
Skatteväxling?
I flera länder utreds skatteväxling, med skatten på utsläpp. I sig finns det en

viss poäng med att använda detta be-huvudsyftet att utreda huruvida den in-
tuitivt tilltalande växlingen av skatten grepp, inte minst i politiska samman-

hang, när politiker och miljörörelsepå arbete mot ökade skatter på miljö le-
der till fler jobb, bättre miljö o s v. I plötsligen hamnar i en ’’win-win’’-

situation. Äntligen ett förslag somNorge och Sverige har två utredningar
om detta nyligen avslutats. Ingen av bara ger fördelar! Med denna föreställ-

ning av hur en skatteväxling påverkardem presenterade konkreta förslag till
större skatteväxlingsreformer. Den samhällsekonomin är det förvånande

att frågan överhuvudtaget behöver ut-svenska debatten om skatteväxling är
intressant, eftersom såväl förespråkare redas. Det är lika förvånande att inte

alla länder omedelbart genomfört ge-som motståndare till en svensk skatte-
växlingsreform kanhitta stöd för sin ar- nomgripande förändringar av skatte-

systemet – här finns plötsligt den gra-gumentation i det nyligen presenterade
betänkandet från skatteväxlingskom- tislunch som nationalekonomer i alla

tider förnekat existensen av och varförmittén (SOU 1997:17). Förespråkarna
kan luta sig mot det faktum att den poli- undvika ett sådant tillfälle?

Ser man till utsläpp av miljöfarligatiska majoriteten fann en potential för
skatteväxling (höjda miljöskatter, lägre ämnen i Sverige de senaste 25 åren

framtonar en intressant bild. Under pe-skatter på arbete) på 25−30 miljarder
kronor under de närmaste åren. Mot- rioden 1970 till 1995 har utsläppen av

svaveldioxid minskat från drygt 920ståndarna kan hänvisa till de empiriska
resultaten i betänkandet, vilka snarare tusen ton till cirka 100 000 ton, koldi-

oxidutsläppen har minskat från 120 tilltyder på att det inte finns någon större
potential för växling. Sålunda koncen- cirka 60 miljoner ton, utsläppen av bly

har minskat från drygt 3 000 till cirkatrerar sig förespråkare som Natur-
skyddsföreningen och Naturvårdsver- 300 ton, bara för att ta några exempel.

Det finns således ingen större skatte-ket på att finna svagheter i det empi-
riska materialet i kommitte´ns arbete, bas kvar, eventuellt med undantag för

koldioxid. Men även i detta fall tordemedan motståndarna pekar på att flera
länder utrett frågan men trotsdetta und- det finnas en övre gräns, där en höj-

ning av skatten leder till minskadevikit att ta några större steg i riktning
mot skatteväxling. skatteintäkter. Det primära syftet med

miljöskatter är inte att generera pengarDebatten kompliceras av en be-
greppsförvirring vad gäller vinsterna till statskassan, utan att minska miljö-

problem på ett effektivt sätt.med skatteväxling. Speciellt gäller
detta den s k ’’dubbla vinsten’’, vilken Miljö- och energiskatterna ger idag

cirka 55 miljarder. De direkt miljörela-definieras på lite olika sätt. En populär
tolkning är att en skatteväxling ger fler terade skatterna ger, trots internatio-

nellt sett höga skattesatser, cirka 13,5jobb och bättre miljö, därför att man
sänker skatten på arbete och höjer miljarder kronor. Resterande 41,5 mil-
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Ledare

jarder kommer framförallt från energi- är, precis som alla andra skatter,
’’snedvridande’’. Det finns med andraskatten på bränslen (25 miljarder),

skatt på el (10 miljarder) samt for- ord ingen automatik i att höjda miljö-
skatter ger högre välfärd. I skrivandedonsskatter (6 miljarder), vilka endast

i mindre omfattning är motiverade av stund meddelar kommunikationsmi-
nistern att det inte blir fler skattehöj-miljöskäl. Av de ’’rena’’ miljöskattein-

täkterna på 13,5 miljarder kommer ningar på bensin före valet 1998, vilket
i sammanhanget är ganska intressant.cirka 13 miljarder från koldioxidskat-

ten, medan den internationellt sett Detärensjälvklarhetatt varjeskatte-
krona skall användas där den gör störstunika svavelskatten ’’endast’’ ger 190

miljoner kronor till statskassan. Sätter nytta. Det är lika klart att varje skatte-
krona växlas på något sätt – skattein-man detta i relation till inbetalda ar-

betsgivavgifter på cirka 230 miljarder täkterna kan knappast försvinna, utan
återgår till ekonomin på något sätt. Till-kronor inser man problematiken. Det

är också väl känt från ekonomisk teori gänglig erfarenhet visar på nackde-
larna med att öronmärka skatteintäkteratt det inte är problemfritt att växla

stora och små skattebaser. Om vi för- för speciella ändamål. Det leder på sikt
till onödiga låsningar och det finnsdubblar koldioxidavgiften, kan arbets-

givaravgiften sänkas med en till två ingen ekonomisk lag som säger att det
i alla lägen är bäst att sänka skatten påprocentenheter. Det finns ingen forsk-

ning som visar att detta leder till någon arbete. Det kan vara bättre att sänka en
annan skatt eller att använda intäkternadramatisk sänkning av arbetslösheten.

Det är inte heller givet att koldioxidut- till olika typer av offentliga investe-
ringar.släppen minskar globalt om höjda

svenska skatter ger tillräckligt stora Hushållningen med vårt lands re-
surser, inkluderande vår natur ochläckageeffekter via utrikeshandeln.

Andra länder kan ’’följa efter’’ Sverige miljö, är ett komplicerat problem och
det finns inga genvägar och förmodli-och man kan få en indirekt minskning

den vägen, men hur stark denna kopp- gen ej heller några fria luncher. Miljö-
skatter skall användas när det är påkal-ling är, och om den överhuvudtaget

existerar, är långt ifrån klarlagt. lat av miljöskäl. Att argumentera för
miljöskatter av andra skäl är riskfyllt,Vi har i Sverige världens högsta

miljöskatter och avgifter och de funge- inte minst för den framtida tilltron till
miljöskatter som miljöpolitiskt instru-rar bra, därom föreligger ingen debatt.

Argumenten för att höja dem ytterli- ment. Pigou lärde oss att miljöskatter
kan vara ett bra instrument i miljöpoli-gare måste dock bygga på att vi väger

fördelarna mot nackdelarna och inte tiken. I Sverige visade Erik Dahme´n
vägen. Ingen av dessa pionjärer taladepå något annat. Höjningar av miljö-

skatter är ’’rättvridande’’ så länge sig varm för skatteväxling; försto-
ringsglaset skall sättas på miljöproble-skatten är lägre än den betalningsvilja

som finns för den miljökvalitetsför- met och det faktum att miljöskatter
ofta är att föredra framför regleringar.bättring höjningen ger upphov till.

Höjningar som leder till att miljöskat-
BENGT KRISTRÖMten är högre än denna betalningsvilja
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