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Det är nu 25 år sedan ”århundradets skattereform” genomfördes 1990-1991. Den bärande tanken bakom 
skattereformen var att skapa ett skattesystem som var enkelt, tydligt och likformigt. De tidigare sex inkomstslagen 
sammanfördes för fysiska personer och dödsbon till tre inkomstslag, högsta marginalskatt på arbetsinkomster 
skulle inte överstiga 50 procent, alla kapitalvinster skulle beskattas med 30 procent och man införde en enhetlig 
momssats på 25 procent.  

Sedan dess har det gjorts över 500 ändringar i vår skattelagstiftning. Högsta marginalskatt är idag nästan 60 
procent och vi har fl era olika skattenivåer för moms och beskattning av kapitalvinster. Skillnaden mellan högsta 
marginalskatt på arbete och lägsta skatt på kapitalinkomster är idag nästan 40 procent vilket skapat starka 
incitament att omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster genom olika typer av skatteplanering. Inte mycket 
fi nns kvar av det tydliga, enkla och likformiga.  

Alla skattesystem blir över tid gradvis mer komplicerade med nya särregler och undantag. Men det är ingen 
önskvärd situation att vara kvar i och de fl esta ledande politiker och skattexperter är idag eniga om att det lapptäcke 
som vi har idag behöver en genomgripande översyn. Bland annat gick Saco och LO för en tid sedan ut med ett 
gemensamt förslag till skattereform bland annat i syfte att visa att det är både möjligt och nödvändigt med en 
bred överenskommelse över blockgränserna. Förslag har även kommit från tidigare fi nansministrar som Erik 
Åsbrink och Kjell-Olof Feldt, fackförbund och ledande professorer inom fi nansrätt. Även nuvarande fi nansminister 
Magdalena Anderson har uttalat att där fi nns ett behov av en skattereform.    

I de förslag som hittills har presenterats fi nns det några punkter som återkommer:   
• Enhetlig 25 procent moms på konsumtion
• Enhetlig skatt på alla kapitalinkomster med 30 procent 
• Sänkt skatt på arbete, högsta marginalskatt på 50 procent  
• Återinföra fullt uppskov med vinst på bostäder 
• Återinföra fastighetsskatten
• Sänka eller avskaff a ränteavdragen
• Återinföra arvs- och gåvoskatten

Som synes syftar huvuddelen av förslagen till en återgång till ett enklare och tydligare skattesystem som skapar 
ökade drivkrafter för arbete och utbildning, ett skattesystem som ökar rörligheten på arbetsmarknaden samt 
minskar hushållens vilja att dra på sig större låneskulder. Detta är bra. Men i dag fi nns tyvärr inte förutsättningar 
för en bred politisk skatteuppgörelse som kan stå sig ett antal år. Magdalena Andersson har bland annat varit 
tydlig med att det inte är aktuellt att ta bort värnskatten, fastighetsskatten och arvs- och gåvoskatten är andra 
områden där det idag fi nns olika uppfattningar mellan blocken. Detta är dock inga skäl till att vänta med att tillsätta 
en parlamentarisk skatte¬utredning som kan förbereda för ett beslutsunderlag den dag en blocköverskridande 
skatteöversyn blir politiskt möjlig.

VIKTIG INFORMATION. Innehållet i denna publikation är endast av allmän karaktär. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt och ska inte betraktas som juridisk rådgivning 
i enskilda ärenden. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli AB kan dock inte garantera nämnda informations riktighet och ansvarar 
inte för förluster som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.
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