
73

Skatt på kapital

• Nationalförmögenheten, d.v.s. tillgångarna minus
 skulderna för alla sektorer i samhället, var 4 721 
 miljarder kr eller 535 000 kr per invånare (år 1995).

• Individerna hade 1997 tillgångar till ett uppskattat 
 marknadsvärde på 3 043 miljarder kr och skulder 
 på 844 miljarder kr, vilket motsvarar en netto-
 förmögenhet på 248 000 kr per individ.

• De olika kapitalskatterna på individer och företag
 uppgick till 109 miljarder kr eller ca 12 400 kr per
 invånare (år 1998).

• Kapitalskatterna motsvarade nästan sex procent 
 av BNP och utgjorde elva procent av totala skatte-
 uttaget.

• Skatten på företagens vinster “bolagsskatten” 
 uppgick 1998 till nästan 46 miljarder kr och svarade
 därmed för 42 procent av kapitalskatterna.

4.1 Historik
Beskattning av kapital förekom tidigt, främst i sam-
band med krig eller speciella krissituationer. Hit hör 
t.ex. de förmögenhetsskatter som utgick på 1570- och 
1610-talen för att lösa in Älvsborgs fästning efter krig 
med Danmark liksom Karl XII:s förmögenhetsskatter 
på 1710-talet och samma typ av skatt år 1800, när 
man ville lösa en samhällsekonomisk kris. År 1861 inför-
des en proportionell skatt med 1 procent på behållen 
inkomst av kapital och arbete. År 1903 ersattes denna 
av en progressiv inkomstskatt. År 1911 infördes för-
mögenhetsskatt samordnad med den statliga inkomst-
skatten.

I samband med skattereformen 1990-1991 separerades 
skatt på inkomst av kapital från beskattningen av arbets-
inkomster. Skatt på inkomst av kapital bildar således ett 
eget inkomstslag som numera beskattas fristående och 
enbart med en proportionell skattesats.

4.2 Skatt på kapital idag 
4.2.1 Inledning
Dagens kapitalbeskattning innefattar skatt på löpande 
kapitalinkomster, skatt på innehav av kapital samt skatt 
som tas ut då kapitalet byter ägare. Kapitalskatterna 
betalas i vissa delar direkt av hushållen. Andra delar 
av kapitalskatterna betalas administrativt via företagen 
men belastar slutligt hushållen. Exempel på det senare är 
t.ex. fastighetsskatten på hyreshus som betalas av ägaren 
men belastar hushållen via hyrorna. Avkastningsskat-
ten på pensionsmedel är ett annat exempel. Den betalas 
av försäkringsbolagen men är en skatt på hushållens 
pensionssparande. Den del av kapitalbeskattningen som 
avser företagens vinster, ”bolagsskatten”, behandlas i 
kapitel 6.

Redovisningen i detta kapitel baseras i första hand 
på utfallet av den taxering som gjordes 1999 (”1999 
års taxering”), d.v.s. inkomster och skatter hänförbara 
till inkomståret 1998. Beloppen redovisas endast på 
riksnivå.
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4.2.2 Kapitalskatterna 109 miljarder 1998
I 4.1 Tabell ges en översikt av intäkterna från kapi-
talskatterna för perioden 1991-1998. Kapitalskatterna 
inklusive bolagsskatten uppgick 1998 till 109 miljarder 
kr varav 46 miljarder kr avsåg bolagsskatt. 

Av 4.1 Tabell framgår att intäkterna av skatt på kapital 
har varierat kraftigt mellan åren. Reavinsterna i hus-
hållen (ingår i posten “skatt på kapitalinkomst, netto” 
i tabellen) har uppvisat stora fluktuationer vilket 
bl.a. kan tillskrivas regelförändringar. Företagsvinsterna 
minskade i början av 1990-talet och intäkterna av 
bolagsskatten gick därmed ned. Därefter har företags-
vinsterna ökat kraftigt. Variationerna i den fastighets-
skatt som betalas av företagen  beror i första hand på 
regelförändringar.

Nedan redogörs för beskattningen av kapital mer i 
detalj. Först ges en beskrivning av ”nationalförmögen-
heten” d.v.s. hur samhällets tillgångar och skulder är 
fördelade i olika sektorer i samhället.
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4.3 Nationalförmögenheten 
 och förmögenheten i 
 hushållssektorn 
4.3.1 Nationalförmögenheten 
 – rikets samlade tillgångar efter avdrag
 för skulder
Genom att studera nationalförmögenheten, d.v.s. de 
samlade fasta och finansiella tillgångarna efter avdrag 
för skulder, får man en bättre förståelse av de olika 
inslag som finns i beskattningen av kapital. Ambitionen 
är att ha en likvärdig beskattning av olika kapitalpla-
ceringsformer för att motverka sådan skatteplanering 
som uppstår om olika sätt att placera kapital beskattas 
olika hårt.

I 4.2 Tabell redovisas hur kapitalbildningen ser ut 
i olika sektorer av ekonomin – hos hushåll, företag 
och offentlig sektor. Beloppen i tabellen avser tillgångar 
till marknadspris. Beskattningen (t.ex. fastighetsskatten) 
baseras i en del fall inte på det direkta marknadsvärdet. 
Vissa tillgångar t.ex., specialbyggnader såsom kyrkor, 
sjukhus och skolor, belastas inte alls med någon kapi-
talskatt. Senaste uppgifterna om nationalförmögenheten 
uppdelad på delsektorer avser 1995. Uppdaterade upp-
gifter kommer att finnas först om ett par år.  

Nationalförmögenheten 535 000 kr per invånare
Nationalförmögenheten värderad till marknadspris upp-
gick 1995 till netto 4 721 miljarder kr vilket utslaget per 
invånare motsvarar 535 000 kr. Kvoten mellan national-
förmögenheten och bruttonationalprodukten, som kan 
ses som ett mått på kapitaluppbyggnaden i förhållande 
till den årliga produktionen, var detta år räknat för 
hela ekonomin 2,9. Realkapital och naturatillgångar 
(A+B+C i tabellen d.v.s. byggnader, maskiner, transport-
medel, skog, mark m.m.) hade ett sammanlagt värde på 
603 000 kr per invånare varav hushållens ägande mot-
svarade 191 000 kr, företagens 283 700 kr per invånare 
och offentliga sektorns 128 400 kr per invånare. Skuld-
kvoten dvs skulderna i förhållande till tillgångarna var 
för nationen som helhet 68 procent. Skuldkvoten i hus-
hållssektorn var 24 procent.

Sammanställningen avser 1995. Värdet på olika till-
gångar kan förskjutas snabbt till följd av förändringar i 
fastighetspriser och kurserna på värdepapper.
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4.3.2 Hushållens tillgångar och skulder
Hushållens kapital består dels av fast egendom, dels 
av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den 
senaste mera heltäckande bilden av hushållens tillgångar 
härrör från SCB:s förmögenhetsundersökning 1997 (se 
4.3 Tabell). De tillgångar som omfattas av undersök-
ningen har ett beräknat marknadsvärde på  3 043 miljar-
der kr och skulderna 844 miljarder kr. Undersökningen 
utgår från uppgifter som redovisats via kontrolluppgif-
ter och i inkomstdeklarationer. Detta innebär att bl.a. 
kapitalinnehav placerat i utlandet är underskattat. Stor-
leken på individernas utlandskapital är osäker. I natio-
nalräkenskaperna finns en oförklarad s.k. restpost som 
ibland används som indikation på hur stora belopp 
det skulle kunna röra sig om. År 1997 uppgick denna 
restpost till drygt 300 miljarder kr. SCB:s förmögen-
hetsundersökning omfattar inte någon värdering av de 
båtar hushållen äger. Hushållens individuella och kol-

lektiva pensionssparande omfattas inte heller av under-
sökningen. Detta pensionssparkapital uppgår 1997 till  
i storleksordningen 650 miljarder kr. Pensionssparkapi-
talet är inte skattepliktigt i förmögenhetshänseende. 

Den avgjort tyngsta enskilda posten i hushållens för-
mögenhet är den egna bostaden (4.3 Tabell). Tillgång i 
form av eget hem uppgår marknadsvärderat till 1 110 
miljarder kr (36 procent av tillgångarna) och bostadsrätt 
till 114 miljarder kr (4 procent av tillgångarna). Fritids-
husen beräknas ha ett marknadsvärde på 169 miljarder 
kr (6 procent av tillgångarna). Bilparken svarar för 138 
miljarder kr (5 procent av tillgångarna). 

Hushållssektorns finansiella förmögenhet har ökat 
från 22 till 59 procent av BNP mellan 1990 och 19981. 
Ökningarna förklaras främst av kraftig värdeökning och 
inflöde i börsaktier och fonder. Åren 1996-1998 har 
hushållen ökat på sina lån efter flera år med sjunkande 
belåning.

1) Exkl. Kollektivt försäkringssparande enligt SCB:s Finansräkenskapsstatistik. För tidsserie se tabell 4.11 samt 4.21 i tabellbilagan till detta kapitel.
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Hushållens skatt på kapital 32 miljarder 1998
Den skatt på kapital som direktdebiteras hushållen 
består i första hand av fastighetsskatt, skatt på  räntor, 
utdelningar och reavinster, skattereduktion för skuld-
räntor samt förmögenhetsskatt. Sammantaget uppgick 
dessa skatter 1998 till ca 32 miljarder kr. I 4.4 Dia-
gram redovisas hur stora dessa skatter i genomsnitt är 
för olika åldersgrupper. Genomsnittet för hela befolk-
ningen är ca 3 500 kr. 

Skatten på kapital som debiteras individerna har en 
klar livscykelprofil. I ungdomsåren är skatten på kapital 
liten. I trettioårsåldern börjar man skaffa fastighet och 
skuldsätta sig. Totala skatten på kapital inklusive fast-
ighetsskatt och förmögenhetsskatt är genomsnittligt sett 
lägst i åldrarna 25-34 år. Därefter kommer individerna 
in i en konsolideringsfas och skatten som tas ut på deras 
kapital ökar. För pensionärerna kan noteras en nedgång 
i fastighetsskatt beroende på att man byter boendeform.

Kapitalavkastningen och skatten på kapital för 
individer är starkt koncentrerad till höginkomsttagare 
(se 4.23 Tabell i tabellbilaga). Av totala antalet inkomst-
tagare 1998 hade 1,5 procent förvärvsinkomster över en 
halv miljon. Dessa inkomsttagare hade ca 7 procent av 
förvärvsinkomsterna i landet och betalade 25 procent av 
de skatter som tas ut på individernas kapital.
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4.4 Fastighetsskatt
4.4.1 Taxeringsvärdet 75 procent av 
 marknadsvärdet 
Fastighetsskatt med den utformning den har idag intro-
ducerades i samband med skattereformen 1991. Småhu-
sen hade tidigare – från mitten av 1950-talet – beskattats 
som en särskild egen förvärvskälla enligt en schablon-
metod som innebar att på inkomstsidan togs upp en 
schablonberäknad avkastning beroende på taxeringsvär-
det och att avdrag gavs för räntekostnader kopplade till 
fastighetsinnehavet. 

Underlaget för fastighetsskatt utgörs av ett taxe-
ringsvärde som i princip skall uppgå till 75 procent 
av marknadsvärdet. Avgörande för marknadsvärdet är 
byggnadens och markens storlek, kvalitet och dess läge. 
Taxeringsvärdena fastställs vid de s.k. allmänna fast-
ighetstaxeringar som genomförs med sex års mellan-
rum. Allmän fastighetstaxering äger rum olika år för 
olika fastighetstyper (4.5 Tabell). Underlaget för de 
allmänna fastighetstaxeringarna är dels deklarationer 
över fastigheternas beskaffenhet dels s.k. värdeområden 
som bestämts så att värdeförhållandena inom ett om-
råde är likartade. Det taxeringsvärde som fastställs i 
samband med den allmänna fastighetstaxeringen kallas 
”basvärde”.  

Den allmänna fastighetstaxering av småhus, som 
enligt ordinarie tidsschema skulle ha genomförts 2002, 
har flyttats till 2003. Orsaken till senareläggningen är 
att skapa tillräckligt med tidsutrymme att beakta de 
ändringar i taxeringsförfarandet som kan föranledas av 
de förslag Fastighetstaxeringsutredningen har lämnat 2. 

Fr.o.m. 1996 är principen att taxeringsvärdena skall 
räknas om årligen (s.k. rullande fastighetstaxering) med 
hänsyn till hur priserna utvecklas3. Den rullande fast-
ighetstaxeringen omfattar både småhus, hyreshus och 
lantbruk. Förändringarna i taxeringsvärdena mellan 
enskilda år skall beaktas löpande i stället för med de 
längre tidsintervaller som skulle bli fallet om endast de 
allmänna fastighetstaxeringarna skulle ges genomslag. 
Så har dock inte blivit fallet.

Taxeringsvärdena för småhus har inkomståren 
1998-2000 frysts på samma nivå som gällde 1997. Även 
för hyreshusen (bostadsdelen) har taxeringsvärden 1998 
och 1999 behållits på samma nivå som 1997. Enligt det 
tidschema som gäller för hyreshusen skulle taxerings-
värdena år 2000 utgå från resultatet av den nya all-
männa fastighetstaxering som genomförs för hyreshusen 
detta år. Men även för hyreshusen (bostadsdelen) har 
för år 2000 gjorts en frysning. Endast i de fall det 
nya värdet enligt fastighetstaxeringen för hyreshusen är 
lägre än 1999 års värde läggs detta till grund för  fastig-
hetsskatten. 

Frysningen av taxeringsvärdena för småhus och 
hyreshus upphör 2001. Taxeringsvärdena kommer då 
att höjas kraftigt på grund av den prisutveckling som 
har skett. Men variationerna är stora beroende på var i 
landet fastigheten ligger. När det gäller bostäder i hyres-
hus är även byggnadens värdeår av stor betydelse.

4.4.2 Olika skattesatser för olika 
 fastighetstyper
Med undantag för åren 1996 och 1997 har fastighets-
skatten på småhus 1994-2000 varit 1,5 procent. Åren 
1996 och 1997 var skattesatsen 1,7 procent. För bostä-
der i hyreshus var fastighetsskatten t.o.m. år 1998 den-
samma som för småhusen. År 1999 sänktes skattesatsen 
för hyreshusen till 1,3 procent och år 2000 till 1,2 
procent. Parallellt med att frysningen av taxeringsvär-
dena för småhus och hyreshus upphör år 2001 föreslås 
skattesatsen sänkt till 1,2 procent för småhusen och 
till 0,7 procent för hyreshusen4.  Samtidigt föreslås en 
ny begränsningsregel med inriktningen att hushåll med 
normala inkomst- och förmögenhetsförhållanden inte 
ska behöva betala mer än 6 procent av hushållsinkoms-
ten i fastighetsskatt 5. 

För nybyggda hus är av bostadspolitiska skäl skatten 
nedsatt under de första tio åren. Ingen fastighetsskatt 
utgår de fem första åren och halv skatt utgår de följande 
fem åren. För hyresfastigheter som hör till krisårgång-
arna 1989 och 1990 har tidsperioden då man betalar 
halv fastighetsskatt dock förlängts t.o.m. år 2000.

2) Fastighetstaxering – precision, påverkansmöjligheter, individuella bedömningar (SOU 2000:10).
3) Den rullande fastighetstaxeringen beaktar den faktiska prisutvecklingen med viss eftersläpning. För  inkomståret 1999 tar den rullande omräk-
ningen hänsyn till prisnivån på fastigheter perioden 1 juli 1997 - 30 juni 1998 (den s.k. nivåperioden). År 2000 baseras omräkningen på nivå-
perioden 1 juli 1998-30 juni 1999 osv.
4) Förslag i budgetpropositionen hösten 2000. 5) Enligt uttalande i budgetpropositionen hösten 2000. Utformningen kommer att preciseras senare.
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Sedan 1996 beskattas också kommersiella lokaler och 
industrifastigheter. Skattesatsen för kommersiella loka-
ler är 1,0 procent och för industrienheter 0,5 procent. 
Inkomståret 1997 infördes också en särskild fastighets-
skatt på markvärdet för vattenkraftverk på 3,42 pro-
cent. Denna skatt ersatte en tidigare produktionsskatt 
på el från dessa vattenkraftverk. Den särskilda fastig-
hetsskatten på markvärdet för vattenkraftverk sänktes 
till 2,21 procent 1998 och till 0,5 procent från 1999 
d.v.s. till samma skattesats som för industrienheter.

Fastighetsskatten 25 miljarder 1998
Fastighetsskatten på småhus är att se som en integrerad 
del av kapitalinkomstbeskattningen. Nivån på fastig-
hetsskatten har ursprungligen valts i perspektiv av att 
uppnå en likformighet mellan hushållens alternativa 
sparformer.

I 4.7 Tabell redovisas skatteunderlaget för fastig-
hetsskatt och fastighetsskatt inkomståret 1998 fördelat 
på olika fastighetstyper. Individerna står som ägare i 
första hand till småhus. Fastighetsskatten på hyreshus 
bärs indirekt av hushållen via hyran. Fastighetsskatten 
på lokaler och industrier inverkar på företagens vinster 
(och därmed på intäkterna av bolagsskatten) och påver-
kar priserna på företagens produkter.
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Fastighetsskatten uppgick enligt taxeringsutfallet för 
inkomståret 1998 till nästan 25 miljarder kronor varav 
13,1 miljarder kr avseende småhus, 5,7 miljarder hyres-
hus, 3,0 miljarder lokaler, 1,4 miljarder industrier och 
1,5 miljarder vattenkraftverk.

4.4.3 Stora skillnader i värdena på småhus
Värdena på småhus är en central komponent bland hus-
hållens kapitaltillgångar och för hushållens ekonomi. 
Totalt fanns 1999 i landet nästan 1,9 miljoner småhus 
med byggnadsvärde över 50 000 kr.
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Värdena på småhus varierar över landet6. Det ge-
nomsnittliga småhuset för permanentboende har ett 
taxeringsvärde på 465 000 kr. Taxeringsvärden över 
genomsnittet återfinns i Stockholms, Uppsala, Skåne, 
Hallands och Västra Götalands län. Stockholms län har 
det högsta genomsnittliga taxeringsvärdet, 783 000 kr 
och Västernorrlands län det lägsta, 314 000 kr. 

Fritidshusen har ett genomsnittligt taxeringsvärde på 
272 000 kr. Spridningen ligger mellan 160 000 kr för 
Norrbottens län och 412 000 kr för Stockholms län.

De stora skillnaderna i taxeringsvärden mellan olika 
områden för fastigheter med likartade bruksvärden gör 
att det är svårt att finna en utformning av beskattningen 
av fastigheter som uppfattas som acceptabel.7 Utifrån 
perspektivet att ett hus är en kapitaltillgång som skall 
beskattas likformigt med andra kapitaltillgångar och 
för att undvika skatteplanering bör fastighetsskatten 
utgå från ett värde som har kopplingar till marknads-
värdet. En beskattning utifrån marknadsvärdet kan vara 
svårförenligt med en helt bruksvärdesorienterad syn på 
boendet.

Omsättning och prisutveckling på småhus
Statistiken över antalet försäljningar av småhus i 4.9 
Tabell omfattar ”vanliga köp” d.v.s. släktköp och andra 
speciella köp som inte är representativa för marknads-
värdet  är exkluderade. Sett över en längre period säljs 
i genomsnitt under ett år ca 60 000 småhus eller ca tre 
procent av småhusbeståndet på marknaden.  Därutöver 
försäljs i storleksordningen 12 000 småhus per år genom 
icke marknadsmässiga köp inkl. släktköp. Ägarförhål-
landen ändras också genom arv och gåva.

Perioden 1986-1991 var omsättningen hög – i genom-
snitt nästan 71 000 villor och fritidshus per år. Perio-
den 1992-1995 i samband med den ekonomiska krisen 
sjönk nivån till ca 47 000 i snitt per år. År 1999 
såldes 68 000 småhus på marknaden vilket är betydligt 
fler än 1998. Dessutom ändrades ägarförhållanden i ca 
14 000 fall genom icke marknadsmässiga köp inkl. 
släktköp. En förklaring till ökningen 1999 är att många 
fastighetsaffärer avslutades under december 1997 på 
grund av att den tillfälligt sänkta lagfartskostnaden upp-
hörde vid årsskiftet 1997/98. Därav följer att motsva-
rande mindre avslut gjordes under början av 1998. 
Dessutom avslutades ett större antal affärer än vanligt 
under främst december 1999 på grund av de, i vissa 
fall mer förmånliga, övergångsregler som gällt för rea-
vinstberäkning upphörde vid utgången av 1999.  Totala 
köpeskillingen för ”normala” småhusförsäljningar 1999 
uppgick till 54 miljarder varav 48 miljarder för omsätt-
ning av permanentbostäder och 6 miljarder för fri-
tidshus. Därutöver omsatte släktköp och andra icke 
marknadsmässiga köp 8 miljarder kr. 

Priserna på småhus har varierat kraftigt i olika perio-
der vilket framgår av 4.10 Diagram. Diagrammet visar 
prisutvecklingen på småhus och fritidshus i fasta priser 
(i förhållande till den allmänna prisutvecklingen mätt 
med konsumentprisindex). Mer detaljerade uppgifter om 

En viktig orsak till variationerna i priser har varit läget 
på kreditmarknaden. Under första hälften av 1980-talet 
var det svårt att låna. Huspriserna sjönk räknat i fasta 
priser. I mitten av 1980-talet avreglerades kreditmark-
naden och i spåren av avregleringen blev det lätt att få 
lån samtidigt som realräntorna var låga. Huspriserna 
steg snabbt – betydligt snabbare än konsumentprisin-
dex. Priserna hamnade på topp 1991. Bakslaget kom 
hösten 1992 när räntorna drevs upp i samband med den 
ekonomiska krisen i början 1990-talet. Åren 1992 och 
1993 sjönk priserna på egnahem i löpande priser med 
i genomsnitt ca 20 procent. Därefter har priserna åter-
hämtat sig bl.a. till följd av sjunkande räntor.  Priserna 
i genomsnitt för riket är 1999 uppe i nivå med eller 
strax över 1991 års toppnivå. Sett från början av 
1980-talet fram t.o.m. 1999 har de genomsnittliga 
priserna på egnahem och fritidshus i stort sett utvecklats 
i takt med KPI.

Mönstret i prisförändringarna är likartat i hela landet 
även om nivåerna varierar mellan regionerna. Mer detal-
jerade uppgifter om prisutvecklingen i olika regioner 
återfinns i 4.28 Tabell i tabellbilaga till detta kapitel.

prisutvecklingen på egna hem och fritidshus i löpande 
och fasta priser återfinns i 4.27 Tabell i tabellbilagan till 
detta kapitel.

6) Källa: Statistiska centralbyrån, Rikets fastigheter 1999.
7) I 4.26 Tabell i tabellbilagan redovisas fastighetsskatt per kvm värdeyta i olika län år 1996.
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4.5 Beskattningen av hus-
 hållens finansiella kapital-
 inkomster och skulder
4.5.1 Sammansättningen av hushållens 
 finansiella förmögenhet
Hushållens finansiella tillgångar har ändrat samman-
sättning över åren. I 4.11 Tabell redovisas hushållens 
finansiella tillgångar och skulder uttryckt som andel 
av bruttonationalprodukten. Jämfört med 1970- och 
1980-talen har hushållen numera betydligt mer av sitt 
finansiella kapital placerat i aktier, fondandelar och för-
säkringssparande. Banksparandet har gått tillbaka som 
kapitalplaceringsform. 

Beskattningen av hushållens kapitalinkomster påverkas 
av förändringen. Med förskjutningen av sparandet från 
bank till värdepapper blir beskattning av värdesteg-
ringar, ”reavinster”, en mer central komponent i kapi-
talbeskattningen än tidigare. Avkastningsskatten på 
pensionsmedel hos pensionsfonder, som infördes i sam-
band med skattereformen 1991, är en annan bestånds-
del i kapitalbeskattningen som blivit viktigare. Denna 
skatt syftar till att göra beskattningen mera likformig 
mellan det direkta sparandet och försäkringssparandet i 
pensioner. För att upprätthålla likformigheten i beskatt-
ningen av hushållens olika tillgångstyper med den sam-
mansättning som numera finns har utbyggnaden av 
systemet med kontrolluppgifter från banker m.fl. varit 
väsentlig (se beskrivning i kapitel 3).

4.5.2 Skatt på finansiella kapitalinkomster
Inkomsträntor, utdelningar samt realisationsvinster vid 
försäljning av aktier, andelar, fastigheter, bostadsrätter 
och övrig lös egendom förs i individbeskattningen 
samman till ett eget inkomstslag ”inkomst av kapital”. 

I inkomstslaget kapital beskattas även inkomster av 
uthyrning av privatbostad. För näringsidkare görs s.k. 
räntefördelning för att få en riktig fördelning av beskatt-
ningen av  näringsidkares egna kapital mellan inkomst-
slagen kapital och näring. Avdrag i inkomstslaget kapi-
tal får göras för skuldräntor för lån på fastighet och 
andra lån, tomträttsavgäld, realisationsförluster samt 
vissa förvaltningskostnader. 

Proportionell skatt på inkomst av kapital
Inkomstslaget kapital bildar sedan skattereformen 1991 
ett skatteunderlag, på vilket skatten är proportionell. 
Om inkomsterna är större än utgifterna utgår skatt på 
nettobeloppet. Är däremot utgifterna större än inkom-
sterna fås på motsvarande sätt en skattereduktion. 
Skattereduktionen på kapital dras av från skatten på 
förvärvsinkomst (och fastighetsskatt). Dock finns en 
begränsning som innebär att skattereduktionen i de  fall 
underskottet överstiger 100 000 kr endast görs med 21 
procent för den överskjutande delen.
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Vid 1991 års skattereform sattes kapitalskattesatsen för 
såväl skatt som skattereduktion till 30 procent. Vissa 
smärre avvikelser i kapitalinkomstbeskattningen kom 
under åren 1992 och 1993. Bl.a. sänktes reavinstskat-
ten och skatten på utdelning för svenska aktier till 25 
procent. Inkomståret 1994 skedde en rad större för-
ändringar på kapitalskatteområdet. Skattesatsen sänktes 
för realisationsvinster på svenska aktier till 12,5 pro-
cent och skatten på reavinster vid försäljning av villor 
och bostadsrätter till 15 procent. Vidare slopades den 
s.k. dubbelbeskattningen av utdelningsinkomster från 
svenska aktier. Tekniskt skedde detta genom att svenska 
aktier befriades från kapitalskatt vid taxeringen i indi-
vidbeskattningen. Från och med år 1995 återställdes 
emellertid kapitalskattesatsen till att i huvudsak vara 
30 procent.

Vid försäljning av småhus och bostadsrätter har 
t.o.m. år 2000 hälften av den framräknade vinsten tagits 
upp till beskattning. Skatten är 30 procent på den skat-
tepliktiga vinsten. Detta innebär att skatten, som andel 
av den nominella vinsten, är 15 procent. Regeln om att 
endast del av vinsten är skattepliktig har sin grund i de 
avvägningar som gjordes när de s.k. takregler, som inför-
des i samband med skattereformen, slopades. Fr.o.m. 
år 2001 skärps reavinstbeskattningen vid försäljning av 
privatbostäder genom att den andel av vinsten som är 
skattepliktig höjs till två tredjedelar. Skatten som andel 
av vinsten blir då 20 procent. Vid försäljning av villor 
och bostadsrätter har den som säljer en bostad och där-
efter köper en annan bostad, vissa möjligheter att skjuta 
upp beskattningen av en eventuell realisationsvinst i 
samband med försäljningen av ursprungsbostaden.

För reavinst vid försäljning av närings- och hyresfas-
tigheter sätts beskattningsunderlaget till 90 procent 
av vinsten. Allemanssparandet som infördes 1984 var 
skattebefriat fram till 1990. I samband med basbredd-
ningarna i skattereformen beslutades att räntan på alle-
manssparandet skulle beskattas men endast med 20 
procent. Fr.o.m. år 1993 beskattas räntan på allemans-
sparandet i likhet med annan ränta med 30 procent. 
Allemanssparandet har avvecklats som särskild sparform 
under 1998. Andelar i allemansfonder, som tidigare haft 
en gynnad skatteställning, ger fr.o.m. inkomståret 1997 
inte längre skatterabatt. Både utdelning och reavinst 
beskattas, precis som övriga fonder, med 30 procent. 
Insättningsbegränsningen har också slopats. 

Variationer i taxeringsunderlagen över tiden
I 4.12 Tabell redovisas taxeringsunderlag och skatten 
på kapitalinkomst för fysiska personer (individer och 
dödsbon) inkomståren 1991-1998. Det bör observeras 
att beloppen i tabellen avser taxeringsmässiga skatte-
underlag och dessa har varierat över tiden, bl.a. som 
en återspegling av förändringar i skattesatsen (t.ex. är 
det taxeringsmässiga skatteunderlaget vid utdelningar 
på svenska aktier satt till noll år 1994 då aktierna var 
befriade från skatt i individledet; ett annat exempel är 
sänkningen av reavinstskatten på aktier 1994 från 25 
till 12,5 procent vilket tekniskt effektuerades genom att 
det taxeringsmässiga underlaget sänktes).
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Jämförelsen visar att beloppen för skuldräntor har mins-
kat jämfört med början av 1990-talet men de är betydligt 
större än för inkomsträntor/utdelningar. Detta hänger 
givetvis samman med att skuldräntor kopplade till små-
husinnehav också redovisas i detta inkomstslag.

Reavinsterna har varierat kraftigt mellan åren. Åren 
1991, 1994 samt 1996-1998 har nivåerna varit höga. 
Svängningarna förklaras bl.a. av skatteplanering i sam-
band med förändring av skattereglerna. Trots att reavin-
sterna i de taxeringsmässiga underlagen 1994 bara togs 
upp till hälften av vad som gällde 1993 så ökade rea-
vinsternas netto från 14 till 32 miljarder kr. Den kraf-
tiga ökningen av reavinsterna 1994 beror på att många 
sålde aktier under slutet av året då det blev känt att 
reavinstskatten skulle skärpas. År 1996 blev nivån hög 
bl.a. beroende på att innehav i allemansfonder realisera-
des inför de förändringar som innebar att den speciella 
skattenedsättningen för allemansfonder skulle slopas. 
De höga nivåerna 1997 och 1998 sammanhänger med 
återhämtningen på fastighetsmarknaden och börsupp-
gången. Sett mera långsiktigt har hushållens ändrade 
sparbeteende, som innebär att man i ökad utsträckning 
sparar i värdepapper, betydelse för utvecklingen av rea-
vinsterna. 

Kapitalinkomsterna varierar med åldern
Inkomsterna från räntor och utdelningar ökar med 
åldern (4.14 Diagram). Reavinsterna är som störst i övre 
medelåldern. Reavinsterna är större än intäkterna från 
räntor/utdelningar i alla åldersgrupper utom för barnen.  
Mest skuldtyngda är hushållen i åldersgruppen 35-54 år 
med skuldräntor på i genomsnitt 13 á 14 000 kr.
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4.6 Förmögenhetsskatt
4.6.1 Förmögenhetsskatten uppgick till 5,9 
miljarder 1998
Förmögenhetsbeskattningen kan ses som ett progressivt 
komplement i en i övrigt proportionell kapitalinkomstbe-
skattning. Progressiviteten består i att den proportionella 
skatt, 1,5 procent, som tas ut på nettoförmögenheter 
överstigande en viss nivå bildar ett andra skikt i beskatt-
ningen av avkastningen på kapital. Inkomståret 1998 
betalade 613 000 individer tillsammans 5,9 miljarder kr 
i förmögenhetsskatt. Förmögenhetsskatt betalas även av 
vissa juridiska personer, i första hand ekonomiska för-
eningar och vissa stiftelser8. Förmögenhetsskatten för 
dessa är 1998 ca 134 miljoner.

4.6.2 Proportionell förmögenhetsskatt 
 sedan 1992
Åren 1990 och 1991 fanns ett progressivt inslag i för-
mögenhetsskatteskalan. Sedan 1992 är förmögenhets-
skatten proportionell och utgår med 1,5 procent av den 
del av den beskattningsbara förmögenheten som över-
stiger skattepliktsgränsen. Skattepliktsgränsen för uttag 
av förmögenhetsskatt på fysiska personer höjdes 1996 
från 800 000 till 900 000 kronor. Höjningen gjordes 
bl.a. för att dämpa genomslaget av fastighetstaxeringen 
1996. I samband med att frysningen av taxeringsvär-
dena för småhus upphör år 2001 föreslås gränsen för 
uttag av förmögenhetsskatt höjd till 1,0 miljoner kr för 
ensamstående och 1,5 miljoner kr för makar. Förmögen-
hetsskatteskalan för fysiska personer åren 1990-2001 
framgår av sammanställningen i 4.16 Tabell. 

Förmögenheter sambeskattas fortfarande. För makar 
och sammanboende som har eller haft gemensamma 
barn gäller således skattepliktsgränsen på 900 000 kr 
år 2000 för hushållet ihop (inkl. hemmavarande barn). 
Fr.o.m. 2001 införs ett högre fribelopp för samtaxerade 
än för ensamstående. 

Det finns emellertid en begränsningsregel för att det 
samlade skatteuttaget inte skall bli alltför högt. Spärr-
beloppet för skatt på förvärvsinkomst, skatt på kapital-
inkomst och förmögenhetsskatt är satt till 60 procent 
av summan av den beskattningsbara förvärvsinkomsten 
och inkomsten av kapital. Blir skattebeloppet högre än 
spärrbeloppet, sätts i första hand förmögenhetsskatten 
ned (dock inte lägre än till hälften), därefter inkomst-
skatten på kapitalinkomster och slutligen den statliga 
inkomstskatten på förvärvsinkomster. 

4.6.3 Värderingsreglerna i förmögenhets-
 beskattningen 
Vid beräkning av den taxerade förmögenheten tas fast-
igheter upp till taxeringsvärdet (som skall motsvara 75 
procent av marknadsvärdet). Inregistrerade aktier på 
börsens A-lista togs t.o.m. 1995 upp till 75 procent av 
marknadsvärdet. År 1996 togs de upp till fulla värdet. 
Fr.o.m. 1997 tas de upp till 80 procent av sitt marknads-
värde. Vissa undantag finns dock för huvudägare. Ono-
terade aktier är i princip skattepliktiga. Oftast blir det 
kanske ändå inget värde, eftersom det sker en substans-
värdering, varvid tillgångar nedlagda i näringsverksam-
het inte räknas med. Ingen förmögenhetsskatt betalas på 
aktier på de s.k. OTC- och O-listorna9. 

Statistiska centralbyråns fördjupade undersökning av 
hushållens förmögenhetsfördelning år 1997 ger en upp-
fattning om hur underlaget för förmögenhetsskatt för-
håller sig till hushållens samlade marknadsvärderade 
nettotillgångar. Marknadsvärdet på det individerna äger 
i fast egendom och sparande (netto för skulder) upp-
skattas detta år till ca 2 200 miljarder. Underlaget för 
uttag av förmögenhetsskatt uppgick samma år till 368 
miljarder kr (4.17 Tabell). Detta innebär att 17 procent 
av värdet av det hushållen äger beläggs med förmögen-
hetsskatt. Andelen är dock beroende på hur tillgång-
arna definieras. SCB:s förmögenhetsundersökning 1997 
omfattar sådana tillgångar som kan verifieras och knytas 
till en speciell individ genom kontrolluppgifter m.m. 

8) För dessa uppgår fribeloppet till 25 000 kr och skattesatsen till 1,5 promille.
9) Med undantag för vissa aktier som i skatteplaneringssyfte efter den 29 maj 1997 flyttat till dessa listor.
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Skulle man bland tillgångarna även ta med  underskatt-
ningen av bankmedel till följd av att kontrolluppgif-
terna inte är heltäckande, hushållens individuella och 
kollektiva försäkringssparande och sparande som flyttat 
utomlands blir andelen lägre – uppskattningsvis drygt 
10 procent.

4.6.4 Sammansättning av beskattningsbara 
 förmögenheten
För bedömningar av hur förmögenhetsskatten utvecklas 
i samband med värdeförändringar på börsen och priset 
på fastigheter är det väsentligt att känna till hur den 
beskattningsbara förmögenheten är sammansatt. Simu-
leringar av förmögenheternas sammansättning på till-
gångssidan avseende inkomståret 1996 visar följande 10:
  

Komponent Andel av tillgångsmassan  
 Egna hem 36%  
 Bankmedel 24%  
 Aktier 17%  
 Hyresfastighet 6%  
 Övriga tillgångar 17%  

”Egna hem” är den tyngsta komponenten med 36 pro-
cent av tillgångsmassan. Därefter kommer ”Bankmedel” 
med 24 procent och ”Aktier” med 17 procent.  

4.6.5 Hushållens beskattningsbara 
 förmögenhet 406 miljarder 1998
År 1998 hade 367 000 hushåll en nettoförmögenhet 
över 900 000 kronor. Den samlade beskattningsbara 
förmögenheten för hushållen var 406 miljarder kr. Av 
beskattningsvärdet är 44 procent hänförbart till de drygt 
21 000 hushåll som har en förmögenhet över fyra miljo-
ner kr (4.18 Tabell).

10) Källa: Beräkningskonventioner. Konventioner för beräkning och redovisning av budgeteffekter vid ändrade skatte- och avgiftsregler. En rapport 
från Skatteekonomiska enheten på Finansdepartementet.
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4.7 Bolagsskatt
Från och med 1995 är den statliga inkomstskatten 
för juridiska personer, eller som den populärt kallas 
”bolagsskatten” eller ”skatt på företagsvinster”, 28 pro-
cent. Skatteunderlaget, den taxerade inkomsten, räknas 
fram som det bokföringsmässiga resultatet korrigerat för 
skattemässiga justeringar. År 1998 uppgick den totala 
taxerade inkomsten ”den skattemässiga vinsten” för 
juridiska personer till 168 miljarder kr och skatten 
för dessa till 46 miljarder kr. Juridiska personer domi-
neras vad gäller ekonomisk aktivitet av aktiebolag. 
Av samtliga aktiebolag redovisar 58 procent överskott 
vid taxeringen medan 32 procent redovisar underskott. 
Resterande 11 procent redovisar ett nollresultat.

En stor andel av den redovisade beskattningsbara 
inkomsten är hänförlig till en mindre mängd mycket 
stora företag. Två procent av de bolag som redovisade 
överskott svarade för hela 75 procent av bolagsskatten 
(1998).

Med ekonomisk dubbelbeskattning menar man att 
ett bolag (eller en ekonomisk förening) först skall betala 
skatt på sin vinst. Därefter skall aktie- eller andelsägarna 
betala skatt på den vinstutdelning som företaget lämnar. 
Eftersom företag i princip inte får göra avdrag för vinst-
utdelning uppkommer dubbelbeskattning.

Företagsbeskattningen behandlas utförligare i 
kapitel 6. 

4.8 Övriga skatter på kapital
4.8.1 Arvs - och gåvoskatt
Arvsskatt tas ut på egendom som förvärvas genom arv 
eller testamente. Skatten utgår från värdet av den arvs-
lott som den skattskyldige får. Beräkningen görs efter en 
progressiv skatteskala. Dessutom beror skattens storlek 
på vilken skatteklass den skattskyldige tillhör. Skattskyl-
dig är den som förvärvar egendomen.

Gåvoskatt tas ut för egendom som förvärvas genom 
gåva. Skatten baseras på värdet av den gåva som den 
skattskyldige får och beräknas även den efter en pro-
gressiv skatteskala och efter vilken skatteklass den skatt-
skyldige tillhör. Gåvor vars värde understiger 10 000 
kronor per år från samma givare är skattefria. Antalet 
deklarerade gåvor ligger i storleksordningen 30 000 
per år.

Värderingsreglerna för tillgångar och skulder i 
arvs- och gåvobeskattningen är snarlika de som finns 
i förmögenhetsbeskattningen. En skillnad är tillgångar 
i näringsverksamhet. Dessa ingår i beskattningsunder-
laget i samband med arv- och gåva men är undantagna 
från årlig förmögenhetsskatt. 

Regler 
År 2000 gäller följande regler för arvs- och gåvoskat-
ten. Först görs ett grundavdrag. Vid arvsbeskattning är 
grundavdraget 280 000 kr för arv som tillfaller make 
eller sambo. Grundavdraget för arvslott till barn och 
barnbarn är 70 000 kr (barn under 18 år får göra avdrag 

med ytterligare 10 000 kr för varje år som återstår till 
barnet fyller 18 år). För övriga personer, institutioner 
och föreningar m.m. är grundavdraget 21 000 kr. Vid 
gåvobeskattningen är grundavdraget 10 000 kr per år 
när gåvotagaren får gåvor från samma givare. Efter det 
att grundavdraget dragits av beskattas arv- och gåvor 
efter samma skatteskala. Skatteskalan redovisas i 4.19 
Tabell.

År 1999 gav arvsskatten 1 878 mkr i skatteinkomster 
medan gåvoskatten inbringade 272 mkr.

4.8.2 Kupongskatt
Kupongskatt utgår på utdelning på aktier i svenska 
aktiebolag och andelar i svenska aktiefonder. Den är en 
definitiv källskatt och erläggs med 30 procent av utdel-
ningen till i utlandet bosatta personer och av vissa med 
dem likställda utdelningsberättigade. Från huvudregeln 
om 30 procent kupongskatt förekommer undantag. Till 
följd av ingångna avtal med olika länder kan kupong-
skatten sättas ned med varierande skattesatser för att 
undvika dubbelbeskattning med hänsyn till beskatt-
ningen i hemlandet. Kupongskatten resulterade 1999 i 
skatteinkomster på 1 817 mkr.

4.8.3 Avkastningsskatt på pensionsfonder
Skatt på pensionsfondernas avkastning är en indirekt 
skatt som betalas av försäkringsföretag, banker, pen-
sionsstiftelser, företag och pensionssparinstitut som 
förvaltar avsatta pensionsmedel. Avkastningsskatten 
infördes i samband med skattereformen 1991. Beskatt-
ningen av avkastningen på pensionsmedel syftar till att 
göra beskattningen mera likformig mellan privatper-
soners direkta sparande i bank etc. och försäkrings-
sparande i pensions- och kapitalförsäkringar. 
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Genom avkastningsskatten begränsas i princip den del 
av tillväxten (avkastningen) av pensionskapitalet som 
kommer den pensionsförsäkrade till godo.

Skatteunderlaget utgörs av pensionskapitalets värde 
vid taxeringsårets ingång. Därefter beräknas en scha-
blonavkastning genom att multiplicera underlaget med 
den genomsnittliga statslåneräntan. Schablonavkast-
ningen på pensionsförsäkringskapital beskattas inkomst-
året 2000 med 15 procent medan avkastningen på 
kapital i kapitalförsäkring beskattas med 27 procent.

Den totala förmögenheten i pensionsfonderna har vid 
utgången av år 1999 (som utgör underlag för beskatt-
ning under inkomståret 2000) beräknats uppgå till 
1 443 miljarder kr11. Av kapitalet beräknas tjänstepen-
sionskapitalet uppgå till 1 033 miljarder, det privata 
pensionskapitalet till 323 miljarder och kapitalförsäk-
ringskapitalet till 86 miljarder.

Enligt taxeringsutfallet för inkomståret 1998 debi-
terades totalt  11,9 miljarder kr  i avkastningsskatt.

4.8.4 Stämpelskatt
Stämpelskatt utgår vid förvärv av fast egendom och 
tomträtter samt vid beviljande av inteckningar. 

Stämpelskatten uppgick 1999 till 4 496 mkr. Vid 
förvärv är skatten 1,5 procent av egendomens värde. 
Förvärvas egendomen av juridisk person är dock skat-
ten med vissa undantag 3 procent. För att stimulera 
bostadsmarknaden var stämpelskatten tillfälligt nedsatt 
till 0,5 resp. 1 procent under perioden 12 juni 1996-31 
december 1997.

Vid inteckning är skatten 2 procent av intecknings-
beloppet för fast egendom och tomträtt, 1 procent för 
luftfartyg och näringsverksamhet samt 0,4 procent för 
skepp.

Tidigare utgick stämpelskatt också på aktier vid bil-
dandet av aktiebolag och vid ökning aktiekapital. Stäm-
pelskatten på aktier upphörde den 1 januari 1995. 

11) Källa: Beräkningskonventioner. Konventioner för beräkning och redovisning av budgeteffekter vid ändrade skatte- och avgiftsregler. En rapport 
från Skatteekonomiska enheten på Finansdepartementet. 



89

Tabellbilaga.
4.20 Tabell. Antal hushåll och individer i förmögenhetsklasser efter marknadsvärderad 
 förmögenhet 1997.  

4.21 Tabell. Hushållssektorns, inkl. hushållens intresseorganisationers, finansiella tillgångar
  och skulder 1992-1998, ställning vid årets slut. 

4.22 Tabell. Skatt på kapital år 1998 för individer efter ålder samt för dödsbon.

4.23 Tabell. Skatt på kapital år 1998 för individer efter taxerad förvärvsinkomst samt 
 för dödsbon.

4.24 Tabell. Avkastning på finansiellt kapital år 1998 för individer efter ålder samt  
 för dödsbon.

4.25 Tabell. Avkastning på finansiellt kapital år 1998 för individer efter taxerad 
 förvärvsinkomst samt för dödsbon.

4.26 Tabell. Fastighetsskatt per kvm värdeyta för småhus i olika län 1996.

4.27 Tabell. Prisutvecklingen på småhus och fritidshus 1981-1999, löpande och fasta priser.

4.28 Tabell. Fastighetsprisindex för småhus i olika regioner 1981-1999.

4.29 Tabell. Generalindex på Stockholms fondbörs. 

4.30 Tabell. Ränteutvecklingen 1990 och framåt för rörlig och bunden, femårig, villaränta.



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99

Källor och lästips
Ekonomistyrningsverket:
– Inkomstliggaren (hänvisningar till aktuella skatte-
 lagar och skatteförordningar).

– Budgetprognos (4 gånger om året).

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

– Ekonomistyrningsverkets 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.). 

– Fastighetsskatt. Informationsbroschyr från skatte-
 förvaltningen.

– RSV:s hemsida (www.rsv.se).

Statistiska centralbyrån:
– Realkapitalstock och förmögenhet 1980-1995.

 Appendix 3 till Nationalräkenskaper 1980-1994.

 Statistiska meddelanden N 10 SM 9501.

– Finansräkenskaper. Statistiska meddelanden serie
 Fm 11 (år) samt serie Fm 17 (kvartal).

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

– Inkomstfördelningsundersökningen.
 Statistiska meddelanden serie If 21.

– Förmögenhetsfördelningen i Sverige 1997 med 
 tillbakablick till 1975. Rapport 2000:1.

– Taxeringsutfallet. Statistiska meddelanden 
 serie O 21.

– Rikets fastigheter. Statistiska meddelanden serie 
 Bo 37.

– Fastighetsprisstatistik. Statistiska meddelanden 
 serie Bo 40.

– SCB:s hemsida (www.scb.se).

Boverket:
– Boverkets indikatorer. Utvecklingen på bygg-, 
 bostads- och kreditmarknaden.

Övrigt:
– Fastighetsskatt – alternativa underlag  (Ds 1998:3).

– Fastighetstaxering – precision, påverkansmöjlig-
 heter, individuella bedömningar  (SOU 2000:10).

– Finansdepartementet: Beräkningskonventioner.
 (Konventioner för beräkning och redovisning av
 budgeteffekter vid ändrade skatte- och avgiftsregler.
 Rapport från Skatteekonomiska enheten på 
 Finansdepartementet).
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Vid sekelskiftet fanns två punktskatter eller acciser, 
en på brännvin och en på socker. 

Dessa två punktskatter stod för ca 20 procent av 
statens inkomster.


