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plats:
Hotel Wellington,
storgatan 6,
stockholm.

år. Börsnoterade hotellföretaget
Rezidors vd, schweizaren Kurt
Ritter, går i pension efter 23 år
som vd och koncernchef. Rezidor
var fram till i början av 00-talet
en del av SAS. Han efterträds av
österrikaren Wolfgang Neumann.

Frukost:
rågbröd med
smör, skinka,
gurka och tomat,
äppeljuice, yoghurt med müsli
och kaffe.
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”Det är inte rättvist”
Frukost med Affärsvärlden: Magnus Henrekson, professor samt vd
för Institutet för Näringslivsforskning.
Magnus Henrekson hoppar på
röda linjen från hemmet i Mälarhöjden och tar sig till frukosten på Östermalm, ett stenkast
från sitt kontor.
– Det är bara att beklaga att
Anders Borg snöat in så mycket
på bolagsskatten, säger Magnus
Henrekson som träffade finansministern för första gången för
25 år sedan.
Professorn är förvånad över
Borgs ordval om att bolagsskatten är ”den skadligaste av alla
skatter” och att finansministern
dessutom vill gå vidare med en
fortsatt sänkning.
– Vårt budskap är att bolagsskatten ska vara konkurrenskraftig, det vill säga på OECDsnittet på 22 till 24 procent.
Sedan är det ägarskatter som är
det viktiga. Och att man jobbar
med båda dessa skatter. Men
det har Borg inte sagt, till skillnad från andra Allianspartier.
Men näringsministern verkar
för svag relativt Anders Borg för
att driva igenom frågan.
Det Henrekson föreslår är en
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ny skattereform. Professorn är
bergssäker på att förändringen
kommer. Frågan är bara när.
– Sverige gjorde en skattereform 1990–1991. Man kan tro
att vi kom på det där själva, men
så var det inte. Först genomförde Reagan en stor skattereform
i USA och sedan Thatcher i Storbritannien, och sedan gjorde vi
likadant fast lite mindre.

– Det fanns en intellektuell
grund till reformerna. Och nu
finns det en intellektuell grund
för att förändra rådande ägarskatter. Det måste löna sig att
bygga upp ett värde så att när
det väl blir dags att sälja görs det
med en attraktiv beskattning.
Det funkar som morot och skapar tillväxt.

till grund för 1990-talets skat-

entreprenör som ges optioner
knutna till anställningen den
högsta marginalskatten, som
med sociala avgifter blir 67
procent. I USA beskattas motsvarande upplägg med 15 procent.
– En bra optionsbeskattning
är bland det mest socialistiska
man kan tänka sig. Då får den
fattige talangfulle sin beskärda
del av de kapitalvärden hon eller han skapar. Men i Sverige är
det bara den som har kapital att
sätta in som får låg beskattning.
Ingen annan. Det är ett väldigt
konstigt synsätt. Det är inte rättvist.
Jonas melzer

tereformer låg forskningsrapporter från 1970- och 1980-talet
som visade att det gamla skattesystemet slog väldigt hårt mot
vissa finansieringsformer och
ägare.
Fram till 1970-talet var USA
storföretagens förlovade land
med höga ägarskatter och inlåsta pengar i bolagen. Men efter att skatterna på reavinster,
ägare och personaloptioner
sänktes, i kombination med att
livförsäkringsbolag tilläts placera pengar i riskkapitalfonder,
kunde Silicon Valley födas under 1980-talet.

I Sverige betalar vanligen en

Miljarder euro

2013

131 194

2014

92 175

2015

77 132

2016

71 223

källa: bloomberg.
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”Höj skatten
för multisarna”
Amerikanska och franska
politiker på jakt efter skatteintäkter pekar finger mot
multinationella företag.
Det är inte bara i
Sverige som skatte
snurrorna är ämne
för politisk debatt.
Den amerikanske
demokraten och
senatorn Carl Levin (bilden) riktar
i en ny rapport stark kritik mot
multinationella bolag med säte i USA
för att de inte betalar skatt på vinster
gjorda i landet.
Carl Levin pekar särskilt ut Micro
soft, Apple, Google och Hewlett
Packard för att ingå i ett ”system
som bygger på att skicka vinster på
miljarder dollar utomlands för att
undvika att betala miljarder i skatt”.
Enligt flera tidigare framlagda
rapporter betalar en uppsjö av For
tune 500bolag ingen, eller nästan
ingen, skatt för vinster gjorda i USA.
I Frankrike är tongångarna ännu
hårdare. Premiärministern Jean
Marc Ayrault manar de rikaste bola
gen att betala mer i skatt och konsta
terar att stora företag noterade på
Parisbörsens CAC-40index betalar
mindre skatt än småföretagen, ”och
ibland betalar de inte alls”.
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