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replik 

Vilka marginaleffekter 
kan vi tillåta?

sune håkansson

”Nu har jag en förnimmelse av att vi 
genom dåliga lagar håller på att bli ett 
folk av fifflare”. Så skrev Gunnar Myr-
dal (1978, s 500) i en ofta citerad artikel 
i Ekonomisk Debatt. Hans kritik var att en 
hög marginalskatt inbjöd till skattefusk. 

Sannolikt bidrog också Astrid Lind-
grens saga om Pomperipossa till att de 
styrande i vårt land fick tänka om. Astrid 
Lindgren visade att marginalskatten, 
och vid riktigt höga inkomster hela skat-
ten, inklusive egenavgifterna, kunde bli 
över 100 procent. Så var det förvisso, 
vilket lätt kunde justeras genom att ett 
schablonberäknat avdrag för egenavgif-
terna infördes.

Sedan dess har skatterna förändrats. 
”Vanligt folk” möter en marginalskatt 
på som högst strax över 60 procent. Tas 
hänsyn till arbetsgivaravgifter-egenav-
gifter nås dock 70 procent. Det framgår 
av Myrdals artikel att han egentligen 
menar marginaleffekten, dvs marginal-
skatten plus höjda avgifter plus sänkta 
bidrag.

Jag ifrågasätter om inte dagens sys-
tem håller på att göra många invånare 
till fifflare, i den meningen att det blir så 
extremt lönsamt att söka lösningar som 
ger lägre skatter och avgifter, alternativt 
högre bidrag. 

Enligt min mening är det rimligt att 
kräva att våra system är så utformade att 
den sammanlagda marginaleffekten blir 
lägre än 100 procent, men ej heller nega-
tiv. För kapitalplaceringar får inte mar-
ginaleffekten i form av avkastningsskatt 
plus en öppen eller dold förmögenhets-
skatt vara högre än en rimlig avkastning. 
Det får inte heller vara alltför enkelt att 

genom ”normala” transaktioner” få ut 
bidrag, som överstiger skatten.

Jag menar att dagens system för pen-
sionärerna inte uppfyller dessa rimliga 
krav! De följande beräkningarna gäller 
för en ensamstående pensionär. Jämfö-
relsepersonen är i normalfallet en s k fat-
tigpensionär, dvs en som har den lägsta 
möjliga pensionen, vilken i år innebär 
nästan exakt 96 000 kr i pension. Kom-
munalskatten antas vara 35 procent, 
inklusive kyrkoavgiften. Boendekostna-
den antas vara 5 500 kr i månaden. 

Bostadstillägg
Högsta möjliga bostadstillägg utgår med 
93 procent av boendekostnaden upp till 
5 000 kr i månaden, plus 170 kr. Avdrag 
görs för inkomster över fribeloppet, vil-
ket ungefär motsvarar pensionen för en 
fattigpensionär. För det första basbelop-
pet i ”extra pension” samt för flera andra 
inkomster görs reduktion med 62 pro-
cent av inkomsten. För högre inkomster 
görs reduktion med 50 procent.

Högre boendekostnad
1 000 kr i högre boendekostnad, upp till 
5 000 kr, ger 930 kr i höjt bidrag. En så 
hög bidragsnivå ger stora möjligheter 
till arbitrage. Uthyraren har en skatt av-
sevärt lägre än så, ofta endast 30 procent. 
Det finns möjligheter att dela på vinsten. 
Möjligheten att, förvisso i god tid före 
pensioneringen, höja boendekostnaden 
genom att belåna en egen fastighet, är 
ett annat exempel. Staten betalar nästan 
hela räntekostnaden.  

Avsikten med bostadstillägget torde 
vara god. Våra äldre ska ha råd med en bra 
bostad. I andra sammanhang vill vi dock 
ha valfrihet. Är det inte lika viktigt med 
bra mat? Det finns inget ”mattillägg”.

Reglerna torde missgynna landsbyg-
den. Där är boendekostnaderna lägre, 
men kostnaderna för, exempelvis, resor 
är högre. Det finns inte heller något ”re-
setillägg”. En möjlig lösning torde vara 
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att höja garantipensionen och i motsva-
rande grad sänka bostadstillägget.

Högre pension
Det är ingen större nytta av att ha en 
något högre pension. Först sjunker bo-
stadstillägget, därtill går 31,5 procent i 
skatt (beroende på det variabla grund-
avdraget). Futtiga 6,5 procent blir kvar 
hos pensionären av de första 43 500 kr i 
höjd pension, dvs 2 810 kr (efter avrund-
ningar).

För de därpå följande 30 000 kr i 
högre pension gäller att skatten tar 31,5 
procent, medan 50 procent försvinner i 
sänkt bostadstillägg. Kvar blir 18,5 pro-
cent, dvs 5 550 kr.  

I nästa intervall är marginalskatten 
35 procent och påverkan på bostadstil-
lägget 50 procent. Pensionären får be-
hålla 15 procent. 9 500 kr ”extra” ger 
1 425 kr till pensionären.

I jämförelse med fattigpensionären 
har vi nu höjt pensionen med 83 000 kr, 
till 179 000 kr. 27 920 kr har gått till skatt, 
45 295 kr till lägre bostadstillägg. Kvar 
finns 9 785 kr till ”höginkomsttagaren”.

Frågan blir, måhända: Var det så 
ATP-grundarna tänkte sig det hela? Ska 
det vara lönsamt att arbeta och få in-
komster, för att därigenom få en högre 
pension? Varför ska just pensionärer ha 
en marginaleffekt på 88 procent i ett så 
stort intervall?

Hemtjänstavgifter
Den uppmärksamme läsaren kanske 
ställer sig frågan: Varför slutade jag mi-
na beräkningar vid 179 000 kr? Förkla-
ringen är att, vid de givna förutsättning-
arna, men därtill om pensionären har 
hemtjänst, kan kommunen ta varenda 
krona i höjd hemtjänstavgift. För pen-
sionären blir nettot exakt detsamma, 
oberoende av om pensionen är 96 000 
kr eller 179 000 kr. Marginaleffekten är 
100 procent! I många kommuner är det 
så. Jag menar att det är för mycket!

Förmögenhet
Förmögenhetsskatten är avskaffad. Dock 
är det så att förmögenheten indirekt kan 
påverka pensionärernas bostadstillägg. 
15 procent av förmögenheten (räknad 
på visst sätt) överstigande 100 000 kr 
räknas som inkomst. 

20 000 kr ”för mycket” kan där-
för påverka bostadstillägget med 0,62 
* 3 000 = 1 860 kr. Detta motsvarar en 
förmögenhetsskatt på 9,3 procent. Det 
är svårt att nå en förräntning på denna 
nivå. 100 procent räcker inte. 20 000 kr 
i kapitalinkomster ger 6 000 kr i skatt, 
samtidigt som bostadstillägget kan 
sjunka med 12 400 kr. Till detta kommer 
den initiala sänkningen med 1 860 kr. 
Fortfarande saknas det 460 kr upp till 
”alternativet” att ha pengarna (svart) i 
madrassen. Den vanligaste lösningen är 
kanske att barnen får pengarna i förtid. 
Jag inser inte att den senare lösningen är 
så mycket bättre.

RUT, egenavgifter samt jobbskatte-
avdraget
RUT innebär att staten, i form av skat-
telindring, betalar 50 procent av kost-
naderna för ”hushållsnära tjänster”. 
Jobbskatteavdraget är extra generöst för 
pensionärer, vilket medför att skatten på 
de första 100 000 kr i arbetsinkomster 
är 11,5–15 procent, om pensionen är låg. 
Egenavgifterna (kalkylerna blir desam-
ma vid arbetsgivaravgifter) är också lägre 
än för personer yngre än 65 år. För ”unga 
pensionärer” är de 10 procent, för ”äldre 
pensionärer” utgör de noll procent.

I beräkningarna antas att berörda 
pensionärer inte har några bostadstil-
lägg. Antag att en äldre pensionär A 
hjälper en äldre pensionär B med en 
hushållsnära tjänst för 10 000 kr. Moms 
utgår med 2 500 kr. Summa kostnad för 
B blir 12 500 kr, efter RUT 6 250 kr. A:s 
nettoinkomst blir 8 850 kr. B hjälper A 
med en annan hushållsnära tjänst. Sam-
ma beräkningar. När transaktionen är 
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klar, har de tjänat 2 600 kr vardera. Ett 
litet problem är bokföring, F-skattsedel, 
etc. För de yngre pensionärerna är det 
inte lika gynnsamt, men likväl lönsamt. 
A får betala egenavgifter med 1 000 kr, 
skatt med 994 kr (då egenavgiften är 
avdragsgill). Kvar är 8 006 kr. Nettot 
av transaktionerna är att de tjänar 1 756 
kr vardera. Marginaleffekterna är klart  
negativa.

Sammanfattning
Kombinationen av skatter, jobbskatte-
avdrag, bostadstillägg samt avgifter för 

hemtjänst medför att våra pensionärer 
möter helt olika samlade marginaleffek-
ter. Den lägsta är ungefär minus 20 pro-
cent, den högsta 100 procent. När det 
gäller den ”indirekta” förmögenhets-
skatten är denna upp till 9,3 procent. Jag 
menar att dessa marginaleffekter inte är 
rimliga, de är oacceptabla. 
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