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Del II

Skattebaser och
skatteinkomster
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Genom 1902 års taxerings-
reform överfördes den direkta 
beskattningen till staten och 
självdeklarationsplikt infördes. 
För första gången infördes 
progressiv statlig inkomstskatt. 
Progressiviteten begränsades 
till maximalt 4 procent. 
Bilden visar den första deklara-
tionsblanketten för inkomståret 
1902.
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• Skatt på arbete tas ut dels som inkomstskatt dels
 som socialavgifter. År 1998 inbringade dessa skatter
 sammanlagt 659 miljarder kr vilket utslaget per
 invånare motsvarar 74 500 kr.

• Skatten på arbete motsvarade 1998 nästan 35 
 procent av BNP och utgjorde 65 procent av totala 
 skatteuttaget.

• Drygt 1,2 miljoner eller 19 procent av inkomst-
 tagarna hade inkomster som översteg skiktgränsen
 för statlig skatt år 1998. Bland de heltidsanställda
 var andelen 38 procent.

• Var tredje person i aktiv ålder pensionssparar. 
 Det är vanligare att kvinnor pensionssparar än män.
 Men sparandet är i genomsnitt lägre bland 
 kvinnorna.
 
• Kommunalskatten i kommunerna varierar år 2000
 mellan som lägst 26,50 procent och som högst 
 33,12 procent. Skattekraften varierar från som 
 högst 180 procent och som lägst 74 procent av
 riksgenomsnittet.

3.1 Historik
Skatt i form av arbete utkrävdes tidigt i form av natura- 
och arbetsprestationer för krig och stormansvälde i form 
av vårdkasar, fartyg och manskap i ledungsflottor och 
motsvarande. Dagsverken och naturaprestationer var 
under tidig medeltid en vanlig skattepålaga dels till 
världsliga herrar för brukande av åker och byggande 
av borgar samt gästning, dels till kyrkan för kyrkobyg-
gande och i form av tionde av all säd (varav 3/10 till 

prästen och i övrigt andelar till biskopen, kyrkan och 
socknens fattiga). Skattetrycket uppfattades som högt – 
då på samma sätt som nu. Åren 1356 och 1434 ledde 
det växande skattetrycket till skatteuppror, år 1356 mot 
Magnus Eriksson och år 1434 mot Erik av Pommern, 
det sistnämnda lett av Engelbrekt.

År 1810 infördes progressiv inkomstskatt första 
gången, en skatteform som avskaffades efter ett par 
år. År 1812 tillkom istället skatter i form av person-, 
objekt- och klasskatter. Klasskatterna var kopplade till 
yrkesklass och därpå förmodad åtföljande skattekraft. 
År 1861 slopades klasskatterna och ersattes med en 
proportionell skatt med en procent på behållen inkomst 
av arbete och kapital. 

Grundstenen för den beskattning av arbete vi har 
idag lades 1903, då man införde en progressiv statlig 
inkomstskatt och systemet med självdeklaration. Käll-
skattesystemet, d.v.s. att skatten på arbete betalas in 
löpande under året av arbetsgivaren, infördes först 
1947.

Kommunalskatten fick sin nuvarande utformning 
genom den skattereform som genomfördes 1928. Fram 
till rösträttsreformen 1918 var den kommunala röst-
rätten satt i förhållande till den kommunalskatt man 
betalade.

Arbetsgivaravgifter introducerades första gången 
1960 i samband med införandet av ATP. Under 
1970-talet höjdes avgifterna successivt och uppgick i 
slutet av decenniet till ca 35 procent av lönesumman.

Fram till 1970 sambeskattades makar d.v.s. deras 
inkomster lades samman och skatten togs ut på den 
samlade hushållsinkomsten och inte i förhållande till 
de enskilda individernas inkomst. År 1971 infördes sär-
beskattning av makars inkomster. Ökande förvärvs-
intensitet bland kvinnor och jämställdhetsaspekter drev 
fram förändringen.

Skatt på arbete3
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En stor genomgripande reform av stora delar av det 
svenska skattesystemet genomfördes åren 1990-1991. 
Reformen innebar breddade skattebaser och sänkta for-
mella skattesatser. De indirekta skatterna fick ökad vikt. 
Syftet med reformen var att åstadkomma en samhälls-
ekonomiskt effektivare beskattning genom minskade 
skattekilar 1 och en mera likformig beskattning. 

Utvecklingen efter skattereformen har bl.a. inne-
burit tendenser till ett ökat skatteuttag på arbete främst 
genom införandet av s.k. allmänna egenavgifter.

3.2 Skatt på arbete idag
Skatt på arbete tas idag ut i form av statlig och kom-
munal inkomstskatt på individernas arbetsrelaterade in-
komster samt som olika former av avgifter som antingen 
betalas direkt av företagen (arbetsgivaravgifter, särskild 
löneskatt, egenavgifter) eller av individerna (allmänna 
egenavgifter). Underlaget för beskattning av arbete är 
löner eller andra förmåner man erhåller som anställd, 
egenföretagares inkomst av näringsverksamhet samt de 
ersättningar individerna får via socialförsäkringarna vid 
utebliven arbetsinkomst t.ex. sjukförsäkring, föräldra-
försäkring och pension. Socialförsäkringsersättningarna 
kan ses som i tiden omfördelade  arbetsinkomster.

Inkomståret 1998 uppgick skatt på arbete till totalt 
659 miljarder kr (3.1 Tabell). I procent av arbetsinkoms-
terna (inklusive socialförsäkringsersättningar) utgjorde 
skatten på arbete inemot 55 procent och som andel av 

BNP nästan 35 procent. Skatteuttaget på arbete har ökat 
under senare år.

3.3 Den arbetande 
 befolkningen och arbets-
 inkomsterna
3.3.1 Omfördelningsbehov mellan aktiva och
 passiva perioder i livet
Ingen människa kan ta hand om sig själv och försörja sig 
genom eget arbete i livets alla skeden. Vi arbetar ungefär 
halva livet men måste ha försörjning hela. För att trygga 
uppehället i barndom, ålderdom, vid arbetslöshet och 
sjukdom m.m. måste en omfördelning ske mellan aktiva 
och passiva perioder i människornas livscykel 2. Omför-
delningen organiseras på olika sätt. En del löses inom 
familjen. Försäkringslösningar, avtal mellan arbets-
marknadens parter, lån och eget sparande är andra 
vägar. Skattefinansiering är en annan lösning. Var 
tyngdpunkten lagts varierar mellan olika länder. Sverige 
har via de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna en 
förhållandevis hög skattefinansiering av den sociala 
tryggheten. 

Trygghetsarrangemangen – oavsett om de löses via 
skatter eller på annat sätt – tar i anspråk närmare halva 
nationalinkomsten. Mindre än halva befolkningen är 
sysselsatt med förvärvsarbete (3.2 Tabell). 

1) Med skattekil avses ett marginalskattebegrepp som utöver den inkomstskatt och de egenavgifter som är direkt synliga för individen även inkluderar 
arbetsgivaravgifter och konsumtionsskatter.
2) Denna fråga behandlas djupare i SNS-rapporterna ”Välfärdspolitik i kristid – håller arbetslinjen”, SNS förlag 1998 samt ”Från dagis till service-
hus. Välfärdspolitik i livets olika skeden”, SNS förlag 1999.
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3.3.2 Antalet arbetade timmar har ökat
 sedan lågkonjunkturen i början av
 1990-talet
Från högkonjunkturåret 1990 till lågkonjunkturåret 
1993 minskade antalet arbetade timmar med 9 procent. 
Antalet totalt arbetade timmar var som lägst år 1993. 
Därefter har en återhämtning skett. Åren 1994 och 1995 
ökade antalet arbetade timmar med drygt 3 procent. 
Åren 1996 och 1997 stagnerade antalet arbetade timmar 
följt av en kraftig ökning åren 1998 och 1999.  Sett 
över hela perioden 1993 till 1999 har antalet arbetstim-
mar ökat med 7 procent. Ökningen kan hänföras till 
att fler är sysselsatta men också att de sysselsatta arbe-
tar genomsnittligt sett fler timmar. De som är syssel-
satta arbetar i genomsnitt 71 timmar mer år 1999 än år 
1993. Samtidigt har befolkningen ökat. Slås de arbetade 
timmarna ut per invånare har antalet arbetade timmar 
ökat med 5,5 procent mellan 1993 och 1999  – från 732 
till 772 timmar. Förändringar i antalet arbetade timmar 
har betydelse för skattepolitiken. Vid en nedgång, som 
den i början av 1990-talet, ökar omfördelningstrycket 
mellan de som arbetar och de som inte har arbete. 

3.3.3 Ca 100 000 individer har förvärvs-
 inkomster över 500 000 kr
Ser man till befolkningen över 18 år inklusive pensionä-
rer och egenföretagare, totalt 7 miljoner individer, för-
delar sig de taxerade förvärvsinkomsterna år 1998 på 
sätt som framgår av 3.3 Tabell 3. Omkring 270 000 in-
divider har ingen eller så låg förvärvsinkomst att de inte 
behöver deklarera. Ca 4,7 miljoner inkomsttagare har 
förvärvsinkomster som understiger 200 000 kr, 1,5 mil-
joner har inkomster mellan 200-300 000 kr, ca 325 000 
har inkomster mellan 300-400 000 kr och 113 000 har 
inkomster mellan 400 000-500 000 kr. Det finns 92 000 
personer med inkomster mellan en halv och en miljon 
och 11 000 som får mer än miljonen i inkomst från för-
värvsarbete. Inkomsttagare med inkomst över en halv 
miljon utgjorde 1,5 procent av antalet personer, hade 7 
procent av de taxerade förvärvsinkomsterna och beta-
lade drygt 9 procent av de direktdebiterade skatter som 
tas ut på arbetsinkomster. 

3) Samma uppgifter med en mer detaljerad inkomstklassindelning återfinns i 3.34 Tabell i tabellbilagan till detta kapitel.



42

Medelinkomst för heltidsarbetande ca 248 000 kr
Av de förvärvsarbetande 1998 kan 3,5 miljoner karak-
täriseras som anställda. Antalet egenföretagare som 
går med överskott och har sin huvudsakliga inkomst 
från näringsverksamhet uppgår till i storleksordningen 
150 000. Av de anställda i åldern 20-64 år arbetade 68 
procent heltid, 20 procent lång deltid och 12 procent 
kort deltid (3.4 Tabell). Av de 1,7 miljoner anställda 
männen arbetade 82 procent heltid och 18 procent 
deltid. Av de 1,7 miljoner anställda kvinnorna arbetade 
54 procent heltid och 46 procent deltid. De heltidsan-
ställda utgjorde 68 procent av de anställda och svarade 
för 82 procent av de sammanlagda arbetsinkomsterna 
för anställda. Den genomsnittliga arbetsinkomsten för 
de heltidsanställda var 248 300 kr.
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Av de 2,4 miljoner heltidsarbetande anställda (3.5 
Tabell) hade 49 procent inkomster under 220 000 kr, 34 
procent inkomster mellan 220 000 och 300 000, 14 pro-
cent inkomster i intervallet 300 000-500 000 och drygt 

3 procent inkomster över en halv miljon. De heltids-
arbetande företagarna redovisar medelinkomster som 
uppgår till ungefär hälften av de heltidsanställdas. 
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3.4 Administrativa uppgifter 
 kring skatt på arbete
3.4.1 Inkomsterna redovisas i en 
 självdeklaration
Beskattningen av fysiska personers (individer och döds-
bon) arbets- och kapitalinkomster sker per inkomstår. 
Inkomsterna redovisas i en självdeklaration som lämnas 
in till skattemyndigheterna på våren efter inkomståret 
(”taxeringsåret”). Sedan 1995 finns ett  förenklat sätt att 
deklarera som kan användas av flertalet inkomsttagare. 
Skattemyndigheterna skickar ut en blankett ”Förenklad 
självdeklaration” med förtryckta inkomstuppgifter. De 
förtryckta uppgifterna har lämnats till skattemyndig-
heterna som kontrolluppgifter från arbetsgivare, pen-
sionsinstitut, banker m.fl. Inför deklarationen av 1999 
års inkomster lämnades 64 miljoner kontrolluppgifter 
(se sammanställning i 3.7 Tabell) varav 16 miljoner 
avsåg löner, pensioner och andra sociala ersättningar 
och 48 miljoner avsåg kapital m.m. Stämmer uppgif-
terna på den förtryckta deklarationsblanketten behövs 
bara en underskrift på att uppgifterna är riktiga. I annat 
fall kompletterar deklaranten blanketten med tilläggs-
uppgifter. De vanligaste orsakerna till att tilläggsupp-
gift lämnas är yrkande om avdrag för arbetsresor och 
redovisning av vinst/förlust vid försäljning av värdepap-
per och småhus. Vid mer komplicerade inkomstförhål-
landen, om man t.ex. har inkomst av näringsverksamhet 
eller om man är delägare i handelsbolag, lämnas en 
”Särskild självdeklaration”. 

6,8 miljoner deklarationer
Vid 1999 års taxering lämnades totalt 6,8 miljoner 
deklarationer avseende fysiska personer varav 5,5 miljo-
ner förenklade och 1,3 miljoner särskilda deklarationer. 
Av de förenklade var 61 procent utan tilläggsuppgifter. 
58 000 personer skönsbeskattades. Därutöver har ca 
700 000 personer, i första hand barn, blivit maskinellt 
beskattade för kapital utan att ha lämnat deklaration. 
Av de deklarationer som lämnades av individerna änd-
rades drygt sex procent vid skattemyndigheternas 
deklarationsgranskning.

Lite kontrolluppgiftshistoria
Kontrolluppgiften har en gammal historia, men det är först 
på senare år som antalet kontrolluppgifter ökat och fått en 
större täckning och betydelse. 

Kontrolluppgift för lön m.m. infördes redan 1935. Sedan 
1981 tillgodoförs deklaranten den avdragna preliminär-
skatten via kontrolluppgiften. I samband med att den fören-
klade deklarationen infördes 1987 tillkom kontrolluppgift 
på inkomsträntor, aktieutdelningar m.m.

Nästa stora expansion i antalet kontrolluppgifter inträffade i 
samband med att den nya förenklade deklarationen med ett 
förslag till taxering infördes vid 1995 års taxering. För att 
göra taxeringsförslaget så fullständigt som möjligt infördes 
kontrolluppgifter på utgiftsräntor, tomträttsavgälder, över-
låtelse av andel i allemansfonder och pensionssparande. 
Vid 1997 års taxering kom för första gången kontrollupp-
gifter avseende försäljningar av aktier och andra värde-
papper. Vid 1998 års taxering infördes kontrolluppgift på 
skuldbeloppets storlek.
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3.4.2 Individernas inkomstskatt slutregleras
 en gång per år
Skatten på löntagarnas och pensionärernas inkomster 
betalas i allt väsentligt in under inkomståret genom 
arbetsgivarens eller pensionsutbetalarens försorg genom 
att preliminärskatt dras av före löne- eller pensionsutbe-
talningen. Egenföretagarna betalar själva in preliminär 
inkomstskatt en gång per månad baserat på tidigare års 
inkomstnivå eller en preliminär deklaration. Den preli-
minära skatten avräknas från den skatt som debiteras 
vid taxeringen (slutskatten). Sedan den nya förenklade 
deklarationen infördes får flertalet besked om sin slut-
skatt redan i augusti efter inkomståret. För dem som 
lämnar Särskild självdeklaration lämnas besked om slut-
skatten i december efter inkomståret. Hur betalnings-
mönstret såg ut för de skatter som fastställdes i den 
deklaration som lämnades av individerna 1999 framgår 
i 3.8 Tabell.

Den slutliga skatten fastställdes i taxeringen till 436 mil-
jarder kr. Arbetsgivarna betalade in 393 miljarder kr 
genom preliminärskatteavdrag för sina anställda. Egen-
företagare m.fl. betalade in 18 miljarder genom egna 
månatliga inbetalningar.  Individerna gjorde därutöver 
själva 42 miljarder i kompletterande inbetalningar och 
17,5 miljarder betalades tillbaka till individerna på grund 
av att för stora belopp blivit inbetalda till skattemyn-
digheten.
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Alla har ett eget skattekonto
Från och med 1999 har alla som betalar skatt ett eget 
skattekonto hos skattemyndigheten. På kontot bokförs 
både de betalningar de skattskyldiga själv gör och det 
som arbetsgivare, pensionsutbetalare och banker m.fl. 
dragit av som preliminär skatt. Egna inbetalningar kan 
göras till kontot när som helst under året. Intäkts- res-
pektive kostnadsränta på över- och underskott räknas 
dag för dag precis som på ett vanligt bankkonto. När 
den slutliga skatten fastställts för en person jämförs 
detta belopp med de betalningarna som kommit in från 
olika håll. Beroende på hur mycket som betalts uppstår 
därvid över- eller underskott på kontot. I samband med 
att skattekontot infördes försvann de gamla invanda 
begreppen fyllnadsbetalningar, ö-skatt och kvarskatt.

3.4.3 Arbetsgivarna betalar preliminär-
 skatten varje månad
Som framgått ovan ombesörjer arbetsgivare och pen-
sionsutbetalare m.fl. att skatt dras på de anställdas löner, 
pensioner m.m. och skatten betalas in till skattemyn-
digheterna löpande under året. Arbetsgivarna betalar 
dessutom in arbetsgivaravgifter. Underlaget för arbets-
givaravgifter är i princip lönesumman inkl. beskattade 
förmåner. Arbetsgivaravgifterna och det preliminärskat-
teavdrag arbetsgivarna gör för sina anställda deklareras 
och betalas in en gång i månaden. Denna inbetalning 
skall vara gjord den 12:e i månaden efter den månad 
lönen betalades ut till den anställde. 

Antalet arbetsgivare i Sverige uppgår till närmare 
290 000. Det svenska näringslivet domineras av stora 
arbetsgivare.  Arbetsgivare med en lönesumma över fem 
miljoner (mer än ca 20 årsarbetskrafter) utgör fem pro-
cent av arbetsgivarna och svarar för 81 procent av löne-
summan.
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3.5 Direkt skatt på 
 individernas inkomster 
 av förvärvsarbete
3.5.1 De taxerade förvärvsinkomsterna 
 1 125 miljarder kr år 1998
Sammansättningen av den taxerade förvärvsinkomsten 
inkomståret 1998 framgår av 3.10 Tabell. I tabellen 
ingår inte inkomster för personer som haft så låga 
inkomster att de inte behövt lämna deklaration. Sam-
mantaget kan dessa inkomster för icke-deklaranterna 
beräknas till åtta miljarder kr varav sju miljarder avser 
pensioner och en miljard löner.

Den taxerade förvärvsinkomsten som är summan av 
inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet, 
men efter allmänna avdrag, uppgick 1998 till 1 125 mil-
jarder kr. Den taxerade inkomsten utgör basen för skat-
teberäkningen. I taxeringsunderlaget ingår inkomst av 
tjänst med 1 111 miljarder kr. Härav utgjorde löner, 
skattepliktiga förmåner och vissa socialförsäkringsför-
måner sammanlagt 876 miljarder kr varav 99 miljarder 
avsåg socialförsäkringar (t.ex. sjuk- och föräldrapen-
ning, arbetslöshetsersättning). De allmänna pensionerna 
och tjänstepensionerna svarade för 228 miljarder kr 
(exkl. pensionsbelopp för pensionärer som undantagits 
från deklarationsplikten, ca 7 miljarder kr). Egenföreta-
garnas inkomst av näringsverksamhet var 26 miljarder 
kr 4. Individerna erhöll drygt 11 miljarder i privata pen-
sionsförsäkringar och livräntor. Avdraget för pensions-
sparande var 11,1 miljarder kr. Avdrag för resor till och 
från arbetet gjordes av 880 000 personer till ett sam-
manlagt belopp på 9,7 miljarder.

Avdrag för arbetsresor och för pensionssparande är 
de vanligaste avdragen.

4) Näringsidkarnas inkomster och principerna för hur de beskattas behandlas samlat i kapitel 6 ”Särskilt om företagsbeskattning”.
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3.5.2 880 000 personer gör avdrag för resor
 till och från arbetet
Fr.o.m. inkomståret 1998 medges avdrag för resor till 
och från arbetsplatsen för kostnader som överstiger 
7 000 kr. Åren 1998-2000 har avdraget för resor med 
bil varit 15 kr per mil. Milavdraget föreslås år 2001 
höjas till 16 kr. 

Inkomstår Gräns för att Avdrag vid resor 
  göra avdrag med egen bil
1993-1994 4 000 kr 13 kr/mil
1995-1997 6 000 kr 13 kr/mil
1998-2000 7 000 kr 15 kr/mil
2001-* 7 000 kr 16 kr/mil
*) Enligt förslag i budgetpropositionen hösten 2000

År 1998 har 880 000 inkomsttagare gjort avdrag för 
resor till och från arbetet. Detta är ca 400 000 färre än 
för fem år sedan (3.11 Tabell). Avdragsbeloppet är dock 
högre år 1998 - 9,7 miljarder kr mot 8,8 miljarder för 
fem år sedan. 

Inkomståret 1998 som den senaste statistiken avser 
var avdraget i genomsnitt 11 011 kr. För 131 000 per-
soner översteg avdraget 20 000 kr

Drygt 17 procent av inkomsttagarna gör reseavdrag. 
Vanligast är reseavdrag i pendlingslänen Halland och 
Uppsala. Det genomsnittliga avdraget för de som gör 
avdrag är högst i Uppsala, Södermanlands och Väst-
manlands län. Tittar man på enskilda kommuner är  
reseavdrag mest frekventa i Lerum, Håbo och Kungs-
backa och minst vanliga i Stockholm, Sundbyberg och 
Solna. Trosa, Norrtälje, Nynäshamn och Gnesta toppar 
med de högsta genomsnittliga avdragen medan de lägsta 
genomsnittliga avdragen återfinns i Gnosjö, Staffanstorp 
och Burlöv.



49

3.5.3 Fler kvinnor än män pensionssparar
Allt fler pensionssparar. Inkomståret 1998 gjorde nästan 
1,7 miljoner inkomsttagare avdrag för pensionssparande 
med ett totalt belopp på 11,1 miljarder kr. Detta innebär 
att var tredje person i aktiv ålder kompletterar sin lag-
stadgade pension med ett eget pensionssparande. Belop-
pet som drogs av uppgick i snitt till 6 600 kr. Antalet 
personer som pensionssparar har ökat med 700 000 
sedan 1991. Pensionsspararna sparar dock i genomsnitt 
mindre än 1991. Avdraget för pensionssparande begrän-
sades 1995 från helt till halvt basbelopp. För tjänstein-
komster mellan tio och tjugo basbelopp5 eller om man 
är näringsidkare får ett större avdrag göras. 

Det är vanligare att kvinnor pensionssparar än män 
(3.15 Tabell). I åldrarna 20-64 år pensionssparar 37 pro-
cent av kvinnorna mot 29 procent av männen. Men spa-
randet är genomsnittligt sett lägre bland de kvinnor som 
gör pensionsavdrag6. Pensionssparandet börjar tidigt. 
I åldrarna 18-24 år pensionssparar 6 procent med i 
genomsnitt 1 900 kr. Andelen som pensionssparar är 
högst i åldersgruppen 45-54 år (41 procent). 

5) Reglerna innebär inkomståret 1998 (basbelopp = 36 400 kr) för den som är anställd och har inkomster under 364 000 kr att det största belopp 
som får dras av är 18 200 kr. För den som har inkomster mellan 364 000 och 728 000 kr får avdrag göras med ytterligare 5 procent av den del av 
inkomsten som överstiger 364 000 kr. Maximalt avdrag som kan göras av anställda är således 36 400 kr vid en inkomst på 728 000 kr.
6) Mer detaljerade uppgifter om storleken på pensionsavdraget för kvinnor och män återfinns i 3.36 Tabell i tabellbilagan till detta kapitel.
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3.5.4 Skatteberäkningen grundas på taxerad
 förvärvsinkomst
Den taxerade förvärvsinkomsten utgör bas för skattebe-
räkningen av skatt på arbete. Skatten tas ut som statlig 
och kommunal inkomstskatt. Dessutom tas för personer 
i aktiv ålder ut en allmän pensionsavgift. Den allmänna 
pensionsavgiften är avdragsgill då beskattningsunder-
laget för statlig och kommunal inkomstskatt bestäms. 
För att få den beskattningsbara förvärvsinkomsten görs 
grundavdrag och för pensionärer i vissa inkomstlägen 
ett särskilt grundavdrag. Den beskattningsbara förvärvs-
inkomsten utgör den bas på vilken den statliga och 
kommunala inkomstskatten tas ut. 3.16 Tabell visar 
skatternas och avgifternas storlek vid vissa inkomst-
nivåer år 2000. I tabellen anges också hur stor arbets-
givaravgift som betalas vid respektive nivå. 
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3.5.5 Grundavdraget och den tillfälliga 
 skattereduktionen
Grundavdraget har varit lika stort vid den statliga 
och kommunala taxeringen sedan 1991 utom 1994 då 
grundavdraget tillfälligt slopades vid den statliga tax-
eringen. Grundavdraget utgår från en grundnivå och 
trappas därefter upp för att sedan åter trappas ned 
till grundnivån. Grundnivån föreslås år 2001 höjas 
från 0,24 till 0,27 prisbasbelopp (med avrundning till 
närmaste hundratal kronor). Uttryckt i kronor ökar 
grundavdraget år 2001 från 8 700 kr till 10 000 kr. 
Grundnivån vid den statliga och kommunala beskatt-
ningen inkomståren 1991-2001 framgår av samman-
ställningen i 3.17 Tabell. 

Reglerna för grundavdraget inkomståret 2000 innebär 
att grundavdraget blir ”puckelformat”. Det utgör 8 700 
kr vid taxerad inkomst under 68 100 kr samt vid tax-
erad inkomst över 205 400. I inkomstlägena mellan 
68 200 och 205 300 varierar det mellan som lägst 8 800 
och som högst 18 200 kr vid taxerad inkomst mellan 
105 800 och 111 300.

I avvaktan på en större inkomstskattereform infördes 
1999 en tillfällig skattereduktion för att tillföra låg- och 
medelinkomsttagarna mer köpkraft. Lättnaden är kopp-
lad till intjänandet av pensionsgrundande inkomst vilket 
innebär att lättnaden i första hand omfattar befolk-
ningen i aktiv ålder. Reduktionen utgör som mest 1 320 
kr per år och trappas ned med 1,2 procent av inkom-
ster över 135 000 kr. Det innebär att reduktionen är 
borta vid en årsinkomst på 245 000 kr. Denna särskilda 
skattereduktion har förlängts att gälla  med oförändrad 
utformning inkomståren 2000 och 20017. Avsikten är 
att en förlängning ska ske även åren därefter, men alter-
nativa metoder kan komma att övervägas.

3.5.6 Statliga och kommunala inkomstskatten
Fysiska personer betalar kommunal och statlig inkomst-
skatt på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Samt-
liga skattebetalare med beskattningsbar förvärvsinkomst 
påförs kommunal inkomstskatt. Därutöver betalar alla 
200 kr i ett fast skattebelopp. Tidigare har det fasta 
beloppet varit en skatteintäkt för staten. Fr.o.m. år 1999  
tillfaller detta fasta belopp kommuner och landsting.

För personer med låg arbetsinkomst (år 2000 unge-
fär upp till 13 000 kr) innebär dock den tillfälliga skatte-
reduktionen för låginkomsttagare att kommunalskatten 
i praktiken ”kvittas bort”.

Genomsnittlig kommunalskatt 30,38 procent 2000
Fram t.o.m. 1999 bestod kommunalskatten av tre olika 
delar; skattesats för kommuner, skattesats för landsting 
samt församlingsskatt. I och med kyrkans skiljande från 
staten har församlingsskatten ersatts av en kyrkoavgift 
som inte är att betrakta som skatt8. Kommunalskatten 
består därför fr.o.m. år 2000 av skatteuttag för kommu-
nen och för landstinget. Kommunalskattesatsen varierar 
mellan kommuner, men landets genomsnittliga kommu-
nalskattesats är 30,38 procent inkomståret 2000. 

Statlig inkomstskatt i två skikt fr.o.m. 1999
Åren 1991-1994 utgick, utöver kommunalskatten, stat-
lig inkomstskatt om ytterligare 20 procent på den del av 
den beskattningsbara inkomsten som överstiger skikt-
gränsen för statlig skatt. Åren 1995-1998 har funnits en 
s.k. värnskatt i form av en temporär höjning av den stat-
liga inkomstskatten från 20 till 25 procent. Skiktgränsen 
för statlig inkomstskatt redovisas i 3.19 Tabell. 

7) Förlängningen för år 2001 enligt förslag i budgetpropositionen hösten 2000.
8) Den genomsnittliga kyrkoavgiften, som erläggs av de som tillhör Svenska kyrkan, är 1,22 procent av den kommunalt beskattningsbara 
inkomsten.
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År 1999 togs den s.k. värnskatten bort och ersattes av 
en statlig inkomstskatt som tas ut i två skikt. I det första 
skiktet är den statliga skatten 20 procent och gäller 
enligt förslag för år 2001 för inkomster över 271 500 kr. 
I det andra skiktet tas ytterligare fem procent ut i skatt. 
Det gäller år 2001 för inkomster över 411 100 kr. Skikt-
gränserna för statliga skatten skall mellan åren räknas 
upp med förändringen i konsumentprisindex med ett 
tillägg på två procentenheter. I praktiken har dock skikt-

gränsens nivå kommit att fastställas genom separata 
beslut. Åren 2000 och 2001 har den nedre skiktgränsen 
justerats upp mer än vad som följer av uppräkningsre-
geln. 

Sänkt skatt för utländska nyckelpersoner
Från år 2001 föreslås9 en skattelättnad för utländska 
experter, forskare och andra nyckelpersoner som vistas 
i Sverige under en begränsad period. Lättnaden innebär 
att skatt och socialavgifter endast betalas på 75 procent 
av lönen. Lättnaden gäller de tre första åren av vistelsen. 
En särskild nämnd, Forskarskattenämnden, prövar vilka 
som uppfyller kriterierna.

3.5.7 Marginalskatt och marginaleffekter 
I kapitel 1 beskrivs olika marginalskattebegrepp. Det 
marginalskattebegrepp som används nedan – den syn-
liga marginalskatten – inkluderar den inkomstskatt och 
de egenavgifter som träffar en viss inkomstökning som 
en individ får. Ett annat mer omfattande marginal-
skattebegrepp är den s.k. skattekilen som utöver den 
inkomstskatt och de egenavgifter som är direkt synliga 
för individen även inkluderar arbetsgivaravgifter och 
konsumtionsskatter.

Ett annat begrepp som förekommer i diskussionerna 
är marginaleffekten. Marginaleffekten beaktar utöver 
marginalskatten de effekter en inkomstökning ger på 
olika inkomstberoende bidrag och avgifter. De man van-
ligen tänker på är bostadsbidrag, barnomsorgsavgifter, 
underhållsbidrag, återbetalning av studielån och social-
bidrag.

Högsta marginalskatten 55,4 procent år 2000
De sammanlagda marginalskatteeffekterna år 2000 för 
en person i aktiv ålder som uppstår i olika inkomstlägen 
illustreras i 3.20 Diagram. I beräkningarna har tagits 
hänsyn till grundavdragets ”puckelformade” utform-
ning, den tillfälliga skattereduktionen för låg och medel-
inkomsttagare, en kommunalskattesats på 30,38 procent 
(=medelutdebiteringen) och den statliga inkomstskat-
ten. Vidare ingår effekterna av den allmänna pensions-
avgiften.

9) Budgetpropositionen hösten 2000.
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Marginalskatten är ”i princip” 34,0 procent upptill en 
inkomst på 254 600 kr. På grund av grundavdragets 
konstruktion blir dock marginaleffekten något försänkt 
(26,4 procent) vid inkomster mellan 68 200 kr och 
105 800 kr. I inkomstlägen mellan 111 400 och 
245 000 blir marginaleffekten en aning förhöjd bero-
ende på avtrappning av grundavdrag och den tillfälliga 
skattereduktionen för låginkomsttagare. I inkomstskik-
tet mellan 254 600 och 301 000 tas ut statlig inkomst-
skatt på 20 procent samt allmän pensionsavgift och 
marginalskatten hamnar på 53 procent. I intervallet 
301 000 till 398 600 är den statliga inkomstskatten 
fortfarande 20 procent men marginalskatten blir något 
lägre – 50,4 procent – beroende på att man passerat 
taket för uttag av allmän pensionsavgift (och inte heller 
tillgodoräknas pensionsförmåner för dessa inkomster). 
När gränsen för statsskattens övre skikt överskrids, 
vilket inträffar vid inkomster på 398 600 kr, blir margi-
nalskatten 55,4 procent. 

Nästan hälften av de heltidsanställda männen över 
brytpunkten 1998
I utredningsskedet för den stora skattereformen i början 
av 1990-talet föreslogs att skiktgränsen för statlig 
inkomstskatt (”brytpunkten”) vid genomförandet 1991 
skulle sättas vid en inkomst på 200 000 kr och man räk-
nade då med att tio procent av de skattskyldiga skulle 
hamna över brytpunkten. Vid riksdagsbehandlingen och 
beslutet om skattereformen sänktes gränsen. Skiktgrän-
sen fastställdes därvid med inriktning att 15 procent av 
de skattskyldiga skulle betala statlig skatt.  Inkomst-
skattereglerna har därefter ändrats i olika avseenden. 
Grundavdraget har reducerats och uppräkningen av 
skiktgränsen har begränsats. 

Ser man till utfallet 1998 för samtliga inkomsttagare 
över 20 år (inkl. pensionärer) hade 19 procent eller 1,2 
miljoner personer inkomster över skiktgränsen för stat-
lig inkomstskatt. Bland helårs- och heltidsanställda var 
motsvarande andel 38 procent. (3.21 Tabell samt tabell-
bilaga 3.35 Tabell). Av de heltidsanställda männen låg 
48 procent över skiktgränsen jämfört med 22 procent av 
de heltidsanställda kvinnorna.

Framskrivningar som SCB gjort för året 1999 indikerar 
att närmare 1,3 miljoner inkomsttagare hamnar över 
skiktgränsen för statlig inkomstskatt. Av dessa beräknas 
ca 280 000 inkomsttagare – 4 procent av samtliga och 
inemot 9 procent av de heltidsanställda – ha inkomster 
över den nyinförda övre skiktgränsen. 

Åren 2000 och 2001 görs extra höjningar av den 
nedre skiktgränsen i syfte att få ned andelen som 
betalar statlig skatt.  År 2001 räknar man med att ande-
len inkomsttagare som betalar statlig inkomstskatt ska 
sjunka till 16 procent. Inriktningen är att på sikt få ned 
andelen som betalar statlig skatt begränsas till 15 pro-
cent av de skattskyldiga med förvärvsinkomster.
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Marginaleffekter vid sidan av skatterna 
För att ge en uppfattning om effekterna av några av de 
inkomstprövade systemen vid sidan av skattesystemen 
redovisas i 3.22 Tabell antal berörda hushåll och vilka 
belopp som omsätts när det gäller barnomsorgsavgifter, 
återbetalning av studielån och bostadsbidrag år 1998.

Antalet hushåll som betalar barnomsorgsavgifter var 
1998 en halv miljon och det belopp som betalades 
var 7,5 miljarder kr. Barnomsorgstaxorna har skiftande 
utformning mellan kommunerna. Något generellt kan 
därför inte sägas om vilka marginaleffekter en inkomst-
ökning har på avgiftsuttaget i det enskilda fallet. En för 
riket gemensam maxtaxa i barnomsorgen planeras in-
föras år 2002. 

Återbetalning av studielån m.m. gjordes av ca 740 000 
personer. Det återbetalda beloppet var 4,7 miljarder kr. 
Reglerna för återbetalning har varierat över tiden. För 
de lån som ges idag gäller att återbetalning skall göras 
med fyra procent av inkomsten om denna överstiger en 
viss undre gräns. 

Bostadsbidrag till ungdomar och barnfamiljer berörde 
ca 420 000 hushåll som fick 5,7 miljarder i bostads-
bidrag. För barnfamiljer gäller att bostadsbidraget 
minskas med 20 procent av inkomsten över viss nivå. 
För ungdomar minskas bostadsbidraget med en tredje-
del av inkomst som överstiger viss nivå.

Bostadsbidraget till pensionärer berörde ca 440 000 
hushåll och uppgick till 8,6 miljarder kr.

Men marginaleffekter finns även inom andra system 
än de som nämnts ovan och systemen överlappar var-
andra på olika sätt. I en fördelningspolitisk redogörelse 
i 2000 års ekonomiska vårproposition10 visas genom 
en statistisk simulering hur många individer som  är 
berörda av olika marginaleffekter. Den fråga som ställs 
i kalkylen är vad som händer om alla i förvärvsaktiv 
ålder, heltidsarbetande, deltidsarbetande, studerande, 
arbetslösa, förtidspensionärer m.fl. grupper, får möj-
lighet att öka årsarbetstiden motsvarande knappt en 
månad, eller den tid som motsvarar 12 000 kr.  Resul-
tatet av simuleringen återges i 3.23 Tabell. Den genom-
snittliga synliga marginaleffekten för de 5 miljoner 
personerna i aktiv ålder blir 49 procent med reglerna 
för år 2000.  Marginaleffekterna i skatte- och transfe-
reringssystemen är starkt kopplade till sysselsättningen. 
Ca 15 procent av de i aktiv ålder, d.v.s. ca 750 000 per-
soner, har en marginaleffekt på över 70 procent. Drygt 
80 procent av denna grupp är personer med arbetsmark-
nadsstöd eller socialbidrag. Högre marginaleffekter före-
kommer i begränsad omfattning vid heltidsarbete.

10) Prop 1999/2000:100, Bilaga 3 Fördelningspolitik redogörelse.
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3.6 Mer om kommunalskatten
3.6.1 Kommunalskatten proportionell
I detta avsnitt behandlas kommunalskatterna översikt-
ligt. Den läsare som vill veta mer om kommunalskatterna 
och kommunernas ekonomi hänvisas till Statistiska cen-
tralbyråns bok ”Årsbok för Sveriges kommuner 2000”, 
som är huvudkällan till de uppgifter om kommunalskat-
terna som redovisas nedan.

Kommuner och landsting har rätt att ta ut skatt samt 
att bestämma skattesatsens storlek. Fram till år 2000 
bestod den totala skattesatsen av tre olika delar; skatte-
sats för kommuner, skattesats för landsting och skatte-
sats för kyrkliga kommuner. I och med kyrkans skiljande 
från staten utgörs den totala skattesatsen fr.o.m. år 2000 
av summan av skattesatsen för kommunen och skatte-
satsen för landstinget

Den tidigare församlingsskatten har ersatts av en 
kyrkoavgift som inte är att betrakta som en skatt. För-
ändringen sammanhänger med att Svenska kyrkan fri-
gjordes från staten den 1 januari år 2000.  Kyrkoavgiften 
inkluderar en obligatorisk avgift till begravningsverk-
samheten. De som inte tillhör Svenska kyrkan eller bor i 
en kommun som är huvudman för begravningsverksam-
heten betalar en separat begravningsavgift.

Kommunalskatt betalas sedan mitten av 1980-talet 
endast av fysiska personer. Den kommunala inkomst-
skatten är proportionell, d.v.s. den utgår med samma 
procentuella andel av den beskattningsbara förvärvsin-
komsten oavsett inkomstens storlek. Alla skattskyldiga 
betalar skatt till den kommun och det landsting där de 
är folkbokförda. 

3.6.2 Utveckling av kommunalskatten
Utvecklingen av de kommunala skattesatserna i medel-
tal åren 1960-2000 redovisas i 3.24 Tabell. Den genom-
snittliga kommunala skattesatsen i landet uppgår år 
2000 till 30,38 procent. För att få en riktig bild av 
utvecklingen mellan 1999 och 2000 måste församlings-
skatten exkluderas för 1999. Efter denna exkludering 
har den kommunala skattesatsen ökat med 0,09 pro-
centenheter år 2000. 

År 1990 beslutade riksdagen om kommunalt skatte-
stopp. Den successiva ökningen av kommunalskatte-
satsen sedan decennier tillbaka stoppades upp åren 
1990-1994. Inom ramen för skattestoppet gjordes dock 
1992 en skatteväxling mellan kommuner och landsting. 
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Anledningen var att kommunerna genom den s.k. ÄDEL-
reformen övertog service och vård av äldre och handi-
kappade från landstingen. Under åren efter 1992 har 
gjorts ytterligare skatteväxlingar mellan kommunerna 
och landstingen, i första hand med anledning av att 
landstingen lämnat över ansvaret för bl.a. särskolan och 
omsorgen om psykiskt utvecklingsstörda till kommu-
nerna. Skattestoppet hävdes 1995 med vissa reserva-
tioner. Åren 1997-1999 har funnits bestämmelser som 
inneburit att höjningar av kommunalskatten i särskilda 
fall (lågskattekommunerna Täby, Danderyd, Lidingö 
undantagna) reducerar det generella statsbidraget med 
hälften av den ökning i skatteintäkterna som skatte-
höjningen medfört. Åren 1997 och 1998 berördes inga 
kommuner av denna reducering. År 1999 berördes fem 
kommuner och det generella statsbidraget reducerades 
för dessa med sammantaget ca 20 mkr. Den tillfälliga 
lagen om reducering av statsbidraget vid skattehöjningar 
upphörde att gälla i och med utgången av 1999. 

3.6.3 Kommunalskatten varierar med upp 
 till sju procentenheter
Det totala kommunala skatteuttaget varierar mycket 
mellan olika kommuner och olika delar av landet. Skill-
naden mellan den kommun som 2000 har lägst total 
kommunal skatt (Danderyds kommun i Stockholms län, 
26,50 procent) och den som har högst skatt (Ragunda 
kommun i Jämtlands län 33,12 procent) uppgår till 6,62 
procentenheter. 

Av landets 289 kommuner hade 18 stycken en kom-
munal skattesats under 29 procent. Utdebitering över 
32 procent fanns i 61 kommuner (3.37 och 3.38 Tabell 
i tabellbilagan). Ser man till hur stor andel av befolk-
ningen (3.26 Diagram) som bor i kommuner med olika 
skattesats finner man att kommuner med skattesats 
under 29 procent omfattar inemot 15 procent av befolk-
ningen medan nästan 12 procent bor i kommuner med 
utdebitering över 32 procent. 

3.6.4 Högst skattekraft i Danderyd,  lägst i 
 Borgholm
Förvärvsinkomsterna varierar över landet och därmed 
det kommunala beskattningsunderlaget. Skattekraft är 
ett mått som används som beteckning på det skatte-
underlag som härrör från kommunens egna invånare. 
I genomsnitt för riket var skattekraften år 2000 
109 796 kr per invånare11. Av kommunerna hade 
Danderyd i Stockholms län den högsta skattekraften 
med 180 procent av riksgenomsnittet och Borgholm i 
Kalmar län det lägsta med 74 procent av riksgenom-
snittet (3.38 Tabell i tabellbilagan).

3.6.5 Kommunalskatten vidarebefordras från 
staten till kommunerna
Kommunalskatten fastställs av kommunfullmäktige men 
uppbärs av staten. Kommunalskatten vidarebefordras 
sedan från staten till kommunerna. Från och med år 
1993 grundas statens utbetalning av kommunalskatte-

11) Avser de inkomster som intjänades två år tidigare d.v.s. inkomståret 1998.
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medel på senast kända skatteunderlaget i kommunen 
respektive landstinget. Eftersom detta blir känt med två 
års eftersläpning i förhållande till kommunernas verk-
samhetsår räknas skatteunderlaget upp med en faktor 
som motsvarar den beräknade ökningen av skatteun-
derlaget de två efterföljande åren. Den prognostiserade 
utvecklingen följs upp och när det slutliga taxeringsut-
fallet är känt görs en slutavräkning.  Det nya systemet 
har fr.o.m. år 1998 ändrats såtillvida att slutavräk-
ningen inte längre görs individuellt på kommun- och 
landstingsnivå. I stället görs en kollektiv slutavräkning 
som innebär att skillnaden mellan preliminära och slut-
liga kommunal- och landstingsskattemedel på riksnivå 
regleras med ett enhetligt belopp per invånare i kommu-
nen eller landstinget. 

Systemförändringen som gjordes 1993 medförde att 
den tidigare tvååriga eftersläpningen upphörde. Det nya 
systemet underlättar den kommunala planeringen genom 
att utgifter och inkomster kommer bättre i fas.

3.6.6 Bidrags- och utjämningssystem för 
 kommuner och landsting
Ett nytt statsbidrags- och utjämningssystem för kommu-
ner och landsting tillämpas från 1996. Utjämningssys-
temet innehåller dels ett system för inkomstutjämning, 
dels ett system för kostnadsutjämning för skillnader i 
strukturella förhållanden. Kommuner och landsting vars 
skattekraft eller strukturella förhållanden är bättre än 
genomsnittet för riket erlägger utjämningsavgift. Om 
skattekraften är lägre än riksgenomsnittet eller om de 
strukturella förhållandena är sämre än riksgenomsnittet 
utgår utjämningsbidrag. I princip skall de sammanlagda 
avgifterna vara lika stora som de sammanlagda bidragen 
– utjämningssystemet kan på så sätt sägas vara ”självfi-
nansierat” inom kommunsektorn.

Via inkomstutjämningssystemet omfördelas brutto 13,3 
miljarder kr från kommuner och landsting som ligger 
bättre till än rikssnittet till kommuner och landsting 
under rikssnittet. Via kostnadsutjämningssystemet för-
flyttas på motsvarande sätt 5,9 miljarder kr.

Förutom inkomst- och kostnadsutjämning ingår i 
systemet också ett generellt statsbidrag som betalas ut 
med ett enhetligt belopp per invånare. Via bidrags- 
och utjämningssystemet överförs år 2000 78 miljarder 
kr från staten till kommuner och landsting12. Vissa 
förändringar i utjämningssystemet infördes år 2000 
men den principiella uppbyggnaden bibehölls. Föränd-
ringarna berör sättet att beräkna vissa av faktorerna 
som ingår i kostnadsutjämningen. Inkomstutjämningen 
ändrades inte. 

Nedanstående exempel för Sollentuna och Dorotea 
visar hur utjämningssystemet och det generella stats-
bidraget fungerar i det enskilda fallet år 2000.  Värdena 
i sammanställningen avser kr per invånare.

Sollentuna är en kommun som har en skattekraft som 
ligger 28 procent över riksgenomsnittet och som får 
avdrag inom ramen för inkomstutjämningen. Doroteas 
skattekraft ligger 17 procent under riksgenomsnittet 
och kommunen får ett inkomstutjämningsbidrag. Båda 
kommunerna har strukturella förhållanden som ligger 
sämre till än snittet vilket innebär att de får bidrag 
inom ramen för kostnadsutjämningssystemet. Kost-
nadsstrukturen i Dorotea är dock betydligt mera oför-
månlig än i Sollentuna. Sammantaget, inkl. det gene-
rella statsbidraget, får Sollentuna ett bidrag på 641 kr 
per invånare och Dorotea ett bidrag på 20 552 kr per 
invånare.

12) Därutöver får kommunala sektorn vissa specialdestinerade statsbidrag. Dessa bidrag uppgick till 28 miljarder kr 1998.
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3.7 Socialavgifter
3.7.1 Olika former av socialavgifter
Socialavgifterna är i ekonomisk mening till viss del avgif-
ter, som till denna del grundar förmåner i form av rätt 
till sjukpenning, pensioner m.m. Till resterande del är 
dessa avgifter i ekonomisk mening att betrakta som 
skatter eftersom de inte finansierar förmåner som är 
relaterade till individens inkomst. 

En av grundtankarna i skattereformen i början 
1990-talet var att all arbetsersättning oavsett vilken form 
den har och all inkomst av näringsverksamhet skulle 
beläggas med någon typ av socialavgifter eller motsva-
rande skatt. För att uppnå detta tas socialavgifter ut i 
olika former. 

Den första typen är de avgifter som betalas in av 
arbetsgivarna och som kallas för arbetsgivaravgifter. 
Egenföretagarnas motsvarande avgifter kallas för egen-
avgifter. Den andra formen är den allmänna pen-
sionsavgift som betalas direkt av både anställda och 
egenföretagare.

En tredje typ är den särskilda löneskatten som är att 
betrakta som en renodlad skatt. Den särskilda löneskat-
ten tillkom i samband med skattereformen i syfte att ge 
inkomsterna en mera likformig beskattning. Nivån på 
den särskilda löneskatten sattes att motsvara skattede-
len av socialavgifterna såsom avgifterna var utformade 
vid tiden för skattereformen. Särskild löneskatt betalas 
på förvärvsinkomster som inte är förmånsgrundande, på 
vissa försäkringsersättningar och på pensionskostnader. 

Socialavgifterna 330 miljarder 1998
År 1998 uppgick socialavgifterna inkl. den särskilda 
löneskatten totalt till 330 miljarder kr vilket innebär att 
de svarade för hälften av de skatter som tas ut på arbete. 
Socialavgifterna har ökat som andel av BNP under de 
senaste åren. Det är de allmänna egenavgifterna (all-
männa pensionsavgiften) som infördes 1993 och som 
successivt höjts som förklarar ökningen.

3.7.2 Underlag och avgiftssatser
År 2000 gäller i korthet följande för beräkning av under-
laget för socialavgifterna.

Avgiftspliktigt underlag för arbetsgivaravgifterna är 
löntagarens bruttoersättning inkl. skattepliktiga förmå-
ner och exkl. kostnadsavdrag. Om den utbetalda ersätt-
ningen till en person är mindre än 1 000 kr under ett år 
är denna avgiftsfri. Underlaget för egenföretagarnas egen-
avgifter är i huvudsak nettointäkten av näringsverksam-
het. Arbetsgivaravgifter betalas inte för personer över 
65 år och i normalfallet tas inte heller ut egenavgifter. På 
arbetsinkomster för personer över 65 år betalas istället 
särskild löneskatt.

För den allmänna pensionsavgiften som betalas direkt 
av individerna är det avgiftspliktiga underlaget inkom-
ster upp till 8,07 förhöjda prisbasbelopp (år 2001=
304 200 kr). Inkomster därutöver är avgiftsfria och 
berättigar inte heller till pensionsförmåner.

Underlaget för den särskilda löneskatten är sådan 
näringsverksamhet där den skattskyldige inte själv är 
aktiv (s.k. passiv näringsverksamhet). Även på arbets-
inkomster för personer som äldre än 65 år utgår sär-
skild löneskatt. Särskild löneskatt tas också ut på vissa  
försäkringsersättningar som kan anses ersätta arbets-
inkomst. Vidare tas ut särskild löneskatt på de kostna-
der som en arbetsgivare har för pensionsutfästelser till 
anställda. 
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Som framgår av 3.30 Tabell har avgiftsuttaget för-
skjutits under 1990-talet. Arbetsgivar- och egenavgifter 
har sänkts vilket uppvägs av att allmänna egenavgifter/
allmän pensionsavgift införts som successivt höjts.

Arbetsgivar- och egenavgifter efter ändamål
Arbetsgivar- och egenavgifterna är sammansatta av olika 
delavgifter avsedda för olika ändamål. Av 3.31 Tabell 
framgår avgiftssatserna åren 1999 och 2000 samt före-
slagna avgiftssatser för år 2001. Mellan 1999 och 2000 
sänktes avgiftsuttaget marginellt. Men inom ramen för 
det totala avgiftsuttaget gjordes flera större föränd-
ringar av avgiftssatserna för olika ändamål. Bl.a. höjdes 
ålderspensionsavgiften från 6,40 till 10,21 procent. 
Förändringen var en anpassning av avgiftsuttaget till 
överenskommelsen kring finansieringen av det nya pen-
sionssystemet. Sjukförsäkringsavgiften höjdes i syfte 
att skapa bättre samstämmighet mellan inkomster och 
utgifter i sjukförsäkringssystemet samtidigt som den 
allmänna löneavgiften sänktes. År 2001 föreslås av-
giftsuttaget sänkt med netto 0,1 procentenheter. Inom 
ramen för denna sänkning höjs avgiftsuttaget till sjuk-
försäkringen med 0,3 procentenheter. Samtidigt sänks 
den allmänna löneavgiften med 0,4 procentenheter varav 
0,3 procentenheter som kompensation för den höjda 
sjukförsäkringsavgiften och 0,1 procentenheter som ett 
inslag i den gröna skatteväxlingen. 

Allmän pensionsavgift
De allmänna egenavgifterna som direktdebiteras lönta-
gare och företagare har också varierat i sammansättning 
över åren (3.32 Tabell). Fr.o.m. år 1998 finns bara en 
pensionsavgift. Avgiftsunderlaget för denna är fr.o.m. år 
2000 8,07 förhöjda prisbasbelopp och  avgiftssatsen är 
7,00 procent av avgiftsunderlaget. Den högsta avgiften 
år 2001 blir med dessa regler 21 300 kr vilket inträffar 
vid en förvärvsinkomst på 304 200 kr. Den allmänna 
pensionsavgiften är delvis avdragsgill och ger delvis skat-
tereduktion vid taxeringen. 
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År 2000 inleddes en reform av förvärvsinkomstbe-
skattningen som innebär att de förvärvsarbetande skall 
kompenseras för effekterna av den allmänna pensions-
avgiften. En fjärdedel av reformen genomfördes år 2000 
och ytterligare en fjärdedel genomförs år 200113. Den 
konstruktion som valts i syfte att åstadkomma lättnaden 
är en skattereduktion för viss del av avgiften. Avgiften är 
avdragsgill men bara till den del avgiften inte motsvaras 
av skattereduktionen. År 2001 får inkomsttagarna dra 
av 50 procent av avgiften och återstoden av pensions-
avgiften beaktas genom en skattereduktion. Ett exempel 
illustrerar tekniken. En inkomsttagare som ligger ovan 
taket skall betala en avgift på 21 300 kr. Han får (med 
beaktande av avrundningsregler) dra av 10 700 kr och 
får en skattereduktion på 10 600 kr.

Särskild löneskatt
Särskild löneskatt tas ut på inkomster som inte grundar 
rätt till socialförsäkringsförmåner. Nivån på den sär-
skilda löneskatten är schablonmässigt beräknad baserat 
på de avgifter som gällde vid tiden för skattereformen. 
Inkomståren 1998-2001 är skattesatsen 24,26 procent 
av underlaget. Underlaget för den särskilda löneskatten 
är dels sådan näringsverksamhet där den skattskyldige 
inte själv är aktiv (s.k. passiv näringsverksamhet) dels 
arbetsinkomster för personer som är äldre än 65 år. 
Särskild löneskatt tas också ut på vissa försäkringser-
sättningar som kan anses ersätta arbetsinkomst (t.ex. 
avtalsreglerad avgångsersättning) och på bidrag till vinst-
andelsstiftelse. Vidare tas ut särskild löneskatt på de 
kostnader som en arbetsgivare har för pensionsutfästel-
ser till anställda. 

Nya regler för personer över 65 år från 2004
I samband med att det nya pensionssystemet införs 
ändras reglerna när det gäller möjligheterna att tjäna 
in pension även efter det år en person fyllt 65 år. Änd-
ringen har att göra med att intjänandet av pensionsrätt 
i det nya pensionssystemet skall ske även i de fall man 
fortsätter att arbeta efter 65 år. En successiv infasning 
kommer att ske över åren. Endast de personer som är 
födda 1938 eller senare omfattas av de nya reglerna. 
Detta innebär att de nya reglerna kommer att tillämpas 
från och med 2004, när de som är födda 1938 fyller 
66 år. År 2005 omfattas de som är födda 1938 och 
1939. År 2006 omfattas årgångarna 1938, 1939 och 
1940, osv. För personer i dessa åldersgrupper som är 
kvar i arbetslivet kommer arbetsinkomsten att avgifts-
beläggas med dels särskild löneskatt, dels ålderspen-
sionsavgift och allmän pensionsavgift. Den särskilda 
löneskatten för dessa personer kommer att bli lägre 
(16,16 procent f.n.) än den nuvarande särskilda löne-
skatten eftersom förmånsgrundande ålderspensions-
avgift tas ut separat. Ålderspensionsavgift betalas med 
samma procentsats som för övriga anställda och egen-
företagare (10,21 procent f.n.). Även för den allmänna 
pensionsavgiften gäller samma avgiftssats som för de 
under 65 år (7,00 procent f.n.).14

För förvärvsaktiva personer som är födda 1937 eller 
tidigare fortsätter dagens regler att gälla även efter 
2004. 

3.7.3 Undantagsregler för avgiftsuttaget
Det finns vissa undantag från de grundläggande reglerna 
för avgiftsuttaget som tillkommit av regionalpolitiska 
och arbetsmarknadspolitiska skäl. 

Fram till och med 1999 fanns ett regionalpolitiskt 
stöd till näringslivet i speciellt utsatta delar av landet. 
Arbetsgivare och egenföretagare med viss verksamhet 
inom vissa kommuner i stödområdet fick sätta ned 
arbetsgivar- eller egenavgiften med åtta procentenheter. 
Nedsättningen har omfattat ca 4 000 arbetsgivare och 
4 000 egenföretagare. Värdet av nedsättningen kan be-
räknas till 400 mkr per år. Nedsättningen skall enligt 
riksdagsbeslut ges till och med år 2000. I praktiken har 
dock inte givits någon nedsättning i avvaktan på att reg-
lerna ska godkännas av EG-kommissionen. Om bestäm-
melserna godkänns kommer företagen i efterhand att få 
nedsättning för den tid som gått. 

Det andra undantaget gäller den generella arbets-
givaravgiftssänkning med fem procentenheter på löne-
summa upp till viss nivå som tillkom 1997 i syfte att 
underlätta för företagen att expandera. Nedsättningen 
uppgår till fem procent av lönesumma upp till 850 000 
kr vilket för helår räknat innebär en maximal nedsätt-
ning om 42 600 kr per företag. Även egenföretagare ges 
en motsvarande nedsättning. Värdet på nedsättningen 
var 1999 ca 5,6  miljarder kr.

13) Förslag i budgetpropositionen hösten 2000.
14) För näringsidkare med aktiv näringsverksamhet som är födda 1938 eller senare och som under hela året haft hel ålderspension (förtida uttag) 
tillämpas de nya reglerna redan under tiden 1999-2003. 
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3.8 Beskattning av 
 tjänstegruppliv
3.8.1 Skatten tas ut av försäkringsföretag 
 m.fl.
Särskild premieskatt betalas på premie för grupplivför-
säkring och för utbetalt belopp som motsvarar ersätt-
ning på grund av sådan försäkring. Beskattningen av 
tjänstegruppliv i dess nuvarande form kom till i sam-
band med skattereformen i början av 1990-talet som en 
del av de basbreddningar som syftade till en mer lik-
formig och neutral beskattning av löneförmåner. Tidi-
gare hade förmånen av tjänstegruppliv inte beskattats. 
Istället för att direkt förmånsbeskatta individerna valdes 
som teknisk lösning att ta ut skatten av svenska för-
säkringsföretag, utländska försäkringsföretag ifråga om 
verksamhet som bedrivs här i landet och i vissa fall av 
arbetsgivare och näringsidkare.

År 1999 gav beskattningen av tjänstegruppliv skat-
teinkomster på en miljard kr.

Skatten på tjänstegruppliv har satts att motsvara 
genomsnittlig kommunalskattesats och uttaget av sär-
skild löneskatt. Att skattesatserna blir så olika (se nedan) 
sammanhänger med att beskattningsunderlaget i en del 
fall utgörs av förmånen efter skatt och i andra fall för-
månen inkl. skatt.

3.8.2 Skattesatser
För försäkringsföretag är skattesatsen 45 procent av 
beskattningsunderlaget. Underlaget utgörs av 95 pro-
cent15 av de premieinkomster som inkommer till för-
säkringsföretaget och avser grupplivförsäkring i tjänsten 
eller yrket. Skatteplikt inträder när premie tas emot. 

För staten och andra arbetsgivare som utan att 
försäkring tecknats för anställdas räkning, betalar ut 
ersättning som motsvarar ersättning på grund av grupp-
livförsäkring är skattesatsen 81,83 procent. Underlaget 
utgörs av utbetalt belopp. Skatteplikt inträder vid utbe-
talning.  

För att uppnå en neutral beskattning i de fall 
arbetsgivare och näringsidkare väljer utlandstecknade 
försäkringar finns en skatteplikt16 direkt för arbetsgi-
varen/näringsidkaren eftersom utländska försäkrings-
företag inte kan omfattas av svensk premieskatt. I dessa 
fall är beskattningsunderlaget 95 procent av betald 
premie och skatten uppgår till 81,83 procent av under-
laget. 

3.9 Andra nedsättningar m.m. 
3.9.1 Skattereduktion för byggnadsarbeten 
 (“ROT-avdraget”) åren 1993-1999
I syfte att stimulera byggarbetsmarknaden har under 
åren 1993-1999 med vissa avbrott givits en skattereduk-
tion ”ROT-avdrag” då man anlitar någon för att repa-
rera, bygga om eller bygga till sitt hus. Efter mars 1999 
ges dock inte längre ROT-avdrag. 

Skattereduktionen har för ägare till villor, fritidshus 
och bostadsrättslägenhet varit 30 procent av arbetskost-
naden (inklusive moms) upp till viss nivå. För hyreshus 
och bostadsrättsföreningar har gällt särskilda regler för 
ROT-avdrag. 

Under den period som kan överblickas via taxerings-
utfallet nämligen fram t.o.m. inkomståret 1998 har fat-
tats sammanlagt 866 000 beslut om ROT-avdrag för 
fysiska personer och 45 000 beslut för juridiska perso-
ner. ROT-avdrag har givits med totalt 9,5 miljarder kr 
varav 3,9 miljarder till fysiska personer (3.33 Tabell) 
och 5,6 miljarder till juridiska personer. 

3.9.2 Anställningsstöd för långtidsarbetslösa
 – ASLA
I oktober 1999 infördes ett anställningsstöd för företag 
som anställer långtidsarbetslösa (”ASLA”). Stödet be-
slutas i det enskilda fallet av arbetsmarknadsmyndig-
heterna. Tekniskt tillgodoförs företaget stödbeloppet 
genom en avräkning mot företagets skattedebiteringar 
på skattekontot.

3.9.3 Skattelättnader för bredbands-
 anslutningar åren 2001 och 2002

För att stimulera utbyggnaden av IT-infrastrukturen 
föreslås17 en skattelättnad för företag, enskilda närings-
idkare och fastighetsägare som har utgifter för s.k. bred-
bandsanslutningar. Skattelättnaden ges i form av en 
skattereduktion. Skattereduktionen uppgår till 50 pro-
cent av den del av utgiften som överstiger 8 000 kr, dock 
maximalt 5 000 kr. Lättnaden avser anslutningar som 
tas i bruk under åren 2001 och 2002. 

15) Att underlaget begränsas till 95 procent beror på att 5 procent av premien schablonmässigt antas gå till omkostnader i försäkringsföretaget.
16) I den mån betalning av premie på motsvarande försäkring till svenskt försäkringsföretag hade föranlett skatteplikt för det svenska försäkrings-
företaget.
17) Budgetpropositionen hösten 2000.
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Tabellbilaga:
3.34 Tabell. Befolkningen över 18 år fördelade i inkomstklasser efter taxerad 
 förvärvsinkomst inkomståret 1998.

3.35 Tabell. Antal personer och procentandel över skiktgränsen för statlig inkomstskatt 
 (”brytpunkten”)  åren 1991-1999.

3.36 Tabell. Avdraget för pensionssparande 1998 fördelat på intervall och kön (exkl. dödsbon).

3.37 Tabell. Folkmängden fördelad efter total kommunal skattesats (till landsting och kommun) 
 2000, länsvis.

3.38 Tabell. Folkmängd, medelinkomst, skattekraft och total kommunal skattesats (till landsting 
 och kommun) 2000 i Sveriges 289 kommuner.
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Källor och lästips
Ekonomistyrningsverket:
– Inkomstliggaren (hänvisningar till aktuella 
 skattelagar och skatteförordningar).

– Budgetprognos (4 gånger om året).

– Statens Finanser 
 (populär framställning om bl.a. skatterna).

– ESV:s hemsida (www.esv.se). 

Riksskatteverket:
– De svenska skatternas historia

– RSV-Nytt (sammandrag av förslag i betänkanden,
 propositioner, beslut om förändringar m.m.;
 utkommer ungefär varannan vecka.). 

– RSV:s hemsida (www.rsv.se). 

Statistiska centralbyrån:
– Inkomster, skatter och bidrag. Totalräknad 
 statistik. Individ och familjeuppgifter. 
 Riket – län – kommuner. 
 Statistiska meddelanden serie If 20.

– Inkomstfördelningsundersökningen. Statistiska
 meddelanden serie If 21.

– Taxeringsutfallet. 
 Statistiska meddelanden serie O 21.

– Årsbok för Sveriges kommuner.

– SCB:s hemsida (www.scb.se). 

Övrigt:
– ESO-rapporten: Lönar sig arbete? (Ds 1997:73)

– Konjunkturinstitutet: Konjunkturläget samt 
 Analysunderlag till Konjunkturläget

– Finansdepartementet: Beräkningskonventioner.
 (Konventioner för beräkning och redovisning av
 budgeteffekter vid ändrade skatte- och avgifts-
 regler. Rapport från Skatteekonomiska enheten på
 Finansdepartementet).

– Prop. 1997/98:151: 
 Inkomstgrundad ålderspension, m.m.

– Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS):
 Välfärdspolitik i kristid - håller arbetslinjen? 
 SNS-förlag 1998.

– Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS):
 Från dagis till servicehus. Välfärdspolitik i livets 
 olika skeden. SNS-förlag 1999.
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Kommunalskattelagen infördes 1928 och är alltjämt gällande. 
Trots en mängd ändringar och tillägg har grundstrukturen 

bibehållets. Införandet av kommunalskattelagen innebar inte 
några principiella ändringar av de materiella skattereglerna. 

Viktigast var att kontantprincipen blev lagfäst. 
Tidigare hade inkomst även om den inte var bokföringsmässigt 

beräknad ofta beskattats när den uppkommit. 

Källa: Carsten Welinder, Kommunalskattelagen 50 år, 
Svensk Skattetidning 1978 sid 535-544.


