
1997 infördes ett utgiftstak för statens no-
minella utgifter. Syftet med utgiftstaket –
som infördes i kölvattnet av den statsfi-
nansiella krisen i början på 1990-talet –
är att öka budgetdisciplinen. Utgiftstaket
hindrar framförallt att temporära skattein-
täktsökningar används till permanenta ut-
giftsökningar. Utan tvekan har utgiftsta-
ket spelat en viktig roll i de senaste årens
sanering av de offentliga finanserna. 

I den allmänna politiska debatten har
viss kritik riktats mot utgiftstakets kon-
struktion, bl a har framförts att det är pro-
blematiskt att utgiftstaken för statsbudge-
ten bestäms tre år i förväg, eftersom de
prognoser dessa beslut baseras på är
osäkra. Det har också påpekats att bud-
getprocessen är asymmetrisk i den me-

ningen att den innehåller ett fastställt tak
för statens utgifter, samtidigt som det inte
finns en motsvarande konstruktion för
skatteintäkterna. Denna asymmetri i be-
handlingen av utgifter och intäkter har
ansetts vara till nackdel för partier som av
tradition valt att premiera utgiftsökningar
framför skattesänkningar. Avsaknaden av
restriktioner på skattesidan har också an-
setts ge stort utrymme för en opportunis-
tisk skattepolitik som riskerar att leda till
att skattereformens princip om att skatter-
na ska vara likformiga (t ex att momsen
ska vara lika stor på alla varor och att alla
typer av inkomster ska beskattas på sam-
ma sätt) sätts ur spel. Ofta exemplifieras
denna utveckling med den sänkta fastig-
hetsskattesatsen för egnahem. Sänkning-
en av bokmomsen från 25 till 6 procent är
ett annat exempel.

För att minska problemet med osäker-
heten i prognoserna har det föreslagits att
utgiftstaket bör fastställas för två år i ta-
get, alternativt att de fastställda utgiftsta-
ken anpassas till förändringar i konjunk-

* De synpunkter som framförs i signerad arti-
kel representerar artikelförfattarnas egen upp-
fattning och kan inte tas som uttryck för
Riksbankens syn i berörda frågor.

Ekonomisk Debatt 2002, årg 30, nr 8 729

ROBERT BOIJE & HOVICK SHAHNAZARIAN

Ett golv för skatteintäkterna ingen bra
lösning*

ROBERT BOIJE, rådgivare och fil dr i
nationalekonomi, arbetar med
finanspolitiska frågor på Riksbanken och
har tidigare varit verksam som kansliråd på
Finansdepartementets skatteavdelning.
HOVICK SHAHNAZARIAN, fil dr i
nationalekonomi, arbetar med
makroekonomiska modeller på Riksbanken
och har tidigare varit verksam som
ämnesråd på Finansdepartementets
skatteavdelning.

Repliker och kommentarer
I den här avdelningen välkomnas kommentarer till tidigare bidrag och korta
inlägg med ekonomisk-politisk anknytning



turbedömningarna. För att lösa asymme-
triproblemet mellan utgifter och intäkter,
har det föreslagits att ett golv för skattein-
täkterna bör införas.1

Vi delar till viss del problembeskriv-
ningen och diagnosen men menar att den
ordinerade medicinen är tveksam. När det
gäller problemet med utgiftstaket, bör det
påpekas att det ska innehålla en så kallad
budgeteringsmarginal vars syfte just är att
beakta eventuella prognosfel. Under för-
utsättning att budgeteringsmarginalen
faktiskt används på detta sätt finns det
ingen anledning att ändra på systemet
med utgiftstaket. Budgeteringsmarginalen
har däremot kommit att utnyttjas för ut-
giftsreformer, vilket innebär att möjlighe-
ten att hantera eventuella prognosfel har
minskat. Att utnyttja budgeteringsmargi-
nalen för reformer strider också mot de
ursprungliga intentionerna bakom utgifts-
taket. Att anpassa utgiftstakets storlek
mer frekvent till förändrade konjunktur-
bedömningar riskerar att öka incitamen-
ten för regeringar – som av tradition valt
att prioritera utgiftsökningar – att ge en
mindre rättvisande bild av konjunkturut-
vecklingen. Den interna pm som ”läck-
tes” från Finansdepartementets budgetav-
delning för en tid sedan är ett exempel
som visar att denna misstanke inte är helt
oberättigad.2

Vi tycker också att det är viktigt att
hålla fast vid grundprinciperna i skattere-
formen. Det bör dock påpekas att likfor-
mighetsnormen inte anger hur hög skatte-
nivån generellt ska vara. Det är heller inte
självklart hur likformighetsnormen ska
definieras i alla lägen, detta gäller särskilt
fastighetsskattens utformning.3 

När det gäller problemet med att skat-
tereformens likformighetsprincip sätts ur
spel, löses inte det problemet på bästa sätt
med ett golv för skatteintäkterna. Ett så-
dant golv skulle förvisso minska möjlig-
heterna att kringgå skattereformens lik-
formighetsprincip men skulle samtidigt
utgöra ett effektivt hinder mot strukturellt
motiverade och tillväxtfrämjande skatte-

sänkningar. Vill man undvika att likfor-
mighetsprincipen i skattesystemet erode-
ras, borde det vara mer angeläget att inte-
grera så kallade skatteavvikelser i budget-
processen. Regeringen presenterar varje
år i en bilaga till vårpropositionen beräk-
ningar av skatteavvikelser.4 En skattavvi-
kelse är en nedsättning av skatt i förhål-
lande till normalskatteuttaget. Nedsätt-
ningen av bokmomsen från 25 till 6 pro-
cent – där normalskatteuttaget är 25 pro-
cent – beräknas kosta statskassan 1,3 mil-
jarder kronor. Denna skatteavvikelse eller
skatteförmån hade lika gärna kunnat ges i
form av en subvention men hade då kom-
mit att belasta statsbudgetens utgiftssida
och således omfattats av utgiftstaket. Om
nytillkomna skatteavvikelser alltid skulle
föranleda en sänkning av utgiftstaket som
motsvarar skatteintäktsbortfallet, skulle
incitamenten till att avvika från skattesys-
temets likformighetsprincip minska radi-
kalt. En integrering av skatteavvikelser i
budgetprocessen skulle också ha en bud-
getdisciplinerande funktion. Utgiftsrefor-
mer som skulle riskera att utgiftstaket
överskrids kan i många fall ersättas med
analoga skattesänkningar. Ett aktuellt ex-
empel är det tillfälliga sysselsättningsstöd

1 Se bland annat LO-ekonomerna Dan Anders-
sons och Irene Wennemos artikel på DN De-
batt den 8 oktober (Andersson & Wennemo
[2002]).
2 Denna pm är numera offentliggjord, se
Andersson [2002]. 
3 Se Boije & Shahnazarian [2000], Boije
[2001] och Boije & Lind [2002] för en diskus-
sion kring utformningen av fastighetsskatten
utifrån olika tolkningar av likformighetsprin-
cipen. Med den alternativa definition av lik-
formighetsnormen som presenteras i Boije &
Shahnazarian [2000] och i Boije & Lind
[2002], är den sänkta fastighetsskattesatsen
för egnahem berättigad och inte ett uttryck för
politisk opportunism.
4 Se exempelvis 2002 års ekonomiska vårpro-
position (Regeringens prop 2001/02:100, bila-
ga 2).
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på 3 miljarder kronor som tilldelats kom-
munsektorn i år och nästa år i form av en
skattesänkning. Ett naturligare sätt att
stödja sysselsättningen i den kommunala
sektorn hade varit att öka statsbidragen
med 3 miljarder kronor. En sådan extra
utgift hade dock i rådande statsfinansiella
situation riskerat ett överskridande av ut-
giftstaket.5 Vi menar att även om beräk-
ningar av skatteavvikelser är förknippade
med vissa tekniska problem, så är de att
föredra framför ett golv för skatteintäk-
terna.6 Förslaget om att införa ett golv för
skatteintäkterna kan inte tolkas på annat
sätt än att de aktörer som förespråkar det-
ta vill försäkra sig om att skattetrycket in-
te ska sänkas kraftigt. Ett golv för skat-
teintäkterna kan enligt vår mening sätta
hinder i vägen för en nödvändig översyn
och effektivisering av budgetens utgiftssi-
da.7

Referenser

Andersson, P, [2002], ”Utgiftsförändringen
sedan VP02”, PM, budgetavdelningen,
Finansdepartementet.

Andersson, D & Wennemo, I, [2002],
”Ringholm viker sig för särintressen”,
Dagens Nyheter (DN Debatt), 8 oktober
2002.

Boije, R, [2001], ”Viktig forskarrapport mör-
kades”, Dagens Nyheter (DN Debatt), 13
oktober 2001. 

Boije, R, [2002], ”Bör skatteavvikelser inte-
greras i budgetprocessen?”, Penning- och
valutapolitik, nr 2.

Boije, R & Lind, H, [2002], ”Hur bör egna-
hem beskattas?”, Ekonomisk Debatt, årg
30, nr 3, s 231-243.

Boije, R & Shahnazarian, H, [2000], ”Hur
skall fastighetsskattesatsen för småhus be-
stämmas?”, Forskningsrapport 2000:6, In-
stitutet för bostads- och urbanforskning,
Uppsala universitet.

Lindbeck, A, [2002], ”Sverige är inne i en ond
cirkel”, Dagens Nyheter (DN Debatt), 13
oktober 2002.

Molander, P & Andersen, T M, (red), [2002],
Alternativ i välfärdspolitiken, SNS förlag. 

Regeringens proposition [2002/03:1], Budget-
propositionen för 2003.

Regeringens proposition [2001/02:100], 2002
års ekonomiska vårproposition.

Repliker och kommentarer

Ekonomisk Debatt 2002, årg 30, nr 8 731

5 Ett annat exempel på där utgiftstaket kring-
gås ges i höstens budgetproposition där det fö-
reslås att en sänkning av mervärdesskattekost-
naden bör prövas vid byggande av studentbo-
städer och äldrebostäder. Regeringen skriver
att ”Vid analysen av på vilket sätt mervärdes-
skattesänkningen bör genomföras bör förut-
sättningarna för en återbäring av mervärdes-
skatten i form av en skattereduktion övervä-
gas” (Regeringens prop 2002/03:1, vol 1, s
192). Skälet till varför just en skattereduk-
tionslösning förordas är uppenbar: Ett separat
investeringsbidrag till byggande av dessa ty-
per av hus – som givetvis hade varit en natur-
ligare åtgärd – skulle riskera ett överskridande
av utgiftstaket.
6 Skatteavvikelseberäkningarna skulle behöva
ses över före en eventuell integrering i budget-
processen. Boije [2002] tillhandahåller en dis-
kussion kring hur skatteavvikelser kan inte-
greras i budgetprocessen och vilka problem
detta skulle kunna vara förknippat med.
7 I exempelvis en artikel i DN den 13 oktober
presenter Assar Lindbeck flera ekonomiska ar-
gument för varför en översyn av budgetens ut-
giftssida är nödvändig (Lindbeck [2002]). Se
också SNS:s nya bok Alternativ i välfärdspoli-
tiken (Molander & Andersen [2002]).


