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I en replik menar Bertil Wahlström att vi missar att beakta 3:12-reglernas positiva effekter på 

företagande och jobbskapande, och att vi stirrar oss blinda på att de kan gynna individer med höga 

inkomster. Vi är glada över att artikeln uppmärksammas men samtidigt bekymrade av Wahlströms 

tolkning. 

Vi menar inte att det är 3:12-reglerna som sådana som är problematiska, utan den stora skillnaden i 

skatt på kapital och skatt på arbete. Som vi påpekar i artikeln har denna skillnad under lång tid varit 

större än vad som var tanken i 1990 års skattereform. Skatt på arbete har ökat, framför allt genom 

högre kommunalskatter och statlig inkomstskatt, medan skatt på kapital differentierats och sänkts 

för vissa typer av kapitalinkomster. Vi håller med Wahlström om att det finns goda skäl att ha 

gynnsamma skattevillkor för entreprenörer. Men en alltför stor skillnad mellan skatt på arbete och 

kapital skapar också snedvridna incitament att lägga resurser och kraft på att omvandla 

arbetsinkomster till kapitalinkomster. 

Bertil Wahlström skriver att ”problemet att Sverige har för hög beskattning på arbete blir inte bättre 

om skatten på entreprenörskap görs sämre”. Vi håller med om detta. Just därför varnar vi för att 

ensidigt ta bort eller skärpa 3:12 och föreslår att man i stället bör reformera skattesystemet så att 

asymmetrin mellan beskattning på arbete och kapital adresseras genom sänkt skatt på arbete. 

Liknande förslag har nyligen också lyfts fram av Finanspolitiska rådet. 

Hög arbetsbeskattning och sammanpressade lönestrukturer innebär att Sverige idag har 

internationellt sett låg utbildningspremie. Som vi skriver i vår artikel innebär möjligheten att lägga 

extrainkomster i bolag att utbildningspremien i praktiken kan bli högre än vad de formella 

marginalskattesatserna ger sken av. Men ett effektivt skattesystem måste kunna ge adekvat 

avkastning på utbildning och arbete även utan att behöva gå omvägen via omvandling av 

arbetsinkomster till kapitalinkomster. 
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