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Förord

Förord
Skatteverket ger nu ut den åttonde upplagan
av den skattestatistiska årsboken, Skatter i
Sverige 2005. Den första kom 1998 och var
en fortsättning på den tidigare publikationen som utgavs av Statistiska centralbyrån
(SCB) 1992, 1994 och 1996.
Syftet med Skatter i Sverige är att ge en
översiktlig och samlad bild över ekonomisk
statistik avseende det svenska skattesystemet. Publikationen ska kunna användas
som underlag i samhällsdebatten, där skattepolitiken utgör en av de viktigaste och
mest kontroversiella frågorna. Dessutom
ska boken tjäna som en vägledning till de
många statistikkällor som finns på området.
Inledningsvis i kapitel 1 behandlas skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv. Därefter följer i kapitel 2 en utläggning
om offentliga sektorns inkomster och utgifter utifrån nationalräkenskaperna. I kapitel
3-6 presenteras statistik avseende skatt på
arbete, kapital respektive varor och tjänster. Kapitel 7 utgör en fördjupning avseende företagsbeskattning.
Kapitel 8 behandlar inkomstfördelning
och kapitel 9 skatteskulder och uppbördsförluster. En redogörelse av fel och fusk
samt skattekontroll och skattebrott redovisas i kapitel 10 och 11. I kapitel 12 redovisas resultat från de attitydundersökningar
som Skatteverket riktat mot allmänheten under 2004. Därefter presenteras den
svenska skatteadministrationen i kapitel 13
och de svenska skatternas historia i kapitel
14. Årsboken avslutas med internationella
jämförelser i kapitel 15. Inom varje kapitel
har ambitionen varit att ge en fyllig redogörelse av alla förekommande skatter, även
sådana som är beloppsmässigt obetydliga,

men som ibland väcker stort intresse i den
allmänna debatten. Förutom statistik över
olika offentliga skatteinkomster (skatteutfallet) har vi så långt möjligt försökt presentera statistik över antalet skattskyldiga
(skattesubjekt) som betalar skatterna samt
de inkomster, tillgångar, varor m.m. (skattebaserna) som beskattas. I anslutning till
de statistiska diagrammen och tabellerna
finns förklarande texter om skatteregler
och uppbördsförfaranden.
Liksom tidigare har en strävan varit att
publicera så aktuell statistik som möjligt
samt tidsserier bakåt i tiden. Möjligheten
till exempelvis aktuell inkomstskattestatistik begränsas dock av att statistiken bygger
på taxeringen ett år efter inkomståret. När
det gäller internationell skattestatistik som
publiceras av Eurostat (EU:s statistikkontor) eller OECD förekommer av naturliga
skäl eftersläpningar i sammanställningen
av statistik från medverkande länder.
Skatteverket ger även ut ett särtryck på
engelska av denna bok, Taxes in Sweden
2005. Särtrycket innehåller en omfattande
sammanfattning av det viktigaste innehållet i boken och är en ingång till tabellerna
i respektive kapitel. Alla tabeller i den
svenska delen är även försedda med engelsk text.
Skatter i Sverige har framställts av utvärderingsenheten vid Skatteverket. Redaktör
har varit Katrin Wallberg. Utöver Skatteverket har Finansdepartementet bidragit med
kapitel 1 och SCB med kapitel 2 och 8.
Skatteverket i november 2005
Mats Sjöstrand
Generaldirektör

In English:
This is the eighth annual edition of the Tax Statistical Yearbook of Sweden, from 2003 called
Taxes in Sweden. The purpose of the publication is to present an overview of the Swedish
tax system as well as up-to-date statistics on tax
bases, tax revenue and other relevant aspects of
taxation.
To make the yearbook accessible to an
English-speaking audience, an english summary

is available as a separate publication, Taxes in
Sweden 2005, and at our website www.skatteverket.se. The English summary contains references to tables in the Swedish edition. These
references are put in brackets, e.g. [12.1] in the
English summary is a reference to table 12.1 in
the Swedish edition. Furthermore, all tables in
the Swedish edition contains an English translation.
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