
1. Inledning
Sedan 1950-talet har tanken bakom be-
skattningen av småhus i Sverige varit att
det är rimligt att beskatta avkastningen på
det egna kapital som egnahemsägare har
investerat i sitt hus. I samband med
1990/1991 års skattereform sades att fas-
tighetsskatten hade utformats på ett så-
dant sätt att den skulle ge en beskattning
av egnahem som var likvärdig med be-
skattningen av andra kapitaltillgångar. På
grund av den starka opinionen mot fastig-
hetsskatten har regeringen efter skattere-
formen emellertid sänkt fastighetsskatte-
satsen i omgångar, vilket resulterat i att

nuvarande skattesats bara är ungefär hälf-
ten så stor som skattereformens ”likfor-
mighetsnorm” implicerar. I en artikel på
DN-debatt försvarar Agell [2001] skatte-
reformens synsätt och menar att fastig-
hetsskatten bör återställas i enlighet med
skattereformens bedömningar. Englund
[2001] menar också att skattereformens
nivå på skatteuttaget kan vara motiverat
om utgångspunkten är att skapa skatte-
mässig neutralitet mellan upplåtelsefor-
merna hyresrätt och äganderätt. 

I denna artikel lyfts viss kritik fram
mot de bedömningar av fastighetsskattens
nivå som gjordes i samband med skattere-
formen och också mot några av de be-
dömningar som görs av Agell [2001],
Englund [1994, 2001] och i Ds [1998:3].
Bl a konstateras att skattereformens ”lik-
formighetsnorm” är förknippad med stora
tillämpningsproblem, att det inte är själv-
klart hur likformighetsnormen skall defi-

* De synpunkter som framförs i artikeln är för-
fattarnas egna och kan inte tas som uttryck för
Riksbankens syn i berörda frågor.
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nieras – detta oavsett om utgångspunkten
är att skapa skattemässig neutralitet med
andra kapitalplaceringar eller med hyres-
rätter – och att dessa problem kan motive-
ra en fastighetsskattesats på egnahem
som kraftigt understiger skattereformens
nivå. I artikeln diskuteras också några
tänkbara reformer inom ramen för kapi-
talinkomstbeskattningssynen som kan eli-
minera några av de problem nuvarande
fastighetsskattesystem lider av. 

Vid sidan av kapitalinkomstbeskatt-
ningsprincipen finns det några andra in-
tressanta utgångspunkter för diskussionen
om beskattningen av egnahem. En tanke
som framförts i den svenska debatten är
att fastighetsskatten borde göras om till
en kommunal fastighetsskatt.1 I de flesta
länder där fastighetsskatt tas ut, är den in-
te en del av den statliga kapitalinkomst-
beskattningen, utan den finansierar istäl-
let kommunala nyttigheter.2 Det finns
också länder som tillämpar den s k ”skat-
tefrihetsnormen” som innebär att ingen
fastighetsskatt tas ut och att inga ränteav-
drag medges.3 Som visas av Lind [2000],
kan den senare konstruktionen motiveras
om egnahem betraktas som varaktiga
konsumtionsvaror. Dessa alternativa syn-
sätt är värda en utförligare analys, men
diskuteras av utrymmesskäl inte vidare i
denna artikel.

2. Kapitalinkomstbeskattnings-
principen
Synsättet att fastighetsskatten utgör en
del av kapitalinkomstbeskattningen, utgår
från en teoretisk modell där fastighetsför-
värvet antas vara en kapitalplacering som
genererar en icke-monetär boendeavkast-
ning som kan likställas med den monetära
avkastningen på andra kapitalplaceringar.
Detta s k nettohyresvärde är inte direkt
observerbart men kan beskattas indirekt
genom att egnahem antingen påförs en
schablonintäkt som tas upp till beskatt-
ning i inkomstslaget kapital eller påförs

en ekvivalent fastighetsskatt. Följande ex-
empel illustrerar denna beskattningsprin-
cip:

Antag att en person skall placera
1 000 000 kronor och att denne bara har
två placeringsalternativ: banksparande el-
ler sparande i ett eget hem. Ränteavkast-
ningen på banksparande beskattas enligt
gällande skatteregler med 30 procent. Om
personen istället väljer att använda kapi-
talet för att köpa ett eget hem, har han
gjort bedömningen att nettohyresvärdet är
minst lika stort som den avkastning ett
banksparande alternativt skulle ha gett.
Då bör nettohyresvärdet beskattas på
samma sätt som bankräntan. Om räntan
är 6 procent och kapitalet sätts in på ban-
ken blir, vid en kapitalinkomstskattesats
på 30 procent, skatten 18 000 kronor. Om
kapitalet istället sätts in i ett eget hem,
måste det egnahemmet påföras en scha-
blonintäkt som uppgår till 6 procent av
fastighetens marknadsvärde. Alternativt
kan en fastighetsskatt tas ut på 1,8 pro-
cent eller på 18 000 kronor. Det uppskat-
tade nettohyresvärdet erhålls således i
detta förenklade exempel av bankräntan
multiplicerad med fastighetens marknads-
värde. Vid varje tidpunkt kan kapitalpla-
ceringen omprövas och då utgör mark-
nadsvärdet det kapital som kan omplace-
ras till en viss given alternativavkastning.
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1 Se t ex Länsstyrelsen i Stockholm [2000]
och Lundström [2001].
2 Se Johansson & Lind [2000] för en utförlig
diskussion om utformning och effekter av en
kommunal fastighetsskatt. De landar bl a i
slutsatsen att en kommunal fastighetsskatt
knappast är förenlig med nuvarande nivå på
den statliga fastighetsskatten och att en kraftig
sänkning eller ett slopande av den statliga fas-
tighetsskatten samtidigt bör innebära att ränte-
avdragen slopas eller begränsas. 
3 I den politiska debatten framförs ibland krav
på att avskaffa fastighetsskatten utan att något
ställningstagande görs om huruvida ränteav-
dragen samtidigt ska begränsas. Vi anser dock
att dessa båda aspekter hör ihop.
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Då är det denna alternativavkastning som
schablonintäkten eller fastighetsskatten
bör fånga. Om inte nettohyresvärdet be-
skattas likvärdigt med bankräntan, tende-
rar hushållen att investera i småhus istäl-
let för i banksparande, enligt denna teore-
tiska modell.

3. Invändningar mot den 
grundläggande principen
Det finns flera problem med denna be-
skattningsmodell. En person kanske kö-
per huset av rent spekulativa skäl för att
denne tror att det ska stiga i värde. I ex-
tremfallet flyttar personen inte ens in i
huset. Huruvida boendenyttan motsvarar
den förlorade ränteinkomsten är i sådant
fall av underordnad betydelse.4 Ett annat
problem rör antagandet att boendenyttan
stiger i takt med marknadsvärdet. Detta
skulle kunna motiveras med att personen
borde flytta från huset om inte boende-
nyttan motsvarar den alternativa avkast-
ning som personen skulle få om fastig-
hetskapitalet istället t ex sattes in på ban-
ken. Här finns dock en rad starka anta-
ganden om hur ekonomiska beslut fattas.
På grund av exempelvis höga transak-
tionskostnader bor de flesta hushåll för-
modligen kvar i huset även om boende-
värdet inte skulle spegla alternativavkast-
ningen. Detsamma gäller om hushållet in-
te upplever en hypotetisk alternativ intäkt
som en kostnad fullt ut. Ett annat problem
är vilken referensnivå som skall användas
för den antagna alternativavkastningen. I
exemplet ovan användes en nominalränta
på 6 procent, vilket skulle kunna motive-
ras med antagandet om en realränta på 4
procent (= ungefärlig ränta på realränte-
obligationer) och en inflation på 2 pro-
cent (= Riksbankens inflationsmål). Det
är dock inte självklart att detta utgör en
lämplig referensränta. Om en nominal-
ränta på 3 procent istället används i ex-
emplet (en ränta som kanske kan anses
motsvara den ränta storbankerna idag ger
på sina kapitalkonton), skulle fastighets-

skattesatsen i exemplet istället uppgå till
0,9 procent av marknadsvärdet. En slut-
sats av dessa problem är att uppskattning-
en av en löpande avkastning från innehav
av egnahem innehåller ett betydande mått
av godtycke. 

4. Löpande beskattning och
beskattning av värdestegring
Det förenklade exemplet ovan bortser
från att egnahem även kan genera avkast-
ning i form av värdestegring. På en per-
fekt kapitalmarknad utan skatter innebär
detta att det är summan av nettohyresvär-
det och värdestegringen som skall mot-
svara den alternativa ränteavkastningen i
exemplet. Denna slutsats ändras inte om
räntan på banksparande, nettohyresvärdet
och värdestegringen beskattas med sam-
ma effektiva skattesats.5 Enligt gällande
regler tas dock endast 2/3 av reavinsten
upp till reavinstbeskattning, vilket inne-
bär att den faktiska skattesatsen på rea-
vinster på småhus är 20 procent och inte
30 procent som på andra kapitalvinster.
Men det som framförallt bidrar till en låg
effektiv beskattning av reavinster, är de
långa innehavstiderna på egnahem.6, 7 En-
ligt de kalkyler rörande lämplig löpande
skattesats på egnahem som gjordes i sam-
band med skattereformen, bör fastighets-
skattesatsen därför sättas något högre för
att ”kompensera” för den låga effektiva
reavinstskatten. 

Ekonomisk Debatt 2002, årg 30, nr 3 233

4 Vill man undvika sådana spekulativa beteen-
den, är det istället mer relevant att ”återställa”
den nominella reavinstskattesatsen för egna-
hem från nuvarande 20 procent till 30 procent.
5 Se Englund [1994] eller Boije & Shahna-
zarian [2000].
6 Se King [1977] för en beskrivning av hur in-
nehavstiden påverkar den effektiva skattesat-
sen.
7 Möjlighet att få uppskov med reavinstskatten
bidrar också till en lägre effektiv reavinstskat-
tesats. 
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Med utgångspunkt från en teoretisk
portföljvalsmodell visas i Englund [1994]
och i Ds [1998:3] hur schablonintäkten
för egnahem kan fastställas om den dels
skall fånga upp nettohyresvärdet, dels
kompensera för att den effektiva skatte-
satsen på reavinster är väsentligt lägre än
den nominella skattesatsen. I Ds [1998:3]
gjordes bedömningen att för att investe-
ringar i egnahem skall vara skattemässigt
neutrala i förhållande till andra kapital-
placeringar skall schablonintäkten, vid en
kapitalinkomstskattesats på 30 procent,
uppgå till mellan 6 och 7 procent av taxe-
ringsvärdet. Detta motsvarar en fastig-
hetsskatt på mellan 1,8 och 2,1 procent
(0,3 x 6 = 1,8 alt 0,3 x 7 = 2,1) av taxe-
ringsvärdet. En liknande bedömning gjor-
des vid skattereformen.8

Enligt vår mening är tanken att ”bris-
ter” i beskattningen av värdestegringen
ska kompenseras genom en högre löpan-
de beskattning tvivelaktig. Boije &
Shahnazarian [2000] visar att en sådan
beskattningsmodell är förknippad med
betydande tillämpningsproblem och att
det inte är självklart att likformighetsnor-
men skall definieras på detta sätt. De vi-
sar bl a 

(i) att skattereformens norm indirekt
innebär att man till stor del beskattar ore-
aliserad värdestegring på egnahem, trots
att en sådan princip inte används vid be-
skattning av värdestegring på andra kapi-
taltillgångar9,

(ii) att en ekvivalent beskattningsnorm
för exempelvis aktier och obligationer
skulle kräva att dessa skulle behöva scha-
blonintäktsbeskattas för att kompensera
för att den effektiva reavinstskattesatsen
även på dessa kapitaltillgångars reavins-
ter är lägre än den på ränteinkomster och
utdelningar,

(iii) att vissa hushåll med en sådan be-
skattningsmodell kommer att få betala
reavinstskatt på en tänkt reavinst som i
praktiken kanske inte uppkommer,

(iv) att den praktiska tillämpningen av
normen med nödvändighet innebär att

vissa hushåll kommer att överbeskattas
medan andra hushåll kommer att under-
beskattas10, och

(v) att ”kompensationen” av ett ”för
lågt” reavinstskatteuttag genom en högre
löpande beskattning riskerar att spä på det
s k likviditetsproblemet.11

Boije & Shahnazarian [2000] visar,
med hjälp av en teoretisk portföljvalsmo-
dell som liknar den som användes av
Englund [1994] och i Ds [1998:3], hur
schablonintäkten kan beräknas om ut-
gångspunkten är att schablonintäkten en-
bart skall fånga upp nettohyresvärdet men
inte kompensera för det låga effektiva re-
avinstskatteuttaget.12 Denna alternativa
modell utgår således från de regler som i
praktiken gäller för beskattning av andra
kapitalinkomster och resulterar naturligt-
vis i en lägre schablonintäkt och skatte-
sats. Med i övrigt samma förutsättningar
som låg till grund för bedömningarna i
Ds [1998:3], visar den alternativa model-
len att schablonintäkten och fastighets-
skattesatsen skall uppgå till 4,1 respektive
1,2 procent av taxeringsvärdet. Med ett
bibehållande av säkerhetsmarginalen13 i
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8 Vid skattereformen sattes emellertid fastig-
hetsskattesatsen till 1,5 procent. Denna skatte-
sats var väsentligt lägre än den skattesats som
följer av den likformighetsnorm som då till-
lämpades. Skillnaden mellan den ”korrekta”
skattesatsen och den faktiska skattesatsen an-
sågs bostadspolitiskt motiverad.
9 Se Boije [2002] för en mer generell kritik
mot denna typ av beskattningsprincip.
10 Se Boije & Shahnazarian [2000, s 16] för en
utförligare förklaring av detta resultat.
11 Vi återkommer till detta problem länge fram
i artikeln.
12 Till skillnad från tidigare modeller beaktas i
Boije & Shahnazarian [2000] också förekom-
sten av moms och stämpelskatt.
13 För närvarande tas endast 75 procent av det
uppskattade marknadsvärdet upp till beskatt-
ning. Det ursprungliga motivet till detta var att
lagstiftaren inte i alltför hög utsträckning ville
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taxeringsvärdena, visar modellen att
schablonintäkten och fastighetsskattesat-
sen skall uppgå till 3,1 procent respektive
0,9 procent av taxeringsvärdet.14 Den se-
nare skattesatsen ligger mer i nivå med
dagens skatteuttag jämfört med skattere-
formens skattesats.

5. Skall nettohyresvärdet ses
som konsumtion eller 
kapitalavkastning?
Englund [2001, s 80] skriver att ”I olika
sammanhang har man gjort ett nummer
av frågan om bostaden bör betraktas som
en konsumtionsvara eller som ett investe-
ringsobjekt, och hävdat att valet av syn-
sätt har betydelse för hur bostäder bör be-
skattas.” Englund kritiserar denna distink-
tion och menar att bostaden i sig givetvis
inte är ett konsumtionsföremål utan ett
kapitalföremål, men att bostaden i kombi-
nation med drifts- och underhållskostna-
der genererar nyttigheter som kan konsu-
meras. Vi menar dock att det ändå kan
vara meningsfullt att hålla isär dessa be-
grepp. 

Om nettohyresvärdet betraktas som
konsumtion, är det märkligt att den en-
skilda individens nytta av konsumtionen
varierar med marknadsvärdet. Varför
skulle konsumtionsvärdet för en enskild
villaägare öka bara därför att hans taxe-
ringsvärde ökar till följd av att senare vil-
laköpare trissar upp taxeringsvärdena i
området?15 Med andra ord, varför skall
konsumtionsvärdet kopplas till marknads-
värdeutvecklingen och inte bara till in-
köpspriset som för andra konsumtionsva-
ror? Visserligen ökar marknadsvärdet på
villaägarens hus men detta ger upphov till
en orealiserad kapitalavkastning som bör
beskattas som annan kapitalavkastning
först den dag den realiseras. Med ett så-
dant perspektiv förefaller det också märk-
ligt att justera upp schablonintäkten för
att kompensera för den låga effektiva rea-
vinstskattesatsen, så som skattereformens
norm föreskriver. 

Agell [2001] menar att även om netto-
hyresvärdet ses som konsumtion kan det
motivera en skattesats på samma nivå
som skattereformens bedömningar. Ett
konsumtionsvärde som antas uppgå till 6
procent och som beläggs med 25 moms,
motsvarar en analog fastighetsskatt på 1,5
procent av marknadsvärdet (0,06 x 0,25
= 0,015) eller 2 procent av taxeringsvär-
det (0,015/0,75 = 0,02). Detta synsätt är
dock förknippat med flera problem. Om
nettohyresvärdet skall ses som konsum-
tion är det för det första inte självklart hur
det skall beräknas. Med den ansats som
används i Boije & Shahnazarian [2000],
landar man på ett nettohyresvärde på mel-
lan 3 och 4 procent, vilket med den hög-
sta momsskattesatsen på 25 procent skul-
le ge en fastighetsskattesats på mellan 0,8
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riskera att överbeskatta fastigheter som – p g a
osäkerheten vid fastighetstaxeringen – felak-
tigt hade fått för höga taxeringsvärden (se
SOU 1973:4). Såvida inte denna säkerhets-
marginal sätts ur spel genom att skattesatsen
justeras upp, såsom var fallet med de bedöm-
ningar som gjordes i Ds [1998:3], bör säker-
hetsmarginalen utgöra en viss buffert mot
överbeskattning. 
14 I en replik till Boije [2001a] skriver Kristof-
fersson [2001] att Boije och Shahnazarians
modell innehåller en teoretiskt kontraintuitiv
slutsats i förhållanden till skattereformens be-
dömning av skatteuttagets nivå, vad avser ka-
libreringen mellan det löpande skatteuttaget
och beskattningen av reavinsten. Kristoffers-
son tillämpar dock skattereformens skatte-
norm vid tolkningen av resultaten i Boije &
Shahnazarian [2000], vilket är egendomligt ef-
tersom Boije och Shahnazarian använder en
helt annan beskattningsnorm. Den intressera-
de läsaren hänvisas till Boije & Shahnazarian
[2000, s 23–24] för en fullständigt logisk för-
klaring till det resultat Kristoffersson hänvisar
till. 
15 Denna fråga är i högsta grad relevant idag i
inflyttningsregioner där en hög inflyttning i
kombination med liten nyproduktion fått taxe-
ringsvärdena på småhus att skena.

forts not 13
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och 1,0 procent (0,03 x 0,25 = 0,008 resp
0,04 x 0,25 = 0,01). Om nettohyresvärdet
ska beläggas med moms istället för med
kapitalinkomstskatt, blir det också svårt
att motivera varför även nyproduktionen
ska beläggas med moms, såsom är fallet
idag. 

6. Skattemässig neutralitet
mellan upplåtelseformerna16

1990/1991 års skattereform utgick från
likformighetsprincipen, dvs att ekonomis-
ka aktiviteter av samma karaktär ska be-
skattas på ett likartat sätt. Med samma
synsätt tillämpat på bostadssektorn kan
man hävda att boendebeskattningen inte
systematiskt bör gynna den ena eller an-
dra boendeformen, eftersom det riskerar
att leda till en snedvriden resursalloke-
ring. 

Frågan om skattemässig neutralitet är
en samhällsekonomisk effektivitetsfråga
som i första hand handlar om skatte- och
bidragsbehandlingen av nyinvesteringar i
de olika upplåtelseformerna. Skillnader i
skatter och bidrag som berör befintligt be-
stånd bör – åtminstone på lite sikt – kapi-
taliseras i överlåtelsepriserna och utgör
därför inget skattemässigt neutralitets-
problem vad gäller potentiella köpare på
de olika andrahandsmarknaderna.17 Där-
emot kan regeländringar knutna till be-
ståndet ge upphov till förmögenhetsvin-
ster eller förmögenhetsförluster för be-
fintliga ägare.

På en perfekt kapitalmarknad motsva-
rar nettohyresvärdet, enligt skatterefor-
mens synsätt, också i princip den hyresin-
täkt det egnahemmet skulle betinga om
det hyrdes ut på en oreglerad hyresmark-
nad. Då bör, enligt detta synsätt, denna
intäkt beskattas analogt med hyresintäk-
ter från flerbostadshus. Fastighetsbeskatt-
ningskommittén (FBK) visade att fastig-
hetsskatten på småhus, på en fri bostads-
marknad där det bortses från att in- och
utlåningsräntor skiljer sig åt, bör motsva-
ra bolagsskatten i det fall fastigheten är

obelånad, alternativt småhusägarens skat-
tereduktion för ränteutgifter i det fall hu-
set är fullt belånat.18

Eftersom bostadshyreshus inkomstbe-
skattas på konventionellt vis, framförs of-
ta synpunkten att fastighetsskatten på bo-
stadshyreshus utgör en form av dubbelbe-
skattning i förhållande till småhus och att
denna dubbelbeskattning missgynnar ny-
investeringar i bostadshyreshus. Med
andra ord, utifrån detta perspektiv är be-
skattningen av dessa två upplåtelseformer
inte neutral. Vid en behandling av neutra-
liteten mellan upplåtelseformerna hyres-
rätt och äganderätt är det emellertid nöd-
vändigt att beakta såväl skatteregler som
subventioner, t ex räntebidrag. År 2000
avvecklades räntebidragen till nyinveste-
ringar i småhus. För nyproducerade hy-
reshus utgår däremot eviga räntebidrag
motsvarande 30 procent av en schablon-
beräknad räntekostnad. FBK visade, uti-
från en modell som Boije & Kristof-
fersson [1999] tillhandahöll, att nuvärdet
av räntebidragen till nyproducerade hy-
reshus överstiger fastighetsskatten över
husets livslängd. Sett enbart till kombina-
tion av fastighetsskatt och räntebidrag är
således nyproduktion av hyreshus sub-
ventionerad i förhållande till nyproduk-
tion av småhus. Detta gäller i ännu högre
grad då fastighetsskattesatsen på hyreshus
sänkts från 1,5 procent till 0,5 procent se-
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16 Vi koncentrerar oss här till analysen om hu-
ruvida det råder skattemässig neutralitet mel-
lan upplåtelseformerna hyresrätt och ägande-
rätt. Se också SOU 2000:34.
17 Se exempelvis Boije [1999, 2000] för en
analys av hur förändringar i olika skatte- och
bidragsregler kan kapitaliseras i överlåtelse-
priserna.
18 I praktiken varierar dock belåningsgraden
och in- och utlåningsräntor sammanfaller inte,
vilket komplicerar bilden. FBK visar med nå-
gra räkneexempel vad dessa komplikationer
innebär för fastighetsskattens nivå. 
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dan FBK presenterade sitt betänkande.
Slutsatsen av detta är alltså att så länge
fastighetsskatten på egnahem är kalibre-
rad så att den antingen motsvarar den
konventionella inkomstbeskattningen av
hyreshus19, alternativt motsvarar småhus-
ägarens större möjligheter till ränteav-
drag, är nyproduktion av hyreshus sub-
ventionerad i förhållande till nyproduk-
tion av småhus. 

Hyresregleringen utgör också en till-
kommande komplikation. Den innebär att
hyresgäster indirekt subventioneras i at-
traktiva regioner där marknadshyrorna
skulle komma att överstiga bruksvärdes-
hyrorna. Detta innebär dels att hyresgäs-
terna i dessa regioner kan anses nyttja ett
kapital som till skillnad från egnahems-
ägarnas inte beskattas, dels att skatteba-
sen för den konventionella inkomstbe-
skattningen är lägre än den hade varit
med marknadshyror.20 En slutsats av detta
är att det inte är säkert att småhus är gyn-
nade i förhållande till hyreshus i tillväx-
tregioner.21 En annan slutsats är att skatte-
och bidragssystemet är väldigt komplext
och att det därför kan finnas anledning att
förenkla det. Enligt vår mening ligger det
mycket i att ta bort räntebidragen gene-
rellt, ta bort fastighetsskatten på hyreshus
och hantera neutralitetsfrågan mellan hy-
reshus och småhus genom att fastighets-
skatten anpassas så att den motsvarar sta-
tens kostnader för ränteavdragen22. Med
nuvarande skattesats på 1 procent mot-
svarar fastighetsskatteintäkterna från eg-
nahem ungefär statens kostnader för rän-
teavdragen.23

Det har hävdats att hyresgäster miss-
gynnas i förhållande till småhusägare ef-
tersom de via hyran får betala moms och
inkomstskatter på tjänster som egnahems-
ägare har möjlighet att utföra själva.
Detta har framförts som ett argument för
en högre fastighetsskatt på egnahem (se
bl a Englund [2001]). Man bör dock note-
ra att det naturligtvis finns stora variatio-
ner inom gruppen småhusägare, där vissa
gör allt underhåll själva medan andra kö-

per tjänster och således betalar samma
skatt som hyresgästerna. Även om det
kan vara angeläget att beskattningen av
boendeformerna inte systematiskt gynnar
eller missgynnar den ena eller andra bo-
endeformen, så måste man fråga sig vilka
aspekter som bör beaktas inom fastig-
hetsskattesystemets ram. Generellt sett
”gynnar” skattesystemet eget arbete. Den
som tvättar bilen själv betalar mindre
skatt än den som använder automattvätten
på macken. Frågan är då om hushåll som
på detta sätt kan undkomma skatt istället
bör schablonbeskattas för de skatter de
undviker att betala. Förutom att en sådan
schablonbeskattning skapar orättvisor in-
om den aktuella gruppen, eftersom vissa
faktiskt köper tjänster och då skulle få be-
tala dubbel skatt, så innebär det ju att ba-
ra en viss typ av eget arbete schablonbe-
skattas, vilket kan uppfattas som minst
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19 Vid en sådan kalibrering av skattesatsen bör
möjligtvis beaktas att den effektiva bolags-
skattesatsen väsentligt understiger den nomi-
nella skattesatsen på 28 procent, p g a bok-
slutsmässiga dispositioner och skattemässiga
justeringar. Beräkningar som presenteras i
budgetpropositionen för år 2000 (Regeringens
proposition [1999/2000:1]), visar att den ef-
fektiva bolagsskattesatsen för aktiebolag i
stort kan vara så låg som 18 procent.
20 Fransson, Rosenqvist & Turner [2002] visar
att hyrorna i exempelvis Stockholm skulle sti-
ga med mellan 30 och 100 procent (beroende
på område) om marknadshyror skulle införas.
21 Detta visade också FBK med några räk-
neexempel.
22 Den del av ränteavdragen som hänför sig till
finansiering av egnahem.
23 En mer radikal omdaning av systemet vore
att ta bort fastighetsskatten på småhus och
kraftigt begränsa möjligheten till ränteavdrag.
En sådan reform skulle kunna öppna för en
kommunal fastighetsskatt. Se Lind [2000] el-
ler SOU 2000:34 för en utförligare analys av
vilka för- och nackdelar ett sådant system
skulle ha. 
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sagt godtyckligt.24 I förlängningen av
Englunds resonemang ligger också frågan
om i så fall inte allt utfört egenarbete
skall schablonbeskattas. Sådana orealis-
tiska beskattningsprinciper kan knappast
förväntas vinna någon större acceptans
hos skattebetalare och politiker. 

7. Risker för en felaktig
allokering av investeringar
De som försvarar likformighetsprincipen
utformad i enlighet med skattereformens
bedömningar, menar att avsteg från lik-
formighetsnormen riskerar att leda till en
felaktig allokering av investeringar. Agell
& Englund [2001] skriver att Boije
[2001a] inte alls berör de viktiga principi-
ella argumenten för en likformig kapital-
inkomstbeskattning och de problem en
för låg beskattning av egnahem ger upp-
hov till. De hänvisar till 1970- och 1980-
talen där den låga beskattningen av egna-
hem bl a drev upp villapriserna och ledde
till skatteplanering. 

För det första är det viktigt att konsta-
tera att deras utgångspunkt, liksom skat-
tereformens, är att den boendeavkastning
det egnahemmet genererar självklart skall
likställas med den monetära avkastning
som andra kapitaltillgångar genererar.
Som vi resonerat tidigare i artikeln är det-
ta synsätt inte självklart. När det sedan
gäller den nivå på schablonintäkten som
skapar likformighet, har vi visat att det
inte är självklart att denna bör fastställas
enligt de riktlinjer som las fast vid skatte-
reformen.

För det andra är det viktigt att betona
att ett antal förutsättningar har ändrats se-
dan 1970- och 1980-talen. Värdet av rän-
teavdragen har reducerats kraftigt, ränte-
bidragen till småhus har avskaffats och
byggmomsen höjts. Dessutom är infla-
tionstakten betydligt lägre. Sammantaget
innebär detta att incitamenten till att pla-
cera kapital i egnahem nu är betydligt
lägre än på 1970- och 1980-talen. 

För det tredje skall problemet med
skatteplanering inte överdrivas. För de
flesta hushåll bygger förmodligen beslu-
tet om att skaffa ett eget hem i första hand
på ett önskemål om att skaffa ett bra bo-
ende till familjen och inte på förhopp-
ningen om att erhålla en stor kapitalav-
kastning betingad av – utifrån skatterefor-
mens bedömning – en för låg beskattning
av egnahem. Sandli [2001] presenterar
enkätresultat som pekar på att majoriteten
av hushåll, åtminstone i Norge, inte pri-
märt betraktar förvärvet av ett hus som en
kapitalplacering. Vår gissning är att man
skulle få liknande resultat i Sverige.
Utifrån ett sådant perspektiv finns det
heller ingen anledning att eftersträva en
exakt likformighet i beskattningen av eg-
nahem och andra kapitaltillgångar. Efter-
som det i praktiken förmodligen är ett an-
tal andra överväganden som spelar större
roll vid beslutet att skaffa ett eget hem
och det är osäkert i vilken utsträckning
hushållen faktiskt anser att småhus är lågt
beskattade i förhållande till andra kapital-
tillgångar om man beaktar alla andra
skatter småhusförvärvet också ger upp-
hov till, kan en halverad fastighetsskatte-
sats i förhållande till skattereformens be-
dömning mycket väl vara motiverad.25

Med hänvisning till risken för en
snedvriden resursallokering, har det i de-
batten hävdats att den relativt hårda be-
skattningen av hyresrätter i förhållande
till övriga boendeformer är en starkt bi-
dragande orsak till att det idag byggs så
lite hyresrätter (se bl a Englund [2001])
och att många hyresrätter omvandlas till
bostadsrätter. Denna slutsats är dock inte
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24 Englunds modell är också förknippad med
ett annat problem. Eftersom marknadsvärdet
ligger till grund för schablonintäktsbeskatt-
ningen, kommer småhusägarnas egna utförda
tjänster att värderas olika beroende på var fas-
tigheten är belägen, även om arbetsinsatsen
skulle vara densamma.
25 Se också Boije [2001c].
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nödvändigtvis korrekt. Det är ju i första
hand inflyttningsregioner som har pro-
blem med en för låg nyproduktion av hy-
resrätter. Som konstaterades ovan är det
långt ifrån självklart att hyresrätter är
missgynnade i attraktiva regioner jämfört
med småhus.26

8. Likviditetsproblemet och 
metoder att lösa detta
Vid sidan av de mer teoretiska invänd-
ningarna mot fastighetsskattens nuvaran-
de konstruktion, kan det vara värt att fun-
dera på varför det varit så mycket miss-
nöje riktat mot just denna skatt. En aspekt
som rimligen bidrar till detta är att man
beskattar en icke-monetär avkastning, vil-
ket kan leda till likviditetsproblem för
vissa hushåll. Fastighetsägaren ska betala
in skatt på en fiktiv intäkt som inte gene-
rerat någon likvid avkastning. Detta kan
dock knappast vara hela förklaringen.
Fastighetsskatt tas ut i många länder utan
att leda till samma politiska komplikatio-
ner som i Sverige.

En faktor som kan ha bidragit till dessa
komplikationer är att det inte funnits någ-
ra spärrar när det gäller förändringar i fas-
tighetsskattens storlek. Det är inte svårt
att förstå att ett hushåll kan tycka att det
är konstigt att man plötsligt ska betala
mer i skatt utan att dess faktiska inkomst
eller boendesituation förändrats alls. I si-
tuationer med kraftigt stigande taxerings-
värden blir detta problem akut, och då är
förmodligen också hushållens benägenhet
att acceptera brist på precision i fastig-
hetstaxeringen mindre.27 Ju högre fastig-
hetsskattesatsen är, desto större blir rimli-
gen också protesterna i dessa situationer. 

Det är de senaste årens historiskt sett
extremt höga taxeringvärdeökningar i
storstadsområdena och attraktiva kustlä-
gen som ställt problemen på sin spets. I
storstadsområdena är det framförallt en
hög inflyttning i kombination med liten
nyproduktion och brist på hyreslägenhe-
ter som pressat upp taxeringsvärdena på

småhus. I attraktiva kustområden är det
framförallt köpstarka höginkomsttagares
köp av fritidshus som drivit upp taxe-
ringsvärdena. Det stora politiska proble-
met, vid sidan om kritiken mot beskatt-
ningen av fiktiva inkomster och dålig pre-
cision i taxeringsvärdena, har varit hur
man i största möjliga utsträckning skall
kunna upprätthålla fastighetsskatteuttaget
i enlighet med skattereformens bedöm-
ningar och samtidigt klara av att hantera
de problem de höga taxeringsvärdeök-
ningarna ger upphov till i vissa regioner. 

Mot bakgrund av de skenande taxe-
ringsvärdena, har regeringen nyligen in-
fört en begränsningsregel som innebär att
fastighetsskatten, under vissa förutsätt-
ningar, begränsas så att den inte översti-
ger 5 procent av hushållets disponibla in-
komst. Regeringen har också aviserat att
man har för avsikt att införa en takregel
som åren mellan de allmänna fastighets-
taxeringarna begränsar marknadsvärdeut-
vecklingens genomslag på taxeringsvär-
dena.28 Införandet av begränsningsregeln
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26 Förklaringen till varför det byggs så lite hy-
resrätter i attraktiva regioner bör därför sökas
utifrån andra utgångspunkter än rent skatte-
mässiga. Sannolikt utgör hyresregleringen och
det kommunala utjämningssystemet ett större
problem i detta sammanhang (se bl a Boije
[2001a]). 
27 Berger & Boije [2000] visar att fastighets-
taxeringen fungerar väl i genomsnitt i de om-
råden som har tillräckligt många försäljningar.
Studien visar emellertid också att spridningen,
dvs osäkerheten om taxeringsvärdena, inte är
obetydlig och att taxeringsvärdena i större de-
len av landet måste bestämmas utifrån mer el-
ler mindre subjektiva bedömningar eftersom
det saknas relevanta referensköp. Detta talar
för att den ursprungliga säkerhetsmarginalen
bör bibehållas, dvs att fastighetsskattesatsen
inte justeras upp på det sätt som görs i Ds
[1998:3] med hänvisning till att taxeringsvär-
det endast motsvarar 75 procent av marknads-
värdet.
28 Se budgetpropositionen för år 2002 (Rege-
ringens proposition [2001/2002:1]).
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i syfte att försvara det generella fastig-
hetsskattesystemet i övrigt, innebär att re-
geringen bryter mot skattereformens så
kallade duala inkomstbeskattningsmodell,
som innebär att kapitalinkomster skall be-
skattas separat från förvärvsinkomster.
Dessutom spär man i och med införandet
av begränsningsregeln på de redan höga
marginaleffekterna i skatte- och bidrags-
systemet, trots att man i andra samman-
hang betonat vikten av att begränsa
dessa.29 Den aviserade takregeln, eller
liknande lösningar som exempelvis gli-
dande medelvärden, skjuter i bästa fall
bara upp problemen eftersom hushållens
inkomster i attraktiva storstadsområden
och kustlägen inte nödvändigtvis utveck-
las i takt med taxeringvärdena ens om
man skjuter upp marknadsvärdenas ge-
nomslag på taxeringsvärdena några få år.

Det har föreslagits att likviditetspro-
blemet istället bör lösas genom att fastig-
heten belånas. Även om ett sådant synsätt
kan vara motiverat ur ett strikt teoretiskt
perspektiv, är det, som Boije & Shahna-
zarian [2000] påpekar, förmodligen ändå
ett stort politiskt problem att hushåll med
begränsade inkomster som inte förutsett
de höga taxeringsvärdeökningarna tving-
as belåna sina fastigheter för att kunna
betala fastighetsskatten. Eftersom banker-
na i spåren efter finanskrisen i början på
1990-talet numera är skyldiga att beakta
den löpande betalningsförmågan, bör
hushåll med likviditetsproblem rimligtvis
också ha svårt att ta nya lån, även om de
har ett betydande fastighetskapital som
säkerhet för lånet.

Agell [2001] föreslår att hushåll som
har likviditetsbrist istället borde kunna få
uppskov med fastighetsskatten. Fälting
[1999] visar emellertid att den över tiden
ackumulerade fastighetsskatten under inte
alltför orimliga antaganden i många fall
skulle komma att överstiga försäljnings-
priset minskat med kvarvarande hypo-
tekslån. Om man därutöver lägger till den
reavinstskatt som oftast skall betalas vid
avyttringen, blir problemet än större. En

stor ackumulerad skatteskuld som skall
betalas vid avyttringen riskerar också att
leda till inlåsningseffekter.30

Vänsterpartiet har väckt frågan om
fastighetsskatten bör ersättas med en
schablonintäkt som adderas till förvärvs-
inkomsten. Med en sådan skattemodell
skulle hushåll med höga marginalskatter
(höginkomsttagare) få betala mer i fastig-
hetsskatt än hushåll med lägre marginal-
skatter (låginkomsttagare), även om de
skulle bo i identiska fastigheter. Även en
sådan lösning skulle vara ett stort avsteg
från skattereformens duala inkomstskatte-
modell. Såvida inte schablonintäkten sätts
tillräckligt lågt är det dessutom troligt att
en sådan modell inte skulle lösa nuvaran-
de problem med fastighetsskatten, efter-
som låginkomsttagarnas marginella ar-
betsinkomstskatt inte understiger den ge-
nerella kapitalinkomstskattesatsen på 30
procent.31

Ett annat sätt att hantera problemet
med skenande taxeringsvärden är att infö-
ra en beskattningsmodell av den typ som
kommit att gå under benämningen ”Kali-
fornienmodellen”. I Kalifornien antogs
1978 en fastighetsskattemodell där skat-
ten sätts i relation till inköpspriset. Så
länge fastigheten inte byter ägare räknas
skatteunderlaget, dvs inköpspriset, upp
med inflationen eller med maximalt 2
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29 Begränsningsregeln är också förknippad
med en rad andra problem – se bl a Boije
[2001b] och Riksbankens yttrande över Fi-
nansdepartementets promemoria ”En begräns-
ning för fastighetsskatten genom skattereduk-
tion”, 01-517-DIR.
30 Ett statligt uppskovsinstitut väcker också
frågan om vilken prioritet fastighetsskatte-
skulden skall ha i förhållande till de hypoteks-
lån som ligger med inteckningssäkerhet, i det
fall fastigheten skulle komma att avyttras i en
situation där den totala skulden är högre än
försäljningspriset.
31 En annan fråga är hur ränteavdragen skall
hanteras i en sådan modell.
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procent per år. Vid sjunkande marknads-
priser är det möjligt att få skatteunderla-
get nedsatt. Vid en avyttring är det, med
vissa undantag, den nya köpeskillingen
som utgör skatteunderlaget för den nya
ägarens fastighetsskatt. Det maximala
skatteuttaget begränsades i Kalifornien
också till 1 procent av skatteunderlaget.
Kalifornienmodellen är en variant av den
kapitalinkomstbeskattningsmodell som
infördes vid skattereformen men har den
stora fördelen att förutsägbarheten i fas-
tighetsskatten ökar markant, eftersom
skenande marknadsvärden inte påverkar
fastighetsskattens storlek.32 Kalifornien-
modellen har dock några potentiella svag-
heter. Eftersom det är den enskilda köpe-
skillingen och inte det uppskattade mark-
nadsvärdet som ligger till grund för skat-
ten, skapas incitament för köparen att i
köpekontraktet uppge en lägre köpeskil-
ling än den faktiska. På så sätt kan köpa-
ren få ett lägre skatteunderlag för fastig-
hetsskatten och säljaren också ett lägre
skatteunderlag för reavinstskatten. Pro-
blemet med skattefusk kan dock helt und-
vikas om skatteunderlaget istället baseras
på taxeringsvärdet vid inköpstillfället och
inte på inköpspriset. Med denna variant
av Kalifornienmodellen skulle det alltså
vara det initiala taxeringsvärdet och inte
köpeskillingen som skulle räknas upp
med inflationen eller med maximalt 2
procent per år.

Ett kanske större problem med Kali-
fornienmodellen är att den tenderar att le-
da till inlåsningseffekter på bostadsmark-
nader där småhusens marknadsvärden
ökar mer än den allmänna inflationen, ef-
tersom långa innehavstider belönas med
lägre fastighetsskatt. Storleken på inlås-
ningseffekterna är en empirisk fråga och
beror också i hög grad på skattesatsens
storlek. En skattesats på 2 procent, i en-
lighet med skattereformens norm, skulle
givetvis leda till större inlåsningseffekter
än en skattesats på 1 procent. Kanske var
det en anledning till varför man i

Kalifornien begränsade skattesatsen till 1
procent. 

Kalifornienmodellen har klara paral-
leller med regelsystem för hyressättning.
Enligt Keating, Teitz & Skaburskis
[1998] ledde t ex införandet av Kali-
fornienmodellen till krav från hyresgäster
att de skulle få motsvarande skydd mot
hyreshöjningar när de väl flyttat in.
Hyresgästerna accepterade marknadshy-
ressättning vid inflyttning, men inte att
hyran sedan höjdes bara för att efterfrå-
gan steg, på samma sätt som egnahems-
ägarna inte accepterade att fastighetsskat-
ten steg bara för att efterfrågan ökade.33

9. Sammanfattning
Att fastighetsskatten är så kontroversiell
beror enligt vår bedömning i grunden på
två saker. Det första är att den svenska
småhusbeskattningen är byggd på en teo-
retisk princip som saknar legitimitet. Den
representativa småhusköparen likställer
knappast köpet av ett eget hem med köpet
av en aktie eller obligation eller den bo-
endeavkastning egnahemsinnehavet gene-
rerar med en fiktivt beräknad kapitalav-
kastning. Det är dessutom svårt att opera-
tionalisera den beskattningsnorm fastig-
hetsskatten idag vilar på. Det är inte ens
självklart hur normen skall definieras.
Det andra är att fastighetsskatten på små-
hus är utformad på ett sätt som gör att
hushållens utgifter för skatten blir svår-
förutsägbara. Skatten kan öka kraftigt
utan att hushållet har mer pengar att beta-
la skatten med och utan att boendenyttan
har ökat.
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32 För en utförligare analys av Kalifornienmo-
dellen, se Berger [1997], Ds [1998:3] eller
SOU 2000:34. Se också Nordling [1996].
33 Berger [2000] har studerat den omvända
frågeställningen, nämligen hur fastighetsskat-
ten på egnahem skulle se ut om taxeringsvär-
dena på egnahem skulle bestämmas med ut-
gångspunkt från bruksvärdeshyressystemet.
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När det gäller den långsiktiga nivån på
fastighetsskatten på egnahem – givet att
kapitalinkomstbeskattningssynen ändå i
stort bibehålls – är vår slutsats att en fas-
tighetsskattesats på omkring 1 procent av
taxeringsvärdet är rimlig, om man slutar
att se småhusbeskattningen som ett sätt
att kompensera för vad man uppfattar
som brister i andra delar av skattesyste-
met. Det senare innebär att man inte bör
justera upp fastighetsskattesatsen för en
”för låg” reavinstbeskattning eller för de
skatter småhusägarna kan undkomma ge-
nom egna utförda tjänster. Om boendeav-
kastningen ses som konsumtion och inte
som kapitalavkastning och beskattas med
moms, framstår också en fastighetsskatte-
sats på 1 procent som väl avvägd. I det
senare fallet blir det dock svårt att moti-
vera att det även skall utgå moms på ny-
produktion. Om fastighetsskattessatsen
på egnahem alternativt kalibreras så att
intäkterna från fastighetsskatten skall gå
jämnt upp med statens kostnader för rän-
teavdragen, är också en fastighetsskatte-
sats på 1 procent rimlig. Från flera olika
perspektiv har vi således kommit fram till
att en skattesats på 1 procent, som av en
händelse också sammanfaller med gällan-
de skattesats, utgör ett rimligt fastighets-
skatteuttag. De problem som påstås upp-
stå om man inte håller fast vid skattere-
formens riktlinjer om ett skatteuttag på
1,5–2 procent menar vi är starkt överdriv-
na.

Även med en skattesats på 1 procent,
som kraftigt understiger skattereformens
norm, finns det ett behov av att öka förut-
sägbarheten för fastighetsskattens utveck-
ling, mot bakgrund av de senaste årens
kraftiga taxeringsvärdeökningar. Alla re-
gelsystem som gör att ett hushåll med en
given inkomst och höga transaktionskost-
nader plötsligt måste betala mycket mer
fastighetsskatt utan att den faktiska in-
komsten, boendesituationen eller kostna-
der i övrigt förändrats, är svåra att få poli-
tiskt acceptabla. Det är den typen av pro-
blem som har motiverat bruksvärdeshy-

ressystemet för hyreslägenheter. Av sam-
ma skäl kan det vara motiverat att i egna-
hemsbeskattningen införa någon form av
spärregel som begränsar hur mycket fas-
tighetsskatten får öka över innehavstiden
eller åtminstone över en förhållandevis
lång tidsperiod.

Slutligen bör en aspekt lyftas fram som
inte diskuterats alls i denna artikel. Mot
bakgrund av internationaliseringens ef-
fekter på rörliga skattebaser kan det –
också i enlighet med tankegångarna i op-
timal beskattningsteori – vara befogat
med ett högt fastighetsskatteuttag. De sto-
ra politiska problem som ett upprätthål-
lande av en skattesats på 1,5 procent varit
förknippad med de senaste åren, skulle
dock sannolikt framstå som en västan-
fläkt jämfört med de politiska komplika-
tioner exempelvis en två- eller tredubb-
ling av fastighetsskatten skulle ge upphov
till. Om inte annat skulle en sådan reform
kräva en ofantligt stor portion politisk pe-
dagogik.
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