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I stora drag

• Gedigen analys

• Partiell analys 

• Reformförslagen hade kunnat vara litet djärvare



Reform 1

Slopad värnskatt och 
slopad avtrappning av 
jobbskatteavdraget.

Höjd skatt på utdelningar och 
kapitalvinster från fåmansaktiebolag

Införande av en progressiv 
fastighetsskatt på småhus.

Sänkt statlig skatt med 10 procentenheter 
ovanför den nuvarande brytpunkten för 
statlig inkomstskatt.

Ny statlig inkomstskatt om 5 procent för 
inkomster mellan 324 000 kronor och den 
nuvarande brytpunkten för statlig skatt.

Reform 2



• Med tanke på avsnitt 4 är förslagen ganska modesta

• Olika elasticitet i olika inkomstintervall?

• Egenföretagare?

• Efterfrågesidan och diskreta val, även långsiktiga sådana som 

utbildning

• Hur kan de med lägst inkomst få minskad disponibel inkomst i 

alternativ 2?

Sänkt marginalskatt för höginkomsttagare



Högre skatt på aktieutdelning från FÅAB

• Diskrepansen mellan beskattning av olika typer av aktieutdelningar 

skulle minska, vilket vore av godo

• Aktieutdelningen är högt korrelerad med arbetsinkomster längst upp i 

fördelningen (men till synes okorrelerad för många)

• ”… om man bortser från beteendemässiga effekter”

• Det är ju till stor del inkomstomvandling man vill komma åt

• Samvariation med skatten på arbetsinkomst genom inkomst-

omvandling?



Progressiv skatt på småhus

• Fastighetsvärdet ser ut att vara korrelerat med arbetsinkomst 

längs hela inkomstfördelningen

• Klokt med begränsning i termer av inkomstandel och inte kronor. 

Viktigt att hänsyn tas till kapitalinkomst

• Litet oklart hur många som innefattas av begränsningen

• Nästan alla som med dagens avgift inte slår i taket skulle helt 

slippa fastighetsskatt – varför inte ta ut en lägre skatt också på 

dessa?

– Legitimitetsaspekter?



Andra tankar från rapporten inför framtida 
reformer

• Marginaleffekterna är minst lika stora längst ner i 

inkomstfördelningen

• Förslag om åldersbaserad beskattning

• Diskuterar positionalitet i termer av disponibel inkomst. Hur är 

det med jämförelser av skattebetalning?


