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l.

InledninQ

En hel rad ekonomiska utredningsrapporter har visat att Sveriges
ekonomiska läge fortfarande ur mänga sy npunkter är bekymmersa mt
även om tendenser till förbättringar kan skönj as. Problemen
gäl ler såväl det rådande tillståndet som utvecklingsmöjligheterna på längre sikt.
För att svensk ekonomi skall komma i bala ns vid mitten av 1980talet krävs ex pan sion i näringslivs investeringar och export samtidigt som tillväxten i offentl ig och privat konsumt ion måste
hållas tillbaka. Låg inflationstakt . välanpassat kostnadsläge
och förbätt rad avkastnin g på nyinvesteringar utgör nödvändiga
förutsättningar för återgång till en balanserad utvec kling.
Dagens problem gäller både inriktningen av den korts i ktiga stabi l iseringspolitiken och uppläggningen av den medel- och långfristigt inrik tad e politiken. En cen t ra l restrikt io n på det
konjunkturbetingade handlandet är att de åtgärder som vidtas
inte förSvåra r uppnåendet av de mer långsiktiga målen.
Detta har viktiga implikationer för skattepolitiken. Varje reform
av skattesystemet av någon betyde nhet i nnebä r en förändr ing av
våra institut ioner som kan vara svår att upphäva när den väl är
genomförd.
Vid större om läggningar i skattesystemet bör därror kortsiktiga .
stabiliseringspolitiska. aspek ter inte fa undanskymma de långsiktiga konsekvenserna . Jag vill alltså inledningsvis betona det
angelägna i att betrakta de alternativ som bruttoskattekommitten
di skuterat mot bakgrund av vilket skattesystem man vill se !"ealiserat pA l ängre sikt.
2.

Avvagningsproble~

Bakom den aktuella diskussionen om en reformerad bruttoskatt ligger
prob l em av fl era ol j ka s l ag. För a tt ge perspek t i v pA den fortsa tta
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verkningar än de som ges av de ex ; ::.terande varianlel'na.
För att helt förstA motiven bakom för s l agen till refo ,'one l'ad bru ttc beskattrd ng , li"som kritiken mot dess a tan kar , är de t emel1ert'id
också

nöd vä n d ~g t

att se för slagen; per spektivet av den sv e nska ekc -

nomins nuvarande tillstånd och dess utve cklingsbetinge l ser på kort
och något längr e sikt.
Den samhäll sekcnomis ka utvecklingen under den al l ra nt'irmaste fram-

ti den , s iig de t konvnande Aret, 'läntas allmänt bli s ådan a tt
skatt e: ;'{11 iti ska åtgärder som på verkar det samlade skatteuttaget är

nödvä ndiga av stabiliser i ngsp ol itisk.a s käl . Den pol i t i ska en i gheten
om detta är relativt bred även om valet av medel är starkt kontroversiellt. Huvudorsaken till denna situation utgörs av det stora
budgetunderskottet och oron för kraft i gt ökad inflation.
Vad gäller den lite t me r avlägslid fl'a r.lt i den, säg den närmaste 5- a
lO- ärsperioden dr oenigheten större vad gäller s katteuttagets utveckling . './is sa in tres segruppe r argumenterar för att en fortsatt öknina av sk at tefi nan sierad offentlig sektor är nödvändi g och önsk värd.
Inne börden ~ r naturligtvis att Skatteuttagets andel av bruttonationalprodukten med detta synsätt bör öka. Andra menar att samhällsekonomisk balans på l ängre si kt kräver en uppbromsn i ng av den skattefinansierade offentliga sektorns tillväxt.
l de kalkyle r som redovisats i 1978 års långtidsutredning och i
den långtidsbedömning som presenterats av Industr iens Ut redn ingsinstitut (JUl) på sommaren 1979 1 räknar man med en måttlig ökning
i skatteuttaget, mätt som andel av BNP för perioden 1977-83
(LU- 7S) respekt ive 1977-B5 (tUI). A andra sidan i nnebär den kraf tiga balansbrist som rådde i ekonomin 1977 tillsammans med föru tsättni nge n om en balanserad utveckl ing under senare delen av 1980ta le t att olika efterfrågekomponenter antas växa i mycke t olika
takt fram n~t mit ten av 1980- tal et. Så l unda antas hUShå l l ens faktor inkomster, liksom privat konsumtion, komma att växa relat ivt

l Ui3 ,;",on e t 11. [ 1979 ].
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långsamt. En konsekvens av detta är att ska tteutt aget i förhållande till fak tiska ska tteu nderl ag komme r att öka kraftigare än skat-

teandelen av BNP.
Kalkylerna bygger i båda fallen på optimistiska antaganden om löneoch pris utveckling . Det är en mycke t central fr äga hur des sa antaganden skall kunna real i seras när samtidigt företagsvi nsterna antas
komma att öka kraft igt.
Det kan påpekas att den antagna uppgången; bolagsvinsterna vid
nuvarande skattesystem endast ge r en blygsam intäktsökn ing för
offen t lig sektor.

En orsa k till detta är att under lag et även no r-

mal t är förhål l andevis lågt. Unde r de sena ste åren torde emellertid
företagen dessutom ha ackumu lerat ett betyda nde konso lideringsbehov
som kommer att tillgodoses i en vinstuppgäng. De redovisad e skattemässiga vinste rna kan darför inte väntas öka i proportion med rörelseresultaten.
Förs la gen t il l reforme ra d bruttobeskattning bör de l vi s ses mot bakgrund av dess a utvecklingsperspektiv . Det inslag av ökad vinstbeskattning som inne hålls i t ex I-promsen antas sålunda av förslag sställarna skapa föru tsätt ningar för återh ål ls arrrna lönerörelser vid
en vinst uppgång. Där t il l kommer argumentet at t "den åsyftade bakåtriktade övervält r i ngen vi d en I-pt'oms sk ul le vara gynnsammare ur
inflationssynpunkt än om momsen an vändes . Ser man arbetsgivarav gi fter na som alternativ föref aller I-promsen s förespråkare va ra av
uppfatt ni ngen att man inte kan riikna med att höj ni ngar i dessa
kommer att avräk nas i avta lsrö relser om in t e även vinsterna ska ttebelastas. ; ffil)tsvara ndp. mån .
Samma nfattninQs vis kan man saga att en analys av reforMerad bruttobeskattning rese r t va huvud problem. Han ka n for de t fOrsta fråga
sig om en breddn i ng av under laget utöver vad som beskattas i arbetsgivaravgifter/egenavgifter respektive nuvarande moms ger de
åsyftade fördelningspo li t iska effekterna. För det andra uppstår
fra gan hur man ska ll bedöma betydelsen av a t t en reformerad brutto skatt utformas med eller utan gränskorrigeringar, dvs ta s ut efter
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I denna bilaga kommer den senare fr ågan in te att diskuteras. Detta
betyder att den s tabil isering spol itiska problematiken i nte behand la s. r stället används utrymmet för en analys av oli ka skatters
strukturella effekter på några års sikt. Effekter pä inkomstförd elning och resu rs al l okering kommer därmed; fokus. Tyngdpunkten kommer att ligga

på en analys av skatter på produktionsfaktorn

ka-

pital . Motivet för detta är naturligtvis att den di skuterade breddningen skulle komma att omfatta denna produktionsfaktor.
I min bilaga til l företagsskatteberedningens slutbetänkande samt i
ett par se nare artiklar har jag argumenterat för tesen att f ör etags anknutna skatter på kapitalersättningar ell er investeringar på
några års sikt övervä ltras på löntagarna. l Samtidigt har jag häv dat att skatter som tas ut på hushållens kapitalinkomster ell er
sparande med större sannolikhet bärs av dem som betalar dessa
skatter. En förutsättning för slutsatserna är att skatterna ar generella i förhållande ti ll s i na und erlag.
Här görs ett förs ök att precisera argumenten utan användande av matematik. Trots detta kommer mång a l äsare att finna framställningen
svårgenomtränglig. I behandlingen av dessa komplicerade problem
har jag eme l lertid under stor tidspress sökt finna en rimlig avvägning mellan pedagogik och pr ecision.
3.

Ett centralt antagande

En fråga av stor vikt för den följande analysen är hur skatter
på produktionsfaktorn kapital påverkar avkastningskravet eller
nettoförräntni ngen på kapitalet. Rent allmänt kan man konstatera att avkastningskravet på en bestämd kapitalp l acer ing beror
av hur stor av kas tn ingen är vid andra placer i ngsmöjl ig heter sonl
står till buds; Sverige eller utomlands.
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En generell och likform i g skatt på kapitalp l aceringar; alla
fo rmer drabbar al lt kapital i samma mån. I en s luten ekonom i
sku l le därmed kapitalägarna tv i ngas acceptera en lägre avkastning netto efter skatt. 1 en liten öppen ek onomi som den svenska
måste man räkna med möj l i gheten att kap i talägarna reagerar på
s katten genom att försöka placera si na mede l utomlands. Den sven ska
ekonomin är så liten att det inte f i nns anledning tro att en
sänkt kapitalavkastn ing här påverkar den avkastn i ng som kan erhållas på andra hål l i västvärlden . Vid fria marknader bÖr man
al l tså vänta sig att förrä ntningskravet netto ef t er skatter är
internat i onellt bestämt. För närvarande förekommer emellertid
omfattande reg l er i ngar som innebär att kapitalrörelser över
gränsen inte är fria. Denna valutareglering är dock starkt selektiv.
Kapitalp lacer i ngar utomlands kan i princip ske vi a portrolj i nvester ingar och direktinvesteringar . Möj ligneterna t i ll invester i ngar
av det r6rstnämnda slaget är starkt beskurna enligt gä l lande regler
medan tillståndsgivningen vad gäller direkt i nve s t 2ringar är så
liberal att kap i talrörelser av detta slag kan betraktas som fr i a .
Eftersom mö j ligheten t i ll di rekt i nvester i ngar ; ~ rinc;p är för behå' lenffiretag är det motiverat att göra en di sti nktion mellan
hushål l sanknutet och därmed internationellt trögrör li gt kap ital
och företagsanknutet, i nternationellt lättrörligt kapita l .
Ge nerella s katter på hushAllsanknu t et kapital kan pA grund av det
sagda antas sänka avkastnings kraven i motsvarande mån, med an det t a
inte blir fallet vi d beskattn i ng av kapital som kontrollera s av
företagen. Avka s tn i ngskravet pA det företagsanknutna kapitalet
kan al ltså betrak t as som i nternationellt bestämt .
Vad som hä r anförts om avkastn i ng s kraven rår hu shA l lsank nut et
respekt i ve fdreta gsanknutet kap i tal kommer att användas som arbetshypoteser i det fdljande . Konsekvenserna för s kattepol i t i ken
skall visa s ig betydelseful l a .
Arbetshypo te sern as realism är emp iris ka frågor som inte var it
möj l iga att te s t a i detta sammanhang. De har emel l ert i d upp fattats som goda approximatione r aven av andr a svenska ek onome r
som haft an l edn i ng att ta s t äl l ni ng i fr ågan.

)

4. Teoretisk anal ys av skatter på kapit al
4. 1 .

J!l.ledni ng

I dett~ t eo retiskt in r ikt ad e avs nitt di sk uteras pr imärt långsiktiga
effekter av olika s katter på produkti onsfa kto rn kapi t al. Ti l l kate gorin kapitals katter fö rs i detta sammanhang s~atter på olika t yp er
av ka pital f l öden, nämligen på spa r ande, inve st eringa r , företagens
kap ltal ers~t t ninga r

och

hushå ll ens kapita l i nkomster .

Abs trakt ions nivån i analysen kommer att vara så hög all underlaget
för en genere ll kapitalska tt bli r detsamma, vare sig skatten tas ut
på föI 'elag ell er hushåll oc h därtill oberoende av om den tas ut p;!!i

in komsternas käl lsi da ell er använd ni ngssida . Det är ä andra sid an
ett syfte med anal ys en atl visa att subj ektv al et trot s detta i en
e~ 0 nom i av svens k typ kan vara av central betydelse för en ka pi tal skatts verkn ing ar.
Innan vi ta r upp den egentl i ga analysen Skal ' något sägas om en
tidigare i utredn ingssammanhang föga beaktad aspekt på skatters
verkningar.
4.2. Någ ot om begreppet excess burden
Under idea la förhå l landen antas en marknad sekonomi ge upphov til l
en resursa ll oker i ng som är effekt i v i den men i ngen att produktionen
aven godtyckl ig vara inte ka n ökas utan att den minskas för minst
en annan vara. Om man i ett sådant t i lls tånd in för en skatt kommer
resursalloker in gen att påverkas neg ativt så at t en effekt i vitetsför l ust upps tå r. Utöver den direkta börda som ut taget av ett vi sst
ska ttebe lopp l äg ge r på hushål l en, uppstår därmed en "excess burden"
genom att va lsituatione n s törs, Detta förhållande kan med en parti el l
ana lys te knik illust r eras med hjälp av f igur 1.
De med S respektiv e O betecknade kurvorna rep resen terar utbudet
resp ekt ive efte r frågan på marknaden , som kan avse en vara el ler pr odukt io ns f aktor. Jamvikt före l igg er vid pr is et DB och kvant ite ten OQ.
En stycks katt (t krjval'uen he t) på de nna vara (faktor ) kan to l kas
s~ att utbuds kurvan para l lel lförs kj uts up pAt ti l l S'. Ny jämvikt
nas vid t hOQre priset DA och vid den lägre Ic.va nti teten DP. De t
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o

p

Q

Kvantitet

Den extra bördan (min skade konsument- och producentöverskott)

representeras av ytan OEF, av vilken DEG faller på konsumenterna
och resten på producenterna.
Den extra bördan repres enterar en osynlig välfärdsförlust för ekonom in. Den uppstår därför att ska tten via sin effekt på prisbildningen stör resursallokeringen. Med en alternativ terminolog i kan
man säga att välfärdsfdrlusterna beror på skattens substitutions-

effekter. Det bör påpekas att alla faktiskt använda skatter ger upphov
till excess burden s . Man torde utan vidare kunna påstå att de är
omöjliga att undvika. Den praktiska politikens uppgift bör emeller-

t i d vara att vi d uppfyllande av olika skattepolitiska mål se till att
de effektivitetsförluster vi här talar om bl i r så låga som möjligt .
Alternativt kan beslutsproblemet formuleras som att det gäller att
hitta en optimal avvägning mellan effektiv i tetsförluster och andra
mål t ex av förde lningspo l itisk natur.
Begreppet excess burden har ett nära samband med en skatts inci tamentseffekter. låt oss ta en i nkomst5katt som exempel, Denna påverkar relativpriset dels mellan arbete och fritid, dels me l lan konsumtion i dag re spektive konsumtion i framt i den. Antag nu att man
ku nnat observera att inkomstskatten varken fö ,"and,'ud ar bet s ut oud el l er
soarande. Incitame nten till arbete och sparande ha r därmed i nt e pa-
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verkats. Innebörden är att skattens substitutionseffekt har motver-

kats aven lika stor inkomsteffekt. Bl otta förekomsten aven substitutionseffekt innebär dock att inkomstskatten lett til l en väl färdsför l ust.

4.3.

HMM-model ' en

Nar det gä l le r ana lys av oli ka skatters i ne idens har en allmän jämviktsmodell. här kallad HMM-modellen (ef ter de främsta användarna
Harberger, Mc lure och Mieszkowski), ofta kommit till användning.
Modellen beskri ver i sin ursprungliga form en sluten ekonom i med
två varor och två produktionsfaktore r som är fritt rörliga meilan
två produk t ionssektorer som prod ucerar var sin vara. Det rAder perfekt konkurrens på alla marknader o,h utbude t av oroduktionsfaktorerna arbete och kapital är fu l 1stand i gt oe la stiskt. Trots
dessa förenklande fdrutsättningar anses det att HMM-modellen är
mycket användba r vid analys av olika skatters ;neldens . Ett centralt
resu1tat som ges av model len kan enkelt beskrivas med följande "ma tris", där X respektive Y står för de tvA konsumtionsvarorna och K
respektive L representerar de två produktionsfaktorerna. Alla
skatter antas utgå med samma skattesats på baser formulerad e i
värdetermer.
T

xv

\K \
T,
+

\

+\

T +
Xl.

+

\1.+

TXJ(
+

T
YK

Av matrisens första rad framgår att ett i nförand e aven skatt på arbetskraften (Tt) kombinerad med en skatt pa kapitaltjänster (\J är
ekvivalent med införandet aven inkomstskatt (T ) , vilken i sin
LK
tur är lika med en allmän varuskatt {\y}. Av matrisens fÖI'sta "kolumn " framg år vi dar e att en inkomst skatt eller en allmän varuskatt
är ekvival ent med en skatt på vara X(T xJ kombin erad med en skatt på
vara Y(T ~ . På samma sätt kan även andra ekvivalenser I llustreras
med hjälp av matrisen.
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Med modellen kan man visa att en generell skatt på löner
( \ ::; TX!, + T ) bärs av l ön t agarna liksom att en generell skatt
YL

på kapita linkomster eller kapital utnyttjande (T = TXK + TyK )
K
bärs av kapitalägarna. Det senare resultatet beror på et t avgörande
sät t av att ekonomin antas vara sluten. Ett syfte med den fö l jande ana lysen är att också applicera modellen på en 1 iten öppen ekonomi.
Harbergers ursprungliga problem gällde att analysera effekterna av
en skatt på kapi t alu tnyt tjande i endas t en produktionssektor.
t ex T " Trots att modelle n beskriver en synnerligen enkel ekonom i
XK
ledde denna frågeställning t ill komplicerade samba~d. Incidensres ultatet vis ar sig bero på både utbu ds- och efter-frågeförhållanden
i ekonomin. l

På grund av denna komp lexitet har det visat sig svArt

l Resu lt a te t ges av folja nde uttryck , där utfallet dp ~ O innebär
att inci densen aven sk att pa kapital i sektor X(TXK)~lir likvärdig
med incidensen för en proporti onell inkomstskatt (T LK )

T
ange r skattesatsen för den partiella kapitalskat t en
XK
EX Jrefte rf rageelasticiteten fÖT vara X me d avseend e på dess pris

KX ooh LX ä, kapital respektive 3Tbetsk r aft i sektor

"Y

ooh

Ly är kapita l res pektive arbetskraft

X

utgångsläget

i sekto r Y i utgångsläget

Sx ooh Sy är substitu t ionselasticiteten mellan arbete och kapital i
respektive sekt or

EL och EK är arbetskraf tens respekti ve kapita lets andel av produktionsresultate t i utgångsläget i sektor X
gK är kapitalandel i utgångsläget i sektor Y.
Se Mieszkowski

[1967].
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att skapa för ståelse för resultaten. Nu kan man emellertid genom att
införa det förenklande antagandet; modellen att arbetskra f ten är
orörlig mellan sektorerna, redovisa vissa cen trala resultat; diagramform. Hä r kOlllT\er denna te kni k att användas. l

Det bör betona s att hela analysansatsen bygger på antagandet att
prodUktionsfaktorSkatten pA kapital; sin he lhet på kort sikt

b~lrs

av

kapitalägarna. Detta är en väletablerad, om än inte helt okontroversie1l, arbetshypotes.

Den följande analysen representerar et t försök att il lustrera effekterna på några års sikt av ol ika kapitalskatter. Analysen kcmmer att
omfatta såväl en sl uten som en liten öppen ekonomi, Bägge fallen är
nämligen ay relevans för utredningsuppgiften här. Resultaten för den
slutna ekonomin är användbara när hushål l är subje~t. eftersom vi
antar att hushållsanknutet kapital är trögrörl igt över gränserna,
Slutsatserna beträffande den lil la öppna ekonomin kan ti l lämpas när
före tag är subje~t . Vi har ju antagit att avkastningskravet på företagsanknutet kapita l är internationellt bestämt. l de följande två avsnittenundertrycker vi frågan om subje~tvalet men återkommer till
denna i samband med resultatens tolkning_
4.4.

Sluten ekonomi

Vi börjar här med att grafiskt i l lustrera fal l et med en generell
~api ta lskatt för den sl utna ekonomin. I modellen får produktionsfaktorn
kapital en ersättning Som svarar mot värdet på dess grä nsproduktivitet.
Vid givet varupri s innebär detta att kapitalavkastningen sju nker
ju mer kapital som sätts in ; verksamheten. Antaga nd et att arbetskraften är orör li g mellan de båda prod ukti onss ektorerna innebär
att lönesumman bestäms av skillnaden mellan produktionsvärde och
total kapitale rs ätt ning i respekt ive sek tor . Eftersom arbetsutbudet är fixerat i modellen betyder detta att omfördelningar av
de tota la kapital resurse rna mellan sek t orerna ger upphov tl1l
skil lnader i lönenivå mel l an ekonomlns delar.
l Iden' ar hämtats froi n Krauss

(1 979] .

Figur 2.

Illustration av tvåsektormodellen
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r figur 2 beskrivs den slutna ekonomin i ett utgångs lage före
skatt präglat av jämvikt. Den totala ka pitalstocken i ek onomin

(K) fördelas me llan sektorerna sa alt Kl + K = K. AVkastningen
2
per enhet kapital är densamma, dvs r i båda sektorerna. De rata
linjerna D10ch D') anger efterfragekurvorna för kapit al i respek-

tive sektor.1 Vid ~den givna kapitalavkas t ningen r är den totalt

efterfråg ade kapitalvolymen li ka med utbude t.
Den totala kapitalersättningen i sektor l (2) anges av ytan
0rrBK 1 (02 rDK 2)' Ersättningen till arbetskraften anges i respek-

tive sektorer av yto rna ArB och CrD.
f ör alt underlätta den föijande framställ ningen tar vi nu gre ppet alt vända pa det koordinatsystem som gäller för sektor 2
och sammanföra det med det andra så att x-axe ln blir precis av
lä ngden K. Resultatet framgar av figur 3 . då't' 01~1 '" 0lK och
1
I~ O, ' O,K,.

I figu r 3 har också verkningarna aven generell kapitalskatt i
en sluten ekonom i il lustrerats. Diag rammat iskt fangas styckskatten
upp genom en förskjutning av efterfrågekurvorna vertikalt nedåt.
Vid varje kapital volym i en sektor uppstar en skillnad mellan
bruttoa vkastn ing (r) och nettoavkas t ning (r-t ) per utnyttjad
enhet kapita l.
I jämv i ktsläget efter ska tt kOlOO1er fördelningen av det tillgängliga
kapita let att vara densamma som före skatt. Nettoavkastningen per
ka pi tale nhe t kommer att ha reducerats precis med skattens storlek.
Detta betyder att sk atten bars av kapitalägarna. Skattebeloppet
anges av den streckade yt an . Eftersom kapitalets bn1ttoavkastning
inte påverkas av skatten komme r den tot ala ersättningen till arbets kraft en i de båda sektorerna alt vara cpåverkad. Inga excess burdens
uppstår i detta fall eftersom kapitalets fö rdelning mellan sektorerna
är oföränd rad ,
L4t oss nu se vilka effek t er en p~r t iell kapitalskatt skulle ge
i en sluten ekonomi under vårcl antaganden hal' . Detta fal l illustJ'eras i figur 4, dat' endast kapltalanvandnlng i sektor 2 s~Jttebelastas.

17r,-.. r f r;i"~kurv.,rn'1

anger vät·J('t ,1\' k.1pil;li.'ts
vid olik.1 kapit;llvolymcr.

tlL,lf~in.Jlpr<'Jukt
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Figur 3.

Generell kapita lska tt, sluten ekonomi

Sektor

Sektor 2

D'2

D'l
~1

Kapita l volym

Figur 4.

Partie l l ka pitalskatt, sl uten ekonomi

Sektor l

Sektor 2

F
l

P Q

t1

N

Kapitalvolym
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I detta fall kommer resursfördelningen att på verkas. Kap ital kommer
att strömma från den beskattade sektorn 2 till sektO"l. Detta sänker

kapitalets margin alp roduktivitet i sektor l medan den ökar i sektor 2.
öve rs trömningen fortsätter till dess att nettoavkastningen per kapitalenhet

ar

densamma i båda sektorerna. Detta inträffar när ka pital-

r~N bytt sektor. Det influtna skattebeloppet anges av den
streckade ytan Qr 2r 1S.

volymen

Hur nar nu skatten påverkat inkomstfördelningen i ekonomin? Vi fin ner att kapitalinkomsterna har minskat med ytan Grr1H. Löntagarna i
sektor l, som fHt mer kapital till sitt förfogande, har ökat sina

inkomster med ytan GPSH. Inkomsterna för löntagarna i sektor 2 har
mi ns ka t med ytan r QPr, Bördan av skatten delas allts å mellan kapi2
talägare i båda sektorerna och löntagare i sektor 2. medan lbntagarna
1

sektor l gör en vinst.

Den inverkal skatten har på resursfördelningen leder till en välfärdsförlust ; ekonomin. Före skatt uppg ick den samlade nationalinkomsten
till ytan O\FFIQ2' Om vi antar att skatte intäkte rna används på ett
satt som ekonomins hushåll finner önskvärt. uppgar de samlade tillgångarna efter skatt till ytan 0IFPSQIQ2 ' Skillnaden mellan dessa
ytor är tr iangeln PSQ som

allts~

utgör ett mat t på den excess burden

som den partiella skatten ger upphov till, Med de förutsättn ingar
som gäller för vår modelTekonomi vore alltsa den generella kapitalskatten att föredra, De tta natur1 igtvis under förutsattning att
inte den fördelningspolitiska prof i l som ges av den partiella
skatt~n

värderas sa högt att man är beredd att acceptera effekti-

vitetsförlusten, Med detta har vi alltså givit ett exempel pa hur
avvagningen mellan fördelningspolitik och effektlvitet kan te sig,
Det är uppenba rt att effekterna av den partiella skatten bestäms

eV utseendet på u-kurvorna. Vi avstår emellertid i detta

översi ~ t 

l iga resonemang fran att närmare utveckla detta, FramsV111ningen
har gar ju endast ut på att med hjälp aven överskadlig tekDlk
visa pa fundamentala sammahang, Vore man ute efter att

pn:~cisera

effekterna i en sluten ekonomi Skulle det vara svart att fursvdl'd
y

det 1 " enklande antagande som här införts jänfort med den ful1 ständ i qa

Ht·1t~ -r.lOdellen

(jämför dock s 19).
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4.5.

l i ten öppen ek onom;

Av pedagogiska skäl är det lämpl i gt att beskriva fallet med en par-

tiell sk.att fö r st. Detta sker i fig ur 5. dar produktionsfaktorn

kapital; sektor 2 har skat tebelastats med t kr per kapitalenhet.
l den lilla öppna ekonom i n antas avkastningskravet pa kapital

vara internationellt bestämt. Be ska ttn ing av kapital
i nnebär då ett kapit a l resurser f ly ttas utomlands .
I utgångsläget fö re skatt i figur 5 fördelas ek onomins kapital -

re surser mellan sektorerna i proportionen 0lt·t;~102' Kap ita lavk astningen (r ) ar lika med den i nte rnat ionellt be s tämd~. En skatt pä

kapital i sektor 2 för skjuter eft erfrågekurvan uppiH med skatt en s

2,

belopp frän O2 til l O

Kapita l mängden O O f ly ttas utomlands.
2

2

Kapitalavkastningen brutto på den del av sektor2:s kapita l som
stannar i landet höjs med skattens be l op p f rån r t ill r . Skattel
beloppet anges av den st rec kade ytan i figuren.
Vad gäller effekterna på inkomsternas f örde ln i ng kan vi konstatera
att nettoersattningen till kapitalet är oförändrad jämfört med ut gångs l äget. Vidare är ersättn ingen t ill arbetskraften i sektor l
op~verkad. Skattebeloppet reducerar emel lertid ersättni ngen till
arbetskraften; sektor 2. Dessa har fått mindre kapita l till sitt
förfogande samtidigt som bruttoersät tn i ngen till detta kapital ökat.
Förlusten för löntagarna i sektor 2 inskrä nker sig emellertid inte
till skattebeloppet. De drabbas också som enda grupp av den excess
burden som skatt~n ger upphov till i ekonomin. Denna av skatten
genererade börda som inte motsvaras av någon f orman utan helt går
upp i rÖK repre senteras av triange ln PQS.
Förhallandet kan geometrlskl klarläggas pa föl jande sätt. Fore
skatt erhbll arbetskraften i sektor 2 en ersättning som svarar
mot ytan ASr som ar exakt 1i ka stor som ytan erc som r'e presenterar
förMIlandena efter skatt. Denna se nar~ yta kan ~t.-s som summan av
treytor, näm l i gen BOr l , som utgör e rsatt nl n~en t ill d~n na produk t ions faktor efte r skatt samt ytan Qr ICS, SOril iJ tgOf skcltlt.-beJoPiJet
och t i l l si st ytan PQS , som utgu r" ot-n tra tt: ,-kill lr;llgil valfi,,'ds förlu sten,
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Figur 5. Partiell kapitalskatt, liten öppen ekonomi

Sektor l

Sektor 2

l

Is

1

A

Q
p

C

2
O
2

I

r

Dl
M

°1

O'
2

°2

Kapitalvolym
Figur 6.

Generell kapitalskatt, liten öppen ekonomi
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';alfardsförlustEfI ::erOr' som frami),,( av figul'en inte pa att kapital

resurser har : :l1'Jor del ats inom l andet. Sektor 1 sysselsätt er lika
myc~et

kopita1 sorn tidigare. Förlustep berOl- i sUdlet på att den

interna tionella resursalJokel'ingen flClve6.Jts. Den l illa ek onomin
sysselsät ter e : ter skatt mi ndre kapital inom sina gl'änser än som

vore optimalt ur ett globalt perspektlv.
Lat oss nu avs l uta var modell analys genom att studera en generell
k;!pi ta l skatt i den 1 i 11 a öppna ekonom i n (se figur 6 l.

Skatten be lastar

nu bada sek tore rna och l eder t ill kap ita lf lykt från bägge. Kap i ta lmängden

Ol O'l l ämnar sektor l medan 0'0
l ämnar sektor 2. Det utflyttade
2 2
kapitalet finner produktiva användningar utomlands som ger av~,astn l n~en r. Det kapital som stannar i landet O{02 fördelas i
samma pro;:>ortioner mellan sektorerna som i utgångsläget och ernjl1er en bruttoavkastning r
~et

som är li ka med r + t. Skattebelop1
anges a', den "enkelstreckade" ytan plus den "dubbel streckade".

Nettoersättningen till kapitalet påverkas ej av skatten. Hel a
den ursprungliga ka;;itabtocken 0102 eJ'l,il l1 er ~(;r enhet den int erna t l one Il t bes tålr.d~ fbrrantn i ngen r. Det i nfl ut na Skattebe loppet
bärs av ar bet sk r aftC''l 1 båda sek t orerna som o c ks~ drabbas av
excess burdens ,no!.s·, arallde den dubbel streckade yta n PRQS. Aterigen

äl' denna väJfärd5 kostnad beroende på stö r ningar i den internationel la resursförde l ningen.

5.

YE.retalL~or'1 subjekt v2.~kapi~,~,b~s~{l,~t,~n.Q

Inom ramen fdr br:; ttoskattekorrrnittens arbete diskuteras ett flerta l
möj lighe ter att bredda bruttobeskattni ngen pa företag ti l l att avse
även pruduktionsfaktorn kapit a l, Dä " för börjar vi h2'r med att diSku tera företag Sor'l subjekt. r ett fö ljande avsni~t diskuteras ~apita l
beskattni ng neir hus hall ar su hjekt,
Vi har tidi']are som En r imlig arbetshypotes för sver.s~. a fdrhalla nden
anfbrt att det "'e:!la avk-3stnings~ravet på företagsan f' n'Jtet ka p i ',al ~r
i n terna t i Q !'l P. 11t bes tiirr.t, Det ta betyder att den ana l ys som ova n avsa!]
en l i ten. öP;::Jer. ekonc;:; b l i r a v re 1evans för

€fl

bedijmn i ng av verk-

ning arna av nuvarande hold'jssh,tt, en investeringsavgift och Vlnstdelen i en I-proms,
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Huv ud :-esult :l.ten var att dessa skatter öve rvältras
e ffekt iv i tet s för l uster
~J:n t

su:"sallokering
din~k ta

den

p~

~i

l öntdg3rna. ger

grund av s t örn i ngar i i nter na t i one 11

r~ 

sä nker inhemsk pr od'Jktion. fördelnin gen av

och indirek ta skattebördan på arbets kra f ten i de

:;ektorerna beror på ett betyde l sefullt

b~da

sattavoms ~att er.ä r!enere ll

eller

pa rt i e 11. l s i n ana lys av bo 1ags s ka tten för Före ta gs skatteberedn; ngen undvek
,Ja~, ~öder:; ten att t a sta l lmng tili h", .'uvida bo l a~ssk a t ten år att

betr'a kta svm en generell ell er parti el l kapita~<;katt på det pri vata
nur l "l g;)l ,~ et.

Jet torde eme11enid '/ a l'a ~Iilr t att l - promsen OC~ ! - ~Ionsel'lhar

en ·",ic" ni n~ scm ger det nat"r l \'Jl att k 1ass l

(ena s:': attp.r på

f l

cera

~e;:;

5f'm

gEn~ -

ka~italan\'ändning (och l önekcstnad er\ ' närings-

l j'leL

Det bör observer3 S att analy s02 n inte aVSe r" att ge en realisti sk bes kri vning av hur den fiJn'<.tionella inkoms tfördelningen mell an arbete

0,,:1

l<.apital bestäms i -J et svenSka näri ngsl ivet. Analysen bygger pa
er, teori för hur hushållens avkastn ingsktav netto efter företagsankr.ut na skatte r dr bestämt i l iten öppen ekonomi och vi sar rå effpkt.er av ol iK a kapital s katter und e!" denna ftJrut såttn;ng. Dd !'emot Hs er

moc-2 11en in te att ge en real is t i sK förklaring tilllönebildningen,
[Jet är e:nellertid inte sjalvklart att den förp.Il .. 1ade "HN-mode l l sorr.
~a'r'

ar,vJnts är nllndre användbar i dettd avseende ar. den generellare

varianten med rörll ghe t i arbetskraften. Emp i ri sk a obst:!rva t ioner av ·
~ ~ende

den svenSKa ekonomi n kan

nä ~l igen

ges to l kni ngen att marginal-

produkt i V i tets teo ri n rör den funk t i one 11 a i nkorns tfiJ ,'de l rl i agens bestamning i nte häller streck , l
'J ad ueträffar tidsperspekt ivet för de anpassr, il; gar Svl,!
av

t~\ odel1 en

sr:at,;bt , s 3nmJl ii<. .. inom lC1P:1e t av nagra ra
jL rangt tas,et ,
naml Igen r;öj

best..t'1v~

sä to:- de miJ.n K;Jnn a anta att 'less.a Jppt!"adel' rela t i vt
Ue~kl'l vej'

~ 19t

iII'.

Trots att modelle n,

en ,,;-ko norni med gi ve:l kapi ta Jstor.:!-. iiI' de t

a tt uve!'f Ör;l I'!:'sul ta ten pa en ... <!xand~ ekollOl'li

under fc.ruts": t tnins atl det tvtcla spdl'andet in te pd nage t
pä v~rkas ,lV J~

s~tt

anal.1sera n1e s .. ll ttenhl. Tolkar lHan modellen Pd
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detta :'3t!

min, att

~fi"

:'1;< [lcitJrli '2t , 1 fd : i';- ': -OlE C Ce": l . ·: ~ ~:L~'1 -: I.J '1( -

:1.:: cet

u;:;~f=:ta u' pc,5r1ingen ~:

tl1l der; lm~ ~JilS ~. t ägd a ka~' i taisoc ... <: ! ,
,j(:['l utsl1~et k3 p i l.:l in te hSiltts

Antagandet att sirattel"na i nte
int~

o"'t'al ~~ '; l~l< t n~r

'.'ara

S ·;(.(".:~:'l ·'5. r'J! ;' ~ ~k, ct tet

l ' .-:.st e r b~

.:on·, ~' , 0':> :1: I ~t~dir,t

re' : ~ no::~: t>n.:~··

j

p å<.,~ .. I·a r

fiJr<:tao; er">

oen tota1a SptlrV,:l:IM'? :l t::;rde

er'

:;katteslJbj!'; kt. J(:t

nett uv~~s tn i n9 ~he rk ~s

de fMretagsbL:"1d na r. -sp italets

: Vl·J.)('I~st·J .

l;(

j 'J i det tids -

perspekt1v mode";:;;;r1 bes krivH i nte il.V skatteför3n:l (; rj9a,~
p!verkas int e heller

v~ lEt

mEllan l<.onsl!!I1tiO!l ; dag oJch

fr arr:.t: crn. Va let mellan Jrb,=:€ cc h
s~:nt

!t. i:p l t alj~kol1'",st,;r .

Pd

~" it~d

:J'"

~c~så

Därmed

kcn'iumt ~ on

i

upa':erlcdt ave"

E.ffektHi te':~för1L.H E' ~pp stå r'

inte från dessa nåll vid de aktuella

::'e~kdtt~

därför

5 ~atterna,

~ushä l1 ~.':'t-jek t vId i: apita l b.~~k att~9.

6,

antaga~den

Unde r je

som här gjor t s beträf-fande kapitalets inter-

r.ationella rörlighet blir de s lut ~atser som härleddes för d~n s lutna ekonomin av relevans när hushåll är subjekt vid kapitalbeskattrest ri~t io 1e~

n i ng. De

som gä lle r for portfo l j investeringar i utländs-

ka ... ärdepapper in ne bä r att kap italägarna in t e ge nom f i nansie l la omaispositioner kan övervältra en generell skatt på nusMllsa nknute t
I'.ap itai, En viss ö'/e rvältring var dock möjlig om skatten på kapitalinkonster va r partiell,
i~te

I vär mode ll gav de n genere l la hushållsanknutna kapitalska tten

'JPphov till några effektivitetsfö r lus ter, Det finns e:Tlellertid anl ednin~

beto na att n1ode lle n~ antaganden kan vara alltfd~ restrik.tiva

för det fdll som nu behandlas, I och !!led att nettoavkastningen på
~a pita let

t ion

subjektiv a

en

sju nKer påvuk as
preferen s,=-rnas(~

s ub s titutionseffe~t

s';unka"lde
därmed

val ~t

:1ellan konsumtion i da ,] och I:onsurr:-

i f, 'afll t iden . Detta ty'r unde r t"aditi cr.eli:! antaganden om de
och

nettoav~a st n in!'Je'1

,r.

.,y1;t.O~IJ" kt i

~~rmed

till

... ne., <;)

,, ~ ~,·en .1 '"

ltd.-.. till

,'?ffe i·t. i \'it;.t'iförl ,~ 5ter,

Den

kan ocksa l eda t111 att SP.nranrlet nch

~api t alstocken pev~rkdS,

[n fill

hus hä ll ';,om su bjekt bo,jr aven hecktJ

!~tilnd i g

ce~,"'J

an,,1?5 n

aspekte r . Dl:ltn

l på kort sik t , innan .l:1pJs.;nillgs p nw,-" st;;\l

L' ~.imi

t

fal1€-t med
~<ln

s ke

iL 'i~~, s;i n k ~

e.'l,dlertlJ som tidigare p .1 p l'k.1 l S d~ll n.l C€tl" !'Jk'U:t :L inZ. D('t är
i själva ve rket dl::tla fö rnal!<l.IIJc "V.i. uLLjs,: ' u:"I;;J('~ j':' :Lpi t :d t ill andra Uimil::r,
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med hjälp av ne okl assiska tillväxtmodeller som täcker mer långs iktiga

perspektiv. Ett sådant analyssteg faller emellertid utom ramen för
vår uppgift i detta sammanhang.
Sarmlanfattnin9 och, slutsatser
Den teoretiska analysen i denna bila ga har gallt skatter på produkt ic,nsfaktorn ka pital. l analysen har en väletablerad a llmän jam-

vi ktsmodel l för

s~atteanalys

kommit till användning om

an

i något

förenklad form. I analysen behandlades skatter som var anti ngen
tie~1a (i~rgenerel1a

pdr'·

i förhållande ti ll ',;ina maxima l a tJ nder laq.

1 ko;;menlilrerna koncentrerade vi oss

på de ge ne rella vJ.r'ianterna.

Under våra antaganden om bestämnings faktorerna för avkastningskra vet på kapita l vis ade vi på betydelse n av subjektvalet,
Mode 11 ana l ysen vi sade att en ska tt på i nves teri ngar e l 1el" föret agsanknutet finansiellt kap i tal övervältras på l öntagarna och ger
effektivitets förluster, Anpassningsprocessen kunde väntas vara
slutförd på några få år. Modellen bedömdes vara realistisk för

dotta fall.
Modella naly~en

visade också att en generell skatt på hushållens ka-

pitalinkomster eller sparande in te Öve,'vältras. Skatten gav inte
upphov till

effe~tivitetsförluster.

Det framhölls emellertid i en

kommentar att modellen bygger på vissa antaganden som kan vara
dubiösa nä r hushål l en är skattesubjekt.
Vi ilar inte i denna bilaga närmare analyserat andra skatter än
de so,n tas ut på produktionsfaktorn kap ital. Här fin ns det emellertid anl edning att påminna om de traditionella a rbet shypo teserna
beträffande incidensen av gener el la löneskatte,", konsumtionsskatter
o~h

personliga inkoms tskatter. Löneskatten antas

ten, konsumtionsskatten

kra ft oc h kapi ta 1. Dessa re su l ta t ka n
men ar

~nte

bela~ta

arbetskraf-

ko nsumenterna och inkomstskatten arbet s ~ä

r l eda s ur

H~\l>l-modE' 11 e n

helt okontrcversi ella av skä l som delvis ant ytts ovan.

Här skall vi emellertid acceptera resultaten

S(lm

goda app r oll;imatio-

ner, L.H 05$ oci<.sa i ntroducera de emp iriska observationerna att
sparkvoten l iksom andelen kapitalinkomster av den totala inkomsten
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tend e rar att var3; hdgre för höginkomsttagare än för låg l nkomst ta ga re . V·; kan '!A,

O/Tl

vi tar total inkomst som

f'\Qrrn

för fördel n in::ls -

poli:\ska jc.HllfiJ'"EtSe r, kon statera att lönesit a tten dr I"ef:jf-e.,siv

i i ksom kO!l';.t;ill : onssr.a tten medan che:not den (prop ani one; l a) per sonli ga

'nkom s ts~atten

cir neutral. Vidare kan vi dra slut ':> atsen

att en kapital skat t på hushåll ar prog t"es siv meda n en

skatt på företag är
Lönes~at 'tEn

kap ita~

regr~ss iv.

(,et] konsumt ion;ska tten ha- kri U serat s jus t

av s i n regrf? ssi vi t et. Båda

~.katterna

pa

gru nd

t(''''de oc ' så ge effekt i yite t s -

fbrlLJster pa grund av att de stör -,alet 'I\(:11M':

:1 rbet~

oclo friti d .

I rege l br uka r el:lellertid dessa bägge skatter be t r aktas som relat i vt

~ynnsamme

fr~n effEl<tiv1te t ssy n punk ~,

Det följer av vår ana ly s att effekterna 3V en breddni ng av dessa
bruttos katter t l l 1 ~tt omfatta även produktion s faktorn kapital
bli r oli ka beroende pA hur kapitalskatten tas ut,

Om

breddningen sker ge nom at t man lägger e n inkomstskatt på fö r e -

tagen, vi lket är tanken bakom l-proms och I-moms, kommer även den
nya "kat ten att vara IE:gressiv med det syns ä tt \iQm här pr ese ntet'a ts,
Sarn t ldig t kormle r en ny typ av effE"ktivite!.s förl 'Js ter att upp st,L
En slutsats av aetta

är att e n breddning a v underla get med

denn~

;rletod in te inneb;:ir att ma n e r hålle r fördeln i ngspolitiska vinster
t,ll prisp.t av effeit.t lVitet s f ö rl us ter, Nag ot a vv ägni ngsprob lem
l'lI"!llan fördeln i ng och

effe~t i vitet

föreligger ej betraffa nde 1015 -

nir.gar av delta -:.l ag om ma n ser ti ll
Om

~ '·E ddnj(''.JE n

i stalle t

-:~p.r s~

att

.-f~s 'Jltatet

efte r nag ra få ar .

(. a r)t'.:{\lska tt~r.

t.as ut med hu5-

/".,jllen som subjekt blir den nya ska ttekcmb ln at ione n f ij rd t>1nl'"lgspolit,i-:. kt neu tl'al C,3r"ti riiSt

<;(,1",

" issa nya

€ffer.t ivi t e t$fÖrlu ~tu

upp-

sth', "lä r erhåll, ulltså e n ilO~lti: ~fff:'kt till pri~ et av .~" r' o::'9u~ l Y,
O"e rfö rt på den aktutlla

~y~ rosl( a ~r 'o blem a t i ke "

~la 9

al lmän arbe l.5Jiva r ilvg i ft/f:.':!c flav gHt..

a nt inge n !:es

SOr:! 0;;1"

,:an en s"-att Jv detta
~.orntl 

ilerad mEd en sän.kilc skiltt i>A hJ~rlJ~lens r:apitill in kG; .lst~ r E"11er s om
en ny propor t ionell person 1 ig bru ttn l f)ko m<;tska lt.
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Det bör påpekas a tt vi ; detta avsn itt up pfattat var j e s katt såsom

he lt generell i förh Al lande ti ll sitt underlag. De t ek niska lösningar t ill en I- proms som bruttos kattekommit t en hittil l s uta rbeta t lämna r emel l ertid vissa luckor i !Jncerlag et. Und antaget för

räntor och utd elni ngar som gAr till hus hålls sektorn tenderar att

för stärka l - promsens reg r ess iva eff el,t.
Inte neller "ar nuv arande inkomstskatt på fysiska personer kan

bett'a i<. ta s som generell. För att detta skul le vara fallet borde a lla
ink oms ter i nklu sive kapit a lvinster ges en l ikfo nnig behandling.

8r;s te rna ; dett a avseende är vä l känd a .
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