relativt sett, naturligtvis de inkomst

tagare som har en högre sparkvot än genomsnitt.et medan personer med en 

lägre sparkvot missgynnas. Resultaten SEiXfJm.aYlfattas i kol11."ll11 (5). 
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Tabell '7:1 Incidens av olika skatter i jämförelse med en proportionell 

inkomstskatt 

Skatt som erf3~;t.ter en. onel}. inkOll].st 

Användninb 
(l) 

l S/Y < tt 

2 S/Y = genomsnitt 

3 S/y > genomsnitt 

4 s/y < genomsnitt 

5 s/y .- G; en om:::n;i tt 

6 s/y > genomsnitt 

1 s/y < c;enoI::lsn.itt 

8 S/Y = genomsnitt 

9 ~/Y > "tt ~ genoms n J.. • 

Källa 
(2 ) 

v ly :::: aenomsnitt .l.H'-K ~ 

Lönesj:att 

+ eller 

+ 

+ 

o 
+ 

+ eller -

Ar..m. : + indikerar en relativ vinst, 

II II " förlust, 

o " II oförändrad. relativ position. 

l) Tabellen är hämtad. m' R. Musgrave U-959]. 

Skutt 
Varu
sh.tt 

IJlt rc;"nte...... k8nBl.Unent .. ~ 
in ~< (Y(1.'.C-, --c· er varor 

(it) (5) 

+ eller 

o 
+ 

+ 

o o 

+ 

+ o 
+ eJ.l:er - + 

Varu-

VtJror 
(6) 

+ 

o 

+ 

o 

+ 

o 
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med en inkoli1sts.katt. Gynnar pcn,oner llled hög sp2.rkyot och hc)g uDde} 
.. l) 

kapltallnkomster. 

För att bedöma den föregående analysens relevans, när det 

gäller den vertikala inkomstfördelningen är tabellerna 6:2 och 6:3 av 

intresse. I tabell 6:2 anges sparkvotens värde vid. olika inkomstnivåer 

enligt 1957 Inkomstnivåerna motsvarar de a 

1957. vi har också 

dessa el' J. absoluta tal. Inom anges 'T"rar k~{8.,rtilerna OCr1 

översta percentilen i 19'[2 fördelning. 

'1'o.oe]16:2. 

_. --_.~------~.---~----~-~_.------_ ...... _---~---------~--------.~-~-----_.- ----~-,- - .. ~ 

. 3 '{)O 

( O ., (',(' ) 
,/ _L •• J 

undre }~.\rar~~, 

000 
(19 3(0) 
lf:e::dinn 

Jl1J~orrlstnj vå 

12 OUCJ 
(30 6(:0) 
ÖVl'C };vmtil 

000 
(115 OOC) 
över~ta ekeilen 

l) Observera att Musgrave antar att löneskatten l Sln helhet bärs av 
löntagarna ;:nedan omsättningsskatten i sin helhet bärs EW konsumenterna. 
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f;kullc förmodlicen ctr:r.: 

f,enor::sYl.i t t1 i ca r:1'2rkvotcn 
et] ) 

6 

8[1 som 8 ~s) mOGan den J.9T"'i 

/0 

:in}:oBstt2.f.at'e li1ed :per~;cncr son bar en .sprt}:kvot som år liiSl'c än Jr;cdcJtf.l.:i.: 

14e~ a.~"1 1;ö~.:::~_ i11}~olnst:La[~(trc hur en Sl)(-ll""k'vot ~~OHl är högre ~il) r~l~d cl-c.::tlc t. '/i 

ser också av ~cabell 6: 2 att skillnaderna i sparkvot mellan olika inkomst-

", ~ t' 1- . nJVaCl' .1':3.1'1 v 1:11.: a rCJL'-J.vt octydcmde. 
. '. 

ur fÖrV2-1"151:0110rna K n,p:i t::iJ, 'j1jllfiillig Förv Lil'vsverl(SD1;lhc"t. o(:h !mUlfl 

vi ser ett klart samband lnellan inkomstnivå och andel 

kapitalinkomster. För löntagare kan man våga sig på genera1i-· 

];ronOTS 

i11}:O~!}St,111 [\0 000. 

de 

in}:OI;,St. och to'~["1in}:.o11lst. 

l) Konjunktl1.::J.ä[~etc 

2) SI1!N 1972: 2-( 



Tabell 6: 3. Andel kapitalinkomst mätt i procent av individernas totala inkomst vid o.:~i1r~~nkc::!.!:'~t~ivåer 1970 

40- 60- 30-
_._-~-~-- - -----------'-

Bruttoinkomst 5 - 5- 10- 15- 20- 25-- 30- 50- 70- 100- 200- 500- l OGG-·· 

]. o.Q.D -t al s kr. 10 15 20 25 30 ~o 50 60 70 80 100 200 5qQ. l 000 

Löntagare 0,23 0,24 0,57 1,18 1,11 1,::::0 1,42 2,09 2,20 1,57 3,tj.9 4,B7 5,13 10,66 42,1.+2 56 ~ 

Företagare 3,66 5,04 4,91 5,44 2,08 3,02 3,8'( 3,80 3,60 2,38 3,59 6,31 4,55 4,86 5,1.17 0 
\,,.. :) 

?ensionärer 0,50 er ,16 13,62 14,23 16,61 J.4,63 18,31, 18,30 20,43 2p ,31.f 15,97 26,55 28,03 21,1.f7 62,19 112, 

Källa: Sf.1/N 1972:27. 
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Man anser vanligen att marknadspriser ger en ig indikation om vad 

konsumenter vill köpa och hur cie öns}~ar att varorna bäst skall framställas. 

Varupriserna hushållens värdering av olika varor och tjäns-

ter under det att faktorpriserna anger hur tillgä.ngliga produktionsfaktorer 

skall kombineras för att framställningskostnaden av de efterfrågade 

teterna skall minimeras. Räntan, som också kan betecknas som ett pris, be-

stämmer vidare avvägningen mellan konsumtion nu och konsurntion i fralJ1tiden 

( sparandet) . 

En viktig l är därför hur skatterna 

påverkar de relativa priserna och därmed resursalloke!' 

Valet r:!ellan olii::a konsumtionsvaror 

En varuskatt S l ål' en rnel1an det pris konsumenten betal3T och det pris 

producenten får. Om varuskatten är generell~ ej de relativa 

serna varumarknaderna. Man brukar då såga, att skatten ar med 

avseende valet mellan olika konslli'1ltionsveTor. Detta är enligt ett tra-

ditionellt synsätt en gfn~lsarn. egen hos en generell v&ruskat"(; jämfcjrt 

med en skatt på en specifik varugn.-lpp.l) Vi skall nedan utveckla denns. 

t::.tnkpgång något. 

Att en skatt är neutral betyder inte att hushållens köp av konsUJT.-

tionsvaror är opåverkade av den generella varuskattens införande. .åt

gärden påverkar nämligen den mängd konsumtionsvaror som kan köpas för in

komsten. Normalt leder denna s.k. inkomsteffekt till minskad konsilllltioll 

• o k t h"·· 2) V1Q en s at e oJnlng. 

Om vissa konsumtionsvaror är undantagna från beskattning påverkas de 

relativa varupriserna. Detta ger enligt gängse tenninologi upphov till en 

substitClti onseffekt till de obeskattade varornas förmån. Skatten är då e,) 

neutral. 

En inkomstskatt respektive en lönes};:att påverkar enbart efterfrågan 

på konsumtionsvaror via inlwmsteffekten. 3) Vi har emellertid ovan p~pekat 

1) I vissa fall k.an emellertid syftet med en skatt vara just att påverka 
relativpriset för en "bestämd vara. Viktiga exempel på detta är sprit- och 
tobaksskatterna. Motiven för dessa skatter är välbekanta. Korrigering för 
monopolp-rissättnirlg och externaliteter är andra exempel där icke-neutralitet 
kan förespråkas. 

2) vi antar för tillfället att sparandet och arbetsutbudet ej påvel'kas av 
förändringar i skattesatserna. 

3) Med de antagEmden som angavs i not 2) ovan. 



att momsen i pr8.ktiken av olika skäl försetts med ett antal undantag. 

Basen kan s ha "eroderat". Konsumtionen av icke-momsbelagda varor och 

tjänster blir relativt sett allt fördelaktigare vid stiGande skatteEats. 

Här föreligger allt vissa. substitutionseffekter. 

Det angavs ovan att man enligt ett traditionellt sYLsätt vid varulv=:

skattninG bör göra skatten gene:['ell. Därmed skulle man undvika de effekti

vitetsförluster som förekomsten av substitutionseffekter skulle ge upphov 

till i ekonomin. Om man t. ex. av fördelningf,poli t skäl (Sverv~tger ett 

avsteg från principen om generell varu'oes)wttning bör de allokeringsmäs-

.8 förlusterna mot den fördelningspolitiska vinsten. 

Låt oss nu närmare granska inne()örden i påståendet att en diskrimine-

rande skatt Ger till en allokeringsmä~;s förlust. Vi" studerar 

valsituationen för en enskild individ med hjälp aven välkänd figur 

(Hicks [1939) och Joseph [1939]). 

En varuskatt antas diskriminera mellan två grupper av varor. Den 

beskattade varugruppen kallar vi I!vara x" och den obeskattade "vara y". 

I f j guren anges vara Y på den vertikala och vara x på den hod sontella 

axeln. Om hushållet anvånder hela sin inkomst till inköp av \7ara x (y) 

skulle 01'1. (OB) kunna konsu..rneras. Linjen 1m Ft11ger konsumentens e. 

Lutni.ngen på denna anger prisrelationer.. me:'. ·~::c.~1 -"f:n"·')"':C.~l f. OCll y. I fallet 

utan skatt kommer husbållet att anpassa sig till punkten Q, där budget

linjen tangerar en indifferenskurva. 

O E c A 
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Låt oss först betrakta införandet aven generell varuskatt (K-moms). 

Denna påverkar ej prisrelationen mellan vara x och vara y. Inkomst

effekten leder emellertid till att bUdgetlinjen parallellskiftar inåt 

mot origo. Ny jämvikt nås i punkten P som ligger på en lägre indifferens

kurva än punkt Q. Skattebeloppet är CA mätt i enheter av vara x. 

Låt oss nu jämföra utfallet vid momsen med utfallet vid en 

differentierad varuskatt, som ger lika stora intäkter. Skatten läggs på 

vara x. Om denna skatt skall ge oförändrade intäkter, måste skattesatsen 

anpassas så att den nya prislinjen tangerar en indifferenskurva i sin skär

ning med den tidigare prislinjen (CD). Detta leder i figuren till skatte

satsen EAjOA. Anpassning sker i punkten K. 

Slutsatsen av analysen är att punkten K ligger på en lägre 

indifferenskurva an punkten P. Skälet till detta är att den 

substi tutionseffeki~ som föreligger i fallet med den specifika skatten ger 

upphov till en "excess burdenl!. Föru.tom att individen har att betala skatt 

drabbas :-lan också av den extra bördan att bf:',l1S valmöj 

förhållande till -ve;,d som vore fallet i en fri ma,r}.n8.d. 

påVerY~"H;:; i 

~ Det anförda resonemanget indikerar alltså att en allmän varuskatt 

ur allokerings synpunkt är att föredra framför en selektiv varuskatt, 

därför att relativpriserna på konsumtionsvaror ej påverkas. Detta be

tyder emellertid inte att en allmän varuskatt skulle vara helt neutral. 

En K-moms kan nämligen, jämfört med en inkomstskatt vara diskriminerande 

när det gäller valet mellan konsumtion och sparande. K-momsen lämnar ju 
. l) S O" II kapltalvarorna obeskattade. torleken pa den excess burden en moms 

ger upphov till beror, vid helt oelastiskt arbetsutbud, på sparandets 

utbudselasticitet, som Vl skall kommentera i nästa avsnitt. 

Vad gäller synen på ett system av indirekta skatter ur allOkerings

synpunkt (dvs dess inverkan på den ekonomiska effektiviteten) har under 

senare år ett tidigt bidrag av Ramsey fått förnyad aktualitet. 2 ) Denna 

artikel har l själva verket bildat utgångspunkten för en omfattande litte

ratur kring frågan om den optimala strukturen av varuskatter. Karakteris

tiskt för dessa bidrag är att de tvärtemot den traditionella skolan hävdar 

att olika varor bör beskattas med olika skattesatser. Det paradoxala är 

att båda skolorna grundar sina argument på omsorg om den allokerings

mässiga effektiviteten. 

l) Även detta fall kan analyseras i ovanstående figur om man låter x be
teckna konsumtionsvaror och y kapitalvaror (sparande). 
2) Se Ramsey 119271 . Denne härleder resultatet att en optimalt utformad 
varuskatt skaTl reducera konsumtionen av alla varor i samma proportion. 
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I en nyligen presenterad artikel försöker Sandmo lösa upp nämnda pa

radox. l ) I en generell jämviktsmodell där hänsyn ej tas till fördelnings

politiska argument, analyserar han ett system av indirekta skatter där 

arbete som enda "vara" är obeskattat. Huvudresultatet blir då att skatte

systemet är optimalt när skattesatsen är omvänt proportionell mot varornas 

priselasticiteter. Detta är uppenbarligen inte fallet vid en generell 

varuskatt,där skattesatsen på alla varor är lika hög. En sådan skatt är 

emellertid optimal, under Sandmos förutsättningar, när efterfrågan på 

arbetskraft är helt oelastisk med avseende på förändringar i övriga 

varors priser eller när inkomstelasticiteten för alla varor är lika hög. 

Dessa villkor torde emellertid inte vara uppfyllda i verkligheten. 

Relevansen för den praktiska politiken av resultatet att den op

timala skatten inte drabbar alla varor lika hårt kan begränsas av ad

ministrativa problem. Vidare är det möjligt, och vissa undersökningar 

tyder på det, att välfärds förlusten ("excess burden") aven uniformt 

utformad varuskatt är relativt liten. Slutligen kan implikationen 

att varor med låg inkomstelasticitet ("nödvändighetsvaror") skall be

skattas relativt hårt komma i konflikt med fördelningspolitiska mål. 

Vid analys av olika skatters imrerkan hushållens val mellan konsumtion 

och sparande är återigen distinktionen mellan inkoms t;- och substitutions" 

effekter av intresse. Låt oss börja med att bo:ttse frQn de till sparmoti

ven kopplade substitutjonseffekterna. 

Inkornsteff'ekt aven skatts införande leder för ett enskilt 

till att on som uinskar. Om den 

sparbenägc:nhr:=ten er siG åt mellan kan effeh:ten 

variera J:lellan dessa. Det är en vanlig att den l:ortf'; 

a st med inkomst211. Om detta är 

tyder det, l frånvaro av substitutionseffekter" att 100 kr i skatt 

en reducerar mer fin samrna bl~at 

låginkomsttaGare. En slutsats blir då att 

skatteintäktsnivå) },all ge olika effey;ter 

beroende på hUT de fördelar 

det totalo. hushålls 

på 

Jga 

en 

Det i~'::.jc~r ock;c~å att en sl;;:att 20r:1 u~;tEW f;rogress2.vt (reGressivt) l 

förhållande till husbållets total} nkomst redUCerar sparandet r.ler (mindre) 

än vad en prop::rtic\nell skatt gör. Därför kan man formulera följande på--

st.åenden: 

l Se Sandmo 



7:12 

i) Progressiv inlce,mstskatt reducerar det aggregern,dc: sparandet mer an en 
pr0port~onoll inkomstskatt 

ii) Proportionell inkonlstskatt reducerar det aggregerade sparsDdet mer än 
en proportionell 15neskatt. 

iii) Proportionell inkomstskatt reducerar det aggregerade sparandet mer än 
en K-moms. 

Antagandet om den marginella sparbenäGenheten är centralt f5r dessa 

resultat. Empirisl\:a undersökningar av ch1 ko:c,tsikt: ga konsumtionsfunktiol1en 

tyder på a-ttmedarl den genomsnittliga sparbenägenheten stiger kraftigt med 
o ' • - • t t' '11) D ' t" t' inkomsten, sa är den margJ.nella betYCilJ.g mer s aOl . en Kvan l 'ta l va 

inneb5rden av ovanstående påståenden kan därför i själva verket vara ndgot 

tveksam. 

Låt oss nu undersöl<::a hur påverkar den bild av 

effekterna på det totala aggregerade sparandet som ovan förmedlats. Bent 

Hansen [1955] har poängterat att frågan om beslmttningens effekter på spa-

randet har ett nära salYlband med om räntans verkningar 

Detta kan genom en jämförelse mellan en och en aJ l· .. 

män konsumtiGmc~3k8tt. Förutom att en jnlwrnstskatt l\eskattar inkomsten när 

den int,iän~1E;, beskattas ocl\:så avkastningen det kapitalet. 

randet kommer därför att dubbelbeskattas. Sparandet beskattas 

vid en konsumtionsskatt endast om och när det används för kon

sumtion. NettoaVkastningen på sparandet blir 

därför högre l fallet med en kons onsskatt. Vad gäller frågan om vilken 

eff2l\.t denna "nettoränta" kan ha kan det vara värt <:;,tt 

notera att vanligen antas vara med avseende 

Det år i s av stOTt intresse att sicirskilja o1ika 

Den att sätter in perlgaT 

på en [)arJk y;an väl förmodas vara att de vill t8. ut pengarna vid en senare 

tidpunkt för att använda dem ti11 konsumtiolJ. i effekt Hl c:: 1-' 

lan en i:1]{Omstskatt och en moms Sli!, l detta fall ti]l att 1111S-

hållet l ;1COl,12P allet crhå Uer ett :r än t.C:fri t t från det offentlj gB.? 

Om ' stället sker !Iför SJ.n egen sk,ull" 3) blir vinstell större, 

eftersom i nlomsfallet helt skatt. 

l) I en nyligen 
av Husby får 
stöd. Se Husby 

utförd och mycket uppmärksammad ekonometrisk undersökning 

2) Jfr Musgrave 
3) Detta abstrakta 
Se också Willemsen 

hypotesen om fallande marginell sparkvot starkt 

, s. 382. 
begrepp diskuteras 
~96if . 

l Musgrave, op.cit., s. 266. 
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Vi ha~- rf'Clan !~':)nstat,erat att en prOf'ortionell inkomstskatt Yla SlD 

substi tutionse::ffekt f,er' en sparl,ämmande effekt j5mfört med en moms. En 

löneskatt dra};bar ej inkorr..ster av kapital i någon form. Den överensst,äm-

mer därför nära med den IITax on ineome exclucb ng interest" som har utpekats 

som den neutrala skatten när hänsyn tas till de båda ovan nämnda sparmålen 

(och när arbetsutbudet är fixerat).l) Av detta följer att momsen ger en 

större "excess burden" än en löneskatt. Vi finner alltså att substitutions· 

effektens riktning ar entydig i de fall vi hittills diskuterat. 

Vi d analysen av inkomsteffektey,s inverkan på det aggregerade span~n

det kunde vi dra vissa entydiga slutsatser vid parvisa jämförelser mellan 

olika skatter. Vi har nu funnit att substitutionseffekten verkar i 

sarnma riktning som inkomsteffekten. 

Frågan om skatteprogressionens inverkan på en enskild individs spa

rande diskuteras utförligt av Bent Hansen [1955]. Analysen baseras på en 

teori för hushållens inkomstanvändning över tiden, där förväntnin@rna om 

den frantida inkomstutvecklingen iic av centT'al betydelse. Fundarrrentalt 

för Hansens resultat är att en förväntad under 

en framtida period lec1er till en d l " d' ,'-,2) en opan e Konsumulonen. 

Slutsatsen av Hansens jämförelse mellan en prog:c:essiv och proportio-

ne11 under det löpande året (period l) ger ~;a.m:ma 

för kan S8JIlYlanfattas följande sått: 

i) Om individen förv~tntar Slg :yi1~::'9IJc..de förvilrvsinkolll,-;tor l framtider, kc,nr:lel 

en progressiv att leda till ett 
.. , 
a·n Gen 

. . 3 
proportlonella. 

ii) Om indivicen å and:::,a sidan j.Dl\:oIns tströrG 

leder den progres31va skatten till ett 

l) Musgrave, op.cit., s. 267. 

2) Låt oss förtydliga detta. Den återstående livstiden delas in i n 
långa perioder ( , ... ,n). En ökad förväntad inkomst under periOd k (k:f1) 
ceteris Paribus J_eder då ökad konswntion under pe:::iod 1. Bent Hansen 
bygger allt här på en teori för konslli'lltionen som grwldar sig på normal-
inkomsthypotesen. (Denna behandlas utförligare nedanl~74) 

2:, En tänkbar förklaring (se Jakobsson [1974] ,Ind.konj. till uppgången 
i hushå11ssparanciet år 1971 är att 1971 Rrs skattereform innebar en k:::,aftig 
skärpning; i progressiviteten. DeEna skärpning verkade sänkande på de dis
ponibla livsinkClillsterna, vilket kan antas föranleda hushållen att reducera 
sin kom",lJntion. Effekten på spark'/oten förstärks av att skattereformen 
ökade de löpande dispo::-libla inkomsterna för en majoritet av inkomsttagare. 
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Sparandets totala volym i s2 ... mhället är av stor betydelse för den 

er irpvol verale (' 

för t Ett ökaT. är därför ett 

kor för en • fl.. andra sidan att ett 

sparande seLl ej li1otsv8,ras a.v i::Jvest har en SJ.V inverl~an 

exonomin. Ett l denna mening för stort sparande kan på kort sikt leda -:; 

att e produktionskapacitet eli utnyttjas fullt ut. 

I båda dessa fall ligger problemet för det offentliga i att 

aggregerat sparande av !!lämpligl! storlek. Det har håvdats att detta l 

första hand är en fråga om det offentliga sparandets storlek, dvs. om den 

totala beskattningens ni.vå och budgetöverskottets storlek. Först i al~ldra 

hand kOlf.u'ller frågan o:n hur sparandet kan påverkas vis, skattesystemets st::-l.1.t:
, \ 

tut: I 

Vid en analys av skattepolitikens effekter på arbetsutbudet är det av ln-

tresse att dis}mtera minst tre olika typer av val: 

viHcet skall individen välja? 

ii) Hur lång skalJ arbetstiden vara? 

iii) Ni:ir besl1.Jtsenheten utGörs av ett hushåll 

av medlemmarna som skall ha arbet,;. 

SOfil en tumregel att skattepolitiken erkar alla dessa 

av val. I den s1<::a Ii tteratm'en har om a1'--

betstiden~~ att röna det största intresset. vi ger oss ej här 

,in på en närmare diskussion av denna problematik utan nöjer oss med 

det som sagts i kapitel 6 på denna punkt. 

Stabiliseringspolitiska verkningar 

Vi har tidigare analyserat de kortsiktiga effekterna vid ett införande av 

en skatt på arbetskraft. Vi skall börja detta avsnitt med att på motsva

rande sätt analysera införandet aven moms. Därvid skall vi som jämförelse

norm ta fallet med löneskatten. 

l) Se t ex McLure och Due 
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Utgångspunkten för resonemanget är att den långsiktiga incidensen 

aven löneskatt ligger på löntagarna och att de långsiktiga effekterna 

aven generell konsumtionsskatt är likartade. Grovt taget skulle alltså 

i båda fallen löntagarnas reala disponibla inkomster på lång sikt redu-
l) 

ceras med skattens belopp. Vad gäller den dynamiska övervältringspro-

cessen och därmed de kortsiktiga effekterna har det emellertid hävdats 

att väsentliga skillnader föreligger beträffande de båda skattetypernas 

inverkan på inkomstbildning, priser, kostnader och efterfrågan. 2 ) 

Beträffande löneskatten anses det vanligen att övervältningen l 

huvudsak är riktad bakåt. Som skäl för detta brukar man anföra att ut-

rymmet för prisökningar i näringar utsatta för utländsk konkurrens är be

gränsat (vid fasta växelkurser). Därför kommer de samlade kostnaderna 

för arbetskraften att hållas tillbaka. Vidare gäller på lång sikt att löne

utvecklingen i skyddade näringsgrenar i stort sett anpassas till utveck

lingen i de konkurrensutsatta. Beträffande momsen är det sannolikt att 

övervältningen i huvudsak är riktad framåt. 

På basis av dessa antaganden har man utvecklat en teori för de olika 

effekterna av "framåtriktade" respektive "bakåtriktade" skatter. Huvud

slutsatsen är att i "normala fall" en framåtriktad skatt övervältras 

snabbare än en bakåtriktad och att den därigenom skulle verka snabbare 

begränsande på löntagarnas realinkomster och därmed på efterfrågan. 3 ) 

Teorin gäller emellertid ej utan förbehåll. För det första kan 

nämligen den av momsen inducerade pris ökningen ge upphov till kompensations-

krav från löntagarnas sida. det andra blir effekten i en situation med 

kraftiga efterfrågeöverskott på varumarknaderna aven höjd moms att en 

prisstegringsvinst som annars skulle ha gått till företl?gen dras in till 

det offentliga. Därmed skulle momshöjningen inte omedelbart ge upphov till 

någon reduktion i löntaga:l:nas realinkomster men däremot verka efterfråge-

dämpande i ett något längre perspektiv. ;;;.F_ö_r _____ ........,c_e_. gäller i en situa-

tion med svag efterfrågan och tendens till utb"t.1.dsöverskott att fqretagens 

övervältringsmöjligheter aven moms är små, Skulle en moms trots detta in-

l) I kapitel 6 demonstrerade vi i vilket avseende detta från teoretiska 
utgångspunkter är en förenkling. 
2) Se t ex en bilaga till Prop. 1968:100, utarbetad av finansdepartementets 
sekretariat för ekonomisk planering. 

3) En g:cundläggande förutsättning vid. disl:uss:i.onen cm skatternas effekter 
på aggregerad efterfrågan är att företagen re8,gerar svagare på en inkollist
förändring än vad. hushållen gör. Detta är skälet till att en skattt> efter
frågedämpande effekt blir kraftigare ,ju snabbare den övervältras på hushål-
len~ 
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föras betyder deet att företagsvinsterna generellt går ned och att 

la företag ut. En s i t na t i on där v·urna bål' I;10msen år allt en 

situation med arbetslöshet. Om l detta läge ln med 

lansåtgärder kOfnmer att höja s priser och därmed övervåltra 

skatten konslL'Ilenterna. 

Ett fjärde är att löneskatten under speciella er 

kan övervältras mycket snabbt hushållen, I ett sådant fall~ som t.ex.kan 

kännetecknas av kraftiga efterfrågeöverskott på arbets!llarknaden~ blir ef

fekten på företagens kostnader obetydlig. 

Eft el' denna iva analys av effekterna vid en introduktion av 

moms löneskatt skall övergå att ,jämföra dessa skattc:r 

som instrlllilent i den löpande stabiIis 

Vid analys av ska åtgärder i e~ stabiliseringspolitiskt 

persJ:-;ektiv är det praktiskt att skilja mellan effekt 

och dess Ivled den förstnruIlnda effc-'kten a''lses den oD1edel-

bara och/ eller företagecs efterfr8.gan, under det att 

den effekten avser läget efter den serie av följ som 

utlöses (multiplikatoreffekter). 

Den direkta effekten kan egentligen ses som E'tt resultat av två sep2"r2.ta 

verkningar, nät'lligen och Distinktionen 

mellan dessa är av sårskild betydelse vid en diskussion av momsen som 

stabiliseringspolitiskt medel. Låt oss emellertid börja med att betrakta 

den personliga inkomstskatten. Vid en höjning i denna reduceras hushållens 

disponibla inkomster och därmed deras konsUTl1tj onsefterfrågan. Detta är 

åtgärdens inkomsteffekt. Ätgårdens substitutionseffekt ligger däri att, 

som vi tidigare beskrivit, en ökad inkomstskatt tenderar att via änd

rade sparincitament gynna löpande konsumtion på sparandets bekostnad. l ) 

Även en konsumtionsskatt som momsen ger naturligtvis upphov till en ln

komstcffekt. Effekten på hushållens samlade disponibla inkomster ka:t vid en 

förändring i stort sett identifieras med ändringen i den till staten ln

flutna skatteintäkten. Inkomsteffekten bestäms dårefter av värdet Vå den 

marginella konsumtionsbenågenheten. Vad gäller en permanent förändring i 

en mervärdeskatt av konsumtionstyp vet vi vidare att substi tutionsef fekterl 

vcrk8,r till sparandets fördel jämfört med en inkomstskatt. 

l) Substitutionseffektens kvantitativa betydelse skall kanske inte över
dri va.s. Det är emellertid av intresse att notera atcG den motverkar J.n
komsteffekten. 



Hittills har vårt resonemang gällt förändringar i skatterna. 

I konjunkturpolitiken tilldrar förändringsT ett 

större intresse. Vid en diskussion av i lönesl:atten 

som ett liseringspolitiskt medel är förutsättninc;arna om den kort 

tiga övervältringsprocessen centrala. O;n vi antar att löneskatten mycket 

snabbt övcrvältnls kan denna skatteform seras som 

en personlig 

lång ticl lwrnmer 

skatt. Om, å andra. sidan, övervältringsprocessen tar 

vinster och likviditet att påverkas och vi 

därmed en annan av effekter. Vi skall här koncentrera os på den fö~sta 

möj 

difieras, 

I den vins~er redaceras sll1tsatserr~a YIlO-

Den traditionella uppfattningen om de stabiliseringspoli tiskt g~lDn-' 

salYJJna effekterna av t 

Slg på 

det emellertid 

vägande mot 

förändringar l olika 

om inkomsteffektens s Av flera skäl finns 
1) Det tyngst 

SJ.e; på de formuleringar av konsumtionsfunk--

tioner som på den s.k. normal i esen, vilken anses ha den 

för stabili itiken tråkiga implikationen att den kOnSU.lll--

tionen endast i liten utsträckning av kortsiktiga variationt::r i 
2' 

l· ''-o',,, 1'- ) .UX',.. li!"':;'.J" dj Inkomsteffekten aven sänkning i 1'10mSen eller l('N:--

skQtten skulle dårför i huvudsak leda till ett ökat sparande. Vi 

emellertid Vhru försiktiga med att dra nåe;on alltför bestämd slutsats Ol'l 

inkomsteffektens betydelse (eller orist på betydelse), eftersom detta är 

en vetenskaplig tvistefråga som väntar på sin slutliga lösning. 

Detta är ej platsen för en utförlig diskussion av denna kontrovers. 

Låt oss emellertid kort utveckla de olika ståndpunkterna. Det centrala 

elementet i normalinkomsthypotesen, såsom den formulerats av Friedman 

[1957J och Ando & Modigliani [1963J, är tesen att om en individ strävar 

efter att maximera nyttan över hela sin livscykel kommer konsumtionen 

vid en given tidpunkt inte att vara beroende av inkomsten vid detta till

fälle utan av de resurser som totalt står till förfogande under indivi

dens livstid. 

I Frieo~lans formulering är den planerade (permanenta) konsumtionen 

en linjär funktion av hushållets normala (permanenta) inkomst, dvs. 

l) Det1~a disl:uteras utförligt l .Jakobsson & Normann [1974]. 

2) Jfr t.ex. Eisner [1969]. 
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~ "l 
av Farrell ll95~ :på föl,j ande sätt. 

V beteckna surnman av 'värdet :på individens och det 

diskonterade värdet av den • Hushållets normala 
" .L. yn .. lnKomSlJ ar den annuitet som under individens livscykel skulle ge 

nuvärdet V. 

I det empiriska arbetet sätter Friedman mellan lö:ps,nde och 

• Vidare antar Friedrnan att en 

ningar om de inkomsterna och Oln en 

s :på den utveckl "lmder ett antal • vi kan 

därför under 8, förutsättningar formulera följande samband 

(2) 

Under förut att (I, är ::3tö:~re än noll men mindre än ett inlle--

bär detta att },onswntionen år t beror av den en 

under en föl j d av , dock så att beroendet avtar ju längre 

tillbaka i tiden me.n • Denna formuler C}:11isk 

kel föga tilJ:cl;c,lande men kan genom en så kallad Koyck trt=tnsformation 

i stället formuleras 

Därmed är vi också fraL'lIne vid den specifikation av kons1.lc'lltions

fmlktionen som numera är den vanligast förekow11}ande i ekononetriska model

ler, I Sverige har den använts av bl. a. Lars Matthiessen [1971J. 

1968 genomfördes i USA en skärpning i den personliga inkomstskatten, 

Det deklarerades klart att skär:pningen skulle vara tew:porär med en var

aktighet :på 1.lc~gefär ett år. Denna reform har analyserats av bl.a. 

Eisner 11969-1 och Okun 119711. Den, Senal"e använder sig l sin analys av l..- _ ~_. -

fyra stora och välkända ekonometriska modeller för den amerikanska eko

nomi.n. Modellerna inkorporerar konsumtions funktioner vilka i sina htivud

drag har stora likheter med den vi :presenterade ovan. Okuns anaiys myn-



( 

nar i slutsatsen att även 

ten kan vara mycket effektiva 1. stabilis Med detta res~l-

tat bac}my s Okun upp den Oln inJ~o21i.S t-

skattens roll l stabiliseringspolitiken. 

Eisne:;:' är på t kritisk mot denna , Ut-

en för dennes argumentering är rlOrmalinkoY;;f3thypotesen såsom 

den utveck.lats av Modigli i samarbete med Ando och , Elsner 

utnyttjar följande konsumtions funktion vilJ~en är en förenklad vernon 

av Modiglian formul 

(4) 

W anger individens förn:ögenhet. För en "genomsnittlig" individ sonl ar-

betat år och skaffat sig ett visst och som dessutom har 

några kvar på arbetsmarknaden anser Eisner att den löpande inlwmsten 

y är det minst et l funktionen ovan. Effekten på den 15-

pande konsumtionen C aven föräD i y kan skrivas 

dC 
dY 

(lC + 
dY 

3C d\\!) 
3vI dY 

Vid en temporär förändring i disponi [leJ (t,ex, boroende 

en konjunkturpolitiskt betingad inkcmsts}:.a'·teförändring) fi)~ms det en·-

ligt Eisner ingen anledning att vänta sig att normalinkomsten eller 

förm5genheten påverkas annat än i mycket liten utsträckning för en 

individ med relativt lång återstående livslängd. Den andra och den 

tredj e termen i uttrycket ovan kommer därför att ligga nära noll. Ef

fekten av inkomstförändringen blir då hel t beroende på värdet på parti·

alderive:tan dC/dY vilken anges ha värdet 0,04 eller något däröver för 

en- individ med en förväntad återstående livslängd på 25 år. 

Slutsatsen av Eisners argumentering blir alltså att effekten aven 

tillfällig inkomstskatteförändring i stort sett bör inskränka sig till 

en uppgång i det löpande årets sparkvot. 

Livsinkomsthypotesen l Sln allmänna teoretiska formulerL1g implice

rar att effekten på konsumtionen aven temporär inkomstföränd.ring i hög 

grad är beroende av individens ålder. Ju färre det förväntade antalet 

återstående levnadsår är, desto större blir effekten av ett givet till

fälligt inkomsttillskott på den normala inkomsten och därmed på den lö

pande konsumtionen. 
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Det är nu en intressant under vilJIoa det är 

skt att räkna med att en individs av- hela 

den livstiden. Med hänsyn till den osäkerhet som 

är det kal1ske att räl<;:na med en 

kortare planperiod vid den typ av beslut som Vl här Fried~ 

arbetar }, sina berälmingar med en planeringsperiod. 

Effekten på konsumt aven skatteföränclring blir lli1der 

denna betydligt kr än vad Eisner I terme~o' 

av uttrycket (5) ovan skulle dC/dY Q,3 med Friedmans ant 8..-

att j med 0, Eisner. 

Låt oss två reservationer till 

För det första noterar vi att en sina upp-

hovsmän enbart a.vser att förklara hushållens konsumtion, dvs, deras 

köp och förobrukn av icke-varaktiga konsumtionsvaror samt ut.nyttjan-

det. av varaktiga konstIDltionsvarors tjänster. Själva förvärvet av hus

hållens kapitalvaror förklaras av andra teorier där en faktor som hU2·-

" '1'.p" J" , , l l) .. ar OH VlKtlg ~or u .. arlngsvarlaoe. Aven OTl"l 

s ej påverkas aven tillfälHg föränd--

l ink<;Tilsts}~attell kan hushållens utgifter mycket vål fö:rändras 

k~r'aft via ökad ef1:,erfrågan på varaktiga kC)!1s1Jlutionsv,)Xor. Den anc"lrs 

reservationen går ut på att normalinkomsthypotesen kan antas bättre fö1'-

..' " 10' 1 2) klara hog·r och T;:;edellnkomsttagarnas beteende an agln.:.:omsttagarns,S. 

Vilka andra möjligheter än att reducera ,sin konsmntion har den genom

snittlig, låginkomsttagaren vid en skattehöjning av tillfållig natur? 

Når det alltså från flera håll hyses tvivel betråffande inkollisteffek-

ternas storlek och betydelse blir det desto intressantare att granske., s;;.1:;-

stitutionseffekterna. De som skulle 

kunna uppnås vid klart deklarerade tidsbegränsade förändringar i en kon

SUl:ltionsskatt har härvid rönt speciell uppmärksamhet. 3) Tanken är n'ltur

ligtvis den att en temporär sänkning l t.ex. momsen skulle förmå 

att förlägga sina inköp av varaktiga konsmntionsvaror till denna periOd, 

vilket skulle ge ekonomin en stimulans. Ett speciellt problem med tem

porära ändringar i momsen är de förväntnings effekter som kan uppstå. En 

liiIgre diSKussion i parlaYJlentet om sänkningar av momsen kan leda till att 

allmänheten skjuter upp sina köp av t.ex. varaktiga konsmntionsvaror i vän

tan på <".tt sänkningen skall träda i kraft. Ätgärden bör alltså komma 

snabbt för att inte verka destabiliserande. 

1) Se t.ex. Evans [1969]. 
2) Allan [1971]. 
3) Branson [1973], Lindbeck [1971]. 
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Kapitel 8 Effekter av höjda arbetsgivareavgifter under 1970-talet 

Eftersom höjningarna av arbetsgivareavgifteerna under de senaste åren 

har skett parallellt med upprepade förändringar av inkomstskattens 

struktur kan inte avgiftshöjningarna analyseras tillfredsställande om 

inte hänsyn tas till dessa strukturella förändringar. Detta leder oss 

in på en kvantitativ undersökning av den samlade skatteutvecklingen 

under 1970-talet. 

En översikt av utvecklingen 

Under 1970-talet har vi varje år utom 1972 haft en större omläggning av 

skattesystemet. Dessa täta ow~äggningar har visat sig vara en nödvändig 

motvikt till de automatiska höjningar av skatteurtaget som åstadko~mes 

av skattesystemets progresssivitet i förening med den höga inflationstakt 

Vl upplevt under dessa år. Mönstret för omläggningarna har varit sänk

ningen i den personliga inkomstbeskattningen kombinerade med höjningar l 

olika arbetsgivareavgifter. 

De vidtagna åtgärderna inom ramen för inkomstskatten sammanfattas 

i tabellerna 8.1-8.3. 1 ) Utöver dessa åtgärder slopades inkomståret 1975 

avtrappningen i grundavdraget samt infördes en s.k. särskild skattereduk

tion för inkomsttagare med en taxerad inkomst understigande 38.500 kr. 

Vidare infördes 1975 och 1976 väsentliga förändringar i de komplicerade 

reglerna för folkpensionärernas extra avdrag. Slutligen, vid 1976 år tax

ering maximerades avdraget för sjukförsäkringsavgifter till 500 kr. 

I tabell 8.4 ges en sammanställning av förändringarna i arbetsgivare

avgifterna. Diagrammen 8.1-8.4 anger hur dessa åtgärder totalt sett på

verkade skatteuttaget vid olika storlek på löntagarnas bruttoinkomster.
2

) 

Det använda inkomstbegreppet kan kräva en kommentar. Eftersom, som vi sett 

tidigare, höjda arbetsgivareavgifter kommer att leda till sänkt bruttolön 

(efter arbetsgivareavgift men före inkomstskatt) är detta inkomstbegrepp 

oanvändbart vid jämförelsen mellan situationer med olika nivå på avgifterna. 

l) Jfr. Propositionerna 1970:70, 1972:95, 1973:144, 1974:133 och 1975:92. 
Skatteomläggningarna 1975 och 1976 (Haga I och II) finns dessutom närmare 
motiverade och diskuterade i SOU 1974:20 S&~t SOU 1974:103. 

2) Alla beräkningar i detta kapitel är gjorda med hjälp aven utvecklad versior. 
av den skattemodell som finns beskriven i Jakobsson-Normann [1974 a]. 
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Tabell 8:1 Stats skatteskalans förändring 

BCf)k.8.Jt 

lnko:T:st. 
l OaO-tal l~ronor 1973 1974 1975 1976 

--------

l O-l lO 7 
" 

'7 
\ 

if 
\ 

I 

l 

2 1'-2 
, 
! 

3 2-~3 I I 
j 

I 
l, 3- i f I ! I 1 

I 
I I r:' L~-6 I I j 

6 6-8 I I l 

8-9 I 
'7 

I 
\ 

f3 

I 
-

9-~-O 

9 10-12 I 
12-])f I i 

10 
I 

11 1)1--15 10 7 '7 
I 

-. ') 
..Le 15-16 16 13 12 

13 16--18 16 13 12 

18-20 16 13 l 12 4 

15 20-24 22 19 ~of 17 10 

16 24-25 22 19 I 17 10 

17 ?5-30 22 19 i 22 20 

18 30--35 28 l 28 ."')/) 
L:. i-

19 35-40 28 I 28 28 

20 1.0-45 28 33 33 

21 45-50 28 38 38 

22 50-52,5 28 r of 38 38 

23 52,5-60 38 I 38 38 

21t 60--65 38 38 38 
i 

25 65-70 38 j ).3 h3 

26 70-·30 h )~ 47 I ltB ),8 

27 gO--100 hh 4'7 1~8 1\9 

28 100-150 '19 'l I 52 53 
I 

29 150-200 51;. \ 0+" I 56 ST , 
30 200--999999 

l I 
56 I I ~7 

f I -" 

31 999999-- 5Ji J I 56 57 
} 

. -----------._~< .. _---_.,--------_._~._---"-------------,- ---------



Tabell 8:2 Förändring av kommunalt skatteuttag och l skattedebiterad 

avgift till folkpensionering 

!(or;J:mUIlal. ~'~}>:n,_Lt 
---~-~._--_._-"~,_._.~_._.~-- ~ ---

1970 

1971 

1973 

1974 

1975 

1976 

1976 

19'12 

197.3 

19'11i 

21:00 

22:5h 

:79 

23:9)[ 

~!h: 03 

25 :;::~3 

26:10 

26:20 

5 % av beskattninGsbara inkomsten 
II 11 If 11 II 

Slopad 

InflX.. l 500 }:ronoY' 

Il II l! 

8:3 



Tabell 8:3 Förändring l skattedebiterad sjukförsäkringsavgift 

._-------_ .. ~----

Il 11 120 135 11+0 

If Il til1ågp;ssju..'l\.per:.nir:g 
(per krona) 6,60 6,60 

--- --------

Ar 1974. (Jfr Prop. 1973:46) 

Avgiften uttas med 300 kr plus 1,6 procent av lönen men är 

maximerad vid 7,5 basbelopp. 

8:4 

Pensionärer är undantagna från avgiften som ej heller för någon 

avgiftspliktig får överstiga 10 procent av beskattningsbar inkomst 

vid statlig taxering. 

Ar 1975. Avgiften slopad. Överförd på arbetsgivarna. 



Tabell.- 8-:-4 

ProcentsCl.tser (p 

1 

ATP 

2 3 

Yl~k0sska

Sjtlkf()!:"-- deförsåkr '" 
+ 

.----------------,-"'------. 

1960 3 1~1h 

J961 4 1~111 

1962 5 1 ~])l 

1963 6 1,5 

196J~ 7 1,5 

1965 1,5 l r:; 
)/ 

1966 8 1,5 

1967 K r--', ) 2)6 

9 2,6 

1969 9,5 2,6 

19'(0 10 2,9 

1971 10,25 3,1 
107? 10,5 ? 
-J,. . ./ • "- .J 

1973 10,5 3,2 

1974 10,5 3,8 , 4 

1975 10,75 7,0 0,4 

1976 11,0 8,0 0,4 

5 

on avgift 

1 

2 

2 

h 

3,3 4 

4~2 4 

6,2 4 

8:5 

6 

.Arl;ctslö;;~-

11 et s r ö;~ f~ ~i}::.-

0,4 

0,4 

Anm.: Alla avgifter utom den allmänna arbetsgivareavgiften är maxi
merade. Detta tak har under senare år för socialförsäy~ingsavgifterna 
varit så utformat att inkomster över 7,5 gånger basbeloppet ej drabbas 
av avgift. Förutom att ATP-avgiften alltså är maximerad förekommer här 
också ett av~.rag i form av ett basbelopp. Detta gör A'I'P-avgiften pro
gressiv mot sin bas i ett viktigt inkomstskikt. 

1976 infördes vissa nya avgifter vilka tillsammans svarar för en 
uttagsprocent på 0,7 procent. Vidare slopades 1976 maximeringen av ~ndra 
socialförsäkringsavgifter än ATP-avgiften. 1975 infördes ett avdrag på 
10 000 kronor (1976 18 000 kronor) vid beräkning av allmän arbetsgivare
avgift för egna företagare. 
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Diagram 8:1 
8:6 

DIR. SKATT/FAKTOR INK GIFT MAN MED HEMMAFRU LöNTAGARE 

l u i). IU 20(1 l$O lQO l'U ",Q!I "'II SO\} $SO bÖg UO 700 ?SU too tU tcO tU 1000 105.0 1100 lIS0 1200 1210 1:'11)1.1 U\iiil iiill)C 1-4U lSull '-102 

FAKTOR INK 

1912 



u.oo 

11.10 

Ii .10 

18.00 

P'.IO 

pl.CC 

ilLSO 

15.oe 

15.50 

11Loo 

~"'" .SO 

104.QO 

".U .... 
lI! ... 
~ I '.I'!n 

'" il. 

12."1 

U:.Otl 

II.SO 

11.1:111 

lO.U 

lC/.I,i(j 

&.$0 

S.Oj} 

$.50 

e. (jO 

,. .so 

7.("i 

'.iV 

t.(:o 

S.U 
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I stället har bruttolönen, dvs. nettolönen plus avgiften, använts. l ) 

De kraftigt höjda"arbetsgivareavgifterna belyses väl av diagrammen 

liksom även sänkningarna i inkomstskatten. Nettoresultat av åtgärderna 

är dock, som framgår av diagram 8.3 och 8.4 mindre påfallande. Det bör 

emellertid påpekas att eftersom inkomst be greppet är bruttolönen svarar 

varje procentenhets förändring mot ett avsevärt belopp räknat i kronor. 2 ) 

Omläggningarnas fördelningspolitiska effekt 

Vid en teoretisk analys av Musgrave l s typ kan det vara naturligt att 

göra förenklingen at endast betrakta proportionella skatteskalor. När 

det gäller j&ilförelser mellan inkomstskatt och andra skatter är det 

emelle:ctid ur fördelnings synpunkt av central betydelse att inkomst-

skatterl till sin struktur äl' prcsreEsiv med avseende på sin bas, mc;dan 

övriga skatter är i det närmaste proportionella. Det är en vanlig 

föreställning att en övergång från den proGressiva inkomstskatten till 

proportionella iOkatter av ty-p moms och arbetsgivareavgift minskar 

skattesystemetE totala utjåmningseffekt. 

8:10 

vi skall?~'örsöl::a belysa de effekter de ökande arbetsgivareavgif~er

na haft i detta avseende. Det är emellertid dD, nödvändigt att ha någon färeS:äll-

ning om den övervältringen av avgiften. De empiriska resultat 

beträffande övervältring som anförts i tidigare avsnitt 
indikerade att löntagarna som kollektiv betraktat bär löneskatten. Aven 

om man tar dessa resultat för gott är det emellertid inte självklart 

att varj,s enskild löntagare bår "sin" del av skatten. Begränsar Ina.D. 

diskussionen till att vara endast en jämförelse mellan direkt inkomst

skatt och löneskatt står man på fastare mark. Det finns hår från teo

retiska utgångspunkter mycket starka sk.äl för ståndpunkten att en viss 

procent i inkomstskatt i varje fall på l~ng sikt har samma incidens 

som en motsvarande procent i arbetsgivareavgift. Når vi hår granskar 

löneskatten ur fördelnings synpunkt år det i första hand en sådan jämförelse 

som görs, vc.rför det alltså finns starka skål att betrakta en hundra-

lapp ;" 10neskatt som likvärdig med en hundralapp i inkomstskatt. 

l) Bruttolönen år ej lika med löntagarens faktorinkomst eftersom i den senare 
åven ingår vissa avgifter till privat försäkring. 

2) En kompletterande bild av skatteomlåggningarna ges l tabellerna 8.5-8.9. 
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Skatten i relation till sammanräknad nettoinkomst och bruttolön 

Alla arbetsgivareavgifter och sociala avgifter tas ut med lönen som bas. 

Arbetsgivarens kostnad för de anställda inkluderar summan av lönen och lag

stadgade arbetsgivareavgifter. Dessa kostnader som utgör huvuddelen av lön

tagarnas faktorinkomst kan vi kalla bruttolön.l)r figur 8:1 åSkådliggörs struk 

turen för uttaget av de viktigaste arbetsgivareavgifterna. De sociala avgifter 

l tt k '7 o 2 )F" ATP 'f " na har al a e ta vld ,5 ganger basbeloppet. or -avgl terna galler dffiE 

utom att den tas ut i en bestämd proportion av lönen minus ett basbelopp. 

Den allmänna arbetsgivareavgiften däremot verkar med hela lönen som bas 

och tas -et med en enhetlig JlDcentsats, oberoende av lönens höjd. Om 

vi med erl progressiv (rf:gressiv) skatt menar en skatt med växcmde (cw-

tagande) procentuellt uttag betyder detta att all8. sociala avgifte:r' år 

regressiva .: skiktet över 7,5 gånger basbeloppet (f.n. ca 60 000). ATP-

avgiften PI' Pl'O[;'c<;siv för inkomster därunder. F,'~r övrigt är skatterna 

proportionelle. (i;:~lIlstant procentuellt uttag). 

Vill lli20U studera den smnlade bördar, av arbetsgivareavgifter 

och d.en direkta skatten är det lämpligt att studera 

relationen mellan skatterna och bruttolöner. vi l\.an då 1'a en direkt 

jämförelse mellan inkomsten efter skatt och bruttolönen. Detta har 

av flera i'cjrfI3,ttare ansetts vara den relevanta jä.mfÖreJ sen når man vill 
.. . t'" . 3) studera skattemasslg u 'JamnJ,ug . Håller man fast vid de antaganden om 

övervältring som gjCl'ts tidig8.re, anger vidi.re bruttolönen den inkomst 

den anstälj ä.e skulle ha fått om inga arbetsgivareavgifter :;ad<2 funnits. 

Tabellerna 8.5-8.9 anger löneskatternas och den direkta skattens relation 

till b:::uttolönen för en följd av år med början_~9.61. 

Som man kun vänta har arbetsgivareavgifterna sedan 1961 i alla 

inkomstlägen öl;Jtt sin andel av det sar:ll2.de skattetrycket. I dc lägsta 

inkomstlägena ('J.nder 10 000) utgörs skattebördan de senare åren niii3tan 
, 

uteslutande av arbetsgivareavgi:!:ter. Den sam1ad'2 skatten på inkomsten 

10 000 kronor har sjunkit mellan 1961 och 1975 (minskning från 21,6 % 
till 16,6 %). Bakom denna förä.ndring ligger en sänkning av den direkta 

skatten från 18,2 % till O % och en höjning av arbetsgivareavgif'terna 

från 3,4 % till 16,6 % . 

l) r löntagarnas faktorinkomst såsom den mäts i nationalräkenskaperna ingår 
också arbetsgivareavgifter till privat försäkring samt tillräknade pensions
avgifter och vissa direkt utbetalda pensioner. Däremot ingår inte den allmänna 
arbet sgivareavgi f ten vilket dock är fallet i våra beräkningar. 
2) Detta tak slopades 1976 för and.ra socialförsäkringsavgifter än ATP-avgiften. 
Vidare infördes 1975 ett avdrag på 10 000 kronor (1976 18 000 kronor) vid 
beräkning av allmän arbetsgivareavgift för egna företagare. Se vidare appendix 
tabell 
3) Se t.ex. Bentzel [1952] och SOU 1971:39. 
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lön sKatt l \rarea~\{gift 

(FA) pi 
et"'! 
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% /> J. av 
b:c'utto- brutto-
16n lön 

---~-----_._-_._--,----- ._---~ 

10 000 10 3];[j 18,2 " 1j .), 

15 000 15 6e8 20~9 3,9 

20 000 20 808 23,9 3,9 

25 000 26 ooa 26,8 3,9 

30 000 '~ l 
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Tabell 8:6 Skatt i relation till bruttolön 1968. (Gift man med hemmafru) 

(Löntagare) 

Elasticitet l 
Arbets- Marginal- i inkomst 

Direkt glvare- Total skatt efter skatt 
skatt avgift skatt med av- med av-

Brutto- i % av i % av i % av seende på seende på 
lön brutto- brutto- brutto- brutto- brutto-

Lön (FA) lön lön lön lön lön 

la 000 la 687 10,56 6,43 16,99 51,84 0,580 

15 000 16 287 19,89 7,90 27,79 40,93 0,818 

20 000 21 887 22,61 8,62 31,24 40,93 0,859 

25 000 27 487 24,82 9,05 33,87 45,33 0,827 

30 000 33 087 27,36 9,33 36,69 48,27 0,817 

35 000 38 687 29,18 9,53 38,71 55,17 0,732 

40 000 44 287 31,30 9,68 40,98 56,32 0,740 

50 000 54 617 35,06 8,45 43,51 53,51 0,823 

55 000 59 617 36,62 7,74 44,37 58,40 0,748 

60 000 64 617 38,31 7,15 45,45 58,40 0,763 

70 000 74 617 41,00 6,19 47,19 58,40 0,788 

80 000 84 617 43,09 5,46 48,55 63,28 0,714 

100 000 104 617 46,95 4,41 51,36 63,28 0,755 
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Direkt 
skatt J J.. t1,\Tseendc: 

Bruttolön '1 brusto-
(FA) 

JU alT 
U..in 

t~r·".::.t t cJ.ö'n lön 
~-~'---"-"-"'- -~~--'~"'~~-

10 0(;0 10 872 2,60 8,02 10,62 47,64 0,5156 

15 000 16 659 13,05 9,96 23,01 45,51 0,708 
20 000 22 447 17,98 10,90 28,88 45, 0,766 

000 28 234 21,85 11,46 33,:31 50,60 0,741 

30 000 34 022 25,27 11,82 37,09 55,86 0,702 

35 000 39 809 28,74 12,08 40,83 65,94 0,576 
40- 000 45 597 31,81 12',27 1+4,08 63,93 0,645 
5.0 000 57 172 35,95 12,54 48,50 (;6,00 0,660 
55 000 62 471 37,75 11,96 49,71 61,:31 0,769 
6ö 000 67 571 39,38 11,20 50,58 61,31 0,783 
TO 000 77 771 42,00 9,99 51,99 .s1,31 0,806 
80, 000 87 971 44,60 9,06 53,66 67,20 0,708 

100 000 108 371 48,49 7,72 56,21 67,20 0,749 

"--"--~-------
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Tabe:L18:8 

1!a-_rJ~ot<:1 s}:~at t. med ter s1\.c~·~t 

Bruttolön 
sJrfitt l sk al, t l av-seende: eec] 
{if 

Lön (Fit) 
iO av ~ I...~' 

hru.tto18D l .. . Lon 

10 000 11 001 2,08 9,10 11,19 48,61 0,519 

15 000 16 906 12,08 11,28" 23,36 45,26 0,114 

20 000 22 811 16,18 12,32 29,10 45,26 0,772 

25 000 28 116 20,49 12,94 ::53,1+::5 48,85 0,168 

30 000 34 621 23,73 13,35 31,08 55,ho 0,109 

3:5 000 40 526 27,01 13,64 40,11 64,91 0,591 

40 000 46 431 30,36 13,85 44,21 68,10 0,572 

SO 000 58 21tl 34,89 14, 49,04 68,10 0,626 

55 eoo 64 36,52 14,26 50,18 61, n 0,655 

60 000 69 734 38,03 13,96 51,99 63,40 0,762 

'yo 000 80 134 40,83 12,65 53,47 63,40 0,181 

80 000 90 534 43,83 11,64 55,46 12,06 0,627 

100 000 111 334 48,38 10,18 58~56 72,06 0,674 
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f].'abel1 8:9 

--_._--~~----------

tet 1. J_n-
.- lcomst ef'-R 

'v<:~-T'otal sl<::att med t>er s}~att~ 

s~\:att J. att l avseende (-1'\lS(:~2n-' 

Bruttolön av brutto- de brc..tt,c-~ 

Lön (FA) 
bytr~~tGlÖn lön 

----,,--',~. __ ._----_._~~-"'* "'-'--'-"~~'-------'-~-~._'~--

la 000 11 931 0,00 16,18 16,18 23,08 0,918 

15 000 18 431 5,34 18,61 23,95 45,57 0,716 
20 000 24 931 9,81 19,78 29,59 45,57 0,773 

25 000 31 431 12,44 20,46 32,90 50,11 0,744 

30 000 37 931 14,94 20,91 35,85 57,13 0,668 

000 44 431 17,88 21-,23 39,11 59,64 0,663 

~D 000 50 931 20,78 21,46 42,24 63,95 0,624 

50 000 63 931 25,34 21,79 h7,13 71,72 0,535 

55 000 70 431 27,52 21,91 49,43 72,10 0,552 
60 000 76 931 29,34 22,01 51,35 72,10 0,573 

70 000 89 931 32,18 22,16 54,35 75,56 0,535 

f3Q 000 102 150 35,30 21,68 56,99 77 ,92 0,513 
100 000 125 950 40~46 20,60 61~06 -18 916 O.5!.±5---._ 



Figur 8:1. 

allmän 

Avgift 

1$5 . basbelopp 

Anm:. I figuren tas eJ hänsyn till vissa förändringar som inträtt 1915 

och 1916. 

8:1'7 



8:18 

Tar vi istället inkomstnivitn 40 000 kroner har d.en totala 

skatten stigit från 3h ~l procent till 40,6 procc:nt. I,ledan 1961 cDd::t'3t 8 

procent bars av arbetsgivarecvrgifter) är :uotsv8.ra!lde relation 1971 

50 procent. 

Oill vi för arbetsgivareavgiften studerar P:COcclltSo.tscl'nD5 vaTla--

tion rm."d inl;omstniv&n, avspeglas döx tydligt den uttag,;stn~ktur SOIf~ 

. -' , 8 l C '" o l'Yl' J.l1ustrerD::tes J. flgur ~. 'In "\rl Gar ar 7 J~ [.OE! eXJ,:;ulpel bör 5 3.r uttaget 

, 15 -,., '1 .L - O 000 1 f"r :: .. T'~\J' "t l' I~-a +l'l . ..L' 1.0 ,r I' mea pro c er!'!::, 'Ila ln;;Ol,,~~(..en l\. ' ~:.ronor O. -.~ - ~-_- - ~ ~. 

procent vid 55 000 kronor. Dårefter sjun!;:cr utt1J.get och ligGer vid. 

100 Ot]O ·i .. ronoys 3,TSj 11:~(;rrtst utlder uttaget ~.~ id 10 OOG kl'cll0r. 

Löneskatten och ar1.;ctsr;ivareavgif'tcn 2.'1, den typ 'Il har i Sverige 'br1..,kar 

vanligen betral"tas SOUl rcgressi va Detta av två s1(äl. 

För det första baseras ,skatten på arbetsinkomster. Dessas a~del 

av inkomsten avtar vanligen med stigande in},:omster. Detta är ett välbe-

lagt samband från flera inr:cmc;tfördelningsundersöknin,sar och 8;)111 

vi set.t även Sverige. 

det andra menar man att avgiften som procent av lönell &1' 

regressivt utfoTrmd. En modifierad variant av detta påstående iir aLt 

avr;:i.fte-cj2, år mindre progressiva än den direkta skatten. Det seE~n'(~ 

gäller otvi velakt:igt :i. SveriGe -,rilket vi kan se av figur 8: 2. Da:cLa:: 

l " fe- 107') .OD':;il \ar ':;/ Lj. • Som synes stiger kurvan för den dij'ekta skatten mycl~e~ 

brallt. Den andra kurvan däremot företer en mYcY~et måttlig ökni:11g t,O.r.l. 

rr5 000 kronor \(b1'utt.olön)~, varefter den åter sjunker. 

Den direkta skatten är alltså långt mera progressiv än 1öDc~~katt 

Däremot år det e;enerel1t sett inte riktigt att arbetsgivareavgiften 

skulle vara regressiv. Pro~entsat.sen stiger dock) om än långsami; , 5_ 

ett skikt son omfattay ca 90'-95 procent av alla inkomsttagare. Den 

avtrappning som kommer därefter är betingad. av taket i de sociala 
- Jf 

avgifterna (se figur~: l) . Det är inte självklart vilket 

betyaktelseså'tt m2.n s~;;.all anläge;a här, eftersom avgiftstaket n:otE,varas 

av ett tak på de förmåner som år förknippad~ med avgifterna. l ) 

Innan vi nu försöl;:cr besvara den fråga som ställdes inleclningsvi 

beLl'äffande löneskatten och j rJ~omstutj årnningen kan det vara lämpligt 

att del" 11nr, den i två d.elar. 

2) F3r en disk'l'.ssion av denna punkt sec!-lecrbman [1971]. Denne hävdar 
att kOj,Jplingen mellan förmån och avgift just nar uet gäller socia:!.för
säkringen är ohållbar. Precis som fallet är med övrir; offentlig verk
samhet bör inkomsterna ses för sig och utgifterna för sig. 



Figur 8,:2. 
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Direkt skatt (A) och arbetsc;ivareavgiftcr (B) 

,L.:!2!ocent av bruttolön 197Lt 
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a) Ger löneskatten vid en glven tidpunkt nåGot bidrag till inkomstut-

jämningen eller är den inkomstspridande? 

b) -.Har över en längre tidsperiod orrJ..äggningarna till en ökad löne

skatt bidragit till att minska eller öka inkomst.1J.tjämningen? 

Ned inkomstutjärrming menar v i att den relativa fördelningen 

av inkomsterne" efter skatt är jfiUnare än den relativa fördelningen av 
• '. -l 1-

inkomst före skatt. Det betyder grovt rälmat att skatten hEll' gJVl1:; e v v 

bidrag till inkomstutj 3.L'lllingen om låginkomsttagarnas andel av den tota12, 

inkomsten efter skatt år större än deras andel av inkomsten efter skatt. 

Vi förstår då att en helt proportionell skatt är fördelningsmäE;sigt 

neutral eftersoii1 den minskar allas inkomster i SClJ!lDla proportion) oel; allt.~; 

lånmar inlwmstandelarna oförändrade. Man kan också visa att en plC];res::;i·, 

skatt som Yl definierat den ger ett utjäX,wande bidrag medan en regressiv 

skatt verkar inkomc,tspridande. 

lvjed de11 ftrllktl1r som arbetsgivarea"frgiften l1ar står det klart 

att den, trots sin svaga progression,ger ett inlwmstutjämnande bidr2[': 

för irL"-olllster under 60 000 kronor. (Kapitalinkomsternas andel är i dessa 

inkomstlägen låg att den här knappast behöver beaktas.) 

I inkomstlägen däröver verltar skatten förmodligen inkomst spr idande . 

Kapitalinkomsterna är här relativt betydande och själva uttaget ar sorG. 

vi sett regressivt. nånned har vl l;es~arat fråga a). Låt oss nu stude.ce 

utvecklingen över tic.cn och försöka besvara, fråga b) ovan. 

Vi har sett att den endast svagt progressiva löneskatten fft: 

bära en öY-.ande andel av beskattningen av löntagarna under den senast,e 

l5-årsperioden. Det betyder emellertid inte att den sarrLlade at j 

från lönesy:att och inkomstskatt har minskat. Som framgår av Jakol:sson 

f~ Normann [1971t] har utjämningseffekten av inkoill!3tskatten ökat undel' 

60-talet och början av lO-talet. 

Arbetsgivareavgifterna motverkar som vi sett detta endast i 

den mån de år regressiva, vilket de blir först för relativt höga irkoIstel 

De effektex' vi fH.r här kan knappast påverka helhetsbilden,nä.rn~igen att 

skattesystemet totalt sett ha, gått mot en ökande utjä,,"llJling under det se

naste decenniet och att arbetsgivareavgifterna hRr har givit ett litet 

bidrag. 
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Den totale, effc.:kten };an illustreras genom en jä:mföreJs,,~ )j]c~L:m 
o 
arr:i syste~ och 1974 års systenl lllcd avseende på progress:i 

efter skatt. Man karl nämligen visa a-;;-1: vid 12n 

j ämf"0Telse mellan två s:;-stern är ett system Tlied elasticiteter över-
- l t 1J ., 't .,. , l) J' J l" 11' o 8-i.-I., I c1 _tltl rnesl. l~· Jarnnan.Q(? ~31 GlU!lYf:ge..L H.r a~ -L-Gsa lågre eJ.2stiei tc;t.~-

högre ut j vi ser i tabellerna att 1974 års system av 

löneskatt och har elasticiteter som alltid under elas-

ticiteterna för motsvarande system 1961. Det anförda sambandet mellan 

elasticitet och ut j medför att vi därmed kan vara säkra på att 

:::'ystero, är :mera utjämnande än 1961 o ars system, vad beträffar 

katee;crin gi f ta lYdn (makan ej taxer'" . 

Individernas inkomstutveckling under 1970-talet 

Tabellerna 8:5-8:9 anger skattesystemets utseende vid olika tidpunkter, 

men säger inte något direkt om hur skattepolitiken har påverkat olika 

individer. För att genomföra en sådan underSÖkning krävs uppgifter om hus

hållens inkomstutveckling. Sådan information har införts i tabell 8:10, SOl 

anger utvecklingen av real inkomst efter skatt för individer vars löner 

utvecklats som medellönen för a) industriarbetare, b) kontorist, c) kon

struktör och d) sektionschef. De data som varit utgångspunkt för beräk

nlngarna presenteras i tabellerna 8:12 och 8:13. 

För vart och ett av åren under perioden 1971-1976 har vi för dessa 

individer angivit den reala förändringen i bruttolön, den därav föl-

jande automatiska förändr i real disponibel inkomst (dvs den för-

änciring i real disponibel inkomst. som följt på den angivna faktorinkol:lst"· 

förälldriLiSen om inga åtgärder vidtaei ts) ~~aT;"rt den sltJ:U. iga procentuella 

förändringen i rC2,1 inko!J1st efter skat t. Det senare talet framkommer 

naturligtvis 30m en SUlJlma av den automatiska fö:::5ndrinee:l ocb den för

ändring som kalmnit till sttnd genom åtc;årder :f:'r&n statsmakterna. l) 

Man kan göra flera obs i <llislutnine; tt~lJel1en. 

Han ser t ex omedelbart att industrif.;,rbetan:Yl och kontoristen 

haft den mest gyrm"8Tll;lc~ utveCklingen avin;wm"ten ef'Ger skatt 

beror dels på en relativt gyrmc;am utveckling av före 8~:att) 

men skattesysterrlet har också bidragit till clenl'la ut";eekl:ing. Detta 

ser man speciellt de senare åren. För , sektionschefen, 

l) Se Jakobsson & Normann [1974a] eller JakobSson [197ha]. 
2) Motsvarande analys på makronivå ges i Jakobsson & Normann [1975b] E 
k&omNPlettera[n&undersökning av 1970-talets skattepolitik ges i Jakobs~onn 

ormann 1975a]. ' 



Yrkesgrupper 

Industri-
arbetare 
lön 1971: 
29160 

Kontorist 
lön 1971: 
24000 

Konstruktör 
lö" 1971: 
1;3944 

Sektionschef 
lön 1971: 
72676 

1;abell~tveckling av real inkomst eller skatt, 19'[0 - 1976 

1970-1971 1971-1972 1912-1973 1973-1914 1974-1975 1975-1976 

Real Auto- Slutlig Real Auto- Slutlig Real Auto- Slutlig Heal Auto- Slutlig Real Auto- Slutlig Real 
pro- matisl<- real proc, matisk real proc. matisk real proc. matisk 1>;;8.J proc. m"tisk real proc. 
centuell real proc. förändr. reo.l proc. förändr.real proc. förändr. ree.l 'D!'oC'. f'öriindr .. real proc. föriindr. 
förändr förändr.förändr. i löne- förändr. förändr.i löne- förändr.förändr. , lön,=- förändr. f'or6.ndr. i löne- förändr. föriindr. i löne-
i löne- t.disp. i disp. kostn .. i disp. i disp. kostn. i disp. i disp. kostn. i disp. i disp. kostn. i disp. i disp. kostn. 
kostn~ ink. ink. faktor- ink. ink. faktor- ink. ink. faktor- iek. ink. faktor- ink. ink. faktor-
faktor- ink. ink. ink. ink. ink. 
inkoill?t 

3,6. 1,0 9,0 6,2 1,0 0,2 3,8 -0,9 2,9 3,4 -2,0 l,4 
9,8 4,5 6,7 5,8 

3,1 1,2 9,0 3,0 0,7 -0,8 4,7 2,4 4,2 6,6 1,6 5,0 13,J: 3,4 7,4 8,1 

-0,16 -2,4 2,1 1,4 -0,7 -3,2 2,5 -0,3 1.7 5,0 0,3 1,5 10,3 3,9 7,9 5,2 

1,0 -1,2 0,1 1,4 -0,4 -3,6 3,1 0,1 -0,1 4,4 0,11 O 8,0 1,1 3,5 9,2 

Anm. Inkomstutvecklingen för yrkesgrupperna är hämtad ~r SOS: Löner och SIF:s statistik. Utvecklingen för 

1975 och 1976 baserar sig på träffade avt'J1. 

Auto-
matisk 
real 
förändr. 
i disp. 
ink. 

O 

3,1 

-0,8 

1,3 

Slutlig 
real 
proc. 
föränur 
l disp. 
i!lk. 

3,0 

5,3 

0,5 

-1,6 



arl'ctare 

l 

Heal 
proc. 

i 1önc
kostn. 

( faktor-
'irl}~.) 

5,1t-

6,5 

h~o 

4!i5 

2 3 

!\:u.Lo-
rr~atis1~ proc. 
pro~. f6rändr. 
fÖl·ändr L i r(~a1 

i reaJ 
disp~ 

ilJk. 

o~6 

Z,l 

,0 

0,22 

ink. 

3,9 

5~O 

1,8 

-0,32 

3; 
'l 

0,'72 

0;,77 

0,1+5 

--o ,08 

8:23 
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Tabell 8:12 Antagen inkomstutveckling. Löpande prlser 

Medel- Procentuell årlig löneökning 
lön 
1970 1970/71 1971 /72 1972/13 197"3/74 1974/7 5 1975/76 

--
Industriarbetare 

l) 
26 460 10,2 12,1 8, r( 9,5 15,4 11,3 

. 2) 
Kontorlst 21 88S 9,7 8,8 9,6 12,8 19 13,7 

Konstruktör 41 388 6,2 7,2 7,4 11,2 16 10,7 

Sektionschef 68 160 6,9 7,4 8,1 11 ,9 16 10,7 

l) Lönen beräknad som ett genomsnitt för män och kvinnor i alla åldrar. 
Källa: SOS:Löner. 

2) Kvinnlig merkantil personal. Bef.skikt 7; Ålder 24-25. 

3) Manlig teknisk personal. Bef.skikt 5; Ålder 35-39. 

4) Manlig teknisk och merkantil personal.Bef.skikt 3; Ålder 45-49. 

Materialet för tjänstemännen är hämtat ur SIF:s statistik. Utvecklingen 
för 1975 och 1976 grundar sig på träffade avtal samt på antaganden om löne
glidningens storlek. 
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Tabell 8:13 Utveckling av konsumentprisindex under 1970-ta1et 

1970/71 1971/72 1972/73 1973/7h 1974/75 1975/76 

Procentuell 
årlig ök-
ning 7~6 5~9 6~7 9~8 9~0 ö~O 
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en efter skat t. 'rrots en hel a tiden posi ti v utveckling av den reala f'2k-' 

torinkomstl:n iir det endast ett år som han få:' en öJ:ning l den 1'e2J.a 

inkomf;ten efter skatt. Som man kan vänta har åtgärderna hs.ft en relativt 

stor betydelse för j nlwmstutvecklingcn. I de 8.11ra flesta falle·n svarar de 

fbr hlH'ud,J,elen av de Sl'.ltliga förändrinGarna. Fö;:, den enskilde 

är löneutvecklingen tydligen av underordnad betydelse når det gäller ut-

vecklingen av de disponibla inkomsterna. Detta är naturligtvis ett starkt 

skä.l för löntagarorganisationernas missnöje med det nuvarande systemet. 

Det är betec1mande att det år som ger den särklassigt sämsta utveckling

en för alla löntagare är år 1972, som är det enda aret utan några stai:.-

liga skatteomläggningar. 

Utvecklingen s3Jiunanfattas l tabeH E'tal. i for;" b.'" Genomsnittliga ex-
liga procentuella förändringar. vi har ocks~ angivi~ kvoten rnelJan för

ändring i inkomst efter skatt och föråndri:2g i fal~torillkomst eller, med 

anclra ord, den procentuella föråndringen i inkomst efter skatt på varje 
o 

procents förändring av inkomsten före skatt. Av dessa kvoter f:carr,gar 

tydligt att skattesystemet vad gäller löntagarnas utveckling av idwmsten 

efter skatt, relativt sett har gynnat de låga inkomsttagarna. 

Skillnader i löntagares och företagares beskattning 

Skatteutvecklingen under 1970-talet har lett till vissa intressanta skill

nader i beskattningen av löntagare och egna företagare. Basen vid uttag 

av arbetsgivareavgifter är för löntagarna lön exklusive avgifter. För fö

retagarna uttas egenavgiften med faktorinkomsten (=inkomst av rörelse och 

av jordbruksfastighet) som bas. Dessutom föreligger skillnader att egen

avgifterna för företagarna är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Dessa 

differenser illustreras i nedanstående tabl~: 

Jämförelse mellan beskattning av löntagare och egna företagare 

10 % arbetsgivareavgift 

50 % inkomstskatt 

Faktorinkomst 

Bas för arbetsgivareavgift 

Arbetsgivareavgift 

Bas för inkomstskatt 

Inkomstskatt 

Inkomst efter skatt 

Löntagare 

l 000 

909.09 

90.91 

909.09 

454.55 

454.54 

Egen företagare 

l 000 

l 000 

100 
(Avdragsgill vid inkomst
beskattning) . 

l 000 

450 

450 
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Exemplet i tablån visar att skattebelastningen på den egna företaga

ren, under angivna antaganden, är högre än på löntagaren. Rörelseidkaren 

betalar en 9 kronor högre arbetsgivareavgift. Skillnaden i inkomst efter 

skatt reduceras emellertid på grund av avdragsrätten till 4.50. Exemplet 

Vlsar också att basen för inkomstskatten är lägre för löntagaren. 

Diagrammen 8:5 och 8:6 illustrerar hur uttaget av arbetsgivare

avgifter och egenavgifter för löntagare respektive företagare har ändrats. 

mellan 1914 och 1976. Det framgår att dramatiska förändringar har ln

träffat. Belastningen har ökat för båda kategorierna men betydligt Rraf

tigare för rörelseidkarna. De förändringar i uttagsreglerna som ligger 

bakom detta framgår av tabell 8:14. Procentsatserna har ökat likformigt 

i båda fallen men då avgiftsbasen för löntagarna pressats ner kommer 

skattekurvan för löntagare att ligga över löntagarnas 1976. En jämförelse 

mellan diagrammen 8:5 och 8:6 ger vidare vid handen att progressiviteten 

ökat kraftigt för företagarna i skiktet under 7,5 basbelopp. Detta 

beror på det avdrag på 18 000 kronor som förekommer vid beräkningen av 

den allmänna arbet sgivareavgi f ten 1976. Effekterna av det slopade tltaket" 

för andra socialförsäkringsavgifter än ATP-avgiften kan också avläsas i 

diagrammen. 

Nettoresultatet av förändringarna i såväl avgifter som inkomstbe

skattning framgår av diagrammen 8:7 och 8:8. I båda fallen ligger kurvan 

för löntagarna under rörelseidkarnas. Den viktigaste förklaringen till 

detta är, som nämnts, att vid given bruttolön basen för uttag av såväl 

inkomstskatter som avgifter är lägre för löntagarna än för rörelseidkarna. 

l) Vad gäller 1974 bör det påpekas att en del av sjukförsäkringens finansie
ring fortfarande skedde vid skattsedeln. Löntagarna bidrog dels med en 
arbetsgi vareavgift , dels med en "egenavgift If. Rörelseidkarna betalade en
bart en egenavgift som dock var väsentligt högre än löntagarnas. Dessa 
skillnader finns emellertid "inbyggda" vad gäller jämförelserna i dia
grammen 8:7 och 8:8 
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Tabell 8:14 Olikheter l avgiftsuttag för löntagare och egna företagare 2 ) 

(l) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6) ( 7) 
Allmän ar- Arbetslös-

Sjuk- Yrkesska- Folk- betsgivare- hetsför-
ATP försäkring deförsäk. pens lon avgift säkring Diverse 
L F L F L F L F L F L F L F 

1974 10,5 10,5 3,8 
l) 

0,4 3,3 3,3 4,0 4,0 0,4 

1976 11,0 11,0 8,0 8,0 0,4 6,2 6,2 4,0 4,0 0,4 0,7 0,7 

l) Jämför dock not .1, s. 8 27. 

2) För ytterligare kommentarer se tabell 8:4. 
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Kapitel 9. Beskattning av energi 

Inledning 

I denna rapport skall vi ägna huvudintresset åt en skatt på pro

duktior.si'a..":torn JOTQ. PCJr att öka konk:::>etionen tar Vl !ner specifikt UIll) 

en skatt '~på energi. Den analysapparat som presenteras kan emcllel,tid di

rekt användas å'Ten på råvaror av typ wineraler. 

För närvara.ndc använder Vl ess i Sverige inte aven enhetlig energi

skatt. I stället har vi ett energiskattesystel~ som består aven lång rad 

olika skattetyper. Som frarJ',går av tabell'l kan Vl särskilja tre huvudtyper 

nå'llligen den allmänna eDergiskatt.en~ bensin- och brännoljesl:at.ten samt de 

särskilda skat.terna på motorbränslen. Inom dessa huvudtyper förekommer en 

omfattande differentiering mellan olika energislag. 

Senare i avsnittet ger vi en detaljerad bild av dagens energiskat

tesystem. Dessförinnan skall vi emellertid diskutera varför vi hal' en skatt 

på energi samt analysera verkningarna aven sådan. 

Varför skatt på energi? 

Fyra viktiga syften med ett skattesystem kan sammanfattas på följande sätt: 

l Bereda utrymme föl' den offentliga sektorns långsiktiga tillväxt 

II Verka utjämnande på välfärdens fördelning i samhället 

J.J.J. Vl""::,ra ett medel i den kortsiktiga stabiliseringspoli.tiken 

J.V 'v'erka för en effektiv al1oJ;:ering l tid och rum av s8Juhållets 

resurser 

I princip bar varcle skatt effekter, positiva el1",:r neGativa, J. 

r~mntliga d2ssa aVEeenden. Det vanliga C',r emeJ.lertid att en ens}6ld. skatt 

[jom ekonomisk"t>})olitiskt med.el endast år intressant få:: att u11pnå <c;tt e1--

ler ett par av de angivna syftena. Vad gäller en skatt Energi torde 

finansipringsas:pokten (i) och a1101cer:i.ngsaspekten (iv) V2.ra de l~lest disku

tc~caa.e . 

Energiskatten som en finansierings skatt 

1 skat tecleclatten under 19"(O-talet har det rests ];långa fö.rslag om att saTf,-

h&lJ_CT,S resursbeLov i större utsträekninr; än hittills bör täclms genom 



Tabell 9; 1. Erlagd sl\:att på enel?Jf,1. 

milj kr, 1957 - 73 

Är 
Allmän 
energi
skatt 

Bensin
öchbränn-
oljeskatt 

och dri\'illedel 

Särskild l 

skatt på 
motorbråns1en 

--------_._---------
1957 86 706 

1960 535 835 

1965 72 r
( l 431 

" 
19 r{0 995 1 nO 
1974 l 636 l 798 

l). InfBrdes 1966 

Källor: SOS Indirel\:t beskattning 

Riksskatteverkets årsbok 

229 

SUl!l1lla 

792 

l 370 

2 158 

3 210 

3 663 

9:2 

, 
4 
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skatter lagda direkt på produktionen. En anledning till detta år den van

liga uppfattningen att vissa nu använda skattetyper skulle vara i någon 
'" . l) lTIenlng overutnyttJade. 

Äveno;:n beteckClingen skatt direkt på prOduktionen inte är helt en

tydig förefaller det klart att prod.uktionsfaktorskatterna hör till elen 

kategorin. Di t brukar man också föra olika bruttoutgiftsskattAr och brut-

tointäktsskat-':ey la;/~?, på företagen. 2) 

När encYt';iskatten diskuteras i sambcmd med problemet att bereda ut

rymrr.e för (fil1<insiera) den offentliga sektorns tillväxt är det endast myc

ket sällan det hävdas att energiskatten tagen för sig skulle utgöra ett 

effektivt medel, Snarare anses det att energiskatten skall utgöra ett 

komplement till skatter på andra prOduktionsfaktorer för undvikande av 

snedvridande effekter. Förklaringen till denna syn på energiskatten är 

kravet att en finansierings skatt skall ha en bred och stabil bas. 

Kravet på en bred bas motiveras med att man vill nå de önskade 

skatteintäkterna utan att behöva göra skattesatserna alltför höga. Vissa 

negativa effekter av beskattningen som t ex sl'~attetrötthet och tendenser 

till skatteflykt anse" nämligen ofta tillta lned skattesatsernas höjd. 

Kravet på stabj litet i skattebasen innebär att man försöker undvika skat

tekållor vars baser är känsliga för förändringar i skattesatsen. En 

finansieringsskatt på enskilda produktionsfaktorer bör sålunda inriktas 

på f::tktorer med låga utbudselasticiteter. Detta är i själva verket ett 

av skälen till att bland produktionsfaktorerna arbetskraften kommit att 

beskattas särskilt hårt. 

Om skattebasen är känslig för variationer i slmttesatsen kOIil.i'uer den 

att eroderas vid en skattehöjning. Detta kan vid givet. intä1:tskrav tvinga 

upp Ekattesatserna på en oacceptabelt hög nivå. I s,jäl'l3. verket kan också 

den efi'ekten uppstå att en ökad skattesats leder till reducerade skatte-

1) En 8.nalys av skälen till intresset för skatter direkt på produktionen 
återfinns l 

statliga ut~cdnirgar 
och SOU 1962;: 2:). 

re i flera 
iden. Se t ex SOU l • l -' 
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. t "kt l) . J k tt k ~J' lll-a,- er. Av detta drar Vl slutsatsen atG en sca som ger Ta:::clga 

allokati va effekter bör undvikas som finansieringsskatt . Denll3. sl'.ltsacs 

förstärks naturligtvis av det centrala faldu-,'11 att allokeringseffekterna 

som regel ger upphov till välfärdSf'örluster.
2

)Om emellertid allokerings

effekten vore önskad därför att den korrigerar för någon brist i marlma

dens sätt att fungera och därigenom ger en välfärdsvinst, kvarstår ändå 

. en konflikt mellan allo},eringsmål och finansieringsmål. Ju båttre allo

keringseffekten är aven skatt i den meningen att en stor förbruknings-

minskning uppnås, desto särnre är JU skat ten som finansieringskälla. 

Energiskatten som allokeringsskatt 

När vi nyss ci~skuteJ_'eJe eDE:rgiskattens roll från fi.r:ansieringss;rnpunkt 

konstaterade vi att dess frärusta betyJelse låg i att utgöra ett komplement 

till andra produktionsfaktorskatter för undvikande av snedvridande effek

te::' på resursallokeringen. Energiskattens roll skulle hår kunna sägas 

vara att förhindra en sänkning av relativpriset på energi och kan då sägas 

spela en allokeringspolitisk roll av passiv karaktär. 

Från andra utgångspunkter förordas ibland att energiskatten skall 

användas för att höja relativpriset på energi. Hårigenom skulle energiskat-

ten konmla att spela en aktivallokeringspolitisk roll. Vilka är då de al-

lo}~eril1gspolitiska lnål inan vill nå med en energiskt:ttt? Låt oss betra}~ta 

några svar som givits på den frågan. 

Det hävda.8 sålunda ibland att energi bör beskattas dårföT att' 

energifTclJnstållningen ger negativa, effekter på miljön. Kå:::'nkraftv'erl\:eIl 

släpper ut vanunvatten, viss radjoaktivitet m IL Vid förbrånnine; av olja 

uppstår svaveldioxid, koldioxid, sot osv. Att reducer"," dessa negativa 

mil,jöeffekter genom att beskatta energin som sådan vore emellertid att 

dra felnktiga slutsatser, 

i stället s,jälva cmjs 

Inom ramen för en god miljöpolitik beskattas 

Dårigenom ger man t ex oJ5 ekraft,-verket 

ett incitament att reducera utsläppet av svaveldioxid lltan att man onöd:i gt

VlS förd;rrar energin. Det förekommer också att man diskHterar oli};.a skatter 

på energi som medel att nå trafikpolitiska mål. För att minska privatbilis

men har det t ex föreslagits att drivmedelsskatterna skall höjas. nisken 

1) Vi diskuterar hår ad valorE:m-skatter. Vid styckeskatter kommer JU 
alltid en mjnsh:ad förbrukning att sänka skatteintåkterna. 

2) Detta samband kommer att klargöras närmare i ett av slutrapportens 
teoretiska avsnit (~. 

3) Om man inte dessutom av någon annan anledning önskar en generell 
dämpning i energiföl'l)rukningen. 

K och Ståhl, I [ln1j], Miljövård och 
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år då den att resultatet endast blir bränslesnålare motorer och mindre -bi-

1ar men lil;_a Yl:yck.et bilkörning, Det kan också hävdas att den privata bil

åkningen endast är ett problem i storstäderna och där endast vid speciella 

tidpunkter och fÖT att lösa köproblemen under rusningstid är en drivmedels

skatt ett så trubbigt medel att det sannolikt inte skulle ingå en en ra

tionell trafikpolitik. 

Energiskatten i energipolitiken 

Mycket taJar för att m'tIl l prlnclp bör begränsa användandet av energibe-

skattni:;lgel1 till att g5~la olika energipolitiska mål. Eftersom energifrå· 

gorna Sedan en t.id är högaktuella kan det vara av intresse att se litet 

närmare på hur energiskhtten skulle kunna användas i detta sammanhang. 

Låt oss då börja med den triviala men viktiga observationen att det 

l en decentraliserad marknadsekonomi av svensk typ är priserna som bestäm

mer energiförbrukningens storlek och dess fördelning på olika energislag. 

Energipriserna är därför också av avgörande betydelse för beslut om in

vesteringar i de extremt kapitalintensiva anläggningar som kraftverk av 

olika slag utgör. Typiskt för kraftverken är vidare att de har mycket leJ.ng 

fysisk livslängci. Mot cienna bakgrund framstår det som särskilt viktigt att 

just energimarknaderna f1.wgerar väl så att priserna ger ett korrekt besluts-

under:La.e;. Om marknaderna är imperfekta i något avseeLde bör man l:unna göra 

stora samhällsekonomiska vinster på att med hjälp av t ex en energiskatt 

för detta. p, andra sidan kan naturligtvis en intervention på 

rui1rknaden som bygger på felaktiga premisse:~ ge upphov till stora välfård_s

förluster. 

Vi hGX tidigare påpekat att energiskatten i Sverige snarast är ett 

energ:L bestående av flera skattetyper . Nål' man i diskussionen 

om energipolitiken i allmänna ordalag talar om att energiskatten ska11 

höjas är det ofta mycket oklart viJken typ av förändring som egent-

ligen avsef3. Slmll vi höja 811a exi;3terande energiskattecoatser? Eller nöja 

oss med c~tt öka besl~attningen av vissa energislag? 81mll skattebelastningen 

vara densa'illna på c.e besl\.uttade energislagen? SkaJ} vi ke:.nske infö:ca en 

helt ny typ av energiskatt? 

En adekvat reform av energiskatten måste bygga på en klar uppfattning 

om vari energiprobl.ematikeil egentligen består. Vi måste alltså kl5.rgöra .. rad 
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det är vi vill åstadkomma med en skatt. Debatten har visat att uppfatt--

m.ngarna bryter ,,:Lg starkt i dessa frågor. Det råder således en betydm:5,e 

oenighet om vad som är en korrekt verkliglletsbeskrivning vilket också ör 

helt nat'urligt) eftersom en framtidsbedömning ingår som en cE.:ntra1 kompo'-

nent i denna beskrivning. 

För analy~,ens skall skall Vl här för s cb:::. fånt':a Vl ssa centrala draG 

i den energi debatt som förts genom 8.tt ge trE' tolkni;~0d,r av vad som anses 

vara Sveriges hU'Tt1dsakliga energiproblem f"ör närrarande . vi slmll ocksl\ 

diskutera vilka implikationer de tre fallen h&'L' för en energiskatteutform-' 

nlng. 

Det grundläggande antagandet i detta fall år att Sverige ,liksom övriga 

länder på sikt kOIrlJ11ET att drabbas aven allmän brist på energl. Oljetill

gångarna anses V810a på upphällningen, samtidigt som man är starkt pessi

mi E.:tisk betriiffcmde möjligheterna att få fram ac:ceptabla alternativa. 

energikällor. Ingripanden av myndigheterna är nödvändiga,eftersom mark-

naden av 01 skäl inte fungerar så att dessa förhållanden avspeglar 

sits i den aktuella prisnivån på energi. Vid någon tidpunkt inom en relativ 

snar framtid kCJInmer de m:eglerade energipriserna att börja stiga mycket 

snallbt < För att unavil:a alltför drastiska omställningsproblem i samhäLLet 

när detta inträffar bör vi redan nu genom att korrir;era prisn5vån [Se 

ö]-\:ade ine it~nncnt till investeringar i enerBibespa::-a,nde teknik på bred 

l e .Jc .. 

Med det syns5.tt som här Antytts bör energis}:;atten utformas som en 

generell och 1ikfo~'mig skatt på all energi. Detta kan ske genom att skat

ten får utgå med visst belopp J>2:1' förbrukad kY/11. 

r~n annc?l1 tolkning av enoTgiproblemet utGår från ollservationen att råenergi 

(sol, vind osv) förekonJJ112r mycl<.:et rJ.kb.gt. Det/ca ger UPIJhoy till en helt 

att l)eskat ta 

enligt vilken l~ct vere :princ:ipiellt fel 

B:-:'lvudpr0~)lel'lE:t på lån2!: sik.t är att överföra 

råeGcrgin i forTIler som kan l1yttiggöras. Sannol:iJ~heton a'tt vi på mycket 

lång si]"t skall fr5,göra oss från problenet med ene:cgiknapphet anses vara 

stor. Vissa l)Tognoser tyder t ex på att 1)ridres,ktorn kan komma i kommersi-' 
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elI a11\råndning under 1990-ta1et t vilY;..et skull'e ge oss r::tt andrlun l vä.Jl"t:[in 

pä fusions- och/eller solenergin. 

Den slutsa.ts som dras av detta resonemang är att dagens energiproblelCi 

är av övergående natur och knutet tiD. de energibåyare SOTf1 för närvarande 

används, dvs i fDn;ta hand olj<::I" kårny.raft och vattenkraft. De åtgärder 

som man då vill vidta bör ta sikte på dessa och jy,i,e påverl":o. sådana ener-

giformer som kan komma att utvecklas i framtiden innan dessa fått Vlsa 

sina effekter. Om problemen är av sådan natur att beskattning bör använ-

das som ett medel att lösa dem bör denna formuleras som en skatt enbart 

pä Vlssa energi bärare. 

Vi har tidigare påpekat att de samhållsekonomiska kostnaderna för 

inhemsk energifra,"1lst2~lning (kärnkraft, olj2krai't, vattenkraft) sar:nolikt 

de företagsekonomiska på grund av negativa miljöeffekter. vi 

har också håvdat att detta problem i princip bör lösas I:Jed 

och ej med skatter pä olika energislag. Ett viktigt problem som faller 

under den aktuella r11briken och där en (särskild) energiskatt kan bli 

aktuell gåIler frågan om vi för nårvarande exploaterar jordens oljetill

gångar i för hög takt. Vi skall :i nte 112:;.1' fördjujJs. oss i denna p1:'oblemati!-?) 

utan b10tt kow,tate::ra att om det kan göras troligt at,t dagens oljepris är 

för ]}tS;+' så erbju_der en olj esl\".att en lösning. }iJl1cllertid är frågan om olj e

tillgångarnas optimala exploationstax,::t ett globalt problem 0.2.1' en isoler&,d 

syensk lngnts är ay liten betydelse. 

e) 

Under denna rubrik skall Yl presentera en optimistisk syn på vår ene1'gi-

fo" .... o l t o "1 o l o • - t H l . l . , . rSOj:Jn1ng pa \".or'- saya som pa ang SlK .. e a energlIJrob emet konstl-

tueras eger,i.,Jigen av f";,tt yi löper stora risker att utsättas för tillf8~li-

ga stöJ-pingar i ol~jetillförsel. De oljetillgångal' som rör närvarande 

exploateras är begränsa/le till vissa länder. Detta VE1.r grundvalen for 

dandet a'j" OFEC-kartellen som lyckades åstadkoITh'l1a en mycket kraftig böj 

av p1:'iset råo1Jt1. Dagens höga o1jepris är såh::des resultatet av monopcl-

l j P:roblematiken är grundligt utredd av Robert 881m-, i arti1:·,eln: Att för
valta våra änclliga naturtillGQngar~ Ekonordsk DC'butL 1::;7L :8. 80101-1 vi~;ar 
att or;. a~{' ,fin den dj C)}~ont,cy~; c3 

en 
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sbildniDg och ej ett uttryck för l&ngsiktig energibrist. Om OPEC kan 

upprätthålla detta pris även på längre sikt åocerstår att se. Den 

tionslinje vi nu försöker spegla hänvisar emel1ertid till att histol'ien 

hittills inte uppvisat någon på längre sikt lyckad kartelll)ildning mellan 

råvaruproducenter, Man ser därför oljeprishöjningen som ett mycket tempo

rärt problem som emellert3d kan komma att upprepas. 

För att undvika att drabbas onödigt hårt av leveransstörningal' och 

temporära prisstegringar i f'ramtid·,;n menar man att vi bör sprida 01;jeimpor-

ten ti11 så många leverantörer som möjligt samt dessutoJn bland annat öka 
c var . j~vl-:n vid den aktue11a tolkIl 

tikenhar energil)lesl;:attJl~ngen i form aven olj eskatt en lJetyc1ande roll atet.. 

spe1a. på dentl:::' våg kan man nämligen få riskerna för temporära 1everans

störningar med därav följande tillfälliga prisstegring8_l:.' att återspeg1as 

i det inhemska oljepriset ~ Via variationer i nivån på en 01jeskatt sImlIe 

vidare genomslaget på det svenska oljepriset vid f1uktuationer i cif-priset 

kunna hållas på en låg nivå. Med aktiva åtgärder av detta slag skul1e 015e

skatten kunna ges en anticyklisk funktion. 

Effekter aven energiskatt 

I detta avsnitt ska11 vi på ett allmänt teoretiskt p1an diskutera VIssa 

verkrd.rle;ar aven skatt på energi. Denna antas för enkelhets sku1l vara ut

forrnacl som en generell skatt per förbrukade kilmrattimmar (k'ifn). Vi bör j ar 

rr:ed att studera de kortsiktiga effekterna på priser och kvantiteter på 

em,kilda varu- och faktormarkna.der. Detta ' bl' l '- - '1 ger en ln lC.~ l de Ollta an-

passn 811l-2r som en energiskatt kan väntas utlösa. 

I 8.vsnittets senare del skall vi genOlTl att ta hånsyn till o1ika 

av o2ro2ilden mellan ekonomins se}ctorer försöka s r;ågot om skattens 

effekte:t' på sikt. Analysen blir då mer makrolJetcnad. Speciellt 

ska11 vi disl<:utera skattens allokerin siga effekter samt effekt,er på 

den personliga inkomstförde1ningen (dvs. skattens incidens). 
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Energimarknaden 

Figur l avser att s skt il} ustr2y-a nlar}~nadsDilc1en för 
.1) 

energ]. 

den v0rtiJsala axeln angc::s iset och på den ;'wrisontel1a förbrukad 

kvant i t e:: t .' i kHI1. Den bor:isontt-'lla linjen S anger utbudskurvan. 

Utbudet antas allt vara fullständigt elastisl:L, a,r ett uttryck 

för att Sverige hm varlera energiförbrukning J.nom vida gränser utS"ll 

att j)ri set påverkas. Sl~älet till detta är att det genomsnittliga energi-

priset är bestämt på världsn~arlmaden, vilket i sin tur beror rJå oljans 

dominel'ande roJl i vår energiförsörjning. 

Linjen D anger den svens};:a efterfrågan på energi vid olika prlser. Vi 

har allt marlenadsjämvikt vid priset Vo och k\rantiteten fO' Ett sätt 2>l,t 

åskådliggöra införandet aven klih--skatt (t öre/kvJh) är att skifta utbuds 

kurvan uppåt till S! i figuren. Detta illusLcerar hur energj :oroJ:c.centernas 

er utformad som en styck8katt erhålles ett parallellskift i utb11i.l.f;kurve.n. 

Skattesatsen är oberoende av priset.
2

) 

Ny jämvikt efter skattens införande erhålls vid kvant i teten fl' 

som ar lagre än f O o vi ser av figllren att det inhemska priset stiger med 

skattens belopp. Skatteintäkterna all.ges av den streckade ytan, 

Observera att ju mer elastisk efterfrågan är desto mer reduceras 

. f" b " ., l tt . f'" 3) DJ t' . t i . f' f' o , energl OT, 'r1.~ .. Knlngen nar s ~a ~ en. ln ors. ~ _as lCl' e :'E-::n J e ·-rer rag3.Il DC-

ror bland aDnat av i vilken utsträckning det finns möjligheter att substi

tuera energi med andra produktionsfal~torer och varierar naturligtvis starkt 

mellan olika delmarknader. 4). Efterfrågeclastic:iteten på energi 80m pro--

duktiansfaktor ih' ocks(\' högre ju lller elastisk efterfrågan är på den :oro-

dukt vid vars tillverkning energi används, samt högre ju större andel 

energikos"~nadcl1 är av de totala IYr'oduktionskostnaderna vid vanlf:camställ-

ningen. 

l Striingt tac;et existerar naturliGtvis ingen n;,arknad fö:~ energi som sådal] 
men väl på olika energir;lar: som olja, kol och elektrisk krai"t. Att reson'"ra 
i termer aven enere;imarknad har emellertid vissa pedagogiska fördelar. 
2 )'Vid t,+ v~:~,ri ;.::1.<.:atte~J(~lt.scn l :rn~~: 

3) Jfr. den streckade linjen D' i fiRur~D sonl 
eftcrfråGcföf}H:;,lls:-nå.cn än v(:'.d D gör. IvIjnsknine;r;u 

mer elastisy:a 
förbru.knjng bJir 

SOlU S'fnes ~3torre l detta fa114 
4),Som~ en l 8:ä11cr att [;ubstitutionsPlöjlip;heterrla ÖT större ])8, 
l~:inc; si:t;:t. slJ-;:t, Jl~t gnnd av <;1t,t fsktorkGmbinationen i stor ut-
str8,cknJ.np: av kar)] taluLrustnJ.ngen. 
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f o energiforbrukning (kHh) 

En varumarknad 

Från obser"fationen att det inhemska energi:Jriset stiger med skatten3 fulla 

belepp drar vi slutsatsen att en c3katt ej kan övervåltras bakåt 

prodLlcent,erna av t~nerg] .. Resultatet måste i stället bli att skatten leder 

till höjd.a 
. 1; 

Ju sän!re substicutionsmöjligheternu är meJlan produkt~lonsfaktorerna ' 

och ju högre kostnaden är för energi i förhållande till företagets totaJ.a 

kostnader, desto kraftigare blir effekten på kostnadsfwlktionen aven glven 

prisförändring på energi. 

Effekterna av de skiftade kostnadsfunktionerna 

illustrer8,s som skift till vänster i utbudskurvan
2

). 

på 

I 

varmuarknaden kan 

har vi, lli"1-

der förutsättning av fullständig konkurrens, illustrerat effekten på pr 

och kvantitet aven vara vid vars framställn5.ng energi är en produktions

faktor. I utgångsläget före skatt råder jämvikt, vid priset Po och kvant i -

teten gO' 
Efter skattens införande gäller utbudskurvan 2:MC' och varupriset 

kommer att stiga_ till Pl' Den omsatta varukvantiteten på marknaden kommer 

också att recuceras och mer så ju mer elastisk efterfrågan år. 

Vi har konstaterat att ene::rgiskatten ej kan överväl tras på energlpro-

ducentenliL Det är då av intresse att ställa fråge,n vem som l stället 

kOlrJller att fil bära bördan? En del av svaret kan VJ. få från figurQ;2. Skiftet 

skatten. Re3ultatct bl 

l) 1 .. ,falle:: ~är proclu~tionsfaktorerna cilivånds i fixa proportioner 
(LeontJd --])I'oduKtlonsfunktJ.on) kan en skaL t jämsti:Ulas med en 
b.futt.oS}~~.tt på företaGets totala kostnader. (Jfr. I\11JS8raVe, R.A. 
~1:k.2.tl]:c ]i lnance 1959, s_.·31J~) D~~tta fal] kan vara av viss relevo'ns 
Sl c- • 

2) S ();\' ,j ·c: '1.1" ].:; ;1 

Vor (MC). 
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I 

l.: MC 

a / IMC 

d 

c 

D 

kvantitet av varan 

o sem vi set.t> att priset stee; (med ab i fie;uren). Ofta formuleras detta sa 

att det s};:er en övervältring framåt på konsUJl1enterna av skatten. Å andra 

kaJ) iJJ.te ljris UPI)D.äva hela den a,r skatten betingade kost-

1 "k' I l' l t l . Il ' 'd l" l) ~ , nanso nlngen, ae. en.1g1e me( den partle. a lncl ens aran urar "Il l 

[,lutsatse:c att bördan av skatten på kort. sikt fördelar sitS på konsumenter 

och i proportionerna ab/~c )-~2) Ju mer elastiskt utbudet år 

elastisk srt är desto kraft ie;are blir överviiltri{j~f,n 

t, 

Ber0<211de på olikheter i produktionsstruktur (utbudselasticiteter ) 

och e:fL erfrågefijrhållandcl1 (eft erfrågeeJast ie i tet er) för olika varor kOIllmel 

en tt att förändra priserna i mycket olika grad. Detta betyder att 

de relativa varunriserna (liksom de ------- " 
faktorpriserna) komIner att 

förändras, vilket i sin tur leder till en kedja av omallokeringar i ekonomin 

Av detta förstår man att den partiella analys som nyss presenterats, inte ka 

ge en fullständig l)ild av skattens effekter. vi skall <lärför i fortsättnL,ge 

övergå till '" 'kt 1 4) JamVl>- 'sana ys. I samband härmed för vi oc1~så upp 

analysen på en mer aggregerad nivå. 

1 av den partiella incidenslåran återfinns b1.a. i Rechtemrald 
H.C., ,Tax Incide~jce and Income Red:istribution, Detroit 1971. 

2) ytan abd :::: en börda (minskat konsuItlent- oeb producentöverskott ) utöver 
själva skattebetalningen som vid linjära efterfråge- och utbudskurvor också 
fördele.r s konSUTIlf2nter och producenter i proportionerna ab /bc , 
3) Dessa resultat av den partiella incidensläran ger bara led j den 
process SOlf, bestHmmer den s1 utliga incidensen av skatten, och muste därför 
tolk",-s me,;' stor fÖ·c",il<;tigi.1et, En ölming i priset på en viss vara på grund 

helt neutrala verkningar ur incidenssynpunl:t, om 
för 

konsumenterna tl:.r lätt viJ.scleC:.andf:;. 8;\a11 man i ett fall ntinmda 
kunna peka ef'fe}:ter fördelningen av hus1l3.11ens reala in .. 1zomstel' 
l11~ste dessa c.~J.lt l;orrnlCl "the souree of 
II} En över'si k.t av modern sl?:attetcori i termer 

, F' ~, fJ~[1,X Ine Theo!~v: 
(",-< ','0'"-
o.J I.'...l. ___ ,_ 

side", 
av generella jämviktsmodelleT 

Effecftf:> of Taxcs on the 
"\T;~ J.. '\TT T 
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'liä en e.:v sl'.:s:t.t0ns effekter när vi betraktar hela ekonomin år det 

ofta både nödvändigt och önslc:värt att arbeta på en starkt aggregeraCi n 

För våra en skall det visa Slg l~hTlpligt att skil,ja meJJ .. an den kon'" 

kurrensutsatta (K-sektorn) och den slcyddade sektorn (S-sc:~,,-torn). Tj.ll K-

sektorn hör den del av 

kurrerar med importvaror 

som arbetar på export eller som }mn

hemmamarknaden. K-sektorn omfattar alltså 

större delen av industrin. Till S-sektorn hör framförallt t,jänstesektorn 

och bostadssektorn. 

Vad gäller energiskattens övervältring år det vår tes att bördan t 

sist .i .. ____ ._. ____ ligger löntagarna. De relativa faktorpriserna kommer 

nälaligen sannolikt att förändras till löntagarnas nackdel pil lång sikt. 

P o , 1 t l . - .. 'J' 1) c . a grunc'. av c.e re .. evanta teoret.lska Ullderlagets bracl\. .J.ghet samt fnin-

varon av empiriska undersökn , dår h&;cnsyn tas till de totcl.la 

na aven föråndrad energiskatt skall påståendet em'.::llertid endast UIJJ)fattas 

som en informerad gi . 'resen 'bygger starkt på det faldlrm att Sverje::;e 

är ett land m.ed starkt utlandsberoende som bland annat yttrar Slg i en stOl~ 

faktorrörlighet över gränserna. Vad specie_Ut gåller arbetskraften antar 

man dock 

ningar kan formuleras att utbudet av arbetskraft till ekonomin ,30m helbet 

ar oelastiskt medan utbudet av övriga faktorer är el<:tstis,kt. 2) 

På basis av deSBa förutsättningar k.an "lrgu~mencation samman" 

fattas P2> följande sätt: En energiskatt öJc,ar företagens drL::-tBko3tnade::.'. 

Vid. fasta, viixelkurBer kan l 

höjningar. Detta leder till en lönsamhetsminskning som kmnmeI' e..tt utlösa 

försök att reducera ersättningen till produktionsfaktorerna. Världs:aarJc-' 

nadspriset på energi (olja» går ej att påverka. på grund av internationell 

konkurrens är även möjlgiheterna att preBsa priset på kapitaltciäEster mycket 
3) 

begränBade. Detta kapitalpris (PK) kan uttryckas SOB 

där P
J 

är priset på investering~~vare.., r räntabilitetsnivån och a avskrlvnlne 

takten. Priserna på iEvesterinr;svaror är i hög grad internationellt be

st8J1lda. Vidare gäller att en Bjunkande räntabilitetsnivå kan ge upphov till 

kapitalflykt. Kvar står då som övervältringso'bjekt arbetskr'aften m.ed sitt 

oelast iska utbud till ekonomin som Lelhet. Vi förväntar o,-:;s Ciiirför att 

energiskatten temporä.rt leder till en lågTe ökningstakt i företaGens kost

nader för arb,?tskraf"tcn iE, som annars blivit faJlet. 

, 
låg under det rescl:J.tatet, att 2:1 

'li l"i .," t s l '~~ sa!1~<) __ JY:, J.on aGar~la, f30Tll 

at for 1 :100 .. 

vc.:~1\lci.,de0 naJ~·i11art.: J~ J'hl\.ousson, U~') och HOrlfl8..rlD .. G~ 
·!'<::lT7t·r, ... "'l" .. ·,~~1/"..-,-l--i~y.,-7"V'.,.",, r,"," .,· ....... -h"J-r~"'C ........ ....--, ___ ,_..,~_!. j (",'-r). I._.J_ _":. \ .' 

]OllS--
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Gi vet att övervältras på löntagarna uppstår en tendens 

till en regressiv incic.enseffekt. Löneiny..omsternas andel av totalinl<::omsten 

som bekant ju högre den senare blir. Nu kOIlli'1ler emellertid oCkså 

de relativa varupriserna att förändras som en följd av energiskatten. Varor 

med högt energiinnehåll stiger i pris jämfört med andra. Om emellertid 

konsurntionsbenågenlleten av varor med hÖGt energiinnehåll inte varierar e· 

matiskt med inkomstens storlek kommer fördelningseffeI;:ten från inkomstan--

vändningssic1an att vara neutral. Eftersom en sådan neutral effe};t verkar 

sannolik skulle skattens effekt :på inlwmstfördelningen vara regressl v 

nå!' 11änsYll tas till alla effekter. 

Genom att energiskatten övervält,nes på arbetskraften kan sannolikt 

lönsamhetsni i K--sektorn i stort sett upprätthålla~; 

grund av de förändrade srelationerna år det emellertid 

uppenbart att vissa särskilt enere;iintensiva hranscher kommer att drabbas 

av försämrad lc)nsamhet. Exempel på sådana branscher är j ärn och stål samt 
l \ 

pap}Jcr och massa" -I I dessa bTanscher oclzså de kraftigaste al10--

keringsvel'Kningarna v::ca nyinVesteringar l energibesparande teknil:c Här 

kan man också tänka sje; försöl, till övervältring av skattebelastningen på 

basråvarorna maJm ccll virke, vilkas värde allt skulle reduceras för 

ägarna. Detta s·:'ul.L dock sannolikt m0tver·Las aven ökad export av oföräd-

lade ser ju är internationellt bestiimda. 

I kOl1lJuer varupriserna att höjas som ett resultat av sKatten 

Om VI aiJ.tar att K-sektorn är löneledande kOll1mer emellertid den av skatten 

genererade dämpningen i löneutvecklingen efter hand att upphäva denna til1-

fålliga genomsnittliga relativprisförändTing mellan K-sektorns och S-sek

torns prod'lLKter. 

Det hittills förda resonemanget bygger på ett antagande om fasta elle 

mycket trögrörliga växelkurser. Vid flexibla växelkurser kan priserna även 

i K-sektOlT, anpassas till de höjda kostnaderna. I detta låge kommer 

energiskatten i högre grad att övervältras framåt på Jwnsumenterna. på grund 

av att dE:n genomsnittliga konsmntionskvoten år avtagande med inlwmsten 

blir emellertid incidensen även i detta fall regressiv. 

l) Det fa}:.tuTYl att de mest energiintensiva branscherna ti.lJhör våra hasnä-
sara också är lokaliserade till in skulle sannolikt 
utformningen 

snitt 4 åT detta ock 
aven energiskatt prakt 

fallet för nuvarande energiskattesystem. 
se l av-
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Energiskatten och utrikeshandeln 

Vid i föregående bortsåg vi helt möjligheten av att 

påföra importerade varor en avgift motsvarande den skattebelastning 

som drabl)ar de inhemskt producerade varorna. Inte heller beaktade vi möj

ligheten att räkna av energiskattebelastningen på exportvarorna. Såöana 

korrigerinGar 5 som JU finns inlagda i momsen, skulle göra energisl<:atten 

neutral ur utrikeshandels[;ynpunkt. Skälet till att vi negligerade dessa 

lTI(.\iligheter år att de komuIer i konflikt med internationella överenskornmel

ser. Dessutorrl år tekniskt mycket att genomföra på ett ade

kvat sätt. De innetår JU bl. a. att energ~innehållet i import- och exportva

rorna måste bestämmas. 

Från energi ett underlåtande att korrigera i.l1lport-

och exportpriserna intressanta imp13J~ationer. skatten kODTIner 

att vår industris produktionsstruktur l energibesparande riktning, 

utan att därför konsumt strukturen. Varor med högt energiinnehåll 

kommer att konsumeras l samma utstråckning som tidigare, men år DU till

verkade u.tomlands. Vårt -bidrag till det globala enerGisrarandet l;:OlDlner dEi:'-

för att begriinsa sig till vad vi kan uppnå i den 

t .ex. transporte::: och fast:ighetsuppvärrnning. 
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Nuvarande energibeskattning i Sverige 

ng av förekommel~ i Sverige i flera fOrIt1.er. I tabell 

geB en ÖVe~CGikt av de som var i kraft i jc'!1uari 1975, Förutom de 

pålagor som redovisas l tabellen har under vissa perioder av-" 

gifter t-t;, t.ex. skatt på motorbränslen (på bensin och mo·-

torbrännolj eller diöelolja), clearingavgift, 

samt tulL 

Med $ som av tabel1cn~ pålagorna 

som en s avgift per dvs. avgi~'ternas procentuella andel 

seT, före s}:-.att v"arierar rned serna, Dess"L.tom har 

storlek ,., över tiden. Som . . 
VlS2..f3 l :3 har därför 

varierat under 1960- och 197G-talen med en sjunkal1d.e tendens 

sedan mitten av 1960~talet på grund av prisölmingarna. Störst var1 o--

ner över tiden visar bes~:attningen av motorbensin, som oc};:så har 

föremål för den oj 8.JfLför ligt EL beskattningen; 1972 

ningcn av till nära 250 % av det genomsnittliga 1istpri,-

set utal1 • Trots en tillfällig cleari på -bensin 

öre av ben-o 

Sll1 t ca 125 % under 1974 på av (11 i set 

e xJ;:.lu s i V" f; pålagor ~ 

När det gäller stenkol och koks har b::skö.ttningen varit ofö:dind:cad 

undf;:!, den studerade perioden, råknad i kronor per ton. Till följd. av 

prisölmir;gar har dock den procentuella beskattningen minskat kraftigt 

sedan 1970. För högspänd elkraft har skat.tesatsen varit oförändrad 

hela perioden, medan den höjts från 7 till 10 % för lågspänd elkraft. 

För att kunna jåmföra priser och ska'cter på olika energislag är 

det lämpligt att omriikna alla energislag till se.Jllina 2nhet ~ t. ex. kVJh. 

I har sålund~ priset på de olika energislagen angivits i öre/ 

kWh, <Jämförelsen visar bl. a. att kGnsumentpriset på lågspiind elkraft 

1ege,t högst ända fram till 1970, då bensinpriset blev högre. De senaste 

årens kraftiga prishöjningar på både olja och kol synes ha lett till en 

1) Detta avsnitt är utarbetat i samarbete med Bo Carlsson, IUl. 
En förkortad och något omarbetad version har tidigare publicerats. 
Se Carlsson [1975]. 

2) För denna omräkning har använts de omräkningstal som finns angivna 
i Energikommitten, Rapport rörande Sveriges energiförsörjning 1955-
1985, Finansdepartementet 1967:8, s. 185. 



Tabell. 

Motorbensin 

MotOl'bränn-
olja 

']'Uri11<:l eld'-
ilint:;solj or 

'rjoc;;;.a eld-
nincso1jor 

Stenkol 

Koks 

Högspänd 
elkraft 

Lågspund 
elkraft 

Sort. i Bered- Särskild 
vi1ken s}C&.t t Sy~arH:~-- bercc1s1:&I)S-- s~h, -~ 

avgift lagriDgs~-pålaGan 
utgår 

öre/liter 

öre/liter 

kr/m 
3 

':J 
-) 

lr/r ' ..... ...Lt 

kr/ton 

kr/ton 

10 % av 
beskatt-
DJ.ngs-· 

11) 
värde 

a.vGift 

27,0 1,0 2,0 )+3,0 

r, C 
C.,) 1,4 0,3 

25:- 8:- 3:-

16:- 4: -- 3:-

12:- ° ° 
lh:- O O 

10,0 

10,0 

~--~--------_ .. _----------_.~ 

meter~ 

skatt 

a) 

n,O 

4 2b ) , 

36:-

23:-

12:-

14:-

10,0 

10,0 

._~----_._._~ 

a) kl10metcrskatt ute;3r med en sl;:attesats som varierar med fordonets vikt. 

b) exklllsive k~lomet<CJ:'3}cG~tt 

9:16 

ligt pris 
1971+ exkL 
pålagor 

60~5 

39,3c ) 

412:15d ) 

30/.~ce) . O. :J 

147:-
f) 

290:-
g) 

5 $ oj) 

11, O,i ) 

.~----

c) Avs~r i s grossistIedet för oden ~'a t.o.m. 3:e kvartalet 
19':1+ enligt SPK~ Dnr 11:132/74. s. 44. 

d) Avser eldningsolja l. 

e) Avser eldningsolja 4. 
f) Avser genomsnittligt cif-pris för gas- och kokskol under perioden jan.-sept. 1974. 

g) Avser koks under grupp 2 rr, 01+.190 i tulltaxan under perioden jan.-sept. 1974. 

11) Beskattningsyärde ~-= totala avgifter för leverans inkl. t. ex. grundavgj f t , abonnent
avgift o.dyl. 

j) Öre per kvlh under 1973 enligt SOS ~_. ___ _ 1973, del 1$ tabell. 

Källor Svenska Petrolelllll Institutet; Riksskatteverkets cirkulärs<?Juling nr 4, 1911. 
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av priserna dessa l relation till serna$ som har 

varit relativt konstanta, 

elkraft ;:,nvånds nåstan G.teslll~ 

tande i sl"LJ..t (dvs. inte i elI produktion) samti-

digt som tung stenlwl och koks används i första ht:md l110m 

y kan man kO:lstatera att den nuva:cande beskatt av energi 

l L,ation med priser leder till höga energipriser för 

den }Wl],"3umenten i jämförelse med J. l 

Som den sek, en Dkatton endast en del 

av den totala av • Av 01 skäl har andra avgifter 

införts, som t.ex. bensinskatten, vars intäkter är specialdestinerade 

till och underhåll av vägnätet, Andre<- har införts för 

att täcka kostYJaden för av olja för utöver de 

lager som olj annars själva skull,,; ha hållit. C'm Vl bortser från 

deSSEt f ter och endast tar hänsyn till skatten - åven om det är 

tveksamt om eEC denna kan betra};:tchs som en ska.tt l XIlen.:lng 

än be 

och 

den biJd som av 

av motorbensin och elkraft är betydligt h~rdare 

av eldningsolj a och ko1. l) Med undantag av motorbensin 

elkraft har energiskatten varit oförändrad under oderl" 

För motorbensin avskaffades den 1/2 1974 den särskilda skatten pit motor-

bränslen, medan ss:mtidigt skatten höjdes med motsvarande belopps 

18 öre/liter. VaJ. beträffar lågspänd elkTaft beror skatt:;höjningarna 

under senare år på prisutvecklingen. 

De sk.a:ttcsatser SOlll närrlnts ovan är nominella" SJ:r.:.illnaderna i effektiva 

skat"'Gesatser mellan olika energi är emel1ertid betydligt större an 

ski11naderna. l dossa llornine11a skattesats8r. Detta beror på att ett stort 

antal den allmänna energiskatten. Storleksordningen 

lige;er oyn};ring 00 .... 85 %e. 
-bensin och clieselolj 2. årlllu dyrare i 

än som av 2 och tabell 3. 
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I'.10to:;.~- Motor- E1d- E1d- Gas-
och Kok. s elkraft e1k.raft 

015'1 olj :3, olja k.oksko1 
Ar (diesel) .1 4 

1960 1,03 O 0,2') 0,15 0,15 0,18 0,31 0,'(3 

1970 1~O3 0~25 ° 25 0~15 0,15 0,18 O, )10 0,74 

1971 1~O3 () ~~5 0, 0, O~15 0~18 O~ 43 0,96 

19'72 1,03 0,25 0$25 0,15 0,15 ö,18 ° )+4 ~ 0~98 

1n3 1 r,~ ,u-' O~ O; ° 15 ° 0,18 0, )+6 1,00 

1974 3,06 0~25 0, 0, 0,15 0~18 

._"'------=""-~"" 

Källor: Se 3 och tabell 2. 
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av des 1:. av t • De faktiska ln~ 

1,ulc1er 1973 u'l alL.l1&j~na F:;katten ck t:i1l 1 

joner J). . " GIn d8 no~nlnel1a sl:b:ttesa:tserna 'flsae t s för 

a11a skc;.lle de totale. ha varit 1 on,er 

kr (under föru,tsättning 8.tt ine;en 

skett till de ). En j i:i:mröl'else a'v kolu:n-

nerna )+ och 5 l ,,tlsal'" att de störst&. slr~attencdsätt 

orts för tjocka eJ.dni ()lj or' }wl och elkraft. visas nedan avser 

skattclr:"ttnaderna för cl}:~Laft. c8.stan u'tef31ut kr af t l;< l~an J): ,~11 

era a\:,t c 2/3 alT förbrukn a'l t j ocy«a eldni or 

ar den al1mi:lnna erlergl-

skat 

Av };olU1nnerne~ till l 

av Gkatten för c.en totala be1ast 

för • Som synes de faktiska 

% av' (le totala intäkterna all 

(4 266 mkY), 1 EtV av den allrnänna 

ske/t...ten sY~'u11e de totsla intäk.teJ~na av s8Jntliga 

mkr) ucll. de 

ra}~,t:i 31:.;). till största delen sv 

m.}cr) 

för 2s}~att (391 mkr) oell sä::cSy,,-ild sk.G.tt motoT-' 

b:::,ån~,len (162 m"~r) för rl1otorbriinr.l.olja. Dcssc:ttom ti11kom,ner de s .k, be .. 

fterna oljeprod\J..kter~ vilka beräknas ha uppgstt till 

158 mkr. Av de totala energi år 1973 på 4 266 mkr utgjordes 

allt 2/3 (2 890 IJL'-\:r) av olika pålagor på bensin och ca 82 % av pålagor 

på (Tri vlnedel .. 

A }" (?u-) Oc'j": ('r) hV ;:'O.llUTIn . J. att den 

effek:ti VA, energiska"cten 1973 var O, 29 öre/k\~h på de beskattade 

med don av förbr-Llkningen som gälle.e 

1973, Med smnrr:a förbrukning (och Sc3JTIJlla fördelning) men med de nominella 

skattesatserna på varje skulle den genomsnittliga sk8,tteso.t-

sen ha varit 0.36 öre • Om man bortsel~ dri ',lllede1 skulle den 

effekt.ive;, skattosatsen ha varit 0.20 och den . ., ] O 29" IkT'" 2) nOrI1J_neJ __ a !f - ore ... vd]tj 

1)1 .L"1' h'"J:>" , n~a~~erna an~or s 
till och med tredje 
någon större 

lättnaderna 

till periorlen fjärde kvart.alet 197"2 
Dettp", torde 81nel12rtid inte varCi av 

för dC::rl jåmförelse som hå:t 

011 



':'abell 9..:: 4. M:t;;Äj;;j.Y __ O,GJ,Lt.~.Q:r.~.t.iSl[,--Q!2,.,?l'-.Q,.tt!ljIJ,g._§:.Y ~.n'?r.:g;l.~~Cl.fW~lP.inp; .pLen.~~gi.slaEJ 913 

"e' • .r,nergl-

~,lotor-

'('erwin 

I,Jotor-
brännol,ia 

fJl lli'1I1Cl 

cld::li:1gs-
or 

r.T\j ocka 
t'lCinings-
oljor 

St.f;nkol 

Koks 

spänd 
el 

r~l)år,d 

::,1 

Fysisk 
enhet 

(1) 

3 l 000 m 

3 l 000 m 

3 l 000 m 

3 l 000 m 

l 000 tm 

l 000 ten 

G0ih 

cyrn 

Volym. 
l resp. 
n " IYSlSK 
enhet 

(2 ) 

4 25'1 

2 234 

9 172 

14 275 

l 023 

l 484 

40 931 

28 493 

Faktisk 
energl-

Volym skatte-
l intäkt~ 

G'i-fu mkr 

(3) (4) 

37 121 :)72 

22 072 48 

90 619 203 

154 313 86 

7 969 } l 
Il 560 

40 931 l 

28 493 J 
370 

393 078 l 080 

Genom-
Teo- snittlig 
retisk effektiv 
2nergl- .-;nergi-
skette- skatte-
intåkt) sats) 
mkr öre/k:'vJh 

(5) (6) 

383 1,00 

56 0,22 

229 0,22 

228 0,06 

12 l 

J 0,005 ,..,., 
<::'.J.. 

187 

0,53 

286 
-' 

l 402 0,29 

Genom- Fak- Teo-' 
snittlig tisk retisk 
nominell total total 
e~ergl-

• -t- 0
.'" L.. lnvaK"L, intäl~t 

s};:atte- o o av pa- av pa-
sats f lagor) lagor; 
öre/kvlh rrili:r mkr 

(7 ) (8 ) (9 ) 

1,03 2 890 2 901 

0, 25 623 631 

0,25 239 265 

0,15 143 285 

0,15 } 12 
l 

0,18 21 

0,46 l 187 

} 370 

1,00 286 

0,36 4 266 4 588 
.---------,_._---------_._--

Genom- Genom-
snittlig snittlig 
effektiv nominell 
total be- total "be-
lastning av lastning 
pålagor J pålagor, 
öre/k}fu öre/k'r;h 

(la) (ll ) 

7,78 7,81 

2,82 2,86 

0,26 0,29 

0,09 0,18 
l 

0,15 

J 0,005 
0,18 

l 0,46 

J 
0,53 

1,00 

1,09 1,17 

KipJ.o~: Kol. (2): Svensl~a Esso PJ3, Oljeåret i siffror 1973; sos Utrikeshandell973; sos Industri 1973; kol. (4): 
Rik;3skatteverkets årsbok 1973. 

av 

,: Kol. (7) bar beräkna'ts på basis av Riksskatteverkets puclikationer (jfr tabell 2 och figur 3). Kol. (5) har 
er:'.ii3.llits genom att multiplicera kol. (7) med kol. (3), medac"'l kol. (6) erhållits genom att dividera kol. (4) med kJl. (3). 
Kc,l. (8) har erhållits genom att addera de -beräknade i::'ltäkterna. av beredskaDsavgiften (mctorbensin 43 mkr, motorcränsIe 

l:lk~' - !~nna eldningsoljor 36 mkr och tjocka e~_dni~lg~ol.j?r 5'( mk~) till de'" i BP:sSko.ttever:);I:ets års~ok 1973 redovis,~dc ö v:s i, 
~i)l "gl-17alagorno.. Kol. (9) har s genom a:ct tJ.IJ. koL (8] adaera mellanskJ.llnaden mellan kol. ( 5) och 1;;:01. (4). Kel. (J,l) I 

(' , / J" 1 \ h c, y. c '-' • + -+ 'l'. 1 .., l ((0 l . r' ," ." ( Q)' ~., O l (~)) \O 
,J \ • ..l., I ChL h) V)enom d:~" \,1 (J.1 "') KL. • l) I X'":.,: ,.) lt'" -/ Jneo .. J:'-.~" Ii \ _) II< -. 

rIJ 
I\J 



9~23 

En jämförelse av posterna för olika energislag i kolumn (10) Vlsar 

hur starkt den effektiva totala belastningen av pålagor variera~ mellan 

energislagen. För bensin var sålunda den effektiva belastningen av samt

liga pålagor år 1973 7,78 öre/kWh. För dieselolja var motsvarande siffra 

2,82 öre/kWh, medan kol och koks hade en total belastning av endast 

0,005 öre/k1iJh. En jämförelse av kolumnerna (10) och (Il) visar att avvi

kelserna mellan den effektiva och den nominella totala skattebelastningen 

är obetydliga för motorbränslen och tunna eldningsoljor, medan de rela

tiva avvikelserna är mycket stora för övriga energisjag (dock med undan

tag för lågspänd elkraft - jfunför fotnot 2 på ~id.l9 ~ 

Slutligen kan man av tabelli4 ut::"äsa att den genomsnittliga totala 

effektiva belastningen av samtliga beskattade energislag år 1973 var 

1 ,09 öre/kYlh. Motsvarande nominella belastning var 1,17 öre/kI1h. Om man 

undantar motorbränslen är siffrorna 0,23 resp_ 0,32 öre/kWh. 

~ff~~!~~_~~~!!~~~~~~!~~~g_E~_~~~~~_f~~~~~~~g~~EE~~_~2I~ 

För att belysa effekterna av det nuvarande energiskattesystemet är det 

nödvändigt att veta hur skattetrycket fördelas på olika förbrukargrupper. 

Tyvärr finns emellertid ingen sådan statistik tillgänglig. vi har därför 

försökt. 8,tt med hjälp av statistik över energiförbrukningen och til1gär!g<

lig infor:mation om si..attereglernas tillämpning rekonstruera skattetrycke-;;" 

fördelning år 1972. Detta är det senaste år för vilket tillräckligt sta

tistiskt underlag finns tillgängligt. Några resultat e.v dessa beräkningar 

redovisas i tabelI?5. 

Beräkningarna har gjorts på följande sätt. För varje förbrukar grupp 

har vi tagit fram uppgifter om energiförbrukningens fördelning på energi

slag. Genom att multiplicera åtgången av varje energislag med gällande 

(nominella) skattesats har de teoretiska skattebeloppen beräknats. Med 

utgångspunkt i gällande regler beträffande undantag och nedsättning av 

energiSkattenl ) har vi sedan beräknat den skatt som faktiskt har erlagts. 

Eftersom den tillgängliga statistiken inte är lika detaljerad som skatt~

reglerna, måste de gjorda beräkningarna i vissa fall betraktas som rr.ycket 

grova och således toll;:as med försiktighet. Vi tror dock att det material 

som vi presenterar ger en någorlunda riktig uppfattning om skattetryckets 

fördelning. En jämförelse av de av oss beräknade skattebeloppen för eko-

l) Riksskatteverkets meddelanden, Serie Ip~ 1972:1, 1972:4 och 1974:6 
samt se t. (eX. Hikssi:atteve:ckets cirku1i:irsamling nr 4, 1971. 



Tabell ~:5. Energiskattens och övriga pålagors förde1nin~2å förbrukargru~per och energis1ag 1972. Mkr 

Tunna Tjocka 
Stenkol e1d- e1d- Motor- Övriga på-
och nings- nings- bränn- E1- SurrJna 1agor på Summa 
koks oljor oljor Bensin olja kraft (1)-(6) energi (7)-(8) 

(l) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6) (7) (8 ) (9) 

Industri 

/ Teoretisk skatt 35,2 19,8 91,7 9,9 4,9 149,2 310,7 177 ,8 ,488,5 

Beriiknad skatt 2,4 15,7 28,4 9,8 4,3 71,7 132,3 177,8 310,1 

E1- och kraftverk 

Teoretisk skatt ° 1,8 75,4 0,8 0,2 78,2 28,0 106,2 

Berålmad skatt ° 1,0 24,5 0,7 ° 26,2 28,0 54,2 

Gasverk 

Teoret,isk skatt ° 0,3 ° O 0,1 0,4 ° 0,4 

Beråknad skatt ° 0,2 ° ° 0,1 0,3 ° 0,3 

Sjöfart 

Teoretisk skatt 10,4 13,4 3,1 26,9 61,7 88,6 

Beräknad skatt ° ° O ° 61,7 61,7 

J~~'nv~-io-ar och -- ~ __ "'w,'" ::,0 .. ______ 

~ar\rud~~r 

'I'eol'etisk skatt 1,0 8,7 9,7 18,0 27,7 
Ber2_knad skatt ° ° ° 18,0 18'0 , 

forts. 
\O .'. 
I\) 
+::-



forts. 

tabell Ii: 5. Energiskattens och övriga ;pålagors fördelning "på förbrukargru;e;per' och' en~islag 1972. Mkr. 

Tlli'1na Tjocka 
Stenkol eld- eld- Motor- ÖvTiga på-
och nlngs- nings- bränn- El- SUI!l1lla lagor på SUI!l1lla 
koks oljor ol,jor Bensin olja kraft (1)--(6) energl, '(7)-(8) 

(l) (2) (3) (4) (5 ) (6) (7 ) ( 8) (9) 

GsJ:;v::-_".:'<9.h väg-
bel~rs:-li:tlg 

Teoretisk skatt 8,3 8,3 ° 8,3 
Berö,knad skatt 4,1 4,1 ° 4,1 

ÖVTiKc:. __ [ ör brukare 

Teoretisk skatt 197 ,5 43,9 351,5 44,9 257,1 89)1-,9 3 155,7 4 050,4 

Beri:lknad skatt 197,5 43,9 351,5 44,9 257,1 894,9 3 155,7 4 050,4 

Alla förbrukare 

Teoretisk skatt 35,2 229,5 224,7 362,2 54,1 423,4 l 329,1 3 441,2 4 770,3 
Beråknad skatt 2,4 214,2 97 ,0 362,0 lf9,2 333,0 l 057,2 3 2~41 ,2 4 499,0 
FeJ\.tisk skatt 5 197 123 358 44 351 l 078 3 026,0 4 104,0 

Källor: SOS: Industri 1973. SeB, Statistiska Meddelanden Iv '1.972:58. Riksskatteverkets meddelanden, Serie 
1972: LI och 1974:6; Riksskatteverkets cirkulärsam1ine; nr )~ , 1971; Riksskatteverkets årsbok 1972. 

lp, 1972:1, 

\O 

f\) 
V1 
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nomin totalt med motsvarande faktiska belopp enligt Riksskatteverkets 

statistik (se de sista raderna i tabelF,5) visar att överensstämmelsen 

är ganska god. Enligt våra beräkningar skulle totalt ca l 058 miljoner kr 

ha betalts i energiskatt år 1972; det faktiska beloppet är l 078 mil,joner 

kr. Överensstämmelsen är ganska god även beträffande de olika energisla

gen, även om fördelningen på tunna och tjocka el.dningsoljor inte stärn..rner 

helt. 

I kolumnerna (8) och (9) finns emellertid en avvikelse mellan be

räknad och faktisk skatt på ca 400 mkr. Av sumiuan 3 !.t irl)2 mkr i kolu,'llnen 

(8) utgörs 2 374,6 mkr av pålagor på bensin$ 9'73,8 mkr av pålagor lJ8. 

motorbrännolja samt 92,8 mkr av beredskapsavgifter på eldningsolja. Om 

man till de av Riksskatteverket för 1972 redovisade intäkterna på beEsin 

lägger de av oss beräknade beredskapsavgifterna, 40,3 mkr, ståmmer dessa 

väl med de av oss beräknade intäkterna: 2 379 t 6 mkr jämfört med 2 374,6 

enligt våra beräkningar, på eldningsolja finns inga andra pålagor (för

utom energiskatten) än beredskapsavgifterna, varför ingen skillnad upp·

står mellan våra beräkningar och Riksskatteverkets siffror i detta fall, 

Vad däremot beträffar motorbrännolja erhåller vi beräknade intäkter !lV 

973,8 lll!U'. medan RSV redovisar 553,6 (inkl. beredskapsavgifter). Här 

föreligger allt så en skillnad på ca 420 mkr, som vi dock inte för närv2.·· 

rallde kan förklara. 

oss till att börja med begränsa diskussionen till de sju första 

kolumnerna:. som avser enbart den allmänna energiskatten. Det är ju till 

denna som nedsättningarna hänför sig. Vi skall dock senare återvända till 

en diskussion av den totala belastningen av pålagor på energi i olil'.a 

förbrukargrupper. 

Enligt tabell:::;;5 skulle det teoretiska energiskattebeloppet år 1972 ha 

varit ca 1 329 miljoner kr, dvs. 271 mkr högre än det beräknade. Av den:1EL 

skillnad svarar industrin för 178, elsektorn för 52 och transportsektorn 

för 41 miljoner kr. För elsektorns del beror skillnaden på att allt 

bränsle som används för generering av elkraft är undantaget från beskatt

ning; däremot inte det bränsle som används för värmeproduktion i kraft

värmeverk (fjiirrviirmeverk). Eftersom samtidig produktion avel och värme 

ger u~gefär dubbelt så hög verkningsgrad som produktion av enbart el 

kan n~a:J att 

rakt motsatta effekten till den man önskar med. en energiskatt~ 
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genom att den fördyrar en energi besparande process l j rullförelse med en 

mera energislösande. 

Err.ellert.id bör man nog se denna effekt som en del aven konsekvent 

genomförd politik som syftar till att beskatta i första hand slutlig 

konsumtion av energi och inte i nämnvärd grad de varu- och tjänsteprodu

cerande sektorerna eller energiomvandlings sektorn. När det gäller den 

senare är de största energislukande processerna helt undantagna från 

energiskatt, nämligen omvandlingen från råolja. till raffinerade produk

ter i oljeraffinaderier, värmekraftproduktion, överföring avelenergi 

samt i viss mån omvandling av stenkol till koks- och koksugnsgas i k01<::s

verk. I de senare förefaller det som om i _J2rin~ enbart förlusterna 

beskattas, därigenom att den skatt sem betalas på stenkol får avräknas 

vid beskattning av koks. Energianvändning i gasverk beskattas dock med 

viss nedsättning. 

När det gäller !ransEortsektsrn är endast de delar därav särredo

visade i tabell;~3 som på något sätt är undantagna från energi skatt ~ näm

ligen sjöfart samt järnvagar och spårvägar. Luftfart är helt och hållet 

befriad från skatt och skulle därför ha~tagits med i tabellen. Men efter

som inga skatteregler överhuvud taget är tillämpliga på flygbränslen~ 

har luftfarts sektorn inte inkluderats. För att få en uppfattning om det 

teoretiska skattebelo'ppet i denna sektor kan man göra följande mycket 

schablomnässiga beräkning: Konsumtionen av flygbränslen uppgiCk år 1972 

till 670 000 m3• Om man antar att en eventuell energiskatt på flygbräns

len skulle ha varit densamma som på dieselolja (och lätt eldningsolja)t 

nämligen 25 kr/m3, skulle det totala skattebeloppet ha rört sig om 16,7 

milj. kr. Som jämförelse kan nämnas att skattenedsättningen i sjöfarts-

sektorn kan värderas till 26,9 milj. kr. Motsvarande siffra för järn--

och spårvägar är 9,7 milj. kr. För de senare är endast dGn del av energi

förbrukningen som är hänförlig till bandrift undantagen från beskattning. 

All övrig energiförbrukning inom transportsektorn är i princip be

skattad. Detta innebär således att praktiskt taget all bränsleförbruknig 

för landsvägstransport år beskattad. 

Gatu-. oc.h .vä.~belysni~ räknas ju normalt inte till transportsek,.. 

torn men inkluderas här på grund av att den från och med den 1/7 1971 be

lastas med en skatt av endast 0~5 öre per kWh, trots att det nästan ute

slutande är fr-åga om lågspänd elkraft. 

Som nämnts ovan är industrin den sektor därsk3.ttenedsättningarna &.r 
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störst absolut sett. Det skulle föra för långt att här diskutera de 

många unclantag och nedsättningar som finns. I stället skall vi nöja oss 

med att presentera cle branscher där nedsättningarna är störst samt stor

leksordningen av nedsättningarna i dessa branscher. 

Som framgår av tabelJ=1:6 är det i första hand de tunga basindustri

erna som är befriade från skatt via olika avdrag och undantag. Massa- och 

pappersindustri, järn- och stålverk, tung kemisk industri samt cement-

och kalkindustri är de branscher där nedsättningarna !ir absolut störst. 

(Jfr kolumnerna (2) och (3) i tabf:;llen), Detta hänger samman med en regel 

i energiskattebestärml1elserna om att den sammanl-a,gda en2rgiskatten inte 

får överstiga l % av salutillverkningsvärdet av produktionen. Denna regel 

~ätter c::.lltså ett "tak" på energiskatten. Regeln tillämpas emellertid inte 

generellt på företag utan på branscher. Nedsättningen sker genom att 

vissa särbestämmelser (s.k. medgivanden) för ifrågavarande bransch införs, 

vilka är så avvägda att de för branschen i genomsnitt ger en energiskatt 

ej överstigande l % av saluvärdet av produktionen. I allmänhet sker ned-

sättningen i första hand genom att fasta bränsJen (dvs. kol och koks) 

helt eller delvis befrias från skatt, i andra hand vissa flytande bräns

len (främst tung eldningsolja) och i tredje hand elkraft (nästan uteslu

tande högspånd kraft). Detta framgår aven j ämförelse mellan den teore

tiska och b2räknade s}:atten för olika energislag i industrin överst i 

tabel1'15. 

Främst av konjunkturpolitiska skäl beslutade regeringen l d(;cember 

1971 om en tillfällig nedsättning av den allmänna enerigskatten genom att 

sänka l %-taket till 0,2 % av saluvärdet. I samband härmed utfärdades 

mera detaljerade regler om nedsättningar av skatten i vissa branscher; 

det är dessa som legat till grund för de beräkningar för 1972 som redo

VJ.sas hex. Från början avsågs den tillfälliga nedsättrlingen gälla perio-

den l december 1971 - 31 december 1972 men har förlängts att gälla även 

hela 1973 och 1974. Den l januari 1975 återgick man emellertid till den 

s .k. l %-regeln. Men eftersom energiskatten i de flesta fall~-utgår i ett 

visst antal kronor per volyms enhet har inflationen medfört att illycket 

få branscher skulle komma över l %-ta}\:et. Av kolumn 4 i tabelr:7,6 framgår 

det att redan år 1972 endast cement·~ och kalkindustrin samt ferrolege

ringsverken bland de större branscherna skulle ha kommit ÖVer l %-taket. 

1'ill följd härav har de tidigare gjorda medgivandena om skattenedsätt

ning ersatts av nya som är avsevärt färre och omfattar huvudsakligen 
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Tabell ·9:6. Iwlustrins energiföJ;:.bruk~ och energiskatter 1972 

Teo-
retisk Be- Beriiknad Beräknad 
skatte- räknad belastning belastning 

Energi- Teoretisk Beräknad sats energi- av övriga av saL'11tli2~a 

brukning energi- energi- l % av skatt pålagor pålagor 
totalt skatt. skatt. salu- öre/ o o energi pa encrgl pa 

SNI- GWh Mkr Mkr värde (KWh Mkr öre (kl'lh 
kod Bransch (l) (2) (3 ) (4) (5) (6) (7) 

2 Gruvor och 
mineral~-

brott 5 083 13,7 4,1 0,6 0,08 10,3 0,28 

3~11 lias sa- och 
pappers-
industri 34 865 85,1 16,7 1,0 0,05 14,2 0,09 

351 Kemikalie- , 
gÖdselmedels-
och plastin-
dustri 7 468 23,6 7,2 0,7 0,10 3,1 0,14 

3692 Cement- och 
kalkindustri 7 222 12,2 1,0 2,9 0,01 3,6 0,06 

37101 Jårn- och 
stålverk 23 224 50,1 5,9 0,8 0,03 8,0 0,06 

37102 :;;'erro lege-
rl 2 222 rr , 3 0,5 2,3 0,02 ° 0:,02 

372 Ickejärn-
m<;;tallverll: 3 39~ 11,6 3,5 0,4 0,10 1,1 0,14 

Öyrig till-
verknings-
industri 37 710 107,1 93,4 0,1 0,25 137,5 0,65 

Industrin 
totalt 121 188 310,7 132,3 0,3 0,11 177,8 0,26 

Källor: Se tabelJ;::;c5. 
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man att övergången från 0l2- till l %-regeln kommer att öka intäkterna 

av energiskatten med ca 100 milj. kr för år 1975 (kalenderåret). 

:Lkolumn (5) i tabellcr6 visas slutligen hur den av oss beräknade 

energiskatten (se kolumn (3)) ser ut l olika branscher omräknad till 

öre/kWh. Som väntat är skatten lägst l de mest energiintensiva branscherna. 

För industrin som helhet var energiskatten år 1972 0,11 öre/kWh. Som jäm

förelse kan nämnas att den genomsnittliga energiskatten år 1973 för hela 

den svenska ekonomin var 0,29 öre/kVlh enligt kolumn (6) i tabel1?:4. 

Den hittills förda diskussionen har koncentrerats till enbart den allmänna 

energiskatten. Denna begränsning motiveras dels av att det är endast denna 

som varierar mellan förbrukargrupper för varje energislag, dels av att 

man kan välja att betrakta övriga pålagor på energi som ett slags "usel' 

charges": eftersom användandet av energi i vissa fall tar i anspråk 

knappa samhälleliga resurser som t. ex. vägar ~ lagringsutryu'llnen etc. anses 

det i bland rimligt att finansiera dessa genom avgifter på energi. Å andr'a 

sidan är det för användare av energi likgiltigt vad en skatt kallas och 

vilket motiv som anförts vid dess införande; dess effekter är ändå de

samma. Därför ärd:::t viktigt att studera inte bara den så kallade energi

skatten utan iven 0'll'iga pålagor på energi. 

Av tabell 1:5 , sista raden _ framgår att den allmänna energi skatten 

utgör ,::ondast 26 % (l 078 mkr) av de totala pålagorna på energi (4 101j. 

mkr). Som nämnts tidigare utgörs huvuddelen av de resterande pålagorna 

av skatter och avgifter på bensin (2 375 w~r) och motorbrännolja (974 

mkr), medan 93 IlLK:r är beredskapsavgifter på eldningsolj a. Härav följ er 

att det är de förbrukargrupper vars energibehov utgörs av främst driv

medel som också får den hårdaste skattebelastningen. Eftersom största 

delen av bensin- och dieselförbrukningen återfinns inom gruppen övriga 

förbrukare är det också här som den totala belastningen av pålagor blir 

störst p nämligen 2,16 öre!kWh. Inom energiomvandlingssektorn och indu

strin, där dri"V1lledelsförbrukningen är relath--t blygsam, blir den totala 

belastningen väsentligt lägre, t.ex. 0~10 öre/kWh för el- och kraftverk 

och 0,26 öre/kvlh för industrin. Energiförbrukningens fördelning på 

energislag påverkar naturligtvis skattebela.stningen även i industrins 

olika branscher. Som visas i kol. (7) i t.abellC?6 varierar den tota.la 

bel(:lstningen ,iV· 0,02 öre/k"\<lh i ferf.'olegeringsverk och 

0,06 öre/kl'ffi i järn- och verk Och cement- ocb ':cill 
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o ,65 öre/kvm l övrig tillverkningsindustri, 

Slutsats 

Den slutsats man kan dra av den föregående analysen är att· den svenska 

energibeskattningen i hög grad är inriktad på den d.irekta energiförbruk

ningen i konsumentledet. Energiomvandlingssektorn och den tunga basin

dustrin är till största delen befriade från skatt, Samtidigt är de energi

slag som till helt övervägande delen används i konsumentledet och s 0211 är 

svårast att substituera de som besl<~attas hårda"st, Det är t.ex. svårt att 

ersätta elkraft för belysning och hushållsapparater eller bensin för 

fr a.'lldr i v2,nde av bilar ; alternativ kan naturligtvis tänkas på sikt men 

fordrar antagligen helt and.ra lösningar än de nu existerande. Den nästan 

obefintliga beskattningen av kol kan sägas premiera, användning av detta 

energislag på bekostnad av andra~ men även tung eldningsolja är mycket 

lätt beskattad. Dessa slutsatser gäller såväl den allmänna energiskatten 

som den totala skatte- och avgiftsbelastningen av energi. 

Man l\".an förmoda att den främsta anledningen till att det svellsk8 

energiskattesystemet har denna struktur är omsorgen O~[l den svenska indu

strins internationella konkurrenskraft. I den mån Sverige kan anses ha 

komparativ!'"" fördelar på råvaru- och kapitalintensiv och därmed också 

energiint pl'oduktion, kan alltså energiskattesystemet sägas vars 

anpassa,t härtill. Som visats i en tidigare lUl-utredning1 ) motsvarar 

nettoe:x.porten av energi via varuhandeln ungefär 1/4 av industrins totala 

energiförbrukning. 

1) Bo Carlsson och Jvlärtha Josefsson, Industrins energiförbrukning. 
fram till Stockholm~ lUl $ 19"{4 ,~-~'34.-~-
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Kapitel 10 Skatt på produktionsfaktorn kapital 

En skatt på produktionsfaktorn kapital kan ges flera alternativa utform

ningar. Här ges i korthet vissa synpunkter på några av dessa. Den första 

möjligheten vi skall ta upp är en skatt på investeringsvaror. Denna skatts 

relation till övriga skatter har tidigare berörts i kapitel 4. Skatten ,på 

investeringsvaror kan förväntas ge upphov till vissa kumulativa effekter. 

Dels beskattas nämligen de investeringar som genomförs i den kapital

producerande sektorn dels också denna sektorns output när investeringar 

sker i varuproducerande sektorer. 

En andra möjlighet är att utforma kapitalskatten som en skatt på 

hela det l företagen arbetande kapitalet. Basen för denna skatt skulle 

utgöras av värdet av samtliga tillgångar utan avdrag för skulderna. Därmed 

skulle såväl det egna som det upplånade kapitalet ingå i underlaget. En 

sådan skatt skulle behöva knytas till kapitalstockens storlek vid vissa 

bestämda tidpunkter. 

En tredje möjlighet är att utforma skatten helt med en 

arbetsgivareavgift. Härvid uppstår emellertid svårigheter när det gäller 

att definiera priset på kapitalvaror av olika kvalitet. När man i produk
ti ons"t,eorin talar om produkt j oIlsf'aktorn l\. ap i tal avses det flöde av 

tjär!ster som erhålles från stocken av kapital pil, s[cmma sått som f2l~-

torn arbet;:;kraft är f'}t)det av tjäm;ter från stocken av ant.alet sy,:;sel-' 

satta i produktionen. Flödet av tj~nster fril,D o~ika kapitalstockar. 

t ex byggnader ocll mas},iner> är inte pro:portionell t mJt värdet av 

talet, eftersom 

ent1et maskinkapital SOD1 100 000 }~rOl~IO~:CS värcic av fuaskiner i nrisl1i 'v-

år o. Priset på kapital tjänster brukar inom ramen för neoklassiska modeller 
a - • -tt l) vinstmaximerande företag formuleras pa folJande sa : 

" .. ') V.ar 1 k - priset på kap) taltjånster från en enhet J~aFi tal. Med vår de

finition aven kapi talcllhct är det pr-j,,;et på t j änste::l fy ån 

100 000 kroeors värde av maskiner år O. 

100 000 krorcol' 

l) Se t.ex. Jorgenson ~967]. 

(1) 



r - den ränt",. på :kapitalet som krävs för att };:fi}Jit,al~~tocken Sbl}J 

vioHakthc11las 

a ::: avskrivninGs takten på p'lQ.skinkapi tal. 

O ., t .. 6 % h 10 d bl' . o, • • .. m ran an ar o o~ a::: Iv 11' pr1set pa Ge kapltaltaanster SC!:l er-

hålles från 100 000 kronors maskinkapi te.l &r O: 

p~ = 10e 000 (0,06 + 0,10) ::: 16 000 . 
.. , 

10:2 

Om priset på investerin[;svarorna stiger med 10 % stiger priset på kapital

tjänsten till 17600 kronor. 

Priset på kapital kan således åndras genom 1) en ändring i priset på 

investeringsvarorna, 2) en ändring i kalkylräntan oCh/eller 3) en ändrinG 

av kapitalets livSlänGd. 

Jämförelse med skatt på företagets nettovinst 

Ingen av de nämnda utformningarna aven skatt på produktionsfaktorn kapital 

gör denna likvärdig med en vinstskatt, som utgår på nettoavkastningen på 

kapital efter att avskrivningar och låneräntor dragits bort. 

En viktig skillnad mellan en vinstskatt och en skatt på produktions

faktorn kapital är att den senare i princip skall utgå oavsett om före

taget erhåller något överskott eller ej. Detta är i analogi med en arbets

kraftsskatt som också måste betalas även om företaget inte ens skulle täcka 

lönekostnaderna. Vidare kan vid en nettovinstskatt skatteuttaget öka utan 

att kapitalinsatsen förändras. Detta kan t.ex. ske genom att lönebetalningarna 

dras ned. 
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Appendix l 

SKATTEINTÄKTER AV ARBETSGIVAREAVGIFT OCH ENERGISKATT 



Inkomster från arbetssivareavgifter och,~genavsifter 
\I#M ~$ ,*, ,$ ,4 IHMS i! at 

ATP ~j ukförsäkring Yrkesskade-

Arb.givare- Egen avgift 
avg. för för löntag-

År anställda are Summa 

1967 3 975,2 337,6 4 312,8 
1968 4 509,8 33'L ... l 4 846,9 
1969 5 192,7 374,3 5 567 ,o 
1970 6 080,7 404,9 6 485,6 
1971 6 952,8 384,0 7 336,8 
1972 7 962,3 390,0 8 352,3 
1973* 8 599 426 9 025 
1974 * 9 560 440 10 000 
1975* 10 950 450 11 400 

* Preliminära värden. 

Allmän arbetsgivareavgift 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

Arb.givare
avg.för 
anställda 

2 039 
4 450 
4 940 
5 563 

Egen avgift 
för löntag-
are Summa 

134 2 173 
280 4 730 
290 5 230 
220 5 783 

Arb. gi vare- Egen 
avg. för för 
anställda are 

l 539,8 
l 857,7 
2 000,7 
2 433,1 
2 756,3 
3 015,6 
3 346,6 
4 424,1 
9 008,4 390 

$O mA@ iV 

Arbetslöshets
,försäkF.inS ... 'dA 

Arb.givare
avgift för 
anställda 

465 
515 

11;;'4 

för~ä:.kr.i!:t.2i 

avgift Arb.givare-
lönt ag- avgift för 

Summa anställda 
kb;;;:. 4}&!2' ' 

l 539,8 100 
l 857,7 123 
2 000,7 132 
2 433,1 152 
2 756 ,3 178 
3 015,6 297 
3 346,6 320 
4 424,1 371 
9 398,4 411 . J$iw1{XIjf" % , = 4 ;z $)lki! 4 K$i 

.. $, $ h2 4 iili \t\%i&iMdfUW VW V 

Totalt 

Arb.givare- Egen avgift 
avg. för för lönt ag-

Arb.givare-
avg. för 
anställda 

3 833 
5 403 

o:!!II'!l'tln; 

MI kM 1$ ;:w;;; 

anställda are Summa 
,,,$ Al! Q &tt$Al <Xii Xi( Q$ 

5 615 
6 491 

13 314 
16 716 
23 593 
31 850 

iiJJi;]" $ 1$+ J!t diM iWN, 

l 

338 
337 

524 
706 
960 
360 
_4 ut x 

5 953 
6 828 

13 840 
17 422 
24 553 
33 210 

,iM. 4 $", 

Folkpension 

Egen avgift 
för löntag-
are Summa 

4W ,1M 4;;;:;;W;;; ;40,$ 4;' * SXA Cd &CR 

230 4 063 
300 5 703 

#%11! ii_ ,"M « iW ro M nvmyu %% ,SGt ni 

:C;W;,,,W1!W AlKA inm ,g,/$/W 

iJSJW:i3$J :;; 

;; __ AM:e 1 

'" t:z $W$ m:Q ax::z;; 

N 
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Bensin Motorbränsle 

d 
skatt på skatt på 

Bensin- Energi- motor- Brännolje- Energi- motor-
bränslen 

195 r

( 602 17 619 104 

1958 573 137 710 106 

1959 662 193 855 118 

1960 700 199 899 135 

1961 681 191 872 150 23 173 

1962 1'78 190 968 195 24 219 

1963 969 232 l 201 210 27 237 

1964 l 060 253 l 313 234 29 263 

1965 lIn 269 l 446 254 32 21:36 

1966 l 349 283 110 l 742 2'77 37 25 339 

1967 1 413 293 163 l 869 289 36 45 350 

1968 l 446 304 168 l 918 304 39 50 393 

1969 l 531 321 178 2 030 336 42 53 431 

1970 l 6o)~ 337 186 2 127 36f; )i6 59 !+'il 

1971 l 657 3)n 541 2 545 3r{~l 46 1)+~) 564 

1972 l '1'05 358 594 2 657 376 44 156 576 

19'73 1 1'73 372 702 2 847 391 48 lE~2 601 

1974 l 709 881 186 2 776 89 50a ) 43 182 

a) Preliminär uppgift från RSV. 
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Tunna eld- ocka eld-
Ar Bensin bränslen oljor ningsoljor ningsoljor kraft energl-

skatt, 

1951 11 23 )+6 86 

1958 131 180 89 406 

1959 193 180 116 489 

1960 199 211 125 535 

1961 191 19 23 91 76 144 544 

1962 190 20 24 105 82 158 578 

1963 232 20 21 122 95 166 661 

1964 253 11 29 125 101 167 692 

1965 269 14 32 137 108 168 121 

1966 283 13 37 164 126 180 802 

1961 293 12 36 158 124 192 815 

1968 304 11 39 167 130 209 859 

1969 321 10 42 188 148 226 935 

1970 331 10 1,6 201 161 235 995 

1971 347 8 46 199 1)2 292 1 oh4 

1912 358 5 4)+ 191 123 351 1 018 

1973 312 48 203 86 310 l 081 

1914 881 325 429 l 636 



Allmän och 
skatt brännolj e skatt SUIJlX1a 

1957 86 '(06 792 

1958 406 6'(9 l 085 

1959 489 780 l 269 

1960 535 835 l 3'(0 

1961 544 831 l 375 

1962 578 973 l 5 

1963 661 l 179 l 8ho 
1964 692 1 294 1 986 

1965 '(27 l 431 2 158 

1966 802 1 625 135 2 561 

1967 815 1 702 208 2 725 

1968 859 l 750 218 2 826 

1969 935 1 868 231 3 03h 

1970 995 1 970 245 3 210 

1971 1 044 2 033 683 ':l 760 ...J 

19'(2 l 078 2 081 750 3 909 

1973 , 081 2 16h 864 4 109 

1974 , 636 l '(98 229 3 663 ..L 

Särskilc_ beredskapslagringsavgift 1974 = 35 milj. kronor 

Clearingavgift 1974 = 221 milj.kronor, därav för bensin = 85 milj.k.ronor. 
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SKATTEREGLER I ENERGIBESKATTNINGEN 

Skattesatser 

Undantag och avdrag 

A:6 



Elskatteförordning 
SFS 1951: 3)-1 

1/7 1951 

1/7 1952 

Energiskatteförordning 
SFS 1957:262 

31/5 1957 

20/3 1958 

okt. 1970 

1/7 1971 

Skatt i industriell rörelse 
med större f'crbrukning än 

10 % av besk. värde 
11 

Il 

Il 

Övrig kraf'tförbrw:ning 

l öre per kvJh 

Skattefri 

5 % av besk. värde 

7 % 
10 % 

Il 

II 

II 

Il 

(io % tt fl ,dock mec 

l ~~dantaget _ ~tt kr~f~ :ör 

I
~ö';~-O:l~ iJOEbelYiJ:'J~Dc:, • 
De .,Kattas med 0,5 01 e per 

lki,lh 
\. 



Skatt motorber:.sin liter 

1951 1953 1954 1957 19)8 1959 1962 1963 1965 1966 1970 1973 19{4 1974 197Lf 
1/7 1/7 1/7 1/7 12/2 l/l " ;-, 

...L, J. l/l 1/7 7/2 l/Il 6/2 1/2 5 1/7 
---
BerlS 25,00 28,00 32,00 32,00 32,00 32,00 38,00 38,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 ,CO 43,OC 

Särskild sl\att 5,00 15,00 18,00 
I:1otorbräns-

ler:.:bensin 

skatt o pa 
bensin 4,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 27,00 27,00 27,OC 

Volyrnkorri ge-
rlng 0,36 0,41 0,47 0,52 0,60 0,56 

Beredskaps-
avgift 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,0;; 

Clearingav-
gift 11,00 

Särskild bered-
skapslagrings-
avg~ft ~Q.;,-

Summa 25,36 28,41 32,47 36,52 41,60 41,56 47~00 48,00 53,00 58,00 68,00 71,00 32,00 ,00 73,00 



Energiskatt på vissa bränslen 195'('n1975 

Stenkol 

Stenkolsstybb och stenkolsbriketter 

Koks 

Koksstybb och koksbriketter 

Motcrbrännoljor, elci.Ylingsoljor (eld
ningsolja l och 2) och bunkeroljor, 
skatteklass I 

Motorbrännoljor, eldningsoljor (eld
ningsolja 3 och högre) och bunker
oljor, skatteklass II 

SImttesats 

12 k:r-onor 

6 tf 

14 " 
6 II 

25 

16 II 

per 
11 

" 
II 

" 

tor!. 
Il 

II 

11 1 ) 

3 
m 

II 

l) Från 1/7 1971 beskattas koksbriketter med 14 kronor per ton. 

1963 l/l 

1966 7/2 

1968 1/7 

1969 1/5 

1970 l/l 

1974 1/2 

1974 1/5 

Skatteklasser .L och II 

Beredskapsavgifter m.m. på 
per m3 

or ,kronor 

Beredskaps
avgift 

5 :-

4:-
3:-

1:-

4:-
8:-

*) 

8:-
*) 

Clearing
avgift 

40:-

Särsk"cld bered
skapslagrings
avgift 

3:-

14 kronor för oljor av skatteklass II. 



Skatt o diesel brännol,~ a, öre/liter pa 

1951 1953 1954 1957 1962 1963 1966 1970 1974 1974 1974 1974 
l/l 1/7 1/7 l/l l/l 7/1 l/Il l/l 1/2 1/5 l /'7 

~ I 

Brännoljeskatt 
*) 

20,00 23,00 32,00 30,00 31,00 31,00 31,00 31,00 

Särskild skatt på 5,00 13,00 
motorbränsle:brännolja 

Energiskatt bränn-
olja 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Beredskapss-vgift 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,40 1,40 

Clearingavgift 4,00 

Sår3kild beredskaps-
lagringsavgift 0,30 

Su.'YlIl1a 20,00 23,00 32,00 32,50 33,50 34,50 39,50 47,50 3,50 7,90 3,90 4,20 

*) Infördes kilometerskatt. 



A:il 

1n: SFS 1961:372 ------.----

Skatt erlägg~3 av regist:::erad tillverkare, äljare eller f6r-

brul;.are (totalt 832 rcg:i_ 1970) . 

I fBI' bensin som använts f5r 

frar;l'lrivandc av tåg eller dylikt, 

" II luftfartyg, 

3) provynng 2.V motorer n;j-r transport~ir-bcte ej utfBl'S, 

Jr) annat tekniskt ändamål än motordrift (indus1~ribensin). 

srs 1961:653 

Sl'.:att erlctggs av strerad till vcr);-are, leverantör eller i'6rbrukare. 

Skatt utgår f6r olja som anv&'ncls f6r dri 1't i brä.nnol;i 

fordon (motorfordon, trafiktraktor eller registrercj,t motorr'2ds~ap). 

/ 

-J\L!_Jr.än (SFS 1957: 262) 

Energisk2.tt erläge;s ::,'-2)r a) bensin och motorsprit, 

b) andra bränslen, 

c) elektrisk kraft. 

Undantag från skatteplikt: 

l. Inhemska fasta bränslen. 

2. Elektrisk kraft som 

a) framställs av producenter (gener8toreffekt.$... 50 k\{) 

vi11;.a ej yrkesmässigt distribuerar };:raftcn, 

b} till lägre effekt ån 50 lc,:H utan avgift levereras till någon 

som ej står i intressegemenskap med producent eller distril)i).tör, 

c) i'r8.mst~.11s och förbrukas på fartyg eller ann8,t transportmc(lel> 

d) am,i:i.nds vid proclD}<:tion eller distribution av elkraft elJ.er som 

bort[';or SOlD f'örlu~;ter 'lid överföring, transferer:Lng eller oDi'orm--

ning hos producent eller distribut6r. 

F6r bensin och lnotorsprit l3åller smJllna be,,~ti:~D:Jcelser som vid be:DS:i nskattc:;, 



För elkraft o:::h andra o-r1-
'-4 y U 

A:12 

av skatter kan medges vid 

utgör en mer 

EnliGt av 

tillverkning där kraft- och/eller 

del av till ve:rknin[l;sk0stnaden. 

uppdragna r:i.ktlinj er har sådan ned-

sättning skett i Hett stort antal" :f'a11 varigenom tlenergiskatten 

bränsle och elkraft begränsats till 

årsbok 1971 sid. 94.) 

Avdrag: 

2·4 §. 

av saluvärdet från fabrik lt
• (RSV:s 

1 llW'H. I dekbrahon som avses i 23 § :1. mOln. må ':':-'_:':":_':'_-':L •• _l=_'~'--"=.~"''-':"-''_ 
Je, i-;Oll1 

-. a) i J)(.~sl)~nttat s1\i~~h. föry:ir'/n1s fijr å1erföl'sfiljnjng cHcl' förlJfukning i t;;~:2n 

rör(.:Isc, 
h) ls i s~'mh:1nd med 
e) )(Jrl:ru "w eller försålts t]onsfördng för kmdrift d· 

ler ditrm,:cl lilcz,dai 
d) förbrukats eller försålts för förbatkning i fartyg eller Inftfurtyg, smd 
e) av den sknlisJ;.yldige eller för lums riilmillt; utförts ur rike! eller [i!! 

svensl~ fr]!1:1l'l111. • c c 

2. ])10111. På s~irskjld nrövning av kODirol1siyrelscn arJ.;:ommo·, hurnvid;, 
och. j vnd rntin avdra b {;:i111Yit] Inå ~öras [(jr .. 

") SO "1 S l{'o tt ,-1('), J(l]' (, r;)1'\" il1('j t el'" [' fÖr':;Y,l't" 1'0"" [i""!l f Dr ,~ "'~ ,~. '.-". .... ,,>, "- I ... ) '- J, J .......... " i\.., .. '-~ .. .L ... 1.. 

unllal ~ind~J;n[ll ån energinlstring~ 
b) som o:kdlskyldig förhrukai. för' fr<lmsbIlniDG [lV s];:8.HepJikti3! 

hri1Jlslc, 
c) h S(Jlll sl:2Uskyldig fdcrtagit itnnorlcdcs iin i samb:l!1d Eled. {der· 

vars fÖ:'sLiljn~l1g fÖ::~(jrsZtkz·lt deJl sl~a[{sl~y1dige fÖ1·1l~~t p{t grund 
:1.~ni1} fr{u1 k i jpzlrcl1, s:uo1 

ej ska~t Fn. l· !'nft, SOln fijrLl'ukt11s vid fr[11n3tf~JJI~:~·1~~ av Sl:~·lUe~ 
pliktigt hrände. 

25 §. 
J IilC!;;, l de1:l:!Talion som avscs i '23 § '2 mom. skall avdrag göras för 

elektrisk kraft, som 
a) levncrats till k:ommllnikationsfördag för ban drift cllcr därmed 

likartat ändamål. samt 
b) övc-rfört~ tili ann3t land. 

2 Inom. På s~rskild prövning av riksskatlcvelket ankommer, huruvida 

och i vad man avdrag jiimv:il m,l göras f:'r 
a) ekktrisk kraft, som förbrukats eller försålts för förbrukniag för 

annal :ind,!l11JI iin energialstring, 

b) elektrisk kraft, som använts j omedelbart s3mband med sådan 

fiirhrukni!ii,; fl)! vilken avdr,'g mil r;öras enligt il), 

c) elektrisk kraft, som förbrukats eller försålts för förbrukniJtg vid 
. framsllillnipg av bensin eller j förteckningen angivet skattepliktigt 

briinslc, 

el) elektrisk kraft, vars försiiljning förorsakat den redovisningsskyldige 

förl'lst grund av bri:;tande bct;llning frfm förbrukare eller icke 

registrcrad distributör av <:kLtrisk kraft, 
e) elektrisk kraft, som förurukJts elit,r försiIts för förbrukning vid 

industrieli lillvcrkninr;, el;jr kraftkostnaden ulzör mera bctycl:'nrk eld av 
tillverkning:c,kostnackn, samt 

f) skati för bensin eller annat hriin~lc, som förbrukats vid proclllkticli1 
kl ckk:! 

mOlll. g) d::llnil förordning. 
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Tillfällig neds av den allluäxlna skatten: (SFS 1971: 928) , 

Gäller vid verks8JTl11et där 

Beslut den 30/12 1971 om nedsättning J. 

belastning,"n till O ,2% av saluv~irde fabrik. Beslutet 

de ursprungligen perioden 1/12 lnl-31/12 1972 men förlängdes till att 

gälla även under 1973 och 1974 (jfr RSV:s årsbok ln3 sid, 62). 
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